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أوال ً  :البيانات األساسية وأهم المؤشرات االقتصادية عن زامبيا:
 عدد السكان  :يبلغ عدد سكان زامبيا نحو  16.2مليون نسمة ( عام . ) 2015
 الموقععو والمسععاحة  :تقععو فععى وسع لنععو القععار األفريقيععة وللععا حععدود مععو كععل مععن
لملوريعععة الكونغععع و الديمقرا يعععة وتنزانيعععا وانلعععوال وناميبيعععا ومعععاالو وزيمبعععابو
وموزمبيععو وبوتسععوانا وه ع دولععة حبيســـععـة وترتنععو عععن مسععتو س ع البحععر
بمسافة  0011متر وتبلغ مساحتلا  350ألف كم. 2
 أهم المدن  :لوساكا العاصمة  -كيتــو

 -إندوال  -كابو

 -شيباتا  -ليننلســتون

 المنعا  :إسععتوا ى ويكعون فصععل األم ععار الموسعمية مععن شععلر نعوفمبر وحتععى شععلر
بعارد ولعاف فعى حعين يكعون
أبريـل ويكون اللو من شلر مايو وحتى أغسـعـ
اللو خالل شلر سبتمبر وأكتوبر حار ولاف.
 الديانة  :المسيحية هى الديانة الرسمية للدولة باإلضافة إلعى ولعود بعع
واللندو .

المسعلمين

 اللغة الرسمية  :االنلــليزيــة باالضافة الى العديد من اللغات المحلية.
 العملة الو نية  :الكواتشا الزامبية.
 النعععاتل المحلعععى االلمعععالى  :بلعععغ النعععاتل المحلعععى االلمعععالى خعععالل ععععام  2105نحعععو
21.2مليار دوالر مقارنة بنحو  23.10مليار دوالر ف عام .2102
 نصععي النععرد مععن النععاتل المحلععى االلمععالى  :بلععغ نصععي النععرد مععن النععاتل المحلععى
االلمالى خالل عام  2105نحو  1308دوالر مقارنة بنحو  0100دوالر خعالل ععام
.2014
 معدل النمو فى الناتل المحلى االلمالى  :بلغ معدل نمو الناتل المحلى االلمالى خعالل
عام  2105نحو  %0.2مقارنة بنحو  % 3.0مقارنة بنحو ف عام . 2102
 معععدل التضععخم  :بلععغ معععدل التضععخم فععى عععام  2105نحععو  %01.0مقارنععة بنحععو
 %3.0ف عام . 2102
 اإلحتيعا ى مععن النقعد األلنبععى  :بلغعت االحتيا يععات الدوليعة النقديععة خعالل عععام 2015
نحو  0مليار.
 االستثمارات االلنبية المباشر  :بلغ المالى االستثمارات االلنبية المباشر ف ععام
 2102نحو  220مليون دوالر.
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 المعععالى العععدين الخعععارل  :بلعععغ المعععالى العععدين الخعععارلى خعععالل ععععام  2014نحعععو
4.8مليار دوالر امريكى.
 متوس سعر النا د  :بلغ متوس سعر النا د على االقرا
. % 02.05

خالل عام  2105نحو

 متوس ع سعععر الصععرف  :متوس ع سعععر صععرف الععدوالر االمريكععى نحععو  01كواتشععا
زامبية خالل عام .2105
 الصادرات الزامبية  :بلغت صادرات زامبيا الى العالم خالل ععام  2105نحعو  3مليعار
دوالر مقارنة بنحو  7.3مليار دوالر عام .2102
 أهععم الصععادرات  :النحععا – الكوبالععت – التبععغ – الق ععن – الععةر – النحععم – قص ع
السكر – االسمنت البورتالند .
 الواردات الزامبية  :بلغت واردات زامبيـا من العالم خالل عام  2105نحو  0.2مليعار
دوالر مقارنة بنحو  7.9مليار دوالر عام . 2102
 أهععم الععواردات  :البتععرول الخععام ومنتلات ع – اآلالت والمعععدات  -السععيارات ومعععدات
النقععل – المععواد الغةا يععة – األللععز الكلربا يععة  -االسععمد – االدويععة – المنتلععات
الكيماوية – المالب  -االحةية والمنتلات الللدية.





