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 الشأن السياسي واالجتماعي 

 

 لماذا يدعم السعوديون الرياضة؟ 

تقوم استراتيجية محمد بن سلمان على استخدام الرياضة كأحد أساليب ترويج البالد 

خاشقجي. سياحياً، وكسر المقاطعة السياسية التي تُعاني منها البالد منذ اغتيال 

وبقيام السعودية بضخّ األموال بشكل سخي للغاية، فإنّ من الصعب على الرياضيين 

والمؤسسات الرياضية، كما هو األمر بالنسبة لبقية األعمال، مقاطعة السعودية، 

 .  بمرور الوقت والمقاطعون سيصبحون هم األقلية

مئات السيارات والدراجات رالي ليناير انطالق "رالي داكار"، وهو  5في ميناء جدة  شهد

أسبوعين عبر الجبال والصحاري في واستمرت الرحلة مدة النارية والشاحنات، 

 هذا الحدث. مثل المرة األولى التي ينظم فيها ، وهي المملكة

وهو لقب بطولة  ،جاء ذلك بعد أربعة أسابيع فقط من "صراع على الكثبان الرملية"

 الرياض. المالكمة للوزن الثقيل بالقرب من 

 ،أغنى سباق للخيول في العالممن الخيول في مجموعة  14ستشارك  ،فبراير 29وفي 

 .عن أي أغلى سباق آخر مليون دوالر 20والذي يزيد بـ 

بالكاد على تحضر التي و ،للمملكة حاداً الكبيرة تحوالًالرياضية حداث تمثل هذه األ

األمير محمد بن سلمان لتحديث  جزء من مسعىإنه ، فهي الخريطة الرياضية العالمية

 . االقتصاد وتقليل تأثير اإلسالم المتشدد

يقول األمير إن االنفتاح على السياح والسماح بالترفيه على الطراز الغربي والحفالت 

الموسيقية التي تم حرمان السعوديين منها منذ فترة طويلة يمكن أن يخلق فرص 

بعد إلى ما تحضيراً لالنتقال االستثمارات  جذبتُساهم في و، عمل تشتد الحاجة إليها

رغم أن خطر نشوب صراع أوسع بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قد ، النفطعصر 

 تحقيق ذلك. على هدد قدرته يُ

 ،يهدف السعوديون إلى زيادة اإليرادات غير النفطية بأكثر من ستة أضعاف سنويًا

 .2030مليار دوالر بحلول عام  266إلى لتصل 

صرف االنتباه عن ، حيث تُحاول المملكة يصف النقاد هذا الجهد بأنه "غسل الرياضة"

ومقتل الصحافي  ،التي دخلت عامها الخامس اآلن ،دور المملكة في الحرب في اليمن

 جمال خاشقجي. 
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يعمل أستاذاً زائراً في كلية لندن لالقتصاد: ناقد للحكومة ووهو  ،يقول مضاوي الرشيد

"للتستر على وهم يستخدمونها ". ستراتيجية القوة اللينة إلظهار وجه لطيفا"إنها 

 بعض أوجه القصور الخطيرة."

الذين و ،في الشرق األوسطما يقوم به منافسو السعودية الخطط وتشبه هذه 

استضافت دبي بطوالت فقد صورتهم. لتحسين طالما نظروا إلى الرياضة كوسيلة 

سباقات الفورموال تستضيف البحرين وبي لعدة عقود. غولف الدولي والتنس والرغال

مليار دوالر في المالعب والبنية التحتية األخرى  200فقد استثمرت قطر ، أما واحد

 .2022لكأس العالم لكرة القدم 

أكثر مما اعتاد بتنطوي هذه االستراتيجية على مخاطر اجتذاب المزيد من التدقيق 

إلى استغالل  "كارارالي د"رايتس ووتش منظمي دعت هيومن فقد السعوديون عليه. 

في  الناشطاتالتي تتعرض لها معاملة الالحدث لتسليط الضوء على سوء 

 . السعودية

لفريقي   مباراةتنظيم االتحاد الملكي االسباني لكرة القدم قبول انتقد العبون سابقون 

قيمتها صفقة يناير، في  12و  8برشلونة وريال مدريد وفريقين آخرين في المملكة يومي 

 مليون دوالر.  130

رفضت هيئة اإلذاعة الرسمية  ،سجل السعوديين في مجال حقوق اإلنسانوبسبب 

 التي ستعقد سنويًا على مدار السنوات الثالث المقبلة.  ،في إسبانيا عرض البطولة

النتقادات شديدة بسبب مشاركته في البطولة الغولف فيل مايكلسون عب تعرض ال

. قال مايكلسون على تويتر "أنا متحمس للعب وأرى مكانًا السعودية الدولية في يناير

 3رفض عرضًا قيمته تايغر وودز  زميلهفإنّ   بالمقابل في العالم لم أكن فيه أبدًا". و

وزميله روري مكلروي، والذي رفض الحضور، ، في البطولة فقطماليين دوالر للظهور 

 (. بالرفضمن قراره  اً"األخالق" كانت جزءوقال بأن 

االستثمار في الرياضة يؤتي فإن تجربة الدول الصاعدة األخرى تشير إلى أن  ،ومع ذلك

وألعاب بكين بعد عقدين من الزمن جانبًا أكثر  1988. قدمت أوليمبياد سيول عام ثماره

 . 2022ويسعى الصينيون إلى تكرار النسخة الشتوية في عام  ،الدول تلكلطفاً ل

مدير معهد الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية بجامعة  ،يقول أنوش احتشامي

سجلهم السياسي في دائرة أن يكون درهام في إنجلترا: "السعوديون ال يريدون 

ال يمكنك فعل ة، ويريدون من العالم تحقيق مصالحهم االقتصادي مالضوء". "لكنه

 ذلك دون االنفتاح ".
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 (2020-1970) مواقع األحداث الرياضية الدولية الكبرى

 

 

في الوقت الذي بدأت فيه عزلة السعودية في أعقاب مقتل الرياضية  األحداثتأتي هذه 

عن حضور مؤتمر االستثمار عام العديد من الغربيين اعتذر التراجع. لقد بخاشقجي 

في أكتوبر  2019لكن اجتماع  ،مؤتمر شبيه بدافوس استضافته الرياض، وهو 2018

. و Citigroup Incشركات حضره وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوشين ورؤساء 

BlackRock Inc وانضمت .Citi  إلى مجموعةGoldman Sachs Group Inc وغيرها من .

 . أرامكولي لشركة المؤسسات المالية العالمية إلدارة االكتتاب العام األو

التجارية على عدم القيام بأعمال بعض األلعاب الرياضية أو المؤسسات ستحافظ 

 المملكة، لكنها ستكون أقلية.وأنشطة في 

أستاذ في المؤسسة الرياضية في كلية سالفورد لألعمال  ،يقول سايمون تشادويك

مع استحواذات رياضية تترافق إن الحملة الرياضية في البالد قد  ،في المملكة المتحدة

حتى اآلن خارج السباق على فرق كرة القدم التي  السعوديةكبرى في الخارج. ظلت 

 انخرطت فيها بلدان الخليج األخرى. 

ومنذ  ،مليون دوالر لباريس سان جرمان الفرنسي 140مبلغ  2011دفعت قطر في عام 

التي تمتلك  ،قامت أبو ظبيو، ذلك الحين استثمرت أكثر من مليار دوالر في النادي

بالفعل مانشستر سيتي بطل الدوري اإلنجليزي من خالل عضو بارز في العائلة 

 استاد النادي على اسم شركة الطيران الوطنية "االتحاد". بتسمية  ،المالكة في اإلمارة
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القدرة لديها  السعودية ،مليار دوالر من عائدات النفط هذا العام 160حوالي بوجود 

 . بمنافسيها الخليجيين اللحاقعلى 

، األموال السعودية تجاهل –بما في ذلك الرياضة  -من الصعب على أي عمل سيكون 

 السعودية،إذا كانت األموال في ، والشيء الذي يتحدث بصوت عالٍ هو المالف

 .فستذهب الرياضة إلى هناك

Bloomberg, Why the Saudis Are Embracing Sports, 07/01/2020 
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 الترفيه لألغنياء فقط!

تُؤدّي األسعار المرتفعة لتذاكر أنشطة هيئة الترفيه إلى إبقاء السعوديين غير 

المقتدرين خارج دائرة االستمتاع بهذه األنشطة. وعلى الحكومة أن تقوم بحل 

المشاكل االقتصادية لهذه الفئة، كي ال يشعروا بالعزلة عن المجتمع من حولهم، 

في تعزيز الحركة االقتصادية، وهو ما ال  وكي يتمكنوا من اإلنفاق أيضاً؛ بما يساعد

 يمكن أن يتم بدفع هؤالء لالقتراض من أجل حضور أنشطة ترفيهية. 

تُثير التغيرات التي تشهدها المملكة تحديات مزدوجة أمام السلطات، خاصة وهي 

ضمان أال تسعى لتحقيق القبول الواسع لهذه التغييرات، وأهم هذه التحديات هو 

، ومحاولة جعل هذه ل حظاً من الناحية المادية بالعزلة عن المجتمعيشعر من هم أق

 .كي تتمكن من اإلنفاق بما يغذي االنتعاش االقتصادي الناشئالفئة أكثر ثراءً 

هناك اندفاع نحو الترفيه، ولكن الكثير من الناس حرموا منه ألنهم ال يملكون القدرة 

 على شراء تذاكر بعض األحداث الجديدة.

 2014اإلنفاق االستهالكي بعد تعثره، حيث أجبر انخفاض أسعار النفط لعام  يتعافى

بما تسبب في تباطئ االقتصاد ودفعت  ،الحكومة على تقليص اإلعانات السخية

 السعوديين لشد األحزمة.

عودة إنفاق المستهلكين لالنتعاش على أساس سنوي مع تعافي االقتصاد 

 غير النفطي

 

 : تتضمن البيانات طفرات موسمية خالل شهر رمضان ملحوظة
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قال المسؤولون إن الحكومة سوف تخفف اإلنفاق الحكومي  ،في اآلونة األخيرة

 للسماح لالستثمار الخاص بالريادة. 

وهو  ،٪ سنوياً في الربع الثالث من العام الماضي 4.3نما االقتصاد غير النفطي بنسبة 

 .2014األسرع منذ عام 

منذ بدايته في وسم الرياض" إيرادات بقيمة مليار ريال على مدار شهرين حقق "م

 .لم يُحقق ربحًا للحكومةلكنه  ،ماليين زائر 10واستقطب  ،منتصف شهر أكتوبر

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه: "إذا خرجنا بأي شيء من  ،وقال فيصل بافرط

فهو هذا الطلب والقبول االجتماعي"، ويأتي إلينا اآلن "رجال األعمال  ،موسم الرياض

 ويقولون إننا نريد أن نستثمر".

 يناقش السعوديون قضية غالء أنشطة الترفيه علناً. 

ويرى الكثير من السعوديين أن  ،عدم المساواة ليس باألمر الجديد في المملكةإن 

متسولين عند تقاطعات الشوارع هو التناقض بين مستوى األمراء الملكيين وال

 حقيقة من حقائق الحياة. 

 .2018 عام في ريال 11494 للعائلة الشهري الدخلمتوسط بلغ 

لكن قبل أن يبدأ األمير محمد مشروعه، كانت هناك طرق قليلة لألثرياء لقضاء أوقات 

الفراغ على مرأى من الناس، وكانت الموسيقى مستهجنة من قبل المحافظين 

وكانت عناصر الهيئة تجوب الشوارع لفرض  ،لدينيين، ولم تكن هناك دور سينماا

واإلنفاق الذي الفصل بين الجنسين. أما اآلن فإن الحكومة أصبحت ترعى الحفالت، 

 .كان يتوجه إلى الخارج عاد إلى الوطن

مقارنة ٪ في نوفمبر 25انخفضت معامالت بطاقات االئتمان بالعملة األجنبية بنسبة 

 العام الماضي. ب

زادت عمليات السحب النقدي داخل المملكة إلى جانب معامالت "نقاط البيع" القائمة 

 وهي أحدث البيانات المتاحة.  ،٪ في نفس الشهر5على البطاقات بنسبة 

باستخدام ٪ في عدد المشتريات  54شهدت المطاعم والمقاهي زيادة سنوية بنسبة 

 البطاقات المصرفية.

مع انطالق قطاع الترفيه  السعوديةاإلنفاق في المطاعم والمقاهي يرتفع في 

 الناشئ
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: من المحتمل أن تعكس البيانات أيضًا االستخدام المتزايد لبطاقات مالحظة

 االئتمان في المجتمع الذي يعتمد على النقد.

 

وقال بافرط إن الحكومة تجاوزت أهدافها لموسم الرياض. فمجمع "الرياض 

ساعة من  24شخص؛ استقبل في أول  35000وليفارد"، والذي بُني ليستوعب ب

 مليون شخص. 1.2الموسم 

وللسيطرة على الحشود فرض وقال بافرط "لقد كانت حقا صدمة لنا جميعًا". 

 . ريال 100ورفعوه لفترة إلى  ،ريالًا 50المسؤولون رسمًا قدره 

بعد أن كان من المقرر أن تنتهي  ،ستستمر أنشطة "موسم الرياض" حتى شهر مارس

 في ديسمبر.

