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  . الموقع الجغرافي

القارة   جنوبي  في  زامبيا  جمهورية  تقع 
الكونغو   جمهورية  تحدها  اإلفريقية. 
من   وتنزانيا،  الشمال؛  من  الديموقراطية، 
من   وموزمبيق،  ومالوي  الشرقي؛  الشمال 
من   وناميبيا،  وبتسوانا  وزيمبابوي  الشرق؛ 

 الجنوب؛ وأنجوال من الغرب.
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 درجة شرقاً.   30درجة جنوباً،   15:  . اإلحداثيات الجغرافية 2

 خرائط قارة أفريقيا. . خرائط المراجعة: 3

 . المساحة  4
 . 2كم 752.614  أ. المساحة الكليّة:

 .  2كم 740.724يابس:  ب. مساحة ال
 . 2كم 11.890ج. مساحة المياه: 

األمريكية(:  5 المتحدة  للواليات  )بالنسبة  المساحة  مقارنة  والية  .  مساحة  من  قليالً  أكبر 
 تكساس. 

 . الحدود البرية 6

 كم.   5664  أ. إجمالي طول الحدود البرية:

 ب. أطوال حدودها البرية مع الدول المجاورة  
 كم.  1110( مع أنجوال:  1)
 كم.  1930( مع جمهورية الكونغو الديموقراطية:  2)
 كم.  837( مع مالوي: 3)
 كم.  419( مع موزمبيق: 4)
 كم.  233( مع ناميبيا:  5)
 كم.  338( مع تنزانيا:  6)
 كم.  797( مع زيمبابوي  7)

 صفر، حيث إنها محاطة باليابس من جميع الجهات.  . الشريط الساحلي:  7

 ال توجد )محاطة باليابس(.  : ة . حقوق المطالبة البحري 8

   . المناخ 9

تتمتع زامبيا بمناخٍ معتدل، نظراً إلى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر؛ إذ يقتصر الفصل  
الحار على الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر فقط. وتُراوح درجة الحرارة، أثناء النهار،  

يا، من أكتوبر إلى أبريل. وتتسبب  درجة مئوية. ويمتد الفصل المطير في زامب  38و  27بين  
وتراوح   األنهار.  بفيضانات  أبريل،  شهر  في  خاصة  البالد،  لها  تتعرض  التي  العواصف، 

بين   أغسطس،  إلى  مايو  من  الفترة  في  الحرارة،  كمية    27و   16درجات  وتصل  درجة. 
 . اً سم، تقريب 50سم، سنوياً، وفي الجنوب إلى   130األمطار، في شمالي زامبيا، إلى نحو  
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   . التضاريس 10

يتكون معظم سطح زامبيا من أراٍض منبسطة، تغطيها األشجار؛ وتقع على هضبٍة، يصل  
 م فوق مستوى سطح البحر، يتخللها بعض التالل والجبال. 1200ارتفاعها إلى نحو  

   . أدنى االرتفاعات وأعالها11

إلى  Zambeziنهر زامبيزي    أ. أدنى االرتفاعات: مستوى سطح    م ، فوق329، وينحدر 
 البحر. 

، ويصل ارتفاعه إلى  Mafinga Hillsمكان غير محدد، في مرتفعات مافينجا  ب. أعالها:  
 م، فوق مستوى سطح البحر.  2301

   . المصادر الطبيعية12

النحاس،   األخرى:  الطبيعية  ثرواتها  أهم  ومن  الطبيعية.  زامبيا  ثروات  أهم  النحاس  يُعّد 
الفحم، والزمرد، والذهب، والفضة، واليورانيوم، والطاقة  والكوبالت، والزنك، والرصاص، و

 المائية. 

 : . استغالل األرض 13
 . % 6.99أ. أراٍض زراعية: 

 . %0.04ب. محاصيل دائمة: 
 . %92.97  ج. أغراض أخرى: 

 2كم 1560. األراضي المروية:  14

 . 2001طبقاً لتقديرات عام  ،  3كم 105.2  . إجمالي مصادر المياه المتجددة:15

 استهالك المياه الصالحة: )لالستخدامات المنزلية/ الصناعية/ الزراعية(،  . 16
صناعية،    % 7أغراض منزلية،    % 17كم مكعب/ سنة، مقسمة كاآلتي:    1.74  أ. اإلجمالي: 

 زراعية.  % 76
 سنوياً.  3م 149  ب. الحصة السنوية للفرد من المياه:

الطبيعية: 17 األخطار  المو  .  والجفاف  الشديدة،  إلى  العواصف  نوفمبر  من  الفترة  سمي، خالل 
   أبريل. 

 . البيئة ـ المشاكل الحالية  18
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مناطق   في  منه،  الناتجة  الحمضية  واألمطار  الهواء،  تلّوث  زامبيا  جمهورية  تعاني 
السكانية   والكثافة  المياه،  في  كيماويات  ووجود  وتكريرها،  المعدنية  الثروات  استخالص 

لبرية؛ ما يهدد بقاء حيواناٍت، مثل الكركدّن )الخرتيت(  العالية. كما تعاني صيد الحيوانات ا
مرافق   ونقص  والتصحر،  التربة،  وتأّكل  الغابات،  إزالة  كذلك،  وتعاني،  والظباء.  والفيلة 

 معالجة المياه؛ ما يعّرض صحة السكان للخطر. 

   . البيئة ـ االتفاقيات الدولية19

 أ. االتفاقيات التي تشارك فيها الدولة 
 تنوع البيولوجي. اتفاقية ال .1
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية عن تغير المناخ.   .2
 . (KYOTO)عن تغير المناخ بروتوكول كيوتو   .3
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.   .4
والنباتات   .5 الحيوانات  من  باالنقراض  المهددة  السالالت  في  الدولية  التجارة  اتفاقية 

 البرية.  
 . ة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منهااتفاقية بازل المتعلقة بمراقب .6
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.   .7
 اتفاقية حماية طبقة األوزون.  .8
 اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور المائية.  .9

 ال توجد. ب. االتفاقيات الموقعة، ولكنها غير ُمقرة:  

   رافية . مالحظة جغ20

وال   بحرية  مطالبات  لها  فليس  ثم  ومن  بحرية،  منافذ  أي  على  زامبيا  تطل جمهورية  ال 
 . شريط ساحلي؛ ويشّكل نهر زامبيزي حداً طبيعياً، بينها وبين زيمبابوي

 
 
 العطالت الرسمية :  -
 

 يوضح الجدول التالي اهم العطالت الرسمية في زامبيا :
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 2012يوليو  سمة؛  مليون نسمة  ن 14.3عدد السّكان:  -

جمهورية زامبيا آثار مرض نقص المناعة المكتسبة، اإليدز؛   يُراعي في تقديرات مالحظة:  
وازدياد   األعمار،  متوسط  قِصر  إلى  منه،  الناتجة  الوفيات،  معدالت  ازدياد  يؤدي  قد  إذ 
ر  معدالت الوفيات وال سيما معدالت وفيات األطفال، وانخفاض معدالت النمو السكاني، وتغي  

 الخريطة السكانية المبنية على العمر أو النوع، أكثر من المتوقع. 

للسكان - العمري  ُعمرية،  التركيب  مرحلة  لكل  واإلناث،  الذكور  وأعداد  طبقاً  ، 
 2012يوليو  لتقديرات 

 عدد اإلناث  عدد الذكور  النسبة المئوية  مراِحل العُمر 

من     15أصغر 
 سنة 

46.7 % 3,253,125 3,228,844 

 3,508,344 3,544,640 % 50.8 سنة  64ـ   15

 197,852 148,531 % 2.4 سنة فأكبر  65

ـن الذي يتوسط أعمار السّكان )   -  2012يوليو  طبقاً لتقديرات (، Medianالّسِ
 سنة.  16.5أ. إجمالي السكان: 

 سنة.  16.5الذكور:   ب.
 سنة.  16.6 ج. اإلناث: 

   .2011عام    طبقاً لتقديرات ، % 3معدَّل النمّو السُّّكاني:    -

 .  2011نسمة، طبقاً لتقديرات عام    1000مولوداً، لكل  43.5معدل المواليد:  -

 .  2011نسمة، طبقاً لتقديرات عام   1000حالة، بين كل  12.4معدل الوفيات:    -
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 . 2011طبقاً لتقديرات عام  مهاجر،  0.6-معدل الهجرة )منها(:     -

 2011طبقاً لتقديرات عام سّكان، نِسب الذكور إلى اإلناث، بين إجمالي ال   -

 اإلناث الذكور مراحل العُْمر 

 1.03 1.03 عند الوالدة 

 1.01 1.01 سنة  15أقل من  

 1.01 1.01 سنة  64ـ  15

 0.74 0.74 سنة فأكبــر  65

 1 1 إجمالي السكان

 2011طبقاً لتقديرات عام ، معدل وفيّات األطفال -
 طفل.   1000حالة، بين كل   64.6أ. اإلجمالي:  
 طفل.   1000حاالت، بين كل  69.2  ب. الذكور:

 طفل.  1000حالة، بين كل   59.8 اإلناث:  ج. 

