
إعداد  
ؿرؽز اؾؿعؾقؿات

 اؾشرؼقة ؾغرػة ؿوػقظة واؾـشر اؾطلع حؼقق جؿقع

2008ققؾقق  

األدقاق اؾعاؾؿقة اؾقاعدة
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 تقػقر بضرورة ؿـفا إقؿاـاً “اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق” اصدارات دؾيؾة اؾشرؼقة غرػة تؼدم           

 ؽؾف اؾعاؾؿ ػك جدقدة أدقاق بػمح وذؾؽ ،اؾقطـك ؾالؼمصاد اؾؿيمؿر واؾمقدع اؾـؿق ؿؼقؿات

  وزقادة ،عام بشؽؾ اؾيعقدقة اؾعربقة واؾؿؿؾؽة خاص، بشؽؾ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿـمهات أؿام

.ؽؾف اؾعاؾؿ أدقاق وتوؾقؾ بدرادة وذؾؽ باؾػعؾ، ؼائؿة أدقاق ػك االدمنؿارات

 إحدى حقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى تػصقؾقة ؿعؾقؿات تؼدقؿ اؾك االصدار فذا وقفدف          

 بيقادمفا قمعؾؼ ؿا ؽؾ وتوؾقؾ واالجمؿاعقة، االؼمصادقة ؿؤذراتفا ؽاػة وتوؾقؾ اؾدول،

 االصدار فذا قياعد ،ؽؿااؾيعقدقة اؾعربقة باؾؿؿؾؽة اؾمهارقة عالؼمفا وؿدى اؾمهارقة،

 بأفؿ ؽماؾقج بمؼدقؿ ؿيمؼلؾقة تيققؼقة دقادة ردؿ عؾك اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى

 ؿوؾ اؾدوؾة واردات ـؿق ؿعدالت إؾك ادمـادا وذؾؽ اؾدرادة، ؿوؾ اؾدوؾة ػك اؾقاعدة اؾيؾع

.اؾدرادة

 اؾوؼائؼ ؽاػة وتؼدقؿ ، “أػرقؼقا جـقب” دقق وتوؾقؾ درادة ـمـاول اؾعدد فذا ػكو           

 اؾىارجقة أػرقؼقا جـقب تهارة وحهؿ اؾيقق، فذا عـ اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؾؿيمنؿرى واؾؿؤذرات

 ؽاػة إؾك باالضاػة .أػرقؼقا جـقب دقق قوماجفا اؾمك اؾيؾع وأفؿ اؾمهارققـ، ذرؽائفا وأفؿ

 اؾوصص ؾزقادة أو اؾيقق، فذا ؾدخقل اؾشرؼقة اؾؿـطؼة ؿيمنؿرى قوماجفا اؾمك اؾؿعؾقؿات

.بفا اؾمصدقرقة

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق

 األسواق العالمية الواعدة
جنوب أفروقيا
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أفؿ صادرات جـقب أػرقؼقا اؾك اؾعاؾؿ. 1

ادؿ اؾيؾعة اؾؿصدرةؽقد اؾيؾعة
صادرات جـقب أػرقؼقاؼقؿة 

(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

3046.01ػوؿ حهري ؼارى270112

بالتقـ، بأذؽال خام أو ـصػ ؿشغقؾة711011
أو بشؽؾ ؿيوقق 

2684.12

2381.38غقرفا ؿـ أجفزة ترذقح اؾغازات842139

1796.34ؿاس غقر ؿشغقل710231

خالئط ؿـ حدقد وؽروم، ؿومققف عؾك 720241
وزـاً ؿـ اؾؽربقن% 4أؽنرؿـ 

1393.22

1257.12أؾقؿـققم خام  غقر ؿىؾقط760110

 وفك .2006 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 58.41 حقاؾك اؾعاؾؿ إؾك أػرقؼقا جـقب صادرات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ 

  .ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿصدرقـ ترتقب حقث ؿـ 39 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ

.(2006 -2000) اؾػمرة خالل %12 أػرقؼقا جـقب صادرات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا

 بأذؽال واؾلالتقـ اؾوهرى، اؾػوؿ :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، إؾك أػرقؼقا جـقب صادرات تمـقع

 حدقد ؿـ وخالئط ؿشغقل، غقر وؿاس اؾغازات، ترذقح أجفزة ؿـ وغقرفا ؿشغقؾة، ـصػ أو خام

 ؿـ وغقرفا واؾؿعدات، اؾـؼؾ وأجفزة اؾذفب إؾك باالضاػة فذا ، ؿىؾقط غقر خام  وأؾقؿـققم وؽروم،

.اؾؿـمهات

2006 إؾك اؾعاؾؿ، عام أفؿ صادرات جـقب أػرقؼقا

اؾؼيؿ األول

ذرؽائفا اؾمهارققـاؾمهارة اؾىارجقة ؾهـقب أػرقؼقا وأفؿ ؿالؿح 

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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جـقب أػرقؼقا ؼقؿة وارداتاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعةؽقد اؾيؾعة
(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

9586.63زققت ـػط  خام270900

870323
دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 

  3دؿ 3000وال تمهاوز 3دؿ1500تزقد عـ
1933.72

611.04أوؽيقد أؾؿـققم أخر 281820

دقارات ـؼؾ األذىاص دعة ادطقاـاتفا 870322
3دؿ 1500وال تمهاوز  3دؿ 1000تزقد عـ 

494.54

وحدات إدخال أو وحدات إخراج، دقاء 847160
(ذاؽرة)تضؿـت أم ال ، عؾك وحدات تىزقـ 

444.43

338.37ـقؽؾ غقر ؿىؾقط750210

أفؿ واردات جـقب أػرقؼقا ؿـ اؾعاؾؿ. 2

 وفك .2006 عام أؿرقؽك دوالر ؿؾقار 77.28 حقاؾك اؾعاؾؿ ؿـ أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ

.ـػيف اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿيمقى عؾك اؾؿيمقردقـ ترتقب حقث ؿـ 32 اؾؿرؽز تومؾ بذؾؽ

.(2006 -2000) اؾػمرة خالل %17 أػرقؼقا جـقب واردات ؾؼقؿة اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل بؾغ ؽؿا 

 ـؼؾ ودقارات اؾـػط، زققت :اؾؼقؿة حقث ؿـ وأفؿفا اؾعاؾؿ، ؿـ أػرقؼقا جـقب واردات تمـقع

 باالضاػة فذا ؿىؾقط، اؾغقر واؾـقؽؾ إخراج، وحدات أو إدخال وحدات و أؾؿـققم، واوؽيقد االذىاص،

.اؾؿـمهات ؿـ وغقرفا اؾؽقؿقائقة، واؾؿقاد اؾغذائقة، اؾؿقاد إؾك

2006 عام، أفؿ واردات جـقب أػرقؼقا ؿـ اؾعاؾؿ

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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الدول المصدرة  م
األهمية النسبية 

(%)  

12.5ألمانيا1

10.0الصين2

7.6الوالوات المتحدة األمروكية3

6.5اليابان4

5.3المملكة العربية السعودوة5

5.0المملكة المتحدة6

3.9إوران7

3.6ػرنسا8

3.0إوطاليا9

2.6كوروا الجنوبية10

هم الدول المصدرةأ إجمالى
60إلى جنوب أػروقيا

40أخرى

100اإلجمالى

أفؿ اؾدول اؾؿصدرة إؾك جـقب أػرقؼقا

الدول المستوردة م
األهمية النسبية

(%)

11.9اليابان1

11.5الوالوات المتحدة األمروكية2

8.8المملكة المتحدة3

7.5ألمانيا4

5.2هولندا5

4.0الصين6

3.3دووسرا7

2.8بلجيكا8

2.8أدبانيا9

2.6إوطاليا10

هم الدول المستوردةأ إجمالى
60.4من جنوب أػروقيا

39.6أخرى

100اإلجمالى

أفؿ اؾدول اؾؿيمقردة ؿـ جـقب أػرقؼقا

أفؿ اؾشرؽاء اؾمهارققـ ؾهـقب أػرقؼقا. 3

  وارداتفا ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %5.3 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
.2006  عام