بما في ذلك الحفالت  ،وقال بافرط إن الحكومة حاولت تقديم خيارات للجميع

ومتنزه ذو طابع شتوي وسفاري مع  ،الموسيقية للموسيقيين األجانب والمحليين

 نوعًا من الحيوانات المستوردة من الخارج. 80أكثر من 

لمطاعم )مثالً يُكلف الحجز للشخص الواحد في مطعم تركز الشكاوى غالبًا على ا

Ibiza 5000  ريال، بينما يصل سعر تذاكرVIP  .)للحفالت موسيقية إلى آالف الرياالت

 لكن بافرط أشار إلى أن هناك في المقابل حفنة من األحداث المجانية أو برسوم رمزية.

غضبًا عندما قام بترويج أثار مستشار الديوان الملكي تركي الشيخ  ،في شهر سبتمبر

سخر السعوديون من فكرة حيث  ،بطاقة ائتمان بدون فوائد لحضور موسم الرياض

 .االستدانة من أجل حضور الحفالت الموسيقية
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Bloomberg, $130 Steaks Prompt Some Saudis to Debate Costs of Prince’s 

Plans, 17/01/2020 
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 وضع االقتصاد 

 

 محطات طاقة شمسيةعطاء لبناء أربع 

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن عطاء لبناء أربع محطات للطاقة الشمسية في 

ألف ميغاوات  60المملكة. وتسعى المملكة إلى بناء محطات طاقة متجددة تُنتج 

 .2030بحلول عام 

للشركات إلى بناء أربع محطات للطاقة الشمسية. وقد أعلنت  السعوديةتسعى 

السعودية عن دعوة لتقديم عروض لمشاريع بناء محطات قادرة على وزارة الطاقة 

 ميغاوات من الطاقة الشمسية. 1200توليد ما مجموعه 

إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى تتمكن من حرق كميات أقل  السعوديةتتجه 

مما يؤدي إلى توفير مئات اآلالف من براميل النفط  ،من النفط للكهرباء في الداخل

 لخام لتصديرها للخارج. ا

ألف ميغاوات بحلول عام  60بناء محطات طاقة متجددة تُنتج تهدف المملكة إلى 

 أي ما يقارب من ضعف ما يتم توليده اآلن.  ،2030

ستصدر وزارة الطاقة مناقصات لشركات القطاع الخاص لبناء حوالي ثلث هذه 

 سيتبقى.القدرة وسيجد صندوق الثروة السيادية شركاء لما 

 6ستسعى الوزارة للحصول على مؤهالت من مقدمي العروض المهتمين بحلول 

 مارس باعتماد العرض الفائز.  19وستقوم في  ،فبراير

الجولة الثالثة من المناقصات في خطة الحكومة للطاقة  األربعتشكل المحطات 

 المتجددة. 

Bloomberg, Saudi Arabia Seeks Bidders for Solar Plants in Renewables Push, 

09/01/2020 

 

 مزيد من الديون لمعالجة فجوة الميزانية

، 2020مليارات دوالر في أول طرح للسندات في عام  5تمكنت السعودية من جمع 

مليار دوالر. ويمكن للسعودية أن تطرح  23وقد وصلت قيمة طلبات الشراء إلى 

 مليارات إضافية.  4سندات أخرى لجمع 
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مليارات دوالر إضافية من  4السعودية قد تجمع قال وزير المالية محمد الجدعان إن 

بعد أن تمكنت المملكة من تخفيض المبلغ الذي تدفعه  ،السندات الدولية هذا العام

 لالقتراض في أحدث عملية بيع للديون.

 21مليارات دوالر من مستثمري السندات يوم  5وقال الجدعان إن السعودية جمعت 

في االقتراض الجديد مليارات دوالر  9ومن غير المرجح أن تذهب ألكثر مما يعادل يناير، 

هذا العام، وأضاف إن المملكة تدرس إصدار سندات باليورو والريال والسندات 

 اإلسالمية في وقت الحق من هذا العام.

ألخيرة"، وقال الجدعان "لقد قمنا بتخفيض األسعار بشكل كبير مقارنة باإلصدارات ا

يناير بوضوح أن الطلب على االئتمان السعودي مرتفع وصحي  21وقد أظهر اكتتاب 

 للغاية، ونحن سعداء ليس بمستوى الطلب فقط، بل بالسعر أيضاً".

شريحة لمدة سبع سنوات ، مقسمة بين سندات من ثالثة أجزاء السعوديةباعت وقد 

٪؛ 2.54لواليات المتحدة وبعائد نقطة أساس على ا 85مليار دوالر عند  1.25بقيمة 

نقاط أساس وعائد  110مليار دوالر مسعّرًا بفارق  1بقيمة عامًا  12وشريحة لمدة 

أطول فترة سندات مليار دوالر، وهي  35,5بقيمة عاماً  35وشريحة لمدة ٪، 2.88بنسبة 

 ٪.3.84، حيث بلغت عائداتها تطرحها المملكة حتى اآلن

لشراء السندات وفقا لوزارة مليار دوالر من الطلبات  23 وقدم المستثمرون أكثر من

 المالية.

ويستفيد االقتصاد السعودي من نافذة من الهدوء في الشرق األوسط، حيث بدأت 

 التوترات تتراجع بعد مقتل سليماني. 

أفضل مقارنة مع معظم المنطقة.  السعوديةوكانت األصول ذات الدخل الثابت في 

إال أنها انخفضت منذ  ،في حين ارتفعت الفروق السيادية السعودية في ذلك اليوم

 نقطة أساس على الواليات المتحدة. 138ذلك الحين إلى 
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مليار دوالر(  50مليار ريال ) 187إلى  السعوديةالعجز في ميزانية من المتوقع أن يصل 

 هذا العام. 

 ملكة على القطاع الخاص لتحفيز النمو ألنه يُخفض اإلنفاق. تعتمد الم

نما االقتصاد غير النفطي بأسرع معدالته منذ حوالي خمس سنوات خالل الربع الثالث 

ولكن خطط خفض اإلنفاق الحكومي هذا العام يمكن أن تتحدى قدرة  ،2019من عام 

 المملكة على الحفاظ على هذه الوتيرة.

الحكومة إال أن  ،على الرغم من ثقته في نمو القطاع الخاصوقال الجدعان إنه 

وقد  ،إذا لزم األمر. وقال "نحن مستعدون وديناميكيون للغايةمستعدة لزيادة اإلنفاق 

". ونحن "نشهد مؤشرات رائدة تقول إن ثقة القطاع الخاص 2017رأينا ذلك عام 

 عادت".

. تريليون ريال 1.02٪ إلى 3بحوالي  2020 عام الحكومي اإلنفاقينخفض من المتوقع أن 

وتأمل الحكومة في أن ال يؤدي االنخفاض المتواضع في اإلنفاق إلى تعطيل االنتعاش 

 .2019٪ سنويًا في الربع الثالث من عام 4.3والذي وصل إلى  ،في النمو غير النفطي

وقال الجدعان إن الحكومة ليست لديها خطط لزيادة الرسوم على من يعولهم 

 ريال شهريا. 800غتربون في البالد من المستوى الحالي البالغ الم

Bloomberg, Saudi Arabia Unlikely to Exceed Borrowing Plan After Bumper Sale, 

22/01/2020 
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 عوائد أرامكو سوف يتم ضخها في االقتصاد

من قال وزير المالية السعودية بأن الحكومة سوف تضخ األموال التي تم تحصيلها 

 ةالجديداكتتاب أرامكو في السوق المحلية، وأن الصناعات المحلية القائمة و

ستحصل على زيادات في رأس المال، كما توقع أن ينخفض العجز في الميزانية بحلول 

 . 2020نهاية عام 

قال وزير المالية السعودي إن السعودية ستضخ عائدات إدراج أرامكو السعودية 

المحلي على مدى عدة سنوات، بما في ذلك بناء صناعة الدفاع العمالقة في االقتصاد 

 المحلية.

٪ من اإلنفاق 50كانت الرياض قد بدأت حملة لتوطين  ،حتى قبل التوترات األخيرة

المملوكة من قبل  ،العسكري بقيادة الشركة السعودية للصناعات العسكرية

 صندوق االستثمار العام.

مليار دوالر إلى صندوق االستثمار من  30ب من وقال جدعان إنه مع وصول ما يقار

ستحصل الصناعات  ،األسهم المحلية التي قدمتها أرامكو في الشهر الماضي

 على زيادة في رأس المال. ،بما في ذلك الدفاع والتكنولوجيا ،المحلية الجديدة والقائمة

المدى وأضاف: "إننا نعمل مع صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية على 

بما في ذلك االستثمار من قبل صندوق  ،المخاطر هذه مع للتعاملالمتوسط 

 االستثمار".

مع  ،وقال جدعان "ينصب تركيزنا بشدة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

 التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي".

 ين كانت خطوة مهمة نحو حل مشاكل المنطقة.وقال إن رئاسة مجموعة العشر

 ،بسبب الطلب القوي 2020وقال جدعان إنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط في عام 

 وانخفاض اإلنتاج وتخفيف التوترات التجارية.

كما توقع عجزًا أصغر بحلول نهاية العام. وكانت الرياض قد قالت إنها قد تواجه عجزًا 

 بًا هذا العام.مليار دوالر تقري 50يبلغ 

تُهيمن عليه عائدات النفط  ،وهو األكبر في العالم العربي ،ال يزال االقتصاد السعودي

 والغاز على الرغم من خطط التنويع. 
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عانت السعودية في السنوات األخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات 

 التقشف التي تهدف إلى تقليل العجز الهائل في الميزانية.

يناير توقعاته للنمو االقتصادي  20خفض صندوق النقد الدولي يوم  ،مع ذلك

٪ هذا العام بسبب تخفيضات اإلنتاج التي تم االتفاق عليها الشهر 1.9إلى  للسعودية

إنها تتوقع نموًا  السعوديةالماضي مع مجموعة أوبك + لمنتجي النفط، بينما قالت 

 ٪.2.3بنسبة 

Business Insider, Aramco IPO proceeds to fund Saudi industry, including 

defense, 21/01/2020 

 

  مجموعة سليمان الحبيب تستعد لطرح اكتتابها

تعتزم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية طرح عام أولي في الشهر المقبل 

، ولكن تم 2016% من رأسمالها. وكانت المجموعة تخطط لهذا الطرح عام 15لبيع 

 تأجيله حتى اآلن العتبارات عدّة. 

تعتزم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أحد أكبر مشغلي الرعاية الصحية في 

 طرح اكتتاب عام أولي في الشهر المقبل. ديةالسعو

 وقد عيّنت المجموعة "جدوى لالستثمار" و"الرياض كابيتال" كمستشارين.

لبيع حصة  السعوديةتلقت المجموعة في سبتمبر موافقة من منظم السوق في 

 . ٪ من رأس مالها15تمثل حوالي 

أن جمعت أرامكو  بعدستكون الصفقة أول طرح عام يتم طرحه في السوق المحلية 

مليار دوالر في ديسمبر، تم جمع أغلبها من المستثمرين  29السعودية أكثر من 

 المحليين.

 . 2016خططت لبيع األسهم في عام وكانت المجموعة قد 

 اإلماراتو السعوديةفي جميع أنحاء منشأة طبية  14عن تدير الشركة ما ال يقل 

 والبحرين. 

Bloomberg, Saudi Healthcare Firm Said to Start IPO in Wake of Aramco Sale, 

13/01/2020 
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 2020إقراض البنوك سيتحسّن في 

، لكن هوامش 2020يتوقع أن ينمو معدّل اإلقراض في البنوك السعودية خالل عام 

األرباح التي تتمتع بها البنوك سوف ينخفض، نتيجة النخفاض أسعار الفائدة. وسوف 

 تظل القروض العقارية لألفراد هي المحرك الرئيسي للقروض هذا العام. 

بنمو مزدهر للقروض  اإلماراتو ةالسعوديرغم أن من المتوقع أن تتمتع البنوك في 

، بسبب ضغط أسعار الفائدة نمو األرباح قد يكون بطيئًاإال أن  ،2020في عام 

 المنخفضة على هوامش الربح.

يمكن أن نشهد في هذا العام تحسنا في أحجام االئتمان ونمو قروض البنوك في 

 .2020في عام  السعودية

 

 .2019٪ في عام 6مقارنة بنحو  ٪7بمعدل  السعوديةتزيد القروض في قد 

لالئتمان، بعد أن القروض العقارية لألفراد في السعودية ستظل المحرك الرئيسي 

مقارنة بنمو إجمالي القروض  ،٪ على أساس سنوي خالل الربع الثالث31زادت بنسبة 

 ٪.4بنسبة 

برنامجاً لضمان القروض لتحسين فرص الحصول على  2018بدأت المملكة في عام 

مويل اإلسكان ودعم الدفوعات المقدمة، كجزء من خطة ولي العهد األمير محمد ت

 بن سلمان لتنويع االقتصاد وتقليل االعتماد على النفط.
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 ،2020في عام ٪ 4نمو صافي الدخل في أكبر البنوك السعودية قد يتباطأ إلى حوالي 

 وق نمو الودائع.ألن تكاليف االحتفاظ بالودائع تف ،٪ العام الماضي14مقارنة بـ 

سوف تتطلع البنوك السعودية إلى صندوق الثروة السيادية في البالد للمساعدة في 

 دعم اإلقراض، ألن الحكومة تخفض اإلنفاق. 