 2011طبقاً لتقديرات عام  العُْمر المتوقع،   -
 سنة.   52.57أ. إلجمالي السُّّكان: 

 سنة.   51.3ب. للذكور:  
   سنة.  53.8ج. لإلناث:  

 .  2011لتقديرات عام  طبقاً   أطفال، لكل امرأة، 5.9معدَّل الخصوبة:     -

   .2011طبقاً لتقديرات عام ، %13.5  معدل انتشار مرض اإليدز بين البالغين:   -

 . 2009طبقاً لتقديرات عام  ألف حالة،  980عدد حاالت مرضى اإليدز بين األحياء:   -

 . 2009طبقاً لتقديرات عام  ألف حالة،   45عدد الوفيات بسبب مرض اإليدز:  -

 2009طبقاً لتقديرات عام ة الرئيسية، األمراض المعدي  -

 عالية جداً.أ. درجة الخطورة:  
التي تنتقل من طريق الطعام والشراب:   ب. البكتيري الطفيلي، والتهاب    األمراض  اإلسهال 

 ، وحمى التيفود. Aالكبد الوبائي 
الحشرات: طريق  من  تنتقل  التي  األمراض  خطورة    ج.  ذات  وهي  والطاعون،  المالريا، 

 ي بعض المناطق. عالية ف
 البلهارسيا. األمراض التي تنتقل من طريق مالمسة المياه:  د.

 السعار. األمراض التي تنتقل من طريق الحيوانات:  هـ.
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 تُنَسب الجنسيّة إلى اسم الدولة، فيُقال للذَّكر زامبي، ولألُنثى زامبية.  الجنسية:  -

   التقسيمات العرقية  -

األفارقة نسبة   إ  % 98.7يمثل  السكان في زامبيا؛ واألوروبيون  من  ؛ وذوو  %1.1جمالي 
 . %0.2العرقيات األخرى،  

 الديانة   -

بين   تراوح  نسبةً،  المسيحيون  ل  تراوح  %75و   % 50يُشّكِ نسبة،  والهندوس  والمسلمون  ؛ 
 . % 1؛ وأصحاب المعتقدات المحلية  %49و  % 24بين  

 اللغة  -

لغات المحلية الرئيسية األخرى في  تُعد اإلنجليزية، هي اللغة الرسمية في زامبيا. ومن ال
بمبا   وكاوندا  Bembaالبالد:   ،Kaonda  ولوزي  ،Lozi  ولوندا  ،Lunda  ولوفالي  ،

Luvale  ونيانجا ،Nyanja وتونجا ،Tonga؛ إضافة إلى سبعين لغةً محلية أخرى . 

عام    طبقاً لتقديرات،  سنة  15نسبة الملمين بالقراءة والكتابة، بين الذين تزيد أعمارهم على    -
2003 

 . % 80.6أ. بين إجمالي السكان: 
 . %86.8ب. بين الذكور:  
 . % 74.8 ج. بين اإلناث: 

 2000طبقاً لتقديرات عام  ، التعليم المتوقع، من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثالثة  -
 سبع سنوات.أ. إجمالي السكان: 

 سبع سنوات. ب. الذكور: 
 سبع سنوات.  ج. اإلناث: 

 . 2005طبقاً لتقديرات عام  ، %2التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي:   نسبة نفقات   -
  

 
 

 البنية التحتية  •

 ، كاآلتي: 2010طبقاً لتقديرات عام  مطاراً،  94. المطارات:  

 مطارات، كاآلتي:   8أ. مطارات ذات ممرات مرصوفة:  
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 متراً   3047( مطار واحد، طول ممراته أطول من 1)
 متراً.   3047إلى   2438من   ( مطاران، طول ممراتهما2)
 متراً.   2437إلى   1524( أربعة مطارات، طول ممراتها من  3)
 متراً.   1523إلى   914( مطاران، طول ممراتهما من  4)

 مطاراً، كاآلتي:   86  ب. مطارات ذات ممرات غير مرصوفة:
 متراً.   3047إلى   2438( مطار واحد، طول ممراته من  1)
 متراً.   2437إلى   1524مراتها من  ( أربعة مطارات، طول م2)
 متراً.   1523إلى  914مطاراً، طول ممراتها من  64( 3)
 متراً.  914مطاراً، طول ممراتها أقل من  29( 4)
 

   . 2010طبقاً لتقديرات عام  كم،  771خطوط أنابيب لنقل النفط الخام:   -

الحديدية:     - أطوا  السكك  بإجمالي  حديدية  سكك  خطوط  بزامبيا  قدرها  يوجد  كم،    2157ل 
 . 2009طبقاً لتقديرات عام  م، 1.067جميعها خطوط ضيقة، بعرض قدره 

أعاله    مالحظة:  المذكور  الرقم  في  ـ    891يدخل  التنزانية  الحديدية  السكك  لهيئة  تابعة  كم، 
 . TAZARAالزامبية  

تعتمد زامبيا  علي السكك الحديدية فى نقل جزء كبير من تجارتها الخارجية ،  فيوجد   ▪
  ، افريقيا  جنوب  الى  ثم  وزيمبابوى  زامبيا  بين  يربط  الذى  الجنوب  حديد  سكك  خط 

 وكذلك خط الى انجوال عبر الكونغو وخط الى ميناء دار السالم الرئيسى . 

 

   2001طبقاً لتقديرات عام ، الطُرق الرئيسيّة  -
 كم.   91.440 أ. إجمالي أطوالها:

 كم.  20.117  ب. الطرق المرصوفة: 
 كم.  71.323 غير المرصوفة: الطرق  ج. 
بالنسبة للطرق فهى ذات مستوى مقبول خاصة الطرق الرئيسية و تقوم الحكومة بإنشاء   ▪

المنتجات   أسعار  على  المفروضة  المرتفعة  الضرائب  حصيلة  من  الطرق  ورصف 
البترولية وكذلك من المساعدات الخارجية التى تذهب مباشرة الى تنفيذ هذه المشروعات  

كام البرية  وباشراف  للطرق  جيدة  شبكة  زامبيا  فى  وتوجد   ، المانحة  الجهات  من  ل 
الدولية تربط بينها وبين الدول المجاورة حيث يوجد طريق يصل الى جمهورية الكونغو  
السالم   دار  ميناء  الى  يصل  والذى  تنزانيا  الى  الشرق  الى  طريق  وكذلك  الديمقراطية 

فى   عليه زامبيا  تعتمد  الذى  الرئيسى  ماالوى  الميناء  الى  ، وطريق  الخارجية  تجارتها 
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وموزمبيق ، وطريق الى ناميبيا وطريق الى زيمبابوى وهو يمر عبر مدينة ليفنجستون  
 السياحية ومنها الى زيمبابوى وجنوب افريقيا وناميبيا وبتسوانا. 

   المجاري المائية: 

زامبيا،   في  المائية  المجاري  طول  زامبيزي    2250يبلغ  نهرا  منها    Zambeziكم؛ 
 . 2005طبقاً لتقديرات عام   ،Tanganyka، وبحيرة تنجانيقا  Luapulaولوابوال 

 .  Mpulungu: مبولونجو  أهم الموانئ  
 

 البث اإلذاعي و التليفزيوني    
 

 فيما يلي اهم القنوات التليفزيونية و قنوات الراديو العاملة في زامبيا : 
 

state-owned Zambia National Broadcasting 
Corporation (ZNBC) operates 1 TV station and is 
the principal local-content provider; several 
private TV stations; multi-channel subscription 
TV services are available; ZNBC operates 3 
radio networks; about 2 dozen private radio 
stations; relays of at least 2 international 
broadcasters are accessible in Lusaka and Kitwe  

 
 :  قواعد السفر و الزيارة واإلقامة في الدولة-
 
السفارة  - من  الدخول  تأشيرة  علي  الحصول  زامبيا  الي  السفر  يتطلب 

، حيث    ذ اكثر من سنة وهذا االجراء قد تم العمل به منالزامبية بالقاهرة  
عند   لزامبيا  الدخول  تأشيرة  علي  بالحصول  للمصريين  السماح  يتم  كان 

لوساكا  مطار  الي  نظرا    50بقيمة    الوصول  انه  اال   ، ولمدة شهر  دوالر 
لقيام السلطات الزامبية بالقبض عدة حاالت من المصريين الراغبيين في  
الهجرة غير المشروعة الي جنوب افريقيا عن طريق زامبيا ، فقد قامت  
عند   للمصريين  الدخول  تأشيرة  اصدار  بالغاء  الزامبية  السلطات  قامت 

 الوصول لزامبيا. 
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مل السفارة المصرية بزامبيا حاليا علي حل المشكلة المشار اليها  هذا وتع -
 وذلك بالتواصل مع السلطات الزامبية المعنية في هذا الشأن. 

