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غرفة واحدة تدعى غرفة التجارة والصناعة والزراعة : عدد غرف التجارة والصناعة             4.1
 .والمناجم فً الغابون

تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة فً القطاع الخاص ، : دور غرفة التجارة والصناعة             4.2
والمساهمة بشكل كبٌر فً تحسٌن مناخ األعمال وتحفٌز النمواالقتصادي العام فً 

 .الغابون

الكاكاو والبن والسكر وزٌت النخٌل ، : المحاصٌل التً ٌمكن زراعتها فً البالد             4.3
 ٪ من 10والمطاط وخالفا لبلدان أفرٌقٌة أخرى ، فإن مساهمة قطاع الزراعة أقل من 

وبالتالً ٌتم استٌراد كمٌات كبٌرة من المواد الغذائٌة من دول مجاورة مثل  الدخل القومً
 .الكامٌرون 

تملك الغابون ثروة حٌوانٌة كبٌرة وخاصة المواشً التً : الثروة الحٌوانٌة المتوفر فً البالد     -5
 .تربى فً مزارع خاصة

تتمتع البالد بالثروة السمكٌة وٌمكن تقدٌركمٌة االسماك التً ٌتم : الموارد المائٌة     -6
 الف طن سنوٌا وٌمكن زٌادة كمٌة الصٌد البحري 32صٌدها  بقبالة سواحل الجابون ب 

ومع ذلك فإن  .لتلبٌة احتٌاجات أفرٌقٌا الوسطى والبلدان غٌر الساحلٌة كما هو الحال مع تشاد
الصناعات السمكٌة ما زالت متواضعة، بالرغم من مساهمتها فً نمو االقتصاد الوطنً ، 
فهً لٌست مستغلة حتى اآلن بالشكل المطلوب وتحتاج إلى استثمارات خاصة لتطوٌر هذا 

 .القطاع الحٌوي

من أهم الصناعات فً الغابون صناعات األغذٌة والمشروبات : اإلنتاج الصناعً     -7
،والمنسوجات ، وانتاج الخشب ، األسمنت ؛ استخراج النفط وتكرٌره ، والمغنٌسٌوم ، 

 .والٌورانٌوم ، والذهب ، والكٌماوٌات ، وإصالح السفن



الماغنسٌوم  : من أهم الموارد المعدنٌة الرئٌسٌة هً: الثروة المعدنٌة المتاحة فً البلد     -8
  .والفوسفات والٌورانٌوم والذهب واألخشاب و الحدٌد

  

 ٪ من الناتج القومً و 60ومع ذلك ، ٌلعب النفط الجزء األكبر فً اقتصاد الغابون وٌمثل ما مقداره 
و فً الواقع ، فإن الغابون هً رابع أكبر منتج للنفط الخام فً جنوب  . ٪ من صادرات البالد80

ولكن هناك تراجع ملحوظ فً انتاج النفط   على مستوى العالم37الصحراء االفرٌقٌة وتحتل المرتبة 
 عاما ، 25وللمرة االولى منذ  (2003 ملٌون طن متري فً عام 13) لٌبلغ1998فً البالد منذ العام 

 . تبلغ مساهمة النفط فً المٌزانٌة الوطنٌة اقل من مساهمة السلع غٌر النفطٌة2004فً العام 
 

ولهذا تسعى السلطات السٌاسٌة فً الغابون للبحث عن وسٌلة للتعوٌض عن انخفاض انتاج النفط من 
خالل تحفٌز االنتاج فً القطاعات األخرى والتحول إلى االنتاج الصناعً للموارد المعدنٌة األخرى 

 وفً الواقع ، ما لم ٌتم اكتشاف حقول نفط جدٌدة ، فإن صانعو السٌاسة فً  .الوفٌرة فً البالد
الغابون سٌواجهون التحدي المتمثل فً إٌجاد بدائل اقتصادٌة للنفط لتحفٌز النمو االقتصادي فً 

االقتصادي عند ما تجف حقول " الركود"وخالف ذلك ، فإن البالد ستدخل ببطء فً مرحلة   .البالد
ومع ذلك ، فإن احتماالت النمو االقتصادي فً الغابون مازالت موجودة وكبٌرة فعلى  .النفط الموجودة

 : سبٌل المثال هناك بدائل أخرى منها

 ملٌون 12.5 ٪ من االراضً الزراعٌة والتً تحتل ما مقداره 85 استغالل الغابات التً تغطً -
 .هكتار

وٌمكن تحقٌق مزٌدا من األرباح  ( لوح سنوٌا5000000  إلى 4340000من)استغالل األخشاب  -
إذا ما اتخذت التدابٌر الالزمة من أجل التنوع فً تصنٌع وبٌع المنتجات الخشبٌة مثل أرضٌات 

