
 

 السادسة العشریةأعضاء مجلس اإلدارة الذین تم تعیینھم خالل 

(2020-2009) 
 اشغلھ وظیفیة خطة أعلى
 تاریخ انتھاء نیابتھ مدة خالل الصفة أو الوظیفیة الخطة نیابتھ انتھاء بعد 

 اللقب و اإلسم التعیین تاریخ النیابة ةدم

 السیدة لمیاء بونجاح الزریبي 2009/11/26 2012/09/25 مدیرة عامة للتقدیرات بوزارة التنمیة والتعاون الدولي وزیرة المالیة

 السید عبد الرزاق الزواري Dauphine Tunisie 2011/03/06 2011/02/17 )  (أستاذ جامعي بمعھد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج وزیر التنمیة  الجھویة

 السید محمد فرید القبي 2011/02/17 2012/03/13 رئیس ھیئة السوق المالیة 

   ETMEOCرئیس مدیر عام شركة معھد التوقعات االقتصادیة   
 السید راضي المؤدب ENGINERING 2012/05/26 2011/02/17و مدیر عام  IPEMED في العالم المتوسطي

 السید أحمد بنغازي Axis 25/9/2012 2011/02/17  مدیر عام شركة 

 السید جمال الدین بلحاج عبدهللا 2011/02/17 2012/09/25 رئیس دیوان وزیر المالیة 

 األنسة نجوى خریف 2011/02/17 2012/09/25 مدیرة عامة للشؤون االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة بالوزارة األولى 

 السید معز العبیدي 2011/02/17 2012/09/25 والتصرف بالمھدیة االقتصادیةأستاذ محاضر ومدیر البحوث بكلیة العلوم  

 السید محمد صالح رجب 2011/05/02 2011/09/06 أستاذ جامعي بالمعھد األعلى للتصرف بتونس 

 السید حمیدة الخلیفي 2012/09/26 2014/04/01 مدیر عام المعھد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 

 السید علي الشابي 2012/09/26 2014/04/24 الحكومة رئاسة 

 السید شاكر السلطاني 2012/09/26 13/07/2015 وزارة المالیة 

 السید عبدالوھاب بن عیاد 2012/09/26 14/06/2016 رئیس مدیر عام لمجمع  بولینا 



 Tuninvest Finance Group  عبد الكافيالسید أحمد  2012/09/26 14/06/2016 رئیس مدیر عام لمجمع 

 السیدة ھالة قرشي مھري 31/12/2012 14/06/2016 استاذة محاضرة بكلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس 

 األنسة نجوى خریف 24/04/2014 14/06/2016 رئاسة الحكومة 

 السید نور الدین السالمي 1/11/2014 22/05/2015 رئیس دیوان وزیرة التجارة 

 السید إلیاس بن عامر 22/05/2015 03/03/2016 التجارةوزارة  

 السیدة فاطمة قرمازي سیالة 31/12/2012 19/06/2019 استاذة محاضرة بكلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس 

 السید صادق عطیة 20/06/2016 19/60/2019 المجال البنكي في الخبرة يذو من بصفتھ 

 السید صالح الصایل 26/09/2012  رئیس ھیئة السوق المالیة 

 السیدة كوثر بابیة غمراسني 13/07/2015  وزارة المالیة 

 السید لطفي الفرادي 08/06/2016 01/08/2020 مدیر عام مكلف بمأموریة بوزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي 

 البغداديالسیدة لیلى  20/06/2019  أستاذة تعلیم عالي في العلوم االقتصادیة 

 السید فتحي زھیر النوري 20/06/2016  أستاذ تعلیم عالي في العلوم االقتصادیة 

 السیدة سلمى بالغة 20/06/2016  المجال البنكي في الخبرة ذوات من بصفتھا 

 عبد المؤمن السویحالسید  20/06/2019  المجال البنكي في الخبرة يذو من بصفتھ 

 رجاء بولبیار السیدة 02/11/2020  االقتصاد والمالیة ودعم االستثمار ةراوز 

 


