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امللخص التنفيذي

قوامها  وقوية،  راسخة  اسرتاتيجية،  و  تاريخية  عالقات  بأنها  املتحدة  والواليات  السعودية  العربية  اململكة  بني  العالقات  تتميز 

العمل املشرتك، حيث توكد  املؤشرات الرسمية الرتفاع حجم التبادل التجاري بني البلدين ، وازدهار العالقات التجارية واالستثمارية 

بينهما على ذلك.

بلغ حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية نحو   287.1  مليار ريال سعودي عام 2012م، 

مقابل 249.5 مليار ريال عام 2011م، ونحو  254.6 مليار ريال عام 2008م.

ارتفع معدل حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 15.1% عام 2012م، مقارنة بعام 2011م، وبنسبة 12.8% مقارنة بعام 2008م، 

بينهما والذي ادت ايل  التعاون املشرتك  لتعزيز  البلدين إىل اجلهود املبذولة من الطرفني  التجاري بني  التبادل  ارتفاع حجم  يرجع 

زيادة معدل الصادرات السعودية اىل الواليات املتحدة االمريكية بنسبة 11.1% عام 2012م مقارنة بعام 2011م، وبنسبة 6.6% مقارنة 

بعام 2008م، وايضًا ارتفاع نسبة الواردات السعودية من الواليات املتحدة االمريكية بنسبة 27.2% عام 2012م مقارنة بعام 2011م، 

وبنسبة 33.3% مقارنة بعام 2008م، 

مييل امليزان التجاري بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية لصالح اململكة بصفة كبرية ومستمرة، حيث 

تكون دائما قيمة صادرات اململكة اىل الواليات املتحدة اكرب من قيمة واردات اململكة منها، فقد حقق امليزان التجاري بني البلدين 

فائض لصالح اململكة العربية السعودية يقدر بحوايل 129.6  مليار ريال، عام 2012 م . مقارنة بفائض يقدر بنحو 125.6 مليار ريال 

سعودي عام 2011م، وبنحو 136.4 مليار ريال عام 2008م.

بلغت قيمة صادرات اململكة العربية السعودية من زيوت النفط اخلام ومنتجاتها إيل الواليات املتحدة االمريكية نحو  199.4 مليار 

السلع واملنتجات  األمريكية من  الواليات املتحدة  إىل  السعودية  الصادرات  إجمايل قيمة  ريال عام 2012م، مما ميثل 95.7 % من 

املصدرة لها خالل العام نفسه. 
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والواليات  السعودية  العربية   اململكة  بني  املشرتكة  االستثمارية  املشاريع  حجم  عن  املتاحة  الرسمية  املؤشرات  تشري 

املتحدة االمريكية اىل أن هناك 609 مشروعًا مشرتكًا بني البلدين حتي نهاية عام 1431هـ، حيث تغطي هذه املشاريع االنشطة 

الصناعية وغري الصناعية.

تشري الدراسات املستقبلية والتوقعات بأن مستقبل العالقات السعودية االمريكية االقتصادية مطمئن، ألنها عالقات متضي 

يف إطار صلب وعميق بني اجلانبني، وهذا ما يعكسه تنامي حجم التبادل التجاري بني البلدين، فهى أكرب من جمرد عالقة جتارية 

فهي شراكة، كذلك فإن السعودية والواليات املتحدة هما أيًضا مستثمران رئيسان لدى بعضهما البعض.

ولتعزيز حجم التعاون املطلوب املتبادل بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة  االمريكية :

فالبد من وضع رؤية اسرتاتيجية جديدة ملستقبل العالقات التجارية واالقتصادية بني اململكة العربية السعودية والواليات  «

املتحدة األمريكية ترتكز علي حتقيق املصالح املشرتكة لكال البلدين، وتساعد على فتح قنوات جديدة للتعاون االقتصادي 

واالستثماري بني البلدين مبا يسمح بتدفق االستثمارات بينهما، وعدم االكتفاء على النفط فقط كمحور اساسي يف تطور 

العالقات االقتصادية بني البلدين ، والعمل على توسيع وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي والفني بينمها ، وزيادة التعاون 

يف جماالت توطني التقنية باململكة وتطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب املوارد البشرية وتطوير الطاقة اجلديدة 

واملتجددة، والعمل على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة لالقتصاد السعودي.

البلدين وفق  « النسبية يف  التعامل مع امليزات  العمل علي تشجيع رجال األعمال السعوديني واألمريكيني على  كما يجب 

رؤية متكاملة يف إطار املنفعة املتبادلة بني الطرفني، وانشاء آلية متويل تكون لها القدرة على متويل املشروعات الكربى 

املشرتكة، وميكن الرتكيز على أهم املشروعات التي ثبتت جدواها االقتصادية والفنية ، و دعم وتشجيع إقامة مشاريع 

تكاملية مشرتكة.
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توفري قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة حول الفرص االستثمارية املتاحة يف اململكة، عن طريق امللحقيات التجارية السعودية  «

يف الواليات األمريكية.

ضرورة اتاحة الشركات األمريكية الفرص للطالب املبتعثني السعوديني للعمل فيها لعدة أشهر بعد تخرجهم حتى يكتسبوا  «

اخلربة العملية إىل جانب الدراسات النظرية.

تسهيل إجراءات إصدار التأشريات من قبل البلدين لرجال األعمال، حيث إن التأخري يف إصدار التأشريات، يتسبب يف عرقلة  «

يف  االستثمارية  السياسات  وتناغم  وحتسني  التجارية،  الصفقات  انسياب  عرقلة  ويف  البلدين،  بني  األعمال  رجال  حركة 

السعودية مع الواليات املتحدة بشأن تنمية مناخ االستثمار والتجارة.

وفيما يخص مستقبل العالقات السعودية االمريكية بعد تطور تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري ،

من املؤكد حتى اآلن أن النفط الصخري ال ميكنه منافسة النفط التقليدي املتميز بكلفته القليلة واألسهل استخراجًا واألقل  «

ضررًا للبيئة.  

كما أن النفط السعودي شريك قوي يف التجارة العاملية، وإذا وصلت الواليات املتحدة إىل االكتفاء الذاتي، فإنها كقوة عظمي  «

يهمها أن تستمر عالقاتها مع اململكة العربية السعودية الشريك القوي يف التجارة الدولية على أعلى مستوى، فالبلدين 

من  النفط  أسعار  منع  هو  األهداف  هذه  وأحد  النفط.  سوق  يف  التوازن  بتحقيق  تتعلق  مهمة  أهداف  يف  يشرتكان  مازاال 

االرتفاع بدرجة كبرية.
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شروطها  « توافر  لعدم  املتحدة  الواليات  يف  حمصورة  ستبقى  الصخري  البرتول  صناعة  أن  املتخصصة  الدراسات  تؤكد 

اجليولوجية والقانونية واملادية يف بلدان أخرى، وهناك  كثري من اخلرباء  قد رحبوا بإنتاج البرتول الصخري ووجد ما فيه منقذًا 

للواليات املتحدة إذ سيساعدها يف حترير سياساتها، وتشكيل عامل مهم القتصادها ألنه سيوفر الوقود احمللي بأسعار 

تنافسية لصناعاتها ،  وهذا ما لن يتوفر لدول أخرى.

وعن مدي تأثري البرتول الصخري على الصادرات السعودية للنفط، ومدى تأثري ذلك على االقتصاد السعودي : 

العاملية بشكل جذري بحيث تصبح  « النفط والغاز الصخري، قد تتغري خارطة الطاقة  يف حال أصبح من املمكن استخراج 

العربية  اململكة  برتول  على  آسيا  شرق  ودول  الصني  طلب  سيزيد  بينما  مواردها،   على  اعتمادا  أكرث  املتحدة  الواليات 

التوازن، فالنمو السكاين يف دول آسيا سيكون  السعودية، وسينتقل سعر النفط يف السوق العاملية إىل مستوى آخر من 

احملرك للطلب املستقبلي على النفط. وستكون السعودية وهي املصدر الرئيسي للطاقة االنتاجية الفائضة يف العامل 

واحدة من دول قليلة قادرة على إمداد الصني ودول اسيوية أخرى باحتياجاتهم من النفط.
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القسم األول

الواليات املتحدة األمريكية....  حقائق وأرقام

أهم املؤشرات الرئيسية للواليات املتحدة األمريكية «

• املوقع واملساحة.	

• االقتصاد االمريكي.	

• معيار االنفتاح االقتصادي  يف اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة.	

• اللغات الرسمية	

مالمح التجارة اخلارجية للواليات املتحدة االمريكية وأهم شركائها التجاريني «

•  صادرات الواليات املتحدة االمريكية إىل العامل. 	

• أهم الدول املستوردة من الواليات املتحدة االمريكية.	

• واردات الواليات املتحدة االمريكية من العامل.	

• أهم الدول املصدرة إىل الواليات املتحدة االمريكية.	
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الفصل األول

أهم املؤشرات واحلقائق الرئيسية للواليات املتحدة االمريكية

املوقع واملساحة  

تقع الواليات املتحدة االمريكية يف وسط قارة امريكا  «

الشمالية بني احمليط الهادي واالطلسي، حتدها كندا 

شمااًل،  واملكسيك جنوبًا.

حواىل  « االمريكية  املتحدة  الواليات  مساحة  تبلغ 

9,826,675 كم2.

واشنطن عاصمة الواليات املتحدة االمريكية. «

االقتصاد االمريكي

1. أهم الصناعات واحملاصيل الزراعية
هائلة، 	• صناعية  بنية  االمريكية  املتحدة  الواليات  متتلك   

الصناعات  لتضم  فيها  الرئيسية  الصناعات  وتتنوع 

االتصاالت،  الفضائية،  الصناعات  السيارات،  التعدينية، 

 ، اخلشبية  املنتجات  االلكرتونية،  الصناعات  الكيماويات، 

والصناعات الغذائية.

استريادًا 	• العامل  دول  أكرب  من  املتحدة  الواليات  وتعترب   

للنفط .

