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   :مقدمة

العالقــات الســعودية األمريكيــة راســخة اجلــذور يف التــاريخ احلــديث فقــد    إن     
ــام   ــدت يف الع ــواكري التعــ    ، م1933ول ــدأت ب ــدما ب ــك عن ــدين   وذل ــني البل ــادي ب اون االقتص

متمثلة يف قيام شركة الزيت العربية األمريكية بحفر أول بئر للنفط يف شرق اململكـة،  
م وذلـك عنـدما التقـى امللـك املؤسـس      1945ثم اكتملت نشأة هذه العالقة يف العـام  

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب اهللا ثراه، والرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت 
، قبل أن تضع احلرب الكونيـة الثانيـة اوزارهـا، ثـم     )كوينسي(على ظهر السفينة احلربية 

ما لبثـت ان اصـبحت أكـرث مـن جمـرد عالقـة دبلوماسـية حـني سـميت شـراكة يف العـام            
م ودخلــت منــذ ذلــك التــاريخ مرحلــة حتــالف اســرتاتيجي يــزداد قــوة وصــالبة كلمــا   1957

   )1(.تعاقبت االدارات السعودية واألمريكية

عامـاً املاضـية قـدرتها    77ومما زاد يف رسـوخ وصـالبة هـذه العالقـة طيلـة ال      
والنزاعات الدولية واملتسـمة باألحـداث اجلسـام  التـي ال تصـمد      التحديات على مواجهة 

عـرب   أمامها كثري من العالقات، ومع هذا فقد ظلـت العالقـة السـعودية األمريكيـة ثابتـة      
  . السنني

ــر    قــد زاد  الســعودي األمريكــي التقــارب ونشــري أن   ــارة بشــكل أكــرب علــى أث الزي
املوفقة التي قام بها خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبـدالعزيز آل سـعود   

، حـني كـان وليـاً للعهـد، ومـا مت خاللهـا مـن اتفاقيـات         2005إىل الواليات املتحدة يف عـام  
ج بـوش وقـد فتحـت البـاب بشـكل      علمية وقعها يحفظه اهللا مع الرئيس األمريكي جـور 

رحب الستقبال أمريكا لدفعات متوالية من البعثات الطالبية للجامعـات واملعاهـد فيهـا    
  . وبطريقة غري مسبوقة يف تاريخ البلدين الصديقني

زيـــارة الـــرئيس وتوطيـــدها   ةات الســـعودية األمريكيـــلعالقـــاا زاد يف زخـــم ممـــو
مــع احتفــال شــركة  تقــد تزامنــت انــتــي كلوا  2008يف شــهر مــايو  األمريكــي للمملكــة 

يجسـد اهتمـام   والـذي   أرامكو السعودية مبناسبة مرور ثالثة أربـاع قـرن علـى إنشـائها     
احلكومة األمريكية بهذا التاريخ الـذي بـدأ لتبـدأ معـه نهضـة اململكـة وشـعبها يف كـل         

. للمملكـة  ياً اجملاالت ولتجد الواليات املتحدة عرب ذلك التـاريخ حليفـاً اقتصـادياً وسياسـ    
وتنميــة العالقــات  يعكــس عــزم البلــدين الصــديقني علــى املضــي قــدماً يف تطــوير كمــا 

  .  االقتصادية بينهما

                                                 

   16/8/2008بتاريخ    1457، جريدة الرياض العدد عبداحملسن بن سعد العتيبي. د) 1(
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والـذي عقـد بتـاريخ     منتـدى شـيكاغو لفـرص األعمـال      يف هذا السـياق جنـد أن  و 
ــل  28-30 ــال      2010إبري ــرافقهم رج ــة ي ــن اململك ــتوى م ــي املس ــؤولني رفيع ــني مس ب

خصوصــاً  ، لفئــات مــع نظــرائهم األمــريكيني يحمــل أهميــة بالغــة   أعمــال مــن خمتلــف ا 
  .لالقتصاد السعودي

ــد   ــذا امل  وق ــيم ه ــان تنظ ــن       ك ــل م ــا ك ــت به ــي قام ــود الت ــتمراراً للجه ــدى اس نت
بشـأن تعزيـز العالقـات االقتصـادية بـني       اململكة العربية السـعودية واإلدارة األمريكيـة،    