 
 

 

   :  النظام السياسي في الدولة  •

 اسم الدولة
 جمهورية زامبيا.   أ. االسم الرسمي الكامل: 

 زامبيا  ب. االسم الرسمي المختَصر:
 يا الشمالية. روديس ج. االسم السابق: 

 جمهوري. . نظام الُحكم: 2

   . العاصمة3
 . Lusakaلوساكا   أ. اسمها:

 شرقاً.  28  17جنوباً،   15  25ب. إحداثياتها الجغرافية: 
 + ساعتان، طبقاً لتوقيت جرينتش.  ج. فرق التوقيت: 

 . التقسيمات اإلدارية  4

ومحافظة كوبربيلت  تنقِسم جمهورية زامبيا إلى تسع محافظات، هي: المحافظة الوسطى،  
Copperbelt  لوابوال ومحافظة  الشرقية،  والمحافظة   ،Luapula  ،لوساكا ومحافظة   ،

 والمحافظة الشمالية، والمحافظة الشمالية الغربية، والمحافظة الجنوبية، والمحافظة الغربية. 

 . 1964أكتوبر  24حصلت زامبيا على استقاللها من المملكة المتحدة، في . االستقالل: 5

 (. 1964أكتوبر )  24تحتفل زامبيا بيوم االستقالل، في  . العطلة الوطنية:  6

   . الدستور 7

ل عام  1991أغسطس    24أقرت حكومة زامبيا دستوراً جديداً للبالد، في   ،  1996، وعّدِ
 بغرض تحديد فترة الرئاسة. 

 . النظام القانوني  8
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وت  العرفي.  والقانون  العام،  اإلنجليزي  القانون  من  القوانين  ُمستَمد  مراجعة  جري 
اإللزامية   السلطة  زامبيا  تقبل جمهورية  لم  دستوري خاص.  في مجلس  التشريعية، قضائياً، 

 لمحكمة العدل الدولية. 

 مكفول لمن يبلغ الثامنة عشرة، من الذكور واإلناث. . السن القانوني لالنتخاب: 9

   . الهيئة التنفيذية 10

 ايدجر لونجو أ. رئيس الدولة: 

 ايدجر لونجو : لحكومة ب. رئيس ا

الحكومة المجلس  ج.  أعضاء  بين  من   ، الوزراِء  مجلَس  أعضاء  الجمهورية  رئيُس  يُعّيِّن   :
 الوطني )البرلمان(. 

االنتخابات:   مدتها  د.  رئاسيٍة،  لفترةٍ  المباشر،  الشعبي  باالنتخاب  الجمهورية،  رئيُس  يُنتخب 
 خمس سنوات  

 . الهيئة التشريعيّة  11

يتمثل في    التشريعية: أ. تكوين الهيئة   التشريعية في زامبيا من مجلس واحد،  الهيئة  تتكون 
من   ويتألف  الوطني،  منهم    158المجلس  باالنتخاب    150عضواً،  يُختارون  عضواً، 

 الشعبي المباشر، وثمانية أعضاء يُعينهم الرئيس؛ ومدة خدمتهم خمس سنوات. 

   . نتائج االنتخاباتب
 يسر. غير مت ( حسب نسبة األصوات: 1)
الحركة من  مقعدا ، و  60علي     PFالجبهة  الوطنية  : حصلت  ( حسب عدد المقاعد2)

  28، على  UPNDمقعداً؛  وحزب    55، على  MMDأجل نظام ديموقراطي تعددي  
 مقاعد.  3، على مقعد واحد، والمستقلون على FDD و ؛ مقعد ، على ADD  ومقعداً؛ 

 . الهيئة القضائيّة  12

قضائية  سلطة  أعلى  الجمهورية  تتمثل  رئيس  ويعين  العليا،  المحكمة  في  زامبيا،  في   ،
قضاتها )وهي المحكمة النهائية لالستئناف(، والمحكمة العالية )تتمتع بصالحيات مطلقة في  

 النظر إلى الحاالت المدنية والجنائية(. 

 . . األحزاب السياسية  13
 . أ. حزب مجلس كل الشعب 
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 . FDDب. منتدى الديموقراطية والتنمية  
 . HP. حزب التراث  ج

 . LPFد. الجبهة الليبرالية التقدمية  
 . MMDهـ. الحركة من أجل نظام ديموقراطي تعددي  

 NDFو. التجمع الديموقراطي الوطني 
 ،. PFز. الجبهة الوطنية 

 . PUDDح. حزب الوحدة من أجل الديموقراطية والتقدم 
 ط. حزب اإلصالح،. 

 . UDAي. التحالف الديموقراطي المتحد  
 ،. ULPلحزب الليبرالي المتحد  ك. ا

 . UNIPل. حزب االستقالل الوطني المتحد  
 . UPNDالحزب المتحد من أجل التنمية الوطنية  

 . ZADECOن. المجلس الديموقراطي الزامبي  
 . ZRPس. الحزب الجمهوري الزامبي  

 ال توجد.  . جماعات الضغط السياسي وقادتها: 14

 . المشاركة في المنظمات الدولية  15
ودول  م .1 اإلفريقية  الدول  جموعة 

الهادي   والمحيط  الكاريبي  البحر 
ACP . 

 . AfDBمصرف التنمية اإلفريقي  .2
 . AUاالتحاد اإلفريقي   .3
البريطانية   .4 الشعوب  رابطة 

 . C)الكومنولث(  
غرب   .5 لدول  االقتصادية  المجموعة 

 . COMESAأفريقيا  
 .  FAOمنظمة األغذية والزراعة   .6
 . G-77مجموعة السبع والسبعين  .7
الذرية  الوك .8 للطاقة  الدولية  الة 

IAEA . 
والتنمية   .9 لإلنشاء  الدولي  البنك 

IBRD . 
الدولي   .10 المدني  الطيران  منظمة 

ICAO . 

 . ICCtالمحكمة الجنائية الدولية   .11
األحمر   .12 للصليب  الدولي  المؤتمر 

 . ICRMوالهالل األحمر 
 . IDAالمؤسسة اإلنمائية الدولية   .13
الزراعية   .14 للتنمية  الدولي  الصندوق 

IFAD . 
 . IFCسسة المالية الدولية  المؤ .15
الصليب   .16 لجمعيات  الدولي  االتحاد 

 . IFRCSاألحمر والهالل األحمر  
 . ILOمنظمة العمل الدولية  .17
 . IMFصندوق النقد الدولي   .18
الجنائية  ال .19 للشرطة  الدولية  منظمة 

Interpol . 
 . IOCاللجنة األولمبية الدولية  .20
 . IOMالمنظمة الدولية للهجرة  .21
 . IPUي  االتحاد البرلماني الدول .22
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المقاييس   .23 لتوحيد  الدولية  المنظمة 
ISO  .)مراسل( 

لالتصاالت   .24 الدولية  المنظمة 
ITSO . 

 . ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت  .25
العمال   .26 لنقابات  الدولي  االتحاد 

ITUC . 
المتعددة  .27 االستثمارات  وكالة ضمان 

 . MIGAاألطراف  
 . NAMحركة عدم االنحياز   .28
الكيماوية   .29 األسلحة  حظر  منظمة 

OPCW . 
 . PCAنظمة الدائمة للتحكيم الم .30
إفريقيا   .31 لجنوب  الجمركي  االتحاد 

SACU . 
 . UNمنظمة األمم المتحدة   .32
المتحدة   .33 لألمم  المشتركة  العملية 

في   األفريقي  دارفور  واالتحاد 
UNAMID . 

للتجارة   .34 المتحدة  األمم  مؤتمر 
 . UNCTADوالتنمية 

للتربية   .35 المتحدة  األمم  منظمة 
 . UNESCOوالعلوم والثقافة  

المتحدة  المفو .36 لألمم  العليا  ضية 
 . UNHCRلشؤون الالجئين  

للتنمية   .37 المتحدة  األمم  منظمة 
 . UNIDOالصناعية 

إثيوبيا   .38 في  المتحدة  األمم  بعثة 
 . UNMEEوإريتريا 

ليبريا   .39 في  المتحدة  األمم  بعثة 
UNMIL . 

السودان   .40 في  المتحدة  األمم  بعثة 
UNMIS . 

العاج   .41 المتحدة في ساحل  بعثة األمم 
UNOCI . 

العالمية  منظمة   .42 السياحة 
UNWTO . 

 . UPUاالتحاد البريدي العالمي  .43
 . WCLاالتحاد العالمي للعمال   .44
 . WCOمنظمة الجمارك العالمية   .45
 . WHOمنظمة الصحة العالمية   .46
الفكريّة   .47 للِملكيّة  العالميّة  المنظمة 

WIPO . 
الجوية   .48 لألرصاد  العالمية  المنظمة 

WMO . 
 . WTOمنظمة التجارة العالمية   .49



 

       

 م . وصف العلَ 16
علَم زامبيا أخضر اللون، فيه جزٌء، مكّون من ثالثة خطوط رأسية؛ أحدها أحمر )ناحية سارية العلم(،  
والثاني أسود، والثالث برتقالي. ويحمل العلم، فوق هذه الخطوط  الثالثة، في الحافة العليا الخارجية منه،  

 صقراً برتقالي اللون. 
 

