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خالصه کاربردی

• دیپلماســی اقتصــادی عربســتان در پیامــد طراحــی و اجــرای چشــم انــداز 2030 در مســیر دگرگونــی قــرار دارد. 	
در قالــب ایــن چشــم انــداز، ارتقــای موقعیــت عربســتان بــه عنــوان هــاب جهانــی تجــارت و ســرمایه گــذاری 
ــدل  ــادی ب ــی اقتص ــدی دیپلماس ــداف کلی ــه اه ــام ب ــان اس ــر در جه ــت برت ــوردار از موقعی ــوری برخ و کش

شــده اند.
• افــزون بــر ایــن ســند جدیــد توســعه صنعتــی ایــن کشــور کــه بــر پایــه کاهــش نقــش نفــت در اقتصــاد ایــن 	

ــه دیپلماســی  ــز در شــکل دهــی ب ــی طراحــی شــده اســت نی ــه انقــاب چهــارم صنعت کشــور و همراهــی ب
اقتصــادی نقــش آفریــن اســت.

• در راســتای تحقــق چشــم انــداز 2030، ســاختار نهــادی دیپلماســی اقتصــادی عربســتان در ســال هــای اخیــر 	
در راســتای تمرکزگرایــی و افزایــش اختیــارات نهادهــای بوروکراتیــک متحــول شــده اســت.

• شــورای همــکاری خلیــج فــارس همچنــان در کانــون دیپلماســی اقتصــادی عربســتان قــرار دارد و ایــن کشــور 	
از مســیر شــورای همــکاری مذاکــرات آزادســازی تجــاری را بــه پیــش مــی بــرد.

• در حــوزه ســرمایه گــذاری، عربســتان کوشــیده تــا اصاحــات بنیادینــی در راســتای جــذب ســرمایه خارجــی 	
صــورت دهــد. از دیگــر ســو تــاش مــی کنــد تــا مــازاد درآمدهــای نفتــی را در بخــش هــای جــذاب و آینــده 

دار زنجیــره هــای ارزش ســرمایه گــذاری نمایــد. 
• کمــک هــای توســعه ای عربســتان بــه عنــوان بخــش مهمــی از دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور بر جهــان در 	

حــال توســعه  متمرکــز شــده و در راســتای منافــع ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک ایــن کشــور صــورت مــی گیــرد. 
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درآمد

عربســتان ســعودی مهمتریــن کشــور نفتــی، مهمتریــن رقیــب منطقــه ای ایــران و مهمتریــن عضــو شــورای همــکاری 
ــده و اهــداف  ــده ای را از ســر گذران ــر بحــران جانشــینی پیچی ــن کشــور در ســال هــای اخی ــارس اســت. ای ــج ف خلی
بلندپروازانــه ای بــرای نقــش آفرینــی در قــرن 21 در چشــم انــداز 2030 تعریــف کــرده اســت. بــر مبنــای چشــم انــداز 
ــه تدریــج در حــال اجــرای آن اســت. شــناخت  2030، عربســتان دیپلماســی اقتصــادی جدیــدی را طراحــی کــرده و ب
دیپلماســی اقتصــادی عربســتان بــه عنــوان مهمتریــن رقیــب ایــران و کشــوری کــه ممکــن اســت در صــورت فرجــام 
ــتا  ــن راس ــرورت دارد. در ای ــود ض ــدل ش ــایگی ب ــط همس ــم در محی ــازاری مه ــه ب ــا آن، ب ــران ب ــرات ای ــن مذاک یافت

گــزارش حاضــر معطــوف بــه تبییــن ابعــاد مختلــف دیپلماســی اقتصــادی عربســتان اســت.

نگاهی به روابط تجاری عربستان 

بــر مبنــای آمارهــای ارائــه شــده از ســوی بانــک جهانــی در حــوزه تجــارت کاالیــی، در ســال 2020 مهمتریــن شــرکای 
ــد،  ــا 1.67 درص ــد ب ــد، هن ــا 4.41 درص ــن ب ــد، چی ــهم 4.8 درص ــا س ــی ب ــده عرب ــارات متح ــتان ام ــی عربس صادرات
ســنگاپور بــا 1.55 درصــد و بحریــن بــا 1 درصــد هســتند. پنــج شــریک اول وارداتــی عربســتان نیــز شــامل چیــن بــا 
ســهمی بالــغ بــر 20.19 درصــد، ایــاالت متحــده بــا 10.74 درصــد، امــارات متحــده عربــی بــا 6.84 درصــد، آلمــان بــا 

5.19 درصــد و هنــد بــا 4.85 درصــد اســت. 

نمودار1-مهمترین شرکای صادراتی و وارداتی عربستان در سال 2020
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در حــوزه تجــارت خدمــات، عربســتان ســعودی واردکننــده خدمــات بــا کســری میانگیــن 61.0 میلیــارد دالر در ســال 
ــا  ــیده اســت. ب ــارد دالر رس ــه 73.6 میلی ــه اوج و ب ــه نقط ــال 2015 ب ــه در س ــال های 2015-2019 اســت ک طــی س
ــارد دالر در  ــت و  از 14.5 میلی ــش یاف ــدت مشــابه افزای ــل توجهــی در م ــه طــور قاب ــات ب ــن حــال، صــادرات خدم ای
ســال 2015 بــه 24.2 میلیــارد دالر در ســال 2019  رســید. عربســتان کشــوری کلیــدی در گردشــگری مذهبــی اســت 

ــد.  ــرای ادای حــج ســفر مــی کنن ــه ایــن کشــور ب و میلیون هــا نفــر ســاالنه ب

ــد و پــس از آن  ــًا یــک ســوم واردات خدمــات را تشــکیل می دهن ــت تقریب ــا دول ــط ب در بخــش واردات، خدمــات مرتب
ــتند.1 ــال 2019( هس ــد در س ــافرت )19.2 درص ــال 2019( و مس ــد در س ــل )22.5 درص حمل ونق

1- https://data.worldbank.org/country/SA
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جدول1-روند تحول در تجارت خدمات عربستان طی سال های 2015-2019

اهداف دیپلماسی اقتصادی عربستان 

پادشــاهی عربســتان ســعودی نوعــی نظــام ســلطنتی در معنــای ســنتی و خاندانــی آن اســت. پادشــاه رهبــر حکومــت، 
دولــت، قــوه قضائیــه و فرمانــده کل نیروهــای نظامــی اســت. افــزون بــر ایــن پادشــاه در نقــش نخســت وزیــر، ریاســت 
ــر  ــران از 38 وزی ــورای وزی ــت. ش ــذاری اس ــی و قانونگ ــف اجرای ــه دارای وظای ــده دارد ک ــر عه ــران را ب ــورای وزی ش

تشــکیل شــده اســت. 

از ســال 2015، بــن ســلمان فرزنــد پادشــاه و ولیعهــد طبــق انتصــاب پادشــاه بــه عنــوان معــاون رییــس الــوزرا و بعدهــا 
بــه عنــوان رهبــر واقعــی کشــور قــدرت را در دســت گرفتــه اســت. شــورای مشــورتی )مجلــس الشــوراء( یــک نهــاد شــبه 
قانونگــذاری تــک مجلســی اســت کــه قــدرت پیشــنهاد قانــون، همــراه بــا شــورای وزیــران را بــرای تصویــب پادشــاه 
دارد. شــورای مشــورتی متشــکل از 150 عضــو اســت کــه همــه آنهــا توســط پادشــاه منصــوب مــی شــوند. ایــن شــورا از 
ســال 2013، 30 عضــو زن را شــامل مــی شــود. احــزاب سیاســی در ایــن کشــور وجــود نــدارد.1 بــه بیــان دیگــر ســاختار 

سیاســی بســیار ســنتی و سلســله مراتبــی اســت و دیپلماســی اقتصــادی در ایــن قالــب طراحــی و اجــرا مــی شــود. 