 أهم احملاصيل الزراعية فيها : الذرة، فول الصويا، القمح، 	•

البطاطس، اخلضروات، والفواكه.

 العملة الرسمية للواليات املتحدة االمريكية هي  ” الدوالر 	•

االمريكي “.

خريطة الواليات املتحدة االمريكية

 Source: Central Intelligence Agency    

 Source: Central Intelligence Agency    
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2. الناجت احمللي االجمايل باألسعار اجلارية 

بلغت قيمة الناجت احمللي االجمــــايل باألســــعار اجلارية 	•

للواليات املتحـــــــدة االمـــــريكية نحو  16.2  تريليون دوالر 

امريكي عام 2012م، مقــابل  15.5  تريليون دوالر امريكي 

عام 2011م، و نحو  14.4  تريليون دوالر امريكي عام 2009م.

3. معدالت البطالة

عام 	• االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  البطالة  معدل  بلغ   

2012م نحو   8.1% مقارنة بنحو 9.0% عام 2011م، ونحو %9.6 

عام 2010م.

املتحدة 	• الواليات  يف  البطالة  معدل  يكون  أن  ويقدر   

األمريكية  7.8% عام 2013م. 

العمل 	• عن  العاطل  فإن  الدولية  العمل  ملنظمة  طبقا   

ولكن  عنه،  ويبحث  فيه  وراغب  العمل  على  قادر  كل  هو 

األفراد  عدد  نسبة  فهو  البطالة  معدل  أما  جدوى.  دون 

العاطلني إىل القوه العاملة الكلية.

)*( تقديري
املصدر : آفاق االقتصاد العاملي، صندوق النقد الدويل ابريل 2013م

Source: world bank
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معيار االنفتاح االقتصادي  يف  اململكة العربية 
السعودية والواليات املتحدة االمريكية  

يقيس  	• الذي  االقتصادي  االنفتاح  درجة  ملعيار  وفقًا   

من  مئوية  كنسبة  واخلدمات  للسلع  اخلارجية  التجارة 

العربية  اململكة  سجلت  فقد  االجمايل،  احمللي  الناجت 

انفتاح  درجة  2012م(   -  1995( الفرتة  خالل  السعودية 

درجة   %26.2 بنحو  مقارنة   ،  %77.4 نسبته  مبتوسط 

الفرتة  خالل  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  انفتاح 

نفسها.

النماذج 	• أن  االنفتاح االقتصادي كون   ترجع أهمية مؤشر 

تعترب  الكاملة  املنافسة  تفرتض  التي  االقتصادية 

لتحسني  مهمًا  عاماًل  عام  بشكل  االقتصادي  االنفتاح 

يزيد  مما  اخملتلفة،  القطاعات  بني  اإلنتاج  عناصر  توزيع 

حدوث  إمكان  يف  يساهم  فهو  وكفاءته،  اإلنتاج  كمية 

السوق  توسيع  ألن  اإلنتاج،  يف  الكبري  احلجم  اقتصادات 

التكاليف  انخفاض  إىل  يؤدي  أن  البد من  التجارة  من خالل 

احلقيقية لإلنتاج.

اللغات الرسمية

 اللغة االجنليزية هي اللغة الرسمية يف الواليات املتحدة 	•

يف  املتداولة  األخرى  اللغات  بعض  جانب  إيل  االمريكية، 

بعض املناطق مثل اللغة االسبانية.

معيار االنفتاح االقتصادي : التجارة اخلارجية للسلع واخلدمات كنسبة مئوية من الناجت احمللي االجمايل
املصدر : نشرة االحصاءات املالية لشهر ابريل 2013م، صندوق النقد الدويل
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1. صادرات الواليات املتحدة االمريكية إىل العامل

  بلغ إجمايل قيمة صادرات الواليات املتحدة االمريكية إىل 	•

العامل حواىل  1545.6  مليار دوالر أمريكي عام 2012م. 

حيث 	• من  الثاين  املركز  االمريكية  املتحدة  الواليات  حتتل   

ترتيب املصدرين على مستوى العامل، يف العام نفسه.

من 	•  %8.6 نحو   االمريكية  الصادرات  إجمايل  قيمة  متثل   

قيمة إجمايل صادرات العامل.

العامل، 	• إىل  االمريكية  املتحدة  الواليات  صادرات  تتنوع   

غري  نفط   زيوت  النسبية:  األهمية  حيث  من  وأهمها 

الكرتونية  "دارات"  دوائر  األشخاص،  نقل  سيارات  خام، 

متكاملة، ذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة، أجهزة 

اخلليوية  للشبكات  هاتف  أجهزة  فيها  مبا  هاتف 

الذاتية  للمعاجلة  آالت  الالسلكية،  الشبكات  من  وغريها 

مكسرًا،  كان  وإن  الصويا  فول   ، ووحداتها  للمعلومات 

وغريها من املنتجات.

الفصل الثاين

مالمح التجارة اخلارجية للواليات املتحدة االمريكية وأهم شركائها التجاريني

Source: COMTRADE ,ITC
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2. أهم الدول املستوردة من الواليات املتحدة االمريكية

يتعدد الشركاء التجاريني للواليات املتحدة االمريكية،  فقد 	•

اليابان، اململكة  ، املكسيك، الصني،  كانت كل من كندا 

هوجن  هولندا،  اجلنوبية،  كوريا  الربازيل،  أملانيا،  املتحدة، 

املتحدة  الواليات  من  املستوردة  الدول  أهم  من  كوجن 

االمريكية عام 2012م.

من 	• املستوردة  الدول  بني  األوىل  املرتبة  كندا  شغلت 

 %18.9 بلغت   نسبية  بأهمية  االمريكية  املتحدة  الواليات 

الواليات  الدول املستوردة من  من إجمايل قيمة واردات 

بنسبة  تلتها  املكسيك  2012م،  االمريكية، عام  املتحدة 

من  املستوردة   الدول  واردات  قيمة  إجمايل  من   %14

الواليات املتحدة االمريكية، يف العام نفسه.

الواليات 	• من  السعودية  العربية  اململكة  استوردت 

املتحدة االمريكية ما قيمته حواىل  1.2% من إجمايل قيمة 

واردات الدول املستوردة من الواليات املتحدة االمريكية، 

عام  2012م.

 Source: COMTRADE ,ITC
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 Source: COMTRADE ,ITC

3. واردات الواليات املتحدة االمريكية من العامل

االمريكية من 	• الواليات املتحدة  واردات  إجمايل قيمة  بلغ   

العامل حوايل  2333.8 مليار دوالر أمريكي عام 2012م.

حيث 	• من  الثاين  املركز   األمريكية  املتحدة  الواليات  حتتل   

ترتيب املستوردين على مستوى العامل، يف العام نفسه.

من 	•  %12.8 نحو   االمريكية  الواردات  إجمايل  قيمة  متثل   

قيمة إجمايل صادرات العامل.

العامل، 	• من  االمريكية  املتحدة  الواليات  واردات  تتنوع   

خام،  نفط  زيوت  النسبية:  األهمية  حيث  من  وأهمها 

آالت  خام،  غري  نفط  زيوت  األشخاص،  نقل  سيارات 

هاتف  أجهزة  ووحداتها،  للمعلومات  الذاتية  للمعاجلة 

من  وغريها  اخلليوية  للشبكات  هاتف  أجهزة  فيها  مبا 

"مونيتور"  عرض  شاشات  أدوية،  الالسلكية،  الشبكات 

الكرتونية  "دارات"  دوائر   ،  " بروجكرت   " عرض  وأجهزة 

متكاملة، ماس وإن كان مشغوال، وغريها من املنتجات.



4. أهم الدول املصدرة إىل الواليات املتحدة االمريكية

تعد كل من  الصني، كندا، املكسيك، اليابان، أملانيا، كوريا 	•

اجلنوبية، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، 

الواليات  إيل   املصدرة  الدول  أهم  من  الهند،  فرنسا، 

املتحدة االمريكية عام 2012م.

شغلت الصني املرتبة األوىل بني الدول املصدرة للواليات 	•

املتحدة االمريكية بأهمية نسبية بلغت  19% من إجمايل 

املتحدة  للواليات  املصدرة  الدول  صادرات  قيمة 

بلغت   نسبية  بأهمية  كندا  تلتها  2012م.  عام  االمريكية. 

للواليات  الدول املصدرة  14% من إجمايل قيمة صادرات 

املتحدة االمريكية. يف العام نفسه.

املتحدة 	• الواليات  إىل  السعودية  العربية  اململكة  صدرت 

االمريكية ما قيمته حواىل  2.5% من إجمايل قيمة صادرات 

الدول املصدرة للواليات املتحدة االمريكية، عام  2012م.

 Source: COMTRADE ,ITC
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القسم الثاين

تطور العالقات التجارية واالستثمارية بني اململكة والواليات املتحدة االمريكية

عالقات التعاون بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية  «
• تاريخ العالقات السعودية االمريكية. 	

• االتفاقيات ومذكرات التعاون بني البلدين.	

• جهات التعاون املشرتك بني البلدين.	

• منتديات وملتقيات التعاون املشرتك بني البلدين.	

العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية «

• حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية. 	
• االهمية النسبية التجارية للواليات املتحدة االمريكية بالنسبة للمملكة.	
• امليزان التجاري بني البلدين.	
• تطور صادرات اململكة العربية السعودية إىل الواليات املتحدة االمريكية.	
• أهم صادرات اململكة العربية السعودية إىل الواليات املتحدة االمريكية.	
• تطور واردات اململكة العربية السعودية من الواليات املتحدة االمريكية.	
• أهم واردات اململكة العربية السعودية من الواليات املتحدة االمريكية.	