خالل النصف الثاني من العام من فرص  السعوديةستعزّز المشروعات الكبرى في 

 اإلقراض. 

Bloomberg, Saudi, U.A.E. Banks to See Jump in Loan Demand as Profit Lags, 

14/01/2020 

 

 سدرة كابيتال تخطط لشراء ريتز لندن

تقوم شركة "سدرة كابيتال" السعودية بمباحثات مع مالكي فندق ريتز العريق في لندن 

 مليون باوند.  750من أجل شرائه، وقد طلب المالكون مبلغاً ال يقول عن 

عامًا في لندن إلى  114ريتز البالغ من العمر يُجري اإلخوة باركلي محادثات لبيع فندق 

 "سدرة كابيتال"، وهي مجموعة استثمار تضم عائالت ثرية سعودية.

 مليون جنيه إسترليني كمقابل. 750يريد األخوان باركلي مالكي الفندق ما ال يقل عن 

ي تجري مباحثات البيع منذ عدة أسابيع، وال يوجد يقين حتى اآلن بأن المحادثات ستؤد

 إلى اتفاق.

مليون جنيه في عام  75وكان األخوان باركليز قد استحوذا على الفندق مقابل حوالي 

 وقاموا باستثمار عشرات الماليين من الجنيهات فيه إلعادته إلى مجده السابق. ،1995

وكان مسرحًا للمحادثات بين وينستون تشرشل ودوايت  ،1906تم بناء الفندق عام 

ويمكن حجز ليلة في جناح  ،ديغول خالل الحرب العالمية الثانيةأيزنهاور وتشارلز 

Prince of Wales  جنيه. 6,075المكون من غرفتي نوم في فبراير بسعر 

Bloomberg, Barclay Brothers in Talks to Sell Ritz Hotel to Saudis, FT Says, 

20/01/2020 
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 صفقة لشراء فوادفون مصر

محادثات لبيع حصتها في وحدتها المصرية إلى "شركة تُجري مجموعة فودافون 

 االتصاالت السعودية"، وهو ما تتطلع إليه الشركة منذ ست سنوات.

تُجري مجموعة فودافون محادثات لبيع حصتها في وحدتها المصرية إلى "شركة 

، في صفقة قد تكون بمثابة الجائزة التي كانت تنتظرها الشركة االتصاالت السعودية"

 السعودية منذ سنوات.

قال مجلس الوزراء المصري إن الرئيس التنفيذي للوحدة المصرية من المقرر أن 

 يناير. 28يجتمع مع رئيس الوزراء يوم 

أكثر من ست سنوات من دراسة "شركة االتصاالت تأتي الصفقة المحتملة بعد 

"، ٪ في شركة "فودافون مصر45السعودية" مناقصة لشراء حصة أقلية تبلغ 

المملوكة لشركة "المصرية لالتصاالت". كما أعربت مجموعة فودافون سابقاً عن 

 رغبتها في شراء "شركة االتصاالت المصرية" القابضة.

، قالت "المصرية لالتصاالت" أنها لم تتلق أي عروض 2020في النصف الثاني من يناير 

 وال تنوي حاليًا بيع حصتها.

صاالت" في البيع جزئياً بدخولها إلى سوق الهواتف ارتبط تردد شركة "المصرية لالت

المحمولة كمشغل رابع ينافس الوحدات المحلية في فودافون ومجموعة اإلمارات 

إنها ستفكر في بيع  2018لالتصاالت وشركة أورانج إس. قالت الشركة في عام 

حصتها في الوحدة المحلية لشركة فودافون فقط عندما تنمو حصتها في السوق 

 ا يكفي لبدء معاناة استثماراتها. بم

Bloomberg, Vodafone in Talks to Sell Egypt Unit to Saudi Telecom, 28/01/2020 

 

 صندوق االستثمار يبحث شراء فريق نيوكاسل

يقوم صندوق االستثمار السعودي بمباحثات لشراء فريق نيوكاسل يونايتد، وبحسب 

% من الفريق، فيما سيشتري 80مسودة االتفاق فإنّ الصندوق سيشتري 

مستثمرون بريطانيون الجزء المتبقي. وستكون هذه الصفقة في حال تحققها األولى 

 من نوعها بالنسبة لجسم حكومي سعودي.  
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لثروة السيادية السعودي محادثات لشراء فريق نيوكاسل يونايتد لكرة يُجري صندوق ا

 445) مليون جنيه إسترليني 340مقابل حوالي القدم في الدوري اإلنجليزي الممتاز، 

 مليون دوالر(. وسيُشارك إلى جانب الصندوق مجموعة من المستثمرين اآلخرين. 

 يع.يمكن أن تحصل الصفقة النهائية خالل أيام أو أساب

مقابل  2007اشترى الفريق في عام الذي  ،البائع هو رجل األعمال البريطاني مايك آشلي

 وتحول إلى أحد مالكي كرة القدم اإلنجليزية األقل شهرة. ،مليون جنيه 134

ضمن تركيزها على الرياضة  ،تحول كبير للمملكةسيكون هذا االستحواذ بمثابة 

 إلصالح االقتصادي للمملكة.والترفيه كجزء من خطط األمير محمد ل

؛ على غرار استحواذ أبو ظبي على ضخ رأس مال كبير في نيوكاسلقد يعني ذلك أيضًا 

أنفقت أبو ظبي أكثر من مليار جنيه  ،. ومنذ ذلك الحين2008مانشستر سيتي عام 

استرليني لتكريس المواهب وتجديد مرافق الفريق وتحويل مانشتر سيتي إلى فريق 

 إلنجليزي الممتاز.في الدوري ا

الممولة التي تراهن بشدة  ،تقود محادثات االستحواذ في نيوكاسل السيدة ستافيلي

على بناء العالقات في الواليات المتحدة. في أواخر العقد األول من األلفية الثانية، 

ساعدت الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على قيادة خطة إنقاذ بمليارات الجنيهات 

، وكانت قد شاركت سابقًا في الصفقة التي أدت إلى 2008ز في عام لبنك باركلي

 استحواذ الشيخ منصور على مانشستر سيتي.

وإلى جانب صندوق االستثمار يُشارك المليارديران البريطانيان ديفيد وسيمون روبن 

عاماً  33 ،ضمن مجموعة المستثمرين. وهناك خطط إلمكانية قيام جيمي ديفيد روبن

 ذي في فريق نيوكاسل.بدور تنفي

٪ من نيوكاسل 10ستشتري شركة السيدة ستافيلي  ،بموجب الصفقة المقترحة

يقوم بينما  ،٪ أخرى10وسيحصل روبين على حصة  ؛باستخدام ثروتها العائلية الخاصة

 صندوق االستثمار بتمويل المبلغ المتبقي.

على  ،اإلنجليزي الممتازكان نيوكاسل تاريخياً من أفضل األندية التي حضرت في الدوري 

تم تصنيف الفريق مرتين في  ،الرغم من النتائج المتواضعة. وعلى مدار العقد الماضي

 الدرجة الثانية لكرة القدم اإلنجليزية. 

يقع النادي حاليًا في النصف األخير من ترتيب الدوري اإلنجليزي الممتاز مع احتماالت 

 قليلة للتحسن الكبير هذا الموسم.



 

 
19 

. على في امتالك فريق كرة قدم كبير تختمر منذ سنوات السعوديةطموحات كانت 

ناقش المسؤولون السعوديون شراء فرق أخرى من مدار األعوام القليلة الماضية 

. لكن كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد كانا مكلفين الدوري اإلنجليزي الممتاز

 للغاية.

حتى اآلن بتحركات عدد قليل من الوجود السعودي في الفرق األوروبية محصور 

على عكس الجهود التي تدعمها  ،التحركات الشخصية من قبل مستثمرين سعوديين

 . الدولة لجارتيها اإلمارات وقطر

األمير عبد هللا بن  ،ومن بين هؤالء المستثمرين أحد أفراد العائلة المالكة السعودية

٪ من فريق شيفيلد يونايتد 50 الذي حصل على نسبة ،مساعد بن عبد العزيز آل سعود

تركي  ،رئيس الهيئة العامة للترفيه ،وأحد كبار مساعدي األمير محمد ،2013في عام 

 الذي اشترى فريق ألميريا في الدرجة الثانية في إسبانيا في الصيف الماضي. ،الشيخ

Financial Times, Saudi Arabia takes £350m shot at Newcastle United, 

26/01/2020 
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 أرامكو وإنتاج النفط

 

 انخفاض أسهم أرامكو

% من أعلى مستوى وصلت له. وجاء هذا 10انخفضت أسهم أرامكو بأكثر من 

االنخفاض بعض أن تأثر سوق البورصة السعودي بالتطورات التي تشهدها المنطقة 

بعد اغتيال سليماني. ورغم االنخفاضات التي تعرض لها السهم، إال أن سعره ما زال 

 رياالً.  32أعلى من سعر التعويم، والبالغ 

% من أعلى مستوى وصلت له. وجاء هذا 10ضت أسهم أرامكو بأكثر من انخف

أن تأثر سوق البورصة السعودي بالتطورات التي تشهدها   بعد بعضاالنخفاض 

 المنطقة بعد اغتيال سليماني.

ريال، وهو أدنى مستوى له منذ إطالق  34.2هذه االنخفاضات أوصلت سهم أرامكو إلى 

 التداول في شهر ديسمبر. 

ديسمبر، في اليوم الثاني  12ريال في  38.7وكان سعر سهم أرامكو قد وصل إلى 

 تريليون دوالر.  2للتداول، بما منح الشركة لوقت قصير تقييم 

ريال، وهو سعر التعويم، إال أن السعر  32ورغم أن السعر بقي حتى اآلن أعلى من 

 % عن معدل السعر في ديسمبر. 12الحالي يقل بـ 

 ترليون دوالر.  1.8وفقاً للسعر الحالي فإنّ تقييم الشركة يصل إلى 

%، فيما وقعت السندات 2.3بنسبة  2020انخفض مؤشر سوق تداول منذ بداية عام 

 السعودية تحت ضغط كبير بعد ارتفاع كلفة التأمين عليها. 

Financial Times, Saudi Aramco slumps 10% from peak on mounting Mideast 

jitters, 06/01/2020 

 

 البنوك تضغط لزيادة الرسوم

تضغط البنوك العالمية التي شاركت في اإلعداد الكتتاب أرامكو من أجل الحصول 

على رسوم إضافية مقابل مشاركتها في اإلعداد لالكتتاب، حيث حصل كل بنك على 

مليون دوالر. وتشير البنوك إلى بند في العقد مع الحكومة السعودية  5ما معدله 

 لبنوك. يُتيح إمكانية دفع رسوم تقديرية إضافية ل
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تضغط البنوك العالمية التي شاركت في اإلعداد الكتتاب أرامكو من أجل الحصول 

 في محاولة لزيادة أرباحها المنخفضة نسبياً. ،على "رسوم حوافز" إضافية

 450" لبيع greenshoeيناير إنها مارست "خيار تمديد االكتتاب  12وقالت أرامكو يوم 

وهو أكبر  ،مليار دوالر 29.4كتتاب العام إلى مما رفع حجم اال ،مليون سهم إضافي

 اكتتاب مدرج في العالم حتى اآلن.

لكن قرار أرامكو بعدم تسويق الصفقة دوليًا يعني أن معظم البنوك المشاركة في 

وهو مبلغ منخفض لمثل  ،منهاماليين دوالر لكل  5بيع أسهم أرامكو ستربح أقل من 

 هذه الصفقة الكبيرة.

آلن مناقشات مع أرامكو من أجل دفع "رسوم الحوافز" بموجب بند في تجري البنوك ا

العقد يمنح الحكومة السعودية السلطة التقديرية لدفع مبالغ إضافية للبنوك إذا 

 تمت عملية اإلدراج.

وبالمقابل تعرض البنوك أن تبقى ملتزمة بالصفقة إذا أرادت أرامكو بيع المزيد من 

 األسهم في أي بورصة دولية.

التي تستخدم للحفاظ على الرسوم األساسية على مستوى  -يعدّ دفع رسوم الحوافز 

أمرًا شائعًا بشكل متزايد في عمليات  -منخفض ودفع البنوك للعمل بجدية أكبر 

 االكتتاب العام في أوروبا والواليات المتحدة ولكنه نادر في الخليج. 

على الرغم من  ،كن أن يُدفع للبنوكولم تذكر المصادر مقدار المبلغ اإلضافي الذي يم

 أن ذلك سيختلف على األرجح بين بنك وآخر.

