
                                                                 االسم واللقب : معز الرمضاني.
 بأريانة. 1983جوان   23اريخ ومكان الوالدة : ت 

      0096560413940رقم الهاتف :  

 Moez.essait@yahoo.fr البريد االلكتروني :
              @arabfund.orgMromdhani                           

      

 : والتكوين الشهادات العلمية   
 2004-2007    : بتونس المعلوماتالمدرسة العليا لالحصاء وتحليل. 

 .إلحصاء و تحليل المعلوماتا في أول : مهندس الشهادة                   
2002-2004   :.المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير 

 فيزياء.-للدراسات الجامعية اختصاص رياضيات االولى : ختم المرحلة الشهادة                   
  رياضيات".  اختصاص الحصول على شهادة البكالوريا:  2002 جوان" 
  تدريبية حول البرمجة والسياسات المالية بصندوق النقد الدولي بالواليات المتحدة دورة    :  2016  ديسمبر  16  إلى  5  من

 بواشنطن(.االمريكية )معهد تنمية القدرات 
  دورة تكوينية حول متابعة وتقييم المشاريع العمومية بالمركز الوطني لالعالمية :  2016 جوان 16 إلى 13 من. 
25 المدرسة الوطنية لالدارة بفرنسا. دورة تكوينية حول الحوكمة والتنمية المحلية ب :  2013 أفريل  19 الى  مارس 

    الرقمية في برمجة ومتابعة   :  2013فيفري    2جانفي الى    21من الخرائط والمسوحات  برنامج تكويني حول استعمال 
 .المشاريع التنموية في الجهات

 التعاون االقتصادي لفائدة الدول اإلفريقيةبجمهورية الصين حول دورة تكوينية  : 2013 أكتوبر  31  إلى 11 من.  
  و   :  2012ماي    3  الى  2  من جمع  تكوينية حول  بالسياسات  دورة  المتعلقة  والبيانات  المعلومات  قاعدة  وتحيين  متابعة 

 (.FAO) ( وذلك بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لالغذية والزراعةFAPDAالمتصلة باألمن الغذائي )

  بالمعهد االفريقي  دورة تكوينية حول تطوير السياسات الفالحية بالبلدان االفريقية    :  2010جويلية    31جويلية الى    5من
 للتنمية االقتصادية والتخطيط بالسنغال وذلك بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة.

    بالبلدان التي  دورة تكوينية    :  2009ديسمبر    7نوفمبر إلى    17من بالتجارة واالستثمار  النهوض  طور    في   هيحول 
 .النمو بجمهورية الصين الشعبية

  بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت والتنمية حول إصالح القطاع التمويلي دورة تكوينية : 2009مارس   19إلى    8من . 

 :   الخبرة العملية    
التنمية   بوزارة  اإلنتاجالعامة لقطاعات    باإلدارةرئيس مصلحة  مهندس أول و :  2013سبتمبر    18  إلى  2008مارس    1  من •

 .بالجمهورية التونسية والتعاون الدولي
مدير  :    2017أفريل  إلى    2013  سبتمبر  19  من • وكاهية  رئيس  الدوليواالستثمار  التنمية    بوزارةمهندس    والتعاون 

 بالجمهورية التونسية. 
ندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي  صمهندس في االحصاء بالجهاز الفني لل  إلى اليوم :  -2017من أفريل   •

 الكويت. دولة في
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 :  مجالس اإلدارة
 عضو بمجلس إدارة المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور.  : 2015جانفي   16إلى  2011سبتمبر  1•من  •
 الديوان الوطني للزيت.عضو بمجلس إدارة  : 2016جويلية إلى  2013مارس   1من  •

 عضو بمجلس ادارة ديوان الحبوب.  : 2017إلى أفريل   2016أوت   1 من •

 إلى اليوم:-2017المهام الحالية بالصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي خالل الفترة أهم 

