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 التصدیردلیل و يالتعریفالملف 

 

 2016-2015: عامة نظرة
 2015 األعمال أنشطة ممارسة تقریر

 ممارسة سھولة" قائمة في الكلي الترتیب

 )دولة 189 یضم والذي" (األعمال أنشطة

69 

 2016- 2015 العالمیة التنافسیة تقریر
) 7-1( العالمیة التنافسیة تقریر مؤشر

 األفضل

4.4 

 49 )140/  التصنیف( الكلي التصنیف

 2014 الفساد، مدركات مؤشر – العالمیة الشفافیة تقریر
 الكلي التصنیف

 )جداً  نظیف( 100 إلى) جداً  فاسد( 0

44 

 

 

  العامة للنظرة التوضیحي الرسم

 

 
  /https://asokoinsight.com/countries/south-africaالمصدر: 
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 2016 – 2015الملف التعریفي العام، 

 تكنولوجیةال/  قطاعیةال مؤشراتال قتصادیةالا-جتماعیةاال المؤشرات

 100المحمولة (لكل  اشتراكات الھواتف ملیون  54 اجمالي عدد السكان
 شخص)

149.7 

 49 شخص) 100مستخدمي اإلنترنت (لكل  2.4 (النسبة السنویة %)نمو السكان الحضري 

اجمالي نسبة االلتحاق بالمدرسة للمرحلة  (2013)57 بالسنوات)الوالدة (متوسط العمر المتوقع عند 
 اإلبتدائیة، لكال الجنسین (%)

100.8 (2013) 

اجمالي نسبة االلتحاق بالمدرسة للمرحلة  (2013)2.4 مرأة)االخصوبة (الوالدات/اجمالي معدل 
 الثانویة، لكال الجنسین (%)

110.8 (2013) 

الحالي الي الناتج المحلي بأسعار السوق اجم
 )بالدوالر األمریكي(

المحلي  من الناتجمساھمة القطاع الزراعي  ملیار  350
 %)اإلجمالي (

2.5 

المحلي  من الناتجمساھمة القطاع الصناعي  1.5 الناتج المحلي (النسبة السنویة %)اجمالي نمو 
 %)اإلجمالي (

29.5 

االستثمار األجنبي المباشر، (رصید الدفع الحالي 
 بالدوالر األمریكي)

المحلي  من الناتجمساھمة قطاع الخدمات  ملیار 5.7
 %)اإلجمالي (

68 

 التجارة مؤشرات البیئیة المؤشرات

تجارة البضائع (% من الناتج المحلي  (2012) 2,674 النفط)استخدام الطاقة (نصیب الفرد / كغ من 
 اإلجمالي)

60.8 

انبعاثات ثاني أكسید الكربون (نصیب الفرد / 
 طن متري)

ج تالصادرات (سلع وخدمات) (% من النا (2011) 9.3
 المحلي اإلجمالي)

31.3 

(نصیب الفرد / استھالك الطاقة الكھربائیة 
 ساعة)/كیلوواط

4,404.5 
(2012) 

مستوردات (سلع وخدمات) (% من الناتج 
 المحلي اإلجمالي)

33.1 

صادرات التكنولوجیا المتقدمة (% من 
 الصناعیة)الصادرات 

5.5 (2013) 

 1)الدولي البنك( العالمیة التنمیة مؤشرات: المصدر

  

                                                           
 المصدر:  1

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?Code=ZAF&id=556d8fa6&report_name=Popular_countries&
populartype=country&ispopular=y  

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?Code=ZAF&id=556d8fa6&report_name=Popular_countries&populartype=country&ispopular=y
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?Code=ZAF&id=556d8fa6&report_name=Popular_countries&populartype=country&ispopular=y
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 )PESTLE ANALYSISتحلیل البیئة الخارجیة والمحیطة (

 

 السیاسي الوضع
 موزمبیق زمبابوي، بوتسوانا، نامیبیا، من كل ویحدھا القارة األفریقیة جنوب أقصى في أفریقیا جنوب جمھوریة تقع

 أول تنظیم تم ،1994 عام ففي). االبارتاید( العنصري الفصل سیاسة أیام منذ طویالً  شوطًا أفریقیا جنوب قطعت. وسوازیالند

 ممنوحة تنفیذیة بسلطات األحزاب متعددبرلماني  نظام البالد في تحقق العام، ذلك ذومن األعراق، جمیعتمثل  متعددة انتخابات

 إرث إنھاء إلى ،"ماندیال نیلسون" بقیادة باالنتخابات الفائز األفریقي الوطني المؤتمر سعى وقد .الوزراء ومجلس الدولة لرئیس

 ألكثر مكوثھب مثلوالذي ت العدالة لتحقیق سعیھ نتیجة للسالم نوبل جائزة اً الحق "ماندیال" تلقى وقد. والعنصري العرقي النزاع

 فيو الحكومة في قیادیة مناصب تولي من السود األشخاص تمكن لتاریخي،ا الحدث وبھذا. السجن في عاماً  عشرین من

 .  مختلفة قطاعات

 

 مجموعة من المكونة المحیطة البلدان اسواق إلى دخوللل حیوي كمركز تعد فإنھا أفریقیا، لجنوب االقتصادي التطور إلى استناداً 

 ومع الدول جھة من والجنوبیة الوسطى أمریكا في الناشئة األسواق مع للتجسیر وكذلك ،)SADC( الجنوبیة ألفریقیا التنمیة

 العالم كأس استضافةفي  أفریقیا جنوبساعد نجاح  فقد الدولیة، المنظومة فيأّما . أخرى جھة من الشرق في الجدیدة الصناعیة

إلى  2011 عاممنضمةً في  ،الدولیة الخارطة على موقعھا زیعزتو للبالد الطویلة التطور مسیرة على إبراز 2010 عام

 والصین والھند وروسیا البرازیل: ھي وھذه الدول .العالماألسرع في  قتصاديالنمو اال ذات لدولل )BRICS( بریكس مجموعة

 . أفریقیا وجنوب

 

 االقتصادي الوضع
 مستویات) أفریقیا جنوب جمھوریة في النقدیة (الوحدةالرند  سجل 2016 الثاني كانون في ،20162 عام توقعات لتحلیل وفقاً 

إیجابي على أثر ذو وإن كان ھذا األمر . الماضیة الستة األشھر في قیمتھ من% 30 حوالي فقد حیث مقارنة بالدوالر، متدنیة

 مثل أفریقیا، لجنوب األساسیة الصادرات من العالمیة لعدد األسعار على الحاصل االنخفاضإال أن  أفریقیا، جنوب صادرات

 رأس بأن منظومة یبدو إذ اقتصادیة؛ من كونھا أكثر سیاسیة مشكلةھذا یجعلھا تعد ك. والفحم، ال یعد أمًرا جیًدا الخام الحدید

 وعدم الطاقة، في وعجز بطيء للبالد، تطور أدت إلى التي حكومتھ وسیاسة زوما" "جیكوب الرئیس بقیادة تثق ال العالمي المال

. للدولة االئتماني التصنیف مؤدیًا بدوره إلى تراجع وغموض سیاسي، والتضخم، الجفاف،انتشار و في العمالة، استقرار

 لألردن سیتسنى وبالتالي عاماً؛ عشرین منذ قیمھ في أدنى نداالر لكون لألردن جاذبة أفریقیا وجھة بالمقابل؛ تعد جنوبو

ھا وجھھ منخفضة دوًال مثل كینیا قد تتأثر بشكل سلبي كون باالضافة الى ان. أفریقیا جنوب في الرخیصة البضائع من االستفادة

 .أفریقیا جنوبب التكلفة مقارنة

                                                           
-south-and-kenya-nigeria-for-outlook-2016-their-share-http://www.howwemadeitinafrica.com/economists 2

africa/53106/  

http://www.howwemadeitinafrica.com/economists-share-their-2016-outlook-for-nigeria-kenya-and-south-africa/53106/
http://www.howwemadeitinafrica.com/economists-share-their-2016-outlook-for-nigeria-kenya-and-south-africa/53106/
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 لجنوب المحلي اإلجمالي لالنتاج مّكن الناتج المناخ الداعمتوفر و المستدام االقتصادي إن اتّباع جنوب أفریقیا لسیاسة النمو

. 2009 – 2008الفترة ما بین  خالل العالمیة االقتصادیة األزمة إلى وصوالً  الزمن من عقد خالل المستقر النمو من أفریقیا

 المساواة عدم نسب أعلى امتالكھا واحدة منإضافة إلى  اً مزدوج اقتصادً  أفریقیا جنوب تمتلك 3الدولي؛ للبنك وحسب تقاریر

 طریقة استخدامبو GINI Index- جیني مؤشر وفقو .واالقصاء المساواة عدم حاالت یفاقم األمر الذي العالم، التمییز فيو

Decile من العلیا العشریة المجموعة حصة حیث كانت 2013،4 عام في 0.63 حوالي على البالد حصلت ،االحصائیة 

وكانت % 0.5 السكانیة الشریحة من الدنیا العشریة المجموعة حصة بینما كانت البالد، دخل من% 58 حوالي السكانیة الشریحة

 الخزینة العامة وجھود المیزانیة نظام إدارة في جھود التحسین لعبت. كما الماضي في 5%.8 من أقل األدنى حصة النصف

 معقول بتوزیع الدولیة السندات أسواق إلى أفریقیا جنوب في إدخال أساسیاً  دوراً  الكلي االقتصاد أسس السترجاع الوطنیة

 الدولیة المیزانیة شراكة قبل من والمعد 2012 لعام) Open Budget Index( المفتوحة المیزانیة أما مؤشر. السیادیة للمخاطر

)International Budget Partnership(في مشاركة دولة 94 بین من الثانیة المرتبة في أفریقیا جنوب ، فقد صنف 

 ودعام، األمر الذي یع بشكل أفریقیا جنوب تصنیف انخفض 2016 عام من الثاني وكانون 2014 عام وبین أنھ غیر. االستطالع

 .الجاري الحساب عجز زیادة إلى باإلضافة العامة، المدیونیة وارتفاع النمو، ضعف حیث من المذكورة سابقاً  األسباب إلى

 

 من للعالم مصّدر أكبرفإن بلد غني بالمعادن كجنوب أفریقیا یعد ) Trending Economics( ایكونومیكس لتریندینغ وفقاً و