 

 االقتصاد :   •

   النظام االقتصادي

اال الناتج  شهد  إلجمالي  الحقيقي  النمو  بلغ  حيث  األخيرة،  السنوات  في  طفيفاً  نمواً  الزامبي  قتصاد 
في السنة. وأعفت خصخصة شركات مناجم    % 6  –  5، ما نسبته  2014-2010المحلي خالل الفترة  

إلى   أدت  كما  الصناعة؛  هذه  تكبدتها  التي  الكبيرة،  الخسائر  تغطية  من  الحكومة  الحكومية،  النحاس 
سين فرص تعدين النحاس بصورة كبيرة، والعودة إلى تحقيق األرباح في هذا القطاع، والى دفع  تح

 عجلة النمو االقتصادي.  

، زيادة مطردة مع ارتفاع أسعاره، وزيادة االستثمار األجنبي.  2004وزاد إنتاج النحاس، منذ عام  
دوالر لتخفيف عبء ديونها،  مليارات    6، تأهلت زامبيا للحصول على ما يقارب من  2005وفي عام  

 من منحة "المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون". 

عام   في  الناتج  2011و  إجمالي  تقوية  في  ساعد  ما  وفيرة،  الزراعية  زامبيا  محاصيل  كانت   ،
رة  المحلي وزيادة الصادرات الزراعية واحتواء التضخم. وعلى الرغم من أن الفقر ال يزال مشكلة كبي

وتجري   نسبياً،  مستقرة  فعملتها  التضخم؛  واحتواء  اقتصادها،  تعزيز  على  قادرة  أنها  إال  زامبيا،  في 
 خفض لسعر الفائدة، وحركتها التجارية نشطة. 

 
 .: الكواتشا الزامبية العملة الوطنية 

 

 الر مليار دو21.2نحو    2015 عامبلغ الناتج المحلى االجمالى خالل  :   الناتج المحلى االجمالى ▪
 .2014مليار دوالر في عام  27.01مقارنة بنحو 

 

: بلغ نصيب الفرد من النـاتج المحلـى االجمـالى   نصيب الفرد من الناتج المحلى االجمالى ▪
 .2014  خالل عام دوالر  1081  مقارنة بنحو دوالر 1308نحو  2015 خالل عام

عـام  المحلـى االجمـالى خـالل بلغ معـدل نمـو النـاتج:    معدل النمو فى الناتج المحلى االجمالى ▪
 .  2014% مقارنة بنحو في عام  7.1 مقارنة بنحو %3.2نحو  2015

 
 

فـي  %7.3مقارنـة بنحـو     %10.1نحـو    2015  بلغ معدل التضخم فى عـام:    معدل التضخم ▪
     .  2014عام 

 

 3و نحـ 2015  عـامبلغـت االحتياطيـات الدوليـة النقديـة خـالل  :    اإلحتياطى من النقد األجنبـى ▪
    .مليار

 

ــة المباشــرة ▪ ــة المباشــرة  االســتثمارات االجنبي ــالى االســتثمارات االجنبي ــغ اجم ــي عــام : بل    ف
 .مليون دوالر 448نحو  2014

 



 

       

 

  

دوالر  مليـار4.8نحـو   2014بلغ اجمالى الدين الخارجى خالل عـام :  اجمالى الدين الخارجي ▪
  امريكى.

 
 

نحــو  2015 الفائــدة علــى االقــراض خــالل عــام: بلــغ  متوســط ســعر  متوســط ســعر الفائــدة ▪
12.15 . % 

 

كواتشا زامبية  خـالل   10: متوسط سعر صرف الدوالر االمريكى نحو    متوسط سعر الصرف ▪
  . 2015عام 

مليـار دوالر  7نحـو  2015 : بلغت صادرات زامبيا الى العالم خـالل عـام  الصادرات الزامبية ▪
  .2014مليار دوالر عام  9.7مقارنة بنحو 

 –قصـب السـكر    –الفحـم    –الـذرة    –القطـن    –التبغ    –الكوبالت    –النحاس  :    أهم الصادرات ▪
 .االسمنت البورتالندى

 

مليـار دوالر  8.4نحـو  2015 بلغت واردات زامبيـا من العالم خالل عام:    الواردات الزامبية ▪
 . 2014مليار دوالر عام  9.6 مقارنة بنحو 

 

 –السـيارات ومعـدات النقـل   -اآلالت والمعـدات  –ومنتجاتـه  البتـرول الخـام:  أهم الـواردات ▪
المالبـس  –المنتجات الكيماويـة  –االدوية  –االسمدة  -األجهزة الكهربائية   –المواد الغذائية  

 .االحذية والمنتجات الجلدية -
 

ة األخشـاب الـوارد –الفضة  –الفحم     –الزنك    –الكوبالت    -النحاس   :    أهم الثروات الطبيعية ▪
 .من  الغابـات

المنتجات الخشبية  –الكيماويات والبالستيك   –االغذية والمشروبات  :    أهم الصناعات المحلية ▪
الــورق والمنتجــات  –المعــادن االساســية  –التعــدين  –المنتجــات الجلديــة  –المنســوجات  –

   .الورقية 
واق المفتوحة حيث ال : يعتبر السوق الزامبى من األس  السياسات التجارية المطبقة فى زامبيا ▪

توجد أية قيود مفروضة من جانب الحكومة على عمليات التصدير أو اإلستيراد أو تداول النقد 
                                                            .األجنبى 

: تفرض ضريبة قيمة مضافة على جميع السلع والخدمات التى تباع   ضريبة القيمة المضافة  ▪
  .2008% اعتبارا من االول من ابريل  16لسوق المحلى  وتبلغ فى ا

  

 
 :  أهم المعارض الدولية السنوية التى تقام فى زامبيا

 
 أوالً: معرض زامبيا الزراعى والتجارى:

 

 نبذة عن المعرض والمنتجات المعروضة به:  -1

 

ت والسلع المصنعة، معرض زامبيا الزراعى والتجارى هو معرض دولي للمنتجات الزراعية والمعدا

ويتم تنظيمه سنوياً  فى مدينة لوساكا فى شهر أغسطس من كل عام، و يجذب أعداداً كبيرة من  

 العارضين المحليين واألجانب.

 



 

       

تتمثل أهم المنتجات المعروضة به فى المواشي، اآلالت والمعدات الزراعية، الدواجن والمنتجات ذات 

السيارات، منتجات البالستيك، الخدمات المالية، الغابات الصلة، التصنيع، المعدات الصناعية، 

 والمنتجات ذات الصلة، الصيد.

 

 الموقع اإللكترونى:  -2

 

www.acsz.co.zm 

 

 عدد الزوار والعارضين وأسماء أهم الدول المشاركة بالمعرض:  -3

 

عارض محلي في المتوسط. 700شركة أجنبية و  90ب المعرض حوالي  يستقط  

 

 

من الدول المشاركة: بوتسوانا وجنوب افريقيا وتنزانيا وغانا وايطاليا وموزمبيق وكينيا واوغندا  

مصر ونيجيريا والصين واليابان  واندونيسيا والسعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا و

وباكستان وزيمبابوى.والهند واسكتلندا    

 

 بيانات االتصال بالمعرض:  -4

 

P.O.Box 30333, Show Grounds  

Great East Road, Lusaka, Zambia. 

 +260-211-253415 

 acsz@iconnect.zm 

 

 ثانياً: معرض زامبيا التجارى الدولى: 

 

 به: نبذة عن المعرض والمنتجات المعروضة   -1

يُقام معرض زامبيا التجارى الدولى فى مدينة اندوال الزامبية فى شهر يونيه من كل عام ويختص 

بصناعة الخدمات التجارية وهو أكبر معرض تجاري في زامبيا. ويتم تنظيم المعرض من قبل جمعية  

 زامبيا للمعارض الصناعية والتجارية. 

 يلى:  القطاعات والمنتجات المعروضة فيما   تتمثل أهم

 • التعدين، المعادن واألحجار الكريمة 

 • اآلالت الزراعية والمواد الكيميائية 

 • الضيافة والسياحة

 • منتجات التصنيع والهندسة 

 • المنتجات الكهربائية 

 • السلع الغذائية و المشروبات

 • المنسوجات والمالبس 

 • تكنولوجيا المعلومات ونظم الكمبيوتر 

 • النقل والسيارات

 

http://www.acsz.co.zm/exhibitors-application/www.acsz.co.zm
mailto:acsz@iconnect.zm


 

       

 وقع اإللكترونى: الم -2

 

www.zitf.org.zm 

 

 عدد الزوار والعارضين وأسماء أهم الدول المشاركة بالمعرض:  -3

  

عارض محلي في المتوسط.  200شركة أجنبية و  50يستقطب المعرض نحو    

متحدة، تنزانيا، اثيوبيا، غانا، من أهم الدول المشاركة: اندونيسيا، زيمبابوى، االمارات العربية ال

 جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، باكستان، مصر وأوغندا. 

