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  الذكرى الخمسون إلحداث دائرة املحاسبات

 حول  نـــدوة علمّيـــة

 دور ألاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الحوكمة الرشيدة
 

 8108 مارس 9و 8

               قمرت تونس –و صطال  قرطاج بنزل 

 البرنامج               
 

   8108مارس  8الخميس :  وم ألاول ــــــــــــالي

 تسجيل املشاركين    دق 03و  8س 

 مندوب حكومة: السيدة أمال اللومي  :تقديم البرنامج -    9س 

 الرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات التونسية: السيد نجيب القطاري : كلمة الترحيب  -

 رئيس املجلس ألاعلى للقضاء حاتم بن خليفةكلمة السّيد  -

 "خمسون سنة: دائرة املحاسبات " عرض شريط فيديو  -

 رئيس الحكومة يوسف الشاهد السيد :الكلمة الافتتاحية  -
  

 تحديث التصّرف العمومي ودور ألاجهزة العليا للرقابة: الحّصة ألاولى 

 

 الرئيس ألاّول لدائرة املحاسبات الفرنسية Didier Migaudمداخلة السّيد  دق 03و 9س 

 نقاش دق 54و 9

 دق 03و 03س 
 
 
 

 استراحة
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إصالح املالية العمومية ودعم الشفافية واملساءلة في القطاع  حول  حلقة نقاش 00س 

 العام 

 السّيد مصطفى لطيف، أستاذ جامعي: املنّسق 

  رومانيا للرقابة ألاعلىالجهاز  Mrs. Andreea Lunguالسيد  :الخبراء 

 تونس – وزارة املالية كاتب عام: السّيد عبد الرحمان الخشتالي

 تونس –السّيدة نهاد معلول، رئيسة قسم بدائرة املحاسبات               

 نقاش عام دق 03و  00س 

 
 اءدغ   01س 

  
 انفتاح ألاجهزة العليا  للرقابة على محيطها الخارجي: الحّصة الثانية 

 

تحسين ألاداء في القطاع  أثرها على و مدىألاجهزة العليا للرقابة رقابة  :حلقة نقاش 05س 

  العام
 الهولنديةالتدقيق وكيل رئيس محكمة ،   Ewout Irrgangالسّيد  :  املنّسق

جنوب  -وكيلة رئيس الجهاز ألاعلى للرقابة ،    Tsakne Ratselaالسّيدة: الخبراء  

 افريقيا

 محكمة التدقيق البرتغالية:  Rui Mourato السيد 

 

 تونس – مدير عام  الاكاديمية البرملانية، السيد حسن السكني   

 تونس –السّيدة  فتحية حماد، رئيسة قسم بدائرة املحاسبات     

 نقاش عام  دق 03 و 05س 

 

 استراحة 04س 

 

مع البرملان وألاطراف ألاخرى ذات  لرقابة العليا الاجهزةدعم عالقة  : حلقة نقاش دق 03و 04س 

 الصلة

 تونس –السيد نور الدين الزوالي، وكيل رئيس دائرة املحاسبات :  ملنسقا

 بمجلس نواب الشعب التشريع العامالسّيد الطيب املدني ، رئيس لجنة  :الخبراء 

 مالي -رئيسة غرفة بمحكمة املحاسبات  Lala Sidibéالسيدة                 
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 تونس -السيدة بسمة غالي، رئيسة قسم بدائرة املحاسبات                 
 نقاش عام 01س 

 

 صورة جماعية  :ق د 01. 01س   

 
 

 
 

 8108مارس  9الجمعة : اليوم الثاني

 الحوكمة املحلية ودعم الرقابة الخارجية: الثالثة الحصة 

 

 املحلية ودور القضاء املاليإصالح املالية  حول  حلقة نقاش   دق 03و  9س 

 السيد ناجي بكوش، أستاذ جامعي : املنّسق 

 الجزائر –السيدة  مغنية معامير ، رئيسة غرفة بمجلس املحاسبة : الخبراء 

 بجندوبة الجهوية الغرفة لدى حكومة ندوبمالعريض ي  صباح السيدة                

 تونس - غرفة  السيدة فضيلة قرقوري، رئيس                

 تونس - بسوسة، رئيس الغرفة الجهوية تريمش شهابالسيد                 

 نقاش عام 03س 

 

السّيد منير السكوري، املقّرر العام بدائرة : حوصلة عامة ألشغال الندوة العلمية دق 03و 03س 

السيدة الزجر املالي و ، مندوب حكومة لدى دائرة علياء براطليالسيدة و  املحاسبات

 منى املسدي، رئيسة الغرفة الجهوية بصفاقس

  
وأجيال من القضاة والكتبة تعاقبوا على  الاحداث منذسنة  01: الرابعة الحصة 

 دائرة املحاسبات
 

 تكريم رؤساء أول وأعضاء سابقين بدائرة املحاسبات 00س 

 صورة جماعية وحفل استقبال دق 03و 00س 

 اجتماعيبرنامج :  دق 03و 00س 

  

 


