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ــي آســيا الوســطى، شــمال غــرب الصــ ن؛ تقــع كازاخســتان 
ي أق شرق أوروبا ر األورال  .وغرب 

ي  .2كم 2,724,900تبلغ مساحة  كازاخستان حوا

 املوقع واملساحة 

القسم األول 

لكازاخستان املؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

ــــــــ ي االحتياطيــــــــات الهائلــــــــة مــــــــن الــــــــنفط والغــــــــاز واملعــــــــادن 

ث ، حيــــ.كازاخســــتان تشــــكل العمــــود الفقــــري القتصــــادها

عـادن تمتلك  احتياطيات كبيـرة مـن الوقـود األحفـوري وم

ا كمــا أن لــد. أخــرى ، مثــل اليورانيــوم والنحــاس والزنــك

ي كبيـر يضم الثـروة الحيوانية والحبوب .قطاع زرا

تـــــــــدرك الحكومـــــــــة أن اقتصـــــــــادها يعـــــــــاني مـــــــــن االعتمـــــــــاد  

ى النفط والصناعات االستخراجية وقـد بـ ذلت املفرط ع

داف  محــــاوالت أوليــــة لتنويــــع اقتصــــادها مــــن خــــالل اســــ

قطاعــــــــــــــــــــــات مثــــــــــــــــــــــل النقــــــــــــــــــــــل واألدويــــــــــــــــــــــة واالتصــــــــــــــــــــــاالت 

روكيماويــــــــــات وتصــــــــــنيع األغذيــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل تنميــــــــــة  والب

ربـــة الجوفيـــ. واســـتثمار أكبــــر ـــي كمـــا اعتمـــدت قـــانون ال ة 

ر  ـــــــــي  2017ديســـــــــم ـــــــــدف زيـــــــــادة التنقيـــــــــب واالســـــــــتثمار 

الهيدروكربونات ، وخاصة قطاع التعدين 

ـــــي كازاخســـــتان ـــــي اللغـــــة الرســـــمية  ،  اللغـــــة الكازاخيـــــة   

.والروسية لغة األعمال

ن والتجاريــــــــة االقتصــــــــادية لعالقــــــــاتتخضــــــــع ا كــــــــة اململ بــــــــ

ـــي  ،العربيـــة الســـعودية وكازاخســـتان التفاقيـــات عديـــدة و

امقّدِ  ن حكومـة اململكـة وحكومـة« م جمهوريـة  اتفاقية ب

ـــــــــــ رب كازاخســـــــــــتان لتجنـــــــــــب االزدواج الضـــــــــــري وملنـــــــــــع ال

روتوكـــــ ـــــى الـــــدخل وال ـــــي شـــــان الضـــــرائب ع ول الضـــــري 

.هـ 1433/10/25بتاريخ 68/مرسوم ملكي ، » املرافق لها 

االقتصاد

تقديرات عدد سكان كازاخستان، 
م2021عام 

لكازاخستان، أهم املؤشرات االقتصادية
م2020عام 

خريطة كازاخستان

ى عدد السكا نسمة19,245,793 نإجما

% 0.81معدل النمو السكانى

ي  ى اإلجما الناتج املح

)باألسعار الجارية(
مليار دوالر أمريكى 171.082 

ن التجارية العالقات وكازاخستان السعودية العربية اململكة ب

Source: World Bank, World Development Indicators Database.

Source: Central Intelligence Agency.

ي هذه الخريطة قد يختلف عن األبعاد ال*  .فعليةمقياس الرسم املستخدم 
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ى العالمصادرات . 1 كازاخستان إ

م2020أهم الدول املستوردة من كازاخستان، عام  

ى العالم، عام  م2020أهم صادرات كازاخستان إ

الدول املستوردة من كازاخستانأهم . 2

القسم الثاني

ن لكازاخستان وأهمالتجارة الخارجية مالمح  ا التجاري شركا

ـــــــــى العـــــــــالم صـــــــــادرات كازاخســـــــــتانقيمـــــــــة  يبلـــــــــغ إجمـــــــــا   إ

ــــى . م2020عــــام  يمليــــار دوالر أمريكــــ 46.95ي  حــــوا و

ى 49بذلك تحتل املركز الـ   من حيث ترتيب املصدرين ع

ي العام نفسه .مستوى العالم، 

ـى العـالم، وأهمهـا مـن ح كازاخستانتتنوع صادرات  يـث إ

روليــة والزيــوت امل: ألهميــة النســبيةا ســتخرجة الزيــوت الب

مــــــــــن املعــــــــــادن البيتومينيــــــــــة الخــــــــــام، النحــــــــــاس وســــــــــبائك 

روليــــــــة  النحــــــــاس املكــــــــرر وخالئطــــــــه الخــــــــام، الغــــــــازات الب

يائيــــة والهيــــدروكربونات الغازيــــة األخــــرى، العناصــــر الكيم

ـي ذلــك يميائيــة املــواد الك. املشـعة والنظــائر املشــعة ، بمــا 

االنشطارية أو الخصبة، وسبائك الحديد

ن شــــغلت  ن الــــدول املســــتور الصــــ ــــى بــــ  دة مــــناملرتبــــة األو

 يجمـــــــاإ مـــــــن% 19.2كازاخســـــــتان بأهميـــــــة نســـــــبية بلغـــــــت  

