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 سرية ذاتية
. يشغل منصب كبري اخلرباءاالقتصاديني يف جمموعة البنك 1 ابريس ابنثيون السوربونمروان العباسي متحصل على دكتوراه يف االقتصاد من جامعة 

، عني مديرا ملكتب البنك الدويل يف ليبيا. شغل منصب مستشارا 2012، و ينسق الربانمج القطري لليبيا. يف سنة 2008الدويل منذ جانفي 
اعات يف املعهد العريب لرؤساء املؤسسات، وخبريا ابملعهد التونسي للدراسات االسرتاتيجية ومستشارا اقتصاداي لوزير التجارة والسياحة والصنأول 

 التقليدية و توىل مسؤولية قيادة مشروع تنمية الصادرات الذي ميوله البنك الدويل.

 االقتصادية درس يف خمتلف التخصصات. 2007اذ تعليم عايل يف جامعة قرطاج يف عام متحصل على شهادة التربيزيف االقتصاد، مت تعيينه أست
معة تسوكواب ومعهد التقنيات لدراسات التجارية العليا بربوكسل، وجاثوليكي لالكا عهداملال، وكان أستاذا زائرا يف وبرامج املاجستري يف إدارة األعم

 الر بنيويورك.رينس

لتميزه عدة مرات  ت مكافأتهوقع الت االقتصادية الرائدة كما ساهم يف كتابة العديد من الكتب.نشرت ملروان العباسي العديد من املقاالت يف اجمل
 يف جمال التدريس والبحث العلمي

  
 اهم املهارات

 االقتصاد الرقمي ،الدولية واملاليةاالقتصاد الكلي، االقتصاد اجلزئي، التجارة  متخصص يف استاذ، •
 مستشار لعدة منظمات وطنية ودولية -خبري اقتصادي  •
 اعداد ميزانيات املشاريع و متابعتها ،عير ااملش متابعة و إدارة •
ية السياحة التونسية اسرتاتيج ،متويل الصادراتبرانمج تنمية و  ،عداد وتنفيذ خمتلف مشاريع البنك الدويل )االسرتاتيجية التونسية للتجارةا •

 وما إىل ذلك( ى،ر واملهن الصغ
 التكنولوجيوحتسني القدرة التنافسية والتطور  التاهيل جماالتيف استشارات تقدمي  •
 اخلارجية ير وتيسري التجارةمتويل آليات ضمان التصد لاجم يفاستشارات تقدمي  •
 اخلارجية التجارية، وإدارة املالية العامة ومتويل التجارة اتيف السياس الدويلعلى املستوى خربة  •

الوالدة: 20 جويلية 1959  اتر
مكان الوالدة: تونس 

اجلنسية: تونسية 
احلالة املدنية: متزوج وأب لطفلتني 

mailto:marouaneelabassi@gmail.com


 اخلربات العملية
 

 البنك الدويل
 مدير مكتب البنك الدويل يف ليبيا 2012-2018
 منسق األنشطة يف ليبيا - ابلبنك الدويل نطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيامل نياالقتصاديكبري اخلرباء  2008-2012

  
 وزارة التجارة و السياحة و الصناعات التقليدية

 تصميم وتنفيذ املشروع الثاين لتنمية الصادرات 2003-2007
 و الصناعات التقليديةمسؤول عن الدراسة االسرتاتيجية لقطاع السياحة مستشار اقتصادي  2002-2004
إىل أسواق  نفاذشاء صندوق المسؤول عن الدراسة االسرتاتيجية لتنمية قطاع التجارة وإن نيقتصادياال كبري اخلرباء 1997-2000

 التصدير )فامكس(
  

 معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج
 استاذ يف العلوم االقتصادية 1990-2008
 زائر جبامعة تسوكواب ابلياابناستاذ  2008
 الوالايت املتحدة األمريكية ،الر بنيويوركعهد التقنيات رينسمبزائر استاذ  2005
 رئيس قسم العلوم االقتصادية 1994-1997
 ابربوكسال، بلجيك رية العلياالكاثوليكي للدراسات التجا عهدابمل زائراستاذ  1993
 لكرتونيةومات و التجارة االجيات املعلو مدير املاجستري تكنول 1999-2007

  
 املعهد التونسي للدراسات االسرتاتيجية و املعهد العريب لرؤساء املؤسسات

 كبري اخلرباء االقتصاديني 1997-2005
ؤسسات مرصد املساب حلللتوقعات املستقبلية كلي اقتصادي قياسي   منوذجعمل اشتغل على تصميم  فريق بعضو  1997

 ملعهد العريب لرؤساء املؤسساتاب
 البنك الوطين للتنمية الفالحية

 مسؤول على الدراسات االقتصادية 1988-1990
  

 

 

 



 املؤهالت العلمية
 ، ابنثيون السربون1من جامعة ابريس قتصادية شهادة الدكتوراه يف العلوم اال

 INRA ، ابنثيون السربون1من جامعة ابريس شهادة الدراسات املعمقة يف االقتصاد الفالحي 
 ASSAS ، ابنثيون السربون2جامعة ابريس  من و االقتصاد القياسي ايضيالر  شهادة الدراسات املعمقة يف االقتصاد

 علوم االقتصادية و التصرف بتونسمن كلية الدية و التخطيط شهادة االستاذية يف العلوم االقتصا
  