  .البلدين 

األول  أقســام يتعــرض فيهــا القســم  ســتة علــى   يــتم تقســيم الورقــة ســوف و 
ــات ل ــة ا   لعالق ــة العربي ــني اململك ــة ب ــادية والتجاري ــعوديةاالقتص ــدة  لس ــات املتح  والوالي

ــ ــا   ،ةاألمريكي ــم الث ــرض القس ــا يتع ــدى   ين فيم ــة انعقــاد املنت ــات  ألهمي ــد العالق يف توطي
تم تســليط يــثالــث ويف القســم ال ،ةالتجاريــة بــني اململكــة و الواليــات املتحــدة األمريكيــ  

بـذة حـول   نرابـع  الالقسـم  م على احملـاور التـي ناقشـها املنتـدى ،  يف حـني يقـد      الضوء 
يــتم احلــديث عــن امس االتفاقيــات التــي وقعــت أثنــاء انعقــاد املنتــدى  ويف القســم اخلــ  

جديــدة للتعــاون بــني    ةانطالقــيشــكل  والــذي  ،  نتــدىامل النتــائج التــي متخــض عنهــا   
عـدد مـن    تقـدمي    يـتم دس سـا ويف القسـم ال .  األمريكيـة  والواليـات املتحـدة   السعودية

نها تطوير وتنمية العالقات االقتصـادية السـعودية   أالتوصيات  واالقرتاحات والتي من ش
  .األمريكية

ــور   -: أوالً ــعودية    تطـ ــة السـ ــة العربيـ ــني اململكـ ــة بـ ــادية والتجاريـ ــات االقتصـ العالقـ
   والواليات املتحدة األمريكية

 :متهيد -1

ــرتبط ا ــة    تـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــعودية والواليـ ــة السـ ــة العربيـ ــات  ململكـ بعالقـ
ــة، جعلــت   ــة قوي ــات املتحــدة األمريكيــة اقتصــادية وجتاري إحــد الشــركاء التجــاريني   الوالي

 :  )1(بعض احلقائق العربية السعودية، وفيما يليالرئيسيني للمملكة 

والواليـات  السـعودية  اململكة العربية  بني والتجارية االقتصادية تخضع العالقات −
” الفنـى اتفاقيـة التعـاون   “ مقـدِّمتها  ىوفـ  ،التفاقيات عديـدة  املتحدة االمريكية

 االمريكيــة، والتــىبــني حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية والواليــات املتحــدة   
جماالت االقتصـاد والتكنولوجيـا    يفمبقتضاها يسعى الطرفان لتوسيع التعاون 

صدرت املوافقة عليهـا  . (التام و لتفاهم املشرتكوالصناعة بينهما بروح من ا
  ).هـ 1395/3/28بتاريخ    21/  مرقم  امللكىباملرسوم 

                                                 
 2010، مارس والواليات املتحدة األمريكية  غرفة الشرقية ، العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية: انظر ) 1(
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 اتفاقية االستثمارات اخلاصة املضمونة بني حكومة اململكة العربية  برامإ −
بغية زيادة مشاركة الشركات اخلاصة  األمريكيةالسعودية والواليات املتحدة 

اململكة  إىلالتكنولوجيا احلديثة  إدخال اىلالهادفة  املشاريع يف األمريكية
 22/ رقم م  امللكيصدرت املوافقة عليها باملرسوم (العربية السعودية، 

  ).  هـ  1395/3/29بتاريخ  

بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة  -  التجاريحقق امليزان  −
 136414 بحوايليقدر  يكيةاألمرفائض لصالح الواليات املتحدة  - األمريكية

  )1(. م 2008مليون ريال، عام 

 )208-2004(تطور حجم الصادرات السعودية للواليات املتحدة  خالل الفرتة  -2

 األمريكيةإىل الواليات املتحدة  اململكة العربية السعودية بلغت قيمة صادرات
قيمة  جمايلإمن % 16.63  ، مما ميثلسعوديريال  مليون 195521  حوايل 2008عام  