المنازل ومستلزمات المنزل الخشبً وتسوٌقها فً اسواق أفرٌقٌة ودولٌة ، وإنتاج األثاث بدال من 
 . االوزفبء ثزظذ٠ش االخشبة

ٚفٟ إطبس جٙٛد اٌحىِٛٗ اٌغبث١ٔٛخ ٌز٠ٕٛغ الزظبد٘ب ، رمَٛ اٌحىِٛخ اٌغبث١ٔٛخ ثزط٠ٛش لطبع  - 

  فٕٙبن فٕبدق ِجٙزح ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ فٟ ١ٌجشف١ً ٚثٛسد جٕز١ً ، ِبسٛوٛ ، ٚفشأسف١ً .اٌس١بحخ

، ٠ٚجشٞ حب١ٌب إٔشبء ِشافك س١بح١خ فٟ ج١ّغ أٔحبء اٌجالد ، ٚخظٛطب ػٍٝ طٛي اٌسبحً ٚفٟ ثٍذاد 

  .لش٠جخ ِٓ اٌحذائك اٌٛط١ٕخ

 

 ٪ ِٓ إٌّزجبد اٌغزائ١خ رجزي 85ألِٓ اٌغزائٟ فٟ ضٛء حم١مخ أْ اٌغبثْٛ رسزٛسد حب١ٌب أوثش ِٓ فٟ ِجبي ا

ِٚغ رٌه فئْ إٌّٛ االلزظبدٞ ٚرٕٛع ِجبالد .اٌحىِٛخ  جٙٛد ِض١ٕخ ِٓ أجً رحم١ك االِٓ اٌغزائٟ

 . االلزظبد رزّحٛس فٟ ِشبوً اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّب٘شح ٚإٌّخفضخ ٔز١جخ السرفبع رىب١ٌف اٌؼّبٌخ فٟ اٌجالد

 

طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚاٌجٕه )رحبٚي اٌسٍطبد اٌس١بس١خ فٟ اٌغبثْٛ اٌزفبٚع ِغ ١٘ئبد اٌز٠ًّٛ اٌذ١ٌٚخ 

ٌىٓ ٘زٖ اٌّؤسسبد اشزشطذ ِٓ اٌحىِٛخ ارخبر رذاث١ش الزظبد٠خ  .ٌٍحظٛي ػٍٝ ِٛاسد ِب١ٌخ إضبف١خ (اٌذٌٟٚ



ٌٙزا اٌسجت رمَٛ اٌحىِٛخ  ثزشج١غ اسزثّبساد اٌمطبع اٌخبص ثمٛح ٚخبطخ  ٌزحظً ػٍٝ ٘زٖ اٌز٠ّٛالد ٚ

  .االسزثّبساد األجٕج١خ

ثظشف إٌظش ػٓ رٛفش اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّؼذ١ٔخ ، أظّذ : اٌّزا٠ب اٌزٕبفس١خ اٌزٟ رمذِٙب اٌغبثْٛ 

ٚثبٌٕسجخ  . ١ٍِْٛ ِسزٍٙه30اٌغبثْٛ  إٌٝ رجّغ اي س١ّبن ، ٚ٘ٛ رجّغ الزظبدٞ ال١ٍّٟ ٚرّثً سٛلب ي 

 (OHADA)ٌمبْٔٛ األػّبي اٌزجبس٠خ رُ رحذ٠ثٙب ِٚٛاءِزٙب ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِٕظّخ ِٛائّخ اٌمٛا١ٔٓ فٟ أفش٠م١ب 

؛ ٚرفزخش اٌغبثْٛ ثبِزالوٙب شجىخ ارظبالد ل٠ٛخ ، ٚلذ رُ ػًّ د١ًٌ ٌالسزثّبس ٠ٙذف ٌزٕظ١ُ اٌؼاللبد ِغ 

اٌّسزثّش٠ٓ ٚضّبْ اٌشفبف١خ ٚاٌّسبءٌخ ؛ ف١ّب ٠خض اٌمطبع اٌّظشفٟ، فئٔٗ ٠زّزغ ثبٌٕشبط أِب ثبٌٕسجخ ٌٍٕظبَ 

اٌضش٠جٟ فٙٛ ِحفز ٌٍششوبد ٚاألفشاد ، ٚأخ١شا رزّزغ اٌجالد فٟ ٘زٖ اٌفزشح ثبالسزمشاس اٌس١بسٟ ٚاالجزّبػٟ 

 افضً ِٓ أٞ ٚلذ ِضٝ

 