ــادی  ــرد کان اقتص ــه رویک ــد و ب ــب ش ــال 2016 تصوی ــداز 2030 در س ــم ان ــی چش ــاختار سیاس ــن س ــب ای در قال

1- https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society
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ــای سیاســگذاری هــای کان دیپلماســی اقتصــادی عربســتان اســت. ــان مبن ــن ســند همچن عربســتان شــکل داد. ای
ایــن ســند در واقــع یــک طــرح اســتراتژیک بلندپروازانــه اســت کــه بــرای مدرن ســازی و تنــوع بخشــیدن بــه اقتصــاد 
عربســتان، عمدتــًا از طریــق کاهــش وابســتگی بــه نفــت، توســعه منابــع درآمــدی جایگزیــن و افزایــش مشــارکت بخــش 
خصوصــی در اقتصــاد طراحــی شــده اســت. افــزون بــر ایــن بهبــود کارآمــدی نهــاد دولــت و تبدیــل جامعــه ســعودی بــه 
جامعــه مــدرن و فراگیرتــر از دیگــر اهــداف ایــن چشــم انــداز اســت. ایــن طــرح  کان دارای ســه رکــن اصلــی اســت:

ارتقای جایگاه عربستان سعودی به عنوان "قلب جهان عرب و اسام"- 1
تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و  سرمایه گذاری - 2
تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می کند1- 3

ایــن طــرح اهــداف و برنامــه هــای قابــل ســنجش مشــخصی را تعییــن مــی کنــد کــه تــا ســال 2030 ایــن کشــور بایــد 
بــه آنهــا دســت یابــد. در حــوزه اقتصــادی کــه در کانــون ایــن طــرح قــرار دارد، ابتــکارات متعــددی تعریــف شــده اســت:

 -ایجاد مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای اتباع سعودی 
- افزایش مشارکت زنان در نیروی کار

- حمایت از شرکت های کوچک و متوسط 
ــع پیشــرفته،  ــر، صنای ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــد ان ــی مانن ــر نفت ــای غی ــذاری در بخــش ه ــرمایه گ ــش س - افزای

ــی ــات مال ــال و خدم ــاد دیجیت ــی، اقتص ــت، خرده فروش ــات فراغ ــگری، اوق گردش
- افزایش محتوای داخلی در تولیدات صنعتی 

-خصوصی سازی شرکت های دولتی و خدمات دولتی )مانند بهداشت، آموزش، و مسکن(
-مقررات زدایی از بازار انرژی

- کاهش یارانه انرژی2

افــزون بــر ایــن در قالــب اســتراتژی کان موســوم بــه چشــم انــداز 2030، بهبــود فضــای کســب و کار بــرای جــذب 
ســرمایه گــذاری خارجــی و داخلــی، از جملــه از طریــق اعمــال دقیــق مقــررات تجــاری بیــن المللــی، تســهیل تجــارت، 
ســاده ســازی رویــه هــای گمرکــی و ایجــاد مناطــق ویــژه بــرای فعالیــت هــای لجســتیکی، گردشــگری و صنعتــی و 

مالــی نیــز در اولویــت قــرار گرفتــه انــد.

بــا توجــه بــه جهــت گیــری کلــی سیاســت تجــاری عربســتان ســعودی، جنبــه هــای برجســته سیاســت هــای تجــاری 
و اقتصــادی اخیــر پادشــاهی، از جملــه ســاده ســازی رویــه هــای گمرکــی، ســطح پاییــن تعرفه هــای وارداتــی، حــذف 
محدودیت هــای ســرمایه گذاری خارجــی و معرفــی ابزارهــای سیاســتی جدیــد بــرای ارتقــای صــادرات، نشــان می دهــد 

1- https://www.vision2030.gov.sa/v2030/leadership-message/
2- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13530194.2018.1500269?journalCode=cbjm20
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ــول  ــی در تح ــش اساس ــت نق ــر حکوم ــی از نظ ــرمایه گذاری خارج ــی و س ــارت بین الملل ــرای تج ــودن ب ــاز ب ــه ب ک
اقتصــادی ایــن کشــور در افــق 2030 ایفــا مــی کنــد.

اهــداف سیاســت تجــاری عربســتان در راســتای چشــم انــداز 2030 تعریــف شــده انــد. بــر ایــن اســاس، بــه حداکثــر 
ــه منظــور تقویــت اقتصــاد ملــی مهمتریــن هــدف محســوب مــی  رســاندن ســهم پادشــاهی در تجــارت بین المللــی ب
شــود. ایــن کشــور بــه دنبــال دســتیابی بــه ایــن هــدف از طریــق افزایــش دسترســی بــه بازارهــای بیــن المللــی بــرای 
ــه در  ــر اقدامــات تجــاری ناعادالن صــادرات کاالهــا و خدمــات غیرنفتــی و حمایــت از کاالهــا و خدمــات ملــی در براب
ــز از  ــت از مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی در تجــارت خارجــی نی ــن  حمای ــر ای ــزون ب خــارج از کشــور اســت. اف

اهــداف کلیــدی در افــق 2030 اســت.

ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی 

عربســتان در راســتای تحقــق چشــم انــداز 2030 تغییراتــی در ســاختار نهــادی دیپلماســی اقتصــادی خــود ایجــاد کــرده 
اســت. در ایــن راســتا ســاختار جدیــد پایــش جــذب ســرمایه خارجــی ایجــاد شــده اســت. افــزون بــر ایــن تغییــر ســاختار 
ــرمایه  ــازمان س ــل س ــی؛ تبدی ــع معدن ــت و مناب ــرو و وزارت صنع ــه وزارت نی ــی ب ــع معدن ــت و مناب ــرو، صنع وزارت نی
گــذاری عمومــی عربســتان ســعودی بــه وزارت ســرمایه گــذاری و ایجــاد اداره کل حفاظــت از مالکیــت معنــوی را مــی 

تــوان بــه عنــوان نمونــه هــای دیگــر ذکــر کــرد. 1

اشــاره شــد کــه در ســال هــای اخیــر، تغییــرات قابــل توجهــی در چارچــوب نهــادی تدویــن و اجــرای سیاســت تجــاری 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــه 2019 ب ــی)GAFT( در ژانوی ــارت خارج ــتا اداره تج ــن راس ــعودی رخ داد. در ای ــتان س عربس
عمومــی جداگانــه تأســیس شــد تــا کلیــه مســئولیت هــای مربــوط بــه تجــارت خارجــی را کــه پیــش از ایــن توســط 
وزارت بازرگانــی انجــام مــی شــد بــر عهــده بگیــرد. ایــن نهــاد در حــال حاضــر مســئول تمــام امــور مربــوط بــه سیاســت 
تجــاری، از جملــه مذاکــره در مــورد توافقنامــه هــای تجــاری بیــن المللــی، اطمینــان از پایبنــدی عربســتان ســعودی بــه 
تعهــدات خــود در ســازمان تجــارت جهانــی و نمایندگــی پادشــاهی در ســازمان تجــارت جهانــی و ســایر ســازمان هــای 
اقتصــادی بیــن المللــی اســت. در تدویــن سیاســت تجــاری، نهــاد تجــارت خارجــی بــا وزارتخانــه هــا و آژانــس هــای 

مربوطــه هماهنــگ مــی شــود. 

هیئــت مدیــره GAFT بــه ریاســت وزیــر بازرگانــی و شــامل نمایندگانــی از وزارت امــور خارجــه، وزارت ســرمایه گــذاری؛ 
ــع  ــت و مناب ــرو؛ وزارت صنع ــاورزی؛ وزارت نی ــت، آب و کش ــط زیس ــی؛ وزارت محی ــل؛ وزارت دارای ــل و نق وزارت حم
معدنــی; وزارت اقتصــاد و برنامــه ریــزی و ســازمان غــذا و داروی عربســتان اســت.GAFT تیــم مذاکــره کننــده ســعودی 
را در مذاکــرات تجــارت خارجــی، از جملــه موضوعــات مرتبــط بــا ســازمان تجــارت جهانــی، رهبــری مــی کنــد. ایــن 

1- https://www.policyforum.net/tackling-saudi-arabias-economic-diplomacy-challenges/
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ــدا،  ــد مب ــرمایه گذاری، قواع ــات، س ــای کاال، خدم ــی در حوزه ه ــده فن ــای مذاکره کنن ــای تیم ه ــکل از روس ــم متش تی
تجــارت الکترونیــک، مقــررات عمومــی، حقــوق مالکیــت معنــوی و خریــد دولتــی اســت.1

ــوزه تجــارت  ــد در ح ــای جدی ــن سیاســت ه ــال بررســی و تدوی ــازه تاســیس اداره کل تجــارت خارجــی در ح ــاد ت نه
خارجــی اســت و در ایــن راســتا بــا بخــش خصوصــی ارتباطــی تنگاتنــگ دارد. بــه بیانــی دقیــق تــر ایــن نهــاد وظایــف 

ذیــل را در راســتای توســعه روابــط تجــاری عربســتان بــر عهــده دارد:

1-تدویــن خــط مشــی هــا، راهبردهــا، طــرح هــا و برنامــه هــای مرتبــط بــا حــوزه وظایــف خــود بــا هماهنگــی 
مراجــع ذیربــط و انجــام اقدامــات الزم در ایــن خصــوص.