 . العام نفسه يفللعامل، اململكة العربية السعودية  صادرات

ارتفعت قيمة صادرات اململكة العربية السعودية إىل الواليات املتحدة و
، كما 2007، مقارنة بعام سعوديمليون ريال  48089مبقدار  2008االمريكية، عام 

معدل منو فيما ارتفع    .2004مليون ريال مقارنة بعام  114161ارتفعت مبقدار  
عن العام % 32.6  يلاحو  2008عام  األمريكيةإىل الواليات املتحدة  السعودية  صادراتال

   .السابق

خالل العام   األمريكيةالسعودية إىل الواليات املتحدة  الصادرات  حجم قد بلغ  و
العربية صادرات اململكة من حجم % 17.4  مما ميثل  طن، ألف 78903  حوايل  2008

  . نفس العام  يفالعامل،  إىلالسعودية 

  

  

  

                                                                    

  

  
                                                 

قيمـة صـادرات    إجمـايل مـن  % 2.6  حـوايل مـا قيمتـه    حـدة األمريكيـة  صدرت اململكة العربية السـعودية إىل الواليـات املت  )1(
  .2008األمريكية، عام  الدول املصدرة للواليات املتحدة 
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  )1(شكل رقم
  )2008-2004(تطور حجم الصادرات السعودية إىل الواليات املتحدة  خالل الفرتة

  باملليون ريال سعودي

    

  

  

  

  

  

صدر سلع متنوعة للواليات املتحدة واهم هذه ونشري هنا إىل أن اململكة  ت
 ايثان(  جاليكول اثلنيدورية عطرية،  اليوريا، كحوالتزيوت نفط خام، سماد : هيالسلع 

أنظر اجلدول ( .صودا سائلة، وغريها من السلع او مائىحملول  فى، صودا ) ديول
  .أدناه)) 1(رقم

  
  )1(جدول رقم 
  االمريكية  إىل الواليات املتحدة  ة أهم صادرات اململكة العربية السعودي

  م 2008عام 
  باملليون ريال

)مليون ريال سعودى(القيمة املصدرةاسم السلعة

 191858 زيوت نفط خام

 1136 سماد اليوريا

 549 كحوالت دورية عطرية

 306 )ايثان ديول(اثلني جاليكول

 133صودا فى حملول مائى او صودا سائلة
 ، ةوالواليات املتحدة األمريكي الشرقية ، العالقات التجارية بني اململكة العربية السعوديةغرفة : املصدر 

2010مارس 
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 )208-2004(لواليات املتحدة  خالل الفرتة من ا السعوديةالواردات  تطور حجم  -3

 األمريكيـة مـن الواليـات املتحـدة     اململكة العربية السعودية بلغت قيمة واردات
قيمـة   إجمـايل مـن  % 13.69  ، ممـا ميثـل  سـعودي ريـال  مليـون   59107  حـوايل  2008عام 

 . العام نفسه يفمن العامل، اململكة العربية السعودية  واردات

ارتفعـــت قيمـــة واردات اململكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن الواليـــات املتحـــدة  و 
، كمــا 2007، مقارنــة بعــام ســعوديمليــون ريــال  13255مبقــدار   2008عــام  االمريكيــة

  .2004مليون ريال مقارنة بعام  32079ارتفعت مبقدار 
  )2(الشكل رقم

  ) 2008-2004(خالل الفرتة من الواليات املتحدة السعودية واردات تطور حجم ال
  باملليون ريال سعودي

  

  

  

  

  

  

 األمريكيـة واردات اململكـة  مـن الواليـات املتحـدة      ويشار هنا إىل أن معدل منـو    
  .عن العام السابق% 28.9  بحوايل 2008عام  قدر ارتفع يف 

اململكة العربية السعودية من الواليات  استوردتها الواردات التيبلغ حجم فيما 
إجمـايل   مـن حجـم   % 5.4  ألف طن مما ميثـل  3088   حوايل 2008عام  املتحدة األمريكية

  .العام نفسه يفواردات اململكة 

بية السعودية من الواليات املتحدة تستوردها اململكة العر التيتتنوع السلع و 
، قطـع  3سم)  3000 -1501( سيارات خاصة سعة   : هي، وأهم هذه السلع األمريكية

