
 :الغرفت التجاريت والصناعيت في ناميبيا 

  

( NCCI)انؼزض انزبنً هى ػجبرح ػٍ  يؼهىيبد حىل  غزفخ انزجبرح وانصُبػخ فً  َبيٍجٍب 

 :    المسؤولياث الرئيسيت للغرفت

. رًضٍم انًصهحخ انؼبيخ  نًجزًغ انًبل و األػًبل• 

انزؼبوٌ  يٍ خالل انحىار  يغ يخزهف   هٍئبد انمطبػٍٍ انؼبو وانخبص فً  انجالد  • 

رهؼت دورا اطزشبرٌب ػُذيب رُخزغ يغ انحكىيخ وأصحبة انًصهحخ اَخزٌٍ •  

رؼشٌش انزًٍُخ االلزصبدٌخ •  

     األنشطت الرئيسيت 

رىفٍز يؼهىيبد ػٍ انظىق واإلحصبءاد االلزصبدٌخ • 

رشجٍغ االطزضًبر انًحهً واألجُجً • 

رظهٍم انزجبرح انًحهٍخ وانذونٍخ •  

:       الخذماث التي تقذمها الغرفت

لًخ االػًبل انظُىٌخ • 

انًؤرًز انظُىي نزًٍُخ انًشبرٌغ انصغٍزح وانًزىططخ  • 

يُزذٌبد انشزكبد انزجبرٌخ  • 

ثؼضخ األػًبل انذاخهٍخ وانخبرجٍخ  • 

انًشبركخ  فً انًؼبرض انزجبرٌخ  • 

االطزفظبراد و انظًظزاد  انزجبرٌخ   • 

( NBJ)يجهخ األػًبل انٍىيٍخ •   

 (غزفخ األخجبر)انزطبنخ اإلخجبرٌخ اإلنكززوٍَخ • 

انزذرٌت • 

شهبداد انًُشأ • 

انًؼىَخ انطجٍخ • 

َظبو انزمبػذ • 

 

 معلىماث االتصال
رئٍض غزفخ انزجبرح َبيٍجٍب  هى انظٍذ  جىهبَش اَذجبال     

وٌُذهىن انغزثٍخ . جٍُز2 شبرع 

 

، وٌُذهىن، َبيٍجٍب 9355صُذوق ثزٌذ 

 228809 61 264+:  هبرف

 228009 61 264+: فبكض

 ncciinfo@ncci.org.na: انجزٌذ اإلنكززوًَ

 

 

 :األنظمت االستثماريت

رظؼى انحكىيخ ثُشبغ الطزمطبة  االطزضًبر األجُجً كىطٍهخ نزطىٌز االلزصبد، ورىنٍذ فزص انؼًم وسٌبدح ػبئذاد انُمذ 

 انصبدرػٍ  يزكش انجحىس األفزٌمٍخ ثجبيؼخ هبرفبرد اٌ  َبيٍجٍب 1999وٌشٍز رمزٌز انمذرح انزُبفظٍخ ألفزٌمٍب نؼبو  .  األجُجً

. رحزم انًزرجخ  انزاثؼخ فً أفزٌمٍب ثؼذ رىَض ويىرٌشٍىص وثىرظىاَب يٍ حٍش رُىع  يؼبٌٍز انمذرح انزُبفظٍخ

   ظًبَبد نهًظزضًزٌٍ األجبَت رزًضم فً انزؼبيم يؼهى ػهى لذو 1990وٌؼطً لبَىٌ االطزضًبر األجُجً نؼبو   

انًظبواح   يغ   انشزكبد انًحهٍخ  اظبفخ انى يُحهى  رؼىٌط ػبدل فً حبنخ انزحكٍى انذونً و انًصبدرح و   انًُبسػبد ثٍٍ 



انًظزضًزٌٍ وانحكىيخ، وكذا انحك فً رحىٌم األرثبح وانحصىل ػهى انُمذ األجُجً  ايب حىافش االطزضًبر وانحىافش انعزٌجٍخ 

. انخبصخ فبَهب  يزبحخ أٌعب نمطبػبد انزصٍُغ وانزصذٌز

 

 :الصادراث  و الىارداث

 رزًضم انظهغ   انزئٍظٍخ نهزصذٌز  فً  انًبص، وانًؼبدٌ انًصُؼخ وانزصبص وانٍىراٍَىو وانُحبص واألطًبن وانًبشٍخ 

ايب انظهغ انزئٍظٍخ انًظزىردح فززًضم فً   انًىاد انغذائٍخ وانىلىد وانطبلخ، وانظهغ انزأطًبنٍخ، وانُفػ انخبو وانًُزجبد . وانهحىو

. انُفطٍخ

: فرص االستثمار

انظٍبحخ وانشراػخ وانجٍُخ انزحزٍخ نهُمم واإلطكبٌ وانصزف انصحً 

  وانصُبػبد انشراػٍخ 

انزؼذٌٍ وانطبلخ 

انزصٍُغ 

. انزُمٍت ػٍ   انُفػ وانغبس   وانًؼبنجخ انصُبػٍخ 

يصبٌذ األطًبن 

: انظٍبحخ

رصٍُغ انًُزجبد انصٍذالٍَخ وانذوائٍخ  • 

صُبػخ االطًُذ • 

رصٍُغ انحذٌذ  انصهت • 

انًُظىجبد ورصٍُغ انًالثض انجبهشح • 

رصٍُغ لطغ غٍبر  انظٍبراد • 

صُبػخ يىاد انجُبء • 

رجًٍغ ورزكٍت  األصبس  • 

  

  

  

 :المصادر
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