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مقدمة:

القارة «« أنحاء  معظم  معا  تغطي  التي  أوروبية  دولة   28 بني  وسياسية  اقتصادية  شراكة  هو  األوروبي  االحتاد 
األوروبية، ويضم االحتاد نحو 509 ماليني نسمة، ويبلغ سكان املناطق احلضرية نحو 74 ٪ من إجماىل سكان 

االحتاد. وذلك وفق لبيانات عام 2012 م.
ترتبط اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي بعالقات اقتصادية وجتارية قوية، جعلت دول االحتاد ««

أمناطًا  متخذة  وبقوتها،  مبتانتها  العالقات  تلك  تتميز  كما  للمملكة،  الرئيسيني  التجاريني  الشركاء  أهم  من 
وأشكااًل متعددة، كما شهدت تلك العالقات تطورًا كبريًا ومتسارعًا،

بلغ حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي 297.2 مليار ريال سعودي عام ««
2011 م، مرتفعًا بنسبة 46.4 ٪ مقارنة بعام 2010 م، وبنسبة 44.1 ٪ مقارنة بعام 2007 م.

بلغت قيمة الصادرات السعودية إىل دول االحتاد األوروبي نحو 164 مليار ريال سعودى عام 2011 م، مقابل 89.5 ««
مليار ريال سعودى عام 2010 م، ونحو 96.6 مليار ريال سعودى عام 2007 م. 

متثل قيمة صادرات اململكة اىل دول االحتاد األوروبي نحو 12 ٪ من إجماىل صادرات اململكة اىل دول العامل عام ««
2011 م.

الثالثة من حيث أهمية جمموعات الدول املصدرة للمملكة بعد دول «« تأتي دول االحتاد األوروبي فى املرتبة 
آسيا )غري العربية واإلسالمية(، التى جاءت فى املركز األول بنسبة 54٪ ودول أمريكا الشمالية بنسبة 14 ٪ 

عام 2011 م.
جاءت إيطاليا يف املرتبة األوىل عام 2011 م كأكرب دولة من االحتاد األوروبي صّدرت إليها اململكة العربية السعودية ««

بقيمة صادرات بلغت 38611 مليون ريال سعودي، وبأهمية نسبية بلغت 23.5 ٪ من حجم صادرات اململكة 
إىل دول االحتاد األوروبي وبنسبة 2.82 ٪ من قيمة صادرات اململكة اىل دول العامل.

ارتفعت قيمة الصادرات السعودية عام 2011 م إىل دول االحتاد األوروبي بنسبة 83.3 ٪ مقارنة بعام 2010 م، كما ««
ارتفعت بنسبة 69.8 ٪ مقارنة بعام 2007 م.

بلغت قيمة الواردات السعودية من دول االحتاد األوروبي نحو 133.2 مليار ريال سعودى عام 2011 م، مقابل 113.6 ««
مليار ريال سعودى عام 2010 م، ونحو 109.7 مليار ريال سعودى عام 2007 م.

متثل قيمة واردات اململكة من دول االحتاد األوروبي نحو 27٪ من إجمايل واردات اململكة من دول العامل عام ««
2011 م.

ارتفعت قيمة الواردات السعودية من دول االحتاد األوروبي عام 2011 م بنسبة 17.3 ٪ مقارنة بعام 2010 م، كما ««
ارتفعت بنسبة 21.5 ٪ مقارنة بعام 2007 م.



جاءت أملانيا يف املرتبة األوىل كأكرب دولة من دول االحتاد األوروبي استوردت منها اململكة العربية السعودية ««
عام 2011 م بنحو 33964 مليون ريال سعودي، مبا ميثل 25.5 ٪ من إجمايل واردات اململكة من دول االحتاد ، 

وبأهمية نسبية بلغت 6.88 ٪ من قيمة واردات اململكة من دول العامل.
اقتصادية «« األوروبي قوة  االحتاد  السعودية ودول  العربية  االقتصادية بني اململكة  العالقات  أن تشكل  ميكن 

تكاملية يعتمد كل منهما فيها على اآلخر لتوفر جميع عناصر النجاح ملثل تلك العالقة التكاملية ولتعزيز البعد 
االسرتاتيجي لعالقاتهما.

ولتعزيز حجم التعاون املطلوب املتبادل بينهما فالبد من العمل على اتباع جمموعة من االجراءات واألدوات، ««
منها : العمل على إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات االقتصادية واالستثمارية، وتفعيل اآلليات املشرتكة 
لتمويل وضمان االستثمار ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة ، وحتسن وتناغم السياسات االستثمارية يف 
السعودية مع دول االحتاد بشأن تنمية مناخ االستثمار والتجارة، وكذلك اإلستفادة من التقدم التقني األوروبي 
يف تدريب العناصر الوطنية حتى يتم اإلستفادة من اخلربات، ومن ثّم تقدم الصناعات السعودية وزيادة إنتاجها.

التأمني، «« واالستثمار،  املال  بينها:  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  االستثمار  جماالت  من  العديد  هناك 
التجارة، املعلوماتية، االستشارات، النفط والغاز، البرتوكيماويات، الصناعات الصيدالنية، معاجلة األغذية، مواد 

البناء، املعادن، الكهرباء، احلديد واألملنيوم.
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الفصل األول
االحتاد األوروبي ....  حقائق وأرقام

1. أهم املؤشرات الرئيسية لدول االحتاد األوروبي
 ما هو االحتاد األوروبي

االحتاد األوروبي هو شراكة اقتصادية وسياسية بني 28 دولة أوروبية التي تغطي معا معظم أنحاء القارة األوروبية. ««
تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم اتفاقية )ماسرتيخت( املوقعة عام 1993 ، ولكن العديد من أفكاره موجودة ««

منذ خمسينات القرن املاضي. 
االحتاد األوروبي هو القوة الرئيسية للتجارة العاملية، ويسعى إىل دعم النمو االقتصادي من خالل االستثمار يف قطاعات ««

النقل والطاقة والبحوث، مع التقليل من تأثري مزيد من التنمية االقتصادية على البيئة، وتعترب الواليات املتحدة االمريكية 
والصني من أهم الشركاء التجاريني لالحتاد األوروبي.

جغرافية االحتاد األوروبي
ميتد االحتاد األوروبي على مساحة أكرب من اربعة مليون كم2.««
أعلى قمة يف االحتاد هي جبل مونت بالنك والذي يقع بني فرنسا وإيطاليا. ««
أكرب بحرية هي بحرية فينرين يف السويد، وأطول نهر هو الدانوب الذي ينبع من الغابة السوداء يف أملانيا، ويجتاز االحتاد ««

مبسافة قدرها 1627 كم.
خريطة دول االحتاد األوروبي
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دول االحتاد األوروبي

كرواتيا بلغاريا أملانيا اسبانيا 

التفيا بولندا اململكة املتحدة إستونيا 

لكسمبورج رومانيا النمسا الربتغال 

ليتوانيا سلوفينيا اليونان اجلمهورية التشيكية 

مالطا فرنسا أيرلندا اجلمهورية السلوفاكية 

هنغاريا فنلندا ايطاليا الدامنارك 

هولندا قربص بلجيكا السويد 
Source: World Bank

سكان االحتاد األوروبي
يضم االحتاد األوروبي نحو  509 ماليني نسمة،  ويبلغ سكان املناطق احلضرية نحو 74٪ من إجماىل سكان االحتاد. وذلك ««

وفقًا لبيانات عام 2012م.
الرتكيبة السكانية لالحتاد األوروبي تظهر كثافة سكانية عالية، وتنوعا ثقافيا بني دوله األعضاء.««
تعد أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة وإيطاليا من أكرب دول االحتاد األوروبي من حيث عدد السكان. ««
بينما تعد مالطا ولكسمبورج أصغر دول االحتاد األوروبي من حيث عدد السكان، وفقًا لبيانات عام 2012م.««

سكان دول االحتاد األوروبي عام 2012م

  509 مليون نسمة إجماىل عدد سكان دول االحتاد األوروبي 

74٪ سكان املناطق احلضرية 
Source: World Bank

اقتصاد االحتاد األوروبي
اقتصاد معظم الدول األوروبية متطور بدرجة عالية. فقيمة اإلنتاج االقتصادي ألوروبا أعلى بكثري مما هي عليه يف أي ««

قارة أخرى، 
بلغ قيمة الناجت احمللى اإلجمايل لدول االحتاد األوروبي نحو 16.63 تريليون  دوالر أمريكى، عام2012م.««
ظهرت منذ بداية التسعينات مشاريع صناعية أوروبية مشرتكة يف جماالت عديدة مثل صناعة السيارات والطائرات ««

وصناعة النفط.
تتخذ اخلدمات املصرفية والرعاية الصحية أهمية متزايدة فى دول االحتاد.««
املشرتكة «« الفالحية  السياسة  بفضل  جناح  حتقيق  من  األوروبية  الفالحة  متكنت  فقد  الزراعي  النشاط  يخص  وفيما 

وتتجلى هذه النتائج يف ضخامة اإلنتاج الفالحي ، وتنوعه، ومساهمته املرتفعة يف اإلنتاج العاملي.



8

أهم املؤشرات االقتصادية لدول االحتاد األوروبي عام 2012م.

