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 الساعة المتدخلين المداخلة المدة

السيد أنيس الجزيري، رئيس مجلس األعمال التونسي : الندوة منسق التقديم العام للندوة دق 5

 (TABC) األفريقي

 دق 5و 11إلى الساعة  11من الساعة 

 دق 10و 11إلى الساعة  دق 5و 11من الساعة  وزير االقتصاد والتخطيط سمير سعيد، السيد كلمة االفتتاح دق 5

تقديم تجربة الوكالة التونسية للتعاون الفني في مجال التعاون  دق 10
الثالثي مع التركيز على والمشاريع التي تم انجازها بالتعاون 

 مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

 دق 20و 11إلى الساعة  دق 10و 11من الساعة  )ATCT( المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني السيد البرني صالحي،

التعاون بين البنك اإلسالمي للتنمية والوكالة التونسية للتعاون  دق 10
جنوب  الفني بخصوص تبادل المعارف مع بلدان أفريقيا

 الصحراء

 دق 30و 11إلى الساعة  دق 20و 11من الساعة  مي للتنميةالسيد عبد الحكيم يسوف، ممثل البنك اإلسال

تجربة البريد التونسي الخاصة بانجاز مشروع لفائدة تقديم  دق 8
 موريتانيا إلرساء منصة إلكترونية للخدمات المالية بواسطة

 الهاتف الجوال

 دق 38و 11إلى الساعة  دق 30و 11من الساعة  لبريد التونسيمدير مركزي با، أسامة الرواتبيالسيد 

  دق 46و 11إلى الساعة  دق 38و 11من الساعة  السيدة قميرة بن جنات، المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة البيئي مجالالتقديم التجربة التونسية في إفريقيا في  دق 8
تقديم التجربة الخاصة بتنفيذ مشروع لفائدة غينيا حول سالسل  دق 8

 القيمة للمنتوجات الفالحية

 دق 54و 11إلى الساعة  دق 46و 11من الساعة  غينيا ةة، المنسق الدولي لمشروع تعاون لفائدجالسيد الصادق ب

تقديم تجربة التعاون بين جزر القمر وتونس وخاصة مع الوكالة  دق 8
 التونسية للتعاون الفني

  دق 02و 12إلى الساعة  دق 54و 11من الساعة  المديرة العامة لوكالة التعاون الدولي بجزر القمر السيدة فطومية علي بازي،

 دق 10و 12إلى الساعة  دق 02و 12من الساعة   شركة سيف لألدوية، المدير العام لالسيد رمزي صندي تقديم التجربة التونسية في إفريقيا في مجال صناعة األدوية دق 8

 دق 18و 12إلى الساعة  دق 10و 12من الساعة  لشركة التونسية للبنكل ، المدير  العامشويخةالسيد دمحم  البنكي مجالالتقديم التجربة التونسية في إفريقيا في  دق 8

 دق 26و 12إلى الساعة  دق 18و 12من الساعة   SCETمكتب الدراسات السيد كريم الغربي، المدير العام المساعد ل الهندسة والدراسات تقديم التجربة التونسية في إفريقيا في مجال دق 8

تقديم تجربة المجتمع المدني التونسي في إفريقيا في مجال  دق 8
 )مكفحة مرض فقدان البصر الممكن تفاديه(الصحة 

 دق 34و 12إلى الساعة  دق 26و 12من الساعة  الدكتور عمر اللطيف، رئيس جمعية نادي البصر

في إفريقيا في مجال القطاع الخاص التونسي تقديم تجربة  دق 8
 الصحة

لمركز ا ن عنالدكتور هشام منيف والدكتور شالوب من غينيا، ممثلي
 والقلب والعالج الطبيعي طب العيون تفي مجاال ةالغيني ةالتونسي

 دق 42و 12إلى الساعة  دق 34و 12من الساعة 

 في إفريقيا في مجالالقطاع الخاص التونسي تقديم تجربة  دق 8
 الصناعات الميكانيكية

 دق 50و 12إلى الساعة  دق 42و 12من الساعة  MGI-BFCة نادية يعيش، الرئيسة المديرة العامة لـ السيد

رئيس مجلس األعمال التونسي  السيد أنيس الجزيري،: الندوة منسق شغال الندوةأتقديم حوصلة حول  دق 10
 (TABC) األفريقي

  13دق إلى الساعة  50و 12من الساعة 

  دق 120

 