ــرکت در  ــه ش ــط از جمل ــف مرتب ــام وظای ــی )WTO( و انج ــارت جهان ــازمان تج ــاهی در س ــی پادش 2-نمایندگ
ــا نهادهــای  ــا هماهنگــی ب ــه WTO هســتند، ب ــال پیوســتن ب ــه دنب ــا کشــورهایی کــه ب ــه ب مذاکــرات دوجانب

ــی ذیصــاح، دولت
پیگیری اجرای تعهدات عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی،

پیگیری اجرای تعهدات کشورهای عضو در قبال سازمان تجارت جهانی،
هماهنگــی بیــن نهادهــای مختلــف عربســتان در حــوزه مســائل تجــارت بیــن المللــی، پیگیــری پرونــده هــای حل 
و فصــل اختافــات تجــاری مربــوط بــه عربســتان در ســازمان تجــارت جهانــی، هماهنــگ کــردن مواضــع بــا 

کشــورهای همســو در ســازمان تجــارت جهانــی 
ــد  ــی و تأیی ــی آن و هماهنگ ــای فن ــعودی و تیم ه ــتان س ــده عربس ــم مذاکره کنن ــف تی ــر وظای ــارت ب 3-نظ
ــای  ــی )WTO(، موافقت نامه ه ــازمان تجــارت جهان ــا س ــط ب ــات مرتب ــره و موضوع پیشــنهادات، مواضــع مذاک

تجــارت آزاد و موافقت نامه هــای دوجانبــه، منطقــه ای و بین المللــی.
4-فراهــم آوردن امــکان دسترســی صــادرات عربســتان ســعودی بــه بازارهــای خارجــی، گشــودن بازارهــای جدیــد 
ــن  ــط بی ــی کــه سیاســت تجــاری عربســتان در محی ــش های ــرای عربســتان ســعودی و و حــل و فصــل چال ب

المللــی بــا آن مواجــه اســت، در هماهنگــی بــا نهادهــای دولتــی مربوطــه.
5-انجــام مأموریــت هــا و مســئولیت هــای مربــوط بــه اقدامــات جبرانــی و دفــاع از منافــع عربســتان ســعودی در 

ســطح محلــی و بیــن المللــی در ایــن حــوزه هــا
6-ارائــه پیشــنهادات در زمینــه  تعرفــه هــای گمرکــی و ارجــاع آن بــه مرجــع ذیصــاح جهــت انجــام اقدمــات 

الزم در ایــن خصــوص.
7-مدیریت روابط بین المللی عربستان سعودی در زمینه تجارت خارجی با هماهنگی مقامات ذیربط.

8-نظارت بر رایزنان تجاری

1- https://gaft.gov.sa/en/about-gaft/pages/vision.aspx
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9-نظارت بر شوراهای تجاری مشترک با سایر کشورها.
10-افزایــش آگاهــی بخــش هــای دولتــی و خصوصــی در مــورد تعهــدات عربســتان ســعودی در تجــارت خارجــی 

و همچنیــن بــه روز رســانی هــا و تحــوالت مربوطــه.
11-نمایندگــی عربســتان ســعودی در ســازمان هــا و مجامــع منطقــه ای و بیــن المللــی مرتبــط بــا امــور تجــارت 

جی ر خا
 GAFT 12-برگزاری همایش ها، سمینارها و نشست ها در حوزه های مربوط به وظایف

 GAFT ــوزه کاری ــا ح ــط ب ــی مرتب ــای اطاعات ــاد پایگاه ه ــا، ایج ــات و گزارش ه ــات، تحقیق ــه مطالع 13-تهی
و تبــادل اطاعــات بــا نهادهــای داخلــی، منطقــه ای و بین المللــی از جملــه مطالعــه و تحلیــل تأثیــر اقتصــادی 
ــا  ــی ب ــا هماهنگ ــادی ب ــای اقتص ــوک ه ــورها و بل ــا کش ــارت آزاد ب ــای تج ــاد موافقت نامه ه ــای انعق فرصت ه

مراجــع ذیربــط و ارائــه آنهــا بــه دســتگاه هــای ذیربــط.
14-پیشــنهاد پیــش نویــس قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه وظایــف GAFT و اصــاح آنهــا طبــق رویــه هــای 

قانونــی ایــن نهــاد. اســتراتژی تجــاری عربســتان را بــه صــورت ذیــل ترســیم کــرده اســت:

ــا تجــارت خارجــی عربســتان ســعودی  ــاش اســت ت ــداز 2030 ، در ت "اداره تجــارت خارجــی  در راســتای چشــم ان
ــرای  ــد ب ــه بازارهــای خارجــی ســوق دهــد. گشــودن بازارهــای جدی ــدگان ب را در جهــت تســهیل دسترســی صادرکنن
محصــوالت ملــی، توســعه قابلیت هــا در تجــارت خارجــی بــا همــکاری بخش هــای دولتــی و خصوصــی و بــه حداکثــر 
ــعه  ــارکت و توس ــن مش ــت ای ــت تقوی ــی در جه ــریک اساس ــک ش ــوان ی ــه عن ــی ب ــش خصوص ــش بخ ــاندن نق رس
قابلیت هــا در دســتور کار ایــن نهــاد قــرار دارد. در ایــن راســتا ســه هــدف اســتراتژیک بــرای سیاســت تجــاری عربســتان 
تعریــف شــده اســت: 1-گشــودن بازارهــای جدیــد بــه روی صــادرات عربســتان 2-تقویــت تولیــدات داخلــی از طریــق 

سیاســت هــای تجــاری متناســب 3-توســعه قابلیــت شــرکت هــا بــرای تجــارت خارجــی "1

تشــکیل ســازمان توســعه صــادرات عربســتان بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل ملــی یکــی دیگــر از تحــوالت مهــم در 
ــه صــادرات  ــه تنــوع بخشــی ب ســاختار نهــادی دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور اســت. ایــن نهــاد از ســه طریــق ب

عربســتان کمــک مــی کنــد:

1-کمک به افزایش آمادگی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط

2-ایجاد فرصت برای کسب و کارهایی که آمادگی صادرات کاال یا خدمات دارند

3-افزایش کارآمدی اکوسیستم  تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی 

نهــاد توســعه صــادرات عربســتان کمــک هــای اداری، فنــی و مشــاوره ای بــرای بازاریابــی صــادرات و جــذب ســرمایه 

1- https://gaft.gov.sa/en/about-gaft/Pages/vision.aspx
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ــرای  ــی ب ــاق هــای بازرگان ــدگان تجــاری خــارج از کشــور و ات ــا نماین ــن ب ــد. همچنی ــه مــی کن ــذاران خارجــی ارائ گ
شناســایی بهتریــن شــیوه هــای صادراتــی، ایجــاد فرصــت هــای جدیــد بــرای صادرکننــدگان و بهبــود فضــای صادراتــی 
همــکاری مــی کنــد.1 بخــش خصوصــی بــا ارائــه ورودی هــا و بازخوردهــا، مســتقیمًا بــه GAFT یــا از طریــق شــورای 
اتاق هــای عربســتان کــه شــامل 28 اتــاق بازرگانــی و صنعــت اســت، بــه نمایندگــی از بخش هــا و مناطــق مختلــف در 

سراســر کشــور، در تدویــن سیاســت تجــاری مشــارکت می کنــد. 