 صادراتفا ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.6 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة إؾك أػرقؼقا جـقب صدرت ابقـؿ
.2006  عام

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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اؾؼيؿ اؾناـك

  اؾعالؼات االؼمصادقة واؾمهارقة بقـ اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة وجـقب أػرقؼقا

 اؾشرؽاء أفؿ ؿـ أػرقؼقا جـقب جعؾت ؼققة، وتهارقة اؼمصادقة بعالؼات أػرقؼقا وجـقب اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ترتلط

:اؾوؼائؼ بعض قؾك وػقؿا اؾيعقدقة، اؾعربقة ؾؾؿؿؾؽة اؾمهارققـ

  كوػ ،عدقدة التػاؼقات أػرقؼقا وجـقب اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ واؾمهارقة االؼمصادقة ؾعالؼاتا تىضع

  اؾمفرب وؾؿـع اؾؿال، رأس وعؾك اؾدخؾ عؾك اؾضرائب ذأن ػك اؾضرقلك االزدواج تهـب اتػاؼقة ؿمفاؿؼدً

  حهؿ وزقادة اؾلؾدقـ بقـ ؿشمرؽة ادمنؿارقة ؿشارقع ؼقام تعزقز بغرض االتػاؼقة فذه تقؼقع وتؿ اؾضرقلك،

  .فـ 1428 عام اؾلؾدقـ بقـ االتػاؼقة فذه حررت وؼد اؾمهارى، اؾملادل

  االؼمصادقة اؾعالؼات تؼققة ػك ؽلقر بشؽؾ قيافؿ واؾذى اػرقؼك، اؾهـقب اؾيعقدى األعؿال ؿهؾس تأدقس

.بقـفؿا اؾؿشمرؽة االدمنؿارات وتـؿقة  اؾلؾدقـ، بقـ واؾمهارقة

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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جــقب  إؾـك  أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽـة اؾعربقـة اؾيـعقدقة    . 2
أػرقؼقا

جـــقب ؿـــ اؾؿؿؾؽــة اؾعربقــة اؾيــعقدقة  وارداتأفــؿ . 3
أػرقؼقا

أفؿ صادرات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
2006 إؾك جـقب أػرقؼقا، عام

اؾؼقؿةاؾؿصدرةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

11321زققت ـػط خام وؿـمهاتفا

185دؿاد ققرقا

145صقدا ؽاوقة دائؾة

92بقؾك اقنقؾقـ ؿـىػض اؾؽناػة

85دمقرقـ

  جـقب إؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صدرت
  عام دعقدى رقال ؿؾققن 12060 ؼقؿمف ؿا أػرقؼقا

  ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %1.52 قؿنؾ ؿؿا .2006
  ػك ؾؾعاؾؿ، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات

  .ـػيف اؾعام

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صدرتفا اؾمك اؾؽؿقة حهؿ بؾغت
  عام طـ أؾػ 7502 أػرقؼقا جـقب إؾك اؾيعقدقة

  صادرات حهؿ ؿـ %1.75 قؿنؾ ؿؿا ،2006
  اؾعام ػك ؾؾعاؾؿ، اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

  .ـػيف

  إؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات افؿ
  وؿـمهاتفا، اؾىام اؾـػط زققت :فك أػرقؼقا جـقب

  واؾلقؾك دائؾة، ؽاوقة وصقدا اؾققرقا، ودؿاد
.ودمقرقـ اؾؽناػة، ؿـىػض إقنقؾقـ

أفؿ واردات اؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة 
2006 ؿـ جـقب أػرقؼقا، عام

  جـقب ؿـ اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ادمقردت
  عام دعقدى رقال ؿؾققن 1534 ؼقؿمف ؿا أػرقؼقا