 

 بيانات االتصال بالمعرض:  -4

 

Zambia International Trade Fair 

POBox71058,Ndola,Zambia 

Telephone:260-2-651514/6 

Mobile:260-96-651514 

Fax:260-2-651704 

 

 ثالثاً: المعرض الزراعى التجارى لمنطقة حزام النحاس:

 

 نبذة عن المعرض والمنتجات المعروضة به:  -1

 

عام   كل  من  مايو  كيتوى خالل شهر  مدينة  فى  النحاس  لمنطقة حزام  التجارى  الزراعى  المعرض  يُقام 

والدوليين  واإلقليميين  المحليين  للمشترين  الزراعية  والمعدات  التعدين  صناعة  معدات  ويعرض 

 لمعرض. المشاركين فى ا

 

تتمثل أهم القطاعات المعروضة بهذا المعرض فى التعدين والبناء والزراعة والمشاريع الصغيرة  

 والمتوسطة. 
 

 الموقع اإللكترونى:  -2

 

www.cacss.co.zm 

 

 عدد الزوار والعارضين بالمعرض:  -3

 

بية فى المتوسط. شركة محلية وأجن 100يشارك فى هذا المعرض نحو   

 

 

 بيانات االتصال بالمعرض:  -4

Agricultural and Mining Exhibitions. 

Kitwe Showgrounds, Wusakili, Kitwe, Zambia 

PO Box 20944, Kitwe Main, Kitwe, Zambia 

http://www.zitf.org.zm/
http://www.cacss.co.zm/


 

       

Email: karen.oneil@cacss.co.zm 

Phone: +260 21 223 9064, +260 21 223 8011, +260 21 223 8012 

Fax: +260 21 223 8013 

 
 

: يوجد فى زامبيا فروع لبنوك أجنبية مثـل بـاركليز وسـيتى بنـك   القطاع المصرفى فى زامبيا ▪
 وستاندرتشارتد باالضافة إلى بعض البنوك الخاصة والبنوك القومية .

 
o   : القطاعات اإلقتصادية الرئيسية 

 تج القومي اإلجمالي بالنسبة المئوية لكل قطاع اقتصادي تقسيم النا  •
 الزراعة  •

 . الزراعة ـ المنتجات  •

واألرز،   • الصفراء،  والذرة  الذرة،  الزراعية:  منتجات زامبيا  أهم  السوداني،  من  والفول 
والكاسافا   السكر،  وقصب  والقطن،  والتبغ،  والزهور،  والمشروبات،  الشمس،  وعباد 
والماعز،   والماشية،  والبن،  الحلوى(،  ُصنع  في  يستخدم  نشوي  مستحضر  )التبيوكة: 

 والخنازير، والدواجن، وإنتاج األلبان، والبيض، والجلود المدبوغة. 
 الطاقة •

 النفط •

 . 2010طبقاً لتقديرات عام  ميل يومياً، بر  190 أ. اإلنتاج:  •

 . 2010طبقاً لتقديرات عام  برميل يومياً،   16000 االستهالك:  ب. •

 . 2009طبقاً لتقديرات عام  برميل يومياً،  360  صادرات النفط: ج.  •

 . 2009طبقاً لتقديرات عام  براميل يومياً،   17570واردات النفط:   د. •

 ر متيسرة. المعلومات غي االحتياطي الُمَحقّق:  هـ. •

 . الغاز الطبيعي 18 •

 . 2009طبقاً لتقديرات عام  صفر، أ. اإلنتاج:  •

 . 2009طبقاً لتقديرات عام  صفر،  االستهالك:  ب. •

 . 2009طبقاً لتقديرات عام  صفر،  ج. الصادرات: •

 . 2009، طبقاً لتقديرات عام صفر د. الواردات:  •

 . 2009ام طبقاً لتقديرات أول يناير عصفر،  هـ. االحتياطي الُمَحقّق:  •
 التعدين •

 جمهورية زامبيا هو الصناعة التعدينية الرئيسية في يُعّد تعدين النحاس وتشكيله، 
 

 الكهرباء •

   2008طبقاً لتقديرات عام  . الكهرباء، •

 بليون كيلووات/ ساعة.    9.5 أ. اإلنتاج:  •

 بليون كيلووات/ ساعة،.    7.6ب. االستهالك:  •

 ساعة،.  مليون كيلووات/   96 ج. صادرات الكهرباء:  •

 مليون كيلووات/ ساعة،.  279د. الواردات من الكهرباء:   •
 الصناعة    •

mailto:karen.oneil@cacss.co.zm


 

       

  الصناعات •

والمشروبات،  • اإلنشاءات،  وصناعات  الكيماوية،  والصناعات  الغذائية،  الصناعات 
 ، وزراعة الحدائق. والمنسوجات، واألسمدة

   .2011طبقاً لتقديرات عام ، %8.8. معدل نمّو اإلنتاج الصناعي:  15 •
 

 2015– 2011ءات التبادل التجاري بين مصر وزامبيا خالل االعوام احصا
       

 القيمة : مليون دوالر                                            

 2011 2012 2013 2014 2015 
 نسبة التغير 

2014/2015 

صادرات  
 مصرية 

29 93.7 29.80 24.7 27.5 11.34% 

واردات  
 مصرية 

6.6 8.6 0.1 0.2 1 400% 

 %14.5 28.5 24.9 29.9 102.3 35.6 حجم التجارة

الميزان  
 التجاري

22.4 85.1 29.7 24.5 26.5 8.2% 

 المصدر: المكتب المركزي لالحصاءات الزامبية                                  

 

لزامبيا   - المصرية  الصادرات  قيمة  عام  بلغت  مقارنة    27.5نحو      2015خالل  دوالر  مليون 
   .  % 11.34بلغت نحو   ارتفاعوبنسبة   2014مليون دوالر خالل عام    24.7مة نحو بقي

نحو  مليون دوالر مقارنة بقيمة      2015خالل عام  زامبيا  من  المصرية    الواردات بلغت قيمة   -
   .  % 400وبنسبة زيادة بلغت   2014مليون دوالر خالل عام  0.2نحو  

مليون دوالر مقارنة بقيمة نحو     28.5نحو      2015بلغ حجم التجارة بين البلدين خالل عام   -
   .  % 14.5وبنسبة ارتفاع بلغت   2014مليون دوالر خالل عام  24.9

مليون    26.5صالح مصر بلغت قيمته نحو  ل  فائضا هذا وقد سجل الميزان التجاري بين البلدين   -
 . 2014مقارنة بعام   % 8.2بلغت نسبته نحو  وذلك بارتفاع  2015خالل عام دوالر 

 

 :   2015 عامبنود الصادرات خالل  أهم
 :  2015بند من بنود الصادرات المصرية لزامبيا خالل عام  20يوضح الجدول التالي اهم  

HS _ CODE DESCRIPTION USD 

90283000 Electricity meters 8,234,484 

70109000 Other carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules etc. 3,004,822 

96190000 Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and liners for babies and similar articles 2,359,362 

48030000 Toilet... similar paper, in rolls or sheets 1,667,287 

85042300 Liquid dielectric transformers, power handling capacity >10000kva 1,156,197 

34022000 Washing and cleaning preparations, put up for retail sale 955,387 

90289000 Parts and accessories of gas, liquid and electricity meters 576,690 

90304000 Measuring/checking instruments/apparatus for telecommunications 499,067 

73089090 Structures and parts of structures, nes, of iron or steel - Other 496,873 

94060090 Prefabricated buildings -  Other 471,629 

19023000 Other pasta, nes 465,885 



 

       

85371000 BOARDS...EQUIPPED WITH TWO/MORE APPARATUS OF 85.35/85.36, VOLTAGE =<1000V 465,496 

39233090 OTHER-Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics 432,835 

85161000 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters 317,185 

69089000 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles, etc, nes 290,266 

20098000 JUICE OF ANY OTHER FRUIT OR VEGETABLE 253,795 

73269090 Articles of iron or steel, nes - Other 245,267 

19021900 Uncooked pasta, not containing eggs, not stuffed 238,904 

73102190 Cans used for preserving food and drink of iron or steel, <50 l - Other 224,526 

85043300 Transformers, nes, power handling capacity 16-500kva 188,677 

 
 :   2015 عامأهم بنود الواردات المصرية من زامبيا خالل  

-Ferro-silico)  72023000بند رقم  في ال هم بنود الواردات المصرية من زامبيا  تمثلت أ

manganese )دوالر امريكي.  ألف 821 وبلغت قيمة الواردات  المصرية منه نحو 

 -التعقيب : 
عام   - خالل  زامبيا  الى  المصرية  الصادرات  بعام    %11.34بنسبة    2015ارتفاع  مقارنة 

الجمركية    2014 البنود  منتجات  من  مصر  صادرات  ارتفاع  الى  كبير  بشكل    70يرجع 
و   ومصنوعاته(  تلك    9619)الزجاج  من  الصادرات  ارتفعت  بأنواعها(حيث  )حفاضات 

مليون دوالر وكذلك دخول سلع جديدة مثل العصائر )بند رقم   2.5بما يقدر بحوالي   البنود  
 الف دوالر.   250( حيث بلغت الصادرات من ذلك البند حوالي  2009

عام   - خالل  زامبيا  الى  المصرية  الصادرات  بعام    % 17بنسبة    2014انخفاض  مقارنة 
  73البند الجمركي رقم    يرجع بشكل كبير الى انخفاض صادرات مصر من منتجات  2013