العالقات االستثمارية بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية «

• االستثمارات السعودية االمريكية املشرتكة يف اململكة العربية السعودية.	
• تدفقات استثمارات الواليات املتحدة االمريكية يف اململكة العربية السعودية.	
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1. تاريخ العالقات السعودية االمريكية :

منظور 	• من  األمريكية  السعودية  العالقات  انطلقت   

بن  عبدالعزيز  املؤسس  للملك  اخلارجية  السياسة 

على  القائمة  ثراه  اهلل  طيب  سعود  آل  عبدالرحمن 

استقاللية القرار والبحث عن العالقة التي حتقق مصالح 

واملبنية  سلبية،  تأثريات  ألي  تعرضها  دون  اململكة 

على تنويع العالقات الدبلوماسية مع جميع الدول وفقًا 

ملبادئ اململكة.

 حتركت وزارة اخلارجية االمريكية عام 1931م نحو تأسيس 	•

يف  للبدء  السعودية  العربية  اململكة  مع  العالقات 

ويف  البلدين،  بني  العالقات  تلك  لتأسيس  التحضري 

جاء  امريكية  رسالة  اململكة  استلمت  نفسه  العام 

العالقات  لتأسيس  االمريكية  احلكومة  استعداد  فيها 

الدبلوماسية وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن بني البلدين. 

 بدأت املفاوضات السعودية - األمريكية لتوقيع اتفاقية 	•

اال ان  التعاون وكان من املتوقع ان تسري بشكل سريع 

التوقيع  قبل  عامني  استمرت  واملكاتبات  املفاوضات 

يدل  مما  1933م،   - 1352هـ  عام  يف  مت  الذي  النهائي 

وارتكازها  السعودية  اخلارجية  السياسة  عمق  على 

عمق  على  أيضا  تدل  كما  املصالح،  قبل  املبادئ  على 

واملفاوضات  اخلارجية  العالقات  يف  السعودي  املوقف 

واستقاللية القرار السعودي.

شركة 	• قيام  بعد   البلدين  بني  االقتصادي  التعاون  بدأ  ثم   

شرق  يف  للنفط  بئر  أول  بحفر  األمريكية  العربية  الزيت 

من  أكرث  العالقات  تلك  اصبحت  ان  لبثت  وما  اململكة، 

البلدين وحتالف  جمرد عالقة دبلوماسية إيل شراكة بني 

االدارات  تعاقبت  كلما  وصالبة  قوة  يزداد  اسرتاتيجي 

السعودية واألمريكية.

الفصل االول

عالقات التعاون بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية 
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2. االتفاقيات ومذكرات التعاون بني البلدين :

اململكة 	• بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تخضع   

العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية التفاقيات 

احلكومة  بني  مؤقتة“  ”اتفاقية  متها  مقدِّ وفى  عديدة، 

الدبلوماسي  التمثيل  بشأن  واالمريكية،  السعودية 

والقنصلي واحلماية القانونية والتجارة واملالحة. )وقعت 

تلك االتفاقية يف لندن يف نوفمرب 1933(.

 كما مت ابرام  ”اتفاقية االستثمارات اخلاصة املضمونة“ 	•

والواليات  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني 

الشركات  مشاركة  زيادة  بهدف  االمريكية  املتحدة 

ادخال  اىل  الهادفة  املشاريع  يف  االمريكية  اخلاصة 

السعودية،  العربية  اململكة  اىل  احلديثة  التكنولوجيا 

)صدرت املوافقة عليها باملرسوم امللكي رقم   م / 22 

بتاريخ  29/3/1395 هـ(. 

 كذلك مت إبرام ”اتفاق التعاون الفني“ بني حكومة اململكة 	•

والتي  االمريكية،  املتحدة  والواليات  السعودية  العربية 

مبقتضاها يسعى الطرفان لتوسيع التعاون يف جماالت 

التفاهم  من  بروح  والصناعة  والتكنولوجيا  االقتصاد 

باملرسوم  عليها  املوافقة  )صدرت  التام.  املشرتك 

امللكي رقم م / 21 بتاريخ  28/3/1395هـ(.
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3. جهات التعاون املشرتك بني البلدين  :

هناك العديد من اجلهات واملؤسسات واجملالس واللجان 	•

املعنية بتنمية وتعزيز سبل التعاون املشرتك بني اململكة 

االعمال  والتي منها : جملس  االمريكية،  والواليات املتحدة 

السعودية  الربملانية  الصداقة  جلنة  االمريكي،  السعودي 

الفنية  اللجنة  السعودي،  الشورى  مبجلس  األمريكية 

السعودية - األمريكية لشؤون البرتول والطاقة، اىل جانب 

مكتب امللحقية التجارية بأمريكا. وميكن استعراض بعض 

مهام تلك اجلهات ودورها يف تعزيز العالقات السعودية 

االمريكية:

جملس االعمال السعودي االمريكي

هو 	•  USSAB االمريكي   السعودي  االعمال  جملس   

منظمة تضم يف عضويتها قادة االعمال يف كال البلدين، 

عن  الثنائية  التجارية  العالقات  لتعزيز  معًا  يعملون  والذين 

اوسع  فهم  تعزيز  خالل  من  واالستثمار  التجارة  طريق 

توفري  عن  فضال  واالمريكية،  السعودية  الشركات  بني 

الفرص االستثمارية والتجارية احملددة،  املعلومات حول 

وغريها من املهام.

مكتب امللحقية التجارية بأمريكا

وتنمية 	• االقتصادية  الروابط  تعزيز  علي  املكتب  يعمل 

العالقات التجارية بني اململكة والواليات املتحدة من خالل 

االسواق  إمكانيات  عن  الالزمة  والدراسات  األبحاث  إجراء 

واملتابعة  فيها،  االستهالك  أمناط  وحجم  األمريكية 

التصدير  أنظمة  على  تطرأ  التي  للمتغريات  املستمرة 

واالسترياد واألفضليات والقيود التجارية، وإشعار اجلهات 

السعوديني  إبالغ املصدرين واملستوردين  ليتم  بأول  أواًل 

ورجال األعمال. 
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4. منتديات وملتقيات التعاون املشرتك بني البلدين  :

هناك العديد من املنتـــــــديات وامللتقيـــــــات التــي يتم 	•

تنظيمها وتعني بتطوير وتعزيز التعــاون املشتـــــــــرك 

بني اململكة والواليات املتحدة االمريكية مثــل ملتقى 

تنمية التجارة واالستثمار السعودي - األمـــريكي الـــذي 

نظـــــمته جمموعة املال ، و منتـــدى "فــرص األعمـــال 

الســــــــعودي األمـــريكي"، والــذي يعد أهـــــم وأشــــــهر 

املنتديات وامللتقيــــــات التي تختــــص بتطـــــوير وتعزيز 

العالقات السعودية األمــريكية يف اجملاالت االقتصادية 

واالستثمارية. وفيــــما يلي استعراض بعض املعلومات 

عن املنتدي : 

منتدى فرص األعمال السعودي األمريكي 

بتطوير 	• يعنى  األمريكي   السعودي  األعمال  فرص  منتدى 

واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية  العالقات  وتنمية 

2013م  عام  الثالثة  نسخته  تنظيم  مت  وقد  البلدين،  بني 

األمريكية،  كاليفورنيا  يف مدينة لوس أجنلوس يف والية 

وتنظيم  البلدين،  يف  والصناعة  التجارة  وزارتي  برعاية 

التجارية  الغرف  جملس  يف  الدولية  التجارة  جلنة 

السعودي  األعمال  وجملس  السعودية  الصناعية 

األمريكي وجمموعة التجارة السعودية األمريكية.

وبحث 	• تعزيز  على  أيام  ثالثة  استمر  والذي  املنتدى  ركز   

كتطوير  أولوية  األكرث  القطاعات  يف  املشرتك  التعاون 

البنية  ومشروعات  البشرية  التنمية  وجماالت  التعليم 

الصناعية  واجملاالت  البرتوكيماوية  والصناعات  التحتية 

واخلدمات  الصحي  والقطاع  الزراعة  وقطاع  األخرى 

التمويل  ومؤسسات  املايل  والقطاع  الصحية 

إىل  إضافة  واملتوسطة،  الصغرية  واملؤسسات 

قطاعات املياه والكهرباء واإلنشاءات املعمارية وقطاع 

الصادرات، 

شيكاغو 	• يف  السابقتني  دورتيه  من  املنتدى  أثبت  وقد   

2010م وأتالنتا عام 2012م أنه منصة مثالية لرجال األعمال 

 ، املتحدة  والواليات  اململكة  يف  املسؤولني  وكبار 

لبحث سبل تعزيز العالقات بشكل عام والتعاون التجاري 

واالستثماري على الصعيدين الرسمي واخلاص.
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1. حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية 
والواليات املتحدة االمريكية:

الشركاء 	• وأهم  أكرب  من  االمريكية  املتحدة  الواليات  تعد   
التجاريني بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث انها 
كانت بالفعل أكرب دولة مستوردة من اململكة من حيث 
للمملكة  صدرت  دولة  أكرب  انها  كما  2012م،  عام  القيمة 

يف نفس العام.
 بلغ حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية 	•

ريال  مليار    287.1 نحو    األمريكية  املتحدة  والواليات 
سعودي عام 2012م، مقابل 249.5 مليار ريال عام 2011م، 

ونحو  254.6  مليار ريال عام 2008م.
بنحو 	• 2012م  عام  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  ارتفع   

ارتفع  كما  2011م،  بعام  مقارنة  سعودي  ريال  مليار   37.6
بنحو 32.5 مليار ريال سعودي مقارنة بعام 2008م.