صنعت و توسعه صنعتی

از منظــر دولــت عربســتان، یــک بخــش تولیــدی پویــا، رقابتــی، پایــدار و صــادرات محــور بــرای تحقــق چشــم انــداز 
2030 بــه عنــوان محــرک اصلــی بــرای جــذب ســرمایه خارجــی، توســعه نــوآوری، ایجــاد مشــاغل بــا کیفیــت باالتــر 
و صــادرات غیرنفتــی ضــروری اســت. در ایــن راســتا، برنامــه ملــی توســعه صنعتــی بــه عنــوان یکــی از ارکان تحقــق 

چشــم انــداز 2030 در 2019 تصویــب شــد. 2

در قالــب ایــن ســند "مــوج دوم توســعه صنعتــی" یــا "مــوج دوم رشــد" صنعتــی ایــن کشــور بایــد همراســتا بــا چشــم 
ــر مجموعــه ای متنــوع از بخش هایــی متمرکــز  ــداز 2030 شــکل گیــرد. در قالــب ایــن ســند رشــد صنعتــی  بایــد ب ان
شــود کــه دارای مزیــت رقابتــی پایدارنــد، بخــش خصوصــی بایــد رونــد رشــد را رهبــری کنــد و دولــت نقــش توانمندســاز 
و ظرفیــت ســاز را ایفــا نمایــد، رشــد صنعتــی بایــد منافــع اجتماعی-اقتصــادی روشــنی را از نظــر ســهم آن در تولیــد 
ناخالــص داخلــی و اشــتغال ایجــاد کنــد. در ایــن راســتا سیاســت صنعتــی جدیــد بــا تمرکــز بــر 9 بخــش تدویــن  شــده 

اســت:

 1- تجهیزات و ماشین آالت
 2- منابع انرژی تجدیدپذیر؛

3- تولید دارو؛
 4- لوازم پزشکی؛
 5- بخش خودرو؛ 

6- صنایع مرتبط با نفت و گاز؛
 7- فرآوری مواد غذایی؛
 8- صنعت هوانوردی؛ 

9- صنایع نظامی3

1- https://www.saudiexports.gov.sa/en/eservices/FND
2- https://www.arabianbusiness.com/gcc/saudi-arabia/saudi-arabia-industries/saudi-arabia-launches-new-industrial-strategy-exports-to-reach-
148-billion#:~:text=The%20new%20industrial%20strategy%20is,investment%20opportunities%20worth%20SAR1%20trillion.
3- https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/nidlp/
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عــاوه بــر ایــن، عربســتان ســعودی بــه منظــور اســتفاده از موقعیــت جغرافیایــی کشــور و تبدیــل آن بــه یــک هــاب 
لجســتیکی منطقــه ای، در نظــر دارد زیرســاخت هــای حمــل و نقــل خــود را در داخــل و اتصــاالت بــا محیــط همســایگی 
را از طریــق مشــارکت عمومــی و خصوصــی تکمیــل و بهبــود بخشــد. در چشــم انــداز 2030 اولویــت اصلــی تقویــت و 
 )GCC( گســترش ارتبــاط متقابــل و یکپارچگــی اقتصــادی کشــور بــا ســایر کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس
بــا تکمیــل اجــرای بــازار مشــترک شــورای همــکاری خلیــج فــارس، یکپارچــه کــردن گمــرکات و ســایر سیاســت های 

اقتصــادی و اتصــال شــبکه های راه آهــن و راه  کشــورهای خلیــج فــارس اســت. 1

از همیــن رو  عربســتان ســعودی در حــال انجــام پــروژه هــای عظیــم زیرســاختی اســت، نمــاد ایــن پــروژه هــا ایجــاد 
شــهر جدیــد  NEOMکــه در واقــع یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی بــا ســرمایه گــذاری 500 میلیــارد دالری اســت مــی 
باشــد.  ایــن شــهر بــه عنــوان یــک شــهر پســت مــدرن و قــرن بیســت و یکمــی در حــال ســاخت اســت و نمــاد تــاش 
هــای ایــن کشــور بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک قــدرت اقتصــادی غیرنفتــی بــه شــمار مــی آیــد. تامیــن مالــی پــروژه 
هــای بــزرگ و ســایر برنامــه هــای چشــم انــداز 2030 از طریــق صنــدوق ســرمایه گــذاری عمومــی )PIF( و صنــدوق 

ثــروت دولتــی کشــور مدیریــت مــی شــود.2

افــزون بــر ایــن برنامــه توســعه بخــش مالــی )FSDP(، کــه بخشــی از چشــم انــداز 2030 اســت، بــا هــدف شــکل دهــی 
بــه یــک بخــش مالــی قــوی، مبتکــر و باثبــات، قــادر بــه حمایــت از رشــد بخــش خصوصــی از طریــق وام دهــی، خدمات 
جدیــد، و بــازار ســرمایه پیشــرفته و در عیــن حــال امــکان پذیــری  برنامــه ریــزی مالــی در جامعــه تعریف شــده اســت. در 
بخــش بانکــی، بانــک مرکــزی چارچــوب نظارتــی را در حــوزه هــای حاکمیتــی و شــفافیت ماننــد قانــون جدیــد مبــارزه 
بــا پولشــویی و مقــررات احتیاطــی توســعه داده اســت. چارچوب هــای تــداوم کســب وکار و امنیــت ســایبری و آیین نامــه 

رفتــار و اخــاق کاری در مؤسســات مالــی تدویــن شــده اســت. 3

دیپلماسی اقتصادی عربستان: توسعه و تسهیل تجارت 

عربســتان در راســتای پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی خــود در ســال هــای اخیــر کوشــیده تــا ســاختارهای ســخت و نــرم 
ــر  ــه هــای گمرکــی در ســال های اخی ــن کشــور در حــوزه روی ــده تجــارت خارجــی را توســعه بخشــد. ای تســهیل کنن
اصاحــات مهمــی را صــورت داده اســت، بــه گونــه ای کــه جایــگاه آن در شــاخص تجــارت فرامــرزی بــه عنــوان یکــی 
از شــاخص هــای کلیــدی گــزارش فضــای کســب و کار بانــک جهانــی از رتبــه 150 در ســال 2016  بــه رتبــه 86 در 

ســال 2020  ارتقــا یافتــه اســت. 4

1-https://mot.gov.sa/en/AboutUs/Pages/Logisticsplatform.aspx#:~:text=Saudi%20Arabia’s%20insistence%20to%20become,the%20
population%20in%20this%20area.
2- https://www.pif.gov.sa/
3-https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/fsdp/#:~:text=The%20Financial%20Sector%20Development%20Program,stimulate%20
savings%2C%20finances%20and%20investments.
4- https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment
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در ایــن دوره بــه ویــژه زمــان و هزینــه واردات بــه عربســتان ســعودی و صــادرات از ایــن کشــور نســبت بــه میانگیــن 
منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا کمتــر شــده اســت کــه تحولــی قابــل توجــه نســبت بــه گذشــته در رویــه هــای 

گمرکــی عربســتان محســوب مــی شــود.

ــه  ــال 2003 روی ــارس در س ــج ف ــکاری خلی ــی شــورای هم ــه گمرک ــی شــدن اتحادی ــان اجرای  در ســطح کان از زم
هــای گمرکــی میــان کشــورهای عضــو شــورای همــکاری از جملــه عربســتان ســعودی یکســان بــوده اســت. البتــه هــر 
کشــوری ممکــن اســت فهرســت خــود را از محصــوالت ممنوعــه و محدودیــت هــای وارداتــی تعییــن کنــد، امــا اعضــا 

در حــال ایجــاد یــک لیســت مشــترک از محصــوالت ممنوعــه یــا محدودیــت هــای وارداتــی انــد. 

بــه لحــاظ اعمــال تعرفــه هــا بــر واردات، عربســتان بــه عنــوان عضــو ســازمان تجــارت جهانــی و عضــوی از موافقتنامــه 
تجــارت آزاد  کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس در قالــب قواعــد ایــن نهادهــا نــرخ هــای تعرفــه را اعمــال 

مــی نمایــد. نمــودار ذیــل میــزان تعرفــه اعمالــی ایــن کشــور بــر گــروه هــای کاالیــی مختلــف را نشــان مــی دهــد.

