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 المنسوجات القطن و دراسة تسويقية حول واقع سوق
 والمالبس الجاهزة في  جنوب افريقيا 

 -----------------------------------------

 
- :مقدمة 

 
فددي مددن اهددق القطاعددات الصددناعية منسددوجات والمالبددس الجدداهزة يعددد قطدداا صددناعة ال     

مليدار دورر  4.2حدوالي  ) مليدار راندد سدنوياً  24مدا يزيدد عدن  ندت  الدولدةجنوب افريقيا وت
بة تتساوى إجمدال  مبيعدات الدولدة بنسدمن إجمالي انتاجها و% 20وتصدر حوالي  (امريكي

  .بين صناعة المنسوجات وصناعة المالبس الجاهزة% 00
- :لتطور الصناعة عل  النحو التالي تينمرحلبمرت جنوب افريقيا 

 :  2994فترة الفصل العنصري ما قبل عاق  (2
وبشدكل ، كان معظق انتاج جنوب افريقيا خالل الفتدرة يهددل لسدد حاجدة السدوق المحلدي  -

تياجاتهددا مددن المنسددوجات والمالبددس الجدداهزة مددن عدداق اعتمدددت الدولددة علدد  اسددتيراد اح
 .الخارج 

 :وارنضماق لمنظمة التجارة العالمية 2994بعد عاق لفصل العنصري انهاية  (3

والذي واكبه انخفاض فدي سدعر الراندد الجندوب افريقدي امداق الددورر ارمدر الدذي شدجع   -
 .بعض المنتجين لإلتجاه ال  التصدير لألسواق العالمية

   
 قطاعات صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة في جنوب افريقيا: أورً 

 

تشددمل العديددد مددن القطاعددات مثددل لددزل وحلدد  القطددن ، صددناعة المنسددوجات والمالبددس 
 .والصبالة الجاهزة وانتاج السجاد 

 

- :المواد الخاق المتاحة للتصنيع ثانياً 
 

ارنتداج وتسدتفيد جندوب  وتصدر من فائضطن سنوياً  40.000تنت  جنوب افريقيا : القطن 
والدذي   South African development Communityافريقيا من انتاج تجمع السادك 

 .ر يخضع استيرادة ألية رسوق جمركية في مدخالت ارنتاج 
 

تعد جنوب افريقيا خامس اكبر دولة من حيث انتاج ارصوال بإجمالي حجق انتاج : الصول 
 .طن سنوياً  00.000يتعدى الـ 

 

ارليال المصنوعة من الكتدان والتدي تددخل فدي صدناعة يتوافر لدى جنوب افريقيا : ارليال 
 .سوجات الخاصة بصناعة السيارات ومقاعد الطائرات المالبس والمن

 

تتمتع جنوب افريقيا بإنتاج كبير مدن الجلدود نظدراً للثدروة الحيوانيدة المتاحده لدديها : الجلود 
ري ، جلود التماسيح ، جلدد الزدزال وليدره مدن الجلدود التدي تددخل ويتوفر بالدولة الجلد البق

 .في صناعة المالبس وارحذية الجلدية 
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 .الشروط المنظمة إلستيراد المنسوجات والمالبس الجاهزة :ثالثاً 

 

 . صدرتيراد قبل موعد الشحن من دولة الماذن اس -

تخضع العينات للتعريفدة الجمركيدة المطبقدة  فيمدا عددا قطدع النسدي  والجلدود المحفوظدة  -
 .في شكل كتب 

كمخازن مؤقتدة لحدين ارنتهداء يمكن استخداق المخازن المتواجدة في كافة إنحاء الدولة   -
 .من اجراءات ارعفتء عن الشحنات المصدرة من الخارج

 SABSيئة المقاييس والجودة الجنوب افريقية هان يكون المنت  متوافق مع  -

 
 :في السوق الجنوب افريقي ارجنبيةارستثمارات الشركات العالمية وأهق :رابعاً 

 
 

 Mark and Spencer's 
  

 British Home Stores  
 

 The Limited Inc 
 

 Liz Claiborne  
 

 Gap 
 

 Tommy Hilfiger 
 

 Classique Manufacturing 
 

 Lilla-P 
 

 Ulster Carpets 
 

 Novel Spinners 
 

 Richfin 
 

 Toga Liings 
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والمالبدس           التعريفة الجمركية المطبقة علد  صدادرات مصدر مدن المنسدوجات  -خامساً 
- :اهزة الج
 