 -الكوبالت – الزنك – النحم – النضعة – األخشعا

أهم الثروات ال بيعية  :النحا
الوارد من الغابـات.
أهم الصناعات المحلية  :االغةية والمشروبات – الكيماويات والبالستيك – المنتلات
الخشعععبية – المنسعععولات – المنتلعععات الللديعععة – التععععدين – المععععادن االساسعععية –
الورق والمنتلات الورقية .
السياسات التلارية الم بقة فى زامبيا  :يعتبر السوق الزامبى من األسواق المنتوحة
حيععال ال تولععد أيععة قيععود منروضععة مععن لان ع الحكومععة علععى عمليععات التصععدير أو
اإلستيراد أو تداول النقد األلنبى .
ضريبة القيمة المضافة  :تنر ضريبة قيمة مضافة علعى لميعو السعلو والخعدمات
التى تباع فى السوق المحلى وتبلغ  % 09اعتبارا من االول من ابريل .2110

 أهم المعار الدولية السنوية التى تقام فى زامبيا :
من كل عام فى
 :ويقام فى شلر أغس
 oمعر زامبيا الزراعى والتلار
لوساكا.
 oمعر زامبيا التلار الدولى  :يقام فى مدينة إندوال فى نلاية شلر يوني من كل
عام وقد كانت هناك مشاركات مصرية مننرد فى دورات المعر السابقة.
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 oالمعر الزراعى التلار لمن قة حزام النحا
كيتو فى شلر مايو من كل عام .

 :ويقام هةا المعر

فى مدينة

 الق ععاع المصععرفى فععى زامبيععا  :يولععد فععى زامبيععا فععروع لبنععوك ألنبيععة مثععل بععاركليز
وسيتى بنك وستاندرتشارتد باالضافة إلى بع البنوك الخاصة والبنوك القومية .
ثانيا ً :حلم السوق
 oحلم السوق لي بالحلم الضخم حيال يبلغ عدد سكان زامبيا نحو  0032مليون
نسمة والقدر الشرا ية منخنضة لد معظم الموا نين الزامبيين حيال تعد
زامبيا من الدول النقير .
 oهناك شريحة تتميز بارتناع قدرتلا الشرا ية من الزامبيين واللاليات االلنبية
المتوالد فى زامبيا واهملا اللالية االنلليزية واللالية اللندية وكةا اللالية
اللبنانية واليونانية والعاملين فى االمم المتحد وبرامللا والمنظمات غير
الحكومية.
 oتعد اللالية اللندية المقيمة فى زامبيا هى االقو اقتصاديا ولديلا سي ر كبير
على نواحى عديد فى النشا االقتصاد الزامبى وخاصة فى ق اعى الصناعة
باالضافة الى التوالد الصينى المكثف الة بدأ يظلر مؤخرا فى
والتلار
ق اعات االقتصاد الزامبى المختلنة.
 oزامبيا دولة حبيسة ومن ثم تتسم االسعار السا د فى السوق الزامبى باالرتناع
نتيلة ارتناع تكلنة النقل للسلو المستورد .
 oتعتمد زامبيا على الخارج فى استيراد معظم احتيالاتلا ومن ثم فلى سوق هام
للعديد من المنتلات المصرية شري ة اللود المقبولة ومناسبة االسعار.
 oتتميز المنتلات المصرية بسمعة ليد فى السوق الزامبى من حيال لودتلا ومن
ثم فان االسعار المنافسة تلع دورا كبيرا فى زياد الصادرات المصرية الى زامبيا.
ثالثا ً :احصاءات التبادل التلاري بين مصر وزامبيا خالل االعوام 2105– 2100
القيمة  :مليون دوالر
صادرات
مصرية
واردات
مصرية
حلم التلار
الميزان
التلاري

2100

2102

2100

2014

2015

نسبة التغير
2015/2014

27

70.3

29.80

24.7

27.5

11.34%

9.9

0.9

0.1

0.2

1

400%

9.05

012.0

29.9

24.9

28.5

14.5%

2.22

05.0

29.7

24.5

26.5

8.2%

المصدر :المكتب المركزي لالحصاءات الزامبية
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بلغت قيمة الصادرات المصرية لزامبيا خالل عام  2105نحو  23..مليون دوالر
مقارنة بقيمة نحو  24.7مليون دوالر خالل عام  2014وبنسبة ارتناع بلغت نحو
. %00.02
بلغت قيمة الواردات المصرية من زامبيا خالل عام  2105نحو مليون دوالر مقارنة
بقيمة نحو  1.2مليون دوالر خالل عام  2102وبنسبة زياد بلغت . %211
بلغ حلم التلار بين البلدين خالل عام  2105نحو  20.5مليون دوالر مقارنة بقيمة
نحو  22.7مليون دوالر خالل عام  2102وبنسبة ارتناع بلغت . %02.5
هةا وقد سلل الميزان التلاري بين البلدين فا ضا لصال مصر بلغت قيمت نحو 29.5
مليون دوالر خالل عام  2105وةلك بارتناع بلغت نسبت نحو  %0.2مقارنة بعام
.2102