 تشمل ىأخر صادرات جانب إلى). بالمائة 9( للمنغنیز مصّدر أكبر وثاني ،)الصادرات إجمالي من بالمائة 9( والبالتین الكروم

 7( والذھب) بالمائة 7( المیكانیكیة والمعدات واآللیات) بالمائة 9( السیارات وقطع والمركبات) بالمائة 14( الخام الحدید

 13( الصین ھمو األساسیین التصدیر وتمتلك جنوب أفریقیا عدد من شركاء). بالمائة 2( واأللماس) بالمائة 6( والفحم) بالمائة

 ؛)بالمائة 5( وألمانیا ،)بالمائة 5( وبوتساوا ،)بالمائة 7( والیابان ،)مائةبال 8( المتحدة والوالیات ،)الصادرات إجمالي من بالمائة

 مع ملیار 61.6 بقیمة عجز أفریقیا جنوبسجلت  ،2012 عام في.  المتحدة والمملكة وھولندا نامیبیا ذلك في بما اوغیرھ

 السعودیة مع الكبیر العجز سبب ویعود  6.ملیار 36.1 والصین ملیار 46.6 ألمانیا مع العجزكثیرا  یتخطى وھو ما السعودیة

 بسبب إیران على عقوبات وأوروبا المتحدة الوالیات فرض بعد إیران من النفطیة الواردات من لعدد أفریقیا جنوب لااستبد إلى

 الخام والحدید البرتقال كل من السعودیةالمملكة العربیة  إلى األساسیة صادرات جنوب أفریقیا تشمل. تطویر برنامجھا النووي

 االقتصادیة الروابط تقویةبھدف  المشتركة االقتصادیة جنةللّ عقدھا  أفریقیا جنوب واصلت ،2015 عام وفي. واآللیات والمنغنیز

في  التعاون ودعم مستھدفة قطاعات إلى السعودیة من المباشر االستثمار وجذبوالمملكة العربیة السعودیة  اأفریقی جنوب بین

 7.الدولتین ما بین عمالاأل مجال

                                                           
3 http://www.worldbank.org/en/country/southafrica/overview 
الدولي البنك 4  
 البنك الدولي 5
6 http://www.bdlive.co.za/business/trade/2013/03/10/south-africas-largest-foreign-trade-deficit-with-saudi-
arabia 
7 http://www.fin24.com/Economy/SA-aims-to-strengthen-trade-with-Saudi-Arabia-20150503  

http://www.fin24.com/Economy/SA-aims-to-strengthen-trade-with-Saudi-Arabia-20150503
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 االجتماعي الوضع
 وتشجع تحمي واحدة بلداً  لتصبح) االبارتاید( العنصري الفصل سیاسة من نجاحھا في التخلصب عالمیاً  أفریقیا جنوب ُعرفت

 والدخل االجتماعي والنوع بالعرق المتعلقة بالتحدیات مھدداً  للبالد االجتماعي النسیج یزال ال ذلك مع والمساواة، الشمولیة على

 أعلى النسب بین من البالد في الجریمة نسب ال تزال تنافسیة، أكثر اقتصادخلق  نحو تقدمھا من وبالرغم. والفقر والعنف والفئة

 .القارة في الوسطى الطبقةمجمل  من أفریقیا جنوبفي  شخص ملیون 4.3 باإلضافة إلى وجود، العالم في

 

 والسوتو ندیبیلي،و ،ةاناألفریق: تشملو رسمیة لغة 11 أفریقیا جنوب یوجد في ،واسع بشكل اإلنجلیزیة اللغة استخدام انتشار مع

 في أفریقیا جنوب سكان معظم یعیشو. وزولو وخوزا وفندا، والتسوانیة، وتسونغو، والسوازیة، الجنوبیة، والسوتو الشمالیة،

 تاون، وكیب المركزي، الشرقي الساحل ومیناء ودوربان، وبریتوریا، جوھانسبیرغ،: الرئیسیة ھامدنومن  .حضریة مناطق

برزت ، البیضاء الحاكمیة األغلبیة تركتھ الذي اإلرث عن وكنتیجة.  الشرقي الساحل على صناعیة ومدینة الیزابیث، ومیناء

 التقسیمات إلى باإلضافة والفرص، للمصادر عادلال غیر توزیعالو عرقي،ال تمییزمنھا ال جتماعیةاال زماتاأل العدید من

 وأصبحت بمثابة االنقسام حالة بعد ما التي ظھرت خرىاأل جتماعیةاال تحدیاتال إضافة إلى .كبیراً  تحدیاً  شكلت التي االجتماعیة

 ،العالم في جریمة نسب أعلى وإحدى ،ذوي البشرة السوداء األغلبیة بین المنتشرة والبطالة المتجذر، الفقر ، منھاةراھن تحدیات

للجھود التي  نتیجة وباألخص كبیر تطور أحراز تم فقد ذلك ومع. والریفیة والحضریة واالقتصادیة، االجتماعیة واالنقسامات

 .1999و 1997 عام بین المصالحة ھیئة بذلتھا

 

 االتكنولوجیالعلوم و
 المعلومات وتكنولوجیا لالتصاالت التحتیة بالبنیة یتعلق فیما نسبیاً  متطورة أفریقیا جنوب تعدّ 

)Information and Communication Technology( .لفساد،ل نتیجة واجھت عدد من العقبات فأنھا ذلك، من وبالرغم 

 إیراداتمن  )South Africa Revenue Service( استفادت فبینما للفساد، بالنسبةأما . المھارات وقلة االتصاالت، وتكلفة

 الوطنیة المعلومات تكنولوجیا وكالة كانت المعلومات، وتكنولوجیا االتصاالت خدمات

 )State Information Technology Agency( قد خضعت 2014 عام إضافة إلى كونھا في. الخدمة عازفة عن تقدیم 

 . الماضیة العشر سنواتال خالل عطاءاتھا بشأن خارجي لتدقیق

 

 أفریقیا، جنوب في المعلومات لتكنولوجیا الوطنیة كالةوال من كل إدارة ومجالس التنفیذیة اإلدارة في المستمرة التغییرات ھمتس لم

 التنفیذ تعیق التي تملكھا الدولة والشركات المؤسسات كما أن. المؤسسات تلك استقرار في التكنولوجي لالبتكار الوطنیة والوكالة

 االتصاالت قطاعأن یشھد  توقعیُ و. الوطنیة ةومحكال قیادة مع بالتعاون مركزیاً  المطبقة الرقمیة الحقوق لتحدیثات السلس

 قطاع استثمارات لزیادة أفریقیة جنوب شركات تتطلع مع المستقبل في قویاً  نمواً  أفریقیا جنوب في المعلومات وتكنولوجیا

 جنوب لشركات استطالع یظھر) 1: ( الغایة ولھذه. للقطاع التقلیدیة التحتیة البنیة وتحسین المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت
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 2015 عام في المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت قطاع على اإلنفاق إجمالي یزید أن المتوقع من ھبأن 20158 عام أفریقیة

 البنیة لتعزیز المعلومات تكنولوجیا وخدمات والبرامج المعدات في باالستثمار الشركات استمرار مع 2014 عام مع بالمقارنة

 المعلومات تكنولوجیا بشكل متزاید أفریقیا جنوب في الشركات تستخدم) 2( المعلومات؛ وتكنولوجیا االتصاالت لقطاع التحتیة

 السریع النمو) 3(و الطاقة؛ وكلفة المعلومات لتكنولوجیا والدعم الصیانة لتقلیل المستدامة االفتراضیةالتكنولوجیات و المستدامة

 السحابیة الحوسبة خدمات لتطویر متینة منصة شكل الذي األمر المنطقة؛ ضمن البیانات مراكز وازدیاد النطاق واسعة للقدرات

 .أفریقیا جنوب في

 

  القانوني الوضع
 االستثمار اتفاقیات من العدید في أفریقیا جنوب دخلت ،1990 عام أوائل في) االبارتاید( العنصري الفصل سیاسة إنھاء بعد

 في البلدان تلك من األجانب وللمستثمرین األجنبي لالستثمار حمایة منظومة االتفاقیات ھذه وتوفر. البلدان من العدید مع الثنائیة

 وفي ،ذلك من وبالرغم). النزاعات وتسویة العادل، غیر االستمالك/المصادرة من الملكیة حمایة بنود یخص فیما( أفریقیا جنوب

 وذلك(ھا تجدید بعدم رغبتھا عن عبرت أو الثنائیة االستثمار اتفاقیات من العدید منفرد وبشكل أفریقیا جنوب ھتأن ،2013 عام

 على والمحافظة المطبقة؛ الحمایة تدابیر على تعدیالت دخالإ بھدف ذلك وكان) األوروبي االتحاد أعضاء دول مع رئیسي بشكل

 السابقة العدالة عدم حالة لحد منول واالقتصادیة االجتماعیة البالد متطلبات معالجةلیة إصالحدخال سیاسات ب األساسیة حقوقھا

 وإیجابیة. فاعلة تدابیرتنفیذ من خالل  وذلك

 

 عدم من بالرغم( )Protection of Investment Act of 2015(" 2015 لعام االستثمار حمایة قانون" بنيم تت وعلیھ،

 أفریقیا، جنوب في األجانب للمستثمرین وفرةتالم الحمایة مستویاتبتغییر  واسع بشكل ساھمالذي  ،)النفاذ ءبد تاریخ تحدید

 المستثمرین بین القانونیة بالطرق النزاعات تسویة، وأفریقیا جنوب حكومة قبل من ستمالكاال لممنوحة نتیجةا التعویضقیمة و

 .أفریقیا جنوب وحكومة األجانب

 

 نالمستثمری تعویض یتمكان  ،االستمالك حاالت في القدیمة الثنائیة االستثمار اتفاقیات بموجبو أنھ ،اھن الذكرب الجدیرمن و

 إلى المباشر اللجوءلھم  حقی كان األجنبي باالستثمار تعلقم نزاع نشوء حال وفي ،"العادلة السوق قیمة"بحسب  األجانب

 االستمالك حاالت في المحلیینبالمستثمرین اسوة  األجانب المستثمرین ھ یتم تعویضفإن التشریع، ھذا بموجبو. دوليال التحكیم

 استنفاذ األجنبي المستثمر علىف النزاعات، لتسویة بالنسبة أما أفریقیا؛ جنوب حكومة قبل من" عادلةالو مساویةال قیمةال "بحسب

