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جمهورية التشاد
دولة ترغب داخلها المقاوالت 
في الحصول على األعمال

1- السياق  

الدائمة الكتشاف الطرق والوسائل الممكنة للخروج من األزمة، قابل رئيس  في إطار سياسته 
الجمهورية، سعادة إدريس ديبي إنتو، الفاعلين االقتصاديين في الثاني من أبريل 2017 للحديث 
معهم عن الوضعية االقتصادية. وبعد سرد األمراض التي تنخر جسد القطاع الخاص وضرورة 
تحريكه قصد التمهيد إلقالع اقتصادي، أكد رئيس الجمهورية على دور هذا القطاع في تطور 
البلد واستعداد الدولة لمساعدته. وقد شّجع تصريح السيد الرئيس الفاعلين االقتصاديين عبر 
غرفة التجارة والصناعة والفالحة والمعادن والصناعة التقليدية على االستجابة لندائه، كما أنهم 
أخذوا المبادرة لتنظيم أسبوع وطني للتفكير في هذا النداء، وتحديد مدى مشاركتهم في 

اإلقالع االقتصادي.

2- مبــــررات المبادرة   

أرغمت  حيث  للدولة،  العمومي  الطلب  انخفاض  نتيجة  المتواصلة  باألزمة  الخاص  القطاع  تأثر 
نتيجة هذا الوضع القطاع الخاص على توقيف أنشطته في العديد من القطاعات االقتصادية. 
وقد امتدت موجة الصدمة لتصل تداعياتها إلى استيراد السلع والخدمات إضافة إلى انخفاض 
القروض المخصصة لدعم االقتصاد بنسبة 2.7 بالمائة. وتكشف هذه األزمة عن ضعف االقتصاد 

التشادي، خصوصا القطاع الخاص الذي ال يستفيد بطريقة تقليدية من الدعم الخاص للدولة.

فاعلي  التقليدية  والصناعة  والمعادن  والفالحة  والصناعة  التجارة  غرفة  عّبأت  اإلطار،  وفي هذا 
القطاع الخاص قصد التفكير بعمق مع السلطات العمومية من خالل تنظيم منتدى تحت شعار 

»األسبوع الوطني للتفكير في مساهمة القطاع الخاص في اإلقالع االقتصادي«.

3- دعم الدولة 

أعطى سعادة رئيس الجمهورية موافقته على تنظيم هذا الحدث وشّدد على مشاركة أعضاء 
الحكومة، حيث سيكونون حاضرين إلى جانب تقنيي الوزارات المعنية في جميع األنشطة، وهو 
رؤية  في  الخاص  القطاع  لوضع  اتخاذها  الحكومة  تنوي  التي  بالتدابير  يعد بشكل مشّجع  ما 

مستقبلية جديدة.
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4- مفهوم المنتدى   

يكمن التحدي في عدم جعل هذا األسبوع مناسبة إلعادة الحقائق والتحليالت التي سبق القيام 
متوفرة  التحليالت  أن  الخاص، حيث  القطاع  بخصوص  مرات  عدة  إليها  التطرق  تم  والتي  بها، 
وسبق لها أن أحصت معيقات تنمية القطاع الخاص، مع اإلشارة إلى أن مجموعة كبيرة ومختلفة 
من الوثائق الغنية حول القطاع الخاص بتشاد متوفرة للعموم. ولعل تحليل هذه الوثائق من 
مثل  تشاد  بدولة  الخاص  القطاع  تنمية  أمام  تقف  التي  الحواجز  على  الضوء  يسّلط  أن  شأنه 

النقص في البنيات التحتية والرشوة وعدم التناسق بين القطاعين العام والقطاع...

الحكومة  انخراط  أن  البدائل، كما  الوضع واقتراح  الفاعلين من تحليل  األسبوع  وسيمّكن هذا 
الدائم  والتقييم  للمتابعة  آلية  ووضع  اتخاذها  الواجب  التدابير  إلى  بالوصول  بدوره  سيسمح 
للمبادرات وتطبيقها. وفي الواقع، فإن الحكومة خّططت-في إطار المخطط الوطني للتنمية 

2016-2021- للدفع بعجلة االستثمار الخاص إلنعاش النمو.

5- الهدف من وراء التظاهرة    

داخلها  ترغب  »دولة  تصير  بأن  تشاد  لدولة  السماح  في  األسبوع  هذا  وراء  من  الهدف  يكمن 
الخاص، ومن خالل  األعمال« من خالل تبني مخطط عمل للقطاع  الحصول على  المقاوالت في 

تحديد التدابير المنتظرة من الحكومة.

6- النتائج المرجوة  

على  الحصول  في  االقتصادي  القطاع  وانفتاح  االستثمار  تشجيع  خالل  من  المشاركون  يرغب 
النتائج التالية : 

1-  تبني إطار لـ »تسهيل األعمال في تشاد« عبر تسهيل االستثمار الخاص وتشجيع الحوار بين 
جميع القطاعات، وأيضا عبر إنجاز تقارير سنوية شفافة عن مدى تقّدم األعمال.