عدد السكان الدولة م 
)مليون نسمة(

الناجت احمللى 
عدد السكان  الدولة م االجماىل

)مليون نسمة(
الناجت احمللى 

االجماىل

1.349 46.22 اسبانيا 1 
51.03 7.305 بلغاريا 15 تريليون دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

21.85 1.339 إستونيا 2 
489.8 38.54 بولندا 16 مليار دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

212.5 10.53 الربتغال 3 
169.4 21.33 رومانيا 17 مليار دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

جمهورية 4 
195.7 10.51 التشيك 

45.47 2.058 سلوفينيا 18 مليار دوالر أمريكي 
مليار دوالر أمريكي 

جمهورية 5 
91.62 5.410 سلوفاكيا 

2.613 65.70 فرنسا 19 مليار دوالر أمريكي 
تريليون دوالر أمريكي 

314.2 5.590 الدامنارك 6 
250.0 5.414 فنلندا 20 مليار دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

525.7 9.517 السويد 7 
1.12922.98 قربص 21 مليار دوالر أمريكي 

 مليار دوالر أمريكي 

3.400 81.89أملانيا 8 
56.44 4.267 كرواتيا 22 تريليون دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

اململكة 9 
2.435 63.23 املتحدة 

28.37 2.025 التفيا 23 تريليون دوالر أمريكي 
مليار دوالر أمريكي 

399.6 8.462 النمسا 10 
57.12 0.531لكسمبورج 24 مليار دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

249.1 11.28 اليونان 11 
42.25 2.986 ليتوانيا 25 مليار دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

210.3 4.589 أيرلندا 12 
8.722 0.418 مالطا 26 مليار دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

2.013 60.92 ايطاليا 13 
125.5 9.944 هنغاريا 27 تريليون دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي 

483.7 11.14 بلجيكا 14 
16.77 هولندا 28 مليار دوالر أمريكي 

 772.2
مليار دوالر أمريكي 

Source: World Bank
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املنظمات و األجهزة اإلدارية
جهاز   - األوروبية  احملكمة   - األوروبية  األحزاب   - األوروبي  الربملان   - األوروبية  املفوضية   - األوروبي  االحتاد  جملس 

احملاسبات األوروبي.

جملس االحتاد األوروبي 
حكومات «« وزراء  من  اجمللس  ويتكون  لإلحتاد.  القضائية  الذراع  األوروبي  الربملان  مع  األوروبي  اإلحتاد  جملس  يشكل 

الدول األعضاء يف اإلحتاد. يشار إىل جملس اإلحتاد األوروبي يف بعض الوثائق الرسمية لإلحتاد األوروبي أحيانا بإختصار 
"اجمللس council ”، كما يطلق عليه عادة بشكل غري رسمي اسم "جملس الوزراء Council of Ministers" حيث مت 

إعتماد هذا االسم بشكل رسمي يف املعاهدة املؤسسة لدستور اإلحتاد األوروبي.
 للمجلس رئيس و أمني عام، حيث يعترب رئيسا للمجلس وزير الدولة التي ترأس اجمللس. أما بالنسبة لألمني العام فيتم ««

اختياره باإلجماع من قبل الدول األعضاء. و يعترب األمني العام املمثل األعلى لسياسة الدفاع و اخلارجية املشرتكة. 
ينوب عن اجمللس جلنة املمثلني الدائمني و التي تتألف من السفراء أو من ينوب عنهم يف البعثات الدبلوماسية للدول 

األعضاء. 
القضايا «« على  واالتفاق  النقاش  تاركة  الصغرية  القضايا  على  والتفاوض  اجمللس  أجندة  بتحضري  عادة  اللجنة  تقوم 

احلساسة للمجلس، تتبع للجنة ورشات عمل مكونة من موظفني حكوميني من الدول األعضاء يقومون بالنقاش فيما 
بينهم ومن ثم يتم إحالة ما اتفقوا عليه للجنة ومن ثم للمجلس ليتم اعتماده بشكل رسمي. يدعم عمل اجمللس حوايل 

3000 موظف حكومي بتقدمي إستشارت عامة و قانونية باإلضافة خلدمات الرتجمة و املساعدة كمفاوض حيادي.
العام «« يف  مرات   4 يجتمع  الذي    European Council األوروبي   اجمللس  و  األوروبي  اإلحتاد  جملس  بني  التمييز  يجب 

يف  احلكومات  و  الدول  رؤساء  يجتمع  حيث  األوروبية،  القمة  أو  األوروبي  اإلحتاد  بقمة  رسمي  غري  بشكل  يعرف  فيما 
 Council of  الدول األعضاء لتوجيه اجمللس األوروبي و وضع سياسته العليا. كما يجب متييزه ايضا عن جملس أوروبا

Europe  و هو منظمة دولية منفصلة ال عالقة لها باإلحتاد األوروبي.

املفوضية األوروبية
يراقب «« الرقابي واالستشاري يف االحتاد األوروبي.  التشريعية و يعترب اجلهاز  ميلك الربملان األوروبي بعض الصالحيات 

عمل املفوضية األوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانني، يصادق على اإلتفاقات الدولية و على انضمام 
أعضاء جدد. كما ميلك صالحيات واسعة يف ما يتعلق بامليزانية املشرتكة لالحتاد األوروبي. 

يتكون الربملان مبوجب معاهدة نيس من 732 مقعدا موزعة على الدول األعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. ««
يقوم مواطنو كل دولة من الدول األعضاء باختيار ممثليهم يف الربملان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة 

تتم كل 5 سنوات.
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املعاهدات و نظام القانون
معاهدة االحتاد األوروبي

تعرف أيضا بإسم اتفاقية أو معاهدة ماسرتيخت وهي االتفاقية املؤسسة لالحتاد األوروبي، و أهم تغيري يف تاريخه منذ ««
تأسيس اجملموعة األوروبية يف نهاية اخلمسينات. مت االتفاق عليها من قبل اجمللس األوروبي يف مدينة ماسرتيخت 

الهولندية يف  ديسمرب 1991.
دخلت هذه املعاهدة، التي مت توقيعها يف 7 فرباير 1992 يف ماسرتيخت، حّيز التنفيذ يف األول من نوفمرب 1993. يرجع ««

تأخر تطبيقها إىل تأخر قبول الدامناركيني للمعاهدة و شروطها و بسبب قضية دستورية ضدها أقيمت يف أملانيا.
أدخلت معاهدة االحتاد األوروبي عدة تغيريات على قوانني اجملموعة األوروبية و على قوانني اجملموعة األوروبية الذرية، ««

التي كانتا تشكالن نواة االحتاد األوروبي. شكلت أيضا املعاهدة أساس الدستور األوروبي، الذي مت االتفاق عليه الحقا يف 
عام 2004م.

حمتوى املعاهدة
االحتاد االقتصادي و النقدي

إنشاء احتاد اقتصادي و نقدي بني الدول األعضاء كانت أهم نقطة ضمن حمتوى املعاهدة، التي مت التحضري لها يف ««
التنفيذ يف مدة أدناها يكون  النقدي بني األعضاء حّيز  ثالث مراحل. حسب نص املعاهدة، فإنه يجب أن يدخل االحتاد 
األول من يناير 1997 و أقصاها يكون األول من كانون الثاين/يناير 1999 و أن تكون العملة املوحدة اجلديدة هي اليورو. لكي 
تصبح أي دولة عضو مؤهلة لدخول هذا االحتاد النقدي و جعل اليورو عملتها، يجب عليها اجتياز بعض الشروط، التي 
من خاللها يتم احلفاظ على ثبات و استقرار العملة اجلديدة، و تندرج الشروط حتت شروط مالية، و شروط أخرى تتعلق 
العضو ال تنقص عن  الدولة  الشروط املالية تضع نسبة عجز يف ميزانية  الصرف.  الفائدة وبسعر  مبستوى األسعار، 

حاجز ألــ 3٪ و نسبة دين عام ال تتعدى ألــ 60٪ كأهم الشروط. مت الحقا يف عام 1997 على إضافة بنود أخرى.
من خالل التوقيع على املعاهدة، دخلت كل دولة عضو يف آلية زمنية، تنتهي باالنضمام لالحتاد يف حالة اجتياز جميع ««

اجتيازها  و  تطبيقها  مدى  و  الدولة  انضمام  على  نهائي  بشكل  لالحتاد  الوزاري  اجمللس  موافقة  بعد  ذلك  الشروط، 
لهما  مناسبا  الدولتان  تراه  ملا  الحقا  االنضمام  بحق  الدامنارك  و  العظمى  بريطانيا  من  كل  فقط  احتفظتا  للشروط. 

ولسياساتهما.
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اقتصاديات دول االحتاد األوروبي

عشر «« الثامن  القرن  يف  بريطانيا  يف  الصناعية  الثورة  أثناء  بدأت  التي  احلديثة  الصناعات  موطن  أوروبا  تعد 
امليالدي، وانتشرت يف أنحاء أوروبا وشمال أمريكا يف القرن التاسع عشر امليالدي.