 .الدولي التحكیمإلى  اللجوء حقبطلب  یقوم أن قبل المحلیةالسبل  جمیع

 
                                                           
8 http://www.prnewswire.com/news-releases/ict-investment-trends-in-south-africa-enterprise-ict-spending-patterns-through-to-the-end-of-
2016---reportlinker-review-300159833.html 
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 جنوب برلمان قبل من علیھ المصادق االستمالك وثیقة بقانون صلة 2015 لعام االستثمار حمایة قانون بموجب للتغییرات

وعلیھ،  ؛)النفاذ حیز لدخولھا زوما جیكوب الرئیس قبل من علیھا التوقیع یتم لم انھ من بالرغم( 2016 شباط 25 في أفریقیا

 كما تفّصل. األجانب المستثمرین على مباشر بشكل االستمالك قانون أحكام ستطبق االستثمار، حمایة قانون إلصدار ونتیجة

 وذلك بعد المالك، لموافقة الحاجة دون العامة المصلحة ضمن تعتبرھا ملكیة أیة أفریقیا جنوب حكومة استمالك كیفیة األحكام

 الخطر ویكمن جداً، واسع الملكیة تعریف اال أن. أفریقیا جنوب محكمة إجراءات وفق وعادالً  مساویاً  یعتبر الذي التعویض دفع

 سندات نظام فھو الصلة، ذو التشریع من الثالث الجزء أما. للملكیة السوقیة للقیمة مالئم غیر سیكون الممنوح التعویض أن في

 في أفریقیا جنوب برلمان قبل من علیھ التصویت سیتم والذي 2016 شباط 18 في زوما جیكوب الرئیس أعلنھ والذي األراضي

 الزراعیة يضااألر بامتالك لھ یسمح لن المستثمر األجنبي بأن یعني األراضي ھذا سندات نظام إصدار إن. 2016 عام

 أخرى، ناحیة ومن الزراعي. القطاع في األجنبي استئجارھا، األمر الذي سیؤثر بشكل سلبي على االستثمار من فقط وسیتمكن

 نیسان في الجدیدة قوانینھ إصدار تم والذي أفریقیا جنوب في السوداءذوي البشرة لل الشامل االقتصادي التمكین برنامج فإن

 كما أن برنامج). العطاءات عملیات في مشمولین كانوا إذا باألخص( األجانب المستثمرین من إضافیة وكلفة وقتاً  یتطلب ،2015

 مختلفة، مستویات الشركات على من التزامات یتطلب أفریقیا جنوب في السوداءللذوي البشرة  الشامل االقتصادي التمكین

 والتطویر الشركات، وتطویر المھارات، وتطویر اإلدارة، ومراقبة الملكیة، مثل مختلفة مجاالت في للتغییر أھدافا ویضع

 أداء بطاقة على عام) الحصول او خاص( عطاء في بالمشاركة الراغبة األجنبیة الشركة من یطلب إذ االجتماعي؛ االقتصادي

 قطاعات أما البرنامج. لمتطلبات امتثالھا إلثبات أفریقیا جنوب في السوداءللذوي البشرة  الشامل االقتصادي التمكین لبرنامج

 . العملیة ھذه لتسریع بھا خاصة اصالحیة قوانین فلدیھا والنفط والتعدین المالیة الخدمات

 

 البیئي الوضع
 وتعریة الحشریة، المبیدات واستخدام الجائر، والرعي والھواء، الماء تلوث: تشمل أساسیة بیئیة تحدیات أفریقیا جنوب تواجھ

 ونسبة العذبة، المیاه كفایة عدمعائق یتمثل ب ھناك زال ما أنھ إال السدود؛ من العدید بناء من فبالرغم. المناخي والتغیر التربة،

 العنصري التمییز سیاسة فترة أسبابھ إلى فتعود الجائر الرعي أما. التربة تعریة إلى تؤدي التي األنھار من المرتفعة التسریب

 المدعومة األسمدة على الحصول من للذوي البشرة السوداء المزارعون یتمكن حیث لم مقسمة، دولة افریقیا جنوب كانت عندما

 یعدّ  الذي التعدین قطاع فإن أخرى، ناحیة من التربة. كلآت أدى في نھایة المطاف إلى بشكل ت تسویة القضیةوتم الحكومة من

 الكیماویات ناھیك عن الصناعیة؛ النفایات ضمنھا ومن البیئیة المشاكل من العدیدب أیضاً  تسبب أفریقیا، جنوب اقتصاد في أساسیًا

 . والمیاه التربة داخل مؤذیة ملوثات تترك التي التعدین أثناء المستخدمة واألحماض
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 التصدیر دلیل

 

 جنوب منطقة ولكون أنھ ثورتون" "غرانت بیّن ،)Guide to Establishing a Presence in South Africa( كتاب في

 استراتیجیة إطالق في الراغبة الجھة فإنھ على أوروبا، بعد أفریقیا لجنوب تصدیر سوق أكبر ثاني تعد الصحراویة أفریقیا

كما أن . األفریقیة كفاءة في القارة األكثر التحتیة تعتبر البنیة من شبكة تملك والتي افریقیا جنوب من خالل بذلك تقوم أن أفریقیة

 لرجال االعمال في األردن؛ وبالنسبة لذا، .الواردات الصینیة لھا تضاھي القارة األفریقیة إلى بقیة أفریقیا جنوب صادرات قیمة

 لكون جنوب بل أیضاً % 5.6 بنسبة نمواً شھد  تصدیر سوق مع شركاء استراتیجیین لتأمینالسعي فقط  لیس المنطقي فإنھ من

 .  العقد ھذا قاریة نھایة حرة تجارة اتفاقیة أفریقیا ستنضم الى

 
 | القطاعات األردنیة المخصصة 2013/2014 – جنوب افریقیاالمنتجات إلى  مصدرو

 النسبة التصدیر شركاء المنتجات|  محدد قطاع الرقم

 اإلنشاء 1

 واألنابیب واآللیات النقل ومعدات مسبقاً  المصنعة یشمل األبنیةو

 والغرانیت والرخام والحجارة

 18 الصین

 17 الیابان

 الوالیات|  المتحدة المملكة

 المتحدة

12 | 12 

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/8429/2013/ 

 والمالبس الجلود 2

 ونسیج والسجاد االبقار وجلود المالبس اكسسواراتیشمل و

  المنسوجات إلى باإلضافة األرضیات

 48 الصین

 22 | 25 الھند|  البرازیل

 12 | 15 موریشیوس|  باكستان

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/8471/2013/ 

 األثاث 3

 والنوافذ األبواب ذلك في بما والنجارة الخشبیة األبنیة منتجاتیشمل و

 الدیكور وأعمال الخشبیة واإلطارات

 61 الصین

 6.4 مالیزیا

 4.9 إیطالیا

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/9403/2013/ 

 والعالجیة الطبیة اللوازم 4

 وغیرھا والحقن القفازات مثل والمستھلكات البیطریة یشمل المنتجاتو

 الطبیة المعدات من

 31 المتحدة الوالیات

 16 ألمانیا

 8.3 الصین

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/1001/2013/ 

 والقرطاسیة والتغلیف الطباعة 5

 المالحظات دفاتر القائمة تشملو

 64 فنلندا

  16 | 16 الصین|  الجنوبیة كوریا

 13 ألمانیا

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/4810/2013/ 
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 النسبة التصدیر شركاء المنتجات|  محدد قطاع الرقم

 والكھربائیات الھندسة 6

 المنزلیة والمعدات واألدراج والمصاعد والرافعات المضخات یشملو

 واالكسسوارات األسالك وتمدیدات واألضواء المعدنیة

 55 الصین

 13 الھند

 8.7 المتحدة الوالیات

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/8543/2013/ 

 التجمیل ومواد الكیماویة المواد 7

 مواد إلى باإلضافة التجمیل ومساحیق الطبیة التجمیل مواد یشملو

 العضویة التجمیل

 26 الھند

 13 | 18 المانیا|  سویسرا

 10 المتحدة الوالیات

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/1001/2013/ 

 الحیوانیة والثروة والزراعیة الغذائیة الصادرات 8

 الحیوانیة والثروة الغذائیة والمواد والخضراوات الفواكھ یشملو

 الغازیة والمشروبات المعدنیة والمیاه

 35 تایلند

  30 المتحدة المملكة

  24 | 25 البرازیل|  اندونیسیا

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/2714/2013/ 

 التعدین 9

 على النفط خاص بشكل یستثني التعدین قطاع أنیرجى المالحظة 

 یشمل ولكن رئیسي بشكل أفریقیا جنوب تستورده ما ھذا أن من الرغم

 والبوتاس والفوسفات األسفلت

 41 المتحدة العربیة اإلمارات

 29 فرنسا

 22 مالیزیا

 على للحصول شاملة طریقة الموقع عد ھذای Observatory of Economic Complexity من ھي كما والحقائق أخذت األرقام أن مالحظة یرجى
 /www. atlas.media.mit.edu/en زیارة یرجى المعلومات من للمزید. العالمیة التجارة عن محددة تفاصیل

 

 | القطاعات األردنیة المخصصة 2013/2014 – لجنوب افریقیاالخدمات  مصدرو
 النسبة التصدیر شركاء الخدمات|  محدد قطاع الرقم

 تعلیم: الخدمات 1
 1 مالحظة إلى النظر یرجى

 ادناه
 م/غ

 نظیفة تكنولوجیا: الخدمات 2
 2 مالحظة إلى النظر یرجى

 ادناه
 م/غ

  الطبي/السریري لبحثفي ا الخارجي التعاقد: الخدمات 3
 3 مالحظة إلى النظر یرجى

 ادناه
 م/غ

 العالجیة السیاحة: الخدمات 4
 4 مالحظة إلى النظر یرجى

 ادناه
 م/غ

 والھندسة الزراعة: الخدمات 5
 5 مالحظة إلى النظر یرجى

 ادناه
 م/غ

 4.9 | 5.8 | 56 سنغافورة|  فیتنام|  الصین المركزي الحاسوب|  البرمجة: المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت 6
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 النسبة التصدیر شركاء الخدمات|  محدد قطاع الرقم

 
 ذات األنشطة|  البیانات االستشارة،: المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت

 الصلة
 | 15 | 33 بولندا|  الصین

 
 المعدات|  الحاسوب إصالح: المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت

 الخارجیة
 7.6 | 12 | 52 ألمانیا|  ھنغاریا|  الصین

 عن محددة تفاصیل على للحصول شاملة طریقة الموقع ھذایعد  .Observatory Of Economic Complexity من ھي أخذت كما المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت حول المعلومات أن مالحظة یرجى
 /www. atlas.media.mit.edu/en زیارة یرجى المعلومات من للمزید. العالمیة التجارة

 

 التعلیم خدمات قطاع حول 1 مالحظة

 األنظمة مع رنةاوبالمق .أداء متدني مستوى ذاتو مرتفعة التعلیمي كلفة النظام فأن افریقیا، جنوبفي  تعلیمال لوزارة وفقاً 

 عام في .ھو األضعف بینھا نظام تعلیم جنوب افریقیا، فإن مماثلة متطورة اقتصادات في أو األفریقیة البلدان بقیة في التعلیمیة

تلك  من أقل وبنتائج، طفلكل ل األساسي التعلیم على دوالر  1,225  حوالي بأنھا تنفق أفریقیا جنوب حكومة صّرحت ،2012

 ھنا یظھر بأن من. سنویاً  دوالر 100 من بأقل في زمبابوي حتى أو للطفل فقط دوالر 258 بمبلغ في كینیا التي یتم إحرازھا

 األمر الذي یعد من أعلى نسبالمحلي على التعلیم،  الناتج من إجمالي% 20حیث تنفق جنوب افریقیا مالیة،  لیست المشكلة

 التعلیمیة المستویات فيص في ھذا القطاع، وباألخ ألردنالمتاحة أمام ا الفرص من عدیدال ھناكوعلیھ، . العالم في نفاقاإل

الناتجة عن عصر  المساواة تعاني من عدم زالت ما أفریقیا جنوب أنبوالمھنیة. مع االخذ بعین االعتبار  والثانویة االبتدائیة

 .التمییز العنصري (االبارتاید)

 

 ]والریاح الشمس[ النظیفة التكنولوجیا خدمات قطاع حول 2 مالحظة

 انقطاعھ من البالد بدأت تعاني ،2015 أوائل التیار الكھربائي في السابق. ومنذ انقطاعات متعددة في أفریقیا واجھت جنوب

التقلیدیة  الطاقة محطات فإن )،Bloombergبلومبیرغ ( وحسب. 2008 عام منذ األسوأ تعد المرحلة بشكل یومي. وھي

 المیاه، احتیاطیات استنزاف أو الفحم، شاملة. كما أن ھطول األمطار قد یؤدي إلى إعاقة عملیات تزوید صیانة تتطلب والقدیمة

 األردن تتمثل فرص عدیدة أمام ھنا، من. الطاقة محطات إلى الدیزل بتزوید المتعلقة اللوجستیة الى المعوقاتھذا باالضافة 

 في المجاالت التالیة: أفریقیا جنوب مع أعمال تجاریة إلقامة

 الستغاللالالزمة  والمھارات القدرات تطویر إلى البالد تحتاج أفریقیا، جنوب في الریاح مخططحسب : الریاح طاقة )1

 جنوب في الریاح طاقة مؤسسة أعلنت ،رسمیًا مسجلة شركة 62 وجود ومع الكھرباء؛ تولیدبشكل فّعال ل الریاح طاقة

 أن المتوقع ومن .2014 عام سنة وذلك عام بشكل أفریقیا في الجدیدة الریاح طاقة من. و.ج 1 حوالي نشاءعن إ أفریقیا

 آسیا بعد ةالرابعجنوب افریقیا  بشكل فّعال، وتعد الالتینیة أمریكا وان تتمكن من منافسة السابقة األرقام السوق تخطىت

 على المستوى العالمي.و ،2015/2016في عامي  الشمالیة وأمریكا وأوروبا

 على إضافة أفریقیا جنوب تعمل الضوئیة، في تكالیف األلواح واالنخفاض التكنولوجي التقدم بسبب: الشمسیة الطاقة )2

 وھي واحدة من عمالقة الطاقة )Eskomاسكوم ( تعمل شركة حیث المحلیة كمصدر للطاقة؛ لشبكتھا الشمسیة الطاقة
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المتجددة  ومن الجدیر بالذكر قیام البالد باعتماد برنامج شراء الطاقة. لھذه المسألة حلول البحث عنالبالد، على  في

 Renewable Energy Independent Power Producer Procurementمن المورد المستقل (

Program( الطاقة من س.و.ج 10.000 بحوالي للمساھمة والمستثمرین ودفعھم الخاص القطاع جذب وذلك بھدف 

 .أفریقیا جنوب في الطاقة شبكة في المتجددة

 

   المخبریةقطاع خدمات بحوث المصادر الخارجیة  حول 3 مالحظة

%] 25[ المتحدة الوالیات من الكیمیائي الفحص معدات على 2013 عام في دوالر ملیون 270 حواليل أفریقیا جنوب إن إنفاق

. السریري/الطبي البحث فیما یخص مواضیع البلدان اعتمادھا على تلك یرجح %]15[ لكسمبورغ – وبلجیكا%] 17[ وألمانیا

 البحث كمجلس :السریري البحث مع تتعامل شھیرة منظمات أفریقیا جنوب تستضیف فریقیة األخرى،األ بلدانال وعلى عكس

 منظمة وھي )Tricliniumوتریكلینیوم ( )،South Africa Medical Research Councilافریقیا ( جنوب في الطبي

 مخبريتعمل كمتعاقد خارجي، ومنظمة جنوب افریقیا الوطنیة للبحث ال بحث

 South Africa National Clinical Trials) (  األفریقیة مخبريال البحث ومنظمة للجمھور المعلومات تزود والتي 

)African Clinical Research Organizationخارجي كمتعاقد تعمل أبحاث ومنظمةخدمات شاملة  مؤسسة ) وھي 

 و  )Triclinium( تریكلینیوم مثل منظمات كون من بالرغمو ومن الجدیر بالذكر، أنھ. السود لتمكینتھدف و

)African Clinical Research Organization -ACRO (ةالسریریاالبحاث  قطاع بھ یقوم ما بمعظم تقوم التي 

زال غیر مرن ی ما أفریقیا جنوب في السریري البحث قطاع لكون ذلك یشكل فرصة لعقد شراكات استراتیجیة، أن إال األردني،

)inelastic .( 

 

 العالجیة السیاحة خدمات قطاع حول 4 مالحظة

 من فقط ولیس العالم حول من الدولیة العالجیة السیاحة مزید من مرضى لجذب حالیاً  أفریقیا جنوب وعیادات مستشفیات تتنافس

 ماھرین وأطباء عالمي مستوى ذات طبیة لك البالد مؤسساتتتم لإلجازات، كوجھةمن موقع البالد  استفادتھاأفریقیا. إلى جانب 

. فیھا القدرة على المنافسة بشكل قوي ألردنا یمنحلألسواق قد  الموقع القریب نسبیا نومواقع جمیلة لقضاء االجازات. ولكو

األسعار لیست  أنب ویبدو سنوات. العالجیة منذ بضع للسیاحة أفریقیا جنوب إلى یسافرون األوروبیین أنب الجدیر بالذكر ومن

 .افریقیا جنوب لوفرة المواقع السیاحیة الجذابة في نالرئیسي، ولكالدافع 

 

 

 

 

  والمعماریة الھندسیة الخدمات حول قطاع 5 مالحظة

 : البالد لتلك التحتیة للبنیة شامل نحتاج لفھم والمعماریة؛ الھندسیة الخدمات قطاع حول كامل فھم نیلتكو
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 أفریقیا لجنوب األساسیة التحتیة البنیة

   جواً  بحراً  الحدید سكة براً 

 إلى تصل طرق شبكةامتالكھا ب

 شبكة أطول فإن كم، 747000

 تعمل والتي أفریقیا في طرق

 الوطنیة الطرق شبكة على

 تلبیة في تستمر أن یمكن

 ذلك؛ ومع. احتیاجات المنطقة

 البالد في الریفیة الطرق فإن

 وضع تصنف على انھا في

 إلعادة الحاجة تزاید مع سيء

 منطقة لكل والصیانة التأھیل

 لقد. الملیارات إلى تصل بمبالغ

 العمالیة المفاوضات أثرت

 سلباً  الصناعیة واإلضرابات

 توتسبب على قطاع النقل البري

 الشركات من العدید خضوع في

 وتخفیض الھیكلة إعادة إلى

 المستقبل، إلى وبالنظر النفقات.

 معلّق أفریقیا جنوب نمو فإن

ذات تركیز  تحتیة بنیة على

 . سریعة الشحنات لنقل محدد

 شحن حدید سكة تدھور نظام لقد

 تقلیص بعد كبیر بشكل أفریقیا جنوب

. الثمانینات أواسط في االستثمارات

 سكة شركة قامت ،2012 عام وفي

 )Transnet( نیتترانس الحدید

 األسواق مطالبةة استراتیجی بإطالق

 336 بكلفة خطة وھي أعوام؛ لسبعة

 جنوب حدید سكة لتوسعة رند ملیار

 إلنتاج األنابیب خط وقدرة أفریقیا

 الشحنات، أحجام في فعالة زیادة

 البر اختناق تقلیص وبالتالي

 وتقلیل البالستیكیة البیوت وانبعاثات

 شبكة تحسین إن. للعمالء النقل كلفة

 إلى تصل التي البالد حدید سكة

علیا  أولویة اآلن تعدّ  كم 20,247

 حجم ینمو أن ویتوقع للحكومة

 350 بحوالي الحدید سكة استخدام

 2020 عام بحلول طن ملیون

موانئ  ثمانیة أفریقیا جنوب في یوجد

 في أقلیم ودوربان باي، ریتشارد: تجاریة

 ومیناء لندن، شرق ناتال، كوازولو

 كیب شرق في نجكورا ومیناء الیزابیث،

 في وسالداھنا تاون، باي، كیب وموسیل

 من% 96 حواليویتم نقل . كیب غرب

 تلك تعدّ البحر. و البالد عبر صادرات

العملیات و األفریقیة للتجارة مھمة الموانئ

 والوالیات وآسیا أوروبا معالتجاریة 

اإلجراءات  بالذكر، أنالجدیر  من. المتحدة

 ("الشریط التي تعیقالبیروقراطیة 

 أدت قد القرار اتخاذ في وتؤخراألحمر") 

