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القسم األول 

لجمهورية كينياالرئيسية  املؤشرات والحقائقأهم 

خريطة جمهورية كينيا

ـــي القـــارة اإلفريقيـــة  تقـــع  حـــدها ويجمهوريـــة كينيـــا 
مــــــــن  الشــــــــمال اثيوبيــــــــا وجنــــــــوب الســــــــودان، ومــــــــن 
 الشــرق  الصــومال واملحـــيط الهنــدي ومــن الجنـــوب

انيــا ومــن الغــرب أوغنــدا، و تبلــغ  ا حــت ي مســاح وا
. 2كم  580,367

 املوقع واملساحة 

ــ ، تعتبـــر الزراعــة العمــود الفقــري لالقتصــاد الك ي
ي ـــي اإلجمـــا عمـــل ي. حيـــث تســـاهم بثلـــث النـــاتج املح

ي  ٪ مـــــــن ســـــــكان  جمهوريـــــــة كينيـــــــا بـــــــدوام 75حـــــــوا
ـــــــي ،  ـــــــي القطـــــــاع الزرا ـــــــى األقـــــــل  والـــــــذي جزئـــــــي ع

٪ 75وأكثـــر مــن . واألنشــطة الرعويــةيشــمل املاشــية 
ـــــــي يـــــــأتي مـــــــن الزراعـــــــة البعليـــــــة  مـــــــن اإلنتـــــــاج الزرا

رة أو اإلنتاج الحيواني ة أيضـًا تحتل السياح. الصغ
ي االقتصاد الكي .مكانة مهمة 

الكشــــف عــــن نقــــاط الضــــعف تــــم ،  2016ــــي عــــام 
ــــــــــي بعــــــــــض البنــــــــــود الحكومــــــــــة وســــــــــنت . األساســــــــــية 

لبنوك تشريعًا يحد من أسعار الفائدة التـي يمكن ل
ـــى القـــروض و كـــذلك تحديـــد ســـعر يجـــب  فرضـــها ع

ـــا اء وقـــد أدى هـــذا اإلجـــر . أن تدفعـــه البنـــوك ملودع
ي االقتص ي حجم االئتمان  ى انكماش حاد  .ادإ

مؤشــــــرات كــــــل مــــــن احتياطيــــــات الــــــبالد مــــــن النقــــــد 
،  األجنبــــــــي ، وكـــــــذلك أســـــــعار الفائـــــــدة والتحـــــــويالت

ر مؤشرا. واالستثمار األجن املباشر .ت إيجابيةتعت

االقتصاد
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)باألسعار الجارية(
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م2021تقديرات عدد سكان جمهورية كينيا، عام 
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القسم الثاني

ن اململكة العربية السعودية   و جمهورية كينياالعالقات االقتصادية والتجارية ب

ا جمهوريــــــــــة كينيــــــــــ تــــــــــرتبط اململكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية و        

 كينيـــا إحــــدىجعلـــت واعــــدة ، بعالقـــات اقتصـــادية وتجاريـــة 

ن الواعـــدين للمملكـــة  ، وديةالعربيـــة الســـعالشـــركاء التجـــاري

ى بعض الحقائق : وفيما ي

التوقيـــــع  2007مـــــارس  31تـــــم بمقـــــر وزارة الخارجيـــــة بالريـــــاض 

ن حكومـــــــة اململكـــــــة  ـــــــى مشـــــــروع اتفاقيـــــــة عامـــــــة للتعـــــــاون بـــــــ ع

.العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا

ــــــــ ــــــــى تطــــــــوير ودعــــــــم العالقــــــــات الثنائيــــــــة  ــــــــدف االتفاقيــــــــة إ ي و

املجـــــــــــــاالت املختلفـــــــــــــة حيـــــــــــــث شـــــــــــــملت التعـــــــــــــاون االقتصـــــــــــــادي 

ي واإلعالمــــي  واالســــتثماري والتعليمـــــي والعلمـــــي والتقنـــــي والثقــــا

ـــــــ وتبـــــــادل املعلومـــــــات املت ي والشـــــــبابي والريا علقـــــــة والســـــــيا

ملعرفـــة وكـــذلك تبـــادل الخبــــرات وا. بـــالبحوث العلميـــة والتقنيـــة

يــارات الفنيــة الالزمــة لبـــرامج تعاونيــة محــددة وتشــجيع تبــادل ز 

ـــــي ذلـــــك القطـــــاع الخـــــاص وتشـــــجيع إبـــــرام بـــــرامج  الوفـــــود بمـــــا 

ي مياد ركة واتفاقيات مستقلة  ين محـددة تعاون تنفيذية مش

رك .ذات اهتمام مش

ن اململكــة العربيــة الســعودية و  جم هوريــة بلــغ حجــم التجــارة بــ
مليـار ريـال 3.9م، مقابـل 2020مليـار ريـال عـام 3.3كينيا  نحو   