، اجزاء للتوربينـات الغازيـة، سـيارات    3سم)  3000> ( غيار طائرات، سيارات خاصة سعة 
 )2(أنظـر اجلـدول رقـم     (   .، وغريهـا مـن السـلع   3سـم 3000> خاصة مستعملة   سعة 

  ).ناهأد
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  )2(جدول رقم
 2008من الواليات املتحدة االمريكية، عام  أهم واردات اململكة العربية السعودية

  م
  

  املصدرة اسم السلعة
  القيمة

) مليون ريال سعودى(

  سيارات خاصة سعة
  4013  3سم)  3000 -1501(  

  2860  قطع غيار طائرات

  سيارات خاصة سعة 
  2053  3سم)  3000> ( 

  1946  اجزاء للتوربينات الغازية

سيارات خاصة مستعملة 
  1918  3سم3000> سعة 

،  ةغرفة الشرقية ، العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكي: املصدر 
   2010مارس 

دية يف توطيـــد العالقـــات التجاريـــة الســـعو انعقـــاد منتـــدى شـــيكاغو أهميـــة  -:اًًنيـــثا
  ةاألمريكي

يتخذ  عقد منتـدى شـيكاغو للفـرص االسـتثمارية يف هـذا الوقـت أهميـة بالغـة،         
اخملــارج حيــث أن ســعي القطــاع اخلــاص األمريكــي لالســتثمار يف اخلــارج يعتــرب أحــد      

غتنـام فـرص لفـتح    و من هنـا فـإن ا   ،لألزمة االقتصادية التي يعيشها االقتصاد األمريكي
اعـدة كاململكـة ومـن خـالل حجـم الفـرص التـي طرحهـا         آفاق اسـتثمارية يف منـاطق و  

  .يعترب مهم للطرفني الوفد السعودي أمام املستثمرين األمريكان

مليــار  500 فقــد قــدرت الفــرص االســتثمارية التــي طرحــت خــالل املنتــدى بنحــو  
األنشــطة املطروحــة علــى صــناعات مشــتقة مــن الــنفط والغــاز     قــد تركــزت و )1(،ريــال

                                                 
  :انظر موقع أرقام على شبكة االنرتنت) 1(

com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=156243http://www.argaam.   
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يعكــس قــراءة جيــدة للمواءمــة بــني اإلمكانيــات      والــذي  والبالســتيك كالبرتوكيماويــات 
واالحتياجات النوعية للصناعات التي ترغب اململكة بتوطينها حملياً فالوقت احلايل يُعتـرب  
مالئماً جلذب الشركات األمريكية التـي تتمتـع بتكنولوجيـا عاليـة ومتقدمـة وريـادة دوليـة        

  .تتاح الفرص يف كل مرة لتحقيق ذلك فلن.. لنقل خرباتها وإمكانياتها لنا

وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أوراق القوة التـي يحملهـا الوفـد السـعودي معـه جنـد       
أن توفري طاقات إنتاجية عالية وكبرية من النفط والغاز مع بعـض املزايـا النسـبية يُغـري     

ــرت        ــروع لف ــة املش ــي دميوم ــدادات تعن ــة اإلم ــن ألن كفاي ــتثمار آم ــتثمرين باس ات املس
ويحسب لنـا بأنـه اسـتثمار لطاقـات فائضـة يـتم توظيفهـا بشـكل يحقـق عائـداً           .. طويلة

استثمارياً أكرب للرثوة األحفورية خصوصاً أن العامل يتجـه لتعـدد مصـادر الطاقـة بشـكل      
ــة         ــة والغازيـ ــة النفطيـ ــتهالك الطاقـ ــن اسـ ــبري مـ ــزء كـ ــوفري جـ ــمح بتـ ــا يسـ ــع ممـ واسـ

  . وكون اململكة تتوفر بها هذه الطاقاتالستخدامها بصناعات أكرث نفعاً للعامل

   التي متت خالل املنتدىالنقاشات  -:ثالثاًًً

الطاقة واملال واالسـتثمار  : ، ترتكز يفإسرتاتيجيةناقش املنتدى تسعة حماور 
ــاع     ــتيكية وقطـ ــة والبالسـ ــناعات الكيماويـ ــاء والصـ ــاء والكهربـ ــات واملـ ــة املعلومـ وتقنيـ