)االنواع المختلفة من الحديد والصلب( حيث انخفضت الصادرات من ذلك البند من حوالي  
 . 2014الى ما يقرب من حوالي نصف مليون دوالر عام  13مليون دوالر عام الى   5

 

عام   - المصرية  الصادرات  بعام    2013انخفاض  ويرجع     %68.2بنسبة    2012مقارنة 
  85نسبة كبيرة الى انخفاض الصادرات المصرية من البندين الجمركيين  ذلك االنخفاض ب 

 )أدوات أجهزة البصريات...(.  90)آالت وأجهزة ومعدات كهربائية( و 

ار - لمصر  الزامبية  الصادرات  تسجل  عامي  لم  تذكر خالل  بأن     2014و2013قاما  علماً 
ات والتي تمثل نسبة نحو  بنود الواردات المصرية تتمثل عادة في النحاس الخام و الكاثود

 من هيكل الواردات المصرية من زامبيا بوجه عام.   99%

قد يرجع التدهور المتوالي في الواردات المصرية من النحاس الخام الي سيطرة الشركات   -
تصديره   يتم  والذي  بها  النحاس  مناجم  كبير من  زامبيا علي عدد  المستثمرة في  الصينية 

 مباشرة من زامبيا الي الصين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 االستثمارات  •
 
 الجهة المنوطة :  -1
 

 الوكالة الزامبية للتنمية  
 

بموجب قرار البرلمان الزامبي، حيث تم دمج  خمسة قطاعات رئيسية     2006انشئت في عام   -
،  ZPA، الوكالة الزامبية للخصخصة    ZICتحت مظلتها وهي ، المركز الزامبي لالستثمارات  

و الهيئة الزامبي    SEDBمجلس تنمية الصناعات الصغيرة  ،  EBZمجلس التصدير الزامبي  
 .ZEPZAللمناطق الصناعية 

وبموجب قرار البرلمان الزامبي تقوم الهيئة بجميع مهام الجهات المشار اليها بعاليه وتشمل   -
التجارة و جذب   زامبيا عن طريق زيادة حركة  والتنمية في  االقتصادي  النمو  مهامها تشجيع 

وتشج  وزيادة  االستثمارات  للدولة  الخصخصة  برامج  علي  واالشراف  الخاص  القطاع  يع 
 التنافسية االقتصادية لزامبيا عالميا. 

 
 : بها كاالتيالوكالة الزامبية للتنمية  ببيانات االتصال 

 
Zambia Development Agency 
P.O Box 30819 
Nasser Road 
Lusaka, Zambia 
Tel: 260-211-229241 
Fax: 260-211-225270 
E-mail: zda@zda.org.zm 

 
 
 مناخ االستثمار في زامبيا    -2
 

نظام  - تتبني  حيث  االجنبية  االستثمارات  لجذب  مواتي  استثماري  بمناخ  زامبيا  تتمتع 
 ديموقراطي متعدد االحزاب كما تتبني سياسة تحرير االسواق. 

المزايا  - من  كبير  عدد  وتقدم  الجدد  المستثمرين  بتشجيع  الزامبية  الحكومة    تقوم 
والتسهيالت لهم، فهي دولة جاذبة لالستثمار وذلك بهدف زيادة االستثمارات االجنبية  

 في البالد. 
 تنفرد زامبيا بعدد من المميزات كالتالي:  -

 
 وفرة الموارد الطبيعية و العمالة الرخيصة.  -1
 . 1964االستقرار السياسي منذ عام  -2
 اسعار الفائدة .  –االسعار  –تحرير اسعار الصرف  -3
زامبيا باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتجمعات مثل  ارتباط   -4

 .   AGOAدول الكوميسا و السادك و االجوا 
الخدمات المالية و التأمينية و   –تبني المعايير الدولية في مجال البنوك  -5

 التشريعية باالضافة الي سوق االوراق المالية. 



 

       

االزدواج   -6 منع  اتفاقات  من  كبير  بعدد  زامبيا  مع عدد  ارتباط  الضريبي 
 افريقيا و اسيا.  –امريكا الشمالية  –من الدول في اوروبا 

علي   -7 المساعدة  العوامل  احد  من  يعد  الذي  زامبيا  في  المناخ  اعتدال 
 االقامة والعمل فيها. 

اللغة   -8 االنجليزية مما يساعد علي تخطي حاجز  اللغة  البالد  اهل  تحدث 
 في التعامل. 

في زامبيا و البدء في تنفيذ برامج  تبني خطط لتشجيع القطاع الخاص   -9
 الخصخصة.

 
 مزايا وحوافز االستثمار التي تقدمها الوكالة الزامبية:   -3
 

تقديم   - في  تتمثل  االجنبي  للمستثمر  والحوافز  المزايا  من  حزمة  للتنمية  الزامبية  الوكالة  تقدم 
الشركات   انشاء  مجال  في  الض  –التسهيالت  من  والخصومات  الضريبية  رائب  االعفاءات 

 للشركات المستثمرة . 
 

 فئات مستفيدة من المزايا التي تقدمها الوكالة الزامبية وهم كالتالي :  5تقسم االستثمارات الي  -
 

مليون دوالر، وتتمتع بميزة امكانية التفاوض مع الحكومة الزامبية    10استثمارات ال تقل عن   -
 لتقديم مزيد من التسهيالت والمزايا لمشروعاتهم. 

 الف دوالر ويتمتعون بالمزايا االتية :   500ت التقل عن استثمارا -
 سنوات اعفاء من الضرائب علي ارباح االسهم ابتداء منذ لحظة اصدارها.  5 -

 
اعفاء من الضريبة علي االرباح بدءا    %50سنوات اعفاء من الضرائب علي االرباح ، ثم     5 -

الثامنة ، ثم   ال  %75من السنة السادسة حتي السنة  ضريبة علي االرباح بدءا من  اعفاء من 
 السنة التاسعة حتي العاشرة. 

-  
سنوات من الضريبة الجمركية علي مدخالت االنتاج والماكينات والمركبات والتي قد    5اعفاء   -

 تشمل اللواري و المعدات االخري الالزمة. 
 و االالت . ات المفروضة علي المعداتتاجيل ضريبة المبيع -
 وسطة  وتشمل المزايا االتية  المتاستثمارات الصناعات الصغيرة و -
 سنوات    3بالنسبة للمشروعات في المناطق الحضرية تعفي من الضريبة علي الدخل لمدة   -
 سنوات.  5بالنسبة للمشروعات في المناطق الريفية تعفي من الضريبة علي الدخل لمدة   -
التي سوف    الف دوالر وتحدد اهمية المشروع للدولة نوع المميزات  500استثمارات اقل من   -

 يحصل عليها. 
 استثمارات في قطاعات اخري في الدولة وتشمل المميزات االتية :  -

 
 % 2خصم من الضريبة المستحقة علي الشركات بنسبة   -
 اعفاء جمركي للمعدات المستخدمة في مجال التعدين.  -
بالنسبة للمزارعين و مصانع انتاج االسمدة    % 15ضريبة دخل بنسبة   -

 قليدية ما عدا النحاس والكوبالت. و صادرات السلع غير الت
 الموالح .  –الموز  –من تكلفة زراعة البن  % 10دعم بنسبة  -
لمدة   - االرباح  علي  الضرائب  من  واعفاء  المزارع  لتطوير    5دعم 

 سنوات . 



 

       

بنسبة   - التشييد    % 10دعم  مجال  في  العاملة  الشركات  مال  راس  علي 
 والبناء  

 العمالت.  خصم ضريبي علي خسائر التغير في اسعار صرف -
السيارات    5اعفاء   - لمصانع  االسهم  ارباح  علي  الضرائب  من  سنوات 

 والموتوسيكالت. 
 كاالتي :  VATمزايا خاصة باالعفاء من ضريبة القيمة المضافة  - 4

 بالنسبة للقطاع الزراعي : 
 تخفيض قيمة الضريبة علي المشروعات الصناعية الزراعية في المناطق الحرة.  -

 اعي : بالنسبة للقطاع الصن
 رد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع المصدرة لخارج زامبيا.  -

 بالنسبة لقطاع التعدين: 
 اعفاء كامل من الضريبة علي المنتجات التعدينية المخصصة للتصدير.  -

 بالنسبة للقطاع السياحي : 
نسبة  السياحي في زامبيا بال   livingstoneاعفاء من الضريبة علي المستثمريين في قطاع   -

الخدمات السياحية االخري باالضافة الي اعفاء من الضريبة    –الرحالت السياحية    –لالقامة  
 علي السلع التي يتم استيرادها بشكل مؤقت. 

 المزايا غير المالية :   -5
عن   التقل  التي  لالستثمارات  بالنسبة    250بالنسبة  عمل  تصاريح  استخراج  لهم  فيحق  دوالر  الف 

 للعمالة الوافدة. 
 