2- التزام المقاوالت بتحسين تدبيرها وتقوية مهنيتها.
3- رأي تشادي يقّدر ويدعم القطاع الخاص في دوره كمحرك لخلق الثروات وفرص الشغل.

 مساهمة القطاع الخاص في 
اإلقالع االقتصادي
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7- أنشطة األسبوع  

7.1- مؤتمر فاعلي القطاع الخاص 
تتمثل المقاربة في تجميع فاعلي القطاع الخاص بناء على قطاع النشاط لتحليل مشاكلهم 
إنجاز وثيقة  التحضيرية في  الحلول، حيث ستساهم األشغال  اقتراح بعض  والحدث عنها، ثم 
إطار  النقاش  حلقات  أو  الورشات  وستشكل  األسبوع.  هذا  ألشغال  تقديمها  سيتم  قطاعية 
التأمل الذي سيسمح لمسيري المقاوالت والسلطات العمومية والشركاء التقنيين والماليين 

والبرلمانيين والمجتمع المدني بجلب مساهماتهم.

في المجموع، سيتم تنظيم 15 ورشة من طرف المقاوالت التي تم تجميعها بناء على الميادين 
التي تهّمهم بصفة مشتركة.

7.2- ندوات النقاش 
طرف  من  تقديمها  سيتم  مواضيع   5 حول  للنقاش  ندوات  أيضا  األسبوع  أنشطة  ستضم 

متدخلين دوليين عاليي المستوى في مجاالت تخصصهم.

وستتم مناقشة العديد من المواضيع في جلسات عمومية من قبيل دور القطاع الخاص في 
تمويل  وآليات  الخصوص،  على  لالزمة  وتجاوزه  تنوعه  وفي  العموم،  على  التشادي  االقتصاد 
القطاع الخاص، وتحديات العوامل الثقافية واالجتماعية في إنعاش القطاع الخاص، وفي األخير 

أية فعالية ستتمتع بها الدولة إلنعاش وتنمية القطاع الخاص. 

مساهمة  على  الضوء  ستسّلط  مواضيع  على  واالنكباب  للتفكير  فرصة  األسبوع  هذا  يمثل 
العام  القطاع  جعل  في  الدولة  مساهمة  ستسمح  كما  االقتصاد،  تنمية  في  الخاص  القطاع 
أساسا للتدابير الجاري بها العمل، وتلك التي تم التخطيط لها لتشجيع انفتاح القطاع الخاص.

8- معرض »ُصنع في تشاد«    

على هامش المؤتمر، سيتم تنظيم معرض للرفع من قيمة المنتجات المصّنعة في تشاد. ومن 
بين أهم األجنحة التي ستجذب عددا كبيرا من الزوار، نجد الجناح المخصص إلنعاش االستثمار 
والذي سيسهر على تنشيطه حاملو المشاريع والمنظمات وهيئات التعاون الثنائي والتعاون 

متعدد األطراف.

ورشة عمل :
ندوة مشغلي القطاع الخاص



ورشات العمل

ورشات العمل

الغرفة الرئاسيةالجلسة العامة

البرنـــــــــامــــــــــــــــج
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االثنين 01 أكتوبر

10:30 - 08:00
اجتماع المنظمين مع المتحدثين والمشرفين وأعضاء الفريق

12:00 - 11:00
اجتماع المنظمين مع المشغلين االقتصاديين المسؤولين عن ورش العمل

15:00 - 13:30
الغرفة أ : السياحة والفنادق

الغرفة ب : المقاوالت النسائية
غرفة ج : النقل والخدمات اللوجستية

18:00 - 16:30
الغرفة أ : البنوك والتأمين

الغرفة ب : االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات
غرفة ج : المباني واألشغال العامة

15:30 - 13:30
الموضوع 1. دور ومكان القطاع الخاص في االقتصاد التشادي ومساهمته في إنعاشه

17:00 - 15:30
الغرفة أ : المقاوالت الشبابية

غرفة ب : الفنون والثقافة والحرف
غرفة ج : الخدمات والمهن الحرة

الثالثاء 02 أكتوبر

12:00 - 10:00
حفل االفتتاح الرسمي لألسبوع - القاعة الكبرى



ورشات العمل

الجلسة العامة

الجلسة العامة

الغرفة الرئاسية

الغرفة الرئاسية

البرنـــــــــامــــــــــــــــج
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األربعاء 03 أكتوبر

10:30 - 08:30
الموضوع 2. دور القطاع الخاص في تنويع ومرونة االقتصاد

13:00 - 11:00
الموضوع 3. تمويل القطاع الخاص

10:30 - 08:30
الموضوع 4. تحديات العوامل الثقافية واالجتماعية والدينية في تعزيز القطاع الخاص