 االنشطة و احملاضرات و املنشورات
 الدويل البنك – 2020-2018 اسرتاجتية البنك الدويل يف ليبيا 2018جانفي 

 البنك الدويل و البنك املركزي اللييب –يجية الصريفة االسالمية يف ليبيا اسرتات 2017اوت 
 البنك املركزي اللييب وصندوق النقد الدويل البنك الدويل و  – "ازمة السيولة يف ليبيا"دراسة حول  2017مارس 
الدويل، وزارة التنمية البنك  – "احلقيقية و املالية، التاثريات قتصاد التونسياتثري االزمة الليبية على اال"دراسة حول  2016جوان 

 زي التونسي، معهد االحصاءو االستثمار و التعاون الدويل، البنك املرك
  البنك الدويل – "الصادرات ابجلزائرتيسري و متويل "دراسة حول  2016فيفري 
 البنك الدويل -تنمية القدرات املؤسساتية للمؤسسات البنكية بليبيا  2015سبتمرب 
 البنك الدويل - "االعمال بليبيا على مناخاتثري االزمة "دراسة حول  2015جوان 
 البنك الدويل وصندوق النقد الدويل - (الشرقطرابلس و )حكوميت  توحيد نفقات امليزانية يف ليبيا 2015مارس 

نشر  - يف حالة الصناعات امليكانيكية" شارك يف أتليف كتاب بعنوان "القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي: تطبيقم 2014 ليةيجو 
 اجلامعة األوروبية

 البنك الدويل – ت إدارة املالية العامة يف ليبياإنشاء نظام معلوما 2014ماي 
 البنك الدويل – وطنية يف ليبياالساابت احلحصائي و اإلنظام الإنشاء  2013سبتمرب 

 البنك املركزي اللييب والبنك الدويل – "واملايل يف ليبيا تشخيص النظام املصريفدراسة حول " 2013ماي 
 صندوق النقد الدويل والبنك الدويل –تقييم نظام املالية العامة يف ليبيا  2012جوان

 البنك الدويل، مؤسسة التمويل الدولية – "ديون قطاع الفنادق يف تونس" حولراسة د 2011ديسمرب 
 البنك الدويل – ة الليبية على االقتصاد التونسي"دراسة حول "أثر األزمة اإلنساني 2011افريل 

 ، البنك الدويل"تقييم مناخ األعمال يف ليبيا"دراسة حول  2011جانفي 
 ، تونسمرصد البيئة والتنمية املستدامة - "السياحة املستدامة يف تونس" حول دراسة  2010جوان 
، ج. دورجي، م. ةب. أبييت، ن. بن راين – شارك يف أتليف كتاب "رايدة األعمال واالبتكار يف املغرب العريب"م 2009جوان 

 األمريكية، جامعة قرطاج. حسن، ريب، وزارة التجارة أ العباسي،
 البنك الدويل وصندوق النقد الدويل – "اإلنفاق العام يف ليبيا جعةامر "دراسة حول  2008افريل 



، M2PAماجستري "التطبيقية املستقبلية"  – ت النظم اإلنتاجية"كيورة حول "ديناميا دمشاركة و مداخلة يف  2007ماي 
 اجلامعة االفرتاضية بتونس

 فريقياال البنك – مية الصادرات"دراسة عن "تعزيز الصادرات والقدرة التنافسية والدروس املستفادة من مشروع تن 2006ديسمرب 
 ، تونسلتنميةل

 ، وزارة التجارة، وزارة املالية والبنك الدويلإطالق مشروع صندوق ضمان املالية 2006ريل اف
 معهد الدراسات التجارية العليا  - "العريب منظم ندوة "رايدة األعمال واالبتكار والتنمية االقتصادية يف املغرب 2005ديسمرب 

 الوالايت املتحدة األمريكية ،الر بنيويوركمعهد التقنيات رينسو  قرطاج، تونسب
املهنية للبنوك ووزارة التجارة األمريكية، واشنطن، الوالايت  معية، اجل"التجارة اإللكرتونية" حولمنظم حلقة دراسية  2004ماي 

 املتحدة األمريكية
 املعهد العريب لرؤساء املؤسسات - والتمويل يف تونس" ؤسسات"امل حولدراسة  2003ديسمرب 
 املعهد التونسي للدراسات االسرتاتيجيةو  ، وزارة السياحةبتونس" قطاع السياحةلتنافسية القدرة ال" حول راسةد 2003جويلية 
 املعهد العريب لرؤساء املؤسسات –" القصري جلألبني الشركات، والتمويل لالقروض حول "دراسة  2002ديسمرب 
 وزارة التجارة ابلشراكة مع البنك الدويل – "االسرتاتيجية التونسية لتنمية التجارة" حولدراسة  2001جانفي 
 وزارة التجارة وجامعة تونس – مشارك يف "دراسة عن نشاط احلرف واخلدمات الصغرية"مؤلف منسق و  2001مارس 
ب. طاليب،  العباسي، م. ري،م. حبلوس، م. بشك. انبلي،م. – قدرة التنافسية"دراسة بعنوان "التجارة واملالية وال 2000نوفمرب 

  القتصاد التنميةروتلدج  دراساتمبجموعة نشر  ، ميدهوراج. فانلي و ر.  بتصرف
  

 


