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المؤسسة والجمهورية.. شركاء في إعادة البناءالمؤسسة والجمهورية.. شركاء في إعادة البناء

مشروع برنامجمشروع برنامج

(المرادي بالص)الخميس 9 ديسمبر 2021

20:30 - 18:00
21:00 - 19:30

22:30 - 21:00

استقبال المشاركين 

كوكتيل عشاء

جلسة تمهيدية

تمويل ضغوط الميزانية، وتأثيراتها

السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالّية

السيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي

السيد وليد بن صالح، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين

السيد معز العبيدي، األستاذ الجامعي والخبير االقتصادي

المتدخلون:

السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل األسبق، تونس

 (BEI) السيد ريكاردو مورينهو فيليكس، نائب رئيس البنك األوروبي لالستثمار

السيدة سلوى حمروني، الخبيرة واألستاذة الجامعية، تونس

السيد الهادي العربي، وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

األسبق، تونس

المتدخلون:

السيد عبد اللطيف بن هدية، صحفي إدارة الحوار:

السيد شاكر بسباس، صحفي إدارة الحوار:

الجمعة 10 ديسمبر 2021

الكلمة االفتتاحية09:00 – 09:10

السيد الطيب البياحي، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

السيد وليد بلحاج عمر، منسق أيام المؤسسة 2021

تقديم أيام المؤسسة 09:102021 - 09:20

االفتتاح الرسمي09:20 - 09:40

السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية

11:30 – 09:40

12:00 - 11:30

حلقة النقاش األوىل 
نظام الحكم والنجاعة االقتصادية

استراحة قهوة إهداء من اللويد للتأمين



السيد سمير سعيد، وزير االقتصاد والتخطيط، تونس

السيدة سلمى ببو، نائب نائبة رئيس PGI القابضة، تونس

السيد ماهر القصاب، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تونس

المتدخلون:

المتدخلون:

السيد وسيم بلعربي، صحفي إدارة الحوار:

حلقة النقاش الثانية 12:00 - 13:30
االستثمار والترقب، أي عالجات ممكنة؟

غداء من إهداء البنك التونسي15:30 - 13:30

حلقة النقاش الثالثة  15:30 - 17:30
االنتظارات االجتماعية، والمؤسسة الجمهورية

السيد نور الدين الطبوبي، أمين عام االتحاد العام التونسي للشغل

السيدة شيراز سعيداني، الخبيرة واألستاذة الجامعية، تونس

السيد حبيب الكشو، وزير الصحة ووزير الشؤون االجتماعية األسبق، تونس

إدارة الحوار: السيدة أمينة بن دوة، صحفية

حلقة النقاش الرابعة  19:15 - 17:45
اإلقتصاد الريعي، والشركات الوطنية الرائدة

السيد نافع النيفر، عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تونس

السيدة فريال ورغي، الخبيرة واألستاذة الجامعية، تونس

السيدة صباح مالك، عضو مبادرة "لنفكر ديمقراطيتنا"، تونس

السيد لؤي الشابي، رئيس منظمة "آالرت" (ALERT) لمجابهة اإلقتصاد الريعي، تونس

المتدخلون:

السيد زهير الجيس، صحفي إدارة الحوار:

كوكتيل عشاء إهداء من شركة مصفاة21:30 - 20:30



فطور الصباح ونقاش إهداء من اللويد للتأمين08:30 - 10:00

حصص متزامنةالسبت 11 ديسمبر 2021

الحصة الثانية الحصة األوىل 

"المؤسسات الكبرى والمؤسسات الناشئة: أي
تفاعل؟"

اإلنطباع حول المؤسسة، وصاحبها

السيد محمد علي مرواني، ممثل المعهد الفرنسي من
أجل البحث والتنمية، بتونس

السيدة مريم بلقاضي، صحفية وأستاذة جامعية،
تونس

السيد معز حريزي، خبير في االتصال والتسويق الرقمي،
تونس

السيد محمد صالح فراد، مدير عام شركة الخليج المتحد
للخدمات المالية، شمال إفريقيا

السيد أمين بن عياد، عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي
لرؤساء المؤسسات، تونس

المتدخلون:
المتدخلون:

السيد حسن الهمالي، صحفي السيد أنيس مرعي، صحفيإدارة الحوار: إدارة الحوار:

غداء 12:00 - 13:00

حلقة النقاش الخامسة13:00 - 10:30
"المؤسسة والسياسة: التأثير والتمويل"

(القنطاوي كلوب)

السيدة زهرة إدريس، نائب سابق، تونس

السيد أشرف عوادي، مؤسس ورئيس جمعية أنا يقظ، تونس

السيد وليد المالكي، عضو المجلس األعىل للقضاء، تونس

السيد فاضل عبد الكافي، وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي األسبق، تونس

السيد أحمد صواب، قاضي سابق بالمحكمة اإلدارية، تونس

المتدخلون:

السيدة مالك البكاري، صحفية إدارة الحوار:

14:00 - 13:00

السيدة نجالء بودن، رئيسة الحكومة التونسية

السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة اليونيسف في تونس

The Changers"" السيد حمزة السعيدي، رئيس المكتب الوطني لمنظمة مغيرون

المتدخلون:

السيد سامي بنور، صحفي إدارة الحوار:

حلقة النقاش السادسة
الشباب والمؤسسة: رؤية للمستقبل