 الخدمات التسهيلية :  - 6

 تساهم  الوكالة الزامبية للتمنية في تقديم الخدمات التسهيلية التالية : 
 

 المساعدة في شراء االراضي.  -1
 توفير البنية التحتية الالزمة للمشروع.  -2
 تسهيل طلبات الهجرة الخاصة بالمستثمرين.  -3
 المساعدة في استخراج التصاريح الالزمة لبدء النشاط.  -4

 الوكالة الزامبية االتي : كما تضمن 
 

 عدم قيام الحكومة بتأميم المشروع فيما عدا في الحاالت الطارئة وبموافقة البرلمان الزامبي.  -
 حماية ضد المخاطر غير التجارية   -
 انشاء محكمة خاصة لحل المنازعات  -

 هي كالتالي : حددت الوكالة الزامبية القطاعات ذات االولوية للحكومة للتمتع بمزايا االستثمار  و -7
 
 

 قطاع زراعة الزهور والزهور المجففة.  -1
 قطاع المحاصيل الزراعية و الخضروات المجففة.  -2
 الصناعات الغذائية.  -3
 المشروبات ومنتجات الشاي والبن.  -4
 الغزل والنسيج والمالبس.  –صناعات االقطان  -5
 الكوبالت و المنتجات الهندسية االخري.  –الحديد والصلب  –صناعات النحاس  -6
 عة االسمدة صنا -7
 صناعة االسمنت  -8



 

       

 صناعة االخشاب و المنتجات الخشبية  -9
 المنتجات الجلدية.  -10
 محطات توليد الطاقة الكهربية المائية   -11

 
 :  MFEZالمناطق االقتصادية متعددة المزايا  -
 

بدأت الحكومة الزامبية في انشاء مناطق اقتصادية صناعية خاصة اطلقت عليها اسم  
متعد االقتصادية  المناطق  المزايا  "   MULTI FACILITY ECONOMICدة 

ZONES     البنية و  المرافق  و  الخدمات  الشاملة  االراضي  توفير  يتم من خاللها   "
التي ترغب في االستثمار في زامبيا ، وتتمثل اهم هذه  والمصانع  االساسية للشركات  
 المناطق في االتي : 

 
1- Chambishi Multi facility zone  النح حزام  منطقة  في  اس  وتقع 

 الزامبية و تستغلها الشركات الصينية العاملة في هذه المنطقة. 
2- Lusaka Multi facility Zone     وتقع علي اطراف العاصمة الزامبية

 لوساكا.
سبق ان وقع وفد االتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المصريين مذكرة تفاهم مع   -3

  1/7/2011-6/ 26الفترة من  وكالة التنمية الزامبية خالل زيارة الوفد لزامبيا خالل  
لتقديم التسهيالت لتخصيص قطعة ارض في المنطقة الصناعية واالقتصادية الزامبية  
المصري من   االتحاد  الراهن لمستثمري  الوقت  انشاؤها في  والتي يجري  في لوساكا 
المصنعيين المصريين القامة مشروعات صناعية في مختلف المجاالت مثل السيراميك  

ال الصناعات  المنتجات  ،   ، الكيماوية  الصناعات   ، الغذائية  الصناعات   ، دوائية 
 البالستيكية وغيرها من الصناعات.

 
 ويتم تقديم عدد من المزايا للمشروعات المقامة في هذه المناطق اهمها : 

لحظة    5 - منذ  ابتداء  االسهم  ارباح  علي  الضرائب  من  اعفاء  سنوات 
 اصدارها.

 
علي   5 - الضرائب  من  اعفاء  ثم    سنوات   ، من    % 50االرباح  اعفاء 

الضريبة علي االرباح بدءا من السنة السادسة حتي السنة الثامنة ، ثم  
التاسعة حتي    75% السنة  بدءا من  االرباح  الضريبة علي  اعفاء من 

 العاشرة.
 

االنتاج    5اعفاء   - مدخالت  علي  الجمركية  الضريبة  من  سنوات 
اللواري تشمل  قد  والتي  والمركبات  االخري    والماكينات  المعدات  و 

 الالزمة. 
 

 و االالت . ات المفروضة علي المعدات  تاجيل ضريبة المبيع -
 
 
 
 

 



 

       

 االتفاقات الدولية المنضمة لها الدولة فى مجال تشجيع االستثمارات -

 . MIGAوكالة ضمان االستثمارات المتعددة األطراف   •
 

 

   العالقات االقتصادية و التجارية  بين مصر و الدولة المضيفة : •
 

 أوال: موقف اللجان المشتركة بين البلدين :  
 

الزامبية لوساكا   - بالعاصمة  الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين مصر وزامبيا  عقدت  فعاليات 
، برئاسة مساعدي وزيري خارجية البلدين ، حيث ترأس وفد    17/6/2010-15خالل الفترة  

وزير الخارجية وترأس وفد جمهورية    جمهورية زامبيا السيد البروفيسور فاشيون بيرى نائب
وشئون   األفريقية  للشئون  الخارجية  وزير  مساعد  عمر  منى  السفير  السيدة  العربية  مصر 

 االتحاد األفريقى. 
تمخضت اعمال اللجنة عن االتفاق علي عدة موضوعات اقتصادية وتجارية هامة مثل ضرورة   -

لومات المتعلقة بشهادات المنشأ ، تشجيع  زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، تبادل المع
البلدين   بين  المتبادلة  االستثمارات  مجال  في  التعاون   ، البلدين  بين  المشتركة  المشروعات 
،التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، تشجيع المشاركة في  

ضوعات  التعاون الجمركي ،التأمين  المعارض الدولية التي تقام في البلدين، باالضافة الي مو
وإعادة التأمين والمواصفات ومراقبة الجودة،كما تم االتفاق علي عقد أعمال الدورة الخامسة  

 . 2012للجنة فى القاهرة فى عام  
 

 ثانيا : االطار التعاقدي بين مصر وزامبيا : 
 

 يوضح الجدول التالي االطار التعاقد الحالي بين مصر وزامبيا : 

 تاريخ التوقيع  ق االتفا

 1995\12\ 2 اتفاق تجاري 

 1995\12\ 2 اتفاق للتعاون االقتصادي والفني 

 2000\4\24 اتفاق لتشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

اتفاق للتعاون االقتصادي والفني في مجال التنمية  
 االقتصادية 

17\6\2010 

المجال   في  المشترك  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
 واني والثروة السمكية الزراعي ، الحي

17\6\2010 

مذكرة تفاهم في مجال تشجيع التعاون في القطاع 
 التعديني 

17\6\2010 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

المصرية  • للصادرات  الجمركية  على    المعاملة  المطبقة  الجمركية  للرسوم  بالنسبة   :

زامبيا   إلى  المصدرة  المصرية  المنتجات  جميع  فإن   ، زامبيا  إلى  مصر  من  الواردات 

ه تماماً من الرسوم الجمركية تطبيقاً التفاقية منطقة التجارة الحرة لدول الكوميسا   معفا

، حيث ان كال من مصر وزامبيا اعضاء فى هذه االتفاقية وبالتالى فإن جميع المنتجات 

منطقة   األعضاء فى  األخرى  الدول  الزامبى وألسواق جميع  للسوق  المصرية ستدخل 

تماماً   معفاه  الحرة  الجمركية  التجارة  الرسوم  ستفرض من  بأنه  علماً  تلك    ،  علي 

تبلغ   قيمة مضافة  الضريبة على جميع    16المنتجات ضريبة  تلك  تُفرض  ، حيث   %

  .لدى توزيعها بالسوق المحلى  السلع المستوردة  والمحلية 

 توجهات  السوق  •
o   مليون نسمة    14حجم السوق ليس بالحجم الضخم ، حيث يبلغ عدد سكان زامبيا نحو

من   زامبيا  تعد  حيث   ، الزامبيين  المواطنين  معظم  لدى  منخفضة  الشرائية  والقدرة   ،
 الدول الفقيرة.  

o   االجنبية والجاليات  الزامبيين  من  الشرائية  قدرتها  بارتفاع  تتميز  شريحة  هناك 
المتواجدة فى زامبيا واهمها الجالية االنجليزية والجالية الهندية وكذا الجالية اللبنانية  

 انية والعاملين فى االمم المتحدة وبرامجها والمنظمات غير الحكومية. واليون
o   تعد الجالية الهندية المقيمة فى زامبيا هى االقوى اقتصاديا ولديها سيطرة كبيرة على

نواحى عديدة فى النشاط االقتصادى الزامبى ، وخاصة فى قطاعى الصناعة والتجارة ،  
المكثف   الصينى  التواجد  الى  االقتصاد باالضافة  قطاعات  فى   مؤخرا  يظهر  بدأ  الذى 

 الزامبى المختلفة. 
o   باالرتفاع الزامبى  السوق  فى  السائدة  االسعار  تتسم  ثم  ومن    ، حبيسة  دولة  زامبيا 

 نتيجة ارتفاع تكلفة النقل للسلع المستوردة.  
o    هام سوق  فهى  ثم  ومن   ، احتياجاتها  معظم  استيراد  فى  الخارج  على  زامبيا  تعتمد 

