
    

  

  رئیس الحكومة السیدتحت سامي إشراف 
  المتوسطةتنظم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى و

  حول ةوطنیندوة 

  "للتنمیة االقتصادیة ضمان: والمتوسطة والمؤسسات الصغرىالصناعة "

  تونس -بنزل الالیكو -2018 أفریل 12الخمیس 
  

  امجــالبرن

  المشاركین وتسجیل استقبال  09:00 – 08:30

  
09:00 – 10:00  

 

  الرسمي االفتتاح
  ر ـوزی، سلیم الفریانيالسید : الترحیب وتقدیم استراتیجیة الوزارةكلمة

 المؤسسات الصغرى والمتوسطةو  الصناعة
  رئیس االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  ،سمیر ماجولكلمة السید

 التقلیدیة
 العام لالتحاد العام التونسي للشغلاألمین ، نور الدین الطبوبي كلمة السید 

  الصناعي القطاع"عرض شریط حول"  
  السید یوسف الشاھد، رئیس الحكومةكلمة افتتاح  

10:00 – 11:00    ناجحةشھادات مؤسسات «Success Stories»  
  ةالسید یوسف الشاھد رئیس الحكوم بإشراف الناجحةحفل تكریم المؤسسات  

  قھوة استراحة  11:25 – 11:00

  دعم القدرة التنافسیة للنسیج الصناعي  :الجلسة األولى  12:00 – 11:25

   رئیس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیةالسید سمیر ماجول ،  
 بالبنك العالمي بتونس بمتابعة البرامج، مكلف السید أنطونیوس فرھایجن  
 رئیس مجلس التحالیل االقتصادیةالسید عفیف شلبي ،  
 الرئیس المدیر العام لمجمع بولینا القابضةالسید عبد الوھاب بن عیاد ،  
 الرئیسة التنفیذیة لالستراتیجیات بمجمع ، السیدة لمیاء الفوراتيOnetech 

  تطویر األنشطة الواعدة وإبراز مؤسسات رائدة  :الجلسة الثانیة  12:35 – 12:00

   رئیس المعھد العربي لرؤساء المؤسسات ،أحمد بوزقندة السید  
 مدیر الوكالة الفرنسیة للتنمیة بتونسجیل شوس السید ،  
 رئیس مجمع السید ھشام اللومي ،Coficab  



 مؤسسة مدیر عام ، مباركعزیز  السیدAfricInvest   
 لشركة  ةالعام ةالمدیر ة، الرئیسة لیلى بن بریك العیاديالسیدLe Progrès 

Industriel   

  المؤسسات الصغرى والمتوسطةاطة بحواإل  االستثمار استحثاث نسق  :الثالثة الجلسة  13:10 – 12:35

   رئیسة مركز المسیرین الشبان ة وفاء العمیريالسید ،CJD 
 المدیر العام للبنك األفریقي للتنمیة لمنطقة شمال أفریقیاالسید محمد العزیزي ،  
 رئیس الجمعیة المھنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،أحمد الكرم السید 
 المدیر العام لمكتب االستشارة السید نور الدین الحاجي ،Ernst & Young 
  ،الرئیس المدیر العام لمؤسسة السید مصطفى الصغیرGreen Fruits 

  كقاعدة صناعیة وتكنولوجیة الترویج لتونس  :الرابعة الجلسة  13:45 – 13:10

   المؤسسات الصغرى والمتوسطةو ر الصناعةـوزی، السید سلیم الفریاني  
 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ، رئیس مكتب أنطوان سالي دي شو السید

  بتونس
 رئیس كنفیدرالیة المؤسسات المواطنة التونسیةطارق الشریف السید ،  
 رئیس الھیئة التونسیة لالستثمارخلیل العبیدي السید ، 
 المدیرة العامة لمؤسسة السیدة نائلة بن زینة ،"Business & Décision " للشرق

  األوسط وأفریقیا

  داءـــغال 13:45

   "المبادرة أیام"انطالق   *الحصة المسائیة

  بكامل والیات الجمھوریة* 