يفوق إنتاج أوروبا من السلع املصنعة إنتاج أي قارة أخرى. وتستخدم الدول األوروبية املتطورة أحدث الوسائل ««
العمال املهرة.  الدول من  السلع. كما يستفاد يف هذه  إلنتاج كميات ضخمة من  لديها،  التقنية املتوفرة 
ولذلك فقد عّوض توفر التقنية املتقدمة واستخدام العمال املهرة النقص يف املواد اخلام. فروسيا وعدد 
املواد  استهلكت  ولقد  اخلام،  املواد  من  كافية  كميات  لديها  فقط  األخرى  األوروبية  األقطار  من  جًدا  قليل 
اخلام يف بالد كفرنسا وإيطاليا اللتني اضطرتا السترياد احتياجاتهما من املواد اخلام األساسية كخام احلديد 

واألخشاب والنفط
العديد من املنتجات املهمة. فعلى سبيل املثال «« العامل يف صناعة  أوروبا من دول الصدارة يف  تعد دول 

توجد بأوروبا ست دول من دول الصدارة العشر يف صناعة السيارات يف العامل. كانت صناعة السيارات من 
إذ  العشرين امليالدي،  القرن  األربعينيات من  األوروبية املطرد منذ  الصناعة  الرئيسية يف تطور  اإلسهامات 

أصبحت الشركات األوروبية لصناعة السيارات ذات شهرة عاملية.
حتتل مناطق التعدين يف أوروبا نطاًقا واسًعا ميتد من بريطانيا حتى بحر قزوين، وتعد روسيا الدولة الرائدة ««

يف جمال التعدين لتوافر املواد اخلام، ويوجد يف القطاع األوروبي منها العديد من الرتسبات املعدنية الغنية.
والفحم «« الطبيعي  الغاز  تشمل  خمتلفة  مصادر  من  األوروبية  الصناعة  يف  املستخدمة  الطاقة  توليد  يتم 

الفحم  كان  طويل  ولوقت  واملاء.  والبخار  والنفط  احمليطات  يف  واجلزر  املد  وحركة  الذرية  والطاقة  احلجري 
احلجري والكهرباء املولدة من املياه هما أبرز مصادر الطاقة الرئيسية يف القارة، وُتعّد أوروبا املستهلك 
الرئيسي للفحم احلجري يف العامل أجمع. وبالرغم من أن القارة تنتج نحو نصف الفحم احلجري يف العامل فهي 
ال تزال تستورد كميات هائلة منه. وبينما يتناقص استخدام الفحم احلجري يف توليد الطاقة، جند أن استخدام 

الغاز الطبيعي والطاقة الذرية والنفط يف تزايد مستمر يف القارة األوروبية.
صناعة اخلدمات هي الصناعات التي تنتج اخلدمات دون السلع. وتشمل التجارة والرعاية الصحية، والشؤون ««

املالية، والنقل واالتصاالت. وتعمل يف جمال صناعة اخلدمات أعداد كبرية من العمال أكرث من أي من النشاطات 
االقتصادية األخرى. ولقد تطورت صناعة اخلدمات يف أوروبا بسرعة منذ منتصف القرن العشرين امليالدي.

تشرتك معظم دول أوروبا يف أسواق مشرتكة. السوق املشرتكة وحدة اقتصادية بني عدد من الدول، تعمل ««
جمتمعة على إنعاش النمو الصناعي، وزيادة العمالة وتوفري السلع واخلدمات. وتشجع األسواق املشرتكة 

التجارة بني الدول األعضاء بإزالة احلواجز اجلمركية والتجارية واحلواجز األخرى.



تتاجر الدول األوروبية األعضاء يف أسواقها األوروبية املشرتكة بصفة رئيسية فيما بينها، لكنها تتاجر أيًضا ««
مع دول أوروبية أخرى خارج أسواقها املشرتكة. ومن الشركاء اآلخرين يف التجارة األوروبية الواليات املتحدة 
واليابان. تستورد أوروبا أيضًا املواد اخلام كالبرتول من الشرق األوسط وتصدر السلع املصنعة. من واردات 
القارة الرئيسية الفحم احلجري، واحلبوب والنفط.  ومن صادراتها الرئيسية الكيميائيات واملالبس واملنسوجات 

واآلالت والعربات بأنواعها.
مستوى املعيشة يف الكثري من الدول األوروبية مرتفع مما يجعل سكانها قادرين على شراء كميات كبرية ««

من السلع االستهالكية، فأصبحت جتارة التجزئة مصدر رزق للكثري من األوروبيني.
زيادة «« وبالتايل  األوروبي،  التكامل  مشروع  عماد  ميثل  االقتصادية  القوة  مستوى  رفع  أن  يف  كذلك  والشك 

مستوى الرفاهية، وهذا يعتمد بدوره اعتمادا مباشرا على إزالة جميع القيود اجلمركية والسياسات احلمائية. 
ومن هنا متت إزالة احلواجز اجلمركية بني الدول االعضاء، كما جرى توقيع عدد من االتفاقيات مع بلدان خارج 

االحتاد مت مبوجبها تخفيض احلواجز اجلمركية بني الطرفني.
تقوم فلسفة التكامل االقتصادي األوروبي على املنافسة املبنية على أسس من التفاهم املتبادل، ويف هذا ««

املقام ال ميكن أيضا إغفال شتى اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية ،على اعتبار أنه ينظر للتنمية ورفع معدالت 
السياسات  ضمن  الهامة  التكميلية  العوامل  أحد  باعتبارها  االحتاد  ضمن  تقدما  األقل  للمناطق  الرفاهية 
املشرتكة يف البنيان األوروبي. وأتى تطبيق هذه السياسات مبثابة مساعدة للبلدان واملناطق ذات احلاجة 
إليها. كما مت حتديد حجم املساعدة طبقا لعوامل من قبل مستوى التنمية االقتصادية والسكان ومعدالت 
البطالة يف البالد. ويف هذا اإلطار فان البلدان الضعيفة اقتصاديا مثل الربتغال واسبانيا واليونان وايرلندا قد 
مت منحها نسبًا أعلى من تلك املساعدات، وبات بامكانها احلصول على االئتمانات الالزمة من بنك االستثمار 
البنك،  األوروبي عند الطلب. ولكن قوبل ذلك مبعارضة فرنسية أملانية، خاصة انهما أكرب املساهمني يف 

ومن هنا عملتا على البحث عن حلول ألزمة منطقة اليورو.
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القسم الثاين
العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة ودول االحتاد األوروبي

تطور العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة ودول االحتاد األوروبي
حجم التبادل التجاري بني اململكة ودول االحتاد األوروبي.

تطور صادرات اململكة العربية السعودية إىل دول االحتاد األوروبي.
أهم دول االحتاد األوروبي التي صدرت إليها اململكة العربية السعودية عام 2011م.

تطور واردات اململكة العربية السعودية من دول االحتاد األوروبي.
أهم دول االحتاد األوروبي التي استوردت منها  اململكة العربية السعودية عام 2011م.
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القسم الثاين
العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة العربية السعودية

ودول االحتاد األوروبي 

1. تطور العالقات التجارية واالقتصادية بني اململكة ودول االحتاد األوروبي 
أهم  من  االحتاد  دول  جعلت  قوية،  وجتارية  اقتصادية  بعالقات  األوروبي  االحتاد  ودول  السعودية  العربية  اململكة  ترتبط 

الشركاء التجاريني الرئيسيني للمملكة، وفيما يلى بعض احلقائق:
تخضع العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي التفاقيات عديدة، فى اطار ««

اتفاقيات التعاون بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية والدول األوروبية،  ففى ديسمرب 1987 ، قّرر اجمللس 
األعلى لدول جملس التعاون يف دورته الثامنة املوافقة على الدخول يف مفاوضات رسمية مع اجلماعة األوروبية ، 
بهدف الوصول إىل اتفاقية مبدئية مبثابة إطار للتعاون بني اجلانبني ، وفّوض اجمللس الوزاري بالتفاوض مع اجلماعة 
األوروبية والتوقيع النهائي على االتفاقية املبدئية. وهو ما مت التوصل إليه يف صيف العام التايل بالتوقيع على االتفاقية 
اإلطارية بني دول اجمللس واجلماعة األوروبية يف 15 يونيه 1988م ، واعتمادها من اجمللس األعلى يف دورته التاسعة 

)املنامة ، ديسمرب 1988م( ، ودخلت حيز التنفيذ يف بداية عام 1990م.
كما قرر اجمللس األعلى يف تلك الدورة تفويض اجمللس الوزاري بإصدار التفويض الالزم للفريق التفاوضي للدخول يف ««

املفاوضات الرسـمية مع اجلماعة األوروبية ، بهدف الوصول إىل اتفاق جتاري بني الطرفني . وقد اصدر اجمللس الوزاري 
يف دورته اخلامسة والثالثني )يونيو 1990( القرار اخلاص بالدخول يف مفاوضات جتارية رسمية مع اجلماعة األوروبية ، 

وتفويض الفريق التفاوضي بفتح هذه املفاوضات وفق عدد من التوجيهات التي مت اعتمادها.
واثر توقيع االتفاقية اإلطارية سارت العالقات بني دول اجمللس واجلماعة األوروبية يف مسارين : 

أ. تنفيذ االتفاقية اإلطارية 
نصت االتفاقية اإلطارية للتعاون بني دول اجمللس واالحتاد األوروبي على تشكيل جملس مشرتك يضم وزراء خارجية ««

الطرفني يجتمع سنويًا بشكل دوري ، وقد عقد اجمللس الوزاري املشرتك حتى عام 2011 واحد وعشرين اجتماعًا ، كان 
أولها يف مسقط بسلطنة عمان يف 17 مارس 1990م وآخرها يف أبوظبي يف 20 أبريل 2011م.

