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القسم األول 

لتنزانياالرئيسية املؤشرات والحقائقأهم 

خريطة تنزانيا

وأوغنـدا ا كينيـ، تحدها أفريقياشرق تقـع تنزانيا في 

ــــالو   ــ ــ ــ ــــ  ومـ ــ ــ ــ ــــو  مو م يـ ــ ــ ــــن ا  نـــ ــ ــ ــ ــــمال ومـ ــ ــ ــ ــــن الجـ ــ ــ مـــ

.2كم300,947وت لغ مساحتها و ام يا، 

املوقع واملساحة 

ــ   يعتمـــد االقت ـــاد عرـــ  الزراعـــة ، وال ـــ  تمثـــ  أقـ

ــــ ــ ــا ي وتو ــ ــ ــ ــــي ا  مـ ــ ــــات  املحرـ ــ ــــع النــ ــ ــــن ريـ ــ ــــ  مـ ــ ف بقليـ

.٪ من القوة العاملة65حوا ي 

ــا ــ ــ ــ ــــة  هــ ــ ــ ــــات الزراعيــ ــ ــ ــــم املنتجــ ــ ــ ــــ رة، : أهـ ــ ــ ــــافا، الــ ــ ــ الكســ

ــــو ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكر، أر ، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة ، ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا حلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بطاطــ

.خضروات، لبن، فاصوليا، ب ور ع اد الجمس

ــــناعات ــ ــ ــ ــــم ال ــ ــ ــ ــ ــــدين : أهــ ــ ــ ــ ـــ ا ر  التعــ ــ ــ ــ ــ ــــكر واليـ ــ ــ ــ الســ

ـــاس والــــ ه  وا  ديـــــد) وامللــــم ورمــــاد ال ـــــودا  ( املـ

ــــــس ــ ــــة، املال ــ ــ ــ ــــرول، األح يــ ــ ــ ــ ــــر ال تـ ــ ــ ــــمنل، تكريــ ــ ــ ، االســ

.املنتجات ا خجبية، واألسمدة

ـــا  ــ ــ ــ ــــ لل تنزانيـــ ــ ــ ــ ــــ ولة 20.2سـ ــ ــ ــ ـــر ســ ــ ــ ــ ــــي م شــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ نقطـ

.م2020ممارسة األعمال لعام 

ــــو  ــــدمات بنحـ ــــاع ا خــ ـــاهم قطـ ـــات  % 47.6ســ ــــن النـــ مـ

م، بينمــا بلــغ 2017املحرــي ا  مــا ي بتنزانيــا فــي عــام 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــناعة والزراعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ي ال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  قطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ % 28.6ن ـ

.عر  الترتي % 23.4و

االقتصاد

Source: World Bank

النات  املحر  ا  ما ي لتنزانيا،
م2019عام 

النات  املحر  ا  ما ي

(باألسعار ا  ارية)
مليار دوالر أمريكي63.177

Source: Central Intelligence Agency

م2021تقديرات عدد سكان تنزانيا، 

مليون نسمة62.1نإ ما   عدد السكا

%2.81معدل النمو السكاني

اللغات الرسمية

تين فــي وا نجليزيـة همــا اللنتـين الرسـميالسـواحلية 

.تنزانيا
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تنزانيا إلى العالمصادرات . 1

م2018أهم الدول املستوردة من تنزانيا، عام  

أهم صادرات تنزانيا 
م2019إ   العالم، عام 

الدول املستوردة من تنزانياأهم . 2

القسم الثاني

شركائها التجاريينلتنزانيا وأهمالتجارة الخارجية مالمح 

4.9 حــوا إ ــ  العــالمصــادرات تنزانيــاقيمــة يبلــغ إ مــا 

وهــ  بــ لت تحتــ  املركــز . م2019عــام يمليــار دوالر أمريكــ

لم، من حيث ترتي  امل درين عر  مستوى العا113الـ 

.في العام نفسه

إ ــــــ  العــــــالم، وأهم ــــــا مــــــن حيــــــثتنزانيــــــاتتنــــــوع صــــــادرات 

رـــي الـــ ه  ، بمـــا فـــي  لـــت الـــ ه  املط: ألهميـــة النســـبيةا

ف بال التين، غيــر مجـنول أو غيــر مجـنول أكثــر مـن ن ـ

د م ـــــنع، ت ــــــغ غيــــــر م ــــــنع  فضــــــالت الت ـــــغ،  ــــــو  ال نــــــ

ة، وإن واملكسـرات البرا يليـة والكـا و الطا  ـة أو املجففــ

كانـــــل مقجــــــرة أو غيــــــر مقجــــــرة، ال ـــــ ور الزيتيــــــة األخــــــرى 

باســــــــــــــت نا )والفواكــــــــــــــه الزيتيــــــــــــــة، وإن كانــــــــــــــل مكســــــــــــــورة 

، الزيــــــــــــــوت ال تروليــــــــــــــة والزيــــــــــــــوت(املكســــــــــــــرات والزيتــــــــــــــون 

باســــــــــت نا  الـــــــــــنف )املســــــــــتعر ة مــــــــــن املعــــــــــادن القاريــــــــــة 

.، وغيرها من املنتجات(ا خام

ستوردة املرت ة األو   بين الدول امل نو  أفريقيا شنلل 

قيمة ي ما إمن% 19.6تنزانيا بأهمية نسبية بلنل  من

تلتهـــا م، 2018عــام ، تنزانيــاالــدول املســتوردة مـــنواردات 

الـــــــدول قيمـــــــة واردات يمـــــــن إ مـــــــا % 19.2بنســـــــ ة ال نـــــــد 

.تنزانيا، في العام نفسهمن املستوردة 

ا قيمته استوردت اململكة العربية السعودية من تنزانيا م

مــن إ مــا ي قيمــة واردات الــدول املســتوردة % 0.2حــوا    

.م2018من تنزانيا، عام  

أهم الدول املستوردة
األهمية النسبية

)%(

19.6 نو  أفريقيا

19.2ال ند

6.8سويسرا

6.3بل يكا

5.8كينيا

كود 
السلع

املصدرةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

7108

تين، ال ه  ، بما في  لت ال ه  املطري بال ال

غير مجنول أو غير مجنول أكثر من ن ف 

م نع

35.7

5.9ت غ غير م نع  فضالت الت غ2401

0801

  و  ال ند واملكسرات البرا يلية والكا و 

ير الطا  ة أو املجففة، وإن كانل مقجرة أو غ

مقجرة

4.7

1207
ة، وإن ال  ور الزيتية األخرى والفواكه الزيتي

(يتون باست نا  املكسرات والز )كانل مكسورة 
3.9

2710
ن الزيوت ال ترولية والزيوت املستعر ة م

(باست نا  النف  ا خام)املعادن القارية 
3.5

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 
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تنزانيا من العالمواردات. 3

م2018أهم الدول امل درة إ   تنزانيا، عام 

أهم واردات تنزانيا    
م2019من العالم، عام 

الدول املصدرة إلى تنزانياأهم . 4

يحـــــــوا مــــــن العــــــالمتنزانيـــــــاقيمــــــة وارداتيبلــــــغ إ مــــــا 

م، وهـــــــــ  بـــــــــ لت 2019عــــــــام يدوالر أمريكـــــــــر مليــــــــا11.5

  من حيث ترتي  املسـتوردين عرـ95تحت  املركز  الـ 

.مستوى العالم، في العام نفسه

مـــــن العـــــالم، وأهم ـــــا مـــــن حيـــــثتنزانيـــــاتتنـــــوع واردات 

الزيـــــــــــــــــوت ال تروليـــــــــــــــــة والزيـــــــــــــــــوت : ألهميـــــــــــــــــة النســـــــــــــــــبيةا

  باســـــــت نا  الـــــــنف)املســــــتعر ة مـــــــن املعـــــــادن القاريـــــــة 

 (ا خــــــــام
 
،  يــــــــل النعيــــــــ  و زيكاتــــــــه ، وإن كــــــــان مكــــــــررا

( 
 
تكـــون مـــن ، األدويـــة ال ـــ  ت(باســـت نا  املعـــدل كيميا يـــا

منتجـــــــات معتلطــــــــة أو غيــــــــر معلوطــــــــة لالســــــــتعدامات 

رى العال يـــــــة أو الوقا يـــــــة، الســـــــيارات واملرك ـــــــات األخـــــــ

 لنقـ  األخـخا ، القمـا وامليسـ
 
لين، امل ممة أساسا

.وغيرها من املنتجات

درة امل ــــــــاملرت ــــــــة األو ـــــــ  بــــــــين الـــــــدول ال ـــــــين شـــــــنلل 

قيمة ي ما إمن % 20.7لتنزانيا بأهمية نسبية بلنل  

تلتهـــــا . م2018لتنزانيـــــا عـــــام امل ـــــدرةالـــــدول صـــــادرات 

قيمــة يمـن إ مـا % 14.3ال نـد بأهميـة نسـبية بلنـل  

.هفي العام نفس.امل درة لتنزانيا الدول صادرات 

ا قيمته صدرت اململكة العربية السعودية إ   تنزانيا م

مــــــــــن إ مــــــــــا ي قيمــــــــــة صــــــــــادرات الــــــــــدول % 6.7حــــــــــوا    

.م2018امل درة إ   تنزانيا، عام  

أهم الدول املصدرة
األهمية النسبية

)%(

20.7ال ين

14.3ال ند

10.2االمارات

6.7السعودية

5.1 نو  أفريقيا

كود 
السلع

املستوردةاسم السلع
األهمية 
النسبية

)%(

ة من الزيوت ال ترولية والزيوت املستعر 2710

(امباست نا  النف  ا خ)املعادن القارية 
13.7

1511
 
 
 يل النعي  و زيكاته ، وإن كان مكررا

( 
 
(باست نا  املعدل كيميا يا

2.7

3004

طة أو األدوية ال   تتكون من منتجات معتل

غير معلوطة لالستعدامات العال ية أو ـ

الوقا ية

2.4

8703
السيارات واملرك ات األخرى امل ممة ـ

 لنق  األخخا 
 
أساسا

2.1

2وامليسلينالقما 1001

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 
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القسم الثالث

وتنزانياالعالقات االقتصادية والتجارية بين اململكة العربية السعودية 

ات بعالقررررررررتنزانيررررررررا ترررررررررتب  اململكررررررررة العربيررررررررة السررررررررعودية و

:قوفيما يلى بعض الحقائ، واعدة اقتصادية وتجارية 

ــــادية  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاالت االقت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي املجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاون فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  للتعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة عامــ ــ ــ ــ ــ ــ اتفاقيــ

لجــ ا  والتجاريـة، و االســتثمارية، والفنيــة، و الرياوــية  وا

ـــع ع ــا املوقــ ــــعودية  وتنزانيـــ ــــي بـــــين اململكـــــة العربيـــــة السـ ـــا فـ ليهــ

ــــاري   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالم بتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة دار الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  1437/6/14مدينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه، املوافـ

.م2016/3/23

فـــي مجـــال اتفاقيـــة بـــين اململكـــة العربيـــة الســـعودية وتنزانيـــا

ــ ــ ــــة كولوم ــ ــــي مدينــ ــا فــ ــ ــــع عليهــ ــــو  املوقــ ــــ  ا  ــ ــــدمات النقــ و خــ

.م2017/12/7هـ املواف  1439/3/19بتاري  

زانيـــا ارتفـــع معـــدل ت ـــم الت ـــادل التجـــار  بـــين اململكـــة وتن

م، كمـــا 2017م، مقارنـــة  عـــام 2018عـــام % 28.9بنســ ة 

.م2014مقارنة  عام % 326.1ارتفع  بنس ة 

ــــار   ــــزان التجـ ــــعو -حقـــــ  امليــ ــــة السـ ــــة العربيـ ــــين اململكـ دية بـ

ـــار 4.001فــــا ا ل ــــا م اململكــــة يقــــدر بنحــــو  -وتنزانيــــا  مليـ

مليـار 3.077مقاب  فا ا يقدر بنحـو  . م2018ريال، عام 

.م2017ريال عام 

:حقائق عامة. 1

ال يكة العامة لإلح ا : امل در 
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الت ادل التجار  بين اململكة وتنزانيا،
(م2018-2009)خالل الفترة بين 
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ال يكة العامة لإلح ا : امل در 

ال ادرات السعودية   الواردات السعودية

العام

امليزان التجاري حجم التجارة

(مليون ريال سعود )

2014951851

20152,0661,978

20161,077960

20173,1443,077

20184,0524,001

غرفة الشرقية-مركز االستثمار والدراسات 

ة تطور ت م التجارة بين اململكة العربية السعودي
(م2018-2014)وتنزانيا، خالل الفترة بين 

وتنزانياالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات وتنزانياالسعوديةالعربيةاململكةبينالتجاريةالعالقات
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صررررررررررررررررادرات اململكررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررة السررررررررررررررررعودية تطررررررررررررررررور . 2

إلى تنزانيا
تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ   

(م2018-2014)تنزانيا، خالل الفترة 

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
م2018إ   تنزانيا، عام 

 ــــ  بلنــــل قيمــــة صــــادرات اململكــــة العربيــــة الســــعودية إ

م، 2018مليار ريال سعود ، عام  4,027تنزانيا نحو  

901م، ونحو  2017مليار ريال عام 3.111مقاب  نحو 

.م2014مليون  ريال عام 

مـن حيــث ترتيـ  الــدول 34 ـا ت تنزانيـا فــي املرت ـة  الـــ 

التــــــــــي ت ـــــــــدر ل ـــــــــا اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، عـــــــــام