 البند السلعي                                  

  البند الجمركي

 

 التعريفة الجمركية المطبقة

SADC EFTA EU  باقي
الدول 
 ومنها
 مصر

 %صفر قطن غير مندوف وال ممشط 52/01/00
وزننً  % 50خيوط قطنن حتونوع ىلن   52/05/00

 أو أكثر من القطن
 %20 %0 %7 %صفر

شة منسوجة من قطن حتووع ىل  أقم 52/08/00

وزننننً  أو أكثنننر منننن القطنننن   ال % 50

ينننال المونننر المرانننث منننننً أكثنننر منننن 

 جم  300

 %33 %20 %23 %صفر

أقمشة منسوجة من قطن حتووع ىل   50/09/00

وزنً  أو أكثر من القطنن   ينال % 50

 جم  300المور المراث مننً أكثر من 

 %33 %20 %23 %صفر

سوجة من قطن حتووع ىل  أقمشة من 52/10/00

وزنننً    ال يننال الموننر % 50اقننم مننن  

 .جم   300المراث مننً أكثر من 

 %33 %20 %23 %صفر

أقمشة منسوجة من قطن حتووع ىل   52/11/00

وزننننً    ينننال المونننر % 50اقنننم منننن  

 .جم  300المراث مننً أكثر من 

 %33 %20 %23 %صفر

 77خيننننوط م ننننرية حركيبيننننة امقننننً   54/04/00

ييسننيوا او اكثننر قنندي وامننلً  ممً لننة 

مثنننم القنننا الاننننًىي اكثنننر ال يايننند 

 مم 2مقطعنً العرضي ىن 

 %20 %0 %7 %صفر

 77خيننوط م ننرية اعننطنًىية امقننً   54/05/00

ييسنننننيوا او اكثنننننر ال يايننننند مقطعننننننً 

 مم  0العرضي ىن 

 %0 %2 %0 %صفر

 %33 %20 %23 %صفر نسيج من معيرات حركيبية  54/07/00
نسنننننيج منننننن الينننننًف عننننننًىية غينننننر  55/16/00

 مسومرة
 %33 %20 %23 %صفر

نسنننج منننا ية منننن الننننو  اال ننن نجي  58/02/00

 والواريًت الممً لة
 %33 %22.3 %23 %صفر

معنننًطا واقينننة وىبنننمفات واعننننًف  62/01/00

 ممً لة للرجً  او الابية
 %40 %30 %32 %صفر
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معننننًطا واقيننننة وىبننننًفات واعنننننًف  62/02/00

 ممً لة للسيدات او البنًت

 

 %40 %30 %32 %صفر

 قماًل للرجً  او الابية 62/05/00

 
 %40 %30 %32 %صفر

 الوزات وقماًل للنسًف او البنًت  62/06/00

 
 %40 %30 %32 %صفر

يننة امكمننً  او انندوننً مننن قماننًل ياخل 62/07/00

مخولننا االنننوا   ننراويم ياخليننة نننو  

 وايجًمًت للرجً  أو الابية

 

 %40 %30 %32 %صفر

قماننًل ياخليننة مننن مخولننا االنننوا   62/08/00

 راويم ياخلية نو  وايجًمًت للنسنًف 

 او البنًت

 

 %40 %30 %32 %صفر

 البسة وحوااث البسة لألط ً  62/09/00

 
 %40 %30 %32 %صفر

 ا يية  يًضية 62/11/00

 
 %40 %30 %32 %صفر

 %20 %25 %25 %صفر ايًضًت اال رة   المًئدة والمطبخ 63/02/00
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 -: 0202 – 8022أهق بنود الواردات الجنوب أفريقية خالل الفترة  -سادساً 
 "القيمة بالمليون دوالر أمريكي"                                                

 العً                    3005 3009 3020
 

 البند الجمركي

 