 حیث الھامة؛ التحتیة البنیة تدھور إلى

 كفاءة عدم من اآلن أفریقیا جنوب تعاني

 والتأخیرات التكلفة ناتجة عن ارتفاع

 عملیات وإعاقة الواھنة البحریة والخدمة

 ،غیر ذي كفاءة الموانئ وأمن الشحن

إلى  التي تدفع المساوئ بعض تعدّ  والتي

 موانئ في الشحن عن خطوط البحث

 نیتترانس خصصت . وقدىخرأ

)Transnetأفریقیا جنوب میناء ) سلطة 

 لتحدیث التحتیة البنیة استثمار من% 9

 .الموانئ

عبارة عن  الجوي الشحن یبقى

 إجمالي من صغیر جزء

 جنوب في المنقولة الشحنات

 الشحن حجم اددیزا مع. أفریقیا

 400,000 حوالي إلى الجوي

 الحجم، ذلك ومع السنة، في طن

 في جواً  نقلھ یتم% 80 فإن

حیث . الجویة الرحالتحاویات 

 في العشرة المطارات تستوعب

 من% 98 من أكثر البالد

 أصولتعد و التجاریة؛ اتحركتال

 في الشحن تدعم التي المطار

 أفریقیا جنوب مطارات شركة

 باستثناء العمر في متقدمة منشآت

 حیث الدولي شاكا الملك مطار

 .حدیثة یعد منشأة أنھ

 أفریقیا لجنوب التحتیة البنیة: الجدول

 

 في والمعماریة الھندسیة الخدمات بأن )OECD/WB( الدولي صادرة عن منظمة التعاون والتنمیة الدولیة والبنك دراسة تفید

فرصة  الذي یخلق األمر والمعادن، الطاقة لقطاعات ودعمھا التحتیة بالبنیة ربطھا بسبب خاصة بالتطور،افریقیا تتسم  جنوب

 أفریقیا في جنوب الشراء/العطاءات إجراءات أن الجدیر بالذكر فمن وفیما یتعلق بالفرص المتاحة،ردن. ألا أمام اتحدیً یشكل و

اإلجراءات،  بتلكأیضا  رتبطم التحدي ولكن یكمن ھناكالوطني.  المھني االعتماد نظام بحیث ترتبط بنزاھة مھنیةتتسم بال

 تمكین مثل أخرى عامة تتعلق بتحقیق سیاسات وكذلك بأھداف العام، الھندسیة المقدمة للقطاع عمالاالالرتباطھا بربحیة  خاصة

المھنیة.  والمعماریة الھندسیة تھاخدما بتصدیر حالیاً  أفریقیا جنوب تقوم ذلك؛ ومع. ذوي البشرة السوداء وتعزیز مكانة
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 .األفریقیة البلدان في متخصصة اأسواقً  حالیاً  سكان جنوب افریقیا ویستھدف

 

 والخدمات المنتجات|  السوق دخول خیارات
 

 جنوب افریقیاالقطاعات االساسیة المستھدفة لترسیخ الوجود االردني في 

 الرقم

 

|  مخصص قطاع

 المنتجات

 التقنیات|  التكتیكات

 اإلنشاء 1

 أفریقیا جنوب في الدوریة اإلنشاءات مجال فإن ،Price Waterhouse Coopers لتقریر وفقاً 

 في الرئیسیة اإلنشاء مشاریع بعض في الكبیرة والتأخیرات العمال راحة عدمیواجھ تحدیات مثل 

 الوطني التطویر خطة فإن ذلك؛ من بالرغم. االقتصادي األداء في تراجع ساھم فيی والذي البالد

 على رند ملیار 847 من ألكثر العامة التحتیة البنیة استثمار في المستمر والتزامھا للحكومة المستمرة

 .المجال في ھذا المستقبلي للنمو إیجابیة إشارات تعدّ  القادمة الثالث السنوات مدى

 والمالبس الجلود 2

 والذي األخیرة؛ سنة 15 إلى 10 فيتدھور حقیقي  من والمنسوجات المالبس صناعة قطاع عانى لقد

 تدفق مع المنافسة على المحلیة الصناعة قدرة عدم مع صعبة تصنیع وكلف لظروفجزئیا  یعود

 إن. وبنغالدش الھند وباألخص للمالبس، المنتجة البلدان من وغیرھا الصین من ثمناُ  أرخص مالبس

 عام في بالحجم% 81و بالقیمة% 67 كانت أفریقیا جنوب إلى المالبس واردات من الصین حصة

 تبلغ والتي موریشیوس، فھي أفریقیا جنوب في المستوردة لمالبسل مصدر أكبر ثاني أما ؛2013

 .بالقیمة% 9 فقط المالبس بضائع في حصتھا

 عمالة بكلف مثقلة المحلیة المنسوجات صناعة أن حقیقة بسبب قائمة لألردن الفرص تبقى ذلك؛ ومع

 جنوب فشلت كما. الموردة المنسوجات على% 22 بنسبة ضریبي وعبء اإلنتاجیة وانخفاض مرتفعة

  الكفاءة. انخفاض ادى الى ، مماالتكنولوجي مالحقة التطور في أیضاً  أفریقیا

 األثاث 3

 أسعار ارتفاعتأثر بلل معّرض المتاح الدخل ألن سابقاً  المنزلیة على المنتجات المحلي انخفض الطلب 

 .الخارج من األثاث طلب على االعتماد ھذا عن نتج وقد والنقل؛ الكھرباء

 أن حیث المالئمة األسعار بمستویات جیدة منتجات انتاج غیر قادرعلى األثاث صناعة قطاع أن بما 

كل من  في المنافسة المصنّعین على الصعب من تجعل والكھرباء التجاري للنقل الزائدة الكلف

 .والعالمیة المحلیة األسواق

4 
 العالجیة الموارد

 والطبیة

ھذا  في األساسیین على الالعبین التعرف أفریقیا جنوب سوق إلى على الجھة الراغبة في الدخول

 یعدّ  أفریقیا جنوب في الطبیة والمعدات األجھزة سوق إن واألھم اإلقلیمي. السوق ومحركات المجال

 للشركات العلمیة والموزعین التابعة الشركات من یتراوح مورد 600 من بأكثر كبیر، بشكل متنوعاً 

 تنوع على كإثباتو. رند ملیار 10 بحوالي یقّدر وھو األساسیة والمعدات الطبیة لألجھزة والوكالء

 شركة 140 أفریقیا تضم حوالي جنوب في الطبیة األجھزة مؤسسة عضویة فإن الموردین، حجم
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 الرقم

 

|  مخصص قطاع

 المنتجات

 التقنیات|  التكتیكات

 .المال رأس دوران من% 80 تمثل

5 
 والتغلیف الطباعة

 والقرطاسیة

 في باألعمال للقیام القدرة لدیھا األردنیة القطاعات ھذة الحالیة، فإن النمو نسب ألسباب تعود إلى

 . أفریقیا جنوب

6 
 الھندسة

 واإللكترونیات

 نظام بنزاھة ومرتبطة مھنیة تعدّ  أفریقیا جنوب تورید إجراءات فإن أعاله، 5 المالحظة في ذكر كما

 الخدمة وباألخص اإلجراءات تلك ألن تحدیاً  ھذا یعدّ  نفسھ، الوقت وفي المھني؛ الوطني االعتماد

 معینة مثل شروط ویتضمن العامة السیاسة ھدافیرضخ أل ،اً مربح، والذي یعد العام للقطاع الھندسیة

 .العرق األسود تمكین

7 
 ومواد الكیماویات

 التجمیل

 تستورد البالد زالت فما ذلك، ومع ؛ذاتي وتشكل اكتفاءكیماوي  تصنیع قاعدة افریقیا جنوبتمتلك 

 لتعزیز والصین كطریقة وألمانیا المتحدة الوالیات بضائع مع دول رئیسیة وباألخص وتصدر

وقطاع الصناعات  قطاع مستحضرات التجمیل على تطویر أیضاً  وتعمل البالد العالقات التجاریة.

 لمكتب ووفقاً  لھذه القطاعات.  الخام المواد تزود التي المحلیة الشركات لدعم الوطني كوسیلة الدوائیة

 من مزیج البالد في یوجد أفریقیا، جنوب في والتجارة الصناعة وزارة لدىالتجمیلیة  قسم الصناعات

 محلیة صغیرة لمیة العمالقة، والشركات الریادیة، واالصناف المنتجة من قبل شركاتاالع الشركات

 التجمیل لمواد إضافیة حاجة مع الذكوري للسوق خاصة حاجات ھناك ذلك، مع. وكبیرة ومتوسطة

 العنایة ومنتجات الرفاھیة على تركز التي االستعماالت متعددة والمنتجات بالبشرة والعنایة للرجال

 كلفة وارتفاع القیمیة الضریبة سیاسات مثل صعوبات DTI تذكر نفسھ، الوقت في. األسود بالشعر

  .تصدیریة لألردن اَ فرص تشكلوجمیعھا  المتخصصة؛ المھارات وقلة المدخالت

8 

 الغذائیة المواد

 والثروة والزراعیة

 الحیوانیة

 جنوب صحیفة ذكرت ،2013 عام ففي افریقیا؛ جنوب في زراعي قطاع أكبر المواشي رعي یعدّ 

 وأنظمة لبیئةل وفقاً  تتنوع وأنواع وأصناف أعدادرعي ال عن قطاع ینتجھ أن الحیوانیة للعلوم أفریقیا

 بسبب متسع بشكل) والخنازیر والدواجن الحظائر( المكثف اإلنتاج أنظمة تنتشركما . اإلنتاج

 قرب للتجمع تمیل ولكنھا العمودي تكاملوال لألرض األمثل یصحبھا االستخداموالمتاحة  خیاراتال

 مزارع ملیون 2 وقرابة تجاریة مزرعة 38.500 فیوجد حوالي األعالف؛ ومزودي العاصمة أسواق

 .المواشي رعي مجال في مشمولین النطاق صغیر

 الزراعة یشمل والذي الرئیسي، األفریقي المزدوج االقتصاد أفریقیا جنوب في الزراعي القطاع تبریع

 بحصة یساھم حیث الكفایة، على قائم النطاق ضیق وإنتاج التزوید سالسل مع طورةتالم التجاریة