نمودار2-توزیع نرخ های تعرفه در 2020

منبع: سازمان تجارت جهانی 

تعرفــه هــای ترجیحــی بــه کشــورهایی اعطــا مــی شــود که عربســتان ســعودی بــا آنهــا موافقــت نامــه تجــارت آزاد دارد. 
بــه  اســتثنای واردات الــکل، گوشــت خــوک و محصــوالت مرتبــط بــا گوشــت خــوک کــه بــه دالیــل مذهبــی ممنــوع 
ــدون  ــرب ب ــان ع ــه آزاد پ ــارس و اعضــای منطق ــج ف ــکاری خلی ــد، واردات از کشــورهای عضــو شــورای هم شــده ان
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عــوارض گمرکــی صــورت مــی گیــرد. بعــاوه عربســتان ســعودی از صــادرات کشــورهای توســعه نیافتــه بــه بــازار ایــن 
کشــور عوارضــی دریافــت نمــی کنــد. 1

یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه در ســال هــای اخیــر و در راســتای توســعه اقتصــاد غیرنفتــی  در دیپلماســی اقتصــادی 
عربســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ارائــه مشــوق هــا و حمایــت هــای صادراتــی اســت. در ایــن راســتا بانــک 
صــادرات و واردات عربســتان )EXIM( توســط شــورای وزیــران در ســال 2019 ایجــاد شــد و در ســال 2020 بــا ســرمایه 
ــی شــد. در  ــی عملیات ــی و معدن ــروژه هــای صنعت ــت از پ ــت صــادرات و حمای ــرای تقوی ــال ســعودی ب ــارد ری 30 میلی
فوریــه 2020، هیئــت وزیــران آییــن نامــه EXIM بانــک را تصویــب کــرد. در قالــب ایــن آییــن نامــه اهــداف بانــک بــه 

صــورت ذیــل دســته بنــدی شــده انــد: 

1- توسعه صادرات عربستان سعودی همراه با تنوع و رقابت پذیری آنها

ــای  ــرخ ه ــای ن ــر مبن ــاری ب ــه اعتب ــات بیم ــه خدم ــی، ارائ ــای صادرات ــت ه ــه ضمان ــی صــادرات، ارائ ــن مال 2- تامی
ــاری؛ تج

3- افزایــش اعتمــاد بــه صــادرات عربســتان ســعودی، حمایــت از نفــوذ آنهــا بــه بازارهــای جدیــد و کاهــش ریســک 
عــدم پرداخــت

4- تسهیات اعتبار صادراتی2

ــا جهــان خــارج،  یکــی دیگــر از اقدامــات دیپلماســی اقتصــادی عربســتان در راســتای توســعه تجــارت ایــن کشــور ب
ــه صــادرات غیرنفتــی از طریــق  برنامــه صــادرات عربســتان ســعودی )SEP( اســت کــه هــدف آن تنــوع بخشــیدن ب
تأمیــن مالــی بــرای صادرکننــدگان یــا واردکننــدگان ســعودی کاالهــای غیرنفتــی اســت. برنامــه صــادرات عربســتان 
ســعودی معامــات تجــاری را از طریــق بانــک هــای داخلــی و خارجــی تســهیل مــی کنــد و ارزیابــی و طبقــه بنــدی خود 
را از ریســک سیاســی و تجــاری بازارهــا ارائــه مــی دهــد. تامیــن مالــی ارائــه شــده توســط برنامــه صــادرات ســعودی 
شــامل امــور مالــی و خدمــات بیمــه اعتبــاری اســت. برنامــه صــادرات عربســتان ممکــن اســت تــا 100% ارزش معاملــه 
را تســهیات مالــی ارائــه کنــد. حداکثــر دوره بازپرداخــت تســهیات بــرای کاالهــای مصرفــی و مــواد اولیــه دو ســال، 
بــرای کاالهــای مصرفــی بــادوام و نیمــه ســرمایه ای هفــت ســال و بــرای کاالهــای ســرمایه ای و بــادوام یــا ســایر 
طــرح هــای بلندمــدت 15 ســال اســت. عــاوه بــر برنامــه صــادرات عربســتان، شــرکت اســامی بــرای بیمــه ســرمایه 
گــذاری و اعتبــار صادراتــی )ICIEC( خدمــات بیمــه اعتبــار صادراتــی را بــه کشــورهای عضــو از جملــه عربســتان ارائــه 

مــی دهــد. 

1- https://www.trade.gov/country-commercial-guides/saudi-arabia-import-tariffs
2- https://saudiexim.gov.sa/en
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مناطق ویژه اقتصادی1 

ایجــاد مناطــق ویــژه اقتصــادی یکــی از مولفــه هــای کلیــدی چشــم انــداز 2030 و برنامــه توســعه صنعتــی و لجســتیک 
ــرای جــذب ســرمایه  ــژه اقتصــادی بخشــی از تــاش هــای عربســتان ســعودی ب ــی عربســتان اســت. مناطــق وی مل
خارجــی و تنــوع بخشــیدن بــه اقتصــاد نفتــی را تشــکیل مــی دهنــد. SEZ هــای آینــده نگــر در عربســتان ســعودی 
انگیــزه هایــی را در مــکان هــای رقابتــی بــرای بخــش هــای "امیدبخــش"، بــه ویــژه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، 
گردشــگری و خدمــات مالــی فراهــم مــی کننــد. SEZ هــا همچنیــن از شــرکت های چنــد ملیتــی در طیــف گســترده ای 
از فعالیت هــا از جملــه انبــارداری و تکمیــل، مدیریــت موجــودی، نگهــداری و تعمیــرات، مرحلــه بنــدی، آزمایــش و مونتــاژ 

پشــتیبانی می کننــد.

عربستان، دیپلماسی اقتصادی و نظام تجارت چندجانبه 

ــارت  ــام تج ــوی از نظ ــواره عض ــد هم ــاره ش ــه اش ــه ک ــتان همانگون ــی، عربس ــاری بین الملل ــات تج ــوزه تعام در ح
ــکایت از  ــا 2 ش ــون تنه ــا کن ــان ت ــه از آن زم ــب آنک ــت. جال ــیده اس ــت آن کوش ــتای تقوی ــوده و در راس ــه ب چندجانب
سیاســت هــای تجــاری ایــن کشــور صــورت گرفتــه و ایــن کشــور شــکایتی بــه رکــن اســتیناف ســازمان ارائــه نکــرده 

ــث حضــور داشــته اســت.2   ــوان طــرف ثال ــه عن ــد بررســی 49 شــکایت ب اســت، امــا در فراین

ــی  ــون دیپلماس ــارس در کان ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــا ش ــاری ب ــات تج ــه، توافق ــارت چندجانب ــام تج ــر از نظ فرات
اقتصــادی ایــن کشــور قــرار دارد. عربســتان ســعودی یکــی از شــش عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس اســت، 
اتحادیــه ای سیاســی و اقتصــادی کــه در 1981 ایجــاد شــد. تقویــت روابــط بیــن کشــورهای عضــو در تمامــی زمینــه 
هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی؛ تدویــن مقــررات مشــترک در حــوزه هــای مختلــف از جملــه تجــارت، صنعــت، 
ســرمایه گــذاری، مالــی و ارتباطــات؛ و تقویــت پیشــرفت علمــی و فنــی و تشــویق همــکاری بــا بخــش خصوصــی از 

اهــداف کلیــدی ایــن شــورا بــه شــمار مــی آینــد. 3

اســاس یکپارچگــی اقتصــادی میــان کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس، موافقتنامــه اقتصــادی 1981 اســت 
کــه خواســتار ایجــاد منطقــه تجــارت آزاد بــه عنــوان اولیــن گام بــرای شــکل دهــی بــه یکپارچگــی شــده بــود. منطقــه 
تجــارت آزاد شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ســال 1983 تأســیس شــد و کاالهــای مبــدأ شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس از تعرفــه گمرکــی بیــن کشــورهای عضــو معــاف شــدند. موافقتنامــه اقتصــادی در دســامبر 2001 بــه طــور جامــع 

بازنگــری شــد و ایجــاد اتحادیــه گمرکــی را تــا ســال  2003 بــه عنــوان هــدف تعییــن کــرد.