  واردات ؼقؿة إجؿاؾك ؿـ %0.59 قؿنؾ ؿؿا .2006
  اؾعام ػك اؾعاؾؿ، ؿـ اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

  .ـػيف

 اؾؿؿؾؽة ادمقردتفا اؾمك اؾؽؿقة حهؿ بؾغت
  أؾػ 437 أػرقؼقا جـقب ؿـ اؾيعقدقة اؾعربقة

  واردات حهؿ ؿـ %0.94 قؿنؾ ؿؿا ،2006 عام طـ
  اؾعام ػك  اؾعاؾؿ، ؿـ اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

  .ـػيف

  ؿـ اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة واردات افؿ
  اؾذفب، ؿـ دلائؽ :فك أػرقؼقا جـقب

  ؿـ أؼؾ بيؿؽ حدقدقة وؿـمهات واؾلرتؼال،
  دؿؽفا قزقد ؿىؾقط غقر أؾقؿـققم وأؾقاح ؿؿ،3

.ؿوؾك وبيؽققت ؿؿ،0.2 عـ

اؾؼقؿةاؾؿيمقردةادؿ اؾيؾعة
(ؿؾققن رقال دعقدى)

245دلائؽ ذفب

152برتؼال

133ؿؿ 3ؿـمهات حدقدقة بيؿؽ أؼؾ ؿـ 

أؾقاح اؾؿـققم غقر ؿىؾقط 
ؿؿ0.2قزقد دؿؽفا عـ 

84

68بيؽققت ؿوؾك

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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أدؿ اؾيؾعة اؾيؾعةؽقد
  ؿعدل ـؿق اؾقاردات  

%
(2002–2006)

ؼقؿة واردات جـقب أػرقؼقا

(ؿؾققن دوالر أؿرقؽك)

49.66 65ؿـمهات وؿصـقعات دؽرقة170490

5833.09صقدا ػك ؿوؾقل ؿائك  أو صقدا دائؾة281512

8.58 55أجزاء ؾؾمقربقـات اؾغازقة841199

0.9454179.39بقؾل اقنقؾقـ وزـف اؾـقعل قؼؾ عـ 390110

392330
ؼقارقر وزجاجات و دوارق وأصـاف 

ؿؿاثؾة ؿـ ؾدائـ
448.45

3.37 39تؿقر080410

10.46 38غقرفا ؿـ اثقـرات ؽوقالت 290949

481840
ؿـاذػ صوقة، وحػاضات ؾألطػال، وأصـاف 

صوقة ؿؿاثؾة
35106.33

3437.93)ؿـؽفة أو ؿوالة)ؿقاه ؿعدـقة 220210

بيؽققت ؿوؾك، وػطائر ذات ترابقع ؿهقػة 190530
(وقػرز)

3413.79

3361.34(إقنان دققل)إقنقؾقـ جالقؽقل 290531

314.04ؿصـقعات بشؽؾ ؾػائػ ؿـ أدػؾت680710

البـد وأن ـمعـرف    ،ػـك جــقب أػرقؼقـا    بعد اؾمعرف عؾك أفؿ اؾيؾع اؾؿصدرة واؾؿيمقردة ؿـ حقث اؾؼقؿة   
إؾـك ؿعـدالت ـؿـق     دـمـاداً إ ،أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼـة اؾشـرؼقة   جـقب أػرقؼقاػك عؾك أفؿ اؾيؾع اؾقاعدة 

أى اؾيـؾع اؾمـك قـزداد اؾطؾـب عؾقفـا ػـك جــقب        (. )2006 - 2002)خـالل اؾػمـرة   بفـا   واؾؿـمهـات  واردات اؾيؾع
(ػقفاأػرقؼقا، واؾمك تياعد ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عؾك ردؿ دقادة تصدقرقة ؿيمؼلؾقة 

اؾؼيؿ اؾناؾث

جـقب أػرقؼقاأفؿ اؾيؾع اؾقاعدة أؿام ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة ػك دقق 

