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تنزانیا ل يتعریفالملف ال
 لتصدیرا دلیلو

تم إنتاج ھذا الدلیل بدعم من الشعب األمریكي من خالل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  (USAID)، إن محتوى ھذا الدلیل ال یعكس 

بالضرورة آراء الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  (USAID) أو الحكومة األمریكیة. 
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 الملف التعریفي ودلیل التصدیر

 

 2016- 2015: نظرة عامة
 

 2015 األعمال أنشطة ممارسة تقریر
 ممارسة سھولة" قائمة في الكلي الترتیب

 )دولة 189 یضم والذي" (األعمال أنشطة

140 

 2016 – 2015 التنافسیة العالمیةتقریر 
 3.6 ) األفضل7-1( التنافسیة العالمیةتقریر مؤشر 

 120 )140التصنیف الكلي (التصنیف / 

 2014مؤشر مدركات الفساد،  –تقریر الشفافیة العالمیة 
 التصنیف الكلي

 )(نظیف جداً  100(فاسد جداً) إلى  0

35 

 
  العامة للنظرة التوضیحي الرسم
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 2016 – 2015الملف التعریفي العام، 
 المؤشرات القطاعیة / التكنولوجیة المؤشرات االجتماعیة االقتصادیة

 100(لكل اشتراكات الھواتف المحمولة   ملیون  22 عدد السكاناجمالي 

 شخص)

62.77 

 4.86 شخص) 100مستخدمي اإلنترنت (لكل  3.78 نمو السكان الحضري (النسبة السنویة %)

بالمدرسة للمرحلة  اجمالي نسبة االلتحاق (2013)51.2 بالسنوات)الوالدة، (عند متوسط العمر المتوقع 

 ، لكال الجنسین (%)اإلبتدائیة

96.4 (2013) 

بالمدرسة للمرحلة نسبة االلتحاق اجمالي  (2013)5.06 )امرأةمعدل الخصوبة (الوالدات/اجمالي 

 ، لكال الجنسین (%)ةالثانوی

39.08 (2013) 

بأسعار السوق (الحالي اجمالي الناتج المحلي 

 بالدوالر األمریكي

المحلي  من الناتجمساھمة القطاع الزراعي  بلیون  34.25

 %)اإلجمالي (

22.37 

المحلي  من الناتجمساھمة القطاع الصناعي  1.5 السنویة %) نمو الناتج المحلي (النسبةاجمالي 

 %)اإلجمالي (

21.1 

رصید الدفع الحالي االستثمار األجنبي المباشر، (

 بالدوالر األمریكي)

المحلي  من الناتجمساھمة قطاع الخدمات   بلیون 5.7

 %)اإلجمالي (

56.54 

  مؤشرات التجارة  المؤشرات البیئیة

 597.44 ) النفطاستخدام الطاقة (نصیب الفرد / كغ من 

(2012) 

تجارة البضائع (% من الناتج المحلي 

 اإلجمالي)

35.45 

انبعاثات ثاني أكسید الكربون (نصیب الفرد / طن 

 متري)

ج تالصادرات (سلع وخدمات) (% من النا (2011) 0.31

 المحلي اإلجمالي)

43.4 

(نصیب الفرد / استھالك الطاقة الكھربائیة 

 ساعة)/ كیلوواط

239.73 

(2012) 

مستوردات (سلع وخدمات) (% من الناتج 

 المحلي اإلجمالي)

39.41 

صادرات التكنولوجیا المتقدمة (% من 

 الصناعیة)الصادرات 

5.42 (2013) 

  المصدر: مؤشرات التطور العالمي
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 )PESTLE ANALYSISتحلیل البیئة الخارجیة والمحیطة (

 

 الوضع السیاسي

 وجمھوریة وبوروندي ورواندا الشمال من وأوغندا كینیا تحدھا أفریقیا وسط شرق في دولة ھي االتحادیة تنزانیا جمھوریة

 .الھندي المحیط على تقع للبالد الشرقیة الحدود. الجنوب إلى وموزامبیق ومالوي وزامبیا الغرب إلى الدیمقراطیة الكونغو
وعد . أعلى جبل في أفریقیا والعدید من الحدائق الغنیة بالحیاة البریة وھو )Kilimanjaro( كلمنجاروجبل تحتضن تنزانیا 

الفساد والبطالة بین تعزیز األداء االقتصادي ومحاربة من أجل  العملب) John Magufuli(میغوفولي  الحالي جون الرئیس

 ي جزیرة زنجبارف أساسيوبشكل سیاسیة تحدیات ویوجد   .على التعلیمالحصول حق الشباب وضمان 
 )Island of Zanzibar( ةالمحلی االنتخابات إلغاءأدى الفساد إلى  حیث. 

 

  الوضع االقتصادي

 .ال یزال قویاً  داء االقتصادي الكلياأل. مع ذلك، فأن الدخل من الفرد نصیبمن حیث  العالم اقتصادیاً  بلدانتنزانیا أحد أفقر 
القطاعات األساسیة  1 .2014% عام 7و 2013% عام 7.3قد نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي بنسبة فبحسب البنك الدولي، 

. كما أن نسبة التضخم األساسي النقلقطاع و القطاع الزراعيو يالتجارالقطاع اإلنشاءات و قطاعفي النمو ھي  المساھمة

 . حیث وصلت نسبةواألغذیة وإلى االنخفاض العالمي األخیر في أسعار الطاقة النقدیة تعود إلى السیاسةانخفضت ألسباب 
 أسعارفي  رتفاعاالاال ان  .2015% عام 4 واستمرت في االنخفاض إلى أن وصلت 2011عام % 20التضخم إلى أكثر من 

الذھب  استخراج ھمسا .2015تموز  وحتى 2015منذ بدایة عام % 6.4نسبة التضخم إلى  ارتفاعإلى  الغذائیة ساھم المواد

تنزانیا ھي البلد الوحید في  .2008و 2000 عام بین سنوات اجمالي عبر الثماني المحلي الناتج من% 7والقطاع السیاحي بـ 

؛ ولكنھا بالمقابل عضو )COMESA") (الكومیسا(" أفریقیا وجنوب لشرق المشتركة السوقإلى ال ینتمي  الذي أفریقیا شرق

منظمة . وفقاً لـ)East African Community( أفریقیا ومجموعة شرق) SADC( األفریقي للجنوب اإلنمائیة مجموعةال في