ومل يعقد اجمللس الوزاري املشرتك اجتماعًا دوريًا له عام 1995م ، وإمنا عقد اجتماعًا وزاريًا خمتصرًا، أُتفق فيه على ««
زيادة أوجه التعاون بني اجلانبني. باإلضافة إىل ذلك ، يعقد اجلانبان اجتماعًا سـنويًا يف نيويورك على هامش اجتماعات 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
كما نصت االتفاقية اإلطارية على إنشاء جلنة للتعاون املشرتك ملساعدة اجمللس الوزاري املشرتك يف أداء مهامه، ««

وأعطت االتفاقية احلق للمجلس الوزاري املشرتك بتشكيل أي جلان فرعية أخرى يراها مناسبة للمساهمة يف أداء 
مهامه. وأقّر اجمللس الوزاري املشرتك يف اجتماعه الثاين املنعقد يف لوكسمبورج )مايو 1991م( تشكيل ثالثة فرق 

عمل تعنى بالتعاون يف جماالت الصناعة والبيئة والطاقة. 
ويف إطار تفعيل االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي ، عقد اجتماع موسع للخرباء وكبار املسؤولني من اجلانبني يف ««

مقر األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يومي 9 و 10 فرباير 2010 ، مت خالله االتفاق على مشروع برنامج 
عمل مشرتك لتفعيل التعاون بينهما خالل الفرتة  2010 - 2013م.
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ب. املفاوضات التجارية 
تتطلب املصالح التجارية واالقتصادية لكال اجلانبني العمل املشرتك لتعزيز عالقاتهما ، فدول اجمللس تتمتع بوجود ««

احتياطيات كبرية من النفط اخلام الذي يعترب عصب احلياة يف االحتاد األوروبي ويف العامل أجمع ، كما أن دول اجمللـس 
العمل على  الوضع يتطلب من اجلانبني  . وهذا  األوروبية اخملتلفة  نامية بحاجة كبرية إىل منتجات املصانع  تعترب دواًل 

زيادة التبادل التجاري فيما بينهما ، وإزالة العوائق التي حتد من هذا التبادل.
لذا فقد أشارت اتفاقية التعاون بني دول اجمللس واالحتاد األوروبي )1988( يف مادتها احلادية عشرة ، إىل أن االتفاقية ««

الطرفني  ، وأن  إىل أكرب مستوى ممكن  الطرفني املتعاقدين  التجارية بني  تهدف إىل تشجيع وتطوير وتنويع املبادالت 
بهذه  امللحق  املشرتك  اإلعالن  ألحكام  وفقًا  التجارة  توسيع  إىل  يهدف  اتفاق  إىل  للوصول  مفاوضات  يف  سيدخالن 

االتفاقية ، 
وإىل أن يتم التوصل إىل االتفاق التجاري يعامل الطرفان املتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة األوىل بالرعاية. ««
وجاء اإلعالن املشرتك بشأن الفقرة الثانية من املادة احلادية عشرة ليوضح أن الهدف من اتفاقية التجارة املشار ««

إليها يف هذه الفقرة هو توسيع التجارة من خالل إجراءات مناسبة لتحسني نفاد صادرات كل طرف إىل أسواق الطرف 
اآلخر وحترير جتارتهما الثنائية.

القرار «« اتخذ  وقد  األخرى  التعاون  قضايا  عن  مستقاًل  مسارًا  التجارية  املفاوضات  أخذت   ، التعاون  اتفاقية  توقيع  بعد 
السياسي من قبل اجمللس املشرتك بأن الهدف من هذه املفاوضات هو توصل الطرفني إىل اتفاقية للتجارة احلرة. 

البداية عقبات حالت دون «« إذ اعرتضتها يف   ، تكن تسري بشكل منتظم  أنها مل  إال   ، 1991م  وبدأت املفاوضات يف عام 
حتقيق تقدم يف تلك الفرتة . وبعد قيام اإلحتاد اجلمركي وتوحيد التعرفة لدول جملس التعاون ، مت تكثيف املفاوضات ، 

وعقدت عدة جوالت مت خاللها إجناز الكثري من املوضوعات وبقي بعض النقاط التي حتتاج إىل مزيد من املناقشة.««
ونظرًا لعدم وجود أي تقدم يف املفاوضات ومتسك اجلانب األوروبي مبواقفه السابقة حيال النقاط العالقة، فقد قامت ««

باستمرار املشاورات بني  األوروبي  الطلب  ، مع املوافقة على  بتعليق املفاوضات  دول اجمللس يف ديسمرب 2008 
اجلانبني إىل حني توفر أرضية مشرتكة الستئناف املفاوضات.

كما  قامت اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي بتوقيع اتفاقية ثنائية بشأن النفاذ لألسواق يف قطاعي ««
اململكة  بني  امُلبـرمة  الثنائية  االتفاقيات  أهـم  إحدى  الثنائية  االتفاقية  هذه  وتعترب  جدة،  مدينة  يف  واخلدمات  السلع 
والدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية للنفاذ لألسواق يف قطاعي السلع الزراعيـة والصناعية واخلدمات بكامل 

أنشطتها ، لكون هذه االتفاقية خطـوة إيجابية كبرية نحو حتقـيق انضمام اململكة للمنظمة. 
والصناعي «« االقتصادى  للتعاون  كاتفاق  ثنائية،  جتارية  اتفاقيات  األوروبي  االحتاد  دول  من  وعدد  اململكة  وقعت  كذلك 

والفني واملايل بني اململكة العربية السعودية وإيطاليا، واتفاقية التعاون االقتصادى “بني اململكة وفرنسا، واتفاقية 
من  وغريها   ، وأسبانيا  اململكة  بني  الدخل.  على  الضرائب  شأن  يف  الضريبي  التهرب  وملنع  الضريبي  االزدواج  جتنب 

العديد من االتفاقيات الثنائية بني اململكة ودول االحتاد.
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2. حجم التبادل التجاري بني اململكة ودول االحتاد األوروبي:
العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي مبتانتها وبقوتها، متخذة «« العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة  تتميز 

أمناطًا وأشكااًل متعددة، وقد شهدت تلك العالقات تطورًا  كبريًا ومتسارعًا،  
 بلغ حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي  297.2 مليار ريال سعودي عام 2011م، ««

مرتفعة بنسبة 46.4٪ مقارنة بعام 2010م، ومرتفعة بنسبة 44.1٪ مقارنة بعام 2007م.
يعكس التبادل التجاري بني اململكة ودول االحتاد األوروبي قوة االقتصاد السعودي وخاصة فيما يتعلق بامليزة التنافسية ««

التي تتمتع بها اململكة يف صناعات النفط والغاز والصناعات التحويلية ذات االستخدام املكثف للطاقة. باإلضافة إىل 
صناعة اخلدمات املالية والعقارية التي شهدت تطورا كبريا صاحبت الطفرات االقتصادية السعودية.

اقتصاد «« فإن  العاملية،  واملالية  االقتصادية  األزمات  بسبب  العاملي  االقتصاد  بها  مير  التي  الظروف  من  الرغم  على 
اململكة يتمتع بنمو ملحوظ ومالءة عالية نتيجة الفوائض املالية التي حققتها خالل السنوات املاضية مما يجعلها يف 
وضع جيد يف التعامل مع هذه األزمة، ويشجع كافة دول العامل ومنها دول االحتاد األوروبي على زيادة وتنويع العالقات 

االقتصادية املشرتكة بينهما.

حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي،
 خالل الفرتة بني )2007  -  2011م(

مليون ريال سعودي

إجماىل قيمة التبادل الوارداتالصادراتالعام 
التجاري

200796588109675206263

2008123840126001249841

200966421108626175047

201089473113604203077

2011163982133227297209

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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تطور حجم التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي، 
خالل الفرتة بني ) 2007 - 2011م(
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يار
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با

املصدر : مصلحة ا�حصاءات العامة واملعلومات

3. تطور صادرات اململكة العربية السعودية إىل دول االحتاد األوروبي
سعودى. «« ريال  مليار    1367.6 حواىل   2011م   عام   العامل  دول  إىل  السعودية  العربية  اململكة  صادرات  قيمة  إجماىل  بلغ 

مرتفعة بنسبة 45.2٪ مقارنة بالعام السابق.
بلغت قيمة الصادرات السعودية اىل دول االحتاد األوروبي نحو 164 مليار ريال سعودى عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال ««

سعودى عام 2010م، ونحو 96.6 مليار ريال سعودى عام 2007م.
متثل قيمة صادرات اململكة اىل دول االحتاد األوروبي نحو 12٪ من إجماىل صادرات اململكة اىل دول العامل عام 2011م.««
تأتي دول االحتاد األوروبي يف املرتبة الثالثة من حيث أهمية جمموعات الدول املصدرة للمملكة بعد دول آسيا )غري ««

العربية واإلسالمية( التي جاءت يف املركز األول بنسبة 54٪ ودول أمريكا الشمالية بنسبة 14٪ عام 2011م. 
ارتفعت قيمة الصادرات السعودية عام 2011م اىل دول االحتاد األوروبي بنسبة  83.3٪  مقارنة بعام 2010م، كما ارتفعت ««

بنسبة 69.8٪ مقارنة بعام 2007م. 