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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0.94بقؾل اقنقؾقـ وزـف اؾـقعل قؼؾ عـ . 4

  ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
    أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 49.66  حقاؾك –اؾلـد فذا

  اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت بقـؿا
  ؼقؿة ؿـ %0.03 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة

.2006 عام - اؾلـد فذا - وارداتفا

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%65  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

ؿـمهات وؿصـقعات دؽرقة. 1

ؼقارقر وزجاجات و دوارق وأصـاف ؿؿاثؾة ؿـ ؾدائـ. 5

تؿقر. 6 اجزاء ؾؾمقربقـات اؾغازقة. 3

  ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
  دوالر ؿؾققن 179.39  حقاؾك –اؾلـد فذا

  ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت بقـؿا أؿرقؽك،
  %29.34 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة

.2006 عام - اؾلـد فذا - وارداتفا ؼقؿة ؿـ

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع ـظراً
  خالل ،%54  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب ؾقاردات

.(2006 - 2002) اؾػمرة

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 33.09  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %28.57 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد فذا

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%58  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 8.45  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  فذا - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %0.79 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%44  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 8.58 حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  فذا - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %0.26 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%55  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
  أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 3.37  حقاؾك –اؾلـد فذا

 اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت بقـؿا
  ؼقؿة ؿـ %10.08 حقاؾك اؾيعقدقة اؾعربقة

.2006 عام - اؾلـد فذا - وارداتفا

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع ـظراً
  خالل ،%39  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب ؾقاردات

.(2006 - 2002) اؾػمرة

صقدا ػك ؿوؾقل ؿائك أو صقدا دائؾة. 2

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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(وقػرز)بيؽققت ؿوؾك، وػطائر ذات ترابقع ؿهقػة . 10 غقرفا ؿـ أثقـرات ؽوقالت . 7

(إقنان دققل)إقنقؾقـ جالقؽقل . 11
ـــاف  . 8 ــال، وأصـ ــات ؾألطػـ ؿـاذـــػ صـــوقة، وحػاضـ

صوقة ؿؿاثؾة

ؿصـقعات بشؽؾ ؾػائػ ؿـ أدػؾت. 12 (ؿـؽفة أو ؿوالة)ؿقاه ؿعدـقة . 9

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
  بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 10.46  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  فذا - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %1.46 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%38  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 13.79  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  فذا - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %0.90 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%34  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 106.33  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  فذا - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %8.07 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%35  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 61.34  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %28.71 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد فذا

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%33  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 37.93  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %2.45 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد فذا

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
  اؾػمرة خالل ،%34  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

  فذا ؿـ - أػرقؼقا جـقب واردات ؼقؿة إجؿاؾك بؾغ
 بقـؿا أؿرقؽك، دوالر ؿؾققن 4.04  حقاؾك –اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة ؿـ أػرقؼقا جـقب ادمقردت
  فذا - وارداتفا ؼقؿة ؿـ %5.15 حقاؾك اؾيعقدقة

.2006 عام - اؾلـد

  اؾعربقة اؾؿؿؾؽة صادرات ؾزقادة ػرصة فـاك
  ـظراً أػرقؼقا، ؾهـقب - اؾلـد فذا ؿـ - اؾيعقدقة

  ؾقاردات اؾيـقى اؾـؿق ؿعدَل ؿمقدط الرتػاع
   اؾػمرة خالل ،%31  بـوقاؾك ؿـف أػرقؼقا جـقب

(2002 - 2006).