مراجعة البيانات االحصائية المجمعة ومعالجتها وترتيبها وتصنيفها بطريقة علمية سليمة وإنجاز االختبارات اإلحصائية  ✓
 .مات بالصندوق العربيالالزمة للتأكد من صحتها ودقتها وجودتها، واثراء قاعدة المعلو 

 .تحليل البيانات بغرض استخدامها في أعمال البحوث والدراسات االقتصادية، التي تلزم لالضطالع بمهام االدارة ✓

تصنيفها  ✓ عملية  سالمة  من  والتأكد  االحصائيات  جمع  عمليات  على  واالشراف  البيانات  قواعد  تكوين  في  المساهمة 
 .وتخزينها في هذه القواعد واستردادها

 .بالدول العربية تحيين وضع تنفيذ القروض والمعونات التي يسهم الصندوق العربي في تمويلها ✓

من خالل إعداد الجزء الخاص بتنافسية الصناعات التحويلية العربية    الموحد   االقتصادي العربي  المساهمة في التقرير ✓
 المساهمة في  إعداد مختلف االحصائيات المتعلقة بالتقرير. والجزء الخاص بالصناعات الغذائية في الدول العربية مع 

 . والمرسلة للدول العربيةاالقتصادي العربي الموحد اعداد االستبيانات االحصائية الخاصة بالتقرير  ✓

 . صندوق النقد العربي في أبوظبيباالقتصادي العربي الموحد  ت التقريرئيالجنـة تنسيـق إحصا اتاجتمـاعالمشاركة في  ✓

التابعة  وفق تصنيفات ومصطلحات ومنهجية  داد االحصائيات الخاصة بالصندوق العربي  اع ✓ لجنة المساعدة اإلنمائية 
والتنميةلمنظمة   االقتصادي  حساب  OECD)  التعاون  وطريقة  القطاعي  والتوزيع  والتصنيف  الترميز  حيث  من   )

   (.The Common Reporting Standard (CRS))المساعدات االنمائية 

 تحديث وتحيين احصائيات الموقع الرسمي للصندوق العربي ومختلف المعلومات الخاصة بالدول األعضاء. ✓

 الممولين من الصندوق العربي. ICPللتنمية وبرنامج المقارنات الدولية  العربية  البوابة المشاركة في مشروع ✓

 :  2017-2008دول خالل الفترة السابقة بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون ال المهاماألعمال و أهم 

للتنمية   ✓ الخماسي  المخطط  اعداد  في  التنموية   2020-2016المشاركة  والخطط  والتوجهات  االهداف  ضبط  خالل  من 
 . ومختلف المشاريع الجهوية والقطاعية في قطاع الفالحة والصيد البحري 

لسنوات   ✓ للتنمية  االقتصادي  الميزان  اعداد  في  عبر    2017-2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009المشاركة 
 تضمن التقديرات الكمية المتعلقة بمنوال التنمية للسنة الموالية. بالقطاع الفالحي والتي تإعداد الوثيقة الخاصة 

 .والميزان التجاري معطيات اإلنتاج واالستثمار  ديثتحو متابعة المؤشرات االقتصادية  ✓



 تهم مواضيع الفالحة والصيد البحري والصناعات الغذائية.متعلقة بجلسات أعمال وزارية إعداد مذكرات  ✓

 من قبل مستشار القانون والتشريع للحكومة. ة واألوامر المحال إعداد مذكرات حول مشاريع القوانين ✓

متابعة وتقييم المشاريع الفالحية العمومية المدرجة بميزانية التنمية سواء منها الممولة بموارد خارجية أو داخلية وتقييم  ✓
 . إسناد االمتيازات  جنةلفي إطار المشاريع الخاصة قصد منح المستثمرين الخواص االمتيازات المالية والجبائية 

 (. 2015)سنة   2020اعداد استراتيجية النهوض بالفالحة الصغرى في أفق المشاركة في  ✓

 (. 2014)سنة  لحلول المالئمة لمعالجتهاا تقديملالمساهمة في إعداد ملف حول مديونية القطاع الفالحي والصيد البحري  ✓