صادرات اململكة العربية السعودية إىل دول االحتاد األوروبي، خالل الفرتة )2007  -  2011 م(

العام 
صادرات اململكة اىل دول 

العامل
)مليون ريال(

صادرات اململكة اىل دول 
االحتاد األوروبي

)مليون ريال(

األهمية النسبية لصادرات 
اململكة اىل دول االحتاد 

األوروبي )%(

20078744039658811

2008117548212384011

2009721109664219

20109417858947310

2011136762016398212

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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صادرات اململكة العربية السعودية إىل 
دول االحتاد األوروبي، خالل الفرتة )2010  -  2011 م(

0
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2010 2011

املصدر : مصلحة ا
حصاءات العامة واملعلومات

أهم صادرات اململكة العربية السعودية اىل  دول االحتاد األوروبي عام 2011 م

الوزن اسم السلعرقم البند
)طن(

القيمة 
)ألف ريال(

42,248,432126,542,917زيوت نفط خام27090000

1,689,0965,761,831وقود متعدد الغرض27101129

1,411,7565,330,076وقود طائرات نفاثة27101122

بوىل ايثيلني وزنه النوعي 0.94  39012000
850,8303,942,897أو أكرث

860,3082,575,493بروبان27111200

بوىل ايثيلني وزنه النوعي  يقل 39011000
567,9512,498,387عن  0.94

672,0962,089,283ايثيلني جاليكول )ايثان ديول(29051100

251,9221,333,745بويل بروبلني39021000

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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4. أهم دول االحتاد األوروبي التي صدرت إليها اململكة العربية السعودية عام 2011م
الدول «« 2011م، يف حني هناك جمموعة من  العربية السعودية، عام  إليها اململكة  التي صدرت  الدول األوروبية  تعددت 

تعترب من أهم الشركاء التجاريني  للمملكة يف العامل، وتعد ايطاليا وهولندا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا واململكة املتحدة 
وأملانيا والسويد من ابرز هذه الدول.

جاءت إيطاليا فى املرتبة األوىل عام 2011م كأكرب دولة من االحتاد األوروبي صدرت إليها اململكة العربية السعودية بقيمة ««
صادرات بلغت 38611 مليون ريال سعودي، وبأهمية نسبية بلغت 23.5٪ من حجم صادرات اململكة إىل دول االحتاد 

األوروبي وبنسبة 2.82٪ من حجم قيمة صادرات اململكة إىل دول العامل.
جاءت إيطاليا يف املرتبة الثامنة من حيث الدول التي تصدر إليها اململكة على مستوى العامل عام 2011م.««
بينما جاءت هولندا يف املرتبة الثانية من حيث أكرب دول االحتاد األوروبي تصدر إليها اململكة العربية السعودية بقيمة ««

صادرات بلغت 31667  مليون ريال سعودي، وبأهمية نسبية بلغت 19.3٪ من حجم صادرات اململكة اىل دول االحتاد 
األوروبي وبنسبة  2.32٪ من حجم صادرات اململكة اىل دول العامل.

جاءت هولندا يف املرتبة احلادية عشرة من حيث الدول التي تصدر إليها اململكة على مستوى العامل عام 2011م.««
كذلك جاءت اسبانيا  يف املرتبة الثالثة من حيث أكرب دول االحتاد األوروبي تصدر إليها اململكة العربية السعودية بقيمة ««

صادرات بلغت 27770  مليون ريال سعودي، بنسبة 16.9٪ من حجم صادرات اململكة اىل دول االحتاد، وبأهمية نسبية 
بلغت 2.03٪ من حجم صادرات اململكة اىل دول العامل.

وجاءت أسبانيا  يف املرتبة الثانية عشرة من حيث الدول التي تصدر إليها اململكة على مستوى العامل عام 2011م.««

أهم دول االحتاد األوروبي التي صدرت إليها اململكة العربية السعودية، عام 2011م

10.0000 20.000 30.000 40.000

38611

31667

27770

24679

18305

50.000

إيطاليا

املصدر : مصلحة ا�حصاءات العامة واملعلومات
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أ. إيطاليا
متها اتفاق «« تخضع العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة العربية السعودية وإيطاليا التفاقيات عديدة، وفى مقدِّ

أبرم فى شهر  والذي  وإيطاليا،  السعودية  العربية  والفنى واملاىل بني حكومة اململكة  االقتصادى والصناعى  للتعاون 
املتبادل  التعاون  الطرفان على تشجيع  يعمل  والذى مبقتضاه   ، ، املوافق شهر مارس 1975م  صفر عام 1395 هـ 
فى جماالت االقتصاد والصناعة والتعدين والزراعة وأساليبها الفنية، واملواصالت والنقل والكهرباء والشئون املالية. 

)صدرت املوافقة عليه باملرسوم امللكى رقم م / 16  فى عام 1396هـ( .
اتفـاقيــة بني حكومة اململكة وحكومة إيطاليا لتجنب االزدواج الضريبي يف شأن الضرائب على الدخل «« كما مت توقيع 

وعلى رأس املال وملنع التهرب الضريبي، عام 1427هـ.
ميثل «« مما  سعودى،  ريال  مليون   38611 حواىل   م   2011 عام  إيطاليا  إىل  السعودية  العربية  اململكة  صادرات  قيمة  بلغت 

2.82٪ من إجماىل قيمة صادرات اململكة العربية السعودية للعامل، فى العام نفسه. 
ارتفع معدل منو صادرات اململكة العربية السعودية إىل إيطاليا عام  2011م  بنحو  148.6٪ عن العام السابق.««
: زيوت نفط خام «« إيطاليا وأهم هذه السلع هى  إىل  العربية السعودية  التى تصدرها اململكة  تتنوع السلع واملنتجات 

ومنتجاتها، بوىل ايثيلني عايل الكثافة،  وغريها من املنتجات.

صادرات اململكة إىل ايطاليا خالل الفرتة بني )2007 - 2011م(

قيمة صادرات اململكة العام
)مليون ريال سعودي(

النسبة *
الرتتيب)٪(

2007172391.9711 

2008229021.9512

200996531.3417

2010155291.6513

2011386112.828

)*( نسبة صادرات اململكة إىل إيطاليا من إجماىل قيمة صادراتها للعامل.
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

أهم صادرات اململكة العربية السعودية إىل إيطاليا

اسم السلعة املصدرة م

زيوت نفط خام ومنتجاتها 1

بوىل ايثيلني عايل الكثافة 2

اثيلني جاليكول )ايثان ديول( 3

بوىل ايثيلني منخفض الكثافة 4

بويل بروبيلني 5

 املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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ب. هولندا
متها ”اتفاق «« تخضع العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة العربية السعودية وهولندا التفاقيات عديدة، وفى مقدِّ

شهر  فى  الرياض،  مدينة  يف  ُحررت  والتي  وهولندا،  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  وفنى“  اقتصادى  تعاون 
شعبان عام 1404 هـ ، املوافق شهر مايو 1984م ، والتى مبقتضاها يسعى الطرفان لتطوير وتدعيم التعاون االقتصادى 
التفاهم املشرتك، وتشجيع اقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية بني الطرفني،  والفني بينهما بروح من 
املمثلني  زيارات  وتبادل  تشجيع  على  الطرفان  يعمل  وأن  بينهما،  فيما  واملنتجات  السلع  خمتلف  تبادل  وتشجيع 
والفني  االقتصادى  التعاون  تدعيم  أجل  من  املؤقتة  املعارض  واقامة  بينهما،  والفنية  االقتصادية  والبعثات  والوفود 

بينهما. )صدرت املوافقة عليها باملرسوم امللكي رقم م / 49  يف عام 1407هـ(.  
كما مت توقيع اتفــاقيـــة بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا  لتجنب االزدواج الضريبي وملنع ««

التهرب الضريبي يف شأن الضرائب على الدخل، عام 1429هـ.
ريال سعودى، مما ميثل   «« 2011 م حواىل  31667 مليون  إىل هولندا عام  السعودية  العربية  بلغت قيمة صادرات اململكة 

2.32٪ من إجماىل قيمة صادرات اململكة للعامل، فى العام نفسه. 
ارتفع معدل منو صادرات اململكة العربية السعودية إىل هولندا عام  2011 م بحواىل   148.8٪ عن العام السابق.««
خام «« نفط  زيوت  هى:  السلع  هذه  وأهم  هولندا  إىل  السعودية  العربية  اململكة  تصدرها  التى  واملنتجات  السلع  تتنوع 

ومنتجاتها، بيوتال األثري الثالثي امليثل،  وغريها من املنتجات.  

صادرات اململكة إىل هولندا خالل الفرتة بني )2007 - 2011م(

قيمة صادرات اململكة العام
)مليون ريال سعودي(

النسبة*
الرتتيب)٪(

2007186302.1310
2008245292.0910
2009134361.8611
2010127301.3517
2011316672.3211

)*( نسبة صادرات اململكة إىل هولندا من إجماىل قيمة صادراتها للعامل.
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

أهم صادرات اململكة العربية السعودية إىل هولندا

اسم السلعة املصدرة م

زيوت نفط خام ومنتجاتها 1
بيوتال األثري الثالثي امليثل 2

سيكلو هيكسان 3
ستريين 4

ميثانول )كحول امليثيل( 5
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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ج. اسبانيا 
على «« 1974م،  عام  الرياض  مدينة  فى  عقد  الذى  اإلجتماع  فى   ، واسبانيا  السعودية  العربية  اململكة  بني  اإلتفاق  مت 

مضاعفة التعاون بني البلدين، فى اجملاالت الصناعية والزراعية واملالية، وقد حرر حمضر هذا اإلجتماع باللغتني العربية 
واالجنليزية، فى شهر ربيع األول عام 1394 هـ ، املوافق شهر أبريل عام 1974 م .

اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي وملنع التهرب الضريبي يف شأن الضرائب على الدخل. بني اململكة العربية السعودية ««
ومملكة اسبانيا . عام 1428هـ.

بلغت قيمة صادرات اململكة العربية السعودية إىل اسبانيا عام 2011 م حواىل  27770  مليون ريال سعودى، مما ميثل   ««
2.03٪ من إجماىل قيمة صادرات اململكة العربية السعودية للعامل، فى العام نفسه. 

ارتفع معدل منو صادرات اململكة العربية السعودية إىل اسبانيا عام  2011م  بحواىل   56.3٪ عن العام السابق.««
تتنوع السلع واملنتجات التى تصدرها اململكة العربية السعودية إىل اسبانيا  وأهم هذه السلع هى: زيوت نفط خام ««

ومنتجاتها، بوىل ايثيلني عايل الكثافة،  وغريها من املنتجات.

صادرات اململكة إىل اسبانيا خالل الفرتة بني )2007 - 2011م(

قيمة صادرات اململكة العام
)مليون ريال سعودي(

النسبة *
الرتتيب)٪(

2007149901.7114

2008210491.7913

2009122741.7012

2010177631.8911

2011277702.0312

)*( نسبة صادرات اململكة إىل اسبانيا  من إجماىل قيمة صادراتها للعامل.
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

أهم صادرات اململكة العربية السعودية إىل اسبانيا

اسم السلعة املصدرة م

زيوت نفط خام ومنتجاتها 1

بوىل ايثيلني عايل الكثافة 2

بوىل ايثيلني منخفض الكثافة 3

اثيلني جاليكول )ايثان ديول( 4

كحوالت دورية عطرية 5

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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5. تطور واردات اململكة العربية السعودية من  دول االحتاد األوروبي
بلغ إجماىل قيمة واردات اململكة العربية السعودية من دول العامل عام  2011م  نحو  493.4 مليار ريال سعودى. مرتفعة ««

بنسبة 23.1٪ مقارنة بالعام السابق.
بلغت قيمة الواردات السعودية من  دول االحتاد األوروبي نحو  133.2 مليار ريال سعودى عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ««

ريال سعودى عام 2010م، ونحو 109.7 مليار ريال سعودى عام 2007م.
متثل قيمة واردات اململكة من دول االحتاد األوروبي نحو 27٪ من إجماىل واردات اململكة من دول العامل عام 2011م.««
ارتفعت الواردات السعودية من دول االحتاد األوروبي عام 2011م بنسبة  17.3٪  مقارنة بعام 2010م، كما ارتفعت بنسبة ««

21.5٪ مقارنة بعام 2007م. 

 واردات اململكة العربية السعودية من دول االحتاد األوروبي، خالل الفرتة )2007  -  2011 م(

واردات اململكة من العاملالسنة
مليون ريال سعودي

واردات اململكة من دول 
االحتاد األوروبي

مليون ريال سعودي

األهمية النسبية لواردات اململكة 
من دول االحتاد األوروبي )%(

200733808810967532

200843175312600129

200935829010862630

201040073611360428

201149344913322727

املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

األهمية النسبية لواردات اململكة من دول  االحتاد األوروبي، خالل الفرتة  )2010 - 2011م(
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6. أهم دول االحتاد األوروبي التي استوردت منها  اململكة العربية السعودية عام 2011م
جاءت املانيا يف املرتبة األوىل كأكرب دولة من دول االحتاد األوروبي استوردت منها اململكة العربية السعودية عام 2011م ««

بنحو  33964 مليون ريال سعودي، مبا ميثل 25.5٪ من إجمايل واردات اململكة من دول االحتاد ، وبأهمية نسبية بلغت 
6.88٪ من حجم قيمة واردات اململكة من دول العامل.

جاءت أملانيا فى املرتبة الثالثة من حيث الدول التى استوردت منها اململكة على مستوى العامل عام 2011م.««
بينما جاءت فرنسا يف املرتبة الثانية كأكرب دول االحتاد األوروبي التى  استوردت منها اململكة بنحو  18178  مليون ريال ««

سعودي،  مبا ميثل 13.6٪ من اجماىل قيمة واردات اململكة من دول االحتاد وبأهمية نسبية بلغت 3.68٪ من حجم 
قيمة واردات اململكة من دول العامل.

وجاءت فرنسا يف املرتبة السابعة من حيث الدول التي استوردت منها اململكة على مستوى العامل عام 2011م.««
كذلك جاءت إيطاليا يف املرتبة الثالثة كأكرب دول االحتاد األوروبي التي استوردت منها اململكة بنحو 17290  مليون ريال ««

سعودي،  مبا ميثل 13٪ من اجماىل قيمة واردات اململكة من دول االحتاد وبأهمية نسبية بلغت 3.5٪ من حجم قيمة 
واردات اململكة من دول العامل.

جاءت إيطاليا يف املرتبة الثامنة من حيث الدول التى استوردت منها اململكة على مستوى العامل عام 2011م.««

أهم دول االحتاد األوروبي التى استوردت منها  اململكة، عام 2011م

١٠٫٠٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠

٣٣٩٦٤

١٨١٧٨

١٧٢٩٠

١٤٣١٣

٦٦١٥

٥٠٫٠٠٠

املصدر : مصلحة ا�حصاءات العامة واملعلومات



25

1. أملانيا
تخضع العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة العربية السعودية واملانيا التفاقيات ومذكرات عديدة، ومن بينها ««

” مذكرة تفاهم للتعاون الفنى والصناعى واالقتصادى “ بني حكومة اململكة العربية السعودية واملانيا، والتى حررت 
فى شهر صفر عام 1397 هـ، املوافق شهر يناير 1977 م، والتى مبقتضاها يعمل الطرفان على تقوية وتنمية عالقات 
الصداقة بني بلديهما على أساس االحرتام املتبادل للسيادة الوطنية لكل منهما ، واإلسراع بتنفيذ التعاون االقتصادى 
جملس  بقرار  عليها  املوافقة  صدرت  )وقد  املشرتكة،  املصلحة  يحقق  فيما  بلديهما  بني  والتكنولوجى  والصناعى 

الوزراء رقم 46 يف عام  1397  هـ(. 
بلغت قيمة واردات اململكة العربية السعودية من  أملانيا عام 2011 م حواىل  33964  مليون ريال سعودى، مما ميثل   ««

6.88٪ من إجماىل قيمة واردات اململكة من العامل، فى العام نفسه. 
ارتفع معدل منو واردات اململكة العربية السعودية من أملانيا عام  2011 م بحواىل   9.4٪ عن العام السابق.««
لفائف عادية «« السلع هى:  السعودية من أملانيا وأهم هذه  العربية  التى تستوردها اململكة  السلع واملنتجات  تتنوع 

)سجائر(، سيارات خاصة سعة أكرب من 3000سم3،  وغريها من املنتجات.

واردات اململكة من أملانيا خالل الفرتة بني )2007 - 2011م(

قيمة واردات اململكة العام
)مليون ريال سعودي(

النسبة *
الرتتيب)٪(

2007300228.883

2008320477.424

2009285727.973

2010310327.743

2011339646.883

)*( نسبة واردات اململكة من أملانيا إىل إجمايل قيمة وارداتها من العامل. 
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

أهم واردات اململكة العربية السعودية من أملانيا

اسم السلعة املستوردة م

لفائف عادية )سجائر( 1

سيارات خاصة سعة أكرب من 3000سم3 2

ادوية حتتوى على بنسلني ال تباع بالتجزئة 3

مظالت وقبب من حديد أو صلب 4

ادوية حتتوى على فيتامينات ال تباع بالتجزئة 5
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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ب. فرنسا
»» ” متها  مقدِّ وفى  عديدة،  التفاقيات  وفرنسا  السعودية  العربية  اململكة  بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تخضع 

رجب  شهر  فى  ُحررت  والتى  فرنسا،  وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني   “ االقتصادى  التعاون  اتفاقية 
1395 هـ املوافق يوليو 1975م، والتى مبقتضاها يوافق الطرفان على تشجيع، وتسهيل وتنمية التعاون الفنى والزراعى 
باملرسوم  عليها  املوافقة  )صدرت  املشرتكة،  املصلحة  ذات  اجملاالت  فى  وذلك  واالقتصادى،  واملاىل  والصناعى 

امللكى رقم م/2 فى عام 1396 هـ(.
كما مت توقيع اتفاقية ”حتاشى االزدواج الضريبى“ بالنسبة للضرائب على الدخل واإلرث والرتكات بني اململكة وفرنسا، ««
2011 م حواىل  18178  مليون ريال سعودى، مما ميثل   «« العربية السعودية من  فرنسا عام  بلغت قيمة واردات اململكة 

3.68٪ من إجماىل قيمة واردات اململكة من العامل، فى العام نفسه. 
ارتفع معدل منو واردات اململكة العربية السعودية من فرنسا عام  2011 م بحواىل   10.9٪ عن العام السابق.««
غيار «« قطع  هى:  السلع  هذه  وأهم  فرنسا  من  السعودية  العربية  اململكة  تستوردها  التى  واملنتجات  السلع  تتنوع 

سيارات، دواجن جممدة، وغريها من املنتجات.