بنسبة 	• بينمها  التجاري  التبادل  حجم  معدل  ارتفع  كما   
 %12.8 وبنسبة  2011م،  بعام  مقارنة  2012م،  عام   %15.1

مقارنة بعام 2008م.
بسبب 	• البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  ارتفاع  ويرجع   

اجلهود املبذولة من الطرفني لتعزيز التعاون املشرتك 
بينهما والذي ادت ايل زيادة معدل الصادرات السعودية 
2012م  عام   %11.1 بنسبة  االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل 
2008م،  بعام  مقارنة   %6.6 وبنسبة  2011م،  بعام  مقارنة 
الواليات  من  السعودية  الواردات  نسبة  ارتفاع  وايضًا 
املتحدة االمريكية بنسبة 27.2% عام 2012م مقارنة بعام 

2011م، وبنسبة 33.3% مقارنة بعام 2008م، 

الفصل الثاين

العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية 

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية وامريكا، خالل الفرتة 

بني )2001 - 2012م(
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2. االهمية النسبية التجارية للواليات املتحدة االمريكية 
بالنسبة للمملكة :

للمملكة 	• كبرية  أهمية  االمريكية  املتحدة  الواليات  متثل 

العربية السعودية كونها أهم الشركاء التجاريني لديها.

كأكرب 	• االويل   املرتبة  االمريكية  املتحدة  الواليات  شغلت 

مصدر  ومستورد  من اململكة عام 2012م، حيث شكلت 

صادرات اململكة اىل الواليات املتحدة ما نسبته %14.3 

من اجمايل قيمة صادرات اململكة للعامل كله يف العام 

نفسه.

املتحدة  	• الواليات  من  اململكة  واردات  نسبة  بلغت  كما 

نحو 13.5% من اجمايل قيمة واردات اململكة من دول 

العام ، يف عام  2012م.

3. امليزان التجاري بني البلدين :

السعودية 	• العربية  اململكة  بني  التجاري  امليزان  مييل   

والواليات املتحدة االمريكية لصالح اململكة بصفة كبرية 

ومستمرة، حيث دائما تكون قيمة صادرات اململكة اىل 

الواليات املتحدة اكرب من قيمة الواردات منها.

لصالح 	• فائض  البلدين  بني  التجاري  امليزان  حقق  فقد   

اململكة العربية السعودية يقدر بحوايل 129.6  مليار ريال، 

عام 2012 م . مقارنة بفائض يقدر بنحو 125.6 مليار ريال 

سعودي عام 2011م، وبنحو 136.4 مليار ريال عام 2008م.

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

الواردات السعودية                                                 الصادرات السعودية  
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إىل  السعودية  العربية  اململكة  صادرات  تطور   .4
الواليات املتحدة االمريكية

السعودية 	• العربية  اململكة  صادرات  قيمة  بلغت   

ريال  مليار   208.3 نحو  االمريكية  املتحدة  الواليات  إىل 

صادرات  قيمة  إجمايل  من   %14.3 ميثل   مما  سعودي، 

اململكة العربية السعودية للعامل.  عام  2012م 

إىل 	• السعودية  العربية  اململكة  صادرات  قيمة  ارتفعت   

  20.8 مبقدار  م   2012 عام  االمريكية،  املتحدة  الواليات 

ارتفعت  كما  م،   2011 بعام  مقارنة  سعودي  ريال  مليار 

مبقدار  12.8 مليون ريال مقارنة بعام 2008م.

السعودية 	• العربية  اململكة  صادرات  منو  معدل  ارتفع   

إىل الواليات املتحدة االمريكية عام 2012م بحوايل  11.1% عن 

العام السابق.

5. أهم صادرات اململكة العربية السعودية إىل الواليات 
املتحدة االمريكية

السعودية 	• العربية  اململكة  تصدرها  التي  السلع  تتنوع 

هي:  السلع  هذه  وأهم  االمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل 

زيوت نفط خام ومنتجاتها، سماد اليوريا، اثلني جاليكول 

أو صلب، كحوالت  وانابيب حديد  (، مواسري  ايثان ديول   (

دورية عطرية، وغريها من السلع.
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خالل الفرتة بني )2008 -  2012م(

)مليار ريال سعودى(

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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من  السعودية  العربية  اململكة  واردات  تطور   .6
الواليات املتحدة االمريكية

من 	• السعودية  العربية  اململكة  واردات  قيمة  بلغت   

 78.8 حوايل   م   2012 عام  االمريكية  املتحدة  الواليات 

مليار ريال سعودي، مما ميثل  13.5% من إجمايل قيمة 

واردات اململكة العربية السعودية من العامل، يف العام 

نفسه. 

من 	• السعودية  العربية  اململكة  واردات  قيمة  ارتفعت   

 16.9 مبقدار    2012م  عام   االمريكية  املتحدة  الواليات 

ارتفعت  كما  2011م،  بعام   مقارنة  سعودي،  ريال  مليار 

مبقدار  19.7  مليون ريال مقارنة بعام 2008م.

السعودية 	• العربية  اململكة  واردات  منو  معدل  ارتفع    

بحوايل   2012م   عام   االمريكية  املتحدة  الواليات  من 

27.3% عن العام السابق.

7. أهم واردات اململكة العربية السعودية من الواليات 
املتحدة االمريكية

 تتنوع السلع التي تستوردها اململكة العربية السعودية 	•

من الواليات املتحدة االمريكية، وأهم هذه السلع هي: 

سيارات   ، سم3   )  3000  -1501 سعة)  خاصة  سيارات 

طائرات،  غيار  قطع  فأكرث،  سم3   3000 سعة  جيب 

سيارات خاصة سعة 3000 سم3 فأكرث،سيارات خاصة 

مستعملة )1001-1500( سم3  وغريها من السلع.

واردات اململكة العربية السعودية من الواليات املتحدة 
االمريكية، خالل الفرتة بني )2008 -  2012م(

)مليار ريال سعودى(

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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 االستثمارات السعودية االمريكية املشرتكة                  
يف اململكة العربية  السعودية

تشري املؤشرات الرسمية املتاحة عن حجم املشاريع 	•

االستثمارية املشرتكة بني اململكة العربية  

السعودية والواليات املتحدة االمريكية اىل أن هناك 609 

مشروعًا مشرتكًا بني البلدين حتي نهاية عام 1431هـ، 

حيث تغطي هذه املشاريع االنشطة الصناعية وغري 

الصناعية.

يقدر  عدد املشاريع الصناعية املشرتكة بني البلدين، 	•

بنحو 155 مشروعًا، حيث يساهم الشريك السعودي 

بنسبة 52.68% ، بينما تبلغ حصة الشريك االمريكي 

نحو 45.24%. وهناك مساهمون آخرين بنسبة %2.09

 بينما يقدر  عدد املشاريع غري الصناعية املشرتكة 	•

بني البلدين، بنحو  454  مشروعًا، حيث يساهم 

الشريك السعودي بنسبة 17.46%، بينما تبلغ حصة 

الشريك االمريكي بنسبة 75.97%. وهناك مساهمون 

آخرين بنسبة 6.57%، وذلك حتي نهاية عام 1431هـ.

املصدر : وزارة التجارة والصناعة - املشاريع املشرتكة بني اململكة والدول االخرى  حتي نهاية عام 1431هـ

الفصل الثالث

العالقات االستثمارية بني اململكة العربية السعودية و الواليات املتحدة االمريكية 
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تدفقات اإلستثمارات األمريكية يف  اململكة العربية السعودية

  تشري املؤشرات الرسمية املتاحة عن أرصدة وتدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة اىل اململكة العربية السعودية، 	•

إيل أن حجم تدفقات االستثمار املباشر من الواليات املتحدة االمريكية ايل اململكة قد بلغ  15474  مليون ريال خالل عام 

2010م، يف حني أن إجمايل الرصيد الرتاكمي   بلغ  87643 مليون ريال بنهاية عام 2010م.

املصدر : الهيئة العامة لالستثمار

أرصدة وتدفقات االستمارات االجنبية املباشرة اىل اململكة حسب الدول بنهاية عام 2010
)مليون ريال(

إجامىل الرصيد FDI STOKEتدفقات االستامر االجنبى املبارش / FDI INFLOWE خالص السنوات

بنهاية 2010

638.980االجامىل من جميع دول العامل اىل اململكة       85.579           143.068         119.884         105.091

15.11220.23712.96720.117106.335أمريكا الشمالية واجلنوبية :
14.91719.6057.16915.47487.643- الواليات املتحدة املريكية

1406165.7854.60618.391- كندا
55161237301- دول أمريكية اخرى

17.34734.19148.94941.573188.814إجمايل دول اروبا :
4.26111.33141.57314.33057.443- فرنسا
1.0133.45914.3308.01730.668- أملانيا

1.6663.7408.0176.58928.582- اململكة املتحدة
3.3905.1116.5892.79942.225- هولندا
3816012.9812.92713.189- سويرسا
1.6312.8922.2972.27911.137- إيطاليا
294521.9971.9977.315- فنلندا
2.0871.6696556554.848- أسبانيا
2881664314312.868- السويد
2.0644.1465115112.788- روسيا
103103693691.334- قربص

19151091091.243- بلجيكا
4122141141830- لكسمبورج

2058138138799- النمسا
971436767609- الرنويج

64658787363- الدمنارك
583105656573- دول أوروبية أخرى

2007200820092010

األهمية النسبية لتدفقات استثمارات الواليات املتحدة األمريكية 
يف  اململكة العربية السعودية، عام 2010 م



26

القسم الثالث

العالقات السعودية االمريكية يف جمال الطاقة

أهم مؤشرات الطاقة يف اململكة العربية السعودية «
• االنتاج العاملي من النفط.	
• انتاج اململكة العربية السعودية من النفط.	
• االستهالك احمللي من املنتجات املكررة والزيت اخلام والغاز الطبيعي.	
• احتياطي اململكة الثابت وجوده من النفط  اخلام والغاز الطبيعي.	
• صناعة البرتوكيماويات يف اململكة.	

أهم مؤشرات الطاقة يف الواليات املتحدة االمريكية «

• انتاج الواليات املتحدة االمريكية من النفط اخلام. 	
• مساهمة الطاقة النووية من إجمايل الطاقة املستهلة يف امريكا.	
• النفط الصخري يف الواليات املتحدة االمريكية.	