بإعداد ملف حول مراجعة اإلطار القانوني للشركات التعاونية للخدمات الفالحية بما    ةكلفملجنة مشتركة  المشاركة في   ✓
 (. 2014)سنة  يمكن من تحسين أدائها وتدعيم مساهمتها في التنمية الفالحية

دراسة    واعداد التقرير الخاص بلجنة تقييم ودعم االستثمار والذي تم من خالله  في الحوار االقتصادي الوطنيالمشاركة   ✓
  (.2014)سنة  اقع االستثمار الخاص وتقييم مناخ األعمال في تونسو 

البنية األساسية والقطاعات  ✓ التنمية الجهوية لوالية قابس وإعداد تقرير تضمن دراسة ومقارنة مؤشرات  تحليل مؤشرات 
   .(2013)سنة  (IDRالجهوية )ذات الطابع االجتماعي لكل معتمديات الوالية وترتيبها اعتمادا على مؤشر التنمية 

 . (2013و 2012)سنتي  اللجنة الوزارية المشتركة للمشاريع الكبرى المشاركة في أعمال  ✓

إعداد إستراتيجية التنمية لوالية تونس من خالل جرد ألهم الموارد والميزات التفاضلية للوالية وتحديد فرص االستثمار  ✓
 . (2012)سنة  وضع نظرة إستراتيجية لدفع مسيرة التنمية بالواليةو الخاص والمنظومات االقتصادية الممكن بعثها 

   .(2012في تونس )سنة  خطة إلعادة إحياء زراعة اللفت السكري وهيكلة منظومة السكراعداد المشاركة في  ✓

 :ممثل للوزارة باللجان الوطنية والجهوية التالية عضو

 . والتي تعنى بمتابعة شركات اإلحياءاللجنة الفنية االستشارية لمتابعة األراضي الدولية  ✓

 . التي تنظر في مطالب الحصول على االمتيازات المالية الواردة بمجلة تشجيع االستثماراتإسناد االمتيازات  جنةل ✓

 إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها. لجنة قيادة متابعة مهام وحدة التصرف حسب األهداف النجاز برنامج  ✓

 اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بمراجعة سلم تعيير الحبوب المحلية.  ✓

 مهام وحدة التصرف حسب األهداف لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري.لجنة متابعة وتقييم  ✓

 مور.الجنة الوطنية لمتابعة تدخالت صندوق النهوض بجودة الت ✓

 . لجنة قيادة مشروع التعاون الفني مع منظمة الفاو في مجال الفالحة الصغرى والتنمية المحلية ✓

والفالحية   ✓ الفالحية  المنتجات  تبادل  تحرير  بخصوص  األوروبي  االتحاد  مع  المفاوضات  بإعداد  المكلف  العمل  فريق 



 .المصنعة والصيد البحري في إطار اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل

 .يقطاع الفالحالاللجنة االستشارية المكلفة بالنظر في االنتفاع باالجراءات الظرفية لمساندة الناشطين في  ✓

  .بإعداد صيغة دائمة لجبر األضرار الفالحية المكلفةمشتركة اللجنة  ال ✓

الوزارية   ✓ الفنية  ومراجعةاللجنة  بتحيين  الشروط    الخاصة  الضيعاتكراس  لبعثالدولية    لكراء  إحياء    المعدة  شركات 
 .وتنمية فالحية ومقاييس اختيار الباعثين

 : عضو بلجنة قيادة الدراسات التالية

 دراسة تطوير أداء األراضي الدولية التابعة لديوان األراضي الدولية. •

 المتعلقة بإحداث مناطق نموذجية مختصة في الفالحة البيولوجية.الدراسة   •

 الميكنة الفالحية في تونس.الدراسة الفنية حول  •

 دراسة تمويل القطاع الفالحي المنجزة من قبل البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة األغذية العالمية.  •

واالستشراف   الدراسة  • الدراسات  مركز  مع  بالتعاون  الغذائية  الصناعات  قطاع  في  اإلنتاج  حلقات  بتنظيم  المتعلقة 
 بالصناعة والتجديد. الصناعي بوكالة النهوض 

