
 االتحادية للتجارة والصناعة والزراعة في بوروندي غرفة ال

 

 انممثهت هي انمىظمت انتي تضم اتحاداث رجال األعمال انغرفه االتحاديت نهتجارة وانصىاعت في بىرووذي 

  .نهقطاع انخاص في بىرووذي
 

 :- كمايهي. غرف وغرفتيه اقطاعيت10تتكىن انغرفت االتحاديه مه  و

 غرفت انتجار  •

 غرفت انتعذيه  •

 غرفت انصىاعت  •

 غرفتانحرف  •

 غرفت انىقم  •

 غرفت انمهىييه وانبىائيه •

 انبىىك وشركاث انتأميه   غرفت•

 غرفت انخذماث وانتكىىنىجياث انجذيذة  •

 غرفت األعمال انتجاريت وانزراعيت  •

 غرفت انسياحت  •

 

 مهام الغرفه  

 تعزٌز  العالقة بٌن الفاعلٌن االقتصادٌٌن و الشركاء االجتماعٌٌن واإلدارٌٌن •

  مجال تطوٌر أنشطتهم فً تنفٌذ مبادرات لدعم المهنٌٌن العاملٌن •

  ضمان المشاركة الكاملة للمهنٌٌن العاملٌن فً مجال إدارة القطاعات االقتصادٌة •

 

  

 

 رئٌس الغرفة االتحادٌة للتجارة والصناعة فً بوروندي 

  كونسولوتا نداٌشٌمٌى  السٌدة

 األمٌن العام للغرفه 

 نكٌنجوروتسً السٌد كرٌستٌان

  

  :للتواصل واالستفسار

 www.ccib.bi: الموقع االلكترونً للغرفه 

 ccib@ccib.bi: البرٌد االلكترونً 

 22.22.78.12 257+:  هاتف 

42.03-  257 22.22.53.51 

  22.22.78.12 257+: فاكس

  مدٌنة بوجمبورا 313 بً به 2 سبتمبر ، 18شارع : العنوان البرٌدي 



 قانون االستثمار 

وفقا لقانون االستثمار لٌس من الضروري أن ٌتملك البوروندٌون نصٌبا فً االستثمار األجنبً، أو ٌتم نقل 
وال ٌنبغً أن تقل حصة رأس المال التً ٌملكها  .التكنولوجٌا إلى المؤسسات البوروندٌة خالل فترة االستثمار

، "تعوٌض"لٌس هناك مطالبات باي   .المستثمر األجنبً مع مرور الوقت كما هو الحال فً بعض االقطار

عند الموافقة على دخول سلع مستوردة وال ٌتم اشتراط ان ٌستثمر المورد األجنبً فً المواد المتوفره فً 
 بروندي

ال تفرض بوروندي اٌة شروط للحصول على ترخٌص االستثمار، ما عدا بالنسبة للشركات التً التً ترغب 
ال تفرض حكومة  .فً الحصول على حوافز خاصة مثل المزاٌا الضرٌبٌة الواردة فً قانون االستثمار

بوروندي إجراءات على الشركات والمستثمرٌن للكشف عن المعلومات السرٌة للحكومة خالل عملٌة مزاولة 
فرض حكومة بوروندي تأشٌرة إقامة تمٌٌزٌة أو مرهقة للمستثمرٌن، أو  تفرض تال  .النشاط االستثماري

الحصول على تصارٌح لمزاولة النشاط االستثماري من شأنها إعاقة حركة المستثمر األجنبً، أو تفرض 
  .عوائق جمركٌة تمثل فً حد ذاتها سٌاسات تمٌٌزٌة أو تفضٌلٌة للتصدٌر أو االستٌراد

 أسباب لالستثمار فً بوروندي  5

  سهولة الوصول إلى األسواق •

  إمكانٌة تحوٌل رؤوس األموال •

   مزاٌا ضرٌبٌة •

  وكالة لتشجٌع االستثمار مختصة لخدمة المستثمرٌن•

  وجود بٌئة عمل تشهد تحسنا مستمرا•

 

  

 

  الصادرات والواردات

 الواردات 

 السلع الغذائٌة والمشتقات النفطٌة والمعدات: المنتجات الرئٌسٌة التً تستوردها بوروندي 
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  :مجاالت االستثمار

القطاعات االستثمارٌة تشمل الزراعة والسٌاحة والتعدٌن والخدمات والطاقة والنقل وقطاع المواد 
وغٌرها من  الغذائٌة والمشروبات والخدمات المالٌة وقطاع العقارات والصحة والبنٌة التحتٌة

 .القطاعات

  

  :المرجع

 www.cfcib.org  

 www.investburundi.com  

  

 


