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 سيرة ذاتية 

 *** 
I.  معطيات شخصية 

قبلاالسم وال ذياب عطوي  

بمدنين 1981سبتمبر  26  تاريخ ومكان الوالدة 

 الجنسية تونسية

تونس 2000نهج بيروت باردو  64  العنوان 

 رقم الهاتف  539 829 96 (00216)

Datoui@finances.tn    البريد االلكتروني 

العائلية الحالة  متزوج   

  

II. الدراسة 

جباية، اختصاص  عمومية  مالية  ثالثة  لالقتصاد   مرحلة  المغاربي  المعهد  من  عليها  متحصل 

 الجمركي والجبائي بالجزائر

2008-2009  

2006جوان  في علوم المحاسبة من المعهد العالي لعلوم المحاسبة وإدارة المؤسسات األستاذية  

  

III.  الوظائف المشغولة 

 2020منذ جوان   والتجديد العمراني وكالة التهذيبعضو ممثل لوزارة المالية بمجلس إدارة 

 2018منذ ديسمبر  متفقد رئيس للمصالح المالية 

 2020-2017 بمجلس المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عضو ممثل لوزارة المالية 

 2015منذ  عضو بلجنة التصرف في صندوق ضمان الحرفاء  ببورصة األوراق المالية بتونس 

 2015منذ  كاهية مدير باإلدارة الفرعية للسوق المالية

 2018-2014 وزارة المالية بلجنة المؤشرات ببورصة األوراق المالية بتونس لممثل 

 2011منذ  مندوب الحكومة لدى بورصة األوراق المالية بتونس

 2015-2011            تمويل الصناعة والصناعات التقليديةرئيس مصلحة 

 2018-2010 متفقد مركزي للمصالح المالية 

 2010-2008 متفقد للمصالح المالية  

  

IV. الشهائد 

من   اإلرهاب  وتمويل  ألموال  تبييض  مقاومة  في  مختص   Association ofشهادة 

Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS 

2020 

 2014 شهادة تكوين حول "إلقاء كلمة بحضور العموم" مركز ميكس ليرنيغ تونس 

  

V. التكوين 

بعد   عن  تكوينية  دورة  خالل  المتميز  المتدرب  "شهادة  حول  المالية  تكوين  األسواق 
 المعهد العربي للتخطيط بالكويت   "والتنمية

2020 

المعهد العربي للتخطيط بالكويت )دورة    األسواق المالية والتنمية" "شهادة تكوين حول  
 تكوينية عن بعد( 

2020 

" تكوين حول  بعد  عن  تكوينية  دورة  المتميز خالل  المتدرب  جائحة  شهادة  انعكاسات 
 المعهد العربي للتخطيط بالكويت   "علي الدين العام في الدول العربية 19-كوفيد

2020 

 " تكوين حول  كوفيدشهادة  العربية  19-انعكاسات جائحة  الدول  في  العام  الدين   2020 "علي 
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 المعهد العربي للتخطيط بالكويت )دورة تكوينية عن بعد( 

" المعهد 19االستجابة لفيروس كورونا  -البنوك  ات لدىزماألإدارة  "   شهادة تكوين حول

 )دورة تكوينية عن بعد(  المصرفي والمالي بلندن

2020 

العربية   بالبلدان  األسواق  وتنمية  الدين  في  التصرف  "إستراتيجيات  حول  تكوين  شهادة 
 "صندوق النقد العربي، بأبو ظبي 

2019 

البلدان   في  الديون  "إدارة  تكوين حول  )دورة  شهادة  الدولي  النقد  الدخل" صندوق  المنخفضة 
 تكوينية عن بعد(

2018 

 2018 شهادة تكوين حول "تحليل األسواق المالية" صندوق النقد الدولي )دورة تكوينية عن بعد(

 2017 شهادة تكوين حول "البرمجة والسياسات المالية" بصندوق النقد الدولي، واشنطن 

 2017 "البرمجة والسياسات المالية" صندوق النقد الدولي )دورة تكوينية عن بعد(شهادة تكوين حول 

 " حول  تكوين  المالية  شهادة  وبازل  بنوك:  الباإلدارة  المخاطر  الوطني 3و  2إدارة  بالمعهد   "
 إلدارة البنوك بالهند 

2017 

صندوق النقد    القتصاد الكلي شهادة تكوين حول "البرمجة والسياسات المالية: تحليل حسابات ا
 الدولي )دورة تكوينية عن بعد(  

2016 

المركزي بماليزيا   البيانات" بالبنك  المالي: إستراتيجية وبرنامج  شهادة تكوين حول "االندماج 
 L’Alliance Financial Inclusion AFI بالتعاون مع الشراكة لالندماج المالي 

2015 

حول   تكوين  الكافي  شهادة  التكوين  مركز  اإلسالمية"  للصكوك  والعملية  الشرعية  "الجوانب 
 بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب )مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية( 

2015 

شهادة تكوين حول "األطر القانونية ألعمال البنوك المركزية والقطاع المالي" مركز صندوق  
 ويل في الشرق األوسط بالكويت النقد الدولي لالقتصاد والتم

2014 

شهادة تكوين حول "التدقيق الشرعي" الجمعية التونسية للمالية اإلسالمية بالتعاون مع جامعة  

 الكويت 

2013 

 2012 شهادة تكوين حول "تحليل االستثمار" المعهد العربي للتخطيط بالكويت 

 2012 المعهد العربي للتخطيط بالكويت شهادة تكوين حول "إدارة االستثمارات المالية" 

 2012 شهادة تكوين حول "تحليل أسواق أوراق المالية" المعهد العربي للتخطيط بالكويت 

  

 

VI.  اللغات 
 اللغة  حوار  كتابة

  ضعيف متوسط  حسن  ضعيف متوسط  حسن 

 عربية   *   *

 فرنسية    *   *

ليزيةقأن  *   *   

 