  توسطة والزراعة والتعليماإلنشاءات واملؤسسات الصغرية وامل

ط  الضـوء علـى الفـرص االسـتثمارية املميـزة يف اململكـة لرجـال        يسلمت توقد 
بتعريف اجلانب األمريكي مبا تعيشـه اململكـة    املنتدى األعمال األمريكيني، حيث ساهم 

ــة     ــة والثقافي ــة والتعليمي ــب التجاري ــارية يف اجلوان ــة حض ــن نقل ــد .م ــالل   وق ــك خ ــاء ذل ج
الـذين   و رجـال األعمـال األمـريكيني     لوفـد السـعودي املشـارك   تي متت بـني  ا ءات  اللقاال

  .شاركوا باملنتدى

كــل اجملــاالت التعليميــة  ويشــار هنــا إىل أن أوراق العمــل التــي قــدمت شــملت     
الوفــد الســعودي ممــثلني لقطــاع التعلــيم كونــه      وقــد ضــم    والتجاريــة واالســتثمارية، 

كيفيــة اســتثمار التعلــيم وتفعيــل    ت مناقشــة متــاملصــدر األساســي للتنميــة، حيــث    
  .االقتصاد املعريف يف دعم التنمية من خالل برامج مشرتكة مع اجلهات ذات العالقـة 

  
عقـد املنتـدى   حيـث كـان الهـدف مـن       ، بحث ومناقشة الفرص االستثماريةومت    

 جــذب االســتثمارات الكــبرية املعتمــدة علــى منتجــات امليــزة النســبية التــي تتمتــع بهــا   
اململكة يف قطاعي البرتوكيماويات والرثوة النفطية واملعدنية، والتي من املتوقـع أن  
تعزز الشراكة االقتصـادية وتسـهم يف تبـادل الفـرص االسـتثمارية بـني البلـدين وزيـادة         

  .حجم التبادل التجاري خالل األعوام املقبلة
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ــو ــة االســتثمار الســعود   ي ــي ذكر أن مــن بــني املشــاركني يف املنتــدى هيئ ية الت
 )1(اململكــة خــالل الســنوات اخلمــس املقبلــة، املتــوفرة باملشــاريع الضــخمة عرضــت 

إضـــــافة إىل توضـــــيح مكانـــــة اململكـــــة االقتصـــــادية والفـــــرص املتاحـــــة للشـــــركات  
  .واملستثمرين األمريكيني

  املنتدى  أهم االتفاقيات التي وقعت خالل -:رابعاًً

أبرمــت وزارة التجــارة والصــناعة الســعودية اتفاقيــات تعــاون اســرتاتيجي مــع        
بهدف اإلسهام يف بناء اقتصاد مسـتدام عـرب   املنتدى  خالل   GE شركة جرنال إلكرتيك 

العمـل   الرتكيز علـى حتفيـز النشـاط الصـناعي، وتطـوير األبحـاث والتعلـيم، وتـوفري فـرص          
علــى وضــع إطــار عمــل '' جــرنال'' شــركة   وســتعمل .املتميــزة للمــواطنني الســعوديني

ــناعي      ــاع الصـ ــاً يف القطـ ــاً ودوليـ ــوافرة حمليـ ــرص املتـ ــاف الفـ ــاون، واستكشـ يف  للتعـ
   .اململكة

ــع       ــل مـ ــة، والعمـ ــاريع دوليـ ــوير مشـ ــى تطـ ــاً علـ ــان أيضـ ــيتعاون الطرفـ ــا سـ كمـ
الرتكيــز علــى إفريقيــا   مؤسســات التمويــل احلكوميــة واملانحــة لتشــجيع التصــدير، مــع   

ــة       والعــامل ــل دراس ــة لعم ــا الطويل ــة خربته ــركة خالص ــب تقــدمي الش اإلســالمي، إىل جان
   .للصناعة قبل إطالقها يف اململكة الوطنية  لإلسرتاتيجيةشاملة 

وتأتي هذه الشراكة التي متت بني وزارة التجارة والصـناعة وجـرنال إلكرتيـك يف    
ى إدارة عملياتهـا  واسـرتاتيجيتها التـي تركـز علـ     إطار خطة عمـل الشـركة يف اململكـة    

مبا ينسجم مع املتطلبات احملليـة، وترسـيخ مكانتهـا كشـريك موثـوق لـدعم األهـداف        
باملسـاهمة  " جـرنال "وتعكـس مـذكرة التفـاهم املوقعـة التـزام      . التنموية يف اململكة 

مســـتويات التنافســـية يف  بــدور إيجـــابي يف دعـــم عمليـــة التنميـــة املســـتدامة ورفـــع  
مار وتطـــوير إمكانـــات الشـــركة والتقنيـــات احملليـــة ونقـــل اململكـــة مـــن خـــالل االســـتث
فــرص عمــل ألصــحاب املهــارات الصــناعية والتقنيــة يف       املعرفــة، إضــافة إىل تــوفري   

وامليـاه، وذلـك    الطاقة، الرعاية الصحية، النقل، : القطاعات االقتصادية الرئيسية التالية
   .لسعوديةمبا ينسجم مع أهداف االسرتاتيجية الوطنية للصناعة يف ا

تتـوىل وزارة التجـارة والصـناعة السـعودية مسـؤولية دعـم عمليـات التنويـع         فيما 
ــاع    ــز القطــ ــن خــــالل حفــ ــة، مــ ــادي يف اململكــ ــالق   االقتصــ ــناعي، وتســــعى إلطــ الصــ

تركـز اململكـة جهودهـا     حيـث    )2(االسرتاتيجية الوطنية الصناعية خالل الفـرتة املقبلـة،  
مبادرات التنمية املستدامة التـي تـدعم النمـو     طالق نحو تنويع القطاعات االقتصادية وإ

                                                 
  موقع األسواق العربية على شبكة االنرتنت: انظر ) 1(

http://www.alaswaq.net/articles/2010/04/28/34080.html    
  
  على شبكة االنرتنت أنظر جريدة إيالف  ) 2(

http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/4/556733.html 
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متعـددة احملـاور    إسـرتاتيجية كما تتبع اململكة . السكاين املتسارع الذي تشهده حالياً
أن   GE وهـو مـا ميكـن لشـركة       .)1(ترتكز على تطوير قطاعات التعليم واألبحاث والتصـنيع  

  .تسهم يف دعمه بدرجة كبرية وفاعلة

بحضـور قـوي يف اململكـة     حتظى   GE شركة جرنال إلكرتيك أن  إىل نشري هنا و 
منــذ أكــرث مــن ســبعة عقــود، وكانــت قــد قــدمت أول تــوربني يجــري اســتخدامه يف أول    

وجودهــا مــن خــالل عقــد الشــراكات مــع   GE كمــا عــززت . للتكريــر يف اململكــة مصــفاة 
ال الدعم وخـدمات  الرائدة يف جم القطاعني العام واخلاص، ولديها عديد من املنشآت 

التصليح ومراكز التدريب يف قطاعات الـنفط والغـاز والطاقـة وامليـاه واملالحـة اجلويـة       
  .الصحية، وتقدم هذه املنشآت خدماتها على املستوى اإلقليمي والرعاية 

وقد توصلت وزارة التجارة والصناعة  أيضـاً إىل عقـد اتفاقيـة مـع   شـركة والثـام        
  )2(.قة املتجددةالستفادة من خرباتها يف جمال الطال ,Walthamاألمريكية   

البنـك األهلـي   «أيضـاً إىل اتفاقيـة مـع     »مورغان سـتانلي «كما توصلت مؤسسة 
هـــذا  . يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية، يف جمـــال اخلـــدمات االستشـــارية  »التجـــاري

ال يف والســعوديني إلنشــاء مركــز لــرواد األعمــ     بــني األمــريكيني ىل اتفاقيــة إباإلضــافة 
   .اململكة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 2010إبريل 30بتاريخ  6045جريدة االقتصادية ، العدد  :أنظر) 1(
 
  :أنظر ) 2(

Chicago Breaking Business Website, dated, 28/4/2010. 
http://www.chicagobreakingbusiness.com/2010/04/saudi‐arabia‐chicago‐forum‐to‐focus‐on‐
trade.html  
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   نتائج املنتدى  -:خامساً

األمريكية يف االستثمارات تفعيل  نتدى هو إن من أهم النتائج التي متخض عنها امل
من خالل نقل صناعات متخصصة للسوق السعودي هذا الوقت السوق السعودي يف 

  -: لتتحقق معها عدة فوائد منها
ف إسرتاتيجي بأن متثل الصناعة الناجت احمللي وحتقيق هدمستوى رفع  −

  .حسب اخلطة اإلسرتاتيجية للصناعة .الناجت احمللي    خمس
 ادة من التطورات التقنية احلديثةالستف، حيث انه من  املهم االتقنيةتوطني  −

يف جمال املعلومات الصناعية والشبكات، التي متتلكها الشركات األمريكية 
ت واملقاييس وأنظمة اجلودة ونظم املعلومات اجلغرافية واملواصفا

مساهمة يف توفري املعلومات السعودي، لل الشاملة لتطوير القطاع الصناعي
الصناعية احلديثة وبناء قواعد املعلومات وتشجيع االعتماد على االقتصاد 

للشباب السعودي يف هذه الرقمي واملعريف، وتوفري املزيد من فرص العمل 
 .اجملاالت

منه يف أمريكا  ءة للشباب السعودي والذي يتعلم جزتوفري الفرص الوظيفي −
وغريها من الدول املتقدمة حتى يتم توظيف العلم مبا يعود بالنفع على 

 .االقتصاد احمللي

مساعدة رجال األعمال السعوديني على املشاركة باستثمارات حتتاجها  −
 .قصوى من الرثوة التي متتلكهاالالستفادة لاململكة 

 .يأتي االستثمار بالتعليم ضرورة قصوىيف التعليم، حيث  تنمية االستثمار  −
ت امعاالعلوم يف اجلعلى  يحصلواللخارج لكي  ها رسل طالبفاململكة ت

نقل هذه العلوم واملعاهد األمريكية يف الوقت الذي  تستطيع فيه اململكة 
للداخل من خالل االستثمار املشرتك مع جامعات ومعاهد عريقة وفق 

رفد سوق العمل ، مما يؤدي  إىل لي لتطوير خمرجات التعليماالحتياج احمل
من الصروح العلمية القائمة  وكذلك تطوير   .باحتياجاته بيسر وسهولة أكرب

 )1(.خالل منافستها مع القادمني اجلدد

يتطلب جذب استثمارات كبرية والذي  زيادة إنتاج اململكة من املاء والكهرباء −
ثمرين أجانب مع نظرائهم احملليني يف هذه مما يعني احلاجة لدخول مست

اجملاالت للوصول إىل معدالت كافية من االحتياج احمللي بوقت قصري يتالءم مع 
النمو الكبري على الطاقة الكهربائية يف ، حيث أن منو معدالت االستهالك

خالل العقد القادم وان % 7-6اململكة سوف يستمر مبعدالت عالية ال تقل عن 
مسايرة ذلك الطلب ليس فقط يف زيادة قدرات التوليد والنقل ذلك يحتم 

                                                 
  :أنظر) 1(

 .1/5/2010، بتاريخ 13729   العدد ،اجلزيرة حممد سليمان العنقري، جريدة         
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ولكن أيضا من خالل تطبيق برامج ترشيد استخدام الكهرباء وإدارة األحمال 
خالل ساعات الذروة الصيفية ورفع كفاءة حمطات التوليد احلالية باإلضافة إىل 

ويف هذا السياق  فإن شركة . االستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة
 2010ألف ميجاوات إضافية خالل الفرتة من  30لبناء أكرث من الكهرباء  تخطط 

من %  70مشروعا للتوليد وهو ما يعادل  20م من خالل 2020وحتى عام 
بليون دوالر خصصت الشركة حوايل  50القدرات احلالية باستثمارات تصل إىل 

