
 

         
 

 

 السيد قيس سعيد   تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية
 من أيام المؤسسة  36الدورة 

 8، و9، و 10 ديسمبر 2022، بسوسة 
الوطنية  المؤسسة واألمان.. الحريات والسيادة  

 

 البرنامج
 2022ديسمبر    08الخميس  

 استقبال المشاركين 
 مأدبة عشاء من إهداء "مصفاة" 

16:00   –  19:00 
19:00 –  21:00 

 "الحرية واألمان .."تنظيم األسواق وتعديلها: خاصةحلقة نقاش 
إن الحفاظ على المقدرة الشرائية، والطاقات اإلنتاجية، وتحديد األسعار، ومراقبة مسالك التوزيع، وتنظيم القطاعات، 

تنظيم األسواق وتعديلها، والتي تحولت مؤخًرا من أدت إلى ظهور اتهامات بالمضاربة واالحتكار، تتعلق بمسائل  
 .وطنية مسائل اقتصادية إلى إشكاليات أمن وسيادة

21:00   –  22:30 

 :المتدخلون 
 ، تونس وتنمية الصادرات   وزيرة التجارة   السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة،  -
ة   مدير عام   السيد ياسر عكاوي،  -  ، لبنان Executive Magazineمجّل
 مدير عام مجمع "الوردة البيضاء"، تونس   الرقيق، السيد محمد   -

 

 IFM   صحفي   ، مراد الزغيدي   إدارة النقاش: السيد 

 

 

 2022ديسمبر    09الجمعة  
 كلمة االفتتاح 

 رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تونس  السيد الطيب البياحي،
 2022تقديم أيام المؤسسة لسنة 

 منسق أيام المؤسسة، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تونس  السيد زبير الشايب،
 

 االفتتاح الرسمي 
 ، رئيسة الحكومة، تونس السيدة نجالء بودن -
 اليبي، النائب األول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ،السيد حسين أعطية القطراني -

09:00   –  09:10 
 

09:10   –  09:20 

 األولويات والشروط" ..االقتصادية"السيادة : حلقة النقاش األولى
 العالقات  توجيه  في  مباشرة  انعكاسات  له  القومي،  لألمن  مهًما  وعنصًرا  أولوية،  والمائي،  والطاقي،  الغذائي  األمن  يمثل

 .األسواق أداء  في الحكومي والتدخل   االقتصادية، والسياسات  الدولية،
10:00  – 11:30 



 

         
 

االقتصاد، تحت غطاء السيادة، يمكن أن يتحول نحو اقتصاد موجه، يحد  هذا الدور الجديد للدولة التي تتدخل في  
 بالتالي من وظيفة ريادة األعمال واألداء المنتظم لألسواق. 

 المتحدث الرئيسي: 
 رئيس الوزراء اإليطالي السابق ،  ماتيو رينزي السيد  

 

 المتدخلون: 
 كوريا الجنوبية رئيس  المستشار االقتصادي ل   السيد كين لي،  -
 الوزير السابق للتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، تونس  السيد الهادي بالعربي،   -

 

باب عجمي،  إدارة النقاش: السيد   لمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ل عضو الهيئة المديرة  ة ُح

 

 

 11:30 – 12:00 " اللويد " شركة تأمين  من إهداء    استراحة قهوة 

 "النقاش الثانية: "قيود جديدة، استراتيجيات جديدة للمؤسسةحلقة 
 إن اإلشكال األساسي لألزمات الحالية، هي ركود االستهالك العالمي، مصحوًبا بالضغط المستمر على المواد األولية. 

 يستثني أي بلد. وينتهي ركود الطلب، وتدمير الطاقة اإلنتاجية، وزيادة أسعار المواد األولية، بتضخم ال يمكن أن 
وباعتبار أن سياسات االنعاش التقليدية، أظهرت محدوديتها، ولم تجد حلواًل الستعادة نسق الطلب، يبقى من الضروري  

 التفكير بشكل أعمق على مستوى الدولة، وعلى مستوى المؤسسات، لمراجعة منوالها االقتصادي. 