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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ؿقاؼع جـقب أػرقؼقا عؾك ذلؽة اإلـمرـت أفؿ : أوالً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكأدؿ اؾهفةم

www.dti.gov.Zaوزارة اؾمهارة واؾصـاعة1

www.treasury.gov.zaوزارة اؾىزاـة2

www.gov.zaبقابة اؾوؽقؿة االؾؽمروـقة3

www.sacob.co.zaغرػة اؾمهارة واؾصـاعة4

www.sars.gov.zaفقكة اؾهؿارك واؾضرائب5

www.nrf.ac.zaؿؤدية االبواث اؾقطـقة6

 اـماج وادمقراد وتصدقر ػك جـقب أػرقؼقاذرؽات : ثاـقاً

اؾؿقؼع األؾؽمروـكاؾشرؽةأدؿ اؾـشاطم

Custom Moulderswww.custommoulders.co.zaؿـمهات بالدمقؽقة1

Edel Frozen Foodswww.edelfoods.co.zaأغذقة2

3

أثاث ؿـ ؿقاد ؿمـقعة

Bedroom Basicswww.bedroom.co.za

4Bed Base Designswww.bedbasedesigns.co.za

5Chemcraftwww.chemcraft.co.za

6
ؿـيقجات

Nutog Tradingwww.nutog.co.za

7Natural Nappieswww.naturalnappies.co.za

اؾؼيؿ اؾرابع
أفؿ اؾؿعؾقؿات اؾمك تفؿ ؿيمنؿرى اؾؿـطؼة اؾشرؼقة عـ جـقب أػرقؼقا

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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2008اؾؿعارض اؾدوؾقة اؾؿمىصصة اؾؿؼاؿة ػك جـقب أػرقؼقا خالل عام : اًثاؾن

الموقع االلكترونىاسم المعرضالتخصصم

Woodpro Africa 2008www.woodpro.co.zaصناعات خشبية1

Eastern Cape Industrialتكنولوجيا والكترونيات2

Technology Exhibiton
www.ignitex.co.za

Durban Motor Showwww.durbanmotorshow.co.zaديارات3

حدائق ونباتات4

House & Garden Showwww.housegardenshow.co.za

Gardenex & Outdoor 

Living Fair
www.gardenex.co.za

INDABA 2008www.indaba-southafrica.co.zaدياحة وترػية5

10thدواجن وماذية6 World Conference on

Animal Production
www.wcap2008.co.za

Food ingredients Africahttp://africa2008.fi-events.com/content/default.aspxأغذوة7

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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: اؾؿراجع

.2006 واؾقاردات، اؾصادرات إحصاءات واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

  اؾؿؿؾؽة بقـ اؾمهارى اؾملادل واؾؿعؾقؿات، اؾعاؿة اإلحصاءات ؿصؾوة واؾمىطقط، االؼمصاد وزارة

.2006 اؾرئقيققـ، اؾمهارققـ وذرؽائفا

  وجـقب اؾيعقدقة اؾعربقة اؾؿؿؾؽة بقـ اؾضرقلك األزدواج تػادى اتػاؼقة اؾوؽقؿقة، االتػاؼقات اؾؿاؾقة، وزارة

.أػرقؼقا

: ؿراجع عربقة. 1

: بقاـات. 2

.2006 اؾعاؾؿقة، االؼمصادقة اؾؿؤذرات اؾدوؾك، اؾلـؽ

.Comtrade، 2006 بقاـات ؼاعدة اؾؿمودة، األؿؿ

.2006  اؾعاؾؿقة، اؾمهارة ؿؤذرات  ،ITC)) اؾعاؾؿقة اؾمهارة ؿرؽز

.2008 اؾشرؽات، بقاـات ؼاعدة ، ؽقؿلاس

: ؿراجع اجـلقة. 3

  World Trade Organization, Trade Profiles,2007

ؿرؽز ؿعؾقؿات غرػة اؾشرؼقة

اؾؿعؾقؿات اؾقاردة ػك فذا اؾمؼرقر ال تعلر عـ اي ؿقؼػ ؾؾغرػة وال ـموؿؾ اقة ؿيكقؾقة،  *  
.رغؿ اتلاع أؼصك درجات اؾدؼة واؾوذر اثـاء اعداد فذا اؾمؼرقر

أػرقؼقا جـقب -  اؾقاعدة اؾعاؾؿقة األدقاق
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