ــورای  ــرک مشــترک ش ــون گم ــارس، قان ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــایر کشــورهای عضــو ش ــعودی و س عربســتان س

1-  special economic zone (SEZ)
2- https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ds567apl_30jul20_e.htm
3- https://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/Pages/StartingPointsAndGoals.aspx
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 )CET( همــکاری خلیــج فــارس را در 1 ژانویــه 2003 اجــرا کردنــد. بــر اســاس ایــن قانــون، تعرفــه مشــترک خارجــی
ــرای اکثــر خطــوط تعرفــه ای از آن زمــان اعمــال شــده اســت. اجــرای اتحادیــه گمرکــی  ــرخ هــای 0% و 5% ب ــا ن ب

مســتلزم یــک دوره انتقالــی بــرای کشــورهای عضــو بــود تــا رویــه هــای الزم را اتخــاذ کننــد. 

ــه  ــای یکپارچ ــه ه ــا روی ــه 2015 ب ــارس در 1 ژانوی ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــی ش ــل گمرک ــه کام ــرانجام اتحادی س
گمرکــی و اصــل پنجــره واحــد بــرای واردات کاالهــای خارجــی در تمــام کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
ــو  ــر عض ــرا ه ــد، زی ــی می مان ــی باق ــه گمرک ــرای اتحادی ــا در اج ــی از تفاوت ه ــن برخ ــود ای ــا وج ــد. ب ــی ش عملیات
شــورای همــکاری خلیــج فــارس حــق دارد فهرســتی از کاالهــای ممنوعــه را اعــام نمایــد. وارداتــی کــه در برخــی از 
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس ممنــوع و در برخــی دیگــر مجــاز اســت، قابــل ترانزیــت از طریــق 
ایــن کشــورها نیســت. عــاوه بــر ایــن، کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه حفــظ نقــاط بازرســی 
گمرکــی، بــرای اهــداف امنیتــی و دیگــر اهــداف )ماننــد گــردآوری آمــار، جلوگیــری از دزدی دریایــی و تجــاری( ادامــه 

مــی دهنــد. 

افــزون بــر اتحادیــه گمرکــی، بــازار مشــترک خلیــج فــارس )GCM( در ژانویــه 2008 عملیاتــی شــد. هــدف کلیــدی 
ایــن بــازار دســتیابی بــه شــرایط و فرصــت هــای برابــر بــرای بیــن شــهروندان کشــورهای عضــو شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس در 10 زمینــه اقتصــادی، از جملــه آزادی مشــارکت در فعالیــت هــای اقتصــادی، ســرمایه گــذاری و مالــی 
اســت. تکمیــل فراینــد بــازار مشــترک شــورای همــکاری خلیــج فــارس همچنــان در حــال انجــام اســت. تکمیــل بــازار 
مشــترک، رفتــار برابــر بــا شــهروندان شــورای همــکاری خلیــج فــارس )حــدود 56 میلیــون نفــر( در هــر کشــور عضــو، 
ــت آزاد ســرمایه؛ و یکپارچگــی  ــاک و مســتغات؛ حرک ــت ام ــد، کار، ســکونت و مالکی ــت و آم ــه آزادی رف ــرام ب احت
مالــی و پولــی هنــوز بــه عنــوان اهــداف ایــن شــورا محســوب مــی شــوند کــه کامــا اجرایــی نشــده انــد.1 افــزون بــر 

ایــن تشــکیل اتحادیــه پولــی علیرغــم آنکــه پیشــرفت هــای مهمــی داشــته اســت، امــا هنــوز کامــل نشــده اســت. 2

در حــوزه تعامــات تجــاری بیــن المللــی عربســتان در قالــب شــورای همــکاری خلیــج فــارس تــا کنــون بــا ســنگاپور 
و انجمــن تجــارت آزاد اروپــا موافقتنامــه تجــارت آزاد امضــا کــرده اســت. افــزون بــر ایــن در دو دهــه اخیــر در قالــب 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس، عربســتان  بــا چندیــن کشــور و بلــوک تجــاری بــرای توافقنامــه تجــارت آزاد از جملــه 
اســترالیا3، چیــن، اتحادیــه اروپــا4، هنــد، ژاپــن، جمهــوری کــره، مرکوســور، نیوزیلنــد، پاکســتان و ترکیــه وارد مذاکــره 
شــده اســت، امــا هیــچ یــک از ایــن مذاکــرات هنــوز فرجــام نیافتــه اســت. تنهــا مذاکــرات بــا چیــن 5و کــره جنوبــی6 در  

حــال انجــام اســت و ســایر مذاکــرات متوقــف شــده اســت. 
1- https://www.gcc-sg.org/en-us/CooperationAndAchievements/Projects/SharedGulfMarket/Pages/Home.aspx
2- https://www.cambridge.org/core/books/abs/gulf-cooperation-council/gcc-common-market/B1996D8EB5643CC9E7F5F5A4487EDDEF
3- https://www.dfat.gov.au/trade-and-investment/australia-gulf-cooperation-council-gcc-fta
4- https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc
5- http://fta.mofcom.gov.cn/topic/engcc.shtml
6- https://aric.adb.org/fta/korea-gulf-cooperation-council-free-trade-agreement
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عربســتان ســعودی یکــی از اعضــای منطقــه آزاد تجــاری پــان عربــی) PAFTA ( و مســئول اجــرای ایــن توافــق اســت 
کــه بــه عنــوان منطقــه تجــارت آزاد بــزرگ عــرب نیــز شــناخته مــی شــود و در ســال 1998 تحــت نظــارت اتحادیــه 
 ،PAFTA عــرب تأســیس شــد.1 از ابتــدای ژانویــه 2005، اکثــر موانــع تعرفــه ای و غیــر تعرفــه ای در میــان اعضــای
بــه اســتثنای برخــی از محصــوالت )عمدتــًا کاالهــای کشــاورزی( کــه از آزادســازی خــارج شــده بودنــد، حــذف شــد. 

معاهــده PAFTA توســط عربســتان ســعودی بــه ســازمان تجــارت جهانــی ابــاغ شــد.2

عربستان، سرمایه گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی

ــه خــود  در حــوزه جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی نیــز عربســتان در ســال هــای اخیــر تحــوالت مهمــی ب
دیــده اســت. یکــی از اهــداف کلیــدی چشــم انــداز 2030، ترویــج و تســهیل ســرمایه گــذاری خارجــی و افزایــش ســهم 
آن در تولیــد ناخالــص داخلــی از 3.8 درصــد در 2021  بــه 5.7 درصــد در 2030 اســت. میــزان ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی بــه طــور متوســط 5/2 میلیــارد دالر در ســال طــی ســال های 19-2015 بــوده اســت. ایــن رقــم طــی ســال 
هــای 2005 تــا 2007 ســاالنه 18.2 میلیــارد دالر بــوده اســت. مجمــوع  ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در عربســتان 
تــا ســال 2019 بــه 236 میلیــارد دالر رســید. در ســال هــای اخیــر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در عربســتان رو 

بــه کاهــش بــوده اســت. 3

ــدی اســتراتژی کان  ــی، یکــی از بخــش هــای  کلی ــذاری خصوصــی، چــه خارجــی و چــه داخل ــش ســرمایه گ افزای
ــی  ــت. یک ــدار اس ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــتغال و دس ــاد اش ــاد، ایج ــه اقتص ــی ب ــوع بخش ــرای تن ــعودی ب ــتان س عربس
ــد  ــد تولی ــور از 3.8 درص ــی در کش ــتقیم خارج ــذاری مس ــرمایه گ ــش س ــداز 2030 افزای ــم ان ــدی چش ــداف کلی از اه
ــه دنبــال جــذب پروژه هــای  ــه ب ــه 5.7 درصــد در 2030 اســت. از ایــن رو، دولــت فعاالن ناخالــص داخلــی در 2021  ب
ســرمایه گذاری اســت کــه موجــب توســعه بخش هــای غیرنفتــی، انتقــال فنــاوری و تخصــص خارجــی، ایجــاد مشــاغل 
ــات و  ــاوری اطاع ــتیک، فن ــل و لجس ــل و نق ــه حم ــش از جمل ــن بخ ــود. چندی ــادرات می ش ــش ص ــد و افزای جدی
ــای  ــوزه ه ــوان ح ــه عن ــدن ب ــت  و مع ــرگرمی، صنع ــگری، س ــوزش، گردش ــوژی، آم ــت و بیوتکنول ــات، بهداش ارتباط