13:00 - 11:00
الموضوع 5. ما هي فعالية الدولة في تعزيز وتطوير القطاع الخاص

لجنة عالية المستوى :
1. وزير المالية والميزانية

2. وزير االقتصاد والتخطيط التنموي
3. وزير المناجم وتنمية التجارة والقطاع الخاص

15:30 - 14:00
اعتماد وثائق االجراءات

16:30 - 15:00
حفل االختتام

15:30 - 14:00
الغرفة أ : النفط والغاز

الغرفة ب : الصناعة الفالحية
غرفة ج : التجارة - االستيراد والتصدير

17:30 - 16:00
الغرفة أ : التعدين، الطاقة، التوزيع

غرفة ب : الفالحة و تربية الماشية
غرفة ج : تجارة الجملة والتجزئة

الخميس 04 أكتوبر



بترول وغاز
CNPC

ESSO / PETRONAS

GLEENCORE

UNITED HYDROCARBON (DELONEX)

OPIC

PETRO CHAD MANGARAL

SHT

SRN

التعدين والطاقة
وتوزيع المنتجات البترولية

3SH 

ADER

ALMANNA

CIMAF

GAZ PROM

OILIBYA

PETAB

SACOGEN

SEDIGUI INTERNATIONAL

SNER/CARRIÈRE

SONACIM

SOPETRANS

SOTEC TCHAD

SPP TCHAD

TOTAL MARKETING

TOUMAÏ MINIERE

TRADEX

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
AIRTEL

ALBIDEY NET

FOCON NET TELECOM

GOLF COMPUTER

MOSSOSOUK

PRESTABIST

REINDOS

SAO NET

SODITEL

TIGO

البنوك والتأمين
BANQUE AGRICOLE ET COM

BCC

BSIC

CBT

ECOBANK

FINADEV

GRAS SAVOYE

MARCH ASSUREUR

ORABANK

SAFAR ASSURANCE

SAFI

SGT

STAR NATIONALE

UBA

الصناعات الزراعية والصناعات
ABASSI GROUP

ALBIDEY GROUP

BDT

COTEX

COTONTCHAD SN

CST

HYBA

MCT

ROTATIVE

SOCOTOD

TIIM

المباني واالعمال العامة
ALBINA

ALKAWSAR

ARAB CONTRACTOR

CGCOC

CHIBI CONTRACT

ECAT

ECRB

ENCOBAT

GEYSER

KOSSO GROUP

SABBAR

SATOM

SEDIGUI INTERNATIONAL

SMC

SNER

SOGECT TCHAD

SOUROUBAT

WADI KOUNDI

النقل واللوجستيات
ABOU ISLAM

AFRICA TRANSPORT TRANSIT

AGB

AGS TCHAD

AL ALAMI

CONTACT

SDV

STAT

STCH

STD (STE DE TRANSIT ET DEDOUANEMENT)

السياحة والفنادق
CHERABEL

HILTON

القائمة المؤقتة للشركات المشاركة
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HONG KONGCHEZ WU

LA RÉSIDENCE

LEDGER PLAZA

MERIDIEN

NATIONALE

NOVOTEL

RADISSON BLU

SHANGAI HOTEL

SOLUXE

TCHAD ÉVASION

الفالحة و تربية المواشي
AGRI VERT

BAGHARA (FERME ARTINE)

BUFFALO SERVICES

ESCORT TCHAD

INNOVA GROUP TCHAD

KOKOYE TOKE

LABANE TCHAD 

MIAN

NAVET

OWIYANA

SAHEL VERT

SOTCHERI

St BOBIDIA

خدمات ومهن حرة
AFRICA CONSULTING

AGRI CONSULTING

AGRITCHAD

AGRITCHAD

ARCHITECTE SENOUSSI

BKT

CABINET AVOCAT NOUBA

CABINET NGADJADOUM

CLINIQUE PROVIDENCE

CLINIQUE SAO

CLINIQUE SOS

KRECH AVOCAT

N.CONSULTING 

NOTARIAT BONGORO

NOTARIAT MADET

JANSE PRODUCTION

SULTANI COM

التجارة العامة استيراد / تصدير
ABOUSIMBIL

AFRICA-GUMS

AL MAHARI GROUP

ALIMENTATION GÉNÉRALE

CFAO MOTORS

CHEMA

GRAND MOLL

LA TCHADIENNE

MANAL ALYA

MASKO

NOSOCOGEN

SALAMA

SAMIRA

SCCL

SEITCHUS

SOGED

التجارة العامة بالجملة و بالتجزئة
ABSAKINE

AG SEITCHUS

AL NIMA

AL RAHMA

AL TAGOUR

ALWASSIT

CONITE

GAZELLE

LA TCHADIENNE

MORZOUKI

SALAMA

SOGED

SORITEF

SRCCG

الفنون والثقافة
BERIA BIJOUX

BET MAMA

COOP. D’EXPLOIT. ARTISANALE

ÉTOILES BRILLANTES

FEST’AFRICA

MANGARAL KOUDJAL A.

NGARHOUNOUME JULIEN

NGUEKADJITA DESIRE

NIRVANA

RISPA WEKO

SENADE PHILOMENE

مقاوالت الشباب
CHAMBRE DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES

NIRVANA

WEDECIDER

WENAK LABS

مقاوالت النساء
AFCCET 

CELIAF

CHAMBRE DE L’ENTREPRENARIAT FEMININ

CONAF

الهاتف : 47 19 25 99 / 94 92 18 62
contact@tchadrelance.com : البريد اإللكتروني