عالقات التعاون السعودي االمريكي يف جمال الطاقة «

• الصادرات السعودية من النفط اخلام اىل الواليات املتحدة االمريكية.	
• االسعار العاملية للنفط.	
• االهمية النسبية لقيمة الواردات االمريكية من بعض املنتجات البرتولية والبرتوكيماوية من اململكة 	

العربية السعودية.



االنتاج العاملي من النفط
متوسط 	• أن  اىل  الدولية  الطاقة  وكالة  تقديرات  تشري 

االنتاج العاملي من النفط عام 2012م بلغ نحو 90.9 مليون 

 88.4 بنحو  مقارنة   %2.8 نسبته  بارتفاع  يوميًا  برميل 

مليون برميل يوميًا عام 2011م.

انتاج اململكة العربية السعودية من النفط

ضمن 	• جهودها  السعودية  العربية  اململكة  واصلت 

للمحافظة  )أوبك(  للنفط  املصدرة  الدول  منظمة 

مصالح  يخدم  مبا  النفطية  السوق  استقرار  على 

ويعزز  سواء  حد  على  للنفط  واملستهلكني  املنتجني 

منو االقتصاد العاملي، ففي عام 2012م قامت منظمة 

االوبك برفع متوسط انتاجها بنسبة 5.3% ليبلغ 37.5 

إثر  السوق  استقرار  لتعزيز  وذلك  يوميًا  برميل  مليون 

اسيا  دول  من  خاصًا  العاملي،  الطلب  متوسط  ارتفاع 

االخرى ودول أفريقيا ودول منطقة احمليط الهادي.

ارتفع إنتاج اململكة من النفط اخلام عام 2012م بنسبة 	•

بنحو  مقارنة  برميل  مليون   3573.4 نحو  ليبلغ   %5.1

3398.5 مليون برميل  عام 2011م، وبذلك يكون متوسط 

مليون   9.8 نحو  2012م  عام  يف  اليومي   اململكة  إنتاج 

برميل.

2012م 	• لعام  املكررة  املنتجات  من  اململكة  إنتاج  ارتفع 

بنحو  مقارنة  برميل  مليون   705.3 ليبلغ   %4.1 بنسبة 

677.7 مليون برميل عام 2011م

الفصل األول

أهم مؤشرات الطاقة يف اململكة العربية السعودية

املصدر : وزارة البرتول والرثوة املعدنية

)*( مبا يف ذلك البرتول املسال والغاز الطبيعي
املصدر : وزارة البرتول والرثوة املعدنية
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االستهالك احمللي من املنتجات املكررة والزيت 
اخلام والغاز الطبيعي

ارتفع إجمايل االستهالك احمللي من املنتجات املكررة 	•
بنسبة  2012م  عام  يف  الطبيعي  والغاز  اخلام  والزيت 
6.6% ليصل إيل 1408.6 مليون برميل مقارنة بنحو 1321.4 

مليون برميل يف عام 2011م.

احتياطي اململكة الثابت وجوده من النفط  
اخلام والغاز الطبيعي

اخلام 	• النفط  من  وجوده  الثابت  اململكة  احتياطي  بلغ 
نهاية عام 2012م نحو 265.9 مليار  برميل بزيادة طفيفة 
عن العام السابق بلغت نحو 0.2 مليار ريال برميل، وارتفع 
الطبيعي  الغاز  من  وجوده  الثابت  اململكة  احتياطي 
بنسبة 1%  ليبلغ يف نهاية عام 2012م نحو 290.8 تريليون 
قدم  تريليون   287.8 بنحو  مقارنة  قياسي  مكعب  قدم 

مكعب قياسي يف نهاية عام 2011م.
بنحو 	• مقارنة  برميل  مليون   705.3 ليبلغ   %4.1 بنسبة 

677.7 مليون برميل عام 2011م

صناعة البرتوكيماويات يف اململكة

االساسية 	• للصناعات  السعودية  الشركة  حققت 
)سابك( يف عام 2012م مستوًا قياسيًا بالنسبة إيل حجم 
اإلنتاج واملبيعات، حيث بلغ إنتاج الشركة نحو 72 مليون 
69 مليون طن  بنحو  4.4% مقارنة  بارتفاع نسبته  طن 
مصانع  انتاج  إيل  الزيادة  تلك  وترجع  السابق،  العام  يف 

جديدة وارتفاع الطاقة االنتاجية لبعض املصانع.
بارتفاع 	• طن  مليون   55.2 تسويق  2012م  عام  شهد 

العام  يف  طن   مليون   54.2 بنحو  مقارنة   %1.9 نسبته 
السابق، وانخفض ايراد املبيعات بنسبة 0.5% ليبلغ 189 
مليار ريال مقارنة بنحو 190 مليار ريال يف العام السابق.

املصدر : وزارة البرتول والرثوة املعدنية

املصدر : وزارة البرتول والرثوة املعدنية
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انتاج الواليات املتحدة االمريكية من النفط اخلام 
• االنتاج 	 متوسط  ارتفع  2013م  لعام  األول  الربع  خالل 

مليون   94.8 ليبلغ   %0.9 بنسبة  النفط  من  العاملي 

برميل يوميًا مقارنة مع انتاج الربع االول من عام 2012م 

البالغ 94 مليون برميل يوميًا.

• كما بلغ متوسط انتاج الواليات املتحدة االمريكية من 	

الربع  خالل  يوميًا  برميل  مليون   9.8 نحو  اخلام  النفط 

االول من عام 2013م.

مساهمة الطاقة النووية من إجمايل الطاقة 
املستهلكة يف امريكا

إجمايل 	• من  النووية  الطاقة  مساهمة  نسبة  بلغت   

نحو  2011م  عام  خالل  امريكا  يف  املستهلكة  الطاقة 

8.3% مقارنة بنسبة 7.6% عام 2010م.

النفط الصخري يف الواليات املتحدة االمريكية
• تطوير 	 السبعينات  أواخر  يف  املتحدة  الواليات  بدأت 

التكنولوجيا التي قد متكنها من استخراج النفط والغاز 

التقنيات  تطوير  من  متّكنت  الوقت،  ومع  الصخري. 

متاحًا  يكن  مل  الذي  األمر  املوارد،  هذه  إىل  للوصول 

سابقًا. ويف حال أصبح من املمكن استخراج موارد 

الطاقة  خارطة  تتغري  سوف  الصخري  والغاز  النفط 

العاملية بشكل جذري.

الفصل الثاين

أهم مؤشرات الطاقة يف الواليات املتحدة االمريكية

)*( حتى الربع االول من عام  2013م.
املصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية ،  ابريل 2013م.

املصدر : نشرة احصاءات الطاقة العاملية ، اعداد خمتلفة



الصادرات السعودية من النفط اىل الواليات 
املتحدة االمريكية

• نفط 	 زيوت  السعودية  العربية  خالل اصدرت اململكة 

مبا  االمريكية  املتحدة  الواليات  إيل  ومنتجاتها  خام 

 95.7 ميثل  مما  2012م،  عام  ريال  مليار   199.4 قيمته 

الواليات  إىل  السعودية  الصادرات  قيمة  إجمايل  من   %

املصدرة  واملنتجات  السلع  من  األمريكية  املتحدة 

لها خالل العام نفسه. 

االسعار العاملية للنفط

• النفط 	 أسعار  معظم  ارتفعت  االوبك  لبيانات  وفقًا 

سعر  متوسط  بلغ  حيث   ، 2012م  عام  خالل  العاملية 

النفط العربي اخلفيف نحو 110.27 دوالر للربميل بارتفاع 

مقداره 2.47 دوالر للربميل او ما نسبته 2.3% مقارنة 

مبتوسط سعره البالغ 107.8 دوالر للربميل عام 2011م.

• بنسبة 	 تكساس  غرب  نفط  سعر  متوسط  وانخفض 

دوالر   94.1 اىل  2011م  عام  للربميل  دوالر   95.03 من   %1

للربميل عام 2012م.

الفصل الثالث

عالقات التعاون السعودي االمريكي يف جمال الطاقة

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

صادرات اململكة العربية السعودية ايل الواليات املتحدة األمريكية، من زيوت نفط خام ومنتجاتها 
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القسم الثالث

مستقبل وآفاق العالقات السعودية االمريكية

تعزيز  العالقات التجارية واالستثمارية  بني اململكة والواليات املتحدة األمريكية. «

• مستقبل العالقات االقتصادية السعودية االمريكية.	
• تعزيز وتنمية العالقات التجاريةواالستثمارية بني اململكة والواليات املتحدة .	
• أهم السلع الواعدة  امام الصادرات السعودية  إيل الواليات املتحدة االمريكية.	

مستقبل العالقات السعودية االمريكية اثر تطور تقنيات استخراج النفط والغاز  «

الصخري.

مدي تأثري البرتول الصخري على الصادرات السعودية للنفط، ومدى تأثري ذلك على  «

االقتصاد السعودي
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1.  مستقبل العالقات االقتصادية السعودية  األمريكية

 تتميز العالقات بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية  بأنها تاريخية واسرتاتيجية، راسخة وقوية، 	•

قوامها العمل املشرتك، ال يؤثر فيها االختالف يف وجهات النظر، أو تباين املواقف جتاه بعض القضايا اإلقليمية الراهنة، 

فأي أزمة متر بها العالقات بني البلدين ال تعدو أن تكون أكرث من سحابة صيف سرعان ما تنتهي، وتوكد  ذلك مؤشرات 

ارتفاع حجم التبادل التجاري بني البلدين، حيث ارتفع معدل حجم التبادل التجاري بينمها بنسبة 15.1% عام 2012م، مقارنة 

بعام 2011م، وبنسبة 12.8% مقارنة بعام 2008م.

 إن االختالفات حول بعض امللفات يف املنطقة أمر وارد بعد تزاحم األحداث وتالحقها على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، 	•

إال انه يظل بقاء التعامل االقتصادي يف منأى عن أي تأثري يف ظل العالقات االسرتاتيجية التي تربط بني اجلانبني.

بني 	• املتبادل  االعتماد  علي  قائمة  تبادلية،  عالقة  بأنها  املتحدة  والواليات  اململكة  بني  االقتصادية  العالقات  توصف   

ما  أن  كما  البرتولية،  احتياجاتها  لسد  كبري  بشكل  السعودي  النفط  علي  تعتمد  االمريكية  املتحدة  فالواليات  البلدين، 

متتلكه اململكة من احتياطيات برتولية ضخمة وصناعة برتوكيماوية متقدمة يؤدي إىل فتح مزيد من اآلفاق املستقبلية 

للتعاون االقتصادي والتقني بني البلدين.

 تشكل العالقات االقتصادية السعودية األمريكية قوة اقتصادية تكاملية يعتمد كل منهما فيها على اآلخر لتوفري جميع 	•

عناصر النجاح ملثل تلك العالقة  ولتعزيز البعد االسرتاتيجي بينهما. 

 العالقات السعودية االمريكية أكرب من جمرد عالقة جتارية، فهي شراكة. فهما أيًضا مستثمران رئيسان لدى بعضهما 	•

البعض، فالنهضة التنموية التي تعيشها اململكة، وحجم اإلنفاق احلكومي الكبري على املشاريع الكربى، وارتفاع نشاط 

القطاع اخلاص كلها جمتمعة ساعدت يف زيادة االتصال االقتصادي مع اجلانب األمريكي.

الفصل االول

تعزيز  العالقات التجارية واالستثمارية  بني اململكة والواليات املتحدة األمريكية
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اسرتاتيجية جديدة متكاملة ملستقبل العالقات التجارية واالقتصادية بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة 	•

االقتصادي  للتعاون  جديدة  قنوات  فتح  على  وتساعد  البلدين،  لكال  املشرتكة  املصالح  حتقيق  علي  ترتكز  األمريكية 

واالستثماري بني البلدين مبا يسمح بتدفق االستثمارات بينهما، وعدم االكتفاء علي النفط فقط كمحور اساسي يف 

تطور العالقات االقتصادية بني البلدين ، والعمل على توسيع وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي والفني، والتعاون يف 

جماالت : الصناعة، التجارة، اخلدمات، الصيد البحري، العلوم و التقنية، البيئة، آخذين يف االعتبار اختالف مستويات التنمية.

وضع معايري حديثة خلفض تكاليف ممارسة االعمال التجارية يف البلدين ، واحلفاظ على حوار شفاف بشأن تسهيالت 	•

التدفق التجاري عرب اجلمارك.

الطاقة 	• وتطوير  البشرية  املوارد  وتدريب  الزراعة  وتقنيات  التحتية  البنية  تطوير  حيث  من  اجلانبني  بني  التعاون  توسيع 

اجلديدة واملتجددة، والعمل علي تطوير صناعات ذات قيمة مضافة لالقتصاد السعودي.

آلية متويل تكون لها القدرة على متويل املشروعات الكربى املشرتكة، وميكن الرتكيز على أهم املشروعات 	• إنشاء 

التي ثبتت جدواها االقتصادية والفنية ، و دعم وتشجيع إقامة مشاريع تكاملية مشرتكة .

2. تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية بني اململكة العربية السعودية والواليات 

املتحدة األمريكية
ولتعزيز حجم التعاون التجاري واالستثماري املطلوب بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة  االمريكية فالبد من 

العمل على اتباع جمموعة من االجراءات واألدوات، منها :

 عالوة على التجارة واالستثمار، فهناك أعداًدا متزايدة من الزوار املسافرين من السعودية إىل الواليات املتحدة، سواء 	•

السعوديني  الطالب  أغلب  املتحدة  الواليات  تستضيف  حيث  الطبي.  العالج  أو  التعليم،  أو  السياحة،  ألغراض  ذلك  أكان 

الذين يدرسون يف اخلارج.

 لذا فإن مستقبل العالقة االقتصادي مطمئن ألنه ميضي يف إطار صلب وعميق بني اجلانبني، وهذا ما يعكسه تنامي 	•

حجم التبادل التجاري بني البلدين، وتزايد  حجم الصادرات والواردات بينهما.
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تسهيل إجراءات إصدار التأشريات من قبل البلدين لرجال األعمال، حيث إن التأخري يف إصدار التأشريات، يتسبب يف 	•

عرقلة حركة رجال األعمال بني البلدين، ويف عرقلة انسياب الصفقات التجارية، 

تنويع املنتديات وامللتقيات املتخصصة املشرتكة بني البلدين والتي تعد منصة رائدة لتبادل املعلومات يف جماالت 	•

التعاون املشرتك علي نفس مستوي منتدى فرص األعمال السعودي األمريكي، بشكل دوري وبالتناوب يف كل من 

اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية. 

زيادة التعاون املشرتك بني اجلانبني السعودي واألمريكي يف قطاع البناء والتشييد، ومبا يؤدي إىل رفع مستوى الشركات 	•

السعودية.

االستفادة من التجربة األمريكية يف تنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة.	•

بناء القدرات املؤسسية الفاعلة، القادرة على تسهيل االستثمار والعالقات التجارية السعودية األمريكية، وبناء وصيانة 	•

البنى التحتية لتسهيل حركة املنتجات بني الطرفني وبأقل تكلفة ممكنة.

اعتماد سياسات إنتاجية حديثة ُتراعي املعايري واملواصفات العاملية من أجل تعزيز القدرة السعودية على املنافسة 	•

يف االسواق األمريكية.

تفعيل وتوسيع نشاط وأعمال جلان  وجهات العمل املشرتكة بني البلدين	•

الزيارات 	• بيئة قانونية تدعم أصحاب املشاريع، وتعزيز  التجاري، خللق  القانون  التعاون احلكومي بني اجلانبني يف جمال 

املتبادلة بني املسؤولني احلكوميني يف البلدين.

توفري الوسائل الفعالة والسبل الكفيلة التي متكن الشركات االمريكية و السعودية من التواصل داخل اململكة بهدف 	•

التعاون يف جمال نقل التكنولوجيا وتوطينها باململكة وتوطني الصناعة فيها، و تبادل املعرفة وتنمية القدرات التي 

تتيح فرص العمل للمواطنني السعوديني.

حتى 	• تخرجهم  بعد  أشهر  لعدة  فيها  للعمل  السعوديني  املبتعثني  للطالب  الفرص  األمريكية  الشركات  إتاحة  أهمية 

يكتسبوا اخلربة العملية إىل جانب الدراسات النظرية، لكي يجدوا العمل املناسب لهم يف القطاع اخلاص، بعد عودتهم 

من البعثة، وبالذات يف الشركات األمريكية التي تعمل يف اململكة، وبالتايل يسهم هذا األمر يف تقليص أعداد العاطلني 

عن العمل باململكة.

الواليات املتحدة، وتشجيعهم على االستثمار 	• إطالع رجال األعمال السعوديني على الفرص االستثمارية املتاحة يف 

فيها، ملا له من أهمية يف تعزيز الشراكة االسرتاتيجية بني البلدين. وتشجيعهم  على التعامل مع امليزات النسبية 

يف البلدين وفق رؤية متكاملة يف إطار املنفعة املتبادلة بني الطرفني.

التجارية 	• امللحقيات  طريق  عن  اململكة  يف  املتاحة  االستثمارية  الفرص  حول  ومتكاملة  حديثة  بيانات  قاعدة  توفري 

السعودية يف الواليات األمريكية.
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لبعض 	• املتحدة   الواليات  متنحها  التي  االمريكية  واملميزات  االنظمة  من  السعودية  واملصانع  الشركات  استفادة 

الشركات واملصانع االجنبية، مثل النظام األمريكي )املعمم لألفضليات(، وغريه من الربامج التي تسمح لنطاق واسع 

الواليات  إىل  اململكة  صادرات  وتنويع  لزيادة  املتحدة،  الواليات  سوق  دخول  بتسهيل  السعوديني  األعمال  رجال  من 

املتحدة.

بني 	• التفاعل  وتسهيل  اجلانبني،  يف  احملتملني   للمستثمرين  واحلديثة  والتفصيلية  املوثقة  املعلومات  توفري 

املستثمرين وصناع السياسات بهدف نشر املعلومات عن االستثمار فيهما. 

تبادل اخلربات والدروس املستفادة بني هيئات تعزيز االستثمار يف اململكة والواليات املتحدة االمريكية. 	•

حتديث  الوحدات البحثية املعنية بدعم االستثمار بني البلدين باستخدام معايري عاملية حمددة . 	•

االستثمارات 	• ضمان  آليات  نطاق  لتوسيع  املتحدة  والواليات  اململكة  بني  والتعاون  التفاهم  مذكرات  من  املزيد  إبرام 

القائمة واملتاحة.

تعاون الغرف السعودية وغرف التجارة األمريكية إلقامة وتطوير عالقات جتارية فعالة ومباشرة وتبادل املعلومات بشأن 	•

إمكانية وفرص تعزيز التبادالت التجارية عرب تزويد كل منهما لآلخر باملطبوعات والكتالوجات واألدلة التجارية واإلصدارات 

والقيام  بلديهما،  يف  جتارية  وشراكات  اتفاقيات  يف  للدخول  واألمريكية  السعودية  الشركات  ومساعدة  االقتصادية، 

باألنشطة البحثية املتعلقة بسوقي البلدين والتي تساعد على إنشاء عالقات جتارية مفيدة. 

تعرتض 	• التي  العقبات  معاجلة  يف  تسهم  التجاري،  التواصل  بتعزيز  املتعلقة  املواضيع  ملناقشة  مالئمة  بيئة  توفري 

التعاون والتبادل التجاري واملستثمرين يف كال البلدين، والعمل على مساعدة رجال األعمال من البلدين يف حال نشوء 

منازعات جتارية للتوصل لتسويات ودية من خالل التوفيق بينهما والتحكيم وفق املعايري واالتفاقيات الدولية املعتمدة 

يف هذا الشأن.

الشأن 	• يف  املتخصصة  املشرتكة  املعارض  اقامة  يف  املشاركة  أو  تنظيم  من  اخلاص  القطاع  متكني  على  العمل 

االقتصادي ويف اجملاالت التقنية والفنية يف البلدين ، وكذلك يف املؤمترات واملنتديات املشرتكة يف البلدين.

 يجب الرتكيز على الصناعات التصديرية التي متلك السعودية ميزة نسبية تنافسية يف إنتاجها وتصديرها ، كالصناعات 	•

املبتكرة  اإلنتاج  تقنيات  علي  تعتمد  مشاريع  واقامة  النفطي،  بالقطاع  العالقة  ذات  األخرى  والصناعات  البرتوكيماوية 

املؤدية إيل تنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين.
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حتسني وتناغم السياسات االستثمارية يف السعودية مع الواليات املتحدة بشأن تنمية مناخ االستثمار والتجارة.	•

التغليف والشحن والتوثيق 	• ضرورة حتسني اخلدمات والظروف املتعلقة بنشاط الصادرات وكذلك توفـري مستلزمات 

وغريهـا . باإلضافة إىل توفـري وسائل االتصال احلديثـة ووسائل النقل .

يجب أن تقتني اجلامعات واملراكز العلمية السعودية األساليب العلمية احلديثة واملتطورة  لكي تواكب  مراكز االبحاث 	•

العاملية يف قدراتها علي التنبؤات املستقبلية بأسعار النفط ،  ملا يف تغيري تلك األسعار  من األثر املباشر على اقتصاد 

اململكة، حيث أن مراكز األبحاث يف اجلامعات األمريكية تدرس وتنشر بصورة مستمرة مستقبل هياكل إنتاج وأسعار 

النفط يف السوق العاملية.

•	 ، التجارة   ، التأمني   ، واالستثمار  :املال  بينها   من  السعودية  العربية  اململكة  يف  االستثمار  جماالت  من  العديد  هناك 

املعلوماتية ، االستشارات ، البرتو كيماويات ، الصناعات الصيدالنية ، معاجلة األغذية ، مواد البناء ،  املعادن ، الكهرباء.

 هناك جمموعة من السلع الواعدة أمام املصدر السعودي يف الواليات املتحدة األمريكية ومنها : 	•

أسمدة نيرتوجينية )ازوتية( ، نفايات وفضالت معادن ثمينة، نشادر، خردة وفضالت من ألومونيوم، أقمشة منسوجة 

من خيوط ذات شعريات تركيبية، سجاد وأغطية أرضيات ُأخر من مواد  نسجية منسوجة، ألواح وصفائح ولفات وأشرطة 

من لدائن غري خلوية وغري مقواه، قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة من صلب مقاوم للصدأ، قشريات حية  أو مربدة 

أو جممدة أو جمففة أو مملحة، وغريها من السلع واملنتجات.
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مستقبل العالقات السعودية االمريكية 
اثر تطور تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري 

ساعدت 	• التي  أدق  مبعنى  أو  حديثًا  املكتشفة  األمريكية  النفطية  الرثوة  عن  عدة  تساؤالت  األخرية  الفرتة  يف  أثريت   

األمريكية،  واجلبال  واألراضي  املياه  يف  بكرثة  املتوافرة  الصخور  من  استخراجها  على  احلديثة  األمريكية  التكنولوجيا 

كما أثريت التساؤالت حول مستقبل العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية بعد 

إعالن الواليات املتحدة يف مناسبات عديدة اقرتابها من ان تكون بلدًا مصدرًا للنفط والغاز وليس بلدًا مستوردًا لهما، 

ولذلك فإن الواليات املتحدة قد تستغني عن استرياد النفط من اململكة مبا سيوثر علي مستقبل العالقات التجارية 

واالقتصادية بني البلدين.

مستقبل 	• علي  الصخري(  )النفط  املكتشفة  األمريكية  النفطية  الرثوة  تأثري  مدي  نتناول  سوف  يلي  وفيما   

العالقات السعودية االمريكية : 

 بالرغم من التقديرات احلديثة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي ترجح إمكانية حصول الواليات املتحدة على املركز 	•

األول عامليًا يف إنتاج الطاقة، إال أن السؤال يبقى مطروحًا يف إمكانية مدى اكتفاء الواليات املتحدة االمريكية ذاتيًا من 

الطاقة بفضل ثورة النفط الصخري، وما إذا كانت هذه الزيادة الناجتة عن تطور التكنولوجيا احلديثة يف احلفر قد تؤدي 

إىل تغيري معادلة الطاقة العاملية، والتي ميكن أن تتغري موازينها بني قسمي الكرة األرضية.

 هناك اختالف يف اآلراء بني اخلرباء واملتخصصني إزاء مستقبل األسعار بعد الزيادات يف اإلنتاج من النفط والغاز الصخري، 	•

فهناك فريق يتوقع انهيارًا يف األسعار، بينما يرى فريق ثان أن النمو يف الطلب على النفط سينتقل إىل مستوى آخر من 

التوازن.
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وبصفة عامة هناك جمموعة من األسباب جتعل النفط الصخري ال يشكل تهديدا حقيقيًا لنفط اململكة واخلليج:	•

 أوال: جميع أنواع الطاقة التي ميكن احلصول عليها تكمل بعضها.

: االحتياطات املتوقعة للنفط الصخري يف العامل قد تكون صغرية نسبيًا مقارنة بالنفط التقليدي،  ثانيًًاًًً

  ويف عامل يزداد عدد سكانه، ويسعى اجلميع فيه إىل وسائل رفاهية وخدمات يف حاجة إىل طاقة متجددة.

ثالثا : ليس هذا التحدي أول وآخر حتد يتعرض له نفط الشرق األوسط، فقد تعرض برتول الشرق األوسط لكثري من التحديات 

واستطاع أن يتغلب عليها وينتقل إىل مستوى جديد من التوازن.

رابعًًاًً : إنتاج النفط الصخري عايل التكلفة.

تعد السعودية من أهم دول العامل على اإلطالق فيما يتعلق مبوارد الطاقة، وخاصة النفط اخلام والغاز الطبيعي. وتؤكد 	•

الدراسات املستقبلية أن املستقبل النفطي ال يزال مزدهرًا وسوف يبقى يف صدارة الطاقة واستخداماتها الصناعية 

والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين. ويدرك األمريكيون أهمية البرتول الستمرار عمل النظام االقتصادي بالواليات 

املتحدة األمريكية ، إذ يشكل النصيب األكرب من واردات الواليات املتحدة األمريكية حتي اآلن من دول جملس التعاون 

اخلليجي ويف مقدماتهم  السعودية ، كما يعد هذا القطاع جماال خصبًا الستثمار الشركات األمريكية.

إن النفط السعودي شريك قوي يف التجارة العاملية، وإذا وصلت الواليات املتحدة إىل االكتفاء الذاتي، فإنه يهمها كقوة 	•

عظمي أن تستمر عالقاتها مع دول اخلليج البرتولية الشريك القوي يف التجارة الدولية على أعلى مستوى، فالبلدين 

من  النفط  أسعار  منع  هو  األهداف  هذه  وأحد  النفط.  سوق  يف  التوازن  بتحقيق  تتعلق  مهمة  أهداف  يف  يشرتكان 

االرتفاع بدرجة كبرية.

ال ميكن أن تتوقف العالقات بني البلدين علي أساس شراء البرتول وبيعه فقط، فالنفط السعودي ليس جمرد سلعة، 	•

إمنا هو صناعة ضخمة تقوم على رؤوس أموال هائلة تؤثر يف االقتصاد الدويل وتتأثر به.

وفيما يتعلق بالنفط الصخري فإن تكلفته تعترب متغريًا جديدًا يف معادلة األسعار، مما سينظر إليه داعمًا لصناعة النفط 	•

بشكل عام واألسعار بشكل خاص، حيث ان املتداولني يف أسواق النفط ينظرون بكل جدية إىل مدى تأثريه علي سعر 

النفط.
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إن التطّورات يف تكنولوجيا النفط والغاز الصخري قد جعلت عملية استخراج هذه املوارد ممكنة ولكن بتكلفة مازالت 	•

من األعلى بني أنواع النفط اخملتلفة.

الزيت >الصخري< ال ميكنه منافسة البرتول اخلام التقليدي، فتكلفة استخراج البرتول التقليدي أقل بكثري من تكلفة الزيت 	•

الصخري  وأقل ضررا على البيئة.

استخراج 	• سهولة  إىل  التكلفة  تدين  يف  الفضل  ويعود  العامل،  يف  النفط  استخراج  يف  تكلفة  بأدنى  السعودية  تتمتع 

مواردها وذلك بسبب قرابتها من سطح األرض، وأيضًا إىل حجم هذه املوارد التي متّكن السعودية من اإلنتاج بأحجام 

كبرية وتقليص تكاليفها يف االستثمار يف البنية التحتية مبا يعرف باقتصاديات احلجم. أما الدول األخرى املنتجة للنفط 

مثل الصني فتلعب دورًا صغريًا يف ساحة الطاقة العاملية بسبب امكانياتها احملدودة يف تصدير الطاقة.

