
 

 

 تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي 

 (مقترح جدول أعمال)السادس عشر  ملتقى مجتمع األعمال العربي

 

 "نحو شراكات عربية تكاملية" 

 

 تونس/قمرت– ريزيدانسفندق 

 6002 نوفمبر/ تشرين ثاني  08-00

 

 6002 برنوفم/ تشرين ثاني  70 االثنين: يوم الوصول

  

 في فندق ريزيدانس قمرت بالوفود المشاركة (كوكتال) ترحيبي استقبال 60:00
 

 6002 نوفمبر/ تشرين ثاني 80 الثالثاء :اليوم األول

 

 االستقبال و التسجيل 00:00 – 08:00
 

 حفل االفتتاح  00:00 – 00:00 

 (دق 5) السيدة منية السعيدي ةسعاد كلمة ترحيب وتقديم لبرنامج الملتقى عبر رئيسة كونكت الدولية •

  (دق 7) واتحاد رجال األعمال العرب كنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسيةعرض لشريطين تعريفيين ب •

  (دق 7) السيد طارق الشريف سعادة كلمة االفتتاح لرئيس كنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسية •

 (دق 7) ادة الشيخ محمد أفنديسعكلمة االفتتاح لرئيس اتحاد المستثمرين العرب  •

  (دق 7) السيد حمدي الطباع معالي كلمة االفتتاح لرئيس اتحاد رجال األعمال العرب •

  (دق 7) معالي السيد أحمد أبو الغيط كلمة أمين عام جامعة الدول العربية •

  (دق 5) رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد السيدمعالي االفتتاح الرسمي عبر  •

 (حسب العدد)رعاه والداعمين تكريم ال •

 

 استراحة قهوة 00:30 – 00:00

 

  األولىالجلسة  00:54 – 00:30

 

 رئيس حكومة سابق بالجزائر-السيد سيد أحمد غزالي:  رئيس الجلسة

 (مقترح)عضو مجلس إدارة اتحاد رجال األعمال العرب  –سعادة السيد محمد النقي : مقرر الجلسة

 .معالي الدكتور جواد العناني -في ظل األحداث القائمةالدول العربية،  تنمية االستثمارات في سبل -

 -سعادة السيد فريد بن تنفوس -ية في تمويل االستثمارات العربيةدور القطاع المصرفي العربي وصناديق التنمية العرب -

 .مدير عام البنك العربي تونس

 التخطيط والماليةوزير  – السيد منصور معلى معالي –تصادية المشروعات العربية المشتركة كقاطرة للتنمية العربية االق -

 .ابق بتونسسال

أمين عام اتحاد  – سعادة السفير جمال بيومي –قصص نجاح للمستثمرين العرب في المشاريع العربية المشتركة  -

 .المستثمرين العرب

 

 نقاش 00:54-06:04

 

 

 



 

 

 

  الجلسة الثانية 03:30 – 06:04

 

  وزير التنمية واالستثمار و التعاون الدولي -فاضل عبد الكافي  السيد معالي: رئيس الجلسة

 (مقترح) كنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسيةرئيس  –سعادة السيد طارق الشريف : مقرر الجلسة

  ينفرص ومناخ االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية في تونس والمزايا والتسهيالت التي تقدم للمستثمر -

السيد حكيم بن حمودة وزير  معالي -.اإلفريقيةمن خالل التجربة التونسية في عدد من الدول  اإلفريقيةالعالقة العربية  -

 وزير مالية سابق بتونس-معالي السيد جلول عياد - االقتصاد و المالية السابق 

يسالسيد طاهر صيود  -.األوروبيةوالعالقة التونسية مع الدول  -  فراء و القناصل العامين السابقينجمعية الس رئ

 

 نقاش 05:00 -03:30

 

  اءدالغ 04:00 – 05:00

 

 (المشاركيناألولي مع  برنامج مسبق وبالتنسيقحسب )زيارات لمؤسسات و لمناطق صناعية  07:30 – 04:30

 

 حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة 63:30 – 60:00

 

 6002 نوفمبر/ تشرين ثاني   00 األربعاء :الثاني اليوم 
 

  األولىالجلسة  00:30 – 00:00

 اتحاد رجال األعمال العرب أمين عام – معالي السيد ثابت الطاهر :رئيس الجلسة

 (مقترح)مجلس إدارة اتحاد رجال األعمال العرب  نائب رئيس – المهندس علي عيسيسعادة : مقرر الجلسة
 عرض مناخ وفرص االستثمار في عدد من الدول العربية

 

 نقاش 00:00 -00:30

 

 استراحة قهوة 00:30 – 00:00

 

  الجلسة الثانية 03:00 – 00:30

---------  

 مدير عام المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدي ولد تاهسعادة  :رئيس الجلسة

 (مقترح)لعرب عضو مجلس إدارة اتحاد رجال األعمال ا –سعادة السيد رفيق زنتوت : مقرر الجلسة
 العالقات العربية االفريقية

 

 نقاش 03:30 -03:00

 

  ختتامحفل اال 05:00 – 03:30
 ---------

 (دق 01) السيدة منية السعيديسعادة   رئيسة كونكت الدولية ملخص فعاليات وتوصيات الملتقى عبر 

  (دق 01) سعادة السيد شاذلي العياريمحافظ البنك المركزي التونسي كلمة 

 (دق 01) حمدي الطباعالسيد  معالي لرئيس اتحاد رجال األعمال العربة االختتام كلم 

 

 الغداء 04:00 – 05:00
 .إن أسماء المتحدثين ما زالت تحت الموافقة السادة أصحاب المعالي والسعادة للتأكيد: مالحظة