أهم بنود الصادرات خالل عام : 2105
يوض اللدول التال اهم  21بند من بنود الصادرات المصرية لزامبيا خالل عام : 2105
USD

DESCRIPTION

HS _ CODE

8,234,484

Electricity meters

90283000

3,004,822

Other carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules etc.

70109000

2,359,362

Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and liners for babies and similar articles

96190000

1,667,287

Toilet... similar paper, in rolls or sheets

48030000

1,156,197

Liquid dielectric transformers, power handling capacity >10000kva

85042300

955,387

Washing and cleaning preparations, put up for retail sale

34022000

576,690

Parts and accessories of gas, liquid and electricity meters

90289000

499,067

Measuring/checking instruments/apparatus for telecommunications

90304000

496,873

Structures and parts of structures, nes, of iron or steel - Other

73089090

471,629

Prefabricated buildings - Other

94060090

465,885

Other pasta, nes

19023000

465,496

BOARDS...EQUIPPED WITH TWO/MORE APPARATUS OF 85.35/85.36, VOLTAGE =<1000V

85371000

432,835

OTHER-Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics

39233090

317,185

Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters

85161000

290,266

Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles, etc, nes

69089000

253,795

JUICE OF ANY OTHER FRUIT OR VEGETABLE

20098000

245,267

Articles of iron or steel, nes - Other

73269090

238,904

Uncooked pasta, not containing eggs, not stuffed

19021900

224,526

Cans used for preserving food and drink of iron or steel, <50 l - Other

73102190

188,677

Transformers, nes, power handling capacity 16-500kva

85043300
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أهم بنود الواردات المصرية من زامبيا خالل عام : 2105
تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من زامبيا ف البند رقم Ferro-silico-( 32120111
) manganeseوبلغت قيمة الواردات المصرية من نحو  020ألف دوالر امريك .
رابعا ً :واردات الدولة من المنتل
Unit : US Dollar thousand
Imported
value in
2015

Imported
value in
2014

Imported
value in
2013

Imported
value in
2012

Imported
value in
2011

1,193

5,858

1,690

1,450

1,323

World

670

916

994

1,107

1,039

South Africa

221

236

59

71

0

143

318

202

143

150

71

99

15

8

0

United States of America

31

93

101

45

39

Thailand

21

15

27

0

0

Turkey

11

8

0

0

0

Poland

9

18

66

66

75

United Arab Emirates

6

1,824

74

1

0

Sweden

5

0

0

0

0

Spain

3

0

0

0

0

Mozambique

1

0

0

0

13

Botswana

1

3

0

1

1

Egypt

0

4

0

0

0

Korea, Democratic People's
Republic of

0

422

0

0

0

Australia

0

1

2

0

0

Germany

0

19

0

0

2

Italy

0

2

0

0

0

Japan

0

0

2

0

0

Kazakhstan

0

0

1

0

0

Malawi
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Exporters

Korea, Republic of
China
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0

0

1

0

0

Taipei, Chinese

0

0

0

1

0

Namibia

0

0

0

0

1

Netherlands

0

20

0

2

0

India

0

0

0

1

0

Zimbabwe

0

1,859

144

3

2

United Kingdom

0

0

1

1

0

Tanzania, United Republic of

خامسا ً :نبة عن قنوات توزيو المنتل وأهم منافة التوزيو:
 يتم توزيو الغساالت االوتوماتيك ف السوق الزامب عن ريو المستوردين تلار
اللملة او تلار التلز ة الةين يقومون باستيراد البوتالازات وافران ال بخ ومن ثم
بيعلا للمستللك النلا مباشر او عن ريو سالسل المحالت الكبري ف زامبيا.