خلص تقرير مركز السياسات البرتولية والتوقعات االسرتاتيجية إىل أنه من املؤكد حتى اآلن أن النفط الصخري" أو "غري 	•

التقليدي"، ال ميكنه منافسة النفط التقليدي املتميز بكلفته القليلة واألسهل استخراجا واألقل ضررًا للبيئة وينطبق 

األمر ذاته على الغاز، كما أضاف التقرير أن إنتاج الزيت الصخري وتسويقه يف األسواق العاملية لن يشكل حتديًا على 

أوبك أو على سياسات اململكة البرتولية، بل التحدي احلقيقي هو ذاته الذي يواجه الزيت الصخري وإن تطورت اإلمكانيات 

اإلنسان  صحة  وعلى  والزراعية  اجلوفية  املياه  على  البيئية  وتكلفته  استخراجه  أضرار  ألن  تكلفته؛  وتخفيض  إلنتاجه 

واحليوان قد تكون كبرية جدًا ورمبا أكرب من تلك اخملاطر الذي تسببها املفاعالت النووية الستخراج الطاقة والتي كانت 

يف السبعينيات من القرن املنصرم تعد ثورة يف الطاقة وبدياًل رخيصًا عن البرتول، 

و تعد عملية استخراج النفط عن طريق التفتيت الصخري مثرية للجدل من الناحية البيئية، نظرًا الن الصخر الزيتي الذي 	•

يحمل البرتول على عمق كبري حتت األرض، يتم الوصول اليه عرب احلفر، ثم يستخدم مزيج من الكيماويات واألمالح واملاء 

لدفِع البرتول إىل السطح بعد سلسلة من االنفجارات الصغرية التي تفتت الصخر الزيتي، وقد تؤدي هذه العملية إىل 

تلوث املياه اجلوفية والرتبة، باإلضافة اىل إشكالية التخلص من املياه امللوثة والكيماويات الناجتة عن احلفر.

واخريًا هناك آراء  كثرية من اخلرباء تؤكد أن صناعة البرتول الصخري ستبقى حمصورة يف الواليات املتحدة لعدم توافر 	•

للواليات  منقذًا  فيه  ووجد  الصخري  البرتول  بإنتاج  رحب  من  وهناك   أخرى،  بلدان  يف  والقانونية  اجليولوجية  شروطها 

بأسعار  الوقود احمللي  ألنه سيوفر  إذ سيساعدها يف حترير سياساتها، وتشكيل عامل مهم القتصادها  املتحدة 

تنافسية لصناعاتها الثقيلة ، التي  ال تستطيع دول اخرى تطبيقها.
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  ولكن التساؤل املهم يف ذلك الشأن ما مدي تأثري البرتول الصخري على الصادرات السعودية للنفط، 

   ومدى تأثري ذلك على االقتصاد السعودي.

هناك توقعات بزيادة الطلب على النفط خالل العقدين القادمني، كما تشري التوقعات إيل إن الواليات املتحدة االمريكية 	•

ستستغرق وقتًا كبريًا حتى يكون لديها القدرة على حتقيق االستقالل يف جمال الطاقة بصفة عامًة. لذا فإن الطلب 

كبرية  بنسبة  سيفوق  الطاقة  على  الطلب  مستقبل  أن  كما  النمو.  يف  سيستمر  السعودية  الطاقة  صادرات  على 

الكميات املتوافرة من أنواع النفط التقليدي وغري التقليدي، وأن الطلب على املدى املتوسط سيستمر على األرجح 

مرتفعًا، السيما بفضل ارتفاع طلب الدول اآلسيوية للطاقة.

طلب 	• سيزيد  أخرى  ناحية  من  املتحدة  والواليات  ناحية  من  آسيا  شرق  ودول  الصني  بني  الطاقة  سباق  مضمار  ففي 

الصني ودول شرق آسيا على برتول الشرق األوسط، وسينتقل النفط يف السوق العاملية إىل مستوى آخر من التوازن، 

فالنمو السكاين يف آسيا سيكون احملرك للطلب املستقبلي على النفط. وستكون السعودية وهي املصدر الرئيسي 

للطاقة االنتاجية الفائضة يف العامل واحدة من دول قليلة قادرة على إمداد الصني ودول اسيوية أخرى باحتياجاتهم 

من النفط.

إن التنافس الدويل على البرتول اخلليجي يف املستقبل املنظور سيكون يف مقدمة اهتمامات الواليات املتحدة، فبناء 	•

عالقات متينة بني دول اخلليج العربية والصني التي تسابق أمريكا اقتصاديًا يسبب القلق  للواليات املتحدة وقد يسبب 

لها ضررًا كبريًا اقتصاديًا، ويهدد مصاحلها العليا، لذلك فإن الواليات املتحدة ستتمسك بعالقات قوية ومميزة مع دول 

اخلليج،  كإحدى االسرتاتيجيات االمريكية لكبح جماح التفوق االقتصادي الصيني.

يتوقع زيادة التنافسية من موارد الطاقة غري التقليدية وأن تلجأ دول منطقة اخلليج إىل خفض حجم إنتاجها، وباألخص 	•

السعودية، حتى تتمكن من احلفاظ على دورها املؤثر على أسعار النفط يف أسواق الطاقة.

أي أن اململكة ستستمر يف دورها الرئيسي يف احلفاظ على االستقرار العاملي على املديني القصري واملتوسط. أما 	•

على املدى الطويل، فتصبح الواليات املتحدة أكرث اعتمادا على مواردها، فيما تتلقى السعودية زيادة يف الطلب من 

االقتصادات اآلسيوية.

42



وأخيــــــــرًا 

 هناك شبة إجماع لدي املتخصصني واخلرباء فيما يخص البرتول الصخري ومدى تأثريه على املنظومة العاملية للنفط 	•
التقليدي، ويظهر ذلك من خالل املقاالت واآلراء بالدوريات واجملالت املتخصصة. حيث يرتبط إمدادات البرتول الصخري 
ببعض اجلوانب األخرى املهمة ، مثل التغري املتزايد لالستهالك يف االقتصادات الناشئة )الصني والهند وكوريا اجلنوبية 
ع ارتفاع  الواليات املتحدة. و بالفعل بدأت هذه املؤشرات تربز وُيتوقَّ والربازيل(، فالطلب يف بعضها سيزيد عنه يف 
الطلب على الطاقة يف هذه الدول التي ُيَعد سكانها بالباليني، مع النمو الكبري للطبقات الوسطى، مما يعني ازدياد 
استهالكها للطاقة، وتنوع األسواق الضخمة وازديادها يف العامل وعدم انحصارها يف الواليات املتحدة أو أوروبا فقط 

مما يستتبع مرونة أكرث يف التسويق.
 إن صناعة الطاقة يف صدد احلصول على مصدر مهم من اإلمدادات، وهذه حقيقة واقعة. أما األمر غري الواضح حتى 	•

اآلن فهو  هل ميكن توسيع اإلنتاج ليشمل دواَل عدة أخرى غري الواليات املتحدة، وهل باإلمكان زيادة اإلنتاج إىل مستويات 
عالية وبسرعة مثل الواليات املتحدة، خصوصًا أن دواًل مهمة مثل فرنسا وأملانيا قد حتظر  صناعة البرتول الصخري 

حتت ضغوط جمعيات البيئة.
 أصبح واضحًا أن الواليات املتحدة عازمة وقادرة على حتقيق االستقالل يف الطاقة. لكن هذا يعني أن الواليات املتحدة 	•

لن تكون يف حاجة إىل استرياد إمدادات ضخمة من النفط اخلام. وهل هذا معناه أن الواليات املتحدة لن تتأثر بتقلبات 
األسواق واألسعار العاملية إذا مل تستورد كميات ضخمة من النفط؟ بالطبع  سوف تتأثر حتمًا ألنها ستصدر النفط، 
مما سيعني أن أي انخفاض يف األسعار سيؤثر يف ميزانها التجاري، كما أن أي ارتفاع سريع يف األسعار بسبب أخطار 
أمنية على اإلمدادات سيؤثر يف قيمة وارداتها من الدول اآلسيوية واألوروبية التي تصدر كثريًا من البضائع إىل الواليات 

املتحدة.
 هناك متغريان أساسيان متوقعان : أواًل، ستعتمد الواليات املتحدة يف صورة كبرية على النفط اخلام والغاز الطبيعي 	•

ع حصول تغيريات كبرية يف جماالت وأسواق النفط العاملية، علمًا  احمللي، مما يعني تقليص الصادرات إليها ، ثانيًا، ُيتوقَّ
أن املتغريات يف أسواق النفط العاملية ليست جديدة، فقد حدثت متغريات مشابهة عند اكتشاف حقول أالسكا وبحر 
الشمال وعند بدء إعادة التصدير من دول بحر قزوين بعد انهيار االحتاد السوفيتي، ومل تشكل هذه التطورات نهاية دور 

نفط الدول العربية يف صناعة النفط العاملية.
 لقد تغريت األسواق واجتاهات الصادرات، كما انخفضت األسعار لفرتات معينة ثم عاودت الصعود إىل مستويات عالية. 	•

اجتماعية  والقواعد لعقود  األطر  النفطية، ووضع  البالد  إدارة سياسة واقتصاد  املهم يف نهاية املطاف هو كيفية 
متفق عليها تضمن االدارة الفعالة للرثوة النفطية لعقود واجيال ممتدة.
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وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، إحصاءات الصادرات ، 2012م.	•

وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، إحصاءات الواردات ، 2012م.	•

وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، التبادل التجاري بني اململكة وشركائها التجاريني 	•

الرئيسيني، 2012م.

اململكة 	• بني  املوقعة  واجلماعية  الثنائية  واالستثماري  والفني  والتجاري  االقتصادي  التعاون  اتفاقيات  املالية،  وزارة 

العربية السعودية والدول اإلسالمية أو األجنبية أو املشاركة فيها.

الهيئة العامة لالستثمار، التقرير السنوي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اململكة العربية السعودية، 2011م.	•

البنك الدويل، املؤشرات االقتصادية العاملية، 2013م.	•

األمم املتحدة، قاعدة بيانات Comtrade، 2013 م.	•

مركز التجارة العاملية ITC، مؤشرات التجارة العاملية،  2013 م.	•

وزارة التجارة والصناعة السعودية، قاعدة املعلومات الصناعية. املشاريع املشرتكة بني اململكة والدول االخرى.	•

وكالة االستخبارات املركزية، قاعدة بيانات حقائق العامل، 2014م.	•

صحيفة الرياض اليومية ، اعداد خمتلفة.	•

صحيف اليوم ، اعداد خمتلفة.	•

صحيفة االقتصادية، اعداد خمتلفة.	•

العربية نت، اعداد خمتلفة.	•

قائمة الهوامش واملراجع

1. مراجع عربية: 

2. بيانات ومواقع الكرتونية: 
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