 777ملیون دوالر)، الھند ( 926فإن أعلى وجھات التصدیر لتنزانیا ھي جنوب أفریقیا () OECDالتعاون االقتصادي والتنمیة (

أعلى الواردات أن ملیون دوالر)؛ و 295ملیون دوالر)، والیابان ( 420سویسرا (ملیون دوالر)،  520ملیون دوالر)، الصین (

ملیار دوالر)، اإلمارات العربیة المتحدة  1.5ملیار دوالر)، سویسرا ( 1.68ملیار دوالر)، الصین ( 2.43تأتي من الھند (

 ملیار دوالر). 714ملیار دوالر) وجنوب أفریقیا ( 1.14(
 

 

 

 

 

 

1 http://www.worldbank.org/en/country/tanzania/overview 

http://www.worldbank.org/en/country/tanzania/overview
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 جتماعيالوضع اال

 ،عرب ،ھنود ،ملیون نسمة، مشكلة من سكان محلیین وسكان من أصول باكستانیة 30زانیا حوالي یبلغ عدد سكان تن

في أسفل جبل والمدن (بما في ذلك دار السالم، موانزا، تابورا، مبیا)، جمعات السكانیة الكبیرة في تتواجد الت وأوروبیین.
تمثل جمیع المجموعات األفریقیة مجموعة عرقیة  100یوجد في البالد أكثر من كلمنجارو، وعلى مدى ساحل بحیرة ماالوي. 

اللغة -جمیع التنزانیین تقریباً یتحدثون اللغة الوطنیة بطالقة ومع ذلك المحلیة الخاصة  األربعة الرئیسیة كل منھا یتحدث بلغتھ
الالجئین من البلدان المجاورة وباألخص من كرواندا وبوروندي  عدد في التزاید أن إلى اإلشارة تجدر. )Swahili( السواحیلیة

 لبیئة المحلیة.    االقتصاد واالتي تواجھ  زیادة الصعوباتادى إلى مما واوغندا، 

 

 العلوم والتكنولوجیا

 والمسموع منواإلعالم المرئي  لإلنترنتیعّد قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بما یشمل قطاعات البنیة التحتیة 

تقوم حكومة تنزانیا حالیاً ببناء شبكة كوابل ألیاف بصریة وطنیة بھدف تحقیق رؤیة القطاع   القطاعات األسرع نمواً في تنزانیا.

 العمود الفقري لقطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الواسعة النطاق الوطنیةتدعى "
 )NICTBB National ICT Broadband Backbone - على تحسین استخدام تطبیقات االتصاالت وتكنولوجیا ). لتعمل

بما في ذلك تنفیذ الحكومة اإللكترونیة والتعلیم اإللكتروني والصحة  ،المستدامة واالقتصادیةللتنمیة االجتماعیة  المعلومات

  وعالمیاً. اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة محلیاً 

 
% في 40إلى ، 2001% في عام 1أرفعھ من بكثافة  2یوجد في تنزانیا ثاني أكبر سوق اتصاالت في شمال أفریقیا بعد كینیا؛

القطاع. وقد  یعتبر قطاع الھواتف النقالة المحرك الرئیسي لتطور ملیون شخص. 16.2 تزید عنبقاعدة اشتراك و، 2012أیلول 

. وباستكمال إطار الترخیص التدریجيووضع حیث ازدادت المنافسة بسبب تحریر السوق ساھمة الحكومة في تحول القطاع، 

 أھم خمس شركات اتصاالت ھي:. للطاقة الدینامي النمودیدة یتبین لنا البنیة التحتیة وإدخال خدمات ج
 Bharti Airtel Tanzaniaو ، MIC Tanzania Limited- ‘tiGOو ، Telecommunications Company 

Limited (‘TTCL’) و Vodacom Tanzania Limited  ومن ثمZanzibar Telecom Company ZANTE  ھي

 ).Etisalat of the United Arab Emiratesاإلماراتیة (تابعة لشركة اتصاالت 

 

 الوضع القانوني 

 Commercial( التجاري الفرعقسام منھا ثالث أ) إلى High Court of Tanzania( لتنزانیا العلیا المحكمةتقسم 

Divisionالتركیز على النزاعات األعمال من خالل مجتمع االستجابة إلى احتیاجات بھدف  1999التي بدأت عملھا عام ) و

 الخصخصة.عملیات اإلصالحات االقتصادیة ووباألخص في ضوء  التجاریة

 

2 -17-630412942-13--stake-s-Group-Orange-for-bid-drops-Viettel-as-disarray-in-market-telecom-Kenya--http://www.panapress.com/Tanzania

index.html-lang4 

http://www.panapress.com/Tanzania--Kenya-telecom-market-in-disarray-as-Viettel-drops-bid-for-Orange-Group-s-stake--13-630412942-17-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Tanzania--Kenya-telecom-market-in-disarray-as-Viettel-drops-bid-for-Orange-Group-s-stake--13-630412942-17-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Tanzania--Kenya-telecom-market-in-disarray-as-Viettel-drops-bid-for-Orange-Group-s-stake--13-630412942-17-lang4-index.html
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 الوضع البیئي 

في  الغابات إزالةیتم بینما من ضعف البنیة التحتیة، من التلوث والعاصمة األثیوبیة  )Dar es Salaamدار السالم ( تعاني

تواجھ حدیقة واستغالل الحیاة البریة.  ،والرعي الجائر ،تعریة التربةو ،من التصحروالتي تعاني أیضا المناطق الریفیة 
ر من المشاكل المتعلقة الكثی وكینیا،تنزانیا ) الممتدة بین أرضي كل من Serengeti National Parkسیرینجیتي الوطنیة (

التعدي المتزاید على الطاقة وشجار لغایات كما أن قطع األ. وحید القرن المھدد باالنقراضصید وباألخص ، جائرال بالصید

 غیر القانوني. الغابات إزالةیساھم بشكل رئیسي في انتشار عملیات لزراعة لغایات ااألراضي 

 

لمثل ھذه المربحة  ویعود ھذا إلى طبیعة .یتنشر الصید الجائر بشكل كبیر في تنزانیا من قبل المحلیین والمھربین الدولیین

ي دار السالم ضعیفة . تعّد البنیة التحتیة فالتالي سبل العیشوبوتدمیر المحاصیل الحیاة البریة االعمال. كما انھ یصطدم مع 

ث المیاه. یدمر الحیاة البریة ویلومما صرف في المحیط تغطي مساحة قلیلة من الدولة وتخدمات الصرف الصحي  الللغایة؛ فمث

بدواعي مصادر الطبیعیة اللشركات العالمیة باإلساءة إلى ضعف الكبیر في قانون البیئة ومن الناحیتین الجزائیة والتنفیذیة السمح 

 (اعلى قمة في أفریقیا) جبل كلمنجارو ، یترتب على تدفق مالیین السیاح كل سنة للبالد لزیارةومن ناحیة أخرى الكلف.تقلیل 

 تحدیات البیئیة.العدید من ال
 

 تصدیر لادلیل 
توقعات النمو ألفریقیا لعام صندوق النقد الدولي بسبب الركود في أسعار السلع والنفط وتباطؤ االقتصاد الصیني فقد خفض 

المستمرة في  لالستثماراتنظرا تستمر في النمو، وذلك ستنزانیا كالصندوق على أن بعض المناطق النشطة لكن أكد  .2016

قطاعات  ، وخصوصاً أنمع األردناالعمال  إلمكانیة تطویر بالنسبة بالخیر بشرمما ی الشرائیة. القوةاستدامة والبنیة التحتیة 

الوقت ذات  وھي فيأداء قوي  سجلھالنقل وتولید الكھرباء واالتصاالت وتكنلوجیا المعلومات والخدمات المالیة التنزانیة قد 

 في األردن.رئیسیة  قطاعات

 | القطاعات األردنیة المخصصة 2013/2014 –المنتجات إلى تنزانیا  مصدرو
 النسبة شركاء التصدیر المنتجات| قطاع محدد  الرقم

1. 
 اإلنشاء

 یشمل األبنیة المصنعة مسبقاً ومعدات النقل واآللیات واألنابیب والحجارة والرخام والغرانیتو

 43 الصین

 17 المتحدة األمریكیةالوالیات 

 16 لكسمبورغ -بلجیكا 

 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/2714/2013 :یرجى االطالع على

2. 

 الجلود والمالبس

نسیج األرضیات باإلضافة إلى اكسسوارات المالبس وجلود االبقار والسجاد و یشمل و

 المنسوجات 

 55 الصین

 34 الھند

 29 تایلند

 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/8471/2013 :علىیرجى االطالع 

3. 

 األثاث

یشمل منتجات األبنیة الخشبیة والنجارة بما في ذلك األبواب والنوافذ واإلطارات الخشبیة و

 وأعمال الدیكور

 68 الصین

 16 مالیزیا

 9.5 اإلمارات العربیة المتحدة
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 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/8472/2013 یرجى االطالع على:

4. 
 التوریدات الطبیة والعالجیة

 یشمل المنتجات البیطریة والمستھلكات مثل القفازات والحقن وغیرھا من المعدات الطبیةو

 15 الھند

 13 الصین

 11  ألمانیا

 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/1001/2013 :علىیرجى االطالع 

5. 

 والتغلیف والقرطاسیة الطباعة

تشمل . من منتجات األقالم الحبر والرصاص% 46الحظ أن تنزانیا تزود اثیوبیا بما یصل إلى 

 القائمة دفاتر المالحظات

 64 جنوب أفریقیا

 28 كوریا الجنوبیة

 16 اإلمارات العربیة المتحدة

 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/4901/2013 على:یرجى االطالع 

6. 

 الھندسة والكھربائیات

المعدات المنزلیة المعدنیة واألضواء واألدراج ویشمل المضخات والرافعات والمصاعد و

 وتمدیدات األسالك واالكسسوارات

 32 الصین

 17 الھند

 8.5 كوریا الجنوبیة

 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/1001/2013 على:یرجى االطالع 

7. 
 المواد الكیماویة ومواد التجمیل

 یشمل مواد التجمیل الطبیة ومساحیق التجمیل باإلضافة إلى مواد التجمیل العضویةو

 54 الھند

 14 كینیا

 8.1 فرنسا

 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/1001/2013 على:یرجى االطالع 

8. 

 الحیوانیةالتوریدات الغذائیة والزراعیة والثروة 

 یشمل الفواكھ والخضراوات والمواد الغذائیة والثروة الحیوانیة والمیاه المعدنیة والمشروباتو

 الغازیة

 37 استرالیا

  22 روسیا

 20 كندا

 /http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/tza/show/1001/2013 على:یرجى االطالع 

9. 

 التعدین

ھذا ما تستورده تنزانیا الحظ أن قطاع التعدین یستثني بشكل خاص النفط على الرغم من أن 

 بشكل رئیسي ولكن یشمل األسفلت والفوسفات والبوتاس

 59 اإلمارات العربیة المتحدة

 15 جنوب أفریقیا

 12 مصر

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

 

 | القطاعات األردنیة المخصصة 2013/2014 –الخدمات لتنزانیا  مصدرو
 

 الرقم

 

 قطاع محدد | الخدمات

 

 التصدیرشركاء 

 

 النسبة
 م/غ ادناه 1یرجى مالحظة  تعلیم: الخدمات .10

 م/غ ادناه 2یرجى مالحظة  تكنولوجیا نظیفة: الخدمات  .11

 م/غ ادناه 3یرجى مالحظة  االستعانة بمصادر خارجیة للبحث السریري: الخدمات .12

 م/غ ادناه 4یرجى مالحظة  السیاحة العالجیة: الخدمات .13

 م/غ ادناه 5یرجى مالحظة  الزراعة والھندسة: الخدمات .14

 13 | 24 | 29 الوالیات المتحدة| ھولندا | الصین  الحاسوب المركزي| البرمجة : االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات .15

 U.S. | UAE | U.K.  27 | 26 | 8.9 األنشطة ذات الصلة| االستشارة، البیانات : االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 Hungary | China | S. Korea 38 | 15 | 10 المعدات الخارجیة| إصالح الحاسوب : االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

. العالمیة التجارة عن محددة تفاصیل على للحصول شاملة طریقة الموقع یعد ھذا Observatory Of Economic Complexity من ھي كما والحقائق أخذت األرقام أن مالحظة یرجى
 /www. atlas.media.mit.edu/en زیارة یرجى المعلومات من للمزید
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 : قطاع خدمات التعلیم1مالحظة 

دة مثل الكفاءة والجو عدیدة تحدیاتیتأثر باألفریقیة، یعّد قطاع التعلیم في تنزانیا متواضعاً و الدولالعدید من  فيكما ھو الحال 

وتراجع مخرجات  ،الشعبیةفي المناطق  االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتخدمات انتشار واالستقرار. باإلضافة الى ضعف 

 یمكن لألردن المساھمة في .من األطفال اد كبیرةعدأمع  تتعاملالتعلیمیة مؤسسات في المستویات. كما أن  انحداروالتعلیم 
البنك الدولي،  بالتعاون مع حالیا المنفذ )Big Results Now in Education Program( النتائج العظیمة اآلن برنامج

 واجھتالصعوبات التي ضمان حصول الطالب على التعلیم بحسب أفضل الممارسات، والمساھمة في تجاوز  ویھدف إلى

. ھومخرجاتالتعلیم جودة ومتزایدة أعداد الطالب ال مشاكل احتواء والتي تتضمنخالل العقد الماضي تانزانیا في برامج التعلیم 

حلول تساھم في قد یتمكن األردن من تقدیم التعلیم العالي،  تطویر خططمبتكرة وفي تبني وسائل تعلیم خبرة األردن فوعلیھ، 

 والثانوي.     االبتدائيجودة التعلیم رفع وتسریع تطویر 
 

 ]والریاح الشمس[ النظیفة التكنولوجیا خدمات قطاع :2 مالحظة
مناطق على  تحتوي تنزانیا فأن 2016 شباطصادر في  )African Development Bankبنك التطویر األفریقي (تقریر وفق 

  المحدودةجیوویند تنزانیا ومنذ تاریخھ، عبرت أربعة شركات:  .سرعات ریاح كافیة لتولید الكھرباءتتمتع ب
)Geo-Wind Tanzania Ltd( ،وویند ایست في سینجیدا )Wind East Africa( وسینو تان للطاقة المتجددة ،

 و في ماكامباك ، وویند اینیرجي تنزانیا المحدودة).Sino Tan Renewable Energy, Ltd( المحدودة

)Wind Energy Tanzania Ltd. (حیث تدرس ھذه الشركات االستثمار . عن اھتمامھا في االستثمار في طاقة الریاح

تتراوح  –تنزانیا على مستویات عالیة من الطاقة الشمسیة تحتوي  كمامیجاواط. بالمقابل  100 – 50في حقول الریاح بنطاق 

 في الیوم. كما تم 2كیلوواط.ساعة لكل م 7-4ساعة من أشعة الشمس في السنة، وبإشعاع أفقي عالمي  3500 – 2800بین 

والمستشفیات والمراكز الصحیة ومراكز الشرطة  المدارسمیجاواط في  6بقدرة تركیب خالیا شمسیة لتولید طاقة كھربائیة 

وشركات االتصاالت الصغیرة والمنازل باإلضافة إلى إضاءة الشوارع، وأكثر من نصف تلك القدرة تستخدم في منازل شبھ 

 قرویة وقرویة.
 

   المخبریةقطاع خدمات بحوث المصادر الخارجیة  :3 مالحظة
لكسمبورغ و%] وبلجیكا 19معدات الفحص الكیمیائي من ألمانیا [ لشراء 2013ملیون دوالر عام  10حوالي تنزانیا أنفقت 

الحظ أن األردن لدیھا ی. المخبريبالبحث  فیما یتعلقعلى تلك البلدان . مما یدل على اعتمادھا %]15%] وجنوب أفریقیا [15[

 .السریریة بحاثباألللقیام  بخطوات شاسعة إال أنھا ما تزال ال تملك القدرة الكافیة تقوم تنزانیا بما انالسوق لدخول فرصة 
 

 عالجیةال السیاحة خدمات قطاع: 4 مالحظة

 من وغیرھم لتنزانیینعالجیة جاذبة  ھنتیجة مركز كینیا كوجھ .العالج لتلقي افریقیا وجنوب الھند إلى التانزانیون اتجھ تاریخیا،

 طبیة خدمات على للحصول وكونغو وماالوي زامبیا من والبعض واوغندا وتنزانیا ورواندا بورونديافریقیا: ك شرقیندول 
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 وخدمات العصبیة واالضطرابات الكلى وزراعة السرطان ومعالجة المفتوح القلب وعملیات المختبر في التلقیح: تشمل مختلفة

 وتقدیم ،تنزانیا في دودوما في أو بكینیا- نیروبي في إما تمثیل مراكز إنشاء في فرصة االردني الطبي القطاع یملك. التشخیص

 الطبیة خدماتعلى بما ان الطلب  .نسبیاً  معقولة وبأسعار أفریقیا شرق من لمرضى عالمي مستوى ممیزة وعلى طبیة خدمات

 السیاحة خدمات تقدیم من الطبي االردني القطاع تمكنی قدیمتاز باالستقرار. وعلیھ،  عام بشكلو أفریقیا شرق فيجودة ذات ال

 .للتصدیر وھي: كینیا، تانزانیا، إثیوبیا، جنوب أفریقیا وساحل العاج المستھدفة الخمسة االفریقیة البلدان من ألي العالجیة

 

  والمعماریة الھندسیة الخدمات قطاع: 5 مالحظة
، الھندسیة المعدات بیعاتن مم %80عن یزید  تنزانیا بماتزود  والصین ،أفریقیا وجنوب ،وموزمبیق ،المتحدة الوالیات تعتبر

، السكنیة وغیر السكنیة المعماریة الخدمات ،والجیوتقنیة والنقل، العامة، مرافقتنزانیا بال تزوید یتولى من أفضل ھيلذا 

 االستفادة من رغبت الحكومةمن الجانب األردني، من الممكن  .على السوق عادلة نسبةوالسیطرة ب ،الھندسیةوالخدمات 

 التنزاني الرئیس نفوذ یمظ، وبالطبع المساھمة في تعالصدیقة الدول منمع أكثر عدد ممكن  تطویر االعمالب الحالیة التنزانیة

  .الجدید

 

 دخول السوق | المنتجات والخدماتخیارات 
 تنزانیاسوف االردني في  المستھدفة لتواجد القطاعات الرئیسیة

 التكتیكات | التقنیات | المنتجات المستھدفةات قطاعال الرقم

1 

 

 اإلنشاء

 

ملیار دوالر؛  180مالیین وحدة ویساوي  3 بـقدر العجز السكني الحالي لتنزانیا 

یوفر . ملیار دوالر 12وحدة یساوي  200,000بالمقابل فإن النمو السنوي في الطلب ل 

العجز الحالي مع نسبة النمو السنوي على الطلب ونمو السكان الحضري فرصة للنمو 

حیث تعد مساھمة  ،األردنلتنزانیا مثل  یناستراتیجیالكبیر لالقتصاد الوطني لشركاء 

تنوي حكومة تنزانیا  %1قطاع اإلسكان في الناتج المحلي اإلجمالي حالیاً أقل من 

 . خالل الخمس سنوات القادمة% 4الجدیدة زیادة حصتھ الى 

 الجلود والمالبس 2

 

 بإنتاجعلى الرغم من أن تنزانیا تملك على األرجح ثاني أكبر ثروة حیوانیة في أفریقیا 
ملیون من  6.1یقدر بـ  وبإجماليملیون من الجلود غیر المدبوغة  4ما ال یقل عن 

لمضافة على الصناعات الجلدیة االستثمار في القیمة ا انخفاضالجلود سنویاً؛ فقد أدى 

الفرصة  اغتنامإلى تقویض إمكانیة تنزانیا في ھذا المجال، وعلیھ یمكن لألردن 

بالنسبة للمالبس فما زالت تنزانیا لم تستفد  في صناعة الجلود في تنزانیا.  واالستثمار

والمشاریع  النمو األفریقي وبالتالي تبقى منفتحة على التحصیالت من قانون فرص

أو البدایات، ویمكن لألردن المساعدة في تطویر سالسل تزوید  المشتركة واالستحواذ

 .تنزانیا بموجب القانون المحدث
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كما یحدث في كینیا، فإن قدرة تنزانیا على صناعة األثاث یمكن أن تعزز من خالل  األثاث 3

التنزاني بتقدیم استثمارات األردنیین والذین تتوفر لدیھم القدرة على اختراق السوق 

بدائل مناسبة وحل مشكلة عدم كفایة التورید الحالي وتزوید مدخالت تقنیة ورأسمالیة 

 .للتشغیل

یجب أن یركز األردن على توقیع اتفاقیات قطاعیة في بلد مثل تنزانیا وأن یشدد على  الموارد العالجیة والطبیة 4

ل دائرة المخازن الطبیة) كشركاء مثللدولة (جعل المنشآت اللوجستیة الطبیة المملوكة 

 .استراتیجیین

5 

6 

7 

8 

9 

 الطباعة والتغلیف والقرطاسیة

 الھندسة واإللكترونیات

 الكیماویات ومواد التجمیل

المواد الغذائیة والزراعیة والثروة 

 الحیوانیة

 التعدین

بحكومة تنزانیا المنتخبة حدیثاً، فإن لدى  والتفاؤل المتعلقبسبب معدالت النمو الحالیة 

المذكورة جانبا فرصة جیدة بفتح اسواق لھا  المتخصصة باألعمالالقطاعات االردنیة 

 .في تنزانیا

 Deloitteو    KPMGو Pricewater House Coopersمأخوذة من عدة مصادر تشمل  3المواضیع في الجدول 

 

 وغیرھا | الوثائق | الضمانات االستیراد متطلبات
 

دول  الوثائق المطلوبة في معدلالمقارنة مع الشيء بأمراً معقداً بعض وھو ) وثیقة 11یتطلب (تورید البضائع إلى تنزانیا  )1

وثائق. ھذا التعقید یؤدي إلى زیادة كلفة ) 9(كل من كینیا وموزمبیق  االفریقیة. حیث تتطلب الكبرى الصحراء جنوب

 .اإلنتاج استیراد مدخالتالتي یتوجب علیھا  وتطور الشركاتالبضائع المستوردة وكلفة إنشاء 
حوالي ، ھذه الفترة الزمنیة تستغرق یوماً لإلعداد )13( إلىلالستیراد  المطلوبة ألحد عشروثیقة من الوثائق ا كل تحتاج )2

 575بما یعادل واالعلى كلفة  وتعتبر ھذه المرحلة. )للتصدیر% 44وحوالي (لالستیراد  الالزممن إجمالي الوقت % 50

جاذبیة البالد  یؤثر على كبیر عبء% من إجمالي كلفة االستیراد. یعد ارتفاع مستوى البیروقراطیة 36أو  أمریكي دوالر

استكمال معظم الوثائق مطلوبة  حیث یتمكینیا  نحو أسواق منافسة مثل ، وتدفعھم بالتوجھأمام المصدرین والمستثمرین
 للتصدیر. امریكي دوالر 350لالستیراد وأمریكي  دوالر 250بسعر اقل یناھز

ي لمجموعة ركاإلدارة الجم إلى تنزانیا من قبل السلطات الجمركیة وفق نظام الواردةتم التخلیص على جمیع البضائع ی )3
 East Africa Community Customs Management Act (EACCMA) of( 2004شرق أفریقیا لعام 

وكیل الالمستورد بالتصریح من خالل  مراحل وینصحبعدة البضائع في تنزانیا على عملیة تخلیص تمر . تخضع )2004

 . تقدیم الوثائق قبل سبعة أیام على األقل من وصول الشحنةوص مختال
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.  )Licensed Clearing and Forwarding Agent( رد تعیین وكیل إرسال وتخلیص مرخصالمستویتوجب على  )4

: وكالء التخلیص بأسماءقائمة  الرابط التالي یوفر
http://www.tra.go.tz/documents/List%20of%20licensed%20customs%20agents%202015.pdf  

قبل وصول  )Customs Integrated Systemمن خالل النظام الجمركي المتكامل ( إلكترونیا الوثائق تجھیزلتولي عملیة 

 وصول من األقل على أیام سبعة قبلالستیراد لالوثائق وغیرھا من المستندات الداعمة ، یجب إرسال جمیع زمن ثمالبضائع، 

 . الشحنة

 تنزانیا: وثائق االستیراد والتصدیر

 وثائق التصدیر وثائق االستیراد

 بولیصة الشحن  بولیصة شحن 

 شھادة المنشأ شھادة المطابقة

 الفاتورة التجاریة  شھادة المنشأ 

 تصریح التصدیر الجمركي الفاتورة التجاریة 

 أمر اإلطالق الجمركي الرسوم الجمركیة (مستند ثبوتي) وصل دفع

 قائمة التعبئة  (تصریح ما قبل الوصول) يركاالستیراد الجمتصریح 

 أمر الشحن  يركطالق الجماإلأمر 

  أمر التسلیم والتصرف

  أمر التسلیم 

  تصریح مرور البوابة 

  قائمة التعبئة
 االعمال)المصدر: البنك الدولي (تقریر ممارسة 

 
  

 الجوانب الضریبیة في تنزانیا

االستیراد رسوم  رسوم استھالك الواردات 
ضرائب القیمة المضافة على 

 الواردات
 رسوم فحص الوجھة

لقد تبنت دول شركاء شرق 

العامة  الضریبةأفریقیا 

الخارجیة المطبقة عبر اإلقلیم 
وھي  2005منذ كانون الثاني 

% من مواد الخام والبضائع 0

رسوم االستھالك على تفرض 

مثل ة معینة دبضائع مستور

النبیذ والمشروبات الروحیة 

والسجائر والمنتجات البترولیة 

وسیارات الصالون والمركبات 

تفرض ضریبة القیمة المضافة 

على جمیع البضائع والخدمات 

ما لم تكن الموردة إلى البالد 

 تلك البضائع أو الخدمات معفاة. 

یجب على جمیع المستوردین 

شف الوجھة في تبعاً لتقدیم ك
؛ فإن 2004األول من تموز 

الواردات ال تخضع للكشف في 

 بلد المنشأ بل في الوجھة. 

إلتمام كشف الوجھة، فقد تم 

http://www.tra.go.tz/documents/List%20of%20licensed%20customs%20agents%202015.pdf
http://www.tra.go.tz/documents/List%20of%20licensed%20customs%20agents%202015.pdf
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االستیراد رسوم  رسوم استھالك الواردات 
ضرائب القیمة المضافة على 

 الواردات
 رسوم فحص الوجھة

الصیدالنیة الرأسمالیة و
% 25والمجارف الیدویة و

لبضائع المستھلك النھائیة. ومع 

ھناك بعض البضائع ذلك 

الحساسة والتي تستجذب أكثر 

م؛ % من نسبة الرسو25من 

وھي تشمل األلبان والكریمة 

التي تحتوي على مواد محلیة أو 

قصب السكر أو بنجر السكر 

والسكروز الكیمیائي النقي 

واألكیاس من الصلب بالشكل 

النوع المستخدم لتغلیف البضائع 

والمواد البالیة.والمالبس   

سنوات  10المحددة التي بعمر 

یتم  التصنیع.أو أكثر من تاریخ 

بنسب فرض الرسوم إما 

مخصصة أو قیمیة باالعتماد 

 على نوع البضائع

دفع ضریبة القیمة المضافة 

أم للضریبة سواء كانوا مسجلین 

 ال.

ومع ذلك؛ فإن المستورد 

المسجل لضریبة القیمة المضافة 

المطالبة كضریبة مدخلة یمكنھ 

في عملة بضریبة القیمة 

للبضائع المضافة مدفوعة 

المستوردة وضریبة القیمة 

أو الخدمات المضافة 

المستوردة؛ تعامل الضریبة 

المدخلة كرسوم منعكسة 

 وبالتالي تضاف إلى القیمة

الحصول على ماسحات محمولة 

حیث یتم تصنیف جمیع 

الشحنات المغلفة باأللوان 

 األحمر واألصفر واألخضر. 

التي تكون باللون األحمر 

تخضع للتحقق المادي والتي 

  أما تخضع للمسحباألصفر 

الحاویات باللون األخضر تطلق 

على الفور. جمیع البضائع 

المستوردة بصرف النظر عن 

قیمتھا یطلب أن یتم فحصھا 
 قیمةمن % 0.6برسم بنسبة 

 النقل المجاني.

 

 ردنیةالرسوم | التعرفة | الضرائب | الواردات األ

 

  قیمیة مكافئات وفقعلى معظم البنود فرض الرسوم  ) ویتمsingle column tariffموحدة ( تنزانیا تعرفةلدى 

)ad valorem(،  ممنوحة عدد من اإلعفاءات وجود % مع 60% إلى 30بین  المفروضة ما تعرفة الجمركیةالوتتراوح نسبة

لرسوم والضرائب على اإلصالح االقتصادي، قامة الحكومة بإلغاء ا، وكجزء من برنامج 1992في عام  .القانون بموجب

على البضائع الرأسمالیة ) uniform tax(% ضریبة موحدة 5فرض ، تم 1995وفي . ةیالصناعالمواد الخام مدخالت 

 مضافة القیمة ال% ضریبة 20وھناك  .قیمة البضائع بحسبة المبیعات المستوردة. تطبق رسوم االستیراد وضریب

)value-added tax(. تصدیرعلى ال ضوابط ال یوجد )مستورداتال یوجد ، كما المھددة البریة حیواناتال على) إال ةمراقب 

/أو رخص استیراد ولحصول إلى حاجة لال توجد ووغیرھا من المخدرات المحظورة دولیاً.  التخدیر موادالباستثناء  محظرة

  2005كانون الثاني  منذوفي ھذا الصدد ال بد من اإلشارة إلى ما یلي:  تصدیر.
) حیز النفاذ منذ كانون East African Community Customs Union( شرق أفریقیال دخل االتحاد الجمارك )1

على جمیع البضائع  موحدة تعرفة جمركیةتطبیق ندا (الدول الشریكة) بواوغ ،وكینیا ،تنزانیافیما یخص  2005 الثاني

 المستوردة. 

وتتراوح نسب الرسوم  شرق أفریقیا. الجمركیة الموحدة لمجموعة لرسوم والتعرفة: تطبق تنزانیا االجمركیة الرسوم )2

  %. 25 %، وبمتوسط100إلى % 0بین 
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على الواردات من  المفروضة المعادل رثاأل ذات ا لمصروفاتغیرھا من ارسوم الجمارك وال القضاء على جمیعتتم  )1

 التفاوتتبنیھا باالستناد إلى مبدئ تم خمس سنوات  وذلك خالل فترة انتقالیة مدتھا. شریكةالدول ال

)principle of asymmetry .المفروض بموجب معاھدة مجموعة شرق افریقیا ( 

اوغندا وتنزانیا كل من  الواردة إلىالكینیة بضائع . أما رسوم دونتنزانیا وضائع اوغندا تكون بخالل الفترة االنتقالیة؛  )2

 التخفیضفسیتم الفئة (ب)  ضمن بضائعوأما إذا كانت ال الجمركي،فوراً باإلعفاء  تتمتعأ) الفئة (فإذا كانت ضمن 

الفئة (ب) القادمة من كینیا إلى تنزانیا ونسبة الضریبة  معرفة بضائعیمكن و ،الجمركیة التعریفات في التدریجي

 . www.mof.go.tz: الموقعالمطبقة من خالل زیارة 

 

 الصحیة والصحة النباتیة التدابیر 
 االوروغوايدورة مفاوضات بتنفیذ التزامات  تنزانیامن المتوقع أن تستمر بالنسبة للواردات األردنیة؛   )1

)Uruguay Round of Negotiations( التدابیر تطبیقفرض ، وذلك من حیث العالمیة التجارة منظمة إطار يف 

. ومن الجدیر بالذكر بأن، مة الغذاء وصحة الحیوان والنباتالالزم لحمایة سالیة للمدى النبات الصحة وتدابیر الصحیة

 غیر عادلة تقنیة حواجزشكل فأن االستعمال العشوائي لھذه التدابیر قد ی األفریقیة،من الدول  العدیدوكما ھو الحال في 

 ة. التجار أمام

  النباتیة والصحة الصحة تدابیر تطبیق بشأن تفاقاالتنفیذ  اجھت تنزانیا العدید من الصعوبات عندو )2

)SPS Agreement وعلى سبیل المثال،  .االتفاقیة وتنفیذ تشغیل. وترحب بمراجعة العالمیة التجارة منظمة) الخاص

 في النامیةللدول االحتیاجات الخاصة  االعتبارالبلدان المتقدمة أن تأخذ بعین على من االتفاقیة أن  )10( تنص المادة

البلدان  مراجعة احكام االتفاقیة في ضوء الصعوبات التي تواجھوبالتالي  تفید تدابیر الصحیة والصحة النباتیة.وتتشغیل 

 .النامیة

 

  جمركیةالالحواجز غیر 
 

 جمركیة وإداریة دخولكإجراءات غیر الجمركیة لتنزانیا  حواجزالمنظمة التجارة الدولیة صنف ت )1

)Customs and Administrative Entry Procedures(، تخلیص  ذكورة:وتشمل المشاكل الرئیسیة الم

تحدید ساعات عمل  ،نةحشلكل االستیراد مستندات  تعدد، SIMBA سیمبا نظام الجمركیة، المعلومات نظامباستخدام 

الرسوم والضرائب الموحدة لمجموعة شرق افریقیا، باإلضافة  لتطبیق نسب طویلة إعداد مراحل ،الجمركیة لمنافذا

 ترفض الجمارك قیمة الواردات.  معقدة حیث الفعلي التحققإلى أن إجراءات 

  المصادقةمشاكل تتعلق بفحص الجودة وإجراءات  توجد )2

)quality inspection and certification proceduresالتحقق ) والتي ینبثق عنھا تحدیات في تطبیق برنامج 

 الفعالغیر  اإلشراك، )Pre-Shipment Verification of Conformity -PVOCقبل الشحن ( التوافق من
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، تابعة للجھات المعنیة على المنافذ الجمركیةمختبرات عجم وجود ولجھات متعددة في عملیات الفحص والمصادقة، 

 مجموعة شرق أفریقیا/الكومیسا.متطلبات االستیراد بین بلدان باإلضافة إلى 

سلطة موانئ تنزانیا  لدىالواردات  مناولة كفاءة نعداممتعلقة ببعضھا البعض ومنھا ایوجد حواجز غیر جمركیة أخرى  )3

 ورسوم الموانئ.

 

 االستیرادبالمعنیین بشكل أساسي 

 .)East African Community( شرق أفریقیا مجموعة )1

 لصناعة والتجارة ل الوطنیة التنزانیةغرفة ال )2

)Tanzania National Chamber of Commerce and Industry(. 

 

 البنیة التحتیة والشؤون اللوجستیة لالستیراد

 

 األردن العقبة،الطریق البحري من دار السالم إلى 

 
 

 األردن إلى تنزانیا –عینة تمثیلیة لطریق وكلفة الشحن 
 محطة میناء در، تنزانیا –اإلمارات  2محطة جبل علي  –محطة العقبة، األردن  الطریق المجدول

 المحیط > المحیط طریقة النقل
 2016آذار  31إلى  2016آذار  1من  النسبةفعالیة  العقبة، األردن مكان االستالم

 CY/CY نوع الخدمة دار السالم مكان التسلیم
 FAK السلعة 2016آذار  1 آخر تاریخ موافقة

          یوم 24 وقت الترانزیت
20DRY 40DRY 40HDR العملة األساس اسم الضریبة اإلضافیة

Y 
نوع الضریبة 

 اإلضافیة
 شحن USD 945 1840 1840 حاویة شحن المحیط األساسي
 شحن USD 0 0 0 حاویة رسوم ازدحام الوجھة
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 شحن USD 0 0 0 حاویة رسوم ازدحام المنشأ
ریبة ذروة الموسم ض

 اإلضافیة
 شحن USD 0 0 0 حاویة

 منشأ JOD 15 20 20 حاویة خدمة التصدیر
 منشأ JOD 12 12 12 بولیصة شحن رسوم التوثیق المنشأ

 وجھة USD 39 39 39 بولیصة شحن الوجھةرسوم التوثیق 
 وجھة USD 0 0 0 حاویة خدمة االستیراد

 

  :یلي ما االعتبار بعین األخذ یرجى أعاله الشحن عینة بشأن

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

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

 الموانئ لدى والموافقات الالزمة المتبعة للسیاسة الخطرة الشحنة موافقة وتخضع الحجز، وقت المصرحة،

 . المستقى المستخدمة والبواخر

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

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

 .الموضحة النقل طریقة أو المخططة بالوجھة وال االلتزام

 توضیحیة الصرف وأسعار المزودة؛ الشحن تعلیمات المستقى من المعلومات على بناءً  صادرة الخدمة فاتورة )4

 .الفاتورة في الصادرة الصرف أسعار عن تختلف أن ویمكن فقط

 بھدف ھي الواردة) والوجھة والمنشأ الشحن( اإلضافیة الضریبة بنوع المتعلقة المعلومات أن مالحظة یرجى )5

 وشروط ألحكام وفقاً  األخرى والرسوم الشحنة عن للدفع للتاجر كمسؤولیة شكل بأي تعتمد أال ویجب فقط التوجیھ

 .الشحن بولیصة

 القطاع المالي 

ھو موضح بنسبة و 2016في عام كما شھد جودة األصول تحسن جیدة نسبیاً مع استمرار حالة یبقى القطاع المصرفي التنزاني ب

والذي  2015% في آذار 6.5إلى  2014% في أیلول 8.5انخفضت من ، حیث القروض غیر العاملة إلجمالي القروض الكامل

مبذولة من قبل البنوك السترداد القروض غیر العاملة. في الوقت نفسھ تعّد بنیة تمویل القطاع المصرفي في الجھود الیعكس 
بنوك تنزانیا ممولة محلیاً وقلیلة االعتماد  ، كما ان2015% في عام 78 تعادل یداعلإلقروض النسبة حیث ان تنزانیا قویة نسبیاً 

 الخارجیة.  زمات ضة لألعلى التمویل الخارجي وبالتالي فھي أقل عر

 
یظھر  2014لعام المركزي التقریر السنوي لبنك تنزانیا في تنزانیا اال ان  الوارداتوجود اي تقیید على  عدممن على الرغم 

تعّد أھداف األداء األخرى أیضاً كما و السابقة، عن الفترةوأظھرت نمواً إیجابیاً  ،ُمرضیة 2014أن الفترة المنتھیة في حزیران ب

 2015أقصى بحلول حزیران حد ساعتین ك خالللبنكیة ا تسویةعملیات ال إجراءبان یتم  خطط البنكوضمن الحدود المذكورة. 
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والمحافظة على التسلیم مقابل الدفع وإنشاء مكتب حل  2014% بحلول حزیران 100تحقیق التسلیم مقابل الدفع بنسبة ان یتم و

 . 2016، وینوي البنك أیضاً اقتراح إنشاء آلیة مظالم بحلول شھر حزیران 2015بحلول حزیران  عات والشكاوىالنزا

 

عدد الفروع  لقد تم تعزیز الحصول على الخدمات المالیة في تنزانیا من خالل ترخیص المزید من المؤسسات البنكیة ، فقد ازداد
إلى  1442؛ وازداد عدد آالت الصراف اآللي من 2014في حزیران  2552إلى  2013في حزیران  2548نقاط البیع من و

 31,830,289إلى  29,126,517من  الھاتف الخلويالدفع عبر  يمستخدم عدد بینما ازداد  2014مع نھایة حزیران  1481

؛ وقیام البنك بترخیص مكتبین لمرجعیة 119,719من  153,369، بازدیاد عدد وكالء المحمول إلى 2014مع نھایة حزیران 

 .لزیادة نسب الحصول على تمویل سعیھوذلك  ضمن واحدة  تأجیر تمویلياالئتمان وشركة 

 

لضمان االستقرار والسالمة  والمصارف اإلشراف على القطاع المالي زیادةأخیراً، تستمر السلطات المصرفیة التنزانیة في 
من  الذي یعد االكبرفي تنزانیا، و FBMEبنك على السلطات األمریكیة  التي اجرتھا تحقیقاتبعد العزیز تلك الجھود تم ت. المالیة

، یقوم البنك وعلیھموال. اال غسلبشكل مباشر ب تم اتھامھ حیثمعظم عملیاتھ في قبرص والذي تتمركز حیث حجم األصول 

تفاھم مع البنوك المركزیة والمنظمین  اتبإصدار أنظمة إشراف ومذكروإطار عملھ اإلشرافي  بتطویرالتنزاني المركزي 

 األخرین األجانب.

 

 :یلي ماكما نشیر ھنا إلى 

ال یمكنھم الحصول على خدمات مصرفیة؛ اما بالنسبة الذین القطاع غیر مطور نسبیاً وھناك العدید من التنزانیین  )1

الماضي، إال أنھ لم یكن مساویاً نسبیاً لمعدل التنزانیین الذین ال للنمو االقتصادي، فبالرغم من قوتھ على مدى العقد 

یالحظون تحسناً جوھریاً في الدخل أو معاییر العیش؛ لذا ھناك طلب محدود على الخدمات المصرفیة؛ وكما ھو 

تفرض نسب  الحال في العدید من البلدان األفریقیة، فإن الصعوبات في تقییم االستحقاق االئتماني یعني أن البنوك

 فائدة مرتفعة جداً لتعویض ھذا الخطر.

العدید من الناس إلى النظام المالي الرسمي بشكل  والذي یجذبتنتشر الخدمات المصرفیة عبر المحمول بسرعة  )2

أسرع مما كان یمكن أن یكون الوضع في غیابھا؛ حیث یوجد في تنزانیا أحد أدنى مستویات نشاط القطاع 

 بدیلة للتوسع. المصرفي وھناك مساحة 

بما یسمح للبنوك  2015% في كانون الثاني 8% إلى 10انخفض المتطلب االحتیاطي للبنوك التجاریة من  )3

 بإقراض المزید.

 ستساعد مكاتب التصنیف االئتماني البنوك على تحدید القروض غیر العاملة وستخفض نسب اإلقراض. )4

 األصول% من إجمالي 50والذي یحسب بنسبة  2014م % في عا 19.4ائتمان القطاع الخاص الذي اتسع بنسبة  )5

% 21أكبر مساھم (بنسبة  تعدتستمر التجارة في أن علیھ یعّد المحرك األساسي للنمو ضمن قطاع تنزانیا المالي و

 %.9% وزراعیة 12% وصناعیة 17) من إجمالي االئتمان المعلق بقروض شخصیة بنسبة 2015في حزیران 
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. كما ومن رأس المال عن المتطلبات القانونیة نسبةزیادة  وذلك مع رأس المال متینةستویات للقطاع البنكي أیضاً م )6

% في كانون 12.6نسبة كانت ال تھا حیثمعدال تقع ضمن من إجمالي األصولرأس المال المالحظ بان نسبة 

 .2009 عام نذم% 12مقارنة بمعدل  2014األول 
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