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ة ذاتية  س

  سلمى  :السم  .1

  )ولدت بن الشیخ(بالّغة   :اللقب  .2

  1965 جانفي 22  :تاریخ الوالدة  .3

  تونسیة  :الجنسیة .4

  متزوجة وأم لثالثة أبناء  :الحالة المدنیة  .5

 

  :الدراسات العلیا .6

  المؤسسة التربویة

  )إلى-السنوات من(

  :الشھادات المتحصل علیھا 

1984-1987  

  لفالحیة بتونسالمعھد الوطني للعلوم ا

  )جامعة تونس(

  شھادة مھندس زراعي

1987-1989  

المدرسة الوطنیة للزراعة (المعھد الوطني للعلوم التطبیقیة بلورین 

  فرنسا -نانسي ) والصناعات الغذائیة

  في ھندسة العملیات متخصصمھندس  شھادة

1988-1989  

  سافرن -بلورین  )بولي تكنیك( المعھد الوطني للعلوم التطبیقیة

الكیمیاء الفیزیائیة و شھادة الدراسات المعمقة في التكنولوجیا البیولوجیة

  للتغذیة

2000-2002   

الجمھوریة  –) جامعة تونس(معھد الدراسات العلیا التجاریة بقرطاج 

  یةتونسال

  دارة االعمالإشھادة الماجستیر في 

 

 اللغات  .7

  

 اللغات قراءة تكلّم كتابة

نسیةالفر ممتاز ممتاز ممتاز  

 العربیة ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجلیزیة  جید جید جید
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 )إعالمیة على وجھ الخصوص( :أخرىمؤھالت  .8

  

مایكروسوفت  POWERPOINTمایكروسوفت  EXCELمایكروسوفت  WORDمایكروسوفت 

PROJECT  

  

 الوظیفة الحالیة .9

  

  .2006وذلك منذ سنة   Alternative Capital Partnersالمدیرة العامة لشركة ألترناتیف كابیتل بارتنرز 

  

 المؤھالت األساسیة .10

 

 فرق االستثمارات  إدارة -

 التحلیل المالي -

 ھیكلة التمویل -

 تقییم المشاریع -

 –وضع اإلجراءات الالزمة لتلبیة جمیع المتطلبات  –ھا تحلیلوضع خطط العمل و: في االستثمارإدارة المساھمات  -

  .تفویت قي المساھماتالعملیات دارة إ - ثمارات و مراقبتھامتابعة االست –تقییم المشاریع والمؤسسات 

  في شأنھاتقاریر ورفع ال تقییم أداء محفظات االستثمار  -

 إعادة الھیكلة المالیة -

 مستثمرینالمع عالقات ال إدارة -

مكونات والصناعات الصیدلیة وصناعة  الصناعات الغذائیة: شركات في مختلف المجاالت  إدارة مجالسعضو  -

 الخ... تكنولوجیا االتصاالت و المعلومات والسیارات 

  

 نشاطات اخرى .11

  

إلى  2006منذ سنة (  Alternative Capital Partnersإحداث وتسییر شركة ألترناتیف كابیتل بارتنرز  -

 .االستثمارات، وھي شركة تُعنى بإدارة )یومنا ھذا

 

 .وھي شركة تابعة للبنك التونسي الكویتي Univers Invest Sicarمؤسُّسة شركة یونیفرس انفست سیكار  -
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 .(ATIC)عضو مجلس إدارة الجمعیة المھنیة للمستثمرین في رأس المال  -

 
 .(SOTUGAR)عضو مجلس إدارة الشركة التونسیة للضمان  -

 
 .Réseau Entreprendreعضو مجلس إدارة  -

 
 .(ASDA) عضو الھیئة المدیرة لجمعیة ناقصي السمع -
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 ھنیةالخبرة الم

 

  الوصف  المھمة/الوظیفة  الشركة  المكان  التاریخ

  تونس  1996/  1990
" ستوسید بنك" للتنمیة البنك التونسي السعودي

STUSID BANK 

 مدیر مشروع

(Chef de Projet)  

وإعادة الھیكلة  الشركاتع والتحلیل المالي ومتابعة یراتقییم المش

  .المالیة

  مدیر  BTKD ویتي للتنمیة البنك التونسي الك  تونس  2005/  1997
الصفقات وتقییم المشاریع ومتابعة نتقاء الإدارة فریق محللین مالیین 

  ع الحرفاءممساھمات االستثمار وإدارة العالقات 

  تونس  2006/  2002
  یونیفرس انفست سیكار

Univers Invest Sicar  
  رئیس مدیر عام

 دارة عملیاتوإ عملیات االستثمار ھیكلة و الذاتیة األموالإدارة 

  .التفویت في المساھمات

  تونس  2006منذ 
 Alternative Capitalألترناتیف كابیتل بارتنرز 

Partners  
  تنفیذي/مدیر عام

ة ستثمار وھیكللال الموارد المالیةجمع (إدارة االستثمارات المالیة 

... متابعة المساھمات ومراقبتھا وإدارة فرق العمل و  االستثمارات

  )الخ

 