 52/01/00 قطن غير مندوف وال ممشط 02.07 47.27 47.05

% 50خينننوط قطنننن حتونننوع ىلننن   22.40 25.04 25.72

 طنوزنً  أو أكثر من الق

52/05/00 

أقمشننة منسننوجة مننن قطننن حتوننوع  40.00 27.39 07.75

وزنننننً  أو أكثننننر مننننن % 50ىلنننن  

القطن   ال ينال المونر المرانث منننً 

 جم  300أكثر من 

52/08/00 

 77خيننوط م ننرية حركيبيننة امقننً   0.92 4.20 0.73

ييسيوا او اكثر قدي واملً  ممً لة 

مثننم القننا الانننًىي اكثننر ال ياينند 

 مم 2مقطعنً العرضي ىن 

54/04/00 

أقمشننة منسننوجة مننن قطننن حتوننوع  25.05 24.59 39.57

وزنننننً  أو أكثننننر مننننن % 50ىلنننن  

القطننن   يننال الموننر المراننث مننننً 

 جم  300أكثر من 

50/09/00 

أقمشننة منسننوجة مننن قطننن حتوننوع  9.79 9.47 22.23

وزنً    ال ينال % 50ىل  اقم من  

جم   300المور المراث مننً أكثر من 
. 

52/10/00 

أقمشننة منسننوجة مننن قطننن حتوننوع  7.33 0.72 7.07

وزنننً    يننال % 50ىلنن  اقننم مننن  

جم  300المور المراث مننً أكثر من 

. 

52/11/00 

 54/07/00 رات حركيبية نسيج من معي 207.04 90.04 234.79

نسنننيج منننن الينننًف عننننًىية غينننر  4.77 2.23 4.00

 مسومرة

55/16/00 

نسننج مننا ية مننن النننو  اال نن نجي  0.492 0.235 0.979

 والواريًت الممً لة

58/02/00 

معًطا واقينة وىبنمفات واعننًف  30.05 37.24 22.03

 ممً لة للرجً  او الابية

62/01/00 

ا واقيننة وىبننًفات واعنننًف معننًط 23.09 29.25 30.40

 ممً لة للسيدات او البنًت

 

 

62/02/00 
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 قماًل للرجً  او الابية 45.30 73.09 52.77
 

62/05/00 

 الوزات وقماًل للنسًف او البنًت 22.29 27.50 09.04
  

62/06/00 

قمانننًل ياخلينننة امكمنننً  او اننندوننً  7.23 5.95 20.40

من مخولا االنوا   راويم ياخلينة 

 نو  وايجًمًت للرجً  أو الابية
 

62/07/00 

قماًل ياخلية من مخولنا االننوا   9.37 9.27 22.90

 ننننراويم ياخليننننة نننننو  وايجًمننننًت 

 للنسًف او البنًت
 

62/08/00 

 وحوااث البسة لألط ً البسة  24.00 29.25 32.02
 

62/09/00 

 ا يية  يًضية 32.99 30.95 24.54
 

62/11/00 

 ايًضًت اال رة   المًئدة والمطبخ 03.00 02.20 70.57
 

63/02/00 

 وزارة التجارة والصناعة الجنوب افريقية : المصدر                                                      

 

 
- : جاريينالشركاء الت سابعاً 

 

 الصين (0
 

 باكستان (0
 

 بانجالديش (3
 

 إيطاليا (4
 

 المانيا (5
 

 الوريات المتحدة (6
 

 الهند (7
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 5300مصدر خدالل الفتدرة  نواردات جنوب افريقيا من المالبس والمنسوجات م -ثامناً 
– 0203: -

 القيمة بالمليون دورر امريكي                                                                 
 البند السلعي                                  

  البند الجمركي

 

 العاق

3005 3009 3020 
 

وزننً  % 50خيوط قطنن حتونوع ىلن   52/05/00

 أو أكثر من القطن
 صفر صفر 0.007

 77خيننننوط م ننننرية حركيبيننننة امقننننً   54/04/00

ييسننيوا او اكثننر قنندي وامننلً  ممً لننة 

اكثنننر ال يايننند  مثنننم القنننا الاننننًىي

 مم 2مقطعنً العرضي ىن 

0.022 0.022 0.025 

 77خيننوط م ننرية اعننطنًىية امقننً   54/05/00

ييسنننننيوا او اكثنننننر ال يايننننند مقطعننننننً 

 مم  0العرضي ىن 

 0.77 صفر       0.024

منننن  –ىننندا خيننوط الخيًطنننة  –خيننوط  55/09/00

الينننًف حركيبينننة غينننر مسنننومرة غينننر 

 منيئة للبيث اًلوجائة

 0.037 صفر صفر

معنننًطا واقينننة وىبنننمفات واعننننًف  62/01/00

 ممً لة للرجً  او الابية
 صفر صفر صفر

معننننًطا واقيننننة وىبننننًفات واعنننننًف  62/02/00

 ممً لة للسيدات او البنًت
0.007 0.072 0.070 

قماننًل ياخليننة امكمننً  او انندوننً مننن  62/07/00

مخولننا االنننوا   ننراويم ياخليننة نننو  

 وايجًمًت للرجً  أو الابية

0.002 0.04 0.004 

قماننًل ياخليننة مننن مخولننا االنننوا   62/08/00

 راويم ياخلية نو  وايجًمًت للنسنًف 

 او البنًت

 0.004 0.007 صفر

 0.004 0.002 صفر البسة وحوااث البسة لألط ً  62/09/00
 0.370 0.233 0.243 ايًضًت اال رة   المًئدة والمطبخ 63/02/00