اختارت شركة النفط العمالقة تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين في 

 سبتمبر، وهم:

JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit 

Suisse, Goldman Sachs, HSBC, NCB Capital, Samba Financial Group  

حيث تم تعديل  -تم تقليص حجم االكتتاب العام في الحجم والنطاق قبل اإلطالق 

% 2تريليون دوالر وخفض التعويم من  2تريليون دوالر من  1.7التقييم المستهدف إلى 

 ٪ من كامل أسهم الشركة.1.7إلى 

المتقدمة مثل الواليات المتحدة  كما ألغت أرامكو األحداث التسويقية في األسواق

وبريطانيا بعد اهتمام فاتر من المستثمرين المؤسساتيين األجانب الذين شعروا أن 

 تريليون دوالر. 1.5أرامكو ال تزيد قيمتها على 
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أي  ،نقطة أساس فقط كرسوم أساسية على حجم الصفقة 25دفعت شركة أرامكو 

بنوك حصلت في اكتتاب شركة علي بابا مليون دوالر. بالمقابل، فإنّ ال 60حوالي 

مليون  300والذي كان أكبر اكتتاب إلى ما قبل اكتتاب أرامكو، على  ،الصينية في نيويورك

 دوالر.

ذهبت معظم الرسوم األساسية في اكتتاب أرامكو إلى البنوك الرائدة الثالثة البنك 

 ماليين دوالر.  10ي حيث حصل كل منها على حوال ،HSBCاألهلي التجاري وسامبا وبنك 

Business Insider, Banks lobby Aramco for incentive fee after slim IPO pickings: 

sources, 13/01/2020 

 

 لماذا لم ترتفع أسعار النفط بعد مقتل سليماني؟ 

رغم الحديث عالمياً عن إمكانية اندالع مواجهة في المنطقة بعد مقتل سليماني، إال 

% لمدة يومين قبل أن تعود لمستوى أقل مما 5النفط لم ترتفع إال بنسبة أن أسعار 

كانت عليه. ويعود األمر إلى تقدير األسواق إلى أن األزمة مرشحة للتهدئة، وأن أسعار 

النفط الحالية مرتفعة أصالً، وأن لدى الدول المنتجة القدرة على زيادة اإلنتاج فوراً، وأن 

 لحة سوق النفط.زيادة األسعار ليست في مص

%، 5باستهداف قاعدة أمريكية في العراق، ارتفع سعر النفط بنسبة  إيرانبعد قيام 

لكن األسعار عاودت االنخفاض بعد يومين فقط، لتصبح أقل مما كانت عليه قبل 

 $. 66$، لينخفض الحقاً إلى 71.75عملية االستهداف. فقد ارتفع السعر إلى 

 تالياً هي خمسة أسباب تشرح هذا األمر:  لكن لماذا لم ترتفع األسعار؟

 ( األزمة مرشحة للتهدئة1

يرتبط التصعيد إلى حد كبير بالكيفية التي سترد فيها الواليات المتحدة على الهجمات 

ية. ورجّح الكثير من تجار النفط أن عدم مقتل أي أمريكي أو أي من القوات الحليفة يراناإل

 لها في الهجمات يؤشّر إلى أن الواليات المتحدة لن تقوم بالرد على الهجوم. 

ورجّح أحد تجار النفط الكبار أن المنطقة ستدخل في مرحلة هدوء نسبي، بعد أن قامت 

بما يكفي لبيع روايتها عن االنتقام لسليماني بدون أن  بالرد باستخدام قوة كافية إيران

 تتسبب باستجالب رد أمريكي.
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 . شركات الناقالت تأخذ وضعية االنتظار2

قامت السعودية فور حصول التوتر في المنطقة بوقف تصدير النفط عبر مضيق 

 % من كل صادرات النفط في العالم يومياً.20هرمز، والذي يمر عبره حوالي 

قامت شركات الناقالت التي تنقل النفط من دول أخرى عبر المضيق باتخاذ  كما

 إجراءات احتياطية، مثل االكتفاء بالعبور في ضوء النهار فقط. 

، وهي من أكبر شركات الناقالت في العالم قالت بأنها وهي Frontlineلكن شركة 

 تراقب الوضع فإنها لن تتوقف عن التصدير حالياً من المضيق. 

 . أوبك وحلفاؤها لديهم القدرة على زيادة اإلنتاج3

التزم معظم أعضاء أوبك، وحلفاؤها مثل روسيا، بخفض اإلنتاج على مدار السنوات 

 الثالثة الماضية، وبالتالي فإنّ لديهم القدرة على زيادة اإلنتاج إن لزم األمر. 

ترامب بالضغط ولو حصل أن ارتفعت األسعار، فإنّ من المتوقع أن يقوم الرئيس 

على حلفاء الواليات المتحدة، وخاصة السعودية واإلمارات، لزيادة اإلنتاج.  وقبل 

ي، قال الرئيس ترامب إنه ناقش مع األمير خالد بن يرانحصول الهجوم الصاروخي اإل

 سلمان موضوع أسعار النفط. 

 . األسعار مرتفعة أصالا 4
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األحداث األخيرة على أسعار النفط إلى  تعزو العديد من شركات تجارة النفط عدم تأثير

$ في الربع األخير 10أن األسعار مرتفعة أصالً. حيث شهد سعر النفط ارتفاعاً بحوالي 

نتيجة لضعف النمو العالمي والصراع التجاري بين الصين والواليات  2019من عام 

 المتحدة. 

 . أسعار مرتفعة تعني زيادة في العرض5

ارتفاع في األسعار سيعني زيادة في عرض النفط في األسواق،  يدرك تجار النفط أن أي

خاصة مع ارتفاع اإلنتاج النفطي األمريكي. وهذا األمر ربما يحدّ من حماسة التجار لزيادة 

 األسعار، كيال يزيد العرض. 

  

Financial Times, Five reasons oil prices failed to soar on US-Iran tensions, 

08/01/2020 

 

 أرامكو ترفع ديون شركات الطاقة الخليجية

شكّلت قروض شركة أرامكو، والتي جاءت عبر االكتتاب، حوالي ثالثة أرباع الديون التي 

. وباستثناء ديون أرامكو فإنّ ديون 2019طلبتها شركات الطاقة الخليجية في عام 

   شركات الطاقة الخليجية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثالث سنوات.

تراجعت ديون شركات الطاقة في الخليج بمقدار الثلثين، باستثناء القروض 

 مليار دوالر. 15.6والسندات السعودية الجديدة البالغة 

عندما اقترضت  ،2019كان اإلقراض بطيئًا بشكل خاص في النصف الثاني من عام 

 وهو أدنى مستوى في ثالث سنوات.  -مليار دوالر فقط  5.5هذه الشركات 

 3.6المملوكة في معظمها من شركة أرامكو على  Satorpاستحوذ مشروع مصفاة 

 مليار دوالر من إجمالي دين النصف الثاني.

 (2019-2016اقتراض شركات الطاقة الخليجية )
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 (2019-2018ديون شركات الطاقة الخليجية )

 

شركات الطاقة في المنطقة قد تحتاج إلى تحمل المزيد من الديون إذا استمرت 

 أسعار النفط في االنخفاض. 

 ،دوالر للبرميل 64٪ في العام الماضي إلى حوالي 10انخفض خام برنت القياسي نحو 

 والنمو في الطلب على النفط يبدو متراجعاً. 

. وكان دخول الشركة في سوق 2019م كانت أرامكو هي القوة الدافعة لالقتراض في عا

مليار دوالر في شهر أبريل مسؤوالً عن أكثر من نصف إجمالي  12السندات بقيمة 

 مبيعات الديون اإلقليمية في العام.

بعد أن أكملت أرامكو  2020من المتوقع أن يتراجع االقتراض السعودي في عام 

ستحواذ على شركة سابك، حيث طرحها العام األولي وتتوقع قريبًا االنتهاء من اال

 يُعتقد أن اكتتاب أرامكو سيُساعد في االستحواذ على سابك. 

Bloomberg, Saudi Aramco Props Up Slumping Middle East Energy Debt 

Market, 09/01/2020 
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 الكويت تصادق على اتفاق المنطقة المحايدة

الوفرة، بعد توصلها إلى اإلنتاج النفطي من حقل  2020ستبدأ الكويت في مارس 

اتفاق مع السعودية بخصوص حقول المنطقة المشتركة في شهر ديسمبر. ويتوقع 

أن يتم تخزين النفط الذي سيتم إنتاجه من الحقل طيلة فترة سريان اتفاقية األوبك 

 لخفض اإلنتاج.

الذي تشترك إلعادة إنتاج النفط بحلول شهر مارس في حقل الوفرة تخطط الكويت 

 بعد أكثر من أربع سنوات من توقف الجيران عن اإلنتاج. السعودية،مع فيه 

المتياز شركة  السعوديةبسبب نزاع حول تجديد  ،2015تم إغالق الوفرة في مايو 

 شيفرون هناك. 

 قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن الحقل سيستأنف الضخ بحلول شهر مارس.

صوت البرلمان الكويتي في وقت سابق اليوم للتصديق على االتفاق الذي توصلت إليه 

 في ديسمبر الستئناف اإلنتاج في رواسبها النفطية المشتركة.  السعوديةالدولة مع 

برميل  500,000تُنتج الحقول الموجودة في المنطقة المحايدة ما يصل إلى يمكن أن 

 غر ثالثة أعضاء في أوبك في الشهر الماضي.، أي أكثر من من إنتاج أصيوميًا

من غير المرجح أن يضيف االستئناف قال كويتيون وسعوديون على حد سواء إن 

التفاقية خفض إنتاج منظمة كميات كبيرة من النفط إلى السوق خالل المدة الحالية 

 والتي تستمر حتى نهاية مارس. ،الدول المصدرة للنفط

 ،كيلومتر مربع 5,700التي تمتد على مساحة أكثر من  ،المحايدةتم إنشاء المنطقة 

الناشئة. في سبعينيات القرن  السعوديةبين الكويت و 1922بموجب معاهدة عام 

وافقت الحكومتان الخليجيتان على تقسيم المنطقة ودمج كل نصف في  ،العشرين

ارتها بشكل مشترك. أراضيها مع االستمرار بتقاسم الثروة البترولية في المنطقة وإد

 تحتوي المنطقة على حقلين رئيسيين هما: الوفرة البرية وخفجي البحري.

بعد خالف بين البلدين. تصاعد الخالف حول حقل  2014تم إغالق الخفجي في عام 

مما أعطى شركة  ،عامًا 60امتياز الحقل األصلي لمدة  السعوديةعندما مددت  ،الوفرة

من خالل فرعها التابع لشركة شيفرون العربية  ،شيفرون ومقرها كاليفورنيا

. وهو ما لم ترض به الكويت، ألن الرياض لم 2039حقوقًا هناك حتى عام  ،السعودية

 تشاورها أبداً في قرار التمديد.
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وقالت شركة شيفرون التي تدير شركة الوفرة مع شركة نفط الخليج الكويتية في 

 . شهراً 12كامل هناك في غضون تتوقع استعادة االنتاج الديسمبر إنها 

Bloomberg, Kuwait to Resume Oil Output by March in Area Shared With Saudis, 

22/01/2020 

 

 السعودية تراقب أثر فايروس "كرونا" على النفط

تراقب السعودية األثر المحتمل لتفشي فايروس كرونا في الصين على سوق النفط، 

والذي انعكس حتى اآلن في انخفاض سعر البرميل ألول مرة منذ أكثر من عام تقريباً 

$. ويخشى سوق النفط من تراجع الطلب على النفط في الصين بعد 60إلى ما دون 

 تعطّل سفر وحركة ماليين الصينيين. 

 ،عن كثب تأثير تفشي فيروس كورونا الصيني على سوق النفط السعوديةب تراق

 .تعتقد حتى اآلن أن األزمة سيكون لها "تأثير محدود جدًا" على الطلب العالميلكنها 

دوالرًا  60منخفضًا إلى ما دون يناير،  27٪ تقريبًا يوم 4وقد انخفض خام برنت بنسبة 

حيث شعر المستثمرون بالقلق من تأثير تفشي المرض على االقتصاد  ،للبرميل

أكبر انخفاض في أكثر ٪ األسبوع الذي قبله، وهو 6الصيني. وانخفض برنت أكثر من 

 ، مع تزايد المخاوف بشأن كيفية كبح الفيروس للطلب على النفط.من عام

التأثير الحالي على وقال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان: "إن 

مدفوع في المقام األول  ،بما في ذلك النفط والسلع األخرى ،األسواق العالمية

بالعوامل النفسية والتوقعات السلبية للغاية التي اعتمدها بعض المشاركين في 

 السوق على الرغم من تأثيرها المحدود للغاية على الطلب العالمي على النفط".

ماراتية إن أسواق النفط يجب أال تبالغ في تقدير اإلمكانيات قالت وزارة الطاقة اإل

المتوقعة لخفض الطلب على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا. وقد أصدرت 

 وزارة الطاقة الجزائرية بياناً مماثالً. 

