
 غرفة التجارة والزراعة والصناعة والتعدين في الغابون

 

 . و1935 يبٕٚ 29 فٙ انغبثٌٕ ٔفقب نهقبٌَٕ انظبدس فٙ رعذٍٚرأسسذ غشفخ انزجبسٚخ انضساعخ ٔانظُبعخ ٔال

 .ٔرعزجش ْٛئخ عبيخ راد شخظٛخ قبََٕٛخ رحذ إششاف ٔصاسح االقزظبد انغبثَٕٛخ

 

رٕفش انغشفخ انزجبسٚخ فٙ انغبثٌٕ انًسبعذح انزقُٛخ ٔانخذيبد االسزشبسٚخ ٔانذعى نهششكبد عُذ رُفٛز أَشطزٓب 

 ٔكًب اَشأد انغشفّ قبعذح ثٛبَبد رحٕ٘ يعهٕيبد حٕل انفبعهٍٛ االقزظبدٍٚٛ ٔانفشص انزجبسٚخ .انًخزهفخ

ٔرُظى انغشفّ اٚضب ٔسش عًم رذسٚجٛخ نجُبء قذساد  .ٔاالسزثًبسٚخ انًزبحخ ، فضال عٍ انخذيبد االسزشبسٚخ

  .سجبل األعًبل

 :نهزٕاطم نًضٚذ يٍ انًعهٕيبد

  جبٌ ثبثزٛسذ ثٛكبنٕ :سئٛس انغشفخ

 نٛجشفٛم  يذُٚخ2234 ثٙ : انعُٕاٌ انجشٚذ٘ 

 48 22 64/76 20 72 241+ : .ْبرف

 20 12 74 241+: فبكس

 ccaimg@chamcom-gabon.comانجشٚذ اإلنكزشَٔٙ

 

  

 :قبٌَٕ االسزثًبس

ٔفقب نهقبٌَٕ، ٚجت عهٗ جًٛع األشخبص أٔ انكٛبَبد انزٍٚ ٚشغجٌٕ فٙ انقٛبو ثأعًبل رجبسٚخ فٙ غبثٌٕ أٔال 

 عُذئز رطهت يُٓى ٔصاسح انزجبسح عهٗ ٔجّ انزحذٚذ، َجزِ  .نحظٕل عهٗ انًٕافقخ انًجذئٛخ يٍ ٔصاسح انزجبسحا

 ٔرطهت انٕصاسح أٚضب سذ َسخ يٍ انُظبو انذاخهٙ  .عٍ انُشبط انزجبس٘ ، ٔايزالك كشد رعشٚفٛب ٔخزًب

نهششكخ َٔسخ يٍ يحبضش اجزًبعبد يجهس إداسح انششكخ ٔانزٙ عجش فٛٓب انًجهس عٍ قشاسِ ثئَشبء انششكخ 

 .أٔ فشعب نٓب فٙ انغبثٌٕ

ٔيٍ انًعزبد ثبنُسجخ نهششكبد انزٙ ال رعًم فٙ أَشطخ  .إسفبق سسبئم ثبنًٕافقخ عهٗ يضأنخ انُشبط انزجبس٘

 .رجبسٚخ ثحزخ ثبَّ رحظم عهٗ خطبة يٕافقخ يٍ انٓٛئخ انحكٕيٛخ انًسؤٔنخ عٍ انُشبط انًعُٙ

 

فبنششكبد انزجبسٚخ ْٙ األكثش شٕٛعب فٙ انًجزًع، ٔثبنزاد انششكبد راد  .فًٛب ٚخض انششكبد انزجبسٚخ

سجعخ يٍ انًسبًٍْٛ  ٚجت أٌ ٚكٌٕ نذٖ انششكبد راد انًسؤنٛخ انًحذٔدح عهٗ االقم .انًسؤٔنٛخ انًحذٔدح

 ٔ ال ٚزطهت قبٌَٕ االسزثًبس أٌ ٚكٌٕ سئٛس  .ثبالضبفخ نهشئٛس ٔانًذٚش انزُفٛز٘ ٔيجهس إداسح انششكخ

ًٚكٍ نهششكبد  ٔيٍ أجم انزسجٛم نذٖ ٔصاسح االسزثًبس.انششكخ شخظب طجٛعٛب فقذ ركٌٕ يجهس إداسح 

 .األجُجٛخ افززبح فشعب فٙ انغبثٌٕ نًذح رظم انٗ سُزٍٛ دٌٔ رسجٛم نذٖ انسهطخ انًخزظخ

 

 انظبدساد ٔانٕاسداد

ْٔٙ رظذس إنٗ ششكبئٓب  .انخشت ٔانًُغُٛض ٔانٕٛسإَٛو ٔانُفظ: أْى انظبدساد انشئٛسٛخ فٙ انجالد ْٙ

 .االقزظبدٍٚٛ ْٔى انٕالٚبد انًزحذح ٔانٛبثبٌ ٔانظٍٛ

 



 ٔأْى ششكبئٓب  .انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ٔانًٕاد انغزائٛخ ٔانًشزقبد انُفطٛخ ٔانًعذاد: أْى انٕاسداد إنٗ انجالد ْٙ 

 .انٕالٚبد انًزحذح ٔفشَسب ْٕٔنُذا: ْى

 

 :انفشص االسزثًبسٚخ انًزبحخ فٙ انغبثٌٕ

 انضساعخ ٔانغبثبد ٔانسٛبحخ ٔانظُبعخ ٔانثشٔح انحٕٛاَٛخ، ٔانًُزجبد انغزائٛخ ٔانخذيبد

 

 :انًشجع

        www.lamaisondelafrique.com/Gabon.php 

        www.coopgabon.ne 

 

 