ــن شــده اســت.  ــی تعیی ــرای ســرمایه گــذاری خارجــی و داخل ــت دار ب اولوی

ــعودی  ــتان س ــر، عربس ــترده ت ــات گس ــه اصاح ــی از برنام ــب  بخش ــته در قال ــای گذش ــال ه ــی س ــن  رو ط از همی
بخــش هــای جدیــدی را بــه روی ســرمایه گــذاری خارجــی گشــود. اعمــال تغییــرات قانونــی و نهــادی بــرای بهبــود 
فضــای کســب و کار و تســهیل ســرمایه گــذاری، از جملــه ســاده ســازی رویــه هــای صــدور مجــوز، ارائــه خدمــات و 
کمــک بــه ســرمایه گــذاران و مذاکــرات معاهــدات ســرمایه گــذاری دوجانبــه را دنبــال کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن، در 
ســال 2019، عربســتان ســعودی مجموعــه ای از اصــول راهنمــا بــرای سیاســت گذاری ســرمایه گذاری، از جملــه عــدم 

1- http://rtais.wto.org/rtadocs/16/TOA/English/Pan-Arab%20Free%20Trade%20Area%20Agreement%20(1997).pdf
2- http://rtais.wto.org/rtadocs/16/TOA/English/Pan-Arab%20Free%20Trade%20Area%20Agreement%20(1997).pdf
3- https://intracen.org/our-work/countries-and-regions/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia
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ــه مشــوق ها، ســهولت ورود و  ــداری ســرمایه گذاری، افزایــش شــفافیت در ارائ ــت از ســرمایه گذاری، پای تبعیــض، حمای
فعالیــت کارکنــان شــرکت هــای ســرمایه گــذار و انتقــال دانــش و فنــاوری را بــه تصویــب رســاند. 

عربســتان ســاختار نهــادی خــود در حــوزه ســرمایه گــذاری خارجــی را نیــز تغییــر داده اســت. همانگونــه کــه در بخــش 
ــه وزارت ســرمایه  ــذاری عربســتان ســعودی )SAGIA( در 2020 ب ــادی اشــاره شــد، ســازمان ســرمایه گ ســاختار نه

گــذاری )MISA( بــا مســئولیت و اختیــارات بیشــتر بــرای تنظیــم و اجــرای سیاســت هــا ارتقــا داده شــد. 1

ســازمان ســرمایه گــذاری خارجــی مســئولیت تدویــن سیاســت های ســرمایه گذاری، پیشــنهاد طرح هایــی بــرای بهبــود 
ــا  ــروژه ه ــدازی پ ــرای راه ان ــه ســرمایه گذاران ب فضــای ســرمایه گذاری، صــدور مجوزهــای ســرمایه گذاری و کمــک ب
را بــر عهــده داشــت. وزارت تــازه تاســیس  تمــام ایــن وظایــف را بــر عهــده گرفتــه و بــرای دســتیابی مؤثــر بــه اهــداف 
خــود، از اختیــارات و منابــع بیشــتری برخــوردار شــده اســت. ایــن نهــاد طیــف گســترده ای از خدمــات را بــه ســرمایه 
گــذاران ارائــه مــی دهــد و از آنهــا در مراحــل مختلــف پــروژه ســرمایه گــذاری خــود، از طریــق پنــج مرکــز  زیرمجموعــه 

در سراســر کشــور حمایــت مــی کنــد.

ایــن نهــاد نوپــا چندیــن طــرح را بــا هــدف بهبــود محیــط ســرمایه گــذاری و توســعه محیــط رقابتــی اجرایــی کــرده 
اســت. یکــی از ایــن ابتــکارات برنامــه موســوم بــه تعمیــق هماهنگــی نهــادی اســت کــه بــا هــدف همــکاری نزدیــک 
بــا تمــام ســازمان هــای دولتــی مرتبــط و شــرکت هــای ســعودی پیشــرو بــرای جــذب ســرمایه گــذاری طراحــی شــده 
ــا نقــش کلیــدی در کمــک بــه شــرکت  اســت. در قالــب ایــن ابتــکار، وزارت ســرمایه گــذاری خارجــی مــی کوشــد ت
هــای ســعودی بــرای جــذب ســرمایه خارجــی و هدایــت ســرمایه بــه شــرکت هــای آینــده دار ایفــا نمایــد و در عیــن 
حــال بخــش هــای ســنتی را رقابتــی تــر کنــد.2 ایــن مجموعــه در راســتای بازاریابــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری 
 Invest"  در عربســتان، بــا اتــاق بازرگانــی ایــن کشــور همــکاری مــی کنــد. یکــی دیگــر از ابتــکارات تحــت عنــوان
Saudi" بــه عنــوان برنــد ملــی ســرمایه گــذاری بــا هــدف ارتقــای پــروژه هــای ســرمایه گــذاری در عربســتان ســعودی 
ــرم  ــک پلتف ــوان ی ــه عن ــکار ب ــن ابت ــده اســت. ای ــن کشــور ایجــاد ش ــذاری ای ــرمایه گ ــر فضــای س ــای تصوی و ارتق
ارتباطــی عمــل مــی کنــد، بــه تمــام نهادهــای دولتــی درگیــر در امــور ســرمایه گــذاری خدمــات ارائــه مــی کنــد و آنهــا 

را بــه هــم متصــل مــی نمایــد. 3

ــود مســتمر فضــای کســب و کار  ــه بهب ــه دولتــی موظــف ب ــه تأســیس Tayseer، کمیت ــوان ب از دیگــر اقدامــات می ت
بــا هــدف جــذب ســرمایه گذار خارجــی اشــاره کــرد.4 افــزون بــر ایــن وزارت ســرمایه گــذاری، مشــاوره بــا ذینفعــان در 

اجرایــی نمــودن طــرح هــای ســرمایه گــذاری را بــه عنــوان یــک الــزام، قانونــی کــرده اســت.

1- https://misa.gov.sa/en/
2- https://misa.gov.sa/en/investor-support/
3- https://www.investsaudi.sa/en/investor/incentives
4- https://www.tayseer-alsaudia.com/en/home/
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عربســتان همچنیــن در راســتای تســهیل فراینــد جــذب ســرمایه خارجــی، در رژیــم ســرمایه گــذاری خــود تغییراتــی 
ایجــاد کــرده اســت. بــر اســاس قانــون ســرمایه گــذاری خارجــی ایــن کشــور، ســرمایه گــذار خارجــی مــی توانــد بــه 
عنــوان ســهامدار در شــرکتی کــه متعلــق بــه یــک تبعــه عربســتانی اســت ســرمایه گــذاری کنــد یــا یــک شــرکت %100 
بــا مالکیــت خارجــی ) غیــر از حــوزه هــای محــدودی کــه مســتثنی شــده انــد( تاســیس کنــد. در هــر دو مــورد، ســرمایه 

گــذار خارجــی بالقــوه بایــد مجــوز ســرمایه گــذاری را از وزارت ســرمایه گــذاری خارجــی  دریافــت کنــد.

رویــه هــای صــدور مجــوز بــرای ســرمایه گــذاری هــای خارجــی در ســال هــای اخیــر ســاده و تســریع شــده اســت. 
مجوزهــای ضــروری بــه دو ســند کاهــش یافتــه و ظــرف 3 ســاعت صــادر مــی شــوند. پیــش از ایــن صــدور چنیــن 
مجوزهایــی حداقــل 20 ســاعت بــه طــول مــی انجامیــد. شــیوه ای جدیــد بــرای تمدیــد فــوری مجوزهــا راه اندازی شــده 

و اعتبــار مجوزهــا از یــک ســال بــه پنــج ســال افزایــش یافتــه اســت. 