تعتزم منظمة  ،ومع عدم إظهار أسعار النفط أي عالمات على االنتعاش ،ومع ذلك

بما في ذلك  ،في أوائل مارس تجتمعالخيارات عندما )أوبك( مناقشة العديد من 

 . 2020التخفيضات المحتملة في اإلنتاج أو تمديد الخفض الحالي حتى نهاية عام 
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وفقا لبيانات  ،ارتفع إنتاج النفط في روسيا إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في يناير

خفيضات اإلنتاج من يناير، في أعقاب االتفاق الجديد لتطبيق ت 24حكومية صدرت يوم 

 وليس على المنتجات المكثّقة. ،"أوبك+" فقط على خام البالد

تفشي الفيروس يُعرقل السفر خالل فترة يسافر فيها مئات الماليين من إن 

 ، مما يثير مخاوف من انخفاض الطلب على النفط.الصينيين

تراقب عن  ،عالمأكبر دولة مصدرة للنفط في ال السعودية،وقال األمير عبد العزيز إن 

كثب الموقف من حيث تأثيره على االقتصاد الصيني وأساسيات سوق الخام. ومع 

 2003قال إن نفس "التشاؤم الشديد" الذي يصيب السوق حدث أيضًا في عام  ،ذلك

"رغم أنه لم يتسبب في انخفاض كبير في  ،أثناء ما يسمى بتفشي فيروس السارس

 الطلب على النفط".

قالت الرياض إن تحالف دول أوبك + لديه القدرة والمرونة الالزمة للرد على  ،ومع ذلك

 أي انخفاض في الطلب إذا لزم األمر. 

Bloomberg, Saudi Arabia ‘Closely Monitoring’ Virus Impact on Oil Market, 

26/01/2020 
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 العالقات الدولية

 

 مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب مساعدة "أبل"

زال المحققون في مكتب التحقيقات الفيدرالية يحاولون الوصول إلى هاتفي آيفون ما 

كان يملكهما الطالب السعودي الذي قام بإطالق النار على زمالئه األمريكيين في 

قاعدة بحرية في فلوريدا في ديسمبر. وقد طلب المحققون مساعدة من شركة أبل 

 للوصول إلى البيانات.

هذا األسبوع المساعدة في  Apple( من شركة FBIالفيدرالي ) طلب مكتب التحقيقات

كان يملكهما الطالب السعودي  iPhone 5و  iPhone 7استخراج البيانات من جهازي 

الذي يقول المحققون إنه أطلق النار على ثالثة بحارة في قاعدة بحرية أمريكية في 

 فلوريدا الشهر الماضي.

هازين، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ألن الهواتف ويحاول المحققون الوصول إلى الج

 مقفولة ومشفرة.

وقال المستشار العام لمكتب التحقيقات الفدرالي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد 

حصل على تفويض من المحكمة بتفتيش الهواتف وتم إرسال األجهزة إلى مختبر 

 المكتب في كوانتيكو بوالية فرجينيا.

 تحقيق يعتبر "مسألة أمنية وطنية ذات أولوية عالية". وقال المستشار إن ال

وقد طلب مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعدة من وكاالت اتحادية أخرى 

 . 

 لكن هذه الجهود لم تنجح. ،وقد حاول خبراء ومحققون آخرون تخمين كلمات المرور

لكن  ،ر أثناء الهجومتعرّض أحد الهواتف على األقل للرصاص أثناء تبادل إطالق النا

 المحققين يعتقدون أنهم ما زالوا قادرين على استخراج البيانات من الجهاز.

وقالت شركة أبل في بيان إنها زودت المحققين بالفعل بجميع البيانات ذات الصلة 

 التي تحتفظ بها الشركة.

ا دائمًا بشكل وقد عملن ،وقالت الشركة: "إننا نتمتع باحترام كبير ألجهزة إنفاذ القانون

تعاوني للمساعدة في تحقيقاتها. وعندما طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي 
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. بحوزتنا التي البيانات جميع لهمقدمنا  ،معلومات منا بشأن هذه القضية قبل شهر

 . "لدينا المتاحة بالبيانات دعمهم وسنواصل

دوري في وشركات التكنولوجيا األخرى بشكل  Facebookو Appleتدخل شركات 

بسبب التشفير الشامل الذي قامت هذه الشركات ببنائه في  FBIصراعات مع 

منتجاتها لحماية خصوصية العمالء. قاومت صناعة التكنولوجيا دعوات وزارة العدل 

بحجة  ،إليجاد "باب خلفي" من شأنه أن يسمح للسلطات بقراءة الرسائل المشفرة

 يس والمجرمين أيضًا.أن مثل هذا الوصول يمكن أن يفيد الجواس

الذي كان يملكه مرتكب هجوم  iPhoneقاومت أبل جهود الحكومة للوصول إلى جهاز 

شخصًا.  14والذي أسفر عن مقتل  ،2015إرهابي في سان برناردينو بكاليفورنيا عام 

ذهبت وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى المحكمة إلجبار شركة آبل على تعطيل 

لتي تعقد جهود تخمين رمز مرور الهاتف. في النهاية وجد مكتب اإلجراءات األمنية ا

 التحقيقات الفيدرالي طريقة أخرى للدخول إلى الهاتف. 

Financial Times, US presses Apple to unlock iPhones of Saudi gunman, 

14/01/2020 

 

 الحوثيون لم يفعلوها!

قال تقرير سري قدّمه محققو األمم المتحدة إلى مجلس األمن نهاية ديسمبر إن 

الحوثيين ليسوا هم من قام بالهجوم على محطتي البقيق وخريص. لكن مهمة 

المحققين لم تتضمن تحديد الجهة المسؤولة. وكانت السعودية قد قالت بأنها 

 حقيق. ستؤجّل الرد على الهجمات إلى حين صدور نتائج هذا الت

قال تقرير سري لمراقبي العقوبات التابعين لألمم المتحدة بأن الحوثيين ليسوا هم 

مما يعزز االتهام  ،من شن الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر

 األمريكي بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.

 14ن في هجوم وألقت الواليات المتحدة والقوى األوروبية والسعودية باللوم على إيرا

ورفضت االدعاء  ،سبتمبر على مصانع أرامكو السعودية للنفط في بقيق وخريص

 السريع بالمسؤولية من قبل الحوثيين.
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قال تقرير خبراء األمم المتحدة المستقلين إلى مجلس األمن: "على الرغم من 

فإن القوات الحوثية لم تشن الهجمات على بقيق وخريص  ،مزاعمهم بعكس ذلك

 ."2019سبتمبر  14في 

إنهم ال يعتقدون  ،الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن ،وقال المحققون

أن "تلك األسلحة المتطورة نسبيا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن". ولكن 

المحققين لم يتم تكليفهم بتحديد هوية المسؤول عن الهجوم على المنشآت 

 السعودية.

إلى  ،عادل الجبير ،ر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجيةأشا ،في سبتمبر / أيلول

 أن الرياض تنتظر نتائج تحقيقات األمم المتحدة قبل اإلعالن عن رد بالده.

وقال للصحفيين في نيويورك: "أرسلت األمم المتحدة أشخاصًا ليكونوا جزءًا من 

بينما أرسلت دول أخرى خبراء ليكونوا جزءًا من التحقيق". "عندما يختتم  ،التحقيق

 سنعلن النتائج ". ،الفريق الذي يحقق معه

ذكرت رويترز في نوفمبر أن الزعيم اإليراني األعلى آية هللا علي خامنئي وافق على الهجوم 

داف لكن بشرط صارم، وهو أن يتم تجنب استه ،على المنشآت النفطية السعودية

 أي مدنيين أو أميركيين. 

سافر خبراء األمم المتحدة الذين يراقبون عقوبات األمم المتحدة على إيران واليمن 

 بعد أيام من هجوم سبتمبر. السعوديةإلى 

أخبر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس األمن في تقرير منفصل 

أن األمم  -ة وقيود أخرى على إيران حول تطبيق حظر على األسلح -ديسمبر  10في 

المتحدة "غير قادرة على التأكيد بشكل مستقل" على أن الصواريخ والدرونز 

 المستخدمة في الهجمات هي "من أصل إيراني".

التقرير السري هو من لجنة الخبراء المستقلة التي تقدم تقاريرها مرتين في السنة إلى 

تعلقة بالنزاع في اليمن والتي تم فرضها في مجلس األمن حول تنفيذ العقوبات الم

 .2015و 2014عامي 

 ،ديسمبر 27تم تقديم التقرير إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس األمن الدولي في 

 لكن لن يتم نشره إال في وقت الحق من شهر يناير أو في شهر فبراير.

ري على شكل بنادق وخلص التقرير إلى أن "قوات الحوثي تواصل تلقي الدعم العسك

هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ مضادة للدبابات باإلضافة إلى أنظمة 
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صاروخ كروز أكثر تطوراً". وقال التقرير إن "بعض هذه االسلحة لها خصائص تقنية 

 مماثلة لألسلحة المصنعة في إيران". 

Business Insider, U.N. investigators find Yemen's Houthis did not carry out 

Saudi oil attack, 08/01/2020 

 

 فرنسا نشرت راداراتها على سواحل السعودية

أعلن الرئيس الفرنسي عن قيام فرنسا بنشر نظام رادار على الساحل الشرقي 

للسعودية، ويبدو أن عملية النشر تّمت مباشرة بعد الهجمات على المنشآت 

 اإلعالن عن هذا األمر إال اآلن.النفطية في سبتمبر، ولكن لم يتم 

قال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا نشرت نظام رادار على الساحل الشرقي 

لتعزيز دفاعات حلفائها، بعد هجمات صاروخية على البنية التحتية النفطية  للسعودية

 للمملكة في سبتمبر.

يناير :  16وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجيش الفرنسي يوم 

لقد قمنا "في وقت قياسي بنشر فرقة جاكوار للمساهمة في طمأنة المملكة 

 السعودية". 

 وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها اإلعالن عن قيام فرنسا بهذه المبادرة.

وقال مسؤولون فرنسيون إن قوة جاكوار نشرت نظام رادار على الساحل الشرقي 

 ولكنهم رفضوا إعطاء مزيد من التفاصيل. في مواجهة الخليج، للسعودية

Business Insider, France deploys radar system in Saudi Arabia to 'reassure' 

kingdom, 17/01/2020 

 

 الواليات المتحدة على السعودية-أثر اتفاق الصين

 2020يناير  15الصيني الذي تم التوصل إليه بين البلدين في -سيؤدي االتفاق األمريكي

إلى تضرر عدد من الدول، وخاصة تلك التي تُصدّر سلعاً قابلة لالستبدال بسهولة، 

مثل الطاقة والمنتجات الزراعية. وتعدّ السعودية من أبرز االقتصاديات الرئيسية التي 

 االتفاق. يحتمل أن تتضرر من هذا 
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وأستراليا من بين االقتصادات الرئيسية التي يتوقع أن تفقد  السعوديةتعد البرازيل و

مليار دوالر من  200؛ نتيجة اللتزام الصين بشراء منتجات بقيمة طلباتها من الصين

 الواليات المتحدة. 

المتحدة ورغم أن المسؤولين الصينيين يقولون بإن االتفاقية التجارية بين الواليات 

إال أن تحويل المشتريات  ،والصين لن تؤثر على الطلب على السلع من الدول األخرى

 من دول أخرى قد يتم بمرور الوقت.

توزّع دول العالم حسب الخطر المحتمل من تحويل الصين لطلباتها إلى 

 الواليات المتحدة

 

 ،والمنتجات الزراعيةاحتمال االستبدال أعلى فيما يتعلق بواردات الطاقة سيكون 

 والتي تتشابه إلى حد كبير بغض النظر عن مصدرها.

من بين االقتصادات الرئيسية التي تبيع الطاقة والمنتجات الزراعية إلى الصين، تأتي 

 وأستراليا. السعوديةالبرازيل و

وبالمقابل فإنّ استبدال اإلنتاج للمنتجات المصنعة سيكون أكثر صعوبة، بسبب 

 ريد المعقدة والمواصفات الدقيقة.سالسل التو

وقد وقع الرئيس دونالد ترامب صفقة مع المسؤولين الصينيين األسبوع الماضي 

تُلزم الصين ببذل المزيد من الجهد للقضاء على سرقة التكنولوجيا األمريكية وأسرار 
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مع إلزام الصين بشراء منتجات  ،الشركات من قبل شركاتها وكياناتها الحكومية

 مليار دوالر من أجل إغالق الخلل التجاري مع الواليات المتحدة.  200ية بقيمة أمريك

Bloomberg, China-U.S. Deal Sets Up Brazil and Saudis Among Likely Losers, 

22/01/2020 

 اختراق هاتف بيزوس

 

 ستة أشياء ما زلنا ال نعرفها في قضية بيزوس

تقرير التحقيق الخاص باختراق هاتف بيزوس ترك العديد من األسئلة التي لم يتم 

اإلجابة عليها، ومن بينها: نوعية البيانات التي تمّ الوصول إليها، وما نوع الملف الذي 

تم إرساله لبيزوس، وهل كان ابن سلمان شخصياً هو من قام بذلك أم قام شخص 

ممن التقاهم ابن سلمان في جولته األمريكية آخر بذلك، وهل تم استهداف آخرين 

 أيضاً؟ 

التي تلقاها  WhatsAppوفقًا لتقرير التحقيق باختراق هاتف بيزوس، فيُعتقد أن رسالة 

تضمنت "ملفًا ضارًا"، يعرض للخطر  2018بيزوس من رقم هاتف ولي العهد في مايو 

بتبادل بعض  وولي العهد Bezos. قام Amazonهاتف الرئيس التنفيذي لشركة 

وفقًا للتقرير. لكن في غضون ساعات من استالم  ،WhatsAppالرسائل الودية على 

بدأ هاتف بيزوس في نقل كميات كبيرة من البيانات  ،ملف الفيديو في شهر مايو

 بشكل خفي.

تم اإلبالغ عن عالقة بيزوس مع المذيعة التلفزيونية لورين سانشيز،  ،في يناير الماضي

 ور سيلفي حميمة ورسائل نصية أرسلها بيزوس إلى سانشيز.وتم تسريب ص

يبدو أن تقرير القرصنة يمتلئ بالكثير من القطع المفقودة التي تساعد على حل هذا 

 . ال تزال هناك الكثير من األشياء التي ال نعرفهااللغز، و

 فيما يلي بعض أهم األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها:

 بيزوس التي تم الوصول إليها في االختراق؟ما البيانات من هاتف 

ال تزال طبيعة البيانات المأخوذة من هاتف بيزوس مجهولة بالنسبة لمحققي األمم 

حيث  ،االختراق كان كبيراًالمتحدة الذين يبحثون في عملية االختراق. ولكن المؤكد أن 

 سمح للمتسللين بالوصول إلى "عشرات الغيغابايت من البيانات".
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 وراء تسرب صور شخصية بيزوس الحميمة؟ لسعوديةاهل 

 Enquirerفي فبراير الماضي نشر بيزوس منشورًا يتهم فيه الشركة المالكة لصحيفة 

والتي نشرت صوره الحميمة، بـ "االبتزاز". كما ألمح بيزوس إلى العالقات بين الشركة 

 والحكومة السعودية. 

حيفة ديلي بيست مادة خلص فيها إلى ص في بيزوس لشركةوكتب المستشار األمني 

أن الحكومة السعودية اخترقت هاتف بيزوس، وتمكنت من الوصول إلى معلوماته 

 .Enquirerالخاصة قبل وقت طويل من نشر قصة 

 ماذا كان في ملف الفيديو الذي أرسله ولي العهد لبيزوس؟

ف ذلك بالتأكيد، وال نعرف لكننا ال نعر ،غالبًا ما تضمن الفيديو نوعًا من البرامج الضارة

وبالتالي ما نوع المعلومات التي قد يكون من  ،بالضبط ما هو الملف الذي أصيب به

 الممكن الوصول إليها.

 

 ولي العهد نفسه من أرسل الملف أم أرسل نيابة عنه؟  هل 

ذلك ال ولكن  ،الشخصي لولي العهد محمد WhatsAppتم إرسال الفيديو من حساب 

. فيمكن أن يكون قد خوّل شخصاّ آخر العهد نفسه أرسل الفيديو يثبت أن ولي

 ،إلرسال الفيديو نيابة عنه، وربما تمكن طرف ثالث غير مصرح له بالوصول إلى حسابه

على الرغم من عدم وجود مؤشرات حتى اآلن تشير إلى أن شخصًا ما قام باختراق هاتف 

 الختراق هاتف بيزوس. ولي العهد

 

 مسؤولة؟ NSO Groupألمن السيبراني اإلسرائيلية هل كانت شركة ا

بتاريخ من بيع البرامج التي  NSO Groupتتمتع شركة األمن السيبراني اإلسرائيلية 

 . WhatsAppتخترق الهواتف التي تستخدم 

تم ربط الشركة باغتيال خاشقجي، كما اتهمت الدعوى القضائية التي رفعها المنشق 

بمساعدة  2018السعودي المقيم في مونتريال عمر عبد العزيز الشركة في ديسمبر 

 الحكومة السعودية في التجسس على اتصاالته مع خاشقجي. 

دعوى قضائية ضد  ،WhatsApp، Facebookرفعت الشركة األم  ،وبعد مرور عام تقريبًا

قد استغلت الثغرات األمنية  NSOالشركة اإلسرائيلية، زاعمة في أكتوبر أن مجموعة 
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إلرسال البرمجيات الخبيثة إلى أجهزة  WhatsAppفي نظام االتصال عبر الفيديو في 

مستخدم للسماح للحكومات ومنظمات االستخبارات بالتجسس  1400أكثر من 

 عليها.

 قرصنة أيضاا؟ هل تعرّض آخرون لل

تبادل بيزوس وولي العهد األمير محمد األرقام خالل زيارة ولي العهد للواليات المتحدة 

. وفي هذه الرحلة التقى ابن سلمان أيضاً بالعديد من المديرين  2018في أبريل 

بمن فيهم الرئيس التنفيذي  ،التنفيذيين والمستثمرين البارزين في مجال التكنولوجيا

ساندار بيتشاي )الذي كان  Alphabetوالرئيس التنفيذي لشركة  ،تيم كوكلشركة أبل 

 والمستثمر بيتر تيل. ،يُدير غوغل في ذلك الوقت(

ال توجد حتى اآلن دالئل على محاوالت قرصنة أخرى نفذت ضد هؤالء التنفيذيين 

إال أن هناك عدة تقارير عن محاوالت قرصنة نُفّذت ضد معارضين سعوديين  ،التقنيين

 في حدود الوقت الذي تمّت فيه قرصنة هاتف بيزوس. 

Business Insider, 6 big things we still don't know in the bombshell report 

saying Jeff Bezos' phone was hacked by Saudi Crown Prince Mohammed bin 

Salman, 22/01/2020 

 

 برنامج إسرائيلي استخدم الختراق بيزوس

أظهر تقرير األمم المتحدة أن االختراق الذي تعرّض له هاتف جيف بيزوس تم على 

. لكن الشركة اإلسرائيلية المصنعة للبرمجية نفت Pegasusاألرجح بواسطة برمجية 

 قد استُخدمت في استهداف هاتف بيزوس.  Pegasusنفياً قاطعاً أن تكون 

كشف تحليل لألدلة الجنائية ورد في تقرير لألمم المتحدة إن جيف بيزوس الرئيس 

المشتبه به الرئيسي في التنفيذي لشركة أمازون قد اختُرق هاتفه لعدة أشهر، وأن 

 معه. WhatsAppالذي كان يتبادل رسائل  ،عملية االختراق هو األمير محمد بن سلمان

مايو  1تعرّض للقرصنة يوم وفقًا للتقرير فإن تحليل جهاز اآليفون الخاص ببيزوس 

يستخدمه محمد بن  WhatsAppتم إرساله من حساب  MP4عبر ملف فيديو  2018

 .سلمان شخصياً
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تم اختراقه على األرجح باستخدام أداة سيئة  وجد التحليل أن هاتف بيزوس قد

وهي شركة إسرائيلية تصف نفسها  ،NSO Groupتها أنشأ Pegasusالسمعة تُسمى 

 بأنها رائدة في الحرب اإللكترونية.

بسيط نسبيًا: توفر األداة وصوالً كامالً إلى هاتف ذكي عن بُعد  Pegasusما تفعله 

 وبسرية.

يدعى أحمد  اإلماراتاستهداف رجل في عندما تم  2016في عام  Pegasusتم اكتشاف 

الباحث البارز في  ،كما صرح جون سكوت رايلتون ،مشبوهة" بـ "رسائل نصية منصور

The Citizen Lab  في مدرسةMunk .بجامعة تورونتو 

Citizen Lab  هي مجموعة أبحاث أكاديمية، وتُعدّ أول من اكتشف وجودPegasus. 

تم استهداف أحمد منصور على األرجح بسبب عمله كمدافع عن حقوق اإلنسان. 

بسبب انتقاده للحكومة  اإلماراتسنوات في  10بالسجن لمدة ويقضي منصور عقوبة 

 عالنية.

وقال تقرير األمم المتحدة إن بيزوس وولي العهد األمير محمد "تبادلوا أرقام هواتف / 

 واتساب في الشهر السابق لالختراق المزعوم".

ملف فيديو مكّن  Bezosيؤكد التحليل أن ولي العهد محمد أرسل إلى باختصار: 

Pegasus بصرف النظر عن نقره على  ،من التسلل إلى جهاز اآليفون الخاص ببيزوس

 الملف.

من  MP4"في غضون ساعات من استالم ملف فيديو وقال التقرير إن التحليل وجد أنه 

 ".بدأ نقل هائل وغير مسبوق للبيانات من هاتف بيزوس ،حساب ولي العهد

لكن صحيفة نيويورك تايمز وصفته بأنه  ،لم يتم توضيح محتوى الفيديو في التقرير

 "صورة ألعالم السعودية والسويد مغطاة بنصوص باللغة العربية".

 -فمن الصعب للغاية معرفته  ،Pegasusإذا كان هاتفك مصابًا ببرامج تجسس مثل 

فالهاتف لن ترتفع حرارته بشكل مفاجئ، ولن ينخفض حتى لو كنت جيف بيزوس، 

فمن شبه  ،إذا لم تكن باحثًا في مجال األمن السيبراني ،اقعوفي الوشحن البطارية، 

 .المستحيل أن تكتشف ذلك

وقال تقرير األمم المتحدة إن تحليل هاتف بيزوس اكتشفت عملية نقل هائلة وغير 

ميغا  126% ليصل إلى 29156زاد انتقال البيانات فجأة بنسبة مسبوقة للبيانات، حيث 

أشهر وبمعدالت نات دون اكتشافها على مدار بضعة "، و"استمر ارتفاع البيابايت
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 430غيغابايت( أعلى من معدل األساس، والذي بلغ  4.6)% 106,032,045تصل إلى 

 كيلو بايت".

اإلسرائيلية بتشغيل البرنامج، ويُقال إن وزارة الدفاع  NSO Groupتقوم شركة 

 اإلسرائيلية تُنظم مبيعات البرنامج خارج إسرائيل.

ابلة للرئيس التنفيذي للمجموعة في العام الماضي فإن الشركة تبيع وبحسب مق

البرنامج "من أجل منع الجريمة واإلرهاب"، وأضاف: "تأتي أجهزة االستخبارات" وتقول 

وال يمكننا الحصول على معلومات  ،لنا: "لدينا مشكلة مع الهواتف الذكية الجديدة

 استخبارية قيمة".

وورد أنه استخدم لتعقب  ،صحفي السعودي جمال خاشقجيتم ربط البرنامج بوفاة ال

 طالب في كندا اسمه عمر عبد العزيز ينتقد الحكومة السعودية.

، الختراق بيزوس Pegasusنفياً قاطعًا استخدام برنامج  NSO Groupنفت  ،من جانبها

وقال بيان على موقعها على االنترنت "يمكننا القول بشكل ال لبس فيه أن تكنولوجيتنا 

 لم تُستخدم في هذه الحالة". 

Business Insider, The nasty spyware likely used to hack Jeff Bezos lets 

governments secretly access everything in your smartphone, from text 

messages to the microphone and cameras — here's how it works, 23/01/2020 

 

  كوشنر يستخدم واتساب للتواصل مع ابن سلمان

أثارت قضية اختراق هاتف بيزوس مخاوف من أن يكون ابن سلمان قد استهدف 

آخرين في تواصالته معهم عبر واتساب. وممن أثيرت المخاوف حولهم جيراد كوشنر 

أنه كان يتواصل مع ابن سلمان عبر  2018صهر ترامب، والذي كُشف في مارس 

 واتساب. 

كبير مساعدي البيت األبيض جيريد  ،ترامبتشير التقارير إلى أن صهر الرئيس دونالد 

قد تواصل مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان على تطبيق  ،كوشنر

 واتساب. 

وكان هذا األمر قد أثار ضجة عندما كُشف ألول مرة قبل عامين تقريبًا. إال أن التقرير 

سلمان من  الذي كشف عن تعرّض هاتف جيف بيزوس لالختراق عبر رابط أرسله ابن



 

 
39 

خالل محادثة واتساب أثارت المخاوف من جديد عما إذا كان كوشنر قد كان عُرضة 

 لقرصنة مماثلة من قبل الحكومة السعودية.

أن كوشنر قد بعث  2018قد ذكرت ألول مرة في مارس  Interceptكانت صحيفة 

 .2018 برسالة إلى ولي العهد على واتساب، وذكرت سي إن إن الشيء نفسه في أكتوبر

 2018أخبر محامي كوشنر آبي لويل لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب في ديسمبر 

بما في ذلك  ،في االتصاالت الحكومية الرسمية WhatsAppأن كوشنر كان يستخدم 

 مع األفراد خارج الواليات المتحدة.

ت وعلق رئيس اللجنة آنذاك أن كوشنر ربما يكون قد انتهك بذلك قوانين السجال

الفيدرالية، وانتقد المشرعون الديمقراطيون وخبراء األمن السيبراني استخدام كوشنر 

 لتطبيق واتساب.

Business Insider, Jared Kushner reportedly used WhatsApp to chat with 

Mohammed bin Salman, who may have used the same app to hack Jeff Bezos, 

22/01/2020 

 

 ان كان يسعى الستضافة بيانات أمازونابن سلم

كان ابن سلمان يأمل في أن تقوم أمازون بإنشاء مركز بيانات لها في السعودية، حيث 

كان هذا األمر سيشكل أول خطوة من هذا القبيل من شركة عمالقة، وسيساهم 

بشكل كبير في تلميع صورته دولياً. لكن رفض أمازون لمشاركة مع مركز البيانات مع 

المخابرات السعودية دفع السعوديين إلى إلغاء الفكرة، لكنهم لم يبلغوا بيزوس، 

 ألن األمير كان حريصاً على حضوره إلى "دافوس في الصحراء"

 

حاول ابن سلمان التقرب من مالك شركة أمازون جيف بيزوس،  2018خالل مارس 

 قبل الخالف المرير بينهما. 

تبادل الرجالن رسائل على واتساب حول فكرة إقامة "أمازون" لمركز بيانات في 

 .السعودية

"من رسالة نصية بيزوس قال فيها:  2018سبتمبر  9أرسل محمد بن سلمان في 

لحضور مؤتمر منتدى استثمار المستقبل المهم لي، صديقي، أن تأتي إلى السعودية 

 ."ار دوالرملي 2.8بميزانية  2030ونعلن عن رؤية 
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كان كانت شركة "أمازون" ستحصل على مدخل إلى أسواق الشرق األوسط، فيما 

االمير سيحصل على المساعدة في جهوده إلصالح االقتصاد السعودي وتلميع 

 .صورته الشخصية

"، التي باإلحباط من صحيفة "واشنطن بوست 2018شعر األمير على مدى عام 

االت للصحافي المعارض جمال خاشقجي، فيما يملكها بيزوس، التي كانت تنشر مق

شعر بيزوس بالضيق الشديد عندما قام رجال مقربون من ولي العهد السعودي 

  .2018بقتل الصحافي في إسطنبول في تشرين األول/ أكتوبر 

يقول مسؤولين مقربون من األمير إنهم كانوا على معرفة بخطة الختراق هاتف 

 هجوم بالفعل. ، لكن هذا ال يعني حدوثبيزوس

نُقل عن ابن سلمان آنذاك أنه قال للمقربين منه إنه في جهوده إلعادة تشكيل 

، اللذين بنيا ينظر لنفسه بأنه على قدر المستوى من ستيف جوب وبيزوسالمملكة 

 إمبراطورتين تجاريتين من خالل رؤية متقدمة وثقة في النفس.

ن مستشارين قدّموا للحكومة تُظهر وثائق حصلت عليها "وول ستريت جورنال" أ

"، "مبادرات مصممة" إلغراء "أمازون" لتكون جزءاً من مشروع "مدينة نيومالسعودية 

وكان العديد من المستثمرين الغربيين راغبين في استثمار السعودية أموالها في 

كانت "أمازون" واحدة من عدد قليل من الشركات المستعدة لوضع شركاتهم، فيما 

يخدم المستهلكين وزبائن الشركة في بناء مركز بيانات ، وة في السعوديةأموال كبير

 .المنطقة كلها

استثمار "أمازون" كان سيمثل أول استثمار من نوعه في بالنسبة البن سلمان فإن 

من شركة تكنولوجيا غربية، وأول شركة تختار السعودية لتكون مركزا المملكة 

  .دية مثل دبي وأبو ظبيلعملياتها بدالً من المراكز التقلي

قامت فرق من الدرجة الثانية بمتابعة شؤون االستثمار، إال أن بيزوس ومحمد بن 

سلمان واصال الحديث عنه عبر "واتساب"، وكان "واتساب" وسيلة األمير في حملة 

عالقاته العامة، حيث أعطى حسابه على هذه المنصة االجتماعية للزوار الكبار ورجال 

 كاديميين وبعض الصحافيين.األعمال واأل

كان هاتف ابن سلمان يتلقى الرسائل ليالً ونهاراً، وكان يقوم بقراءة الرسائل كل 

يوم، وكان تلقي األمريكيين رداً على رسائلهم له أمراً غير عادي، حيث تعودوا أن 

 يحتفظ األمراء "بخصوصيتهم".
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رياً عندما بدأ الرجالن بتبادل كان الحديث حول مركز البيانات وبكلفة ملياري دوالر جا

اعتقد المسؤولون السعوديون أن "أمازون" كانت ، و2018الرسائل في ربيع 

في المشروع، لكن األمير انتبه لشراء "أمازون" مليارات دوالر  4مستعدة الستثمار 

  .، وإعالنها عن بناء مركز بيانات في البحرين2017شركة تسوق إلكتروني في عام 

لمان في رسالة لبيزوس عن خيبة أمله من االتفاق مع البحرين، لكنه عبّر ابن س

بشأن قرب وصوله إلى  2018واصل إرسال الرسائل إلى بيزوس طوال صيف عام 

 المملكة. 

قرر المستشار األمني لولي العهد مساعد العيبان وقف المحادثات حول مركز 

نيسان/  17، وفي عوديةالبيانات لرفض الشركة التشارك فيها مع المخابرات الس

، وبعد أقل من أسبوعين على مأدبة الطعام بين األمير وبيزوس في 2018أبريل 

عن طلب العيبان من المسؤولين العاملين على االتفاقية التوقف لوس أنجلوس 

  .إتمامها وعدم إخبار "أمازون" أنه جرى تعليقها

ألن ابن سلمان كان يريد حضوره في "مؤتمر ؛ كان من المهم عدم تنفير بيزوس

مناسبة لتأكيد تحالفاته في الرياض نهاية العام، ألن حضوره سيكون االستثمار" 

. ورغم تشجيع األمير لبيزوس في رسالته التي الدولية مع قادة المال واألعمال

لحضور المؤتمر، إال أنه ليس من الواضح ما إذا كان  2018أرسلها في صيف عام 

 يزوس قد أكد حضوره .ب

كتب خاشقجي عددا من المقاالت االستقصائية ومقاالت الرأي لصحيفة واشنطن 

 .بوست، بشكل أغضب األمير

في األيام التي تبعت مقتل خاشقجي، أعلن قادة المال والسياسيون عن 

مقاطعتهم للمؤتمر، بينهم بيزوس، وفي تلك الفترة حصل موظفو "ناشونال 

أعلن مالك  2019ومات عن عالقة بيزوس بسانشيز، وفي يناير إنكويرر" على معل

 ."أمازون" عن إجراءات طالقه من زوجته بعدما اعتقد أن المجلة ستنشر المعلومات

 

Wall Street Journal, Saudi Prince Courted Amazon’s Bezos Before Bitter Split, 

27/01/2020 
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 االختراق يطرح الكثير من األسئلة

أثار التقرير الخاص باالختراق المحتمل لهاتف بيزوس العديد من األسئلة التقنية، 

والتي تحدّ بشكل كبير من مدى القدرة على التأكد من حصول االختراق، أو ما إذا كان 

محمد بن سلمان أو شخص من طرفه هو من قام بهذا األمر. وال يجيب التقرير عن 

، وما إذا كان iTuneد كلمة السر الخاصة بـ بعض القضايا المهمة، مثل عدم وجو

 بيزوس قد ضغط على الرابط أم ال، وما نوع البرنامج الضار.. إلخ. 

ربما اخترقت  السعوديةخلص تقرير محققي األمم المتحدة إلى أن من المحتمل أن 

 كما ،أثار هذا األمر أسئلة وارتباكاً بين خبراء األمن السيبرانيهاتف جيف بيزوس، وقد 

 أدى التقرير إلى وضع المملكة وولي عهدها تحت التدقيق من جديد.

لكنه لم يظهر بشكل علني حتى هذا  ،2019يعود تاريخ إعداد التقرير إلى نوفمبر 

 األسبوع. 

ترك التدقيق العديد من األسئلة الفنية الرئيسية دون تفسير، وهو ما يتطلب مزيداً 

 من الفحص.

وهي هيئة مراقبة تقنية مقرها في تورونتو،  ،Citizen Labي يقول بيل ماركزاك الباحث ف

ليس ألدوات المراقبة: "إنه  السعوديةوقامت في السنوات األخيرة بتتبع استخدام 

والتي أعتقد أن بعضها يحتاج  ،، ويثير بعض األسئلة المثيرة لالهتمامتقريرًا قاطعًا

 إلى مزيد من التوضيح".

نوع البرنامج الضار الذي هو  ،كما يقول الخبراء ،التقرير ربما يكون أهم دليل غائب عن

 الختراق هاتف السيد بيزوس. قيل أنه استُخدم 

يشير التقرير إلى أن هذه البرامج الضارة المزعومة قد تكمن في ملف مشفر تم إرساله 

 .لم يتمكن من فك تشفير هذا الملفإلى هاتف بيزوس، لكن التقرير يقول بأنه 

ر مرصد ستانفورد لإلنترنت بجامعة ستانفورد، والذي كان حتى أغسطس وفقًا لمدي

من المفروض أن يتمكن كبير ضباط األمن في فيسبوك التي تملك واتساب فإنّ  2018

وفحصه بحثًا المحققون من الوصول إلى البيانات الالزمة لفك تشفير الملف المعني 

فك تشفير مرفقات واتساب  "يبدو أنهم ال يفهمون كيفيةعن برامج ضارة، وقال 

 بشكل صحيح".
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، وبدأت 2019في مايو  iPhone Xيقول التقرير إنه تم استالم هاتف بيزوس من نوع 

 24والحفاظ على الجهاز في مختبر آمن يعمل على مدار  ،الجهود لمحاولة جمع األدلة

لم يذكر مع عدم السماح بأي أجهزة إلكترونية أخرى بالدخول أو الخروج، ولكن  ،ساعة

 .التقرير ما إذا كان الهاتف خالل هذه الفترة محظورًا عن االتصال بالشبكة

يشير التقرير إلى أنه لم يتم "كسر حماية" الهاتف، وهي وسيلة للتحايل على قيود األمان 

 التي تعيق عرض الملفات على الهاتف. 

ول على نتائج أقر شخص مطلع على التحقيق بأنه ربما كان هذا األمر ضرورياً للحص

أكثر تحديدًا . ويشير التقرير في صفحته األخيرة إلى أن المحققين ما زالوا يريدون القيام 

 ويبدو أن "هناك ظروفا أخرت هذا بحسب الشخص المطلع. ،بذلك

. التحقيق قد أعاقته مشكلة أمنية شائعة: مشكالت كلمة المروريشير التقرير إلى أن 

االحتياطية  iTunesإلى كلمة المرور الخاصة بنسخة يفتقرون كتب المحققون أنهم 

ويذكر التقرير  ،ولم يوضح التقرير سبب عدم تمكن بيزوس من توفيرهالهاتف بيزوس، 

أنه وفي شهر مايو الماضي تجاوز المحققون كلمة مرور تشفير النسخة االحتياطية 

 للهاتف. 

ات األمن السيبراني التي ، وهي إحدى شركLMG Securityقال الرئيس التنفيذي لشركة 

تتخذ من ميسوال األمريكية مقراً لها: إنها طريقة شائعة عندما تكون كلمة مرور 

 .ولكنها تقلل من كمية بيانات الهاتف المتاحة للمحققين ،النسخ االحتياطي مفقودة

أو  ،ما إذا كان بيزوس قد قام بالنقر على الرابط الضارلم توضح مراجعة التقرير أيضًا 

وهي تقنية قرصنة نادرة  -ا إذا كان قد تم تثبيت البرامج الضارة تلقائيًا على جهازه م

 ولكنها قوية.

الزيادة الكبيرة في البيانات الصادرة والتي بدأت بعد ساعات من استالم قال الخبراء إن 

. في حين أن توقيت الطفرة كان السيد بيزوس للملف قد تشير إلى نشاط ضار

إال أنه وحده ال يكفي الستنتاج حدوث ال الخبراء إنه كان دليلًا ظرفيًا، ق ،مشكوكًا فيه

 .اختراق

ليست من بين الشركات المعروفة بتحقيقات  FTIالشركة التي نفّذت التحقيق، وهي 

وتقدم المشورة للشركات في  ،عامًا 38. وقد تأسست الشركة منذ فحص اإلنترنت

بما في ذلك الدعاوى  ،ائل الحساسةجميع أنحاء العالم حول مجموعة من المس

 القضائية للشركات والمحاسبة الجنائية.
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سعت الشركة إلى توسيع محفظة األمن السيبراني لديها بسرعة في السنوات 

عينت أنتوني فيرانتي كرئيس عالمي لألمن السيبراني. عمل  2017وفي عام  ،األخيرة

السيد فيرانتي، المخضرم في مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي كان رئيسًا لموظفي 

كمدير لالستجابة للحوادث اإللكترونية في مجلس األمن  ،قسم اإلنترنت بالوكالة

 د التقرير الخاص بهاتف السيد بيزوس.القومي أثناء إدارة أوباما. وفيرانتي هو مع

حيث تقوم بتجنيد عدد  ،بعالقات وثيقة مع وكاالت إنفاذ القانون FTIتحتفظ شركة 

 ،كبير من وكاالت االستخبارات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والواليات المتحدة

 وقد شارك فيرانتي في تحقيقات أخرى رفيعة المستوى.

لي األمن السيبراني السابقين في الواليات المتحدة الذين وصفه العديد من مسؤو

عملوا مع السيد فيرانتي بأنه محقق مباشر يتمتع بمهارات تقنية حقيقية. قال أحد 

الزمالء السابقين: "أنتوني محترف". "إنه ليس من النوع الذي يضع شيئًا ما دون ثقة 

 حقيقية".

Wall Street Journal, Bezos Hack Report Puzzles Cyberexperts, 24/01/2020 
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 كيف تجاوب السعوديون مع اتهام ابن سلمان؟

قام مؤيدو الحكومة السعودية بالرد على اتهام ابن سلمان باختراق هاتف بيزوس من 

خالل إطالق وسم يدعو لمقاطعة منتجات شركة أمازون. لكن الصحف السعودية 

خلت تقريباً من أي بيانات رأي عن الموضوع، واكتفت بنشر التصريح المقتضب 

 رجية السعودي عن الموضوع. للسفارة السعودية في واشنطن وتصريحات وزير الخا

ردت وسائل اإلعالم االجتماعية المؤيدة للسعودية، والصحف السعودية 

والمسؤولون الحكوميون ، بغضب على االتهام بأن ولي العهد األمير محمد بن 

 سلمان اخترق هاتف جيف بيزوس.

يناير تم إطالق وسم #قاطعوا_منتجات_امازون في السعودية، وتم  23وفي يوم 

 مرة. 10,000ستخدام هذا الوسم ا

ألف متابع.  60ولديه  MBS_MBSKSAتم بدء هذا الوسم من حساب على تويتر اسمه 

 .تويترالحساب الحقًا بواسطة وقف هذا تم وقد 

"مقاطعة وسم ، عندما كان  2018في نوفمبر هذا الوسم يُعيد حملة مشابهة 

فت صحيفة واشنطن بوست بعد أن كش، الشهرذلك األمازون" هو أهم موضوع في 

 .خاشقجيالمملوكة لشركة بيزوس تفاصيل عن مقتل جمال 

، التي استخدمت هذا الوسممن التغريدات  1400بنشر حسابًا  50في ذلك اليوم قام 

 غير موثوق. اًنشاطتحمل عالمة من تويتر أنها تمارس العديد من تلك الحسابات و

وس: "إذا لم تعتذر، فسوف تقبل بيزبعض التغريدات التي حملت الوسم قالت ل

 الشعب السعودي".يد خسارة ماليين الدوالرات على 

لمستخدمين يقومون بحذف أظهرت الحسابات المتعددة أيضًا مقاطع فيديو 

 .من أجهزتهم Amazonتطبيق 

لصحفي سلطان بن لفي وسائل اإلعالم التقليدية ، نشرت صحيفة عكاظ مقال رأي 

واشنطن بوست وأن بيزوس يحاول "تشويه صورة السعودية"، ، وقال فيه إن بندر

ارديان غوأضاف المقال أن صحيفة ال "تقود حملة ظالمة ضد المملكة وولي العهد".

 للمملكة".األمد ظهر "عداء طويل ، التي نشرت خبر االختراق المزعوم ، تُ

العديد منها لم تنشر أي من الصحف السعودية البارزة مقاالت رأي حول بيزوس ، لكن 

 .عن الموضوع وزير الخارجيةلعالقة السعودية بالقضية وتصريح نفي السفارة نشرت 
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Business Insider, BoycottAmazonProducts': How Saudi bots, Twitter, and 

newspapers are reacting to accusations that their Crown Prince hacked Jeff 

Bezos' phone, 23/01/2020 
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 الملخص التنفيذي

 الشأن السياسي واالجتماعي 

  تقوم استراتيجية محمد بن سلمان على استخدام الرياضة كأحد أساليب ترويج

البالد سياحياً، وكسر المقاطعة السياسية التي تُعاني منها البالد منذ اغتيال 

خاشقجي. وبقيام السعودية بضخّ األموال بشكل سخي للغاية، فإنّ من 

على الرياضيين والمؤسسات الرياضية، كما هو األمر بالنسبة لبقية الصعب 

بمرور  األعمال، مقاطعة السعودية، والمقاطعون سيصبحون هم األقلية

 .  الوقت

  تُؤدّي األسعار المرتفعة لتذاكر أنشطة هيئة الترفيه إلى إبقاء السعوديين غير

الحكومة أن تقوم بحل المقتدرين خارج دائرة االستمتاع بهذه األنشطة. وعلى 

المشاكل االقتصادية لهذه الفئة، كي ال يشعروا بالعزلة عن المجتمع من 

حولهم، وكي يتمكنوا من اإلنفاق أيضاً؛ بما يساعد في تعزيز الحركة االقتصادية، 

 وهو ما ال يمكن أن يتم بدفع هؤالء لالقتراض من أجل حضور أنشطة ترفيهية. 

 وضع االقتصاد 

 الطاقة السعودية عن عطاء لبناء أربع محطات للطاقة  أعلنت وزارة

الشمسية في المملكة. وتسعى المملكة إلى بناء محطات طاقة متجددة تُنتج 

 .2030ألف ميغاوات بحلول عام  60

  مليارات دوالر في أول طرح للسندات في عام  5تمكنت السعودية من جمع

دوالر. ويمكن للسعودية  مليار 23، وقد وصلت قيمة طلبات الشراء إلى 2020

 مليارات إضافية.  4أن تطرح سندات أخرى لجمع 

  قال وزير المالية السعودية بأن الحكومة سوف تضخ األموال التي تم تحصيلها

 ومن اكتتاب أرامكو في السوق المحلية، وأن الصناعات المحلية القائمة 

فض العجز في ستحصل على زيادات في رأس المال، كما توقع أن ينخ الجديدة

 . 2020الميزانية بحلول نهاية عام 

  تعتزم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية طرح عام أولي في الشهر

خطط لهذا الطرح عام % من رأسمالها. وكانت المجموعة تُ 15المقبل لبيع 

 ، ولكن تم تأجيله حتى اآلن العتبارات عدّة. 2016

 ُلكن 2020نوك السعودية خالل عام توقع أن ينمو معدّل اإلقراض في البي ،

هوامش األرباح التي تتمتع بها البنوك سوف ينخفض، نتيجة النخفاض أسعار 
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الفائدة. وسوف تظل القروض العقارية لألفراد هي المحرك الرئيسي للقروض 

 هذا العام. 

  تقوم شركة "سدرة كابيتال" السعودية بمباحثات مع مالكي فندق ريتز العريق

مليون  750عن  يقلن أجل شرائه، وقد طلب المالكون مبلغاً ال في لندن م

 باوند. 

  تُجري مجموعة فودافون محادثات لبيع حصتها في وحدتها المصرية إلى

 "شركة االتصاالت السعودية".

 في  يقوم صندوق االستثمار السعودي بمباحثات لشراء فريق نيوكاسل يونايتد

 .  المملكة المتحدة

 النفطأرامكو وإنتاج 

  من أعلى مستوى وصلت له. وجاء هذا 10انخفضت أسهم أرامكو بأكثر من %

أن تأثر سوق البورصة السعودي بالتطورات التي تشهدها  بعدَاالنخفاض 

المنطقة بعد اغتيال سليماني. ورغم االنخفاضات التي تعرض لها السهم، إال 

 . رياالً 32سعره ما زال أعلى من سعر التعويم، والبالغ  أنَّ

  تضغط البنوك العالمية التي شاركت في اإلعداد الكتتاب أرامكو من أجل

الحصول على رسوم إضافية مقابل مشاركتها في اإلعداد لالكتتاب، حيث 

 مليون دوالر.  5حصل كل بنك على ما معدله 

  رغم الحديث عالمياً عن إمكانية اندالع مواجهة في المنطقة بعد مقتل

% لمدة يومين قبل أن تعود 5ار النفط لم ترتفع إال بنسبة سليماني، إال أن أسع

تقدير األسواق إلى أن األزمة  بحسبلمستوى أقل مما كانت عليه. ويعود األمر 

مرشحة للتهدئة، وأن أسعار النفط الحالية مرتفعة أصالً، وأن لدى الدول 

ي مصلحة المنتجة القدرة على زيادة اإلنتاج فوراً، وأن زيادة األسعار ليست ف

 سوق النفط.

  شكّلت قروض شركة أرامكو، والتي جاءت عبر االكتتاب، حوالي ثالثة أرباع الديون

. وباستثناء ديون أرامكو 2019التي طلبتها شركات الطاقة الخليجية في عام 

فإنّ ديون شركات الطاقة الخليجية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثالث 

 سنوات.  

 اإلنتاج النفطي من حقل الوفرة، بعد توصلها  2020س ستبدأ الكويت في مار

إلى اتفاق مع السعودية بخصوص حقول المنطقة المشتركة في شهر 
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ديسمبر. ويتوقع أن يتم تخزين النفط الذي سيتم إنتاجه من الحقل طيلة فترة 

 سريان اتفاقية األوبك لخفض اإلنتاج.

 ا في الصين على سوق تراقب السعودية األثر المحتمل لتفشي فايروس كرون

النفط، والذي انعكس حتى اآلن في انخفاض سعر البرميل ألول مرة منذ أكثر 

$. ويخشى سوق النفط من تراجع الطلب على 60من عام تقريباً إلى ما دون 

 النفط في الصين بعد تعطّل سفر وحركة ماليين الصينيين. 

 العالقات الدولية

 الفيدرالية يحاولون الوصول إلى هاتفي  ما زال المحققون في مكتب التحقيقات

آيفون كان يملكهما الطالب السعودي الذي قام بإطالق النار على زمالئه 

األمريكيين في قاعدة بحرية في فلوريدا في ديسمبر. وقد طلب المحققون 

 مساعدة من شركة أبل للوصول إلى البيانات.

 األمن نهاية ديسمبر  قال تقرير سري قدّمه محققو األمم المتحدة إلى مجلس

إن الحوثيين ليسوا هم من قام بالهجوم على محطتي البقيق وخريص. لكن 

مهمة المحققين لم تتضمن تحديد الجهة المسؤولة. وكانت السعودية قد 

 قالت بأنها ستؤجّل الرد على الهجمات إلى حين صدور نتائج هذا التحقيق. 

 ام رادار على الساحل الشرقي أعلن الرئيس الفرنسي عن قيام فرنسا بنشر نظ

للسعودية، ويبدو أن عملية النشر تّمت مباشرة بعد الهجمات على المنشآت 

 النفطية في سبتمبر، ولكن لم يتم اإلعالن عن هذا األمر إال اآلن.

 يناير  15الصيني الذي تم التوصل إليه بين البلدين في -سيؤدي االتفاق األمريكي

، وخاصة تلك التي تُصدّر سلعاً قابلة لالستبدال إلى تضرر عدد من الدول 2020

بسهولة، مثل الطاقة والمنتجات الزراعية. وتعدّ السعودية من أبرز 

 االقتصاديات الرئيسية التي يحتمل أن تتضرر من هذا االتفاق. 

 اختراق هاتف بيزوس

  تقرير التحقيق الخاص باختراق هاتف بيزوس ترك العديد من األسئلة التي لم

يتم اإلجابة عليها، ومن بينها: نوعية البيانات التي تمّ الوصول إليها، وما نوع 

الملف الذي تم إرساله لبيزوس، وهل كان ابن سلمان شخصياً هو من قام 

ممن التقاهم ابن بذلك أم قام شخص آخر بذلك، وهل تم استهداف آخرين 

 سلمان في جولته األمريكية أيضاً؟ 

  أظهر تقرير األمم المتحدة أن االختراق الذي تعرّض له هاتف جيف بيزوس تم

. لكن الشركة اإلسرائيلية المصنعة Pegasusعلى األرجح بواسطة برمجية 
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قد استُخدمت في استهداف  Pegasusللبرمجية نفت نفياً قاطعاً أن تكون 

 وس. هاتف بيز

  أثارت قضية اختراق هاتف بيزوس مخاوف من أن يكون ابن سلمان قد

استهدف آخرين في تواصالته معهم عبر واتساب. وممن أثيرت المخاوف 

أنه كان  2018حولهم جيراد كوشنر صهر ترامب، والذي كُشف في مارس 

 يتواصل مع ابن سلمان عبر واتساب. 

  بإنشاء مركز بيانات لها في كان ابن سلمان يأمل في أن تقوم أمازون

السعودية، حيث كان هذا األمر سيشكل أول خطوة من هذا القبيل من شركة 

عمالقة، وسيساهم بشكل كبير في تلميع صورته دولياً. لكن رفض أمازون 

لمشاركة مركز البيانات مع المخابرات السعودية دفع السعوديين إلى إلغاء 

ن األمير كان حريصاً على حضوره إلى الفكرة، لكنهم لم يبلغوا بيزوس، أل

 "دافوس في الصحراء"

  أثار التقرير الخاص باالختراق المحتمل لهاتف بيزوس العديد من األسئلة

التقنية، والتي تحدّ بشكل كبير من مدى القدرة على التأكد من حصول االختراق، 

. وال أو ما إذا كان محمد بن سلمان أو شخص من طرفه هو من قام بهذا األمر

يجيب التقرير عن بعض القضايا المهمة، مثل عدم وجود كلمة السر الخاصة بـ 

iTune ..وما إذا كان بيزوس قد ضغط على الرابط أم ال، وما نوع البرنامج الضار ،

 إلخ. 

  قام مؤيدو الحكومة السعودية بالرد على اتهام ابن سلمان باختراق هاتف

عة منتجات شركة أمازون. لكن بيزوس من خالل إطالق وسم يدعو لمقاط

الصحف السعودية خلت تقريباً من أي بيانات رأي عن الموضوع، واكتفت بنشر 

التصريح المقتضب للسفارة السعودية في واشنطن وتصريحات وزير 

  الخارجية السعودي عن الموضوع.

 

 

 


