
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، املد�ر رضا الشك�دايلرضا الشك�دايلرضا الشك�دايلرضا الشك�دايل    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ:  لكمة 
ف�تاح  00 : 09
  .العام ملركز ا.راسات والبحوث 
ق�صادية و
ج"عية

    مصطفى الف?اليل، =ٔول مد�ر :ام ملركزمصطفى الف?اليل، =ٔول مد�ر :ام ملركزمصطفى الف?اليل، =ٔول مد�ر :ام ملركزمصطفى الف?اليل، =ٔول مد�ر :ام ملركز    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ: : : : رئ8س اجللسة رئ8س اجللسة رئ8س اجللسة رئ8س اجللسة 
        ا.راسات والبحوث 
ق�صادية و
ج"عية ووز�ر سابقا.راسات والبحوث 
ق�صادية و
ج"عية ووز�ر سابقا.راسات والبحوث 
ق�صادية و
ج"عية ووز�ر سابقا.راسات والبحوث 
ق�صادية و
ج"عية ووز�ر سابق

 :Nامعي وخKري دويل، عبد اجلليل البدويعبد اجلليل البدويعبد اجلليل البدويعبد اجلليل البدويأ�س�تاذ أ�س�تاذ أ�س�تاذ أ�س�تاذ  15 : 09
        """"إالطار املاRرو اق�صادي Qلمنافسةإالطار املاRرو اق�صادي Qلمنافسةإالطار املاRرو اق�صادي Qلمنافسةإالطار املاRرو اق�صادي Qلمنافسة""""

مرشوع مرشوع مرشوع مرشوع """": ، وزارة الت\ارة محمد Yن فرجمحمد Yن فرجمحمد Yن فرجمحمد Yن فرج    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ  40 : 09
        """"قانون املنافسة قانون املنافسة قانون املنافسة قانون املنافسة 

: املنافسة ، رئ8س جملس احلب8ب Nاء abاحلب8ب Nاء abاحلب8ب Nاء abاحلب8ب Nاء ab    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ  05 : 10
      """"املنافسة املنافسة املنافسة املنافسة     رشوع قانونرشوع قانونرشوع قانونرشوع قانونمل مل مل مل رؤية اgلس رؤية اgلس رؤية اgلس رؤية اgلس """"

10 : 30 


حتاد التوlيس Qلصنا:ة ، ، ، ، jشري بوNديjشري بوNديjشري بوNديjشري بوNدي    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ
رؤية 
حتاد يف رؤية 
حتاد يف رؤية 
حتاد يف رؤية 
حتاد يف """"    :والت\ارة والصنا:ات التقليدية 

        """"مرشوع قانون املنافسة مرشوع قانون املنافسة مرشوع قانون املنافسة مرشوع قانون املنافسة 

    راqةراqةراqةراqةــــــــاس�اس�اس�اس�    55555555 : 10 : 10 : 10 : 10

 

11 : 25 
    :م�تدى vري ا.�ن ، ، ، ، شكري مامغيلشكري مامغيلشكري مامغيلشكري مامغيل    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ

هل من أ�فضل هل من أ�فضل هل من أ�فضل هل من أ�فضل : : : : Qلضغط :ىل التضخم املايل Qلضغط :ىل التضخم املايل Qلضغط :ىل التضخم املايل Qلضغط :ىل التضخم املايل """"
        """"مراقKة أ�سعار =ٔم مسا� التوزيع ؟ مراقKة أ�سعار =ٔم مسا� التوزيع ؟ مراقKة أ�سعار =ٔم مسا� التوزيع ؟ مراقKة أ�سعار =ٔم مسا� التوزيع ؟ 

11 : 50  
كنفدرالية ، ، ، ، حسن الوجود Yن مصطفىحسن الوجود Yن مصطفىحسن الوجود Yن مصطفىحسن الوجود Yن مصطفى    ةةةةأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ


ق�صاد املنظم
ق�صاد املنظم
ق�صاد املنظم
ق�صاد املنظم"""":املؤسسات املواطنة التوlس�ية  : : : :
        """"بني حتد�ت املنافسة وهتديدات 
ق�صاد املوازيبني حتد�ت املنافسة وهتديدات 
ق�صاد املوازيبني حتد�ت املنافسة وهتديدات 
ق�صاد املوازيبني حتد�ت املنافسة وهتديدات 
ق�صاد املوازي

12 : 15 
اد التوlيس 
حت    ،،،،:ادل املسعودي:ادل املسعودي:ادل املسعودي:ادل املسعودي    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ

رؤية 
حتاد يف رؤية 
حتاد يف رؤية 
حتاد يف رؤية 
حتاد يف """"    :Qلفالqة والصيد البحري 
        """"مرشوع قانون املنافسة مرشوع قانون املنافسة مرشوع قانون املنافسة مرشوع قانون املنافسة 

12 : 40 
، م�ظمة ا.فاع عن محمد زروقمحمد زروقمحمد زروقمحمد زروق    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ

من =Nٔل قانون Qلمنافسة حيمي من =Nٔل قانون Qلمنافسة حيمي من =Nٔل قانون Qلمنافسة حيمي من =Nٔل قانون Qلمنافسة حيمي """": املس�هت� 
        """"املس�هت�املس�هت�املس�هت�املس�هت�

    اشاشاشاش����قققق����نننن    05 : 0513 : 0513 : 0513 : 13
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 ينظم ندوة حول
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