 نحو الزراعي القطاع تقدم الماضیة، سنة 20 مدى علىو. اإلجمالي المحلي الناتج من نسبیاً  صغیرة

 القیمة منخفضة الغذائیة المحاصیل إنتاج من االنتقال إلى باإلضافة النطاق واسعة المكثفة الزراعة

 األوراق متساقطة الفاكھة ذلك في بما القیمة عالیة التصدیر منتجات إلى والحلیب، القمح مثل
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 الرقم

 

|  مخصص قطاع

 المنتجات

 التقنیات|  التكتیكات

 عام من األولى للمرة للغذاء مستورد أفریقیا جنوب أصبحت لذلك ونتیجة ؛لحوم الصیدو والحمضیات

 جنوب تعتبر العالمي، األغذیة لبرنامج وفقاً . أفریقیا في للذرة ومصدر منتج أكبر دمج مع ،2008

 والذرة) الرابعة( فروت والجریب) الثالثة( الھندباء جذور من العالم منتجي أكبر أحد ایضاً  أفریقیا

 اللیفیة والمحاصیل) العاشرة( الخروع زیت وبذور) الثامنة( والكمثرى) الخامسة( الخضراء

 ).عشر الحادیة( والسیزال) العاشرة(

 التعدین 9

 بثروة عالمي. المخزون ال لى نسبأحد أعتمتلك البالد ما زالت أفریقیا،  جنوب تعدین لغرفة وفقاً 

 فیما العالم في تعدین قطاع أكبر خامس تملك كما )،دوالر ترلیون 2.5( رند ترلیون 20.3 إلى تصل

 الناتج من% 18 بحوالي یساھم وھو وظیفة ملیون التعدینیوفرقطاع . المحلي إجمالي الناتج یتعلق

 جمیع من% 20 ویساھم بنسبة% 50 من بأكثر األجنبي للتبادل ھاماً  ویعّد مصدراً  اإلجمالي المحلي،

 .أفریقیا جنوب في االستثمارات
 Deloitteو KPMGو   Pricewater House Coopers تشمل مصادر عدة من مأخوذة 3 الجدول في المواضیع

 

 الضمانات|  الوثائق|  االستیراد متطلبات
 

 شمع استیراد على قیودالدولة  استیراد ( رخص)، كما تضع أفریقیا على إذن البضائع المصدرة إلى جنوب من للعدید تتطلب

 واألمصال واألرز، والنباتات، العسكریة، والمعدات الحیوانیة والمنتجات واللحوم والخمور والجبن النحل وخالیا العسل

، وحالیاً ال تتطلب وغیرھا الناریة، األسلحة وألعاب األطفال ولعب التبغ ومنتجات والتبغ الدقیقة، الكائنات ومحاصیل واللقاحات

 بیعھا، إلعادة المخصصة والمالبس المستعملة، المالبس: مقیدة التالیة المواد تعتبر وفي ھذا السیاق،.خاصة وثائق أفریقیا جنوب

 المحالة الحافظة والمواد ،الملكات وغذاء ،والعسل ،والفواكھ بیعھا، إلعادة المخصصةأو  المستخدمة واألحذیة ،الذباب وصائدة

 .أغذیة أیة نقل أفریقیا جنوب تمنع كما .وغیرھا ،بالعسل

 

 الرسوم أن تعني والتي )Free On Board) -FOB السفینة ظھر على تسلیم ھي افریقیا جنوب في الضریبة تقدیر طریقة إن 

 منھا جزء في مبنیة تكون الرسوم بعض فإن ذلك ومع المستوردة؛ البضائع قیمة على حصریاُ  احتسابھا یتم المستحقة والضرائب

 بعض تخضع أن یمكنكما . المبیعات لضریبة الواردات تخضع الرسوم، إلى وباإلضافة الكمیة؛ على اآلخر والجزء القیمة على

 .التعویض أو اإلغراق لرسوم السلع بعض تخضع أن ویمكن إضافیة لرسوم) روالعط مثل( األساسیة غیر أو الكمالیة المواد
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 :مختصرة مالحظات
تعاني من  أفریقیا جنوب زالت ما ؛1994 عام سیاسة التفرقة العنصریة في منذ نھایة الملحوظ تطور البالد من بالرغم )1

البطالة،  تفاقم تحدیاتالى  2008 عام منذ البطيء االقتصادي الدخل. كما ادى النمو في المساواة وعدم البطالة ةنسب ارتفاع

 لمخاطر بازدیاد فان البنوك معرضة لذلك، الدیون.  ونتیجة وازدیاد األسر الغارقة في المتاح الحقیقي، في الدخل والركود

 معرضة لخطر ارتفاع نسب الفائدة. والشركات األسر بینما الدین،

بنك صغیر  وھو- )Africa Bankأفریقیا ( بنك وضع تم حیث .2014 آب في بوضوح ھذه الضعف نقاط تظھر )2

 المؤمن. غیر اإلقراض في خسائر بعد تسجیلو المنخفض، الدخل أصحاب قراضإبشكل رئیسي على  یعمل-ومتخصص

فتراض أن أثار خسائر مثل ھذا البنك لن یكون لھا تداعیات ضمن المنظومة فان اإلمن صغر حجم البنك،  وعلى الرغم

المصرفیة الشاملة، إال أن مشاكل ھذا البنك تذكرنا بمدى سرعة تدھور قیمة المجودات القیمة ضمن اقتصاد ضعیف. فحتى 

 ع نسبة الترابطات الداخلیة.اات الصغیرة یمكنھا أن تحدث مخاطر على المنظومة الشاملة نتیجة ارتفالمؤسس

 ومؤسس العالم في جماركي اتحاد أقدم وھو أفریقیا لجنوب يالجمارك تحاداإل في أساسي عضو أفریقیا جنوب جمھوریة تعد )3

 البلدان تشتركو وسوازیلند، أفریقیا وجنوب ونامیبیا ولیسوثو . ویضم االتحاد عضویة كل من: بوتسوانا1910 عاممنذ 

 على اتالقرار واتخاذ السیاسات قیتنسبو الجمركیة، في العوائد خارجیة موحدة، وتشترك تعرفة جمركیةب األعضاء الخمسة

 .التجاریة المسائل من واسع نطاق

 یعملون كانوا وإذا )South Africa Revenue Service( أفریقیا جنوب عوائد مكتب لدى تسجیل المستوردون یجب  )4

 . التخلیص وكالء على أمثلة FedExو SGSمن كل  وتعدّ  مرخصین؛ یكونوا أن فیجب تخلیص، وكالءك

 لندن، وشرق الیزابیث، تاون. میناء كیب أو في المطارات/الموانئ خالل من أفریقیا جنوب إلى الواردات یتم الموافقة على )5

 ،)غوردونیا مقاطعة( وریتفونتین ،)ناماكواالند مقاطعة( وغودھاوس ومافیكینغ، وكوماتیبورت، واورتیا، ودوربان،

للشحنات و البر، أو الحدید سكة عبر الكبیر للمخزون) غوردونیا مقاطعة( وناكوب) كینھاردت مقاطعة( واونسیبكانز

 في الدخول موانئ عدد منو)؛ كامل للمخزون( ولیبیغز راماثالباما مسارباالضافة الى  فقط؛ الحدید سكة عبر ةالصغیر

 .وسوازیالند لیسوثو

المستوردة المفرقة أو  إلدخال الشحنة إضافیة أیام وسبعة أساسیة أیام سبعة الوكیل أو للمستورد الوطني التشریع یمنح )6

 مخزن في البضائع كانت حال في یوماً  28 أو یوماً  14 عشر أربعة أي الحدید، سكة أو الجو أو البحر عبر سواءالمجزئة 

غیر  أو بھا المصرح غیر للبضائع بالنسبةأما . أفریقیا جنوب في الرسو وتبدأ المدة من وقت ،البضائع تخلیصات حاوی

 رخصة تتطلب معینة بضائع ھناك. الدولة مخزن في واحتجازھا إزالتھا یتم أن فیمكن ،الزمنیة المدة تلك ضمن المخلصة

 .الدولیة التجارة إدارة ھیئة من االستیراد رخصة طلب یتم أن ویجب التخلیص؛ وقت في تصدر أن یجب والتي استیراد

 ثنائیة اتفاقیات وتشمل أفریقیا جنوب لدخول إلى سوقل المعاملة التفضیلیة االتفاقیات لمنح من العدید أفریقیا جنوب أبرمت )7

 واتفاقیات أفریقیا جنوب تدخل التي للبضائع تبادلي غیر تفضیلیاً  وإعفاءً  المتحدة الوالیات مع AGOA مثل متبادلة غیر

 .)GSP(التبادلي غیر المعمم األفضلیات ونظام وتبادلیة، تفضیلیة تجارة
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 :ةالمستوردالجھة  منتقدیم الوثائق التالیة  یتطلب للتخلیص الجمركي

 .DA59 المنشأ تحقق ونموذج الشحن بولیصة من نسخ )أ 

 أصلیة. واحدة نسخ بأربعة التجاریة والفاتورة) DA500( دخول بولیصة )ب 

 التعبئة. قائمة من نسخ وثالثة البحریة للشحنة التأمین شھادة من نسخة  )ج 

 فان المقیدة، للمواد بالنسبة أما الجمارك؛ إجراءات لتسھیل واحدة إداریة وثیقة أفریقیا جنوب عوائد مكتب یوفر )د 

 للسنة فقط صاحةوتكون المنشأ، محددة بنوع البضائع وبلد  تلك االستیراد رخص وتكون ؛الزامیةاالستیراد  رخصة

 .المحددة التقویمیة

 

 األردنیة الواردات|  الضرائب|  التعرفة|  الرسوم
 

 فبالنسبة وبالتالي البالد؛ نقل شبكة على أیضاً  تؤثر أنھا إال التجارة، على تؤثر الجمركیة غیرو الجمركیة الحواجز أن من بالرغم

 وأكثر أكبر وھي والجو. واألنابیب والبحر الحدیدیة والسكة البر وھي/ من الشبكات أنواع خمسة أفریقیا جنوب في یوجد للنقل،

 للنمو ھاماً  محركاً  الحكومة قبل من القطاع ویعتبر القارة، عبر تمتد التي الصناعات تخدم والتي أفریقیا في فعالیة النقل وسائل

للتغلب على األختناقات  رند ترلیون 1.5 إلى یصل ما تنفق أفریقیا أن جنوب على ذلك؛ ومع. االجتماعي والتطور االقتصادي