واردات اململكة من فرنسا خالل الفرتة بني )2007 - 2011م(

قيمة واردات اململكة العام
)مليون ريال سعودي(

النسبة *
الرتتيب)٪(

2007114993.49

2008152443.538

200914346 4.06

2010163954.096

2011181783.687

)*( نسبة واردات اململكة من فرنسا إىل إجمايل قيمة وارداتها من العامل.  
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

   أهم واردات اململكة العربية السعودية من فرنسا
اسم السلعة املستوردة م

قطع غيار سيارات 1

دواجن جممدة 2

عطور 3

طائرات عمودية وزنها أكرب من 2 طن 4

أدوية حتتوى على بنسيلني غري مهيأة للبيع 5
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
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ج. إيطاليا
متها ” اتفاق «« تخضع العالقات االقتصادية والتجارية بني اململكة العربية السعودية وإيطاليا التفاقيات عديدة، وفى مقدِّ

للتعاون االقتصادى والصناعى والفنى واملاىل “ بني حكومة اململكة العربية السعودية وإيطاليا، والذي أبرم فى شهر 
املتبادل  التعاون  الطرفان على تشجيع  يعمل  والذى مبقتضاه   ، ، املوافق شهر مارس 1975م  صفر عام 1395 هـ 
فى جماالت االقتصاد والصناعة والتعدين والزراعة وأساليبها الفنية، واملواصالت والنقل والكهرباء والشئون املالية. 

)صدرت املوافقة عليه باملرسوم امللكى رقم م / 16  يف عام 1396هـ( .
كما مت توقيع اتفـاقيــة بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب االزدواج الضريبي يف ««

شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس املال وملنع التهرب الضريبي عام 1427 هـ.
ميثل   «« مما  سعودى،  ريال  مليون   17290 حواىل   م   2011 عام  إيطاليا  من   السعودية  العربية  اململكة  واردات  قيمة  بلغت 

3.5٪ من إجماىل قيمة واردات اململكة من العامل، فى العام نفسه. 
ارتفع معدل منو واردات اململكة العربية السعودية من إيطاليا عام  2011 م بحواىل   36.3٪ عن العام السابق.««
أدوية حتتوى «« إيطاليا وأهم هذه السلع هى:  العربية السعودية من  التى تستوردها اململكة  تتنوع السلع واملنتجات 

على بنسلني ال تباع بالتجزئة، حنفيات وصمامات، وغريها من املنتجات.

واردات اململكة من إيطاليا خالل الفرتة بني )2007 - 2011م(

قيمة واردات اململكة العام
)مليون ريال سعودي(

النسبة*
الرتتيب)٪(

2007153814.555

2008172884.07

2009132503.77

2010126823.1610

2011172903.58

)*( نسبة واردات اململكة من إيطاليا إىل إجمايل قيمة وارداتها من العامل.
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

   أهم واردات اململكة العربية السعودية من إيطاليا
اسم السلعة املستوردة م

أدوية حتتوى على بنسلني ال تباع بالتجزئة 1

حنفيات وصمامات 2

أجهزة ترشيح املياه 3

قطع غيار طائرات 4

إطارات للحافالت والشاحنات 5
املصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات



القسم الثالث
 آفاق تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية بني اململكة 

ودول االحتاد األوروبي

مستقبل العالقات االقتصادية السعودية ودول االحتاد األوروبي.
تعزيز وتنمية التجارة البينية بني اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي.

 زيادة االستثمارات البينية بني اململكة العربية السعودية ودول االحتاد األوروبي.



الفصل الثالث
آفاق تعزيز  العالقات التجارية واالستثمارية  بني اململكة ودول االحتاد األوروبي

1. مستقبل العالقات االقتصادية السعودية ودول االحتاد األوروبي
نحو «« مهمة  نوعية  بنقلة  تتميز  العالقات  تلك  أن  يبني  األوروبية  السعودية  العالقات  مستقبل  يف  االقتصادي  البعد  إن 

السعودية  على  االعتماد  يف  وترغب  السعودي  للنفط  حتتاج  األوروبي  االحتاد   فدول  البلدين،  بني  املتبادل  االعتماد 
لتزويدها بالنفط. وهذه الرغبة تنبع من "قناعة األوروبيني بأنهم يتعاونون مع دولة موثوق بها، وطرف يحرتم تعهداته 

والتزاماته." 
إن ما متتلكه اململكة من احتياطيات برتولية ضخمة وصناعة برتوكيماوية متقدمة سيؤدي إىل فتح آفاق مستقبلية ««

للتعاون االقتصادي والتقني بني اململكة ودول االحتاد األوروبي.
املشروعات «« أضخم  إقامة  يف  للمشاركة  والسعوديني  األوروبيني  املستثمرين  يشجع  املعاصر  العاملي  التوجه  إن 

أو املتوسطة  الثقيلة  الصناعات  أو  البرتوكيماوية  الصناعات  بحته، سواء يف جمال  اقتصادية  وأوسعها على أسس 
باإلضافة إىل املساهمة الفعالة يف الدخول يف مشروعات مشرتكة يف اوروبا، والتي قد حتقق اململكة من خاللها 

نقل التكنولوجيا املتقدمة.
ولتعزيز حجم التعاون املتبادل املطلوب بينهما فالبد من العمل على اتباع جمموعة من االجراءات واألدوات، منها :

تشجيع رجال األعمال السعوديني واألوروبيني  على التعامل مع امليزات النسبية لديهما وفق رؤية متكاملة يف إطار ««
املنفعة املتبادلة بني الطرفني. 

إنشاء 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 لغرض توطني الصناعات والتقنيات 

احلديثة باململكة.
بني «« التجاري  والتبادل  االستثمار  فرص  لتعزيز  منتظمة  بصورة  املستوى  رفيعة  مشرتكة  إقتصادية  اجتماعات  عقد 

االقتصادية  التنمية  جماالت  يف  األوروبي  السعودي  احلوار  إلستمرار  مؤسسية  آلية  إنشاء  على  والعمل  الطرفني 
املتنوعة.

توسيع وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي والفني، والتعاون يف جماالت : الطاقة، الصناعة، التجارة، اخلدمات، الزراعة، ««
الصيد البحري، العلوم و التقنية، البيئة، آخذين يف االعتبار اختالف مستويات التنمية.

النفط «« منها  عديدة  جماالت  يف  التكامل  آفاق  وتطوير  توسيع  ايل  تهدف  التي  والبحوث  االسرتاتيجية  الدراسات  إعداد 
واملوارد املائية.

بناء القدرات املؤسسية الفاعلة، القادرة على تسهيل االستثمار والعالقات التجارية السعودية األوروبية، وبناء وصيانة ««
البنية التحتية لتسهيل حركة املنتجات بني الطرفني وبأقل تكلفة ممكنة.

الطرفني.«« بني  التجارة  وتنشيط  االستثمار  دعم  يف  بدوره  يقوم  لكي  اخلاص  القطاع  لتشجيع  الالزمة  التدابري   إتخاذ 
تشجيع دعم وتوطيد العالقات بني غرف التجارة والصناعة  يف اجلانبني من أجل دعم االستثمار والتبادل التجاري.
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القدرة السعودية على املنافسة يف «« العاملية من أجل تعزيز  ُتراعي املعايري واملواصفات  إنتاجية  اعتماد سياسات 
األسواق األوروبية.

دعم وتشجيع إقامة مشاريع تكاملية مشرتكة لغرض توطني صناعات وتقنيات للمشروعات ذات العالقة بالطاقات ««
املتجددة.

2. تعزيز وتنمية التجارة البينية بني اململكة ودول االحتاد األوروبي
هناك جمموعة من اآلليات التى من شأنها تعزيز وتنمية التجارة البينية بني اململكة ودول االحتاد األوروبي، ومنها:

كالصناعات ««  ، وتصديرها  إنتاجها  يف  تنافسية  نسبية  ميزة  السعودية  متلك  التي  التصديرية  الصناعات  على  الرتكيز 
البرتوكيماوية والصناعات األخرى ذات العالقة بالقطاع النفطي.

اقامة مشاريع تعتمد علي تقنيات اإلنتاج املبتكرة املؤدية إيل تنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بني الطرفني، وإتخاذ ««
الرتتيبات الالزمة لتسريع التجارة البينية وخفض احلواجز اجلمركية وإزالة احلواجز غري اجلمركية بني هذه الدول، وتسهيل 

انتقال السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الطرفني.
إقامة املعارض احمللية للمنتجات الوطنية ودعوة املستوردين األوروبيني لزيادة هذه املعارض ، وكذلك املشاركة ««

يف املعارض اخلارجية والرتكيز على عرض املنتجات والسلع القابلة للتصدير .
تعزيز «« سبيل  يف  الدولية  واملواصفات  املعايري  مع  يتفق  مبا  اجلودة  عنصر  اإلعتبار  بعني  تأخذ  إنتاجية  سياسات  تبنى 

التنافسية يف السوق األوروبي واالستفادة من العوملة . 
حتسني اخلدمات والظروف املتعلقة بنشاط الصادرات وكذلك توفـري مستلزمات التغليف والشحن والتوثيق وغريهـا . ««

باإلضافة إىل توفـري وسائل اإلتصال احلديثـة ووسائل النقل .
هناك جمموعة من السلع الواعدة أمام امُلَصِدر السعودي يف دول االحتاد األوروبي ومنها : بوليمرات اإليثيلني بأشكالها ««

األولية، كحواالت ال دورية، فضالت وخردة نحاس، جلود خراف وضأن مدبوغة أو غري مدبوغة، وغريها من السلع واملنتجات.

