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 الملف التعریفي ودلیل التصدیر

 

 2016 – 2015: نظرة عامة

 2015 األعمال أنشطة ممارسة تقریر
 ممارسة سھولة" قائمة في الكلي الترتیب

 )دولة 189 یضم والذي" (األعمال أنشطة

129 

 2016 – 2015 العالمي تنافسیةتقریر ال
) 7-1( العالمیة التنافسیة تقریر مؤشر

 األفضل

3.9 

 99 )140التصنیف الكلي (التصنیف / 

 2014مؤشر مدركات الفساد،  –تقریر الشفافیة العالمیة 
 التصنیف الكلي

 )(نظیف جداً  100(فاسد جداً) إلى  0

27 

 

 العامة للنظرة التوضیحي الرسم
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 2016- 2015الملف التعریفي العام، 

 المؤشرات القطاعیة / التكنولوجیة المؤشرات االجتماعیة االقتصادیة

 100اشتراكات الھواتف المحمولة (لكل  ملیون  52 جمالي عدد السكانإ

 شخص)

31.59 

 2.9 شخص) 100مستخدمي اإلنترنت (لكل  5.46 نمو السكان الحضري (النسبة السنویة %)

جمالي نسبة االلتحاق بالمدرسة للمرحلة إ (2013)64.29 بالسنوات)الوالدة، (متوسط العمر المتوقع عند 

 ، لكال الجنسین (%)االبتدائیة

83.63 (2006) 

مالي نسبة االلتحاق بالمدرسة للمرحلة إج (2013)5.22 )امرأةجمالي معدل الخصوبة (الوالدات/إ

 الثانویة، لكال الجنسین (%)

29.03 (2006) 

جمالي الناتج المحلي بأسعار السوق (الحالي إ

 )بالدوالر األمریكي

المحلي  من الناتجمساھمة القطاع الزراعي  ملیار  48.06

 %)اإلجمالي (

41.92 

المحلي  من الناتجمساھمة القطاع الصناعي  6.97 جمالي نمو الناتج المحلي (النسبة السنویة %)إ

 %)اإلجمالي (

14.66 

االستثمار األجنبي المباشر، (رصید الدفع الحالي 

 األمریكي)بالدوالر 

المحلي  من الناتجمساھمة قطاع الخدمات  ملیون  944

 %)اإلجمالي (

43.42 

  مؤشرات التجارة  المؤشرات البیئیة

 455.59 النفط)استخدام الطاقة (نصیب الفرد / كغ من 
(2012) 

تجارة البضائع (% من الناتج المحلي 

 اإلجمالي)

40.07 

الفرد / طن انبعاثات ثاني أكسید الكربون (نصیب 

 متري)

ج تالصادرات (سلع وخدمات) (% من النا (2011) 0.15

 المحلي اإلجمالي)

19.48 

استھالك الطاقة الكھربائیة (نصیب الفرد / 

 ساعة)/كیلوواط

مستوردات (سلع وخدمات) (% من الناتج  (2012) 98.84

 المحلي اإلجمالي)

28.89 

صادرات التكنولوجیا المتقدمة (% من 

 الصناعیة)الصادرات 

5.7 (2010) 

  المصدر: مؤشرات التطور العالمي

 

 )PESTLE ANALYSISتحلیل البیئة الخارجیة والمحیطة (

 

 الوضع السیاسي

استقلت  الجنوب تنزانیا.مال اثیوبیا ومن تقع كینیا في شرق أفریقیا ویحّدھا من الشرق الصومال ومن الغرب اوغندا ومن الش
، وینتمي الرئیس 2013ابن الرئیس المؤسس لكینیا والذي تولى الحكم عام  أوھور كینیاتا ورئیسھا الحالي ،1963عام  كینیا

فاق والفرص الدول ذات اآل باعتبارھا إحدىعالم العالمیة مؤخراً وسائل اإلتصدرت أخبار كینا . لى أكبر القبائل الكینیةالحالي إ
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إلى أن كینیا تمتلك  تجدر اإلشارة. ووبسبب ھجمات جماعة "بوكو حرام" من جھة أخرىاالقتصادیة المحتملة من جھة 

 كبر واألكثر تقدما في شرق افریقیا.االقتصاد األ

 

والھجمات ال العرقیة على الرغم من األحداث السیاسة التي مرت بكینیا خالل السنوات الماضیة، وخاصة فیما یتعلق باألعم

والسیاسي.  االقتصاديوالتقدم  االزدھارستطاعت كینیا أن تتخطى ھذه العقبات وأن تتقدم الدول اإلفریقیة من حیث اإلرھابیة، ا
   .  2013النیابیة في عام  االنتخاباتقامت كینیا بوضع دستور جدید للبالد وأجریت  2010كما تجدر اإلشارة إلى أنھ وفي عام 

 

 ي الوضع االقتصاد

األفریقي، الجنوب بالنسبة للرند  حدث كما الدوالر،أمام  2016قیمة الشلن الكیني في كانون الثاني  انخفاضرغم من على ال

الكیني وخاصة عند مقارنتھا مع الدول األفریقیة ذات االقتصاد  باالقتصادعلى نظرتھم المتفائلة والمتعلقة  االقتصادیونحافظ 
، 2015% في عام 6.5بحوالي االجمالي نمو حقیقي في الناتج المحلي ویعزى ذلك إلى قدرة كینیا على تحقیق نسبة  ألمشابھ،

 . سنوات القادمة الثالثى إل خالل السنتیناإلیجابي  ومن المتوقع ان یستمر ھذا المسار
 2016% في عام 6.8ى النمو االقتصادي إلعتماد كینیا على استیراد النفط، أن تصل نسبة االقتصادیون، وبسبب ا بعض یتوقع

مالي كبیر واستثماره للتوسع في  سعار النفط وتحقیق وفرة على االستفادة من االنخفاض في أوذلك بسبب قدرة الحكومة الكینی
تي الھرة النینو ظا لتأثیرعالمیاً نتیجة رتفاع أسعار الغذاء كینیا با تأثرت، 2016من ناحیة أخرى في عام و عمال البنیة التحتیة.أ

ن الحكومة الكینیة االقتصادي فإبلدان مثل غانا للضغط في حین تعرضت ف. واسع في افریقیاالجفاف على نطاق  انتج عنھ

 خدمات البنیة التحتیة والخدمات العامة.اتجھت نحو الزیادة في االنفاق على 

 
، فضًال 2015من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  %   8-7بحوالي یقدر قدر العجز في الحساب الجاري على الرغم من أن 

تغییرات في  بإجراء 2016عام في المیزانیة إال أن المحللین یتوقعون أن تقوم الحكومة الكینیة في بدایة  عجز واضح عن وجود

یؤدي الى التحسن في الحساب  المیزانیة من خالل میزانیة تكمیلیة للسنة المالیة الحالیة بھدف تخفیض العجز في المیزانیة بما

 الجاري.
التوقعات حول نسبة النمو البنك الدولي صحة  كد، أحول التطورات في االقتصاد الكیني 2015آلذار نشرة البنك الدولي في 

، وذلك نتیجة لالنخفاض في 2015م % في عا6بة سینمو بنسن االقتصاد توقعة في االقتصاد الكیني والتي أشارت إلى أالم

 قتصادیةابیئة ، باإلضافة إلى وجود وغیرھا من المجاالت صناعةواالستثمار في البنیة التحتیة والزراعة وال أسعار الطاقة

 النموالتكامل اإلقلیمي والذي سوف یعمل بدوره على استدامة ودفع عجلة التصدیر ووالقدرة على  متطورة،مستقرة وبیئة أعمال 

 . االقتصادي

 

 لنموا في الرئیسي حركمال یعتبر الذيو الصناعة قطاع تنافسیة زیادة بسبب وذلك إفریقیا في النمو مراكز أھم أحد كینیا تعتبر

 القدرة البالد تملك ، حیثأفریقیا في نمواً  االقتصادات أسرع أحد لتصبح تستعد كما جدیدة، عمل فرص وخلق الصادرات وزیادة
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 الشباب، فئة في وخاصة السكانیة الزیادة نسبة تنامي خالل من أفریقیا في الكبرى النجاح قصص من واحدة تكون أن على

 تركیز ضرورة إلى اإلشارة تجدركما . أفریقیا شرق في دورھا، باإلضافة إلى الجدید والدستور، الخاص القطاع وحیویة

 االنتاجیة والذيو االستثمار وانخفاض والحوكمة المساواة وعدم كالفقر ھھاجتوا التي التحدیات بعض معالجة على الحكومة

 .الكیني المواطن حیاة على ینعكس وبما ،ومستدامة سریعة نمو معدالت تحقیق في بدوره یساھم سوف
 138,743إلى   2015ب ملیون شلن كیني في آ 125.696واردات البالد من  رتفعتا كیني،الالبنك المركزي  حصائیاتبحسب إ

 1998ملیون شلن كیني من  61.646.95بشكل عام، فقد كان معدل واردات كینیا و. من نفس العام 1ملیون شلن كیني في أیلول

ملیون شلن كیني في  13453سجلت انخفاضاً بقیمة كما  ،2014في أیلول ملیون شلن كیني  159.936بارتفاع  2015لغایة 

 .  1999كانون الثاني 

كبر للمحاصیل الزراعیة، ھذا أمكانیة إنتاج یصبح لدى كینیا إیمكن أن  لتزوید كینیا بالمیاه 2MITوفي ضوء وجود مشروع 

بحسب مؤشر التعقید وباإلضافة إلى وجود شبكة مواصالت حدیثة تمكنھا من نقل المنتجات التي یمكن تصدیرھا. 
السادس  فإن االقتصاد الكیني یحتل المركز 0.568-قدر بـ  والذي Economic Complexity Index (ECI)االقتصادي

كبر أ، فإن حصة كینیا من الصادرات العالمیة واضحة؛ وبالتاليمنتجات بمیزة تنافسیة  191، كما یصدر العالموالثمانین على 

 من حجم سوق العالمي.    توقعھیمكن  مما

تستورد كینیا معظم اآللیات ومعدات النقل والمنتجات النفطیة والمركبات والحدید والفوالذ والراتنج والبالستیك من الھند 

 كینیا استوردتكما والصین واإلمارات العربیة المتحدة وجنوب أفریقیا والمملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة والیابان. 
، أن تلك األرقام تتضاءل Trading Economicsموقع  الحظحیث  ،األردن من نترات شكل على دوالر ملیون 13.6 حوالي

ملیون  793ملیون دوالر من الیابان و 892دوالر من الصین و ملیار 3.22ملیار دوالر من الھند و 3.93الواردات  وبلغت ھذه

ملیون  915ملیون دوالر من المملكة المتحدة. في الفترة ذاتھا؛ صدرت كینیا الشاي (بقیمة  660دوالر من جنوب أفریقیا و

ملیون دوالر)  209ة (بقیمملیون دوالر) والقھوة  642(بقیمة  زھارملیون دوالر) واأل 680(بقیمة  المكرردوالر)، والنفط 

الوالیات المتحدة لمملكة المتحدة وھولندا واوغندا وتنزانیا وبالتصدیر لكل من اكینیا كما قامت ملیون دوالر).   162(والبقولیات 

 489ملیون دوالر من اوغندا وھولندا (بقیمة  533ملیون دوالر من زامبیا و 680أن تحصد ما قیمتھ  استطاعت كما وباكستان،

 3ملیون دوالر). 419ملیون دوالر) والمملكة المتحدة (بقیمة  439دوالر) والوالیات المتحدة األمریكیة ( ملیون

 

  الوضع االجتماعي

طریقة  ھي- القضایا المتعلقة بالبیئة والبنیة التحتیة الرغم من على-فھم المجتمع الكیني من خاللھا یمكن  التيطرق الحدى إن إ
تحویل  كمنصة MPESAمثل . وفقاً لماستر كارد؛ فإن نجاح الخدمات المعروفة عالمیاً كبیر بنجاحنقل األموال التي حظیت 

یمكن للعمالء نھ إال أ 4وسائل الدفع التقلیدیة البدیلة. یتطلب بنیة تحتیة متطورة غیر تقلیدیة واالستغناء عناألموال المنقولة 

 ر أن المجتمع الكیني یشبھ الكثیر مناستالم الدفعات لبعضھم البعض وھذا یظھإرسال أو في كینیا والتجار الیوم  والمستھلكین
 كیني /= شلن 102دوالر یساوي  1.00یرجى مالحظة أن  1
2 http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ken/#Product_Space 
3 http://www.tradingeconomics.com/kenya/exports 
4 readiness.mastercard.com/country/?kehttp://mobile 
 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ken/#Product_Space
http://www.tradingeconomics.com/kenya/exports
http://mobilereadiness.mastercard.com/country/?ke
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في  1 رقمماستركارد ؛ حیث أنھ مستعد لتلقي لمزید من المنتجات والخدمات المرنة والقابلة للحیازة وتعتبر المجتمعات االفریقیة

یبدو أن كینیا تتقدم  بالمقارنة مع غیرھا من البلدان األفریقیة جنوب الصحراء الكبرى؛جاھزیتھا للقیام باألعمال. من حیث  كینیا

قویة للحقوق االجتماعیة واالقتصادیة  ةحمایحمالت  قامت بتبنيلمواطنیھا حیث حقوق االقتصادیة واالجتماعیة لل ھافي إدراك
شرق أفریقیا وعن . بالرغم من أن كینیا تتمتع باقتصاد كبیر ومتنوع جعلھا تتمیز في أفریقیا بشكل عام 2010في دستور عام 

شارة الى أن وتجدر اإل؛ السكانالمطرد في عدد نمو الما زال األمر صعباً بسبب الفقر وعدم المساواة وإال أنھ  ،بشكل خاص

 من السكان.الجزء األكبر یشكل الشباب 

 

 العلوم والتكنولوجیا
ى وأدت إلمما أدى لثورة تكنولوجیة حفزت اإلبداع الداخلي  2000عام كینیا تحرر قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في 

الجیل الرابع  تبني تطویر على حالیاحیاة الكینیین. باالنتقال من تكنولوجیا الجیل الثاني للثالث تعمل البالد في تحّول حدوث 
Long Term Evolution -LTE  من  ،وتكنولوجیا المعلومات تكرةالمب خدمات االتصاالتفي كأحد بلدان أفریقیا الرائدة

كما  ،وانخفاض الضرائب واالستثمار النوعیة عرض النطاق الترددي وتحسینفي زیادة وتغطیة ممتدة بشكل كبیر  خالل توفیر

قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  اعتبارضمان  في دعم البنك الدولي لمشروع الشفافیة وبنیة االتصاالت التحتیة یساھمس

 ادي. للنمو االقتص األساسي المحرك

 

، على الرغم من نموه في نمو الناتج المحلي اإلجمالي على مدى العقد الماضيالقطاع في إضافة نقطة مئویة سنویة  لقد ساھم
وتكنولوجیا المعلومات مقارنة بالدول اإلفریقیة وضمان  االتصاالتولضمان حفاظ كینیا بتصدر قطاع % سنویاً. 20 بمعدل

، یجب أن یتم معالجة بعض العوامل األساسیة والتي من الممكن أن تعیق ھذا التطور ومنھا تكالیف االبتكارقدرتھا على 

والذي أفضل  مالأع ئةإلیجاد بیتحسین البنیة التحتیة للنقل تزوید الكھرباء، باإلضافة إلى ضرورة  استمراریةالكھرباء وضمان 

بالتالي توفیر قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ول وتعزیز التسویقالمزید من االستثمارات  بدوره سوف یعمل على جذب

 . عوائد مالیة للحكومة الكینیة
 

 الوضع القانوني
وذلك نظرا لوجود األعمال والقضایا غیر المنجزة) (في ضوء تراكم غیر فعالة  في الماضيالقضائیة الكینیة كانت السلطة 

مع  ،عاتالحاالت القضائیة والتأخر في حل النزاتراكم  أدى التجاري للمحكمة العلیا تحتاج سنوات لحلھا.قسم حاالت لدى ال
ى إیجاد طرق بدیلة إلى إجبار العدید من الجھات ذات العالقة إل 2003كینیا منذ عام  ىإلتدفق االستثمارات األجنبیة  استمرار

العدالة التجاریة في الخیارات لتسویة النزاعات المشتركة لنظام  والوساطة كأحدلتسویة وحل القضایا والنزاعات ومنھا التحكیم 

 إلى كونھا أقل كلفة بالمقارنة مع وسائل القضاء التقلیدیة. ترافقت باإلضافةوتعتبر ھذه الوسائل أسرع وأكثر كفاءة كینیا. 

 .  قانونیةإصالحات مع حات االقتصادیة في كینیا أیضاً اإلصال
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 الوضع البیئي

التصحر وإزالة الغابات والصید وتلوث المیاه وتعریة التربة ب المتمثلةالبیئیة مؤخراً مجموعة من التحدیات  لقد واجھت كینیا

فترات مستمرة من الجفاف والفیضانات. لقد بذلت كینیا مجھوداً في تحسین قدرتھا البیئیة  وجودغیر المشروع؛ باإلضافة إلى 

ة كجزء من ثالث عشرة اتفاقیة عالمیة تغطي معاییر التغیر المناخي والتصحر والنفایات الخطرة والكائنات المھددة وحمایة طبق

 . وغیرھا األوزون وحمایة الحیاة البحریة

 

العدید من األمور البیئیة التي تؤثر على كینیا، فإن األھم منھا ھي مصادر المیاه (التلوث والجفاف بالرغم من أن ھناك 

 الكفافزراعة ). من ناحیة أخرى فما زالت والفیضانات والتصحر وإزالة الغابات والصید غیر المشروع

“Subsistence agriculture” ثرت ، أ2009في عام السكان. ر مضاعف على في كینیا وبالتالي فسیكون للجفاف تأثی منتشرة

 10عالن حالة الطوارئ،  حیث كان ة إلالمحصول الزراعي، مما دفع بالحكومة الكینی  علىمستویات األمطار المنخفضة جداً 

 –ملیون كیني تحت خطر مواجھة الجوع. ومن ناحیة أخرى، فإن الفیضان الموسمي منتشر بشكل واسع (باألخص بین تموز 

طینیة، وتدمیر المحاصیل، وتلوث المیاه.  نھیاراتباأیلول) والذي یؤدي بدوره للعدید من اآلثار بما فیھا تشرد السكان والتسبب 

تلوث بیئي حاد، یؤثر على أنواع من األسماك بلإلصابة ، خطر تعرضھا حجًما وتواجھ بحیرة فكتوریا، أكبر بحیرة في أفریقیا

 فیھا وعلى صید األسماك.

 

 لتصدیر ادلیل 
 

قیمة واردات كینیا للربع األول من السنة المالیة  انخفاض إجمالي، بینت إحصائیات التجارة الخارجیة 2015في كانون األول 

لى انخفاض الواردات من الوالیات إ% عن نفس الفترة من السنة السابقة؛ حیث یعزى ذلك 13.55بنسبة  2016/  2015

واردات من كل الوفرنسا، في حین ازدادت  ةالسعودیقیمة الواردات من الھند والمملكة العربیة  فضتكما انخالمتحدة األمریكیة. 

 كما ،% 10 لىإ المتوسط المدى على كینیا نمو یصل بان المتوقع منمن: اإلمارات العربیة المتحدة والصین وجنوب أفریقیا. و

 مجال في كینیا استثمارات زیادة المتوقع من نھأ حیث إشراقا أكثر أعمال بمستقبل بھ المتعلقة والتوقعات القطاع داءأ ویبشر

 والسكك الطاقة مصادر من مقربة على التي تقعو لھا المخطط الحرة التجارة مناطقأن ترفد من شانھا  والتيالطاقة،  تولید

 .بینھا تربط التي الحدیدیة

 

 | القطاعات األردنیة المخصصة 2013/2014 – كینیاالمنتجات إلى  مصدرو
 

 

 الرقم

 

 قطاع محدد | المنتجات

 

 شركاء التصدير

 

 النسبة

 اإلنشاء .1

 يشمل األبنية المصنعة مسبقًا ومعدات النقل واآلليات واألنابيب والحجارة والرخام والغرانيتو

 32 الصين

 17 الھند

 9.9 المملكة المتحدة
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Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 الجلود والمالبس .2

بقار والسجاد ونسيج األرضيات باإلضافة إلى يشمل اكسسوارات المالبس وجلود األو

 والمطرزات واألقمشة المحبوكة المنسوجات

 83 الصين

 8.8 الھند

 4.9 | 5.6 تايلند | اندونيسيا

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 األثاث .3

األبواب والنوافذ واإلطارات الخشبية  يشمليشمل منتجات األبنية الخشبية والنجارة بما و

 وأعمال الديكور

 62 الصين

 8.9 ماليزيا

 5.6 ايطاليا

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 التوريدات الطبية والعالجية .4

 يشمل المنتجات البيطرية والمستھلكات مثل القفازات والحقن وغيرھا من المعدات الطبيةو

 28 الصين

 17 ألمانيا

 8.1 الھند

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 الطباعة والتغليف والقرطاسية .5

تشمل و% من منتجات األقالم الحبر والرصاص. 46تزود اثيوبيا بما يصل إلى  كينياالحظ أن 

 ... إلخ المالحظاتالقائمة دفاتر 

 32 الھند

 14 إندونيسيا

 12 الصين

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 الھندسة والكھربائيات .6

والمعدات المنزلية المعدنية الكھربائية يشمل المضخات والرافعات والمصاعد واألدراج و

 واألضواء وتمديدات األسالك واالكسسوارات

 32 الصين

 17 الھند

 8.5 كوريا الجنوبية

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 المواد الكيماوية ومواد التجميل .7

 يشمل مواد التجميل الطبية ومساحيق التجميل باإلضافة إلى مواد التجميل العضويةو

 52 الھند

 9.6 سويسرا

 6.8 الصين

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 التوريدات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية .8

 يشمل الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية والثروة الحيوانية والمياه المعدنية والمشروباتو

 والكحولية الغازية

 35 روسيا

  34 اوكرانيا

 17  استراليا

Please See: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/ken/show/1001/2013/ 

 التعدين .9

 على الرغم من أن ھذا ما تستورده كينيا الحظ أن قطاع التعدين يستثني بشكل خاص النفط

 يشمل األسفلت والفوسفات والبوتاس هبشكل رئيسي ولكن

 43 جنوب أفريقيا

 32 ايطاليا

 21 الصين

 على للحصول شاملة طریقة الموقع عد ھذای Observatory Of Economic Complexity من ھي كما والحقائق أخذت األرقام أن مالحظة یرجى
 /www. atlas.media.mit.edu/en زیارة یرجى المعلومات من للمزید. العالمیة التجارة عن محددة تفاصیل
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 | القطاعات األردنیة المخصصة 2013/2014 – كینیال تالخدما مصدرو 
 

 النسبة شركاء التصدير قطاع محدد | الخدمات الرقم

 غ/م ادناه 1يرجى مالحظة  تعليمالالخدمات:  .10

 غ/م ادناه 2يرجى مالحظة  ظيفةتكنولوجيا النالالخدمات:   .11

 غ/م ادناه 3يرجى مالحظة  الخدمات: االستعانة بمصادر خارجية للبحث السريري .12

 غ/م ادناه 4يرجى مالحظة  الخدمات: السياحة العالجية .13

 غ/م ادناه 5يرجى مالحظة  الخدمات: الزراعة والھندسة .14

 13 | 24 | 29 الصين | الواليات المتحدة | ھولندا المركزياالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: البرمجة | الحاسوب  .15

 13 | 24 | 29 الصين | الواليات المتحدة | ھولندا االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: االستشارة، البيانات | األنشطة ذات الصلة 

 10 | 15 | 38 الصين | كوريا الجنوبيةھنغاريا |  : إصالح الحاسوب | المعدات الخارجيةاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 على للحصول شاملة طریقة الموقع عد ھذای Observatory Of Economic Complexity من ھي كما والحقائق أخذت األرقام أن مالحظة یرجى
 /www. atlas.media.mit.edu/en زیارة یرجى المعلومات من للمزید. العالمیة التجارة عن محددة تفاصیل

 

 التعلیم خدمات قطاع حول 1 مالحظة

لقطاع الخدمات التعلیمیة األردنیة؛ فقد استخدمت كینیا االتصاالت وتكنولوجیا وزبوناً متوقعاً ربما تكون كینیا حلیفاً طبیعیاً 

وفي مع ذلك؛ بالرغم من أنھا ما زالت في بدایتھا. و معظم البلدان األفریقیة األخرىكثر من أ ةالتعلیمالعملیة المعلومات في 

قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات جدید والمبادرات التعلیمیة ما زالت تسیطر علیھ الجوانب التقنیة؛ یمكن ضوء أن 

جودة تعلیمیة وتكنولوجیة استخدام االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لتوفیر  فيكبیر بشكل  للخدمات المھنیة األردنیة المساعدة
االنتھاء منھ  وتم 2013و 2008تنفیذه بین عامي  تموالذي  برنامج دمج االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات. إن أفضلوتربویة 

 الكیني.في برنامج دعم قطاع التعلیم  یورو ساھمملیون  4.5 وبكلفة حواليمؤخرا 

 

 ]والریاح الشمس[ النظیفة التكنولوجیا خدمات قطاع حول 2 مالحظة
الكینیة الحكومة  كما قامت. 2كیلوواط ساعة/م 6-4 بـ یقدر شمسي شعاعيإ معدلب كینیا تتمتعلكینیة، وفقاً لھیئة تنظیم الطاقة ا

ة. وتطور قطاع الطاقة الشمسیة على معدات وملحقات الطاقة البدیل المبیعاتضریبة إلغاء ائب وضرمن الالواردات  بإعفاء

 .في كینیا على مر السنواتبالكھرباء لمنازل والمؤسسات البعیدة عن الشبكة المحلیة اتزوید الكیني على مر السنوات حیث تم 
ومتوقع لذروة، في وقت اكیلوواط  500لتحدید الطلب على األلواح الضوئیة والتي تم تقدیرھا بحوالي  تم إجراء مسح أوليكما 

 % سنویاً.15بنسبة ھذا القطاع  أن ینمو

 ارتفاعفي كینیا، فإن القطاع یواجھ بعض المعیقات مثل الریاح من  في تولید الطاقة االستثمارأما فیما یتعلق في مجاالت 

ة لتولید طاقة الریاح ناسبالمناطق الموعدم توفر البیانات الكافیة والمتعلقة بنظام الریاح، باإلضافة إلى بعد  االستثماریةالتكالیف 

كما تجدر اإلشارة إلى أنھ حالیا یتم  .خطوط النقلات رأسمالیة مرتفعة في والتي تتطلب استثمار عن الشبكة ومراكز التحمیل
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 KenGen – Kenya ینیا للتولید]كینجین [كمیجاواط من قبل شركة  5.1تبلغ  استیعابیةتولید الطاقة من الریاح وبطاقة 

Generation   .في موقع نغونغ 

 

حیث یتم تطویر ما یقارب نصف المشاریع الحالیة الكیني  شركات محلیة على سوق الطاقة المتجددة سیطرت ،ومع ذلك 

متجددة؛ على سبیل المثال الطاقة الخصیصاً لتطویر مشاریع  نشئتأشركات خاصة بشراكة مع شركات كینیة، وھي 
 .  Aeolus Kenya، ایلوس كینیاGitson Energy، جیتسون اینیرجيTowerPowerتوربور

 

مثل  لمشاریعا المشاریع وتأمین المعدات الالزمة لھذهمع شركات عالمیة لتطویر تحالفات تقوم الشركات المحلیة بعقد 

على ففي قطاع الطاقة المتجددة في البالد. متزایدا ومھما أن الشركات اآلسیویة تلعب دوراً جلیاً یبدو و .التوربینات واللوحات

كوریا وشركة تویوتا تسوشو الیابانیة وجینكوسوالر الصینیة سبیل المثال فإن شركات ھیونداي للھندسة واإلنشاءات من جنوب 
  من إجمالي حجم المشروع. %25نسبتھ تساھم ما 

 

   المخبریةقطاع خدمات بحوث المصادر الخارجیة  حول 3 مالحظة
% من الوالیات 16 ،% من ألمانیا27 مخبري،البحث على معدات ال 2013ملیون دوالر في عام  24یقارب  كینیا ما أنفقت

 األردنن وھنا یمكن القول إ. مخبريالبحث الھذه الدول في مجال كینیا على لى اعتماد مما یشیر إ الصین،% من 7.8المتحدة، 

ال تملك القدرة ن ا المجال إال إنھا ولغایة اآلفي ھذبخطوات واسعة  كینیا قیام من رغمفبال لدخول السوق الكیني. الفرصةیملك 

 .ةالخاصبحوثھا الكافیة لتنفیذ 

 

 عالجیةال السیاحة خدمات قطاع حول 4 مالحظة

والھند دبي یر وجھة سفرھم عن جنوب أفریقیا ولتغیمواطنیھا  بحث كینیاتقوم  ،مجلة السیاحة الطبیة العالمیةبحسب ما ورد ب

فریقیة د األبالالمن  استقطاب المھتمین بالسیاحة العالجیة تعمل علىو لتلقي العالج في الداخل، وتوجیھملعالج؛ الغایات 

 . خرىاأل

 

تم كما . یةالخارج النفقاتلتقلیل  العالجیة للسیاحة طالق مخطط استراتیجيمحلیة وإ مرافق عالجیةیتم اآلن التخطیط لبناء 

أمراض السرطان والكلى ت في كینیا باإلضافة إلى معدات تشخیص إلعادة تأھیل مئات العیادات والمستشفیا صندوقتخصیص 

 .الخدمات الصحیة محلیا مستوىتحسین ى والتي تھدف إلوالقلب 

 

لشراكة مع القطاع فتح باب لستقوم الحكومة بموجب ھذا المخطط ب حیثكینیا؛ األردن تملك فرصة إضافیة للعمل مع  وعلیھ فإن
 10خرى لتوفیر حوالي األبلدان المن الكامل لجذب المرضى المحلیین ب حدیثة ومجھزةة الخاص األردني بإنشاء منشآت صحی
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مع القطاع الخاص لشراء بالمشاركة  قد تم طرحھاأن العطاءات  خاصة ساسیا،ویعد التوقیت عامال أملیون شلن كیني سنویاً. 

 .مدرب إعداد طاقموالمعدات 

   

  والمعماریة الھندسیة الخدمات حول قطاع 5 مالحظة
د ومن المرجح أن تزی والھندسیة،الخدمات المعماریة % من 80أكثر من ب كینیاتزود بالوالیات والمتحدة والصین وألمانیا تقوم 

 ھندسیة وخدمات لكینیةاالجیوتقنیة والسكنیة وغیر السكنیة والمعماریة الخدمات البلدان الثالثة من المعدات والنقل و صحص

 مع كینیا.طاریة تجاریة تبرم اتفاقیات إلألردن أن  یمكنفي المنطقة.  یةت الصیناراستثماال االعتبارخرى آخذین بعین أ

 

 

 خیارات الدخول إلى السوق | المنتجات والخدمات
 

 كینیاردني في اسیة المستھدفة لترسیخ الوجود األسالقطاعات األ
 

 التكتيكات | التقنيات قطاع مخصص | المنتجات الرقم

 اإلنشاء .1

 
وفقًا لديوان اإلحصاءات الوطني الكيني الذي كشف أن مجال اإلنشاءات الكيني قد 

؛ بيّن 2013عام  % في8.5رنة مع بالمقا 2014% في عام 13.1ارتفع بنسبة 

بأن االتساع المضاعف كان بسبب نمو مستقر  2015االستطالع االقتصادي لعام 

ط ومشاريع البنية التحتية الضخمة في تطوير الممتلكات وقطاع العقارات النش

األردن المستمرة. مع زيادة إنفاق الحكومة على البنية التحتية، يجب أن تقوم 

االتفاقية الحالية ثنائية الجانب للعمل على توسعة المطارات الرئيسية  بتفعيل

 باإلضافة إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية للطاقة في أنحاء البالد.

 والمالبسالجلود  .2

 
كما تفعل ساحل العاج اآلن، فإن كينيا تشجع االستثمارات األجنبية من خالل الدمج 

والحيازة والمشاريع المشتركة واالستالم والبدء. يمكن لألردن المساعدة في 

 تطوير سالسل التزويد بموجب مرسوم الفرص والنمو األفريقي المحدث.

صناعة األثاث في كينيا بشكل أساسي على األشجار أو األخشاب العضوية؛  تعتمد األثاث .3

عدم الكفاية الحالية من التوريد  حلّ القدرة للدخول إلى السوق ببدائل لتملك األردن 

  وتزويد كل من المدخالت التقنية ورأس المال في العملية

 على والتأكيد كينيا مثل بالد مع قطاعية اتفاقيات توقيع على األردن تركز أن يجب الموارد العالجية والطبية .4

 الطبية التوريدات سلطة مثل للدولة المملوكة الطبية اللوجستية المنشآت تكون أن

 الدولي البنك مع KEMSA تعمل حيث االستراتيجية شريكتھا] KEMSA[ الكينية

 USAIDو

5. 

6. 

7. 

 الطباعة والتغليف والقرطاسية

 واإللكترونياتالھندسة 

 الكيماويات ومواد التجميل

باشرت كينيا بعملية نقل التمويل إلى المقاطعات لضمان تقديم خدمة فعالة 

والذي نتج عنھا فتح فرص لألردن للتعاون وتغيير الطريقة التي تقوم بھا 
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 والزراعية والثروة الحيوانية ةالمواد الغذائي .8

 التعدين
  كينيا باألعمال مع العالم

 Deloitteو    KPMGو   Pricewater House Coopersمأخوذة من عدة مصادر تشمل  3المواضیع في الجدول 

 

 د | الوثائق | الضماناترایتمتطلبات االس
 

 Documentary بالنسبة للمستوردین أو من یقوم بالتجارة الخارجیة فإن التعامل من خالل معامالت الحساب المفتوح

Import Collections كما المستندیھ باالعتمادات، ولكنھا أكثر خطورة للمزود مقارنة مستندیھ اعتماداتقل كلفة من فتح أ .

(المصدرین) لدفعاتھم وحمایة  إن ھذه الطریقة في الدفع بشكل عام تعزز العالقات التجاریة من خالل ضمان المزودین

للمصّدر من خالل البنوك المشاركة في المجموعة مقابل ھذه مستوردي البضائع. ویتم تلقي المال عادةً من المستورد وتحویلھ 

 البضاعةالوثائق. وعند استیراد البضائع إلى كینیا عن طریق فرد أو كمنشأة تجاریة، تكون الرسوم والضرائب محسوبة بقیمة 
 Excise Dutyستھالك ، باإلضافة إلى ذلك فإن الواردات إلى كینیا تخضع لضریبة المبیعات ورسوم االCIFوالتأمین والشحن 

 ورسوم تصریح االستیراد.

 
كینیا كما تخضع الواردات إلى  %؛25بمعدل  جمركیةشرق أفریقیا وھي رسوم  المشتركة لتجمعتطبق كینیا الضریبة الخارجیة 

یرھا وغ والرسوم CIF % على مجموع قیمة البضاعة والتأمین والشحن16القیمة المضافة (ضریبة المبیعات) بنسبة  لضریبة

 5من الضرائب المطبقة.

 

 كماكیني؛ فإن الرسوم والضرائب سیتم فرضھا بصرف النظر عن القیمة؛ ال لدخول السوقعدم وجود حد أدنى للواردات ول

أن یتم فرض ذلك كنسبة من  ضاأی یمكنومنتجات مثل المشروبات الكحولیة والتبغ. بعض الفرض رسوم االستھالك على 
 أو باألخص بناًء على وحدات من القیاس. CIF الشحن والتأمینالبضاعة ومجموع قیمة 

 
 أو CIFوال شحن% من قیمة البضاعة والتأمین 2.25كما یتم فرض رسوم لتصاریح االستیراد على جمیع الواردات بنسبة 

لحیوانات ومنتجاتھا ھناك عدد من القیود المفروضة على االستیراد: مثل استیراد اوشلن كیني لكل استیراد أیھما أعلى.  5000

والتركیبات الكیمیائیة أو القطع الخشبیة أو األدویة التي تصرف بوصفة أو دون وصفة طبیة والمواد الغذائیة والمنتجات السمكیة 

 .والمعدات الحربیة والمبیدات الحشریة والورق المطبوع والنباتات ومنتجاتھا والخضراوات واألسلحة

 

 

 

 
 http://www.revenue.go.keلمعلومات إضافیة عن بنیة ضریبة كینیا الكاملة یرجى زیارة  5

http://www.revenue.go.ke/
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 الذي Import Declaration Form – IDF تبدأ بنموذج تصریح االستیرادحیث االستیراد الكینیة مباشرة جراءات تعتبر إ

لتسھیل  وكالء الشحن وخبراء الجمارك وجودیمكن لألردن االستفادة من ویجب الحصول علیھ من سلطة واردات كینیا. 

 بالرغم من أن المستورد مسؤول عن التقدیم للتأمین والشحن فإن وكیل مثل كینفرایتوعلى سبیل المثال؛ ف. العملیات التجاریة

)Kenfreight(  االستیراد.عملیة  تجاوز العقبات المختلفة التي قد تواجھ دة فياستشارتھ للمساعیمكن 

 
 :االستیرادالوثائق التالیة الزمة إلتمام عملیة ، IDF استیرادنموذج تصریح  باإلضافة إلى

والتفتیش  الكشف للقیام بعملیةالكیني وكالء مثل انترتیك واس جي اس وبیرو فیریتاس  المواصفات مكتب: لقد عین شھادة مطابقة .1

 .على البضائع

الوثیقة المرسل إلیھ وعنوانھ وتستخدم في الجمارك لتعریف المكلف أو الطرف المعفى.  ھذه الشحن الرئیسیة: تحدد بولیصة .2

 .ضریبي تعریف رقم ولھ كینیافي  إلیھ المرسل یكون أن كینیاوتشترط 

 في المحدودة .Kenfreight E.A "  " تسمیة الحاالت بعض في یتم ممباسا میناء خالل من الشحنات نقل من بدال .3

 قبل من و التوقیعأ المصادقة الحاالت ھذه مثل في یتطلب ذلك وال  )الیھ المرسل( للمستورد كوكیل الیھ المرسل خانة

 . الشحن بولیصة ظھر على )لیھإ المرسل(

 ، كماالمذكورة على بولیصة الشحن والفاتورة التجاریةقائمة التعبئة: وصف البضائع في قائمة التعبئة یجب أن یماثل التفاصیل  .4

 واالرتفاع بالمتریجب أن توضح بولیصة الشحن رقم الطرد والوصف والوزن بالطن المتري والطول بالمتر والعرض بالمتر 

 والقیاس المربع لجمیع الطرود.

 .للشحنةیجب أن تكون الفاتورة التجاریة مفصلة وتحمل إجمالي قیمة الشحن والتأمین  .5

خطاب اإلعفاء (إن وجد): المؤسسات الخیریة والمشاریع الرئیسیة والمنظمات الحكومیة وغیرھا یمكن أن تتقدم بإعفاء من   .6

 موجھ إلى الخزینة.عن طریق كتاب من قبل المستلم  ھذا یتمو )؛ضریبة المبیعات( الرسوم و/أو ضریبة القیمة المضافة

 الواردات األردنیةالرسوم | التعرفة | الضرائب | 
 

البضائع إلى كینیا من قبل فرد أو منشأة تجاریة؛ حیث یتم حسابھا على  استیرادستحق الضرائب والرسوم على الواردات عند ت
تخضع الواردات  كماإجمالي قیمة البضائع الموردة وكلفة الشحن والتأمین.  وتشمل؛ CIF الشحن والتأمینالبضاعة وقیمة 

 رسوم االستھالك ورسوم تصریح االستیراد.لضریبة المبیعات و

بمعدل و% 100و% 0بین ما   الجمركیة رسوم التتراوح وشرق أفریقیا.  تجمعوضریبة الرسوم: تطبق كینیا رسوم  نسب .1

25%. 

 والتأمین والشحنالبضاعة  قیمة على مبیعات) (ضریبة مضافة قیمة ضریبة% 16 كینیا إلى الواردات تدفع: المبیعات ضریبة .2

CIF والضرائب المطبقة.  والرسوم 
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 ھناك فإن ذلك ومع. القیمة عن النظر بصرف الدفع واجبة والرسوم الضرائب فإن وبالتالي للوارداتیوجد في كینیا حد أدنى  ال .3

 تكون أن یمكن. والتبغ الكحولیة المشروبات مثل المنتجات على] االستھالك رسوم[مثل  مفروضة أخرى ورسوم ضرائب

 .قیاس وحدات على بناءً  أو والتأمین الشحن ورسوم قیمة إجمالي على كنسبة فرضھا یتم أي ؛االستھالك قیمیة ضریبة

 لكل كیني شلن 5000 أو والتأمین الشحن قیمة من% 2.25 بنسبة الواردات جمیع على االستیراد تصریحعلى  رسوم فرض یتم .4

 .أعلى أیھما استیراد

 

 النباتیة تدابیر الصحیة والصحة ال
 

 ھا أثرت علىولكنمكانیة دخولھا لألسواق، وإواردات كینیا  على TBTو SPS تؤثر الرسوم غیر الجمركیة مثلبشكل عام، لم  .1

فإنھ من المتوقع أن لواردات األردنیة، أما فیما یتعلق بدخول االبستنة. منتجات دخول بعض السلع للسوق الكیني مثل األسماك و

فقط لحمایة سالمة الغذاء وصحة  SPSالتي تستوجب أن یتم تطبیق واالوروغواي تتبنى كینیا تطبیق نتائج جولة مفاوضات 

غیر العادلة الفنیة بعض العوائق كالعدید من البلدان األفریقیة؛ یمكن أن یشكل ھذا وأنھ  ومن الجدیر بالذكرالحیوان والنبات. 

 استخدامھا دون تمییز.للتجارة عند 

تنص  حیث، .تفاقیةآلیة تطبیق أحكام ھذه اال كینیا بمراجعة وترحب SPSتنفیذ أحكام اتفاقیة  فيواجھت كینیا العدید من المشاكل  .2

إعداد وتطبیق التدابیر الصحیة  فيوقدرة الدول النامیة  حاجة عتباراال بعین باألخذ قدمةالمت الدولتقوم  من االتفاقیة أن 10المادة 

 االتفاقیة.ھذه أحكام بنود وتنفیذ  عندالنامیة  الدول ھالتي تواج والعقوبات الصعوباتباإلضافة إلى  ھذاوالصحة النباتیة. 

 

  ةجمركیغیر ال الحواجز
 

، اإلداریة والجمركیة لدخول البضائعأنھا اإلجراءات على منظمة التجارة العالمیة  حسبغیر الجمركیة في كینیا  الحواجز تصنف .1
تعدد الوثائق المطلوبة للتخلیص،  ،SIMBAتخلیص الواردات بموجب نظام منھا: رئیسیة العوائق وتشتمل ھذه العملیة على العدید من ال

ظام التعلیمات ن( EACرسوم الضرائب والنسب  احتسابطویلة قبل  انتظاروساعات العمل المحدودة لموظفي المنافذ الجمركیة، فترات 

حیث ترفض الجمارك قیمة االستیراد المصرح  )(الكشفالماديوبطء عملیة التحقق  ،دویة في دول شرق افریقیا)المنتظمة لدخول األ
. الحكومةالتي تقوم بھا  المقیدة والممارسات التجارة في الكینیة الحكومة مشاركة) 1: (كینیا في للتجارة المقیدة جراءاتومن أھم اإلبھا. 

 قیود) 4( النباتیة والصحة الصحیة والتدابیر التجارة مامأ الفنیة الحواجز) 3( الدخول عند والجمركیة اإلداریة اإلجراءات طول) 2(

 القیود) 8( الترانزیت تخلیص مشاكل) 7( والشحن والتخلیص النقل) 6( الواردات على رسوم) 5( والكوتا الكمیة القیود تشمل محددة

 .یةاإلجرائ

 بتطبیق تتعلق الفئة ھذه تحت تندرج التي المشاكل بعض ىإل ضافةإ الشھادات؛ منح بفحص الجودة وإجراءات تتعلق مسائل ھناك .2

 دون للواردات والترخیص الكشف إجراءات فيالمعنیة  الجھات من العدید باإلضافة إلى وجود الشحن؛ قبل المطابقة من التحقق برنامج

 لدول االستیراد ومتطلبات الرئیسیة والخروج الدخول نقاط عند الكشف لھیئات الفحص مختبرات قلة إلى باإلضافة ،فیما بینھا تعاون

 .EAC /COMESAالكومیسا  ودول افریقیا شرق

 .الموانئ ورسوم الكینیة الموانئ سلطة قبل من الواردات مناولة في الكفاءة بعدم متعلقة جمركیة غیر استیراد حواجز ھناك .3
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 االستیراد بساسي معنیین بشكل أال
 

 ]EACق أفریقیا [رمجتمع ش .1

 ]COMESAالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا [ .2

 لخدمات الشحن الجوي والبحري والبري  Kenfreight "كینفرایت"  .3

 كینیا الوطنیة غرفة صناعة وتجارة .4

 القنصلیة الفخریة لألردن في كینیا .5

 
 شؤون اللوجستیة لالستیراد البنیة التحتیة وال

 

إال أنھا تبقى دون مستویات اقتصادات أفریقیا  تدني،تبدو مؤشرات البنیة التحتیة الكینیة جیدة عند مقارنتھا ببلدان الدخل الم قد

تحسینات ممیزة على الطرق  في كینیا على تشمل خطط التطویر وعلى الرغم من ذلك،ذات الدخل المتوسط مثل مصر. 

في  كینیاتنافسیة  والتي بدورھا حفزت وزادت منوالسكك الحدیدیة والموانئ البحریة والمطارات والمیاه والصرف الصحي 

إقلیمیاً ھاماً للنقل  مركزاولكن یمكن لكینیا أن تكون  ،الشقیقة ما زال محدوداً  الدولالسوق العالمي. إن ربط الطرق والسكك مع 

 وي والسكك الحدیدیة والموانئ في المستقبل. الج

 
التي تحققت لمیناء مومباسا وذلك من  التطوراتعلى الرغم من  6عن البنیة التحتیة لكینیا ، 2015وفقاً لتقریر البنك الدولي لعام 

ختناقات اني من االما زال یعالممر الطویل عبر الصحراء الكبرى  فإن ذلك واالستفادة من طریق سكة اوغندا، استغاللخالل 

الرغم من التحدیثات التي تمت على الطرق البریة والسكك الحدیدیة والطریق البدیل عبر الممر الشمالي. كما  المروریة، على

لعدید من المعیقات اإلجرائیة والمادیة لنقل البضائع عبر الممر اھم التحدیات اللوجستیة الكینیة تتعلق بمن أیذكر البنك الدولي أن 

 وال تتعدى ذلك.
 

 مع ذلك، یرجى مالحظة ما یلي:
i.  .أكبر  ىحدإ وتعدملیار دوالر؛  2.8بقیمة  وتقدر كلفتھاإن سكة الحدید القیاسیة قید اإلنشاء تعد عامالً أساسیاً لكینیا

% من قیمة المشروع مع شركة السكك الحدیدیة الكینیة الحكومیة التي 90م الصیني یمول بنك اكزمشاریع كینیا و

حیث ربطت . 2017في حزیران أعمال ھذا المشروع  استكمالمن المتوقع أن یتم %. 10تساھم بالنسبة المتبقیة 

% من اإلنشاء 60 ؛ كان2015بحلول كانون األول من عام و روع میناء مومباسا بنیروبي.المرحلة األولى من المش

 . مكتمالً 

 

6 prosperity-shared-and-growth-boost-infrastructure-and-devolution-release/2015/02/04/kenya-http://www.worldbank.org/en/news/press 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/02/04/kenya-devolution-and-infrastructure-boost-growth-and-shared-prosperity
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ii.  كم إلى نیفاشا شمال غرب نیروبي؛ وستركز المرحلة الثانیة  120ھناك خطط قید التنفیذ لتمدید سكة الحدید بحوالي

 لى مالبا غربي كینیا على الحدود مع اوغندا.على تمدید سكة الحدید إ

iii.  العملیة المستمرة لھذا المشروع تبشر بمزید من مشاریع السكك قید التطویر في كینیا، مثل تلك المتعلقة بممر
LAPSSET .وستشجع أیضاً على مزید من المشاریع االستثماریة في مجال التحسینات اللوجستیة 

iv. مواتاتي في  –تافیتا  -ھولیلي –طالق مشروع إنشاء طریق اروشا دفق التجاري تم إمل اإلقلیمي والتلمزید من التكا
من قبل حكومتي كینیا وتنزانیا؛ ویربط الطریق بین الممر الشمالي وشرق أفریقیا والذي  2015تشرین األول من عام 

ء مومباسا إلى بوجومبورا خصص للمساعدة في تقلیل الوقت الالزم لنقل البضائع في ھذه المنطقة وباألخص من مینا
 كم. 400وبوروندي بمسافة 

v. فاعلیة من حیث الكلفة كثر ریة بین بوروندي ورواندا وجعلھا أنشاء ھذا الطریق على زیادة الحركة التجاكما وسیساعد إ

یة ثر مشابھ على الحركة التجاریة بین كل من تنزانیا وبوروندي ورواندا واألجزاء الشرقیة من جمھوروسیكون لھ أ

الكونغو الدیمقراطیة حیث سیعمل كطریق الستیراد وتصدیر البضائع مقارنة بالوضع الحالي حیث یتم الشحن حالیا من 

 خالل میناء دار السالم. كما وسیتم تمویل ھذا المشروع من قبل بنك تطویر أفریقیا.

 

 األردن العقبة،الطریق البحري من مومباسا إلى 

 
 

 األردن إلى كینیا –عینة تمثیلیة لطریق وكلفة الشحن 
 ناء نیروبي البريیعمان > محطة مومباسا كینیا > م –> محطة بوابة البحر األحمر جدة، السعودیة > محطة صاللة  محطة العقبة | األردن الطریق المجدول

 المحیط > المحیط > المحیط > سكة طریقة النقل

 2016آذار  31إلى  2016آذار  1من  فعالیة النسبة األردنالعقبة،  مكان االستالم

 CY/CY نوع الخدمة نیروبي، كینیا مكان التسلیم

 FAK السلعة 2016آذار  1 آخر تاریخ موافقة

 یوم  23 وقت الترانزیت
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 نوع الضریبة اإلضافیة 20DRY 40DRY 40HDRY العملة األساس اسم الضریبة اإلضافیة

 شحن USD 945 1840 1840 حاویة المحیط األساسيشحن 

 شحن USD 0 0 0 حاویة رسوم ازدحام الوجھة

 شحن USD 0 0 0 حاویة رسوم ازدحام المنشأ

 شحن USD 0 0 0 حاویة ضریبة ذروة الموسم اإلضافیة

 منشأ JOD 15 20 20 حاویة خدمة التصدیر

 منشأ JOD 12 12 12 بولیصة شحن رسوم التوثیق المنشأ

 الوجھة USD 70 70 70 بولیصة شحن الوجھة-رسوم التوثیق 

 الوجھة USD 99 148 148 حاویة الوجھة-خدمة تداول المحطة 

 الوجھة USD 750 1300 1300 حاویة استیراد النقل الداخلي 

 الوجھة USD 50 55 55 حاویة خدمة االستیراد

 

 

 یرجى مالحظة ما یلي بشأن عینة الشحن أعاله:

ما (ال تعتبر خطرة ن الشحنة كما أ التواریخ، ذكرفي نھ تم تحري الدقة إشركة شحن معروفة و خالل صادرة من إنھا .1

الخطرة  ة الموادشحنوتخضع موافقة  على وزن ونوع الشحنة المصرحة. ھذا طبق ) ویلم یتم تحدید خالف ذلك

 . والبواخر التي تم المرور بھا الموانئلسیاسة موافقة 

أن تصل البضائع أو بوال یتعھد الناقل  في العرض المقدم اتوضیحین ذكر إ لھ وقت الترانزیت والتوجھ المخططیعد  .2

أو طریقة النقل  لھا بالوجھة المخططالشحن تم یأن ب وال معین،تتوفر في میناء التفریغ في مكان التسلیم في أي وقت 

 .بالعرض الموضحة

المبینة  أسعار الصرفالتي تعد المعلومات الموجودة في تعلیمات الشحن المزودة؛ وفاتورة الخدمة بناًء على تصدر  .3

 الفاتورة، المقررة فيویمكن أن تختلف عن أسعار الصرف فقط  داللیة فیھا

تحمل نفقات  التاجر عنمسؤولیة یخل ب أال وھذا ).الضریبة اإلضافیة (الشحن والمنشأ والوجھة كما وینطبق ھذا على .4