. م2018

ة إ ــ  ارتفعـل قيمــة صــادرات اململكـة العربيــة الســعودي

مليـون ريــال ســعود  916بمقــدار 2018تنزانيـا ، عــام 

م، كـــــــــــــــــ لت ارتفعـــــــــــــــــل بمقـــــــــــــــــدار  2017مقارنـــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــام 

.         م2014مليون ريال مقارنة  عام 3126

دية ارتفــع معــدل نمــو صـــادرات اململكــة العربيــة الســـعو 

عـــــــــن العـــــــــام % 29.4م بنســـــــــ ة 2018إ ـــــــــ  تنزانيـــــــــا عـــــــــام 

.الساب 

تتنــــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي ت ــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة

يـة، منتجـات معدن: السعودية إ   تنزانيا، ومـن أهم ـا

لــــــــــــــــدا ن وم ــــــــــــــــنوعا ها، أســــــــــــــــمدة، أمــــــــــــــــال  وأت ــــــــــــــــار 

ا وغيرهــــواســـمنل،  منتجـــات كيماويـــة غيــــر عضـــوية،

.من السلع

إلرررررررى اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية صرررررررادراتأهرررررررم. 3

تنزانيا

املصدرةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

3406منتجات معدنية

376لدا ن وم نوعا ها

122أسمدة

24أمال  وأت ار و اسمنل

24منتجات كيماوية غير عضوية

ال يكة العامة لإلح ا : امل در 

ال يكة العامة لإلح ا : امل در 

(مليون ريال سعود )
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اململكرررررررررررررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررررررررررررة السرررررررررررررررررررررررررررعودية وارداتتطرررررررررررررررررررررررررررور . 4

من تنزانيا
تطور واردات اململكة العربية السعودية، 

(م2018-2014)من تنزانيا خالل الفترة 
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يامن تنزاناململكة العربية السعودية وارداتأهم. 5

بلنــــــــل قيمــــــــة واردات اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية مــــــــن 

مليــون ر ريــال ســعود ، 26م حــوا ي  2018تنزانيــا عــام 

50م، ونحـــــــو 2017مليـــــــون ريـــــــال عـــــــام 33مقابـــــــ  نحـــــــو 

.م2014مليون  ريال عام 

من حيـث ترتيـ  الـدول 103 ا ت تنزانيا في املرت ة  الـ  

ام التــــــــي مســـــــتورد مرهـــــــا اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، عـــــــ

. م2018

مــن انعفضــل قيمــة واردات اململكــة العربيــة الســعودية

مليـــــــون ريـــــــال ســـــــعود ، 7م بمقـــــــدار 2018تنزانيـــــــا عـــــــام 

مليـون 24م، كمـا انعفضـل بمقـدار  2017مقارنة  عام 

.م2014ريال مقارنة  عام 

ة انعفــا معــدل نمــو واردات اململكــة العربيــة الســعودي

عــــــن العــــــام % 21.21م  بنســــــ ة 2018مــــــن تنزانيــــــا عــــــام  

.الساب 

ة تتنــــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي مســــــــــــــتوردها اململكــــــــــــــة العربيـــــــــــــــ

نيــــ :  الســــعودية مــــن تنزانيــــا ، وأهــــم هــــ   الســــلع هــــي

ن اتيـــــــــــــــــة أو ورقيـــــــــــــــــة، أســـــــــــــــــما  وقجـــــــــــــــــريات، رصـــــــــــــــــا  

ة غيـــر وم ـنوعاته، حجــو ول ــاد وح ــال، أليــا  تركيبيــ

.مستمر، وغيرها من السلع

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2018من تنزانيا، عام 

املستوردةاسم السلعة
القيمة

(مليون ريال)

6ني  ن اتية أو ورقية

4أسما  وقجريات 

3رصا  وم نوعاته

3حجو ول اد وح ال 

2أليا  تركيبية غير مستمرة  

ال يكة العامة لإلح ا : امل در 

ال يكة العامة لإلح ا : امل در 

(مليون ريال سعود )
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2018الر يسيين،التجاريينوشركائهااململكةبينالتجار  الت ادللإلح ا ،العامةال يكة

: بيانات. 2

.م2021العاملية،االقت اديةامل شراتالدو ي،ال نت

.مComtrade،2021بياناتقاعدةاملتحدة،األمم

.م2021العاملية،التجارةم شرات،ITC))العامليةالتجارةمركز 

:  مصادر أجنبية. 3

Central Intelligence Agency, The World  Fact Book, 2021.
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