
 غرفة التجارة الوطنية في  زيمبابوي

  

منظمة  غٌر ربحٌة  تقدم خدمات مصممة لدعم أعضائها فً تطوٌر األعمال وان غرفة التجارة الوطنية في  زيمبابوي هي   

و تركز على تمكٌن رجال . كمنظمة مستقلة  فانها  تمثل مصالح أعضائها من خالل التعاون، وحشد الدعم وتسهٌل االجراءات
.األعمال كمحرك للنمو االقتصادي و تشجع القدرة التنافسٌة أٌضا فً السوق من خالل تعزٌز جمعٌات  األعمال المنظمة  

 

   
لمكتب الوطني لإلتصالا  

 لٌندا     ماتٌز لٌندا متندي.السٌد ا
 شارع هراري،اولد  مالوي هسً   

سانت هراري / لجنة المصالحة الوطنٌة المٌثاق   

، هراري 1934صندوق برٌد    

:  الهاتف 749335/816/737 

 750375فاكس   
  

  info@zncc.co.zw أو linda@zncc.co.zw  ًلبرٌد اإللكترون www.zncc.co.zw الموقع 
  :  أنظمة ولوائح  االستثمار

:وتهدف إلى تعزٌز الحوافز أو تشجٌع رجال األعمال لالستثمار فً مجاالت نمو وتشمل هذه االنظمة ما ٌلً   

ثم   ٪ 10ٌتم حساب ضرٌبة جدٌدة ألي مشروع انتاجً فً  الخمس     السنوات االولى  بنسبة    

٪   30ضرٌبة بعد ذلك بنسبة     

. فً  الخمس     السنوات االولى ٪  15ٌتم حساب ضرٌبة جدٌدة فً البنٌة التحتٌة فً مجاالت  النمو بنسبة    

 ٌمكن ان تطلب   الشركةعالوات مالٌة   إضافٌة   
:  ٪ على تكالٌف االمور التالٌة15 بدل االستثمار بنسبة      

بناء، أو إضافات أو تعدٌالت على  المبانً   .التجارٌة أو الصناعٌة أو اسكان الموظفٌن  

المواد واألدوات واآلالت الجدٌدة أو غٌر المستخدمة واألوانً باستثناء السٌارات التً ٌراد   

.تكٌٌفها لالستخدام على الطرق  

 ٌمكن للشركات المطالبة ببدل   ٌعرف باسم بدل األولً  الخاص     
 على تشٌٌد المبانً التجارٌة  (SIA) 50%  بنسبة 

   فً السنة األولى      .لكل سنة% 50 بٌنما ٌتم الحصول على النسبة المتبقٌة فً غضون سنتٌن بنسبة      

  
 

  الواردات والصادرات 
  الصادرات

 

  

  1.09  مليار دوالر   تبلغ قٌمة صادرات زٌمبابوي 2009  حسب تقدٌرات عام 

    :وتصدر زٌمبابوي السلع التالٌة   

 الذهب   

 البالتٌن    
 السبائك الحدٌدٌة   

 القطن   



 صناعة النسٌج والمالبس   

 التبغ   

  ملٌار دوالر1. 369 بلغت2008علما بان صادرات زٌمبابوي عام 
  :الواردات 

 حالٌا تستورد زٌمبابوي العدٌد من السلع  أهمها ما ٌلً 
 األغذٌة والحٌوانات الحٌة   

 المشروبات والتبغ   
 المواد الخام الغٌر صالحة لألكل ، باستثناء الوقود   
 الوقود المعدنً ومواد التشحٌم والمواد ذات الصلة   

 الحٌوانٌة والزٌوت  لنباتٌة والدهون والشموع   
  المواد الكٌمٌائٌة والمنتجات ذات الصلة،     

  السلع المصنعة المصنفة بشكل رئٌسً حسب المواد    

 اآلالت ومعدات النقل   
 مصنوعات متنوعة   

 السلع والمعامالت غٌر المصنفة فً مكان آخر من التصنٌف الموحد  

 


