اطالعات اساسي كشور :جمهوری كنيا
جمعيت

 47/615/739میلیون نفر

مساحت
پايتخت
زبان رسمي

 580367کیلومتر مربع
نایروبي
انگلیسي ،سواحیلي

دين و مذهب
شهرهای مهم
مناطق آزاد تجاری

مسحي ( :پروتستان،%47کاتولیك)،%23.3
مسلمان  ،%11.1ادیان محلي  ،%1.6سایر
%1.7
مومبوسا ،کشرمو ،ناکورو،مالینوي
نایروبي(مناطق سمیراآتیریور)،ناکوراودالرو

توليد ناخالص داخلي
( GDPبراساس )PPP
براساس نرخ ارز رسمی()OER

143.1میلیارد دالر
69.17

درصد رشد GDP

%6.5

نرخ تورم

%8

درآمدسرانه

 3.300دالر )(PPP
 4.17میلیارد دالر
)2015($NA

حجم سرمايه گذاری خارجي
ذخاير ارزی

7.356میلیارد دالر

ذخاير طال
بودجه جاری

10.6میلیارد دالر :درآمد
 14.55میلیارد دالر  :هزینه

كسری بودجه از GDP

% -6.3

نوع پول و برابری با دالر

كشورهای عمده
واردكننده از كنيا

كشورهای عمده
صادركننده به كنيا

اقالم عمده صادراتي به
جهان

اقالم عمده وارداتي از
جهان

چین -هند -ژاپن-عربستان -آفریقای جنوبی -انگلیس-
اوگاندا-

چاي سییا ،،گیر ر  ،وهیو ،،کنسیانتر ،تیتیانیو  ،گلهیاي تیا  ،،داروهیاي
ترکیبي ،البسه مردانه

روغن هاي متوسط و سیبك ،دارو ،گنید  ،وسیایر نهلییه موتیوري ،بیرن ،
فوالد نورد ،روغن خرما ،توربوجت محوري.

شیلینگ کنیا (101 )KES

=

یك دالر آمریکا

بدهي خارجي

 17.16میلیارد دالر

عضويت در سازمانهای بينالمللي
ومنطقه ای

بانییك جهییاني ،قییندوا بییین المللییي پییول،
سیییا مان تتیییاري جهیییاني ،بنگیییا ،میییالي
بییین المللییي ،انتمیین بییین المللییي توس ی ه،
شوراي همکاري گمرکي فیاوو ،کنوانسییون
لومه ،اتحادیه کومسیا ،سیا مان کشیورهاي
حییو  ،رود نیییر ،اتحادیییه گمرکییي شییرا
آفریها

تراز پرداخت های حساب جاری

 6.044میلیارد دالر

اقالم عمده صادراتي
ايران به كنيا

اقالم عمده وارداتي
ايران از كنيا

وهییو ،،چییاي ،ري ،گنیید  ،نیشییکر ،میییو،،
سبزیتاي ،محصوالي لبني ،گوشیت گیاو و
خوک ،طیور و تخم مرغ

مبادالت بازرگاني با
جهان (میلیارد دالر)

محصوالت عمده صنعتي

کاالهیییاي مصیییرفي مهییییاس کوچیییك شیییامر
(پالسییتیك ،مبییر ،بییاطري ،نسییاجي  ،پوشییاک ،
قابون ،سیگار و آرد) ،محصیوالي کشیاور ي و
باغباني ،تصفیه نفت ،آلومینییو  ،فیوالد ،سیرب،
سیمان ،ت میر کشتي هاي تتاري ،گردشگري

صادرات غير نفتي ايران
(میلیون دالر)

محصوالت عمده معدني

سنگ ،سیلیس ،سنگ آهن

محصوالت عمده كشاورزی

آمریکا -هلند-اوگاندا-پاکستان-انگلیس -مصر -تانزانیا

ویرنفت ،بوتان ،پلي اتیلن سنگین ،پروپان ،هیدروکسید سدیم ،ماکاروني،
پارافین ،ویر محلیول میورد مصیر در را ،سیا ي ،کلینکیر ،روغین پاییه
کشتي

چاي سیا ،،چاي سیا ،شکسته ،انواع وهیو ،و چیاي ،کمپیوي ،چیاي سیبز،
افزودني روغن موتور ،ولمه ریشه دار گر ر  ،لوا جانبي و وف اي یدکي
انکوباتور نان

واردات

موازنه

صادرات

2017

2018

2017

2018

2017

2018

16

15

5

5

-11

-10

1395

1396

1397

50

147.5

84.6

واردات ايران
(میلیون دالر )

10

5

11.5

تراز بازرگاني
(میلیون دالر)

+40

+142.5

+75

تعداد و تاريخ آخرين
اجالس
* آمار كارشناسي نشده گمرك جمهوري اسالمي ايران
96

ششمین اجالس (آخرین اجالس  1393به تولیت و اري جهاد
کشاور ي در تهران برگزار گردید).