ــروی کار هســتند. ســعودی  ــه ســعودی ســازی نی ــروی از سیاســت موســوم ب ــه پی ــزم ب ــذاران خارجــی مل ســرمایه گ
ســازی نیــروی کار برنامــه ای اســت بلنــد مــدت از ســوی دولــت عربســتان ســعودی کــه بــا هــدف افزایــش نســبت 
کارمنــدان  بــه ویــژه زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی و بــه ویــژه در نیــروی کار شــرکت هــای ســرمایه گــذار خارجــی 
طراحــی شــده اســت. بــر ایــن مبنــا بــر اســاس ماهیــت کســب و کار خارجــی هــا در ایــن کشــور، شــرایط کاری و در 
ــد شــهروندان ســعودی  ــا را بای ــروی کار شــرکت ه ــا 75 درصــد از نی ــن 5 ت ــدان ســعودی، بی ــودن کارمن دســترس ب
تشــکیل دهنــد. شــرکت هــای خارجــی در هنــگام ارائــه طــرح هــای ســرمایه گــذاری خــود و کســب مجــوز از مقامــات 
ســعودی بایــد ســطوح ســعودی ســازی نیــروی کار خــود را نیــز مشــخص نماینــد. افــزون بــر ایــن محدودیــت هایــی 
بــرای تعــداد ویــزا جهــت کارگــران خارجــی شــرکت هــا وجــود دارد. دولــت عربســتان در ســال های اخیــر محدودیــت 

هــای جدیــدی بــرای کارگــران خارجــی و بــه ســود بــه کارگیــری نیــروی کار عربســتانی اعمــال کــرده اســت.

 یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم عربســتان ســعودی در زمینــه دیپلماســی اقتصــادی گســترش شــبکه معاهــدات ســرمایه 
ــا دیگــر کشورهاســت. در حــال حاضــر عربســتان  ــات مضاعــف ب ــاب از مالی ــای اجتن ــه و موافقتنامه ه ــذاری دوجانب گ
ــن  ــن کشــور همچنی ــا کشــورهای دیگــر امضــا کــرده اســت. ای ــه ب ســعودی 25 موافقتنامــه ســرمایه گــذاری دوجانب
51 موافقتنامــه در مــورد اجتنــاب از مالیــات مضاعــف بــا ســایر کشــورها امضــا کــرده اســت. افــزون بــر ایــن عربســتان 
ســعودی از اعضــای آژانــس ضمانــت ســرمایه گذاری چندجانبــه و یکــی از اعضــای مرکــز بیــن المللــی حــل اختافــات 
ســرمایه گــذاری محســوب مــی شــود. عربســتان در ســال 2012 قانــون داوری جدیــدی را در حــوزه ســرمایه گــذاری 
خارجــی تصویــب کــرد. بــر اســاس  ایــن قانــون، مرکــز داوری تجــاری در ســال 2016 تاســیس شــد. آرای ایــن مرکــز 

در دادگاه هــای داخلــی عربســتان قابــل اجراســت.

بخش هایــی کــه به عنــوان حوزه هــای اولویــت دار بــرای ســرمایه گذاری خارجــی و داخلــی شناســایی شــده اند 
ــد از: عبارتن
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1- حمل ونقل و لجستیک
2- فناوری اطاعات و ارتباطات

3- سامت و بیوتکنولوژی؛
4- آموزش و پرورش

5- گردشگری
6-صنعت سرگرمی 
7- صنعت و معدن 

8-انرژی های تجدید پذیر

ــه جــز برخــی از فعالیــت هــای مشــخص شــده در  ســرمایه گــذاری خارجــی عمــا در همــه بخــش هــای اقتصــاد ب
لیســت منفــی مجــاز اســت. الزامــات مجــوز ســرمایه گــذاری خارجــی بســته بــه بخــش و نــوع ســرمایه گــذاری متفــاوت 

اســت. امــا در ســال هــای اخیــر طیفــی از الزامــات کاهــش یــا حــذف شــدند.

بــر مبنــای چشــم انــداز 2030 یکــی از ابزارهــای دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک رشــد و تنــوع بخشــیدن بــه اقتصــاد، 
ــن راســتا در ســال  ــرژی اســت. در ای ــه بخــش هــای معــدن و ان ــی از جمل بازگشــایی پتانســیل بخــش هــای غیرنفت
2017، شــورای وزیــران، راهبــرد جامــع معــدن و صنایــع معدنــی را تصویــب کردنــد کــه هــدف آن رســیدگی بــه چندیــن 
ــه ســومین  ــا  ســال 2030 بخــش معــدن را ب ــت ســعودی مــی کوشــد ت ــن بخــش اســت. دول چالــش پیــش روی ای
ســتون اصلــی اقتصــاد عربســتان در کنــار نفــت و پتروشــیمی تبدیــل کنــد. در ایــن راســتا بیــش از ســه برابــر کــردن 
ســهم بخــش معــدن در تولیــد ناخالــص داخلــی، کاهــش واردات تــا حــدود 37 میلیــارد ریــال ســعودی، ایجــاد بیــش از 
200000 شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم و تقریبــًا دو برابــر کــردن ســهم ایــن بخــش در درآمــد دولــت در ایــن برنامــه 
بــه عنــوان اهــداف کلیــدی تعریــف شــده اســت. همچنیــن قانــون جدیــد ســرمایه گــذاری در معــدن در ســال 2019 

تصویــب شــد.1

جمع بندی 

بــر مبنــای آنچــه آمــد مــی تــوان گفــت کــه دیپلماســی اقتصــادی عربســتان ســعودی در ســال هــای اخیــر در راســتای 
تحقــق اســتراتژی کان موســوم بــه چشــم انــداز 2030 متحــول شــده اســت. عربســتان ســعودی کشــوری پادشــاهی 
بــا نظــام تصمیــم گیــری متمرکــز  در ســال های اخیــر تصمیــم گرفتــه اســت تــا بــه دولتــی توســعه گــرا بــدل شــود، 
توســعه اقتصــادی را در کانــون اســتراتژی کان خــود و مهمتریــن ابــزار مشــروعیت بخشــی نظــام سیاســی قــرار دهــد. 
ایــن تغییــر راهبــرد در قالــب چشــم انــداز 2030 متجلــی شــده اســت، اســتراتژی کانــی بــه شــدت بلنــد پروازانــه و 
اقتصــاد محــور کــه در قالــب آن عربســتان امیــدوار اســت نــه تنهــا بــه مهمتریــن کشــور در حــال توســعه در جهــان 

1- https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/mining-ideas-advanced-infrastructure-already-place-mining-sector-poised-serious-expansion
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ــداز موســوم  ــدل شــود. ایــن کشــور در قالــب چشــم ان ــی تجــارت و ســرمایه گــذاری ب ــه هــاب جهان اســام بلکــه ب
ــرد.  ــش ب ــه پی ــادی را ب ــازی اقتص ــد و متنوع س ــات ده ــت نج ــه نف ــتگی ب ــود را از وابس ــا خ ــد ت ــه 2030 می کوش ب

ــد. ــه دیپلماســی اقتصــادی عربســتان شــکل داده ان چشــم انداز 2030 و اســتراتژی توســعه صنعتــی مشــترکا ب

در دیپلماســی اقتصــادی نویــن عربســتان اتصــال بــه زنجیــره هــای جهانــی ارزش، بهبــود محیــط بــرای جــذب ســرمایه 
و توســعه تجــارت در کانــون قــرار گرفتــه انــد. از لحــاظ جغرافیایــی شــورای همــکاری خلیج فــارس همچنــان مهمتریــن 
اولویــت عربســتان ســعودی در دیپلماســی اقتصــادی محســوب می شــود و ایــن کشــور مــی کوشــد تــا ضمــن حفــظ 
نقــش رهبــری در ایــن شــورا فرآینــد گســترش اتصــاالت بــا کشــورها و مناطــق دیگــر در چارچــوب موافقتنامــه هــای 
تجــارت آزاد را از طریــق ایــن شــورا بــه پیــش ببــرد. افــزون بــر ایــن بهــره گیــری از موقعیــت ژئواکونومیــک عربســتان 
بــه عنــوان حلقــه وصــل جریــان هــای تجــاری جهانــی نیــز در دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور  اولویــت یافتــه اســت. 

چشــم انداز 2030 و دیپلماســی اقتصــادی طراحــی شــده بــر مبنــای آن نمادهــای کوشــش محمــد بــن ســلمان بــرای 
شــکل دهی بــه عربســتان جدیــد اســت. عربســتانی کــه در ژئواکونومــی منطقــه از موقعیــت برتــر برخــوردار باشــد و در 

پهنــه جهانــی بــه یکــی از قطب هــای اقتصــادی بــدل شــود. 