تتمثل دور توزيو الغساالت االوتوماتيك ف السوق الزامب ف االت :
مستوردين (تلار اللملة – تلار التلز ة – سالسل المحالت).
تلار التلز ة – المستللك
المستللك .

سادسا ً :تنضيالت المستللك بالنسبة للبوتالازات ف زامبيا :
و الةي
 تلق منتلات الغساالت االتوماتيكية اقباال محدودا من المستللك الزامبيعتمد عل الغسيل اليدوي نظرا لزياد معدالت النقر ف البالد.
 اال ان يولد شريحة من المستللكيين الزامبيين وكةلك من اللاليات االلنبية المقيمةف زامبيا تقبل عل شراء تلك المنتلات .
وتوض الصور االتية اهم االنواع المنتشر ف السوق الزامب :
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سابعا ً :اسعار البيو بالتلز ة:
يوض اللدول التال متوس اسعار البيو بالتلز ة بالنسبة الهم انواع الغساالت االتوماتيكية
ف السوق الزامب :
النوع
غسالة  5.6 LGكيلو
غسالة 31 LGكيلو
غسالة  31.6 Samsungكيلو
غسالة  31 Kelvinatorكيلو
غسالة  31 Defyكيلو

متوسط السعر مقوم بالدوالر االمريكي
459
780
486
400
452

ثامنا ً :المعاملــة اللمركيــة للصادرات المصريــة :
 بالنسبة للرسوم اللمركية الم بقة على الواردات من مصر إلى زامبيا فإن لميوالمنتلات المصرية المصدر إلى زامبيا معناه تماما من الرسوم اللمركية ت بيقا
التناقية من قة التلار الحر لدول الكوميسا حيال ان كال من مصر وزامبيا اعضاء
فى هةه االتناقية وبالتالى فإن لميو المنتلات المصرية ستدخل إلى السوق الزامبى
وإلى أسواق لميو الدول األخر األعضاء فى من قة التلار الحر معناه تماما من
الرسوم اللمركية علما بأن ستنر عل تلك المنتلات ضريبة قيمة مضافة تبلغ
تلك الضريبة على لميو السلو المستورد والمحلية لد
 % 16حيال تُنر
توزيعلا فى السوق المحلى.
تاسعا ً:وســا ـل الدفو المستخدمة فى زامبيا :
 ينص بعدم إستخدام الدفو اآللل عند التعامل مو الشركات الزامبية بشكل عام إال إةاكانت هناك ترتيبات أومعامالت ُمسبقة وت ل العديد من الشركات الزامبية عدم فت
إعتماد مستند معزز عند ل االستيراد من الشركات المصرية ولكنلا ت ـــل فى
الغال تحويل  %51من قيمة البضاعة عن ريو التحويالت البنكية والباقى يحول
بعد إستالم المستندات أو البضاعة اال ان هةا ال يمنو من ولود بع الشركات التى
تتعامل اما بالدفو النقد او باالعتمادات المستندية .
عاشرا ً :رق السنر والشحن من مصر إلى زامبيا:
 بالنسبة للسنر من القاهر الى لوساكا فإن يمكن السنر عن ريو الخ و
االمارتية والخ و الكينية والخ و اإلثيوبية باالضافة ال خ مصر لل يران من
القاهر للوهانسبرج (لنو افريقيا ) ومن ثم ال لوساكا.
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 وبالنسبة للشحن اللو فلناك الخ و االماراتية والكينية والخ و اإلثيوبية ويأمل
ف اعاد تسيير خ مصر لل يران المباشر من القاهر ال لوساكا والةي سبو ان
بدأ العمل اعتبارا من  03يناير  2100ثم توقف بعد تشغيل باسبوعين .
 بالنسبة للشحن البحر فتعتبر زامبيا من الدول الحبيسة ولي لديلا موانىء بحرية
وتعتمد فى تلارتلا الخارلية ( إستيراد ا ً وتصديرا ً ) على موانىء الدول االخر
القريبة ويمكن الشحن من مصر إلى زامبيا على النحو التالى -:
 -0ميناء دار السالم (تنزانيا ) وهناك ريقتان للنقل من هةا
او
النقل بالشاحنات بال ريو البر
الميناء إلى لوساكا
بالسكك الحديدية وهناك ضغ كبير على هةا الميناء بما يؤخر
نوعا ما وصول البضا و المصرية عن ريق .
 -2ميناء ديربين ( لنو أفريقيا )  :وهى الرحلة األ ول واألكثر
تكلنة ولكنلا يمكن أن تكون األسرع احيانا حيال تصل البضاعة
الى ميناء ديربن ثم يتم نقللا بال ريو البر إلى لوساكا.
 ومن اللدير بالةكر ان تكلنة نقل الكونتينر  21قدم تبلغ فى المتوس نحو  7111دوالر
أمريكى تقريبا من االسكندرية وحتى لوساكا عبر ميناء دار السالم وتستغرق نحو شلرين
تقريبا للوصول فى ظل الضغ الكبير على ميناء دار السالم ).