 األهمية النسبية لصادرات اململكة العربية السعودية اىل  دول االحتاد األوروبي، 
عام 2011 م

قيمة واردات االحتاد األوروبي اسم السلعةرقم البند
)الف دوالر(

نسبة صادرات اململكة 
اىل دول االحتاد األوروبي 

من هذه السلع )%(

26,096,2918.47 بوليمرات اإليثيلني، بأشكالها األولية3901

10,337,6557.80كحوالت ال دورية )الحلقية(2905

بوليمرات بروبلني أو ليفينات ُأخر، 3902
17,175,2033.75بأشكالها األولية

14,830,3644.95هيدروكربونات دورية )حلقية(2902
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قيمة واردات االحتاد األوروبي اسم السلعةرقم البند
)الف دوالر(

نسبة صادرات اململكة 
اىل دول االحتاد األوروبي 

من هذه السلع )%(

13,334,9971.07هيدروكربونات ال دورية )ال حلقية(2901

أحماض كاربوكسيلية ُأحادية ال 2915
6,221,1423.17دورية )الحلقية(

12,339,3591.12فضالت وخردة نحاس7404

7112
نفايات وفضالت معادن ثمينة أو 

معادن عادية مكسوة بقشرة من 
معادن ثمينة

9,746,3631.17

بوصالت حتديد األجتاه وأجهزة 9014
2,967,9691.11وأدوات ُأخر للمالحة

257,3593.86جلود خراف وضأن مدبوغة أو خامًا4105

صالل وجلود مدبوغة أو خامًا من 4106
296,9881.35حيوانات أخر

Source: COMTRADE, ITC

3. زيادة االستثمارات البينية بني اململكة ودول واالحتاد األوروبي
و لتعزيز وتنمية االستثمارات البينية بني اململكة ودول واالحتاد األوروبي، البد من  :

على «« القادرة  الفاعلة،  املؤسسية  القدرات  وبناء  االستثمارية،  باألنشطة  للقيام  اململكة  يف  املناسبة  البيئة  توفري 
تسهيل االستثمار والعالقات التجارية السعودية ودول االحتاد األوروبي.

بني «« التفاعل  وتسهيل  اجلانبني،  يف  احملتملني   للمستثمرين  واحلديثة  والتفصيلية  املوثقة  املعلومات  توفري 
املستثمرين وصناع السياسات بهدف نشر املعلومات عن فرص االستثمار فيهما. 

رفع مستوى الدقة اىل أعلى مستوى بالنسبة ملواقع وموضوعات وفرص االستثمار وطرح مميزاتها. ««
يف «« احملتملني  املستثمرين  تواجه  التى  واملعوقات  واخملاطر  املشكالت  حل  فى  وجادة  تقليدية  غري  حلول  طرح 

اجلانبني.
تبادل اخلربات والدروس املستفادة بني هيئات تعزيز االستثمار فى اململكة ودول االحتاد . ««
حتديث  الوحدات البحثية االستثمارية املناسبة باستخدام معايري عاملية حمددة .««
إبرام املزيد من مذكرات التفاهم والتعاون بني اململكة ودول االحتاد األوروبي لتوسيع نطاق آليات ضمان االستثمارات ««

القائمة واملتاحة.
واملعايري «« الوسائل  أحدث  باستحداث  واالستثمارية  االقتصادية  للدارسات  اوروبي   سعودي  مركز  إنشاء  على  العمل 

الدولية يعنى بإعداد الدارسات حول فرص االستثمار فى اجلانبني . 
تفعيل اآلليات املشرتكة لتمويل وضمان االستثمار ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة . ««
حتسني وتناغم السياسات االستثمارية يف السعودية مع دول االحتاد بشأن تنمية مناخ االستثمار والتجارة.««
تقدم «« ثّم  ومن   ، اخلربات  من  اإلستفادة  يتم  حتى  الوطنية  العناصر  تدريب  يف  األوروبي  التقني  التقدم  من  اإلستفادة 

الصناعات السعودية وزيادة إنتاجها.
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2010

2010
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85.579143.068119.884105.091638.980

15.11220.23712.96720.117106 ..335

14.91719.6057.16915.47487.643

1406165.7854.6  06   18.391

55161237301

17.34734.19148.94941.573188.814

4.26111.3319.63514.33057.443

1.0133.45913.6518.01730.668

1.6663.7409.4946.58928.582

3.3905.1111.9262.79924.225

3816017.0552.98113.189

1.6312.8926422.29711.137

294524.3181.9977.315

2.0871.669308 -6554.848

2881669784312.868

2.0644.1462785112.788

103104653691.334

19154591091.243

4122324141830

2058244138799

9714371 -67609

6465173 -87363

583102156573

إيطاليا

املصدر : الهيئة العامة لالستثمار - مركز التنافسية الوطني
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مستقبل العالقات السعودية ودول االحتاد األوروبي

منذ تشكيل جملس التعاون لدول اخلليج عام 1981م فإنَّه قـد عمل على توطيد عالقاتـه مع دول االحتاد األوروبي 
بأطر وأسس تقوم على تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية، غري أنه ال بد من اإلشارة إىل بعض املعوقات التي 

تعرتض سبيل تطوير وتنمية هذه العالقات، والتي منها: 
بعض اإلجراءات احلمائية التي تتخذها بعض دول االحتاد األوروبي يف مواجهة بعض الصادرات اخلليجية مثل ««

البرتوكيماويات وبعض املنتجات اخلليجية.
وجـود اختالف يف طبيعة تكوين املنظمتني وأجهزتهما وظروف النشأة ودرجة تطور كل منهما نحو التكامل، ««

التي حالت دون تطوير العالقات إىل مستوى أقوى مما هـي عليه اليوم قياسًا بحجم اإلمكانات املتاحة لدى كل 
منهما والتي ميكن أن تسفر عن توظيف أفضل.

تعد اململكة من أهم دول العامل على اإلطالق فيما يتعلق مبوارد الطاقة، وخاصة النفط اخلام والغاز الطبيعي. ««
الطاقة  صدارة  يف  يبقى  وسوف  مزدهرا  يزال  ال  النفطي  املستقبل  أن  املستقبلية  الدراسات  وتؤكد 
واستخداماتها الصناعية والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين. ويدرك األوروبيون أهمية البرتول الستمرار 
عمل النظام االقتصادي بدول االحتاد األوروبي ، إذ يشكل النصيب األكرب من واردات االحتاد األوروبي من دول 
الشركات  الستثمار  خصبا  جماال  القطاع  هذا  يعد  كما   ، السعودية  مقدمتها  ويف  اخلليجي  التعاون  جملس 

األوروبية.
وتشري الدراسات إىل أن استهالك االحتاد األوروبي من النفط يف ازدياد مستمر، كما تستأثر السعودية بنصيب ««

األسد من الصناعات البرتوكيماوية يف الوطن العربي.
وال شك أن على دول جملس التعاون اخلليجي من خالل عضويتها يف منظمة أوبك أن تسعى للحفاظ على ««

أمن الطاقة عامليا، وال بد من تطوير وتنمية  قنوات اتصال بني منظمة أوبك والشراكة األوروبية – اخلليجية، 
الذى يعزز التعاون اإليجابي بني الطرفني ويدفع بتوسيع آفاق الثقة املتبادلة بني اململكة واالحتاد األوروبي.

جملس «« دول  عالقات  وتطوير  دعم  من  مزيد  نحو  دافعا  يشكل  حر  جتاري  تبادل  اتفاقية  إبرام  يف  النجاح  إن 
التعاون اخلليجي بدول االحتاد األوروبي، وهذا ما حدث بالفعل، حيث قرر اجلانبان تسريع آليات التفاوض بينهما 
من أجل إنشاء منطقة جتارة حرة مشرتكة. وإقامة منطقة التجارة احلرة بني اجلانبني سيجلب املزيد من 
إىل  السعودية  انضمام  أن  كما  األخرى،  العاملية  االقتصادية  التكتالت  وبني  بينهما  التجارية  االستثمارات  حجم 
منظمة التجارة العاملية وتوقيع اتفاقية بهذا اخلصوص مع االحتاد األوروبي يعني يف جملة ما يعنيه بدء توجه 
اجملموعة األوروبية نحو االقتناع بضرورة انضمام دول جملس التعاون إىل املؤسسات االقتصادية املتطورة 

للولوج بها نحو عامل االقتصاد احلر الذي سيبدأ من منطقة التجارة احلرة األوروبية - اخلليجية.



اخلامتة
التوازن «« التي يفرضها االحتاد األوروبي على بعض الصادرات اخلليجية، والتي حتول دون حتقيق  العقبات  رغم 

املنشود يف العالقات االقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفني تقضي بضرورة تدعيم املصالح املشرتكة 
األوروبي  االحتاد  خاصة  ومصاحله،  اآلخر  الطرف  احتياجات  طرف  كل  يراعي  أن  شرط  التنافر،  عناصر  وحتجيم 
الذي يجب أن يراعي أن الدول اخلليجية تسعى إىل حتقيق التنمية، وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف االعتماد على 

اإليرادات النفطية من خالل تطوير قطاعاتها اإلنتاجية غري النفطية.
هناك ضرورة إلعادة النظر يف اسرتاتيجية التعاون مع دول االحتاد يف اجملاالت االقتصادية والتجارية ووضع ««

متوازنة  عالقات  إىل  تفضي  حقيقية  اسرتاتيجية  شراكة  حتقق  أن  شأنها  من  للتعاون  سليمة  سياسات 
ومتكافئة.
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