عـــــــام ، كازاخســـــــتان الـــــــدول املســـــــتوردة مـــــــنقيمـــــــة واردات 

ـــــا م، 2020 قيمـــــة  يمـــــن إجمـــــا% 14.2بنســـــبة إيطاليـــــا  تل

ــــــــي العــــــــام مــــــــن  الــــــــدول املســــــــتوردة واردات  كازاخســــــــتان، 

.نفسه

األهمية النسبيةأهم الدول املستوردة
(%)

ن 19.2الص

14.2إيطاليا

10.4االتحاد الروس

6.7هولندا

4.5أوزبكستان

كود 
املصدرةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

2709
رولية والزيوت املستخرجة م ن الزيوت الب

الخام البيتومينيةاملعادن 
50.49

7403
 هوخالئطالنحاس وسبائك النحاس املكرر 

الخام 
5.79

2711
رولية والهيدروكربونات الغ ازية الغازات الب

األخرى 
5.26

2844
ملشعة ، العناصر الكيميائية املشعة والنظائر ا

ي ذلك رية أو املواد الكيميائية االنشطا. بما 
الخصبة

3.66

3.53سبائك الحديد7202

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 
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كازاخستان من العالم  واردات. 3

ى كازاخستان، عام  م2020أهم الدول املصدرة إ

أهم واردات كازاخستان    
م2020من العالم، عام  

ى كازاخستانأهم . 4 الدول املصدرة إ

ي  احو  من العالم كازاخستان قيمة واردات يبلغ إجما

ـــــــى بـــــــذلك 2020عـــــــام  يدوالر أمريكـــــــر مليــــــا 38,01 م، و

ـ 56تحتل املركـز  الــ  ى مـن حيـث ترتيـب املسـتوردين ع

ي العام نفسه .مستوى العالم، 

مـــــــن العـــــــالم، وأهمهـــــــا مـــــــن  كازاخســـــــتانتتنـــــــوع واردات 

رهـــا الثالجـــات واملجمـــدات وغ: ألهميـــة النســـبيةحيـــث ا

ريـــــــــــــــد أو التجميـــــــــــــــد ، الكهربائيـــــــــــــــة،  مـــــــــــــــن معـــــــــــــــدات الت

بـــــة باســـــتثناء املصـــــاعد الغازيـــــة املرك(مضـــــخات الهـــــواء 

ـــــ تت)واملصـــــاعد الهوائيـــــة والنـــــاقالت كـــــون ، األدويـــــة ال

 مــن منتجــات مختلطــة أو غيـــر مخلوطــة لالســتخدامات

ــــــــي ذلــــــــك هواتــــــــف . العالجيــــــــة، أجهــــــــزة الهــــــــاتف ، بمــــــــا 

ر للشــــبكات الخلويــــة أو للشــــبكات الالســــلكية، ال صــــناب

ر واملحــــــــابس والصــــــــمامات واألجهــــــــزة املماثلــــــــة للمواســــــــ

.وأغلفة الغاليات والخزانات

ن الـــــــــدول االتحـــــــــاد الروســـــــــ ا شـــــــــغل ـــــــــى بـــــــــ  ملرتبـــــــــة األو

% 34.9املصــــدرة لكازاخســــتان بأهميــــة نســــبية بلغــــت  

 املصــــــــــــــــدرةالــــــــــــــــدول قيمــــــــــــــــة صــــــــــــــــادرات  يجمــــــــــــــــاإمــــــــــــــــن 

ن بأهميــة نســب تلتــه. م2020لكازاخســتان عــام  ية الصــ

الـــــــــدول قيمــــــــة صـــــــــادرات  يمـــــــــن إجمـــــــــا% 16.7بلغــــــــت  

.ي العام نفسه .املصدرة لكازاخستان 

األهمية النسبيةأهم الدول املصدرة
(%)

34.9االتحاد الروس

ن 16.7الص

12.8جمهورية كوريا

4.7أملانيا

3.0الواليات املتحدة األمريكية

كود 
املستوردةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

رها من معدات 8418 الثالجات واملجمدات وغ
ريد أو التجميد ، الكهربائية  .الت

4.89

8414
ازية باستثناء املصاعد الغ(مضخات الهواء 

)املركبة واملصاعد الهوائية والناقالت
3.54

3004
أو طة األدوية ال تتكون من منتجات مختل

.مخلوطة لالستخدامات العالجيةغيـر 
3.08

8517
ي ذلك هواتف . أجهزة الهاتف ، بما 

لكيةللشبكات الخلوية أو للشبكات الالس
2.68

8481
ر واملحابس والصمامات واألج هزة الصناب

ر وأغلفة الغاليات  املماثلة للمواس
والخزانات

2.13

Source: COMTRADE ,ITC 

Source: COMTRADE ,ITC 
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

.م2020الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية، 

ن اململكــــة العربيــــة الســــعودية  وكازاخســــتان  زدواج الضــــري لتجنــــب اال املركــــز الــــوط للوثــــائق واملحفوظــــات، اتفاقيــــة بــــ

ى الدخل ي شأن الضرائب ع رب الضري  .وملنع ال

:  مصادر أجنبية. 2

 Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2022.

World Bank, World Development Indicators Database.
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