 الدراسة التقييمية المعمقة للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفالحة والصناعات الغذائية.  •

 المنجزة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.  تأهيل المستغالت الفالحيةدراسة حول  •

 نسية للتنمية.المنجزة من قبل الوكالة الفر الدراسة المتعلقة بتحيين السياسة الفالحية بتونس  •

 والندوات :  التربصات والملتقيات    

البريطانية   ✓ العمل  ورشة  في  واالنسانية    –المشاركة  التنموية  المعونات  في  المثلى  الممارسات  حول  الثانية  الخليجية 
 (. 2019جانفي  13)الكويت  كممثل للصندوق العربيوتعزيز الشفافية 

 جانفي  31و   30المشاركة في ورشة عمل حول اإلحصائيات المتعلقة بتمويل التنمية بالعاصمة الفرنسية باريس يومي   ✓
 كممثل للصندوق العربي. اعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةتحت اشراف لجنة مس 2018

 .بالكويت 2017أكتوبر  4المشاركة بورشة عمل حول مشروع البوابة العربية للتنمية بتاريخ  ✓

 (. 2015 نوفمبر 5  إلى  4 )مندارة المشاريع العمومية الهيكلة التنظيمية إلحول  ورشة تكوينية ✓

والترابية"  ندوة ✓ الريفية  "التنمية  إطار    حول  في  والريفية مشروع  بالجزائر  الفالحية  للتنمية  األوروبي  الجوار  مبادرة 
PROJET ENPARD" (. 2014 أكتوبر 30 إلى 29 )من 



 . (2014 مارس 28  إلى 26 )منبالتعاون مع الوكالة االلمانية للتنمية  ندوة حول مقاربة المنظومات وتطبيقها في تونس ✓

 (. 2013جانفي إلى شهر مارس (بالوزارة  GBOالقيام ببرنامج تكويني حول التصرف في الميزانية حسب األهداف  ✓

 .  2013نوفمبر  8و 7و  6المشاركة في الملتقى الوطني لعرض وتثمين نتائج المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك أيام  ✓

بتاريخ   ✓ إعدادها  تم  التي  الندوة  تونس خالل  في  التنمية  العريضة إلستراتيجية  الخطوط  مداخلة حول  مارس   27تقديم 
 (. ENPARDحول برنامج الحوار األوروبي في مجال التنمية الفالحة والريفية ) 2012

المنتدى حول التجديد والتنمية االقتصادية   ✓   28-27واالجتماعية تحت إشراف رئاسة الجمهورية )المشاركة في فعاليات 
 بدار الضيافة بقرطاج. (2012نوفمبر  21-19المنتدى المفتوح "ثورة ضد الفقر" )و (  2013فيفري 

والمساهمة في تقديم مداخلة حول    2012ماي    12المنتدى الدولي حول تمويل المشاريع التنموية بتاريخ  المشاركة في   ✓
 استراتيجية القطاع الفالحي والمشاريع المقترحة للتمويل األجنبي ضمن ورشة قطاعات اإلنتاج والتنمية البشرية.

 : الكفاءات المعلوماتّية    

 .…Access, Outlook, PowerPoint, Excel : مكتبية برمجيات ✓

   JAVA, PHP, PL/SQL, LaTex , VB , ORACLE  : المعلوماتية اللغات ✓

  SPSS, R, SAS, Eviwes, STATA : اإلحصاء برمجّيات ✓

 : اللغوّية  الكفاءات   

 .اإلنجلزّية الفرنسّية، العربّية، ✓

 :  النشاط الجمعياتي والثقافي   
 .االولمبية لسلك االولمبيين الشبانالمشاركة في الحلقات التكوينية الثانية حول التعريف بالتربية االولمبية والحركة   : 2010
 أمين مال وعضو بالهيئة المديرة للجمعية الرياضية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. : 2014 - 2011
 رئيس الجمعية الرياضية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.  : 2016 -2014