12:00  – 13:30 

 :المتدخلون 
 وزير االقتصاد والتخطيط، تونس سمير سعيد،    السيد  -
 تونس (،  EY)  يونغ مدير عام إرنست أند    السيد نور الدين حاجي،  -
سيمبسون،  - غريغ  المشاريع    السيد  مركز  في  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  مدير 

 (، الواليات المتحدة األمريكية CIPEالدولية الخاصة ) 
 ، أوكرانيا (SUP) المديرة التنفيذية التحاد رواد األعمال ،  السيدة كاترينا غالزكوفا  -
 IFARMING-TUNISIA، باعثة ومديرة مشروع  السيدة رباب الفارسي  -

 

 ، تونس "Cap Bank" رئيس مدير عام   حبيب كراولي، إدارة النقاش:  

 

 13:30 – 15:30 الغداء 

 "المؤسسة االضطرابات االجتماعية وديمومة  خاصة "   حلقة نقاش   
يعيد   أن  المرجح  ومن  الحالي،  االقتصادي  للوضع  نتيجة  االجتماعية،  التوترات  تصاعد  باعتبار 
ومن   التقليدية،  االجتماعية  السياسات  تجاوز  التشخيص،  هذا  ويتطلب  شعبوية،  قرارات  تنشيط 

االعتب  بعين  يأخذ  شامال،  ويكون  ابتكار،  فيه  تقدمي،  اجتماعي  نموذج  حول  النقاش  ار  الضروري 
 .الضغوط االقتصادية، والمالية للدولة 

15:30 –17:00 



 

         
 

 :متدخلون ال 
 أمين عام االتحاد العام التونسي للشغل   السيد نور الدين الطبوبي،  -
 الوزير السابق للصحة والشؤون االجتماعية، تونس   السيد حبيب كشو،  -
 رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان، تونس   السيد عبد الباسط بن حسن،  -
 ، تونس ESSILOR SIVOمدير عام  السيد خالد السالمي،   -
 صحفي، تونس   السيد محمد بوغالب،  -

 

 صحفية بالتلفزة الوطنية   ، إنصاف اليحياوي السيدة  إدارة النقاش:  

 

 )عبر التسجيل( "  FishBowl"  نقاش موازية   حلقات 
هدف تقديم حلول مبتكرة  ب "،  fishbowlأنشطة للتفكير التشاركي، في شكل " يوفر برنامج هذا العام،  
 ، أهمها: تساؤالت عديدة للمؤسسات التي تواجه  

 فرص االستثمار في أوقات األزمات؟  .1
 طرق التمويل التي يجب اتباعها في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتشديد النقدي؟  .2
 الركود التضخمي؟   إثارتها زمن الخطة االجتماعية التي يجب   .3

18:15 –17:15 

 لكرة القدم  عشاء ومشاهدة مباراة من كأس العالم                                                                    21:00 – 19:00

 2022ديسمبر    10  سبت ال 

 ""األمن السيبراني   حلقة نقاش خاصة 
ال ينبغي أن يطغى الوضع االقتصادي الحرج على اإلشكال الذي تطرحه مسألة رقمنة االقتصاد،  

السيبرانية  وال  مضى  هدد  ت هجمات  وقت  أي  من  الرقمية أكثر  فيها    ، السيادة  بترسخ  فترة  في 
 .االقتصاد الرقمي والعمالت االفتراضية 

09:00 – 10:30 

 :المتدخلون 
 وزير تكنولوجيات االتصال، تونس   السيد نزار بن ناجي،  -
 رئيس مدير عام اتصاالت تونس   السيد األسعد بن ذياب،  -
ة غنية،  - لّي ظم المعلومات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز،    السيدة ُع مديرة أمن ُن

 تونس 
ـ    السيد محمد واصل بلحاج،  -  KPMGخبير في تكنولوجيا المعلومات ب
 DRÄXLMAIERالمدير اإلقليمي ألمن المعلومات بمجمع    السيد يوسف خزري،  -

 

 Express FM   صحفي   إدارة النقاش: السيد وليد بن رحومة، 

 



 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "السيادة المالية وتأمين المدفوعات" : واالختتامجلسة النقاش الثالثة 
تثير الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الرئيسية، وتقلب الدينار مقابل العمالت األجنبية، مسألة استقاللية السياسة 

 النقدية، وعالقتها الوثيقة بتمويل عجز الميزانية.
رئيسية، ُتحّدد درجة تدخل الدولة في االقتصاد، ودرجة الديناميكية المتعلقة باالستجابة  تعتبر السيادة النقدية قضية  
 للتضخم والركود االقتصادي. 

12:30 – 10 :30 

 : المتدخلون 
 وزيرة المالية، تونس السيدة سهام بوغديري نمصية،   -
 ي محافظ البنك المركزي التونس السيد مروان العباسي،   -
   ممثل صندوق النقد الدولي، بتونس السيد مارك جيرار،   -

-  

 نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات السيد وليد بلحاج عمر،   -

 

 12:30 –13:30 الغداء 



 

         
 

 
 

  PARTENAIRES OFFICIELS 
 

   

 

 

 
 

SPONSORS GOLD 
 

 

 

 