 من المنتجات المصرية شريطة الجودة المقبولة ومناسبة االسعار.    للعديد
o   تتميز المنتجات المصرية بسمعة جيدة فى السوق الزامبى  من حيث جودتها ، ومن ثم

 فان االسعار المنافسة تلعب دورا كبيرا فى زيادة الصادرات المصرية الى زامبيا.  
o  التسويق و البيع 

 التسويق وأدواته المختلفة  •
 االتي : تتمثل اهم وسائل وادوات التسويق في زامبيا في  -
طريق    - عن  واعالنات  االعالنات  والمسموعة  المرئية  االعالم  وسائل   ، والمجالت  الصحف 

 الطرق. 
 التخفيضات الموسمية علي بعض السلع والمنتجات.  -
 مسابقات السحب علي هدايا كبري حسب قيمة المشتريات.  -
 
 
 



 

       

 : أهم الصحف والمجالت  •
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o  :اإلجراءات 
 
 أهم القواعد المنظمة لالستيراد •

الجمركية المطبقة على الواردات من مصر إلى زامبيا ، فإن جميع المنتجات  بالنسبة للرسوم   -
المصرية المصدرة إلى زامبيا معفاه تماماً من الرسوم الجمركية تطبيقاً التفاقية منطقة التجارة  
الحرة لدول الكوميسا  ، حيث ان كال من مصر وزامبيا اعضاء فى هذه االتفاقية وبالتالى فإن  

المصرية ستدخل للسوق الزامبى وألسواق جميع الدول األخرى األعضاء فى    جميع المنتجات 
تلك   علي  ستفرض  بأنه  علماً   ، الجمركية  الرسوم  من  تماماً  معفاه  الحرة  التجارة  منطقة 

تبلغ   مضافة  قيمة  ضريبة  السلع    16المنتجات  جميع  على  الضريبة  تلك  تُفرض  حيث   ،  %
 . سوق المحلىا باللدى توزيعه  المستوردة  والمحلية 

                                       
 تسجيل الشركات :  -

 
تسجيل الشركات في زامبيا ، وينوط بوكالة تسجيل الشركات     cap  388ينظم القانون رقم   -

القانون بضرورة    PACRAالزامبية   ويقضي   ، المحلية  و  االجنبية  الشركات  تسجيل  اعمال 
يوما من شراء او استئجار مكان مزاولة النشاط    28ل  قيام اصحاب العمل بتسجيل الشركة خال 

 للشركة المعنية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 يوضح الجدول التالي مصاريف انشاء الشركات في زامبيا : 
 

 
 المصدر : وكالة تسجيل الشركات الزامبية 

 
 النظام الضرائبي الزامبي :  -1
 

الضر السياسة  بوضع  الزامبية  والتخطيط  المالية  وزارة  ،  تختص  زامبيا  لدولة  ائبية 
الزامبية   االيرادات  هيئة  تقوم  االطار     ZRAبينما  ويرتكز    ، السياسة  تلك  تطبيق  بمهمة 

ويقضي بان    1996التشريعي للنظام الضرائبي في زامبيا علي قانون الضرائب الزامبي لعام  
 مصدر الدخل و االقامة هم اساس المعاملة الضرائبية في زامبيا. 

 
 

 الشركات : الضرائب علي  -أ
 

القطاعات   مختلف  علي  المستحقة  الضرائب  نسب  التالي  الجدول  يوضح 
لوساكا  بورصة  في  المقيدة  الشركات   ، المزارع   ، تشمل  التي  و  الزامبية  االقتصادية 
المحمول   شركات   ، المالية  والمؤسسات  البنوك   ، المصانع   ، المالية  لالوراق 

الف دوالر او اكثر ، الدخل من    38د من  واالتصاالت ، التعدين ، الشركات ذات العوائ
 صادرات السلع غير التقليدية ، الدخل من االعمال الخيرية وغيرها : 

 



 

       

                   

 
 المصدر: هيئة االيرادات الزامبية 

 
 :   Capital Allowancesالبدالت الراسمالية  -ب

 
 

 
 المصدر: هيئة االيرادات الزامبية 

 
 
 
 
 



 

       

 ل : الضرائب علي الدخ -ج
 

علي   المستحقة  الضرائب  قيمة  بخصم  المستخدمين  بقيام  الزامبي  القانون  يقضي 
ومن ثم تسليم الضريبة لهيئة    Pay – as – you –Earn    (PAYE)موظفيهم بنظام  

االيرادات الزامبية ، ويوضح الجدول التالي نسب الضرائب علي الدخل طبقا للنظام الضرائبي  
 الزامبي : 

 
 

 
 االيرادات الزامبية المصدر: هيئة 

 
 
 :   Withholding Tax ratesالضرائب المقتطعة  -د
 
 

للنظام  طبقا  المقتطعة  للضرائب  الضريبية  المعاملة  نسب  التالي  الجدول  يوضح 
 الضرائبي الزامبي:  

 

 
 المصدر: هيئة االيرادات الزامبية 

 
 
 ضرائب اخري : -ء
 

، الضرائب الجمركية   %16لغ نسبتها نحو  ويشمل هذا الجزء ضرائب القيمة المضافة و التي تب
 و الرسوم االخري : 

 



 

       

 
 المصدر: هيئة االيرادات الزامبية 

 
 الحوافز الضريبية : 

 
يتم تقديم حزمة من المزايا والحوافز للمستثمر االجنبي تتمثل في تقديم التسهيالت في  

 كات المستثمرة . االعفاءات الضريبية والخصومات من الضرائب للشر –مجال انشاء الشركات 
 

فئات مستفيدة من المزايا التي تقدمها الوكالة الزامبية وهم    5تقسم االستثمارات الي  
 كالتالي :

 
عن   -2 تقل  ال  الحكومة    10استثمارات  مع  التفاوض  امكانية  بميزة  وتتمتع  دوالر،  مليون 

 الزامبية لتقديم مزيد من التسهيالت والمزايا لمشروعاتهم. 
 

 الف دوالر ويتمتعون بالمزايا االتية :   500عن استثمارات التقل 
 
 سنوات اعفاء من الضرائب علي ارباح االسهم ابتداء منذ لحظة اصدارها.  5 -3
اعفاء من الضريبة علي االرباح    % 50سنوات اعفاء من الضرائب علي االرباح ، ثم     5 -4

، ثم   الثامنة  السنة  السادسة حتي  السنة  االرباح  اعفاء من الضريبة عل  %75بدءا من  ي 
 بدءا من السنة التاسعة حتي العاشرة. 

سنوات من الضريبة الجمركية علي مدخالت االنتاج والماكينات والمركبات والتي    5اعفاء   -5
 قد تشمل اللواري و المعدات االخري الالزمة. 

 تاجيل ضريبة المبيعات المفروضة علي المعدات  و االالت .  -6
 

 طة  وتشمل المزايا االتية : استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوس
 
 سنوات    3بالنسبة للمشروعات في المناطق الحضرية تعفي من الضريبة علي الدخل لمدة   -7
 سنوات.  5بالنسبة للمشروعات في المناطق الريفية تعفي من الضريبة علي الدخل لمدة   -8
من   -9 اقل  الت   500استثمارات  المميزات  نوع  للدولة  المشروع  اهمية  وتحدد  دوالر  ي  الف 

 سوف يحصل عليها. 
 استثمارات في قطاعات اخري في الدولة وتشمل المميزات االتية :  -10
 

 % 2خصم من الضريبة المستحقة علي الشركات بنسبة  



 

       

 اعفاء جمركي للمعدات المستخدمة في مجال التعدين. 
بالنسبة للمزارعين و مصانع انتاج االسمدة و صادرات السلع غير    %15ضريبة دخل بنسبة  

 ية ما عدا النحاس والكوبالت. التقليد
 سنوات .  5دعم لتطوير المزارع واعفاء من الضرائب علي االرباح لمدة  
 خصم ضريبي علي خسائر التغير في اسعار صرف العمالت. 

 سنوات من الضرائب علي ارباح االسهم لمصانع السيارات والموتوسيكالت.  5اعفاء 
 

 كاالتي :  VATفة مزايا خاصة باالعفاء من ضريبة القيمة المضا -11
 

 بالنسبة للقطاع الزراعي : 
 تخفيض قيمة الضريبة علي المشروعات الصناعية الزراعية في المناطق الحرة. 

 بالنسبة للقطاع الصناعي : 
 رد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع المصدرة لخارج زامبيا. 

 بالنسبة لقطاع التعدين: 
 ات التعدينية المخصصة للتصدير. اعفاء كامل من الضريبة علي المنتج

 بالنسبة للقطاع السياحي : 
السياحي في زامبيا بالنسبة     livingstoneاعفاء من الضريبة علي المستثمريين في قطاع  

الخدمات السياحية االخري باالضافة الي اعفاء من الضريبة    –الرحالت السياحية    –لالقامة  
 . علي السلع التي يتم استيرادها بشكل مؤقت 

 
 المزايا غير المالية :   

عن   التقل  التي  لالستثمارات  عمل    250بالنسبة  تصاريح  استخراج  لهم  فيحق  دوالر  الف 
 بالنسبة للعمالة الوافدة. 

 
  