.م2016ي عام 

ن البلدين عام  م بنسبة  2020انخفض معدل حجم التجارة ب
.م2019مقارنة بعام %  47.8

ن اململكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية  حقــــــــــق امليـــــــــــزان التجــــــــــاري  بــــــــــ
 2.55وجمهوريــــــة كينيــــــا  فــــــائض لصــــــالح اململكــــــة يقــــــدر بنحــــــو  

.م2020مليار ريال، عام 

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى جمهورية كينيا إ

ى  تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ
رة  )م2020  - 2016(جمهورية كينيا، خالل الف

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
ى جمهورية كينيا، عام   م2020إ

 ديةاململكــــة العربيــــة الســــعو  بلغـــت قيمــــة صــــادرات

ـــى جمهوريـــة كينيـــا عـــام  مليـــار 2.9م نحـــو   2020إ

.  يريال سعود

ــــي املرتبــــة الـــــ  ــــي قائمــــة الــــدول ) 35(جــــاءت كينيــــا 

ا اململكة العربية السعودي ة، عام التـي صدرت إل

.م2020

انخفضـــــــــــــت قيمـــــــــــــة صـــــــــــــادرات اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

ـــــــــى  جمهوريـــــــــة  كينيـــــــــا عـــــــــام  م  2020الســـــــــعودية إ

مليـــون  ريـــال ســـعودي مقارنـــة بعـــام  3034بنحـــو   

مليــــون  731م، كمــــا انخفضــــت بمقــــدار   2019

.م2016ريال مقارنة بعام 

انخفــــــض معــــــدل نمــــــو صــــــادرات اململكــــــة العربيــــــة  

ـى  جمهوريـة كينيـا عـام  م بنحـو  2020السعودية إ

.عن العام السابق% 50.9

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

ى جمهورية كينيا، وأهم هذه السـلع : ـي السعودية إ

ا، منتجــــــــات  منتجــــــــات معدنيــــــــة، لــــــــدائن ومصــــــــنوعا

وأحجـــــــــار كيماويــــــــة غيــــــــــر عضـــــــــوية، أســــــــمدة، وأمـــــــــالح 

رهـــــا مـــــن ســـــكر ومصـــــنوعات ســـــكرية، واســــمنت، و  وغ

.السلع

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
كينيا

القيمةاملصدرةاسم السلعة
)مليون ريال(

1,620منتجات معدنية 

ا 647لدائن ومصنوعا

253منتجات كيماوية غيــر عضوية

96أمالح وأحجار واسمنت

92سكر ومصنوعات سكرية

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من جمهورية كينيا

تطور واردات اململكة العربية السعودية، 
رة  )م2020 - 2016(من جمهورية كينيا خالل الف
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امن كينياململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

مـــــــــن  اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية بلغـــــــــت قيمـــــــــة واردات

ى 2020جمهوريــــــة كينيــــــا عــــــام ريــــــال مليــــــون  375م  حــــــوا

.  يسعود

ـــــي املرتبـــــة الــــــ  ـــــي قائمـــــة الـــــدول التــــــي ) 66(جـــــاءت كينيـــــا 

ا اململكة العربية السعودية، عام  .م2020استوردت م

ن ارتفعـــــت قيمـــــة واردات اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية مـــــ

مليـــون  ريـــال 13م بمقـــدار   2020جمهوريـــة كينيـــا عـــام  

م، كمــــــا ارتفعــــــت بمقــــــدار   2019ســــــعودي، مقارنــــــة بعــــــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام 100

ة ارتفـــــع معـــــدل نمـــــو  واردات اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودي 

ي  2020مـــــــن جمهوريـــــــة كينيـــــــا عـــــــام  عـــــــن % 3.6م بحـــــــوا

.العام السابق

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ـي :  السعودية من جمهوريـة كينيـا، وأهـم هـذه السـلع 

ــــــارات وتوابــــــل،  أشــــــجار ونباتــــــات وأزهــــــار، بــــــن وشــــــاي و

ة أو فواكــه، لحــوم وأحشــاء وأطــراف لألكــل، نســج نباتيــ

رها من السلعورقية،  .وغ

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2020من جمهورية كينيا، عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعة
)مليون ريال(

ارات وتوابل 119بن وشاي و

86أشجار ونباتات وأزهار

71فواكه

53لحوم وأحشاء وأطراف لألكل

13نسج نباتية أو ورقية

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

ن التجاري  التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة ا اململكة ب ن وشركا ن، التجاري .م 2020 الرئيسي

 املوقعة اعيةوالجم الثنائية واالستثماري  والف والتجاري  االقتصادي التعاون  اتفاقيات املالية، وزارة

ن ا املشاركة أو  األجنبية أو  اإلسالمية والدول  السعودية العربية اململكة ب .ف

:  بيانات. 2

ي، البنك .م 2021 العاملية، االقتصادية املؤشرات الدو

:  مصادر أجنبية. 3

  

Central Intelligence Agency, The World  FactBook 2022.
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