 على محسوبة الرسوم تكون) 2( )؛HS( المنسق النظام أفریقیا جنوب تستخدم) 1( یلي: وال بد من اإلشارة إلى ما. والتاخیر

 في التجارة بشأن األطراف متعددة االتفاقاتالجمركي الخاصة ب التفاقیة التقییم وفقا التصدیر بلد لسعر قیمي أساس

 رسوم معدل) 4( المضافة؛ القیمة وضریبة الرسوم من معفى رند 500 إلى تصل بقیمة البضائع استیراد) GATT( ، )3(السلع

 للمنتجات الجمركیة التعرفة نسبة تخفیض نحو أفریقیا جنوب تعمل) 5( ؛%5.8 ھو) الزراعیة المنتجات باستثناء( الجمارك

  .البنوك عبر الجمركیة الرسوم دفع یتم أن یمكن) 6( الزراعیة؛ المنتجات وبعض السیارات: التالیة
 

 أفریقیا جنوب ضرائب
 الجمارك ورسوم األخرى الضرائب الدنیا الحدود المبیعات ضریبة الرسوم نسب

 الرسوم نسب تتراوح

 ما أفریقیا جنوب في

% 45 إلى% 0 بین

%. 18.74 بمعدل

 ال البضائع بعض

 مثل( للرسوم تخضع

 المحمولة الحواسیب

 المنتجات من وغیرھا

 )االلكترونیة

 على المبیعات ضریبة تطبق

% 14 بنسبة الواردات معظم

 ،FOB قیمة مجموع من

 قیمة على% 10باالضافة الى 

FOB 

 جنوب في أدنى حد یوجد ال

 الرسوم أن أي أفریقیا،

 المضافة القیمة وضریبة

 واجبة الضرائب من وغیرھا

 الدفع واجبة تكون التطبیق

 قیمة عن النظر بصرف

 الواردات

 والرسوم السوق إغراق مكافحة رسوم فرض یتم

 مغرقة بأنھا تعتبر التي البضائع على التعویضیة

 المستوردة البضائع وعلى أفریقیا جنوب في للسوق

 حول للتحقیقات البضائع تلك تخضع. المدعومة

 النسبة وتعتمد المنشأ؛ بلد في والتصدیر التسعیر

 فرض یتمحیث . التحقیقات نتیجة على المفروضة

 قیمة من كنسبةأساس قیمي ( على إما الرسوم تلك

 )وحدة لكل كنسبة( مخصص كرسم او) البضائع
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 أفریقیا جنوب في الرسوم نسب: الجدول
 

 تصدیرھا لألردن یمكن التي المنتجات على اأفریقی لجنوبة الجمركیة التعرف
 

 
  :The World Trade Organization المصدر: 

 

   النباتیة والصحة الصحیة التدابیر
 

 جنوب تلتزم ،)Southern African Development Community -SADC( الجنوبیة أفریقیا تنمیة مجموعة في كعضو

 الغذائیة والسالمة والرعي الزراعة معاییر تتبع فھي لذا ؛الدول بین التجارة لتحسین الجمركیة غیر الحواجز بإزالة أفریقیا

 .النباتیة والصحة الصحیة التدابیر لتطبیق العالمیة التجارة منظمة اتفاقیة في المحددة

 

   الجمركیة غیر الحواجز
 

 تنمیة مجموعة ضمن منطقة اإلقلیمیة التجارة یحبط تنوع الذي األمر عادلة. غیر تجاریة بممارسات ا أفریقیا جنوب تھاماتم 

استفادة وشك وقف  على المتحدة الوالیات تعد ،2016 الثاني كانون منذ المثال، سبیل فعلى. وغیرھا) SADC( الجنوبیة أفریقیا

 أنویمكن . األمریكیة الدجاج منتجات حمائیة ضداجراءات لكونھا تمارس  األفریقي والنمو الفرص أفریقیا من قرار جنوب

 لدى یوجد بالمقابل،. وروسیا الصین مع روابطیتمتعون ب الحاكم األفریقي الوطني المجلس أعضاء من العدید یعزى ذلك لكون

 لسبب قھااسوا إلى الدخول المنطقة من الزراعیة المنتجات لبعض یمكن ال حیث ،الجمركیة غیر الحواجز من عدد أفریقیا جنوب
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 یباع أن زامبیا لعنب یمكن وال أفریقیا، جنوب إلى تدخل أن المستوردة من زامبیا لبازیالء یمكن ال المثال، سبیل فعلى آلخر؛ أو

بلدان  من عدد على تسیطر كانت والتي أفریقیا جنوب شركات أن یبدو ذلك؛ ومع. معین بمرض التأثر بسبب أفریقیا جنوب في

 أفریقیا جنوب في الجعة مصانع تقوم ،فمثال؛ اأفریقی جنوب لمنتجات للتحیز تمیل )SADC( الجنوبیة أفریقیا تنمیة مجموعة

غم ربال أفریقیا جنوب المنتجات في من لغیرھا تروج ال المنطقة، ولكنھا أنحاء جمیع ) فيCastle Lagerالغر" ( "كاسل ببیع

 . )Masi( ىوموس )،Zambia Lager( الغاز زامبیا مثل األنواع تلك تنتج التي الجعة من امتالكھا لمصانع

 

 إلى األردن من الخاص القطاع لصادرات ضریبیة غیر حواجز اعتباره یمكن ما یبین أعاله، الجدول من اإلشارة إلى أنوال بد 

الجھة الراغبة في  على یجب متقدم؛ أفریقي ومكانتھا كاقتصاد الدولة،تاریخ  افریقیا. وألسباب تعود إلى جنوب جمھوریة

 : الدخول التالیة التصدیر التنبھ إلى حواجز

 

 ةسلط . ویبین عملمجموعاتخالل  منفردي اما بشكل  السوق؛ على سیطرة أفریقیا جنوب في الكبیرة للشركات .1

منتجات مثل  في )(احتكار والتي تمارس تكتالت غیر شرعیة نفوذ ھذه الشركات، نطاق أفریقیة جنوب في المنافسة

 واألسمدة. والخرسانة األسمنت

والتنمیة  االقتصادي للتعاون الدولیة المنظمة تتضمن تقاریر صادرة عن أعاله، )1إلى جانب ما تم ذكره ضمن البند ( .2

)OECD( دخول لقانونیة  حواجز وتشكلللدولة،  مملوكة تسیطر علیھا شركات أفریقیا جنوب صناعات شبكة أن

 الطاقة قطاعفإن  لذلك؛ ونتیجة. المھیمنة الحالیة اتحالة شبھ احتكار من قبل المؤسسوالحاالت،  السوق في بعض

 .مما یؤدي الى تدني االنتاجیة ،OECD بلدانمقارنة مع  من تقییداً  أكثر یعد واالتصاالت والنقل

 

 اقتصاد إن: لألمر )Financial Timesتایمز ( الفاینانشال بحسب تحلیل أفریقیا جنوب سوق لدخول األكبر الحاجز وقد یكمن

 في أضعاف ثالثة أفریقیا جنوب اقتصاد تضاعف فبینما. وعدم المساواةیعاني بسبب عدة عوامل اھمھا التمییز  أفریقیا جنوب

 تمتعوا البیض من% 87و المنخفض، الدخل فئة ضمن بقوا السود أفریقیا جنوب سكان من% 85 أن إال ،1994 عام منذ حجمھ

 .المناطق من العدید في تباطأت قدوالتغییر االصالحات  أن حول قائم جدال ھناك وكان المرتفع؛ إلى المتوسط بفئة

 

 االستیراد من المعنیین بشكل أساسي

 

 االستثمارات لجذب )Industrial Development Zones( صناعیةتنمویة  مناطق بتأسیس أفریقیا جنوب حكومة قامت

 االقتصادیة المناطق تبني سیاسة التحدیات، وتم لمعالجة البرنامج ھذا تم تقییم ،2007 عام وفي والصادرات. المباشرة األجنبیة

 السیاسة والمستجدات مثل التطورات ضوء في في التقییم أیضاً  ). جاءSpecial Economic Zones Policyالخاصة (

 .العالمیة الجبھة ) على(BRICبریكس  مجموعة وتشكیل المحلیة وسیاسة النمو الوطنیة، الصناعیة

 



22 
 

 :كانت) SEZ( الخاصة االقتصادیة المناطق أھداف فإن 9 والتجارة الصناعة لوزارة وفقاً 

 اإلقلیمیة ویتماشى مع الواقع. التطویر احتیاجات من ومركز لیشمل العدید القاعدة الصناعیة بشكل استراتیجي توسعة •

 لدعم SEZ من المناطق االقتصادیة الخاصة أوسع مجموعة لتطویر األفق وممأسسواضح تخطیطي  توفیر إطار •

 .NGPو IPAP وھي الصناعیة، السیاسة أھداف

 التحتیة. البنیة تتجاوز احتیاجات تدابیر الدعموجودة  نطاق وتوسعة الحوكمة ترتیبات وتعزیز توضیح •

 المدى. طویل التخطیط لتمكین للتنبؤ قابل تمویلي توفیر إطار •

 

 خطة الجدید النمو مسار كان لقد. الصناعي التطویر من أفریقیا جنوب موقف الوطنیة الصناعیة السیاسة عمل إطار یعكس

 سنوات 10 مدى الـ على% 15 إلى% 25 من البطالة وتقلیل عمل فرصة مالین 5 ، إلیجاد2010 عام عنھا اإلعالن تم جریئة

 األخرى األفریقیة البلدان مع والتكامل االقتصادي التنظیمیة اإلصالحات أیضاً  االقتصادیة الخطة تلك عالجت حیث القادمة؛

 .والسیاحة والتصنیع األخضر واالقتصاد والتعدین والزراعة التحتیة البنیة القطاعات وشملت

  

 لالستیراد اللوجستیة والشؤون التحتیة البنیة
 

 األردن العقبة، إلى دوربان من البحري الطریق

 
 

 أفریقیا جنوب إلى األردن – الشحن وكلفة لطریق تمثیلیة عینة

                                                           
9 http://www.thedti.gov.za/industrial_development/sez.jsp  

 – تاون كیب ویاتاح بوابة>  أفریقیا جنوب 1 رصیف>  اإلمارات 2 علي جبل محطة>  األردن|  العقبة محطة المجدول الطریق