 وزارة التجارة والصناعة الجنوب افريقية : المصدر
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 3023ب افريقيا خالل العاق أهق المعارض المتخصصة المقامة في جنو: تاسعاً 
 

1-Decorex Cape Town 

-  Home décor & design 

- Dates:   26-29 April 2012 

-  Venue: Cape Town International  Conference Centre 

-  Organizer:  TEPG 

-  Tel:   +27 11 549 8300 

-  Fax:   +27 11 549 8503 

 - Website:   www.decorex.co.za 

 - E-mail:   Melanie@tepg.co.za 

 

2-ATF 2012 – Apparel, textile, footwear & machinery trade 

exhibition 

Manufacturers, Suppliers & Services Providers of: 

- Menswear, Womenswear & Childrenswear    

- Clothing Textiles, Home Fabrics & Made-Ups              

- Footwear, Bags, Belts, Leather Garments & Accessories        

- Dates:   November 2012  

- Venue:  Cape Town International Convention Centre 

- Organisers:  LTE South Africa 

- Tel:    +27 21 790 5849 Fax: +27 21 790 037 

- Website:  www.atfexpo.co.za 

- E-mail:           atfexpo@worldonline.co.za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decorex.co.za/
mailto:Melanie@tepg.co.za
http://www.atfexpo.co.za/
mailto:atfexpo@worldonline.co.za
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- :أهق الشركات الجنوب افريقية المستوردة للمنسوجات القطنية  -عاشراً 
 

مرفق مع هذا بيان بأهق الشركات العاملة في مجال إستيراد المنسوجات والمالبس الجاهزة  -
 . في دولة جنوب أفريقيا 

 
- :التعقيب

 

لمنسددوجات المصددرية والمالبددس وا علدد  الددرلق مددن السددمعة العالميددة للقطددن المصددري -
إر انه تجدر اإلشارة ال  صزر حجق الصدادرات المصدرية وفقداً لبياندات وزارة الجاهزة ، 

ويرجع ذلك ال  ارسعار المنافسدة لمنتجدات الصدين الجنوب افريقية ، التجارة والصناعة 
ر والتدي وبنجالديش وتايوان وإيطاليا ، باإلضافة ال  ارتفاا الجمارك المطبقة علد  مصد

مقارندة بالتعريفدة الجمركيدة المطبقدة علد   %42 الد قيمتها عل  بعض المنتجات تصل 

 .واردات جنوب افريقيا من دول تجمع السادك ، اإلتحاد األورروبي وتجمع اإلفتا 
 

 التوصيات 
 

ارتصال بالشركات الجندوب أفريقيدة المرفدق بياناتهدا وتقدديق عدروض سدعرية لهدا بشدأن  -
ات القطنيدة ، كمدا يرجد  موافاتندا بصدور تلدك العدروض للمتابعدة وتقدديق توريد المنسدوج
 .العون الالزق 

 

ارسال عينات مدن منتجدات الشدركات المصدرية مدن المنسدوجات والمالبدس الجداهزة الد   -
الشددركات الجنددوب افريقيددة المختلفددة وايضدداً الدد  المكتددب التجدداري فددي بريتوريددا لضددمها 

 . بمقر المكتب  لمعرض المنتجات المصرية الدائق
 

تتددزامن مددع  بحددث إمكانيددة تنظدديق المجلددس التصددديري للمالبددس الجدداهزة بعثددة ترويجيددة -
 ,ATF 2012 – Apparel فعاليات معرض المنسوجات والمالبس الجاهزة المتخصص

textile   0200خالل شهر نوفمبر من عاق. 

 
 مع وافر ارحتراق والتقدير ،،،،

 

 سكرتير ثاني تجاري
 32/4/3023ي تحريراً ف

 ياسر حسن حجازي
 