حادي عشر :أهم المعار الدولية السنوية التى تقام فى زامبيا:
من كل عام فى لوساكا.
معر زامبيا الزراعى والتلار ويقام فى شلر أغس
معر زامبيا التلار الدولى  :والة يقام فى مدينة إندوال فى نلاية شلر يوني من
كل عام.
المعر الزراععى التلعار لمن قعة حعزام النحعا  :ويقعام هعةا المععر فعى مدينعة
كيتو فى شلر مايو من كل عام.
ال يولد ف زامبيا معار متخصصة.

ثان عشر:المشكالت التى توال الصادرات المصرية إلى زامبيا :
 مشكلة النقل بين مصر وزامبيا حيال ان زامبيا دولة حبيسة وبالتالى تصل إليلا
البضاعة الوارد من مصر عبر ميناء دار السالم أو ديربن ثم تسلك ال ريو البر
إلى لوساكا مما يزيد من تكلنة وفتر الشحن وهةا يؤثر سلبا ً على قدر المنتلات
المصرية على منافسة المنتلات الوارد من الدول األخر خاصة لنو أفريقيا
القريبة من زامبيا.
 عدم ولود بضاعة مصرية حاضر فى السوق الزامبى حيال ينضل المستورد
الزامبى الشراء المباشر دون الحالة إلى فت خ ابات االعتماد التى تتكلف كثيرا ً
وتستــــغرق وقتا ً ويالً .
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 إصرار بع الشركات المصرية على أن يكون الدفو بخ ا اعتماد صادر من أحد
البنوك وهو ما التست يو معظم الشركات الزامبية تننيةه بسب ارتناع تكلنة اصدار
هةا الخ ا .
 عدم ايالء رلال االعمال المصريين االهتمام الكافى بالسوق الزامبى من حيال ندر
الزيارات الترويلية او المشاركة فى المعار المقامة فى زامبيا .
 ارتناع اسعار العرو

التصديرية لعدد من السلو التى يحتاللا السوق الزامبى .

ثالال عشر  :قا مة بأهم مستودي األللز المنزلية
ZAMCAPITOL ENTERPRISES LIMITED
P O Box 30278
LUSAKA
Tel: 00-260-211-225396 / 226097 / 226265
Fax: 00-260-211-222978
Email: zamcap@zamnet.zm
KITCHENWARE INDUSTRIES
P.O. Box 33446
LUSAKA
Tel: 00-260-211-234597 / 237939 / 234387 / 8
Fax: 00-260-211-237940
Email: kitchenware@microlink.zm
RADIAN STORES
P O Box 31386
LUSAKA
Tel: 260-211-241346 / 221918
Fax: 260-211-241517
Email: sales@radianstores.com
Website: www.radianstores.com
GAME STORES
P O Box FW30
LUSAKA
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Tel: 260-211-255450 / 1 / 2 / 3
Fax: 260-211-255448
Email: service@game.zo.za
SHOPRITE CHECKERS
P O Box 37226
LUSAKA
Tel: 260-211-255709 up to 10
Fax: 260-211-255705
Email: skranz@shoprite.co.za / gripchie@shoprite.co.za
SPAR ZAMBIA
Unit C State 3 Counting House Square, Thabo Mbeki rd
Lusaka
Tel: 260-211-257917 / 15
Fax: 260-211-257918
Email: nicholasbest@spar.co.zm / sparzambiareception@spar.co.zm
PICK AND PAY HEAD OFFICE
Kabulonga
Lusaka
Tel: 260 0211 261390
Email: sharonsongolo@pnp.co.za
)LAMASAT (glassware
P O Box 34033
LUSAKA
Tel:
260-211-273142 / 5
Fax:
260-211-273141
Email: frontdesk@lamasat.co.zm
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