
  
 سيـــرة ذاتــية 

 

  التـعـريــف 
  

 لطفي فرادي االسم واللقب
 بالقلعة الكربى 1965مارس  11 تاريخ ومكان الوالدة 

 ج وأب لطفلنيو متز  احلالة املدنية
 1/ املروج  1/ إقامة بن اجلزار 7شقة عدد  العنوان
 71350684   اهلاتف

 53169212 اهلاتف الشخصي
 والتعاون الدويلواالستثمار رة التنمية وزا مكان العمل

 تونس -1069 –ساحة علي الزواوي 
 1992جوان  1 تاريخ االلتحاق بالعمل

 مستشار املصاحل العمومية الرتبة
 1992جوان  1 تاريخ التسمية بالرتبة

رئيس هيئة التوازنات الكبرى : مدير عام مكلف مبأمورية الوظيفة 
 واالحصاء

 2016ماي  01  الوظيفةب تاريخ التسمية
  

  الت العلميةـالمؤه
  

     1984جوان  .معهد علي بورقيبة بالقلعة الكربى باكلوريا علوم ورياضيات
     1986جوان  .كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس ديبلوم تقين سامي يف التصرف

     1988جوان . بصفاقسكلية العلوم االقتصادية والتصرف  األستاذية يف علوم التصرف
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       1992ماي . ية لالدارة بتونسوطناملدرسة ال ية لالدارة بتونسوطنديبلوم املرحلة العليا باملدرسة ال
   يةدورات تكوين

  
       1994ماي . معهد صندوق النقد الدويل بواشنطن ديبلوم : الربجمة والسياسات املالية
      1998ماي . املعهد العريب للتخطيط بالكويت وآليات تغطية خماطر الصرفديبلوم :  سياسة الصرف ومناذج 

التوجهات اجلديدة  –ديبلوم : التصرف يف االقتصاد الكلي 
 -واشكاليات السياسات اإلقتصادية

معهد التنمية اإلقتصادية للبنك العاملي والبنك اإلفريقي 
   1998أكتوبر . للتنمية بأبيدجان

 ح اهليكلي ومسائل القطاع املايلديبلوم: التصحي
 ديبلوم: الربجمة املالية واملالية العمومية

     2000أفريل . معهد صندوق النقد الدويل بواشنطن
 2001معهد صندوق النقد العريب أبو ظيب 

  
  

  االت بحثـرات ورسـمذك
  

 رسالة ختم دراسة أستاذية علوم التصرف  تقييم آليات برجمة اإلنتاج
 رسالة ختم املرحلة العليا باملدرسة القومية لإلدارة 1993تونس وأوروبا سنة 

 1990ماي  –ية لالدارة وطناملدرسة ال اإلستثمار الصناعي اخلاص بوالية القصرين
 1991ماي  -ية لالدارة وطناملدرسة ال بنك االسكان بني الدور اإلقتصادي والبعد اإلجتماعي

ية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي تقييم صيغ إعداد امليزان
 بالكيباك

 1991نوفمرب  -ية لالدارة وطناملدرسة ال

 

 الوظائف المشغولة : 
 1993التقديرات النقدية رئيس مصلحة 

 1998كاهية مديرات التقديرات النقدية وواملالية 
 2001مديرا تقديرات التمويل الداخلي لالقتصاد 

 2012ة مدير عام املصاحل املشرتك
  2016ماي 1 واإلحصاء( ىمدير عام ومكلف مبأمورية )رئيس هية التوازنات الكرب 
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 المهام الحالية: رئيس هيئة التوازنات الكبرى واإلحصاء

  التنسيق بني اهلياكل املكلفة بضبط السياسات اجلملية وإعداد تقديرات منوال التنمية يف إطار
 امليزان االقتصادي وخمّطط التنمية،

 ملسامهة يف إعداد وحتليل الدراسات االستشرافية لالقتصاد الوطين،ا 

 ،متابعة وحتليل الدراسات والتقارير واملذكرات املتعلقة بتمويل االقتصاد الوطين والقطاع البنكي 

 ،املسامهة متابعة وتقييم منظومة االحصاء ودراسة صيغ تطويرها 
  ع املايل لفائدة األعوان االقتصاديني. املسامهة يف متابعة وتقييم تدخالت ونواتج القطا 

 وظائف أخرى:
  2011عضو جملس الرقابة لصندوق الودائع واألمانات منذ 
  2015إىل  2007عضو جملس إدارة البنك الوطين الفالحي من 
  2007إىل  2002عضو جملس إدارة الشركة التونسية للتأمني وإعادة التأمني من 

  2005-2000عضو مبجلس إدارة ديوان احلبوب 

 .مدرس باملدرسة الوطنية لإلدارة 

 

 

 