م الشركة منها للمستثمرين من القطاع اخلاص كمنتجني مستقلني تقو% 30
فقد اعتمدت  بشراء إنتاج حمطاتهم مبوجب اتفاقيات شراء طويلة األمد، 

خطتها للسنوات العشر القادمة ربط مناطق اململكة بشبكة الشركة ضمن 
ربط شمال اململكة بجنوبها وشرقها ، بحيث يتم موحدة على اجلهد الفائق

  )1(.مليار دوالر 24بغربها باستثمارات ال تقل عن 

فاململكة تشهد اليوم طفرة كبرية يف هذا طاع البناء والتشييد، تطوير ق −
وحتتاج إىل تقنيات عالية تتوطن فيها لتحقيق عدة أهداف كرفع  ،اجملال

مستوى الشركات احمللية وتقدمي حلول عملية لتحقيق اجلودة والتكلفة 
املناسبة واملساهمة بإجناز املشاريع املطلوبة نظراً حلجمها الكبري الذي 

ى البنسيستمر لسنوات طويلة على مستوى القطاع اخلاص والعام وتهيئة 
 .التحتية جلذب االستثمارات

ربة األمريكية  يف تنمية وتطوير املنشآت الصغرية تجالالتعرف على  −
وفتح فرص املشاركة بني الطرفني  ا االستفادة من خرباتهواملتوسطة،  و

، حيث أن  بشكل أوسعاململكة ب السعودي واألمريكي لكي تتطور بيئة العمل
والذي  .مستهلكة وتعتمد على االسترياد اخلارجي بشكل كبرياململكة دولة 

  .اإلنتاجية مبا يحقق التنمية املستدامةتوسيع الطاقة يتطلب 
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  :التوصيات  -:سادسا

، حيث أن استفادة اململكة من التقنيـات احلديثـة املسـتخدمة يف    توطني التقنية −
مريكيــة يف حــال مت نقلهــا للمملكــة ميكــن أن تلعــب دوراً حموريــاً يف  الصــناعات األ

 . تطوير صناعات ذات قيمة مضافة لالقتصاد السعودي

عقــد مــؤمتر ســعودي أمريكــي ســنوي لالســتثمار يف مــدن امريكيــة وســعودية  ،       −
بحيث يعقد  بشكل دوري  وبالتناوب يف كل من الواليات املتحدة والسـعودية علـى   

 .ؤمتر القادم يف يف مدينة الرياض يف شهر إبريل القادمأن يكون امل

يف القطاعـات    السـعودية األمريكيـة املشـرتكة    سريع ومنح مميزات للمشـاريع ت −
 .اإلسرتاتيجية واإلنتاجية

ــادة  − لتعلــيم ، حيــث أن تنميــة االســتثمار يف  يف جمــال ا ات املشــرتكةاالســتثمارزي
فاململكـــة لـــديها الفرصـــة . كـــةبالنســـبة للممل ضـــرورة قصـــوىالتعلـــيم،  يعتـــرب 

ومبـا يتناسـب مـع احتياجـات      مع جامعات ومعاهد عريقـة  لالستفادة  من التعامل 
 .السوق السعودي

يف قطـاع البنـاء   االستثمارات املشرتكة بني اجلانبني السـعودي واألمريكـي   تطوير  −
 .السعودية الشركاتمستوى رفع  ومبا يؤدي إىل  والتشييد،

م احلـرمني الشـريفني يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، يف      تفعيل دور سفارة خـاد  −
يخــدم  تســهيل إجــراءات ســفر رجــال األعمــال الســعوديني ألمريكــا، حيــث أن ذلــك   

 .واألمريكي مصالح القطاع  اخلاص السعودي

اململكــة عــن طريــق تــوفري قاعــدة بيانــات حــول الفــرص االســتثمارية املتاحــة يف    −
 .يف الواليات األمريكيةامللحقيات التجارية السعودية  

. التعرف على التجربة األمريكية  يف تنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة −
 .األمثل واالستفادة منها بالشكل
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16/8/2008 . 
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7-  7- Chicago Breaking Business Website, dated, 28/4/2010. 
http://www.chicagobreakingbusiness.com/2010/04/saudi‐arabia‐
chicago‐forum‐to‐focus‐on‐trade.html. 
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