 أفریقیا جنوب

  المحیط>  المحیط>  المحیط النقل طریقة

 2016 أیار 31 إلى 2016 آذار 1 من فترة الصالحیة األردن العقبة، االستالم مكان

http://www.thedti.gov.za/industrial_development/sez.jsp
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 :أعاله الشحن عینة یلي بشأن األخذ بعین االعتبار ما یرجى

 

 أعاله. المذكورة التواریخ في ودقیقة مشھورة شحن شركة من صادرة إنھا )1

 ،المصرحة الشحنة ونوع وزن على فقط طبقنت وھي ذلك خالف تحدید یتم لم ما الخطر صالحة للشحن لیست العینة ھذه )2

 . المستخدمة والبواخر الموانئ لدى والموافقات الالزمةالمتبعة  لسیاسةل الخطرة الشحنة موافقة تخضعو الحجز، وقت

 أن یجب بأنھ الناقل یتعھد فقط، وال توضیحیة تكون العرض ذلك في ذكرت إن النقل طریقة او/ووالوجھة  الترانزیت وقت )3

 بالوجھة االلتزاموال  معین وقت في) األمر یقتضي ما حسب( التسلیم مكان في التفریغ میناء في ان تتواجد أو البضائع تصل

 .الموضحة النقل طریقة أو المخططة

 أن ویمكن توضیحیة فقط الصرف وأسعار المزودة؛ الشحن تعلیمات المستقاة من المعلومات على بناءً  صادرة الخدمة فاتورة )4

 .الفاتورة في الصادرة الصرف أسعار عن تختلف

 فقط لتوجیھا الواردة ھي بھدف) والوجھة والمنشأ الشحن( اإلضافیة الضریبة نوعب المعلومات المتعلقة أن مالحظة یرجى

 .الشحن بولیصة وشروط ألحكام وفقاً  األخرى والرسوم الشحنةعن  دفعلل لتاجرل كمسؤؤلیة شكل بأي تعتمد أال ویجب

 

 CY/CY الخدمة نوع أفریقیا جنوب تاون، كیب التسلیم مكان

 FAK السلعة 2016 آذار 1 موافقة تاریخ آخر

 یوم   44 الترانزیت وقت

 

        

20DRY 40DRY 40HDR العملة األساس اإلضافیة الضریبة اسم

Y 

 الضریبة نوع

 اإلضافیة

 شحن USD 1332 2141 2141 حاویة األساسي المحیط شحن

 شحن USD 0 0 0 حاویة الوجھة ازدحام رسوم

 شحن USD 0 0 0 حاویة المنشأ ازدحام رسوم

 شحن USD 0 0 0 حاویة اإلضافیة الموسم ذروة ضریبة

 منشأ JOD 15 20 20 حاویة التصدیر خدمة

 منشأ JOD 12 12 12 شحن بولیصة المنشأ التوثیق رسوم

 الوجھة ZAR 320 320 320 شحن بولیصة الوجھة- التوثیق رسوم

 الوجھة ZAR 1471 2172 2172 حاویة الوجھة- المحطة تداول خدمة

 الوجھة ZAR 525 800 800 حاویة االستیراد خدمة
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 المالي القطاع
 

 نقدي بحجم الكبرى الصحراء في أفریقي بلد 48 بین من التجارة حجم إجماليالدول من حیث  أعلىمن أفریقیا  جنوبتعتبر 

 دوالر ملیار 97.5 مع مقارنة 2015 عام في دوالر ملیار 100.3 بـ الصادرات قیمة الخبراء حدد وقد دوالر. ملیار 197.8

ناتج عن  إیجابي دوالر، وھو أمر ملیار 2.8جنوب افریقیا  لصالحونتج عن ھذا، فائض تجاري   .نفس العام لواردات فيل

 العالمیة.  التجارة أفریقیا على لجنوباالقتصادي سیاسة االنفتاح 

 

 قد والواردات الصادرات من كل بأن علماً  ،2015 عام أمل خیبة أفریقیا لجنوب العامة التجاریة البیئة واجھت فقد ذلك، ومع

 سادت والتي عموماً  السلبیة االقتصادیة البیئة بسبب وذلك التوالي؛ على% 6.8و% 4.5 بنسبة اإلیرادات في انخفاضات واجھت

 أثر والذي( الصیني االقتصادي بطءالو السلع أسعار في العالمي نتیجة الركود وباألخص ،2015 عام مدار على أفریقیا جنوب

 تفاقم لقد). سلعیاً  موثوق اقتصاد ولدیھا الصین ھي أفریقیا لجنوب تجاري شریك أكبر أن حیث البالد اقتصاد على كبیر بشكل

 إلى باإلضافة اإلضرابات. من والعدید) (Load-Sheddingالِحمل الكھربائي  طرح بمشكلة كبیر بشكل السلبي الوضع ھذا

 الرئیس قبل من نیني" "نھالنھا المالیة لوزیر المفاجئة اإلقالة ،المثال سبیل على( أفریقیا جنوب في السیاسیة البیئة من التأكد عدم

% 1 بنسبة أفریقیا اإلجمالي المحلي لجنوب الناتج بضعف توقعات ھذا عن نتج لقد). 2015 األول كانون في زوما" "جیكوب

 بین ما الفترة في% 2.2 تفاؤال تصل الى أكثر نمو بنسب متبوعاً % 1.9 بنسبة 2017 عام في متوقع نمو مع 2016 عام في

2018 – 2020. 

 

 عنھ ینتج لم الرند العملة انخفاض فإن المتوسط، المدى على أفریقیا جنوب العالمیة في التجارة على ذلك تأثیر لكیفیة بالنسبة

 الواردات ألسعار استجابةً  الفور على ینخفض لم الواردات حجم أن حیث( القصیر المدى على التجاري الرصید تحسین

 ). انخفاض االسعار من الفور على یستفد لم الصادرات وحجم المرتفعة

 

 :یلي ما وبالنتیجة، ال بد من اإلشارة إلى

 

 وشركات البنوك تملك حیث المخاطر؛ تقلیل في السلیم واإلشراف والتنظیم المرتفع المال رأس مخزون ساعد لقد )1

 بنسب عالیة من ياستباقراقب مبادر وأفریقیا م لجنوب االحتیاطي بنك ویعدّ  جیدة، وأرباحاً  جید مال رأس التأمین

ر یأثتالوصایة وب تحت األفریقي البنك الحاسم عندما وضع االحتیاطي بنك إجراءوقد كان . العالمیة لمعاییرل االمتثال

 حل عبءتحمل  في المشاركةمن كجزء  ،المؤمنینعندما كفل مجموعة من الدائنین غیر الحال سلبي محدود، وكذلك 

 .البنوك فشل لتقلیل الصحیح االتجاه في وخطوة األزمة،
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 وشركات البنوك مال رأس مرونة التوتر اختبارات وتؤكد للحل، قابلة ولكنھا المالي القطاع مخاطر ترتفع عام، بشكل )2

 تحقیق في صعوبة البنوك بعض تواجھكما . السیولة لنقص التعرض توضح ولكنھا األزمات، من العدید تجاه التأمین

 یوم 30 لمدة التوتر سیناریو لتخطي مرتفعة بجودة كافیة سیولة أصول على الحفاظ في )Basel" (بازل" متطلبات

 من األدنى الحد على للحفاظ قسوة أكثر متطلب تحقیق في أكبر تحدیاتوھناك  االحتیاطي؛ البنك من مساعدة دون

 البنك تجربة أن إال مرحلیة، ستكون المتطلبات ھذه أن من وبالرغم واحدة؛ سنة مدى على الثابت التمویل قیمة

 .كافیة سیولةمقدار على الكبیرة البنوك حفاظ ضمان أھمیة على الضوء تلقي األفریقي

 إن. المالي القطاع مرونة لضمان أساس قوي وإشراف نظاموجود  یعد االقتصاد، على بارزة وجود مخاطر مع )3

 في المتبقیة الثغراتسد و األصول؛ جودة فحص تعزیز یتطلب مستقرة غیر عالمیة بیئة وسط في الباھت النمو اتتوقع

 خالل من المنتظمة السیولة مخاطر تقلیل: التالیة باإلجراءات FSAP یوصي كماوالتنظیمي. اإلشرافي العمل إطار

 البنوك أن من بالرغم محلیة، المصرفیة األصول معظم إن. MMFلـ  متغیرة أصول صافي وقیمة إیداع تأمین تقدیم

 كبیرة بنوك أربعة خالل من النظام على السیطرة وتمت أفریقیا؛ في ممتد ووجود أجنبیة أصول صافي لدیھا

)ABSA، FirstRand، Nedbank، Standard( متوسط استثمار بحجم ) وبنكInvestec (صغیرین وبنكین 

 من% 95 یقارب ما إن. المنخفض الدخل ألصحاب مؤمن غیر إقراض في مختصین) Capitecو األفریقي البنك(

 الفروع تلك حجم یعدّ  حیث افریقیا؛ في منھا ،39 أجنبي فرع 46 لدیھا بنوك أربعة وأكبر محلیة، المصرفیة األصول

 ما نسبتھ المركبة األفریقیة حساباتتملك الو) وسوازیالند ونامیبیا لیسوثو مثل( المستضیفة البلدان بعض في أھمیة ذو

 .المصرفیة األصول من 25

 شركات ومن NBFI من قادمة اإلیداعات من% 60 ان حیث)، %87( للتمویل مصدر أكبر المحلیة اإلیداعاتتشكل  )4

 العملة دیون قیمة أن إلى باإلضافةھذا  ؛%120 تتجاوز اإلیداع إلى القرض ونسبة أقل؛ أو أشھر ستة بمستحقات

 مرتفعة درجةبكونھ على  المالي لقطاعیتمیز او المطلوبات، إجمالي من% 6.5وتشكل  نسبیاً  منخفضة للبنوك األجنبیة

 .والترابط التركیز من

 نسبتھ ما شركات تامبن خمسة أعلىكما تحتل  المصرفیة، األصول من% 90.5 نسبتھ ما بنوك خمسة أعلى تحتل )5

ھناك . ئتماناال أصول من% 60 على تمویل مدیري سبعة أعلىكما یسیطر  األمد، طویل التأمین سوق من% 74

 .المباشرة الملكیة أو القابضة الشركات خالل من شركات تأمینو الرئیسیة البنوكبین  وشراكات ماتحالفات 
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