 .كافةالشحنة والرسوم األخرى وفقاً ألحكام وشروط بولیصة الشحن 

 

 القطاع المالي 

 جمیعھا) 2015كانون الثاني في  (كما عقاري واحدة ومؤسسة تمویل رھن میكرويبنوك تمویل  10بنك تجاري و 43یوجد 

البنوك  ة علىإضافی المال والتي تشكل رقابة رأسوق سشراف سلطة ني وتحت إالكیمرخصة من قبل البنك المركزي 

ومن ضمن رؤیة الحكومة لعام  . االفریقیة لصحراء الكبرىاي فقطاع مالي كبر ، ومكن ذلك كینیا من امتالك ثالث أالمدرجة
ون مع البنك ، وألجل تحقیق ھذه الرؤیا تم التعاالنمو والتطور زلتعزیوذلك لمزید من التمویل ھنالك حاجة ماسة لتقدیم ا 2030

لتعزیز البیئة المؤسسیة والتنظیمیة والقانونیة لكینیا وضمان االستقرار المالي وزیادة وذلك ملیون دوالر  37ضخ الدولي ل

 .أسعار مناسبةالتمویل طویل األجل وب
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نسبة القروض غیر العاملة ن كما أجودة األصول وتوقعات نمو اقتصادي مستقر. ب ا یتمیزجیدحالیا قطاعا مصرفیا  كینیاتمتلك 
؛ ومع ذلك من نفس العام الذي كان علیھ في آذار المستوىنفس وھو  ،2015% في عام 5.7لمجموع القروض بأكملھا احتلت 

بسبب تأثیرات انخفاض العملة الكبیر في عام  وذلك ع مستویات القروض غیر العاملة في وقت قریبارتفن ھناك تكھنات بافإ
نسبة النمو  تارتفع والتيمنشآت مثل اكویتي غروب ھولدنغ  تمیزت حیث 2014اء ممیزا لعام طاع أدكما سجل الق. 2015

جنبي ویتسم عرض النقد األ .%10% وبنك باركلیز الكیني 17.5%، وفي بنك كینیا التجاري 18 )ما قبل الضریبة( دیھال

% من رأس 3.3صافي العملة األجنبیة في البنوك عند استقر وضع  2015نسبیاً؛ ففي نھایة حزیران  علیھ سیطرملوابالمستقر 

سیؤدي  والذيالفائدة سعر سیلقي بثقلھ على رفع العملة األجنبیة بقروض غیر العاملة نسبة التوقع زیادة نھ . إال أالمال األساسي

  المؤسسات والشركات العاملة بشكل عام. صعوبة أكبر في تسدید دیونى رسوم االستیراد وإل ارتفاعباإلضافة إلى ذلك إلى 

 

د ازدادت م، وعلیھ فقعلى القطاع المالي لضمان االستقرار المالي العاالرقابة تستمر السلطات المصرفیة الكینیة في تعزیز 

نافذة في عام تم تقدیم التدابیر الو الرقابة والتحوط ،الجھود في األشھر األخیرة مع التزام البنك المركزي في كینیا بزیادة 
لزیادة إشرافھ وتنفیذه لألنظمة؛ حیث یشمل ھذا ضمان امتثال البنوك حثیثة یتخذ البنك المركزي الكیني خطوات و، 2013

الجدید  IMFض وفقاً لتقریر  وتغییرات على تصنیف القرالنقطة) و 2.5(زیادة بنسبة  المرتفعجدید المال اللمتطلبات رأس 

یطلب من جمیع البنوك االلتزام كما و غیر العاملة، ضوللقر علىأ نسبة تغطیةزیادة  البنوك والذي یشترط على مجموعة من

جمالي عدد المؤسسات كما تجدر اإلشارة إلى أن نسبة إ .ونسب احتیاطي نقدي مع البنك المركزي متدنیةبنسب سیولة 
بنك  22ملیون شخص بالمقارنة مع  44 ـخدمات لوفر الی اتجاریً  ابنكً  43أن حیث  المصرفیة لعدد السكان یعتبر مرتفعا جدا

 لقطاع.اشخص والذي عزز وساند بدوره نمو  ملیون 180 یقوم بخدمة نیجیري

 
% من رأس مال البنك 10 جنبي بـعرض النقد األ تقرر تحدید، 2015بنك كینیا المركزي في تموز تعمیم الصادر عن للوفقاً 

لى القطاع المصرفي وباألخص بالنسبة لمتطلبات رأس المال رقابة عللبنك المركزي لتعزیز ال الحثیثةإن الجھود  كما األصلي.

 تبقى قویة في السنوات القادمة. سبنوك للمال الضمن أن نسب معدل رأس تاألھم س

 
(أحدث  2015% في أیلول من عام 90نسبة القروض إلى الودائع  بلغتحیث  نسبیاً،إن بنیة تمویل القطاع المصرفي قویة 

البنك  ومع تبني، إال أنھا تبقى مریحة. بالعشر سنوات االخیرة مقارنةالمستویات البیانات) والتي بالرغم من أنھا تقارب أعلى 

قدرة  یتم تقییدن من المرجح أھ إنألنظمة احترازیة، ف هالمركزي الكیني لتوجیھات جدیدة لمتطلبات رأس المال وتعزیز إنفاذ

رأس مال أعلى من المتطلبات ممول بالقطاع المصرفي  لیبقىالقریب مدى ال ھا العمومیة علىالبنوك على تمدید میزانیات
%؛ بینما استقر رأس 15حوالي ب 2013كان رأس المال كنسبة من إجمالي األصول مستقراً منذ أواسط عام  ، حیثالتنظیمیة

 .2015% في حزیران 15.7طر بنسبة اخمبع األول لألصول المرجحة للالرفي مال ال
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 یرجى مالحظة ھذه األمور اإلضافیة للقطاع التمویلي في كینیا: 
شركة تأمین مرخصة في البالد؛ حیث یعّد القطاع تنافسیاً بشكل متساٍو دون أن  45وفقاً لسلطة تنظیم التأمین، ھناك  .1

إال أن العدید من الشركات  ،بالرغم من أن الملكیة األجنبیة الكاملة غیر مسموحةویقتصر على الشركات الكبرى. 

 األجنبیة وباألساس من جنوب أفریقیا قد دخلت السوق في السنوات األخیرة. 

جداً بسبب المستویات المرتفعة من  ھذه النسبة منخفضة تعد% و1تتعد  لمالحیاة التأمین على نسبة مبیعات  مع ذلك فإن .2

األخیرة، كانت  وخالل السنواتنسبة أفضل من معظم البلدان األفریقیة األخرى. ھذه الومع ذلك ما زالت  ،وغیرهالفقر 

 وھي عالمة مشجعة جداً للتطور المستقبلي. جنبیة القویةالشركات األالبالد مدخالً لبعض 

% 63% من الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً لسویس ري سیغما، مع حوالي 3.2 نمیالتأ أقساط قیمة بلغت 2011في عام  .3

سوق مخصص ھذا ال % من43حوالي ن كما أعلى السوق. ین على الحیاة) مأالت التأمین (غیرمن سیطرة منتجات 

 % مخصص للتأمین على الحوادث الشخصیة.20% خاص) بینما 17% تجاري و26للتأمین على المركبات (

حیث  .األفریقیة األخرى الدولوفقاً لبیزنیس مونیتور انترناشونال؛ تبدو الشركات الكینیة أكثر ابتكاراً من تلك التي في  .4

؛ Airtel Moneyو M-PESAقساط من خالل أجھزة المحمول مثل األدفع یستطیع الكینیون على سبیل المثال وأنھ 

 مجموعة كاملة من الحلول االئتمانیة. یتوفر أنظمة مصرفیة أساسیة لالستیراد في كینیا بل ال یوجدولكن 
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