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 أداء االقتصاد المحلي

 

 مليون دوالر 700مجموعة الحبيب تسعى لجمع 

فبراير، ويهدف  10يبدأ االكتتاب العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية يوم 

 870إلى  2019مليار ريال. وكانت أرباح الشركة قد وصلت في عام  2.6إلى جمع حوالي 

 مليون ريال. 

مليار ريال  2.63جمع ما يصل إلى تسعى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية إلى 

 فبراير. 10أولي سيبدأ يوم خالل طرح 

بين  السعودية،وسيتراوح سعر سهم المجموعة، وهي واحدة من أكبر الشركات في 

 . ريال للسهم 50إلى  43

ستبلغ  ،٪ من الشركة15والبيع المخطط له بنسبة  ،بناءً على هذا النطاق السعري

 .مليار ريال 17.5مليار ريال إلى  15.1قيمة االكتتاب حوالي 

 20فبراير وسيتم تسعير األسهم في  10ملية االكتتاب لالكتتاب العام في ستبدأ ع

مليون  52.5وستقوم الشركة بعرض نشره في موقع الشركة،  تمَّفبراير وفقا لما 

 .سهم للبيع

المستشارون الماليون لعملية االكتتاب هم "جدوى لالستثمار" و"الرياض المالية"، 

جدوى لالستثمار" و"الرياض المالية و"المجموعة بينما سيتم مسك الدفاتر من قبل "

 هيرميس".  –المالية 

وحققت ربحاً بقيمة مليار ريال،  5حوالي  2019في عام وقد بلغت إيرادات المجموعة 

 . مليون ريال 870

تعد عملية بيع أسهم المجموعة أول طرح بعد اكتتاب أرامكو، والذي جمع أكثر من 

 في أكبر اكتتاب عام في العالم. مليار دوالر في ديسمبر،  29

مجموعة مستشفيات المانع العامة" عن نيتها لالكتتاب العام  وقد أعلنت مجموعة "

 هذه السنة أيضاً. 

كما تدير  ،تمتلك الشركة وتدير سبعة مرافق للرعاية الصحية وشركتين للصيدلة

سبعة مراكز للرعاية الصحية وشركتين للحلول الطبية، وتعمل في جميع أنحاء 

 والبحرين.  اإلماراتو السعودية
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Bloomberg , Saudi Healthcare Firm Is Said to Seek Up to $700 Million in IPO, 

05/02/2020 

 

 اكتتاب أرامكو يشجع الشركات السعودية

تسعى العديد من الشركات السعودية إلدراج أسهمها في بورصة الرياض في 

األشهر المقبلة في أعقاب االكتتاب العام القياسي لشركة أرامكو. ويشمل ذلك 

و"مجموعة بن داود السعودية" و"شركة معالجة  "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب"

 األغذية المتميزة "تنمية".

السعودية إلدراج أسهمها في بورصة الرياض في  تسعى العديد من الشركات

 األشهر المقبلة في أعقاب االكتتاب العام القياسي لشركة أرامكو.

٪ من أسهمها 1.7مليار دوالر من خالل إدراج حوالي  29.4جمعت أرامكو السعودية 

مما أثار مخاوف بعض المحللين من أنها ستستنزف  ،في سوق "تداول" في ديسمبر

باستثناء  ،الماضي الشهر خالل التداول حجمالسيولة من السوق. لكن متوسط 

 .2019 لعام التداول حجمظل أعلى من متوسط  ،أرامكو

ظبي كابيتال المحدودة في  وقال كبير المسؤولين اإلستراتيجيين في شركة أبو

 ".امكو القوة الكاملة للسوق السعوديةأظهرت أرأبوظبي: "لقد 

إحدى أكبر شركات تشغيل المستشفيات في  ،مجموعة سليمان الحبيب الطبيةتعد 

بعد أن  ،واحدة من أوائل الشركات التي تسعى لالكتتاب بعد أرامكو ،الشرق األوسط

 أرجأت الصفقة سابقاً من أجل االكتتاب العام ألرامكو.

لشركات المملوكة لعائالت على اإلدراج، في محاولة المزيد من ا السعوديةتشجع 

لتطوير أسواق رأس المال في إطار حملة إصالح تهدف إلى تقليص اعتماد المملكة 

 على عائدات النفط.

٪ 30خففت الجهة المنظمة من متطلبات االكتتاب التقليدية إلدراج  ،كتشجيع إضافي

 على األقل من الشركة.

من عن اكتتابها عة بن داود السعودية" لتجارة التجزئة "مجمومن المتوقع أن تعلن 

أو مطلع الربع  مليار ريال سعودي في نهاية الربع األول من هذا العام 1.5أجل جمع 

 الثاني.
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التي تملك عالمتي السوبر ماركت "الدانوب" و"بن داود"  ،وقالت المصادر إن المجموعة

نك األهلي كابيتال وجي بي آي قد استأجرت غولدمان ساكس ووجيه بي مورغان وب

 مع "موليس وشركاه" كمستشار مالي. ،لتنظيم الصفقة

التي تنتج اللحوم المصنعة شركة معالجة األغذية المتميزة "تنمية"، وتعتزم 

من أجل جمع ما اإلعالن عن إدراجها في الربع الثاني،  ،والمطبوخة في ثالثة مصانع

ت الشركة "السعودي الفرنسي كابيتال" إلدارة واستأجر .مليون ريال 400إلى  300بين 

 الصفقة.

مقابل خمسة  ،باستثناء أرامكو ،شهد السوق ثالث صفقات فقط ،في العام الماضي

كانت أعلى بسبب االكتتاب في  2019على الرغم من أن العائدات في عام  ،2018في عام 

 شركة "المراكز العربية".

وهي أكبر بورصة في الشرق  ،سوق "تداول"أدّى طرح اكتتاب أرامكو إلى تصنيف 

 إلى المركز التاسع عالمياً من حيث القيمة السوقية. ،األوسط

وهو ما يمثل  ،٪30٪ و20الشركات التي تدخل تداول تحصل على خصم يتراوح بين 

 عائدًا جيدًا للمساهمين الحاليين في هذه الشركات والمستثمرين.

Business Insider, Taps open for Saudi listings after Aramco's record IPO, 

04/02/2020 

 

 STVصندوق رأس المال المخاطر 

قام صندوق "رأس المال المخاطر" التابع لشركة االتصاالت السعودية، وهو واحد من 

أكبر صناديق رأس المال االستثماري في الشرق األوسط، بتعيين إيفان 

ياكوفليفيتش للمساعدة في تحويل استثمارات الصندوق من الشركات الناشئة إلى 

 .Unicorns Companiesالشركات الناشئة بقيمة مليار فأكثر 

قام صندوق "رأس المال المخاطر" التابع لشركة االتصاالت السعودية، وهو واحد من 

بتعيين إيفان أكبر صناديق رأس المال االستثماري في الشرق األوسط، 

ياكوفليفيتش للمساعدة في تحويل استثمارات الصندوق من الشركات الناشئة إلى 

 .unicorns companiesفأكثر الشركات الناشئة بقيمة مليار 
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وقالت الشركة في بيان إن ياكوفليفيتش سينضم إلى شركة رأس المال المخاطر 

STV  السعودية، والتي دعمت شركةCareem Inc والتي تتخذ من دبي مقراً لها قبل ،

 . Uber Technologiesبيعها لشركة 

شرق في ال Googleوكان ياكوفيلفيتش سابقًا رئيسًا لألسواق الجديدة في شركة 

 األوسط وشمال إفريقيا.

 Uberوتزايد االهتمام بقطاع التكنولوجيا الناشئة في الشرق األوسط، بعد أن وافقت 

لـ"سوق دوت كوم"  Amazon.com Incوبعد شراء  Careemالعام الماضي على شراء 

 . 2017في عام 

 لماضي.مليون دوالر من التمويل العام ا 700شركة ناشئة أكثر من  600وتلقت حوالي 

سيساعد ياكوفيلفيتش، الحاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

وهو سوق رقمي للشحن البري الذي جمع  ،Trukkerفي تطوير شركات مثل  ،ستانفورد

 ،Mrsoolو  ،واحدة من أكبر الجوالت األولية لرأس المال لبدء األعمال في المنطقة

 .السعوديةوهو تطبيق توصيل أكثر شعبية من شركة أوبر وفيسبوك في 

بتمويل من شركة االتصاالت السعودية، وهي  2017عملياتها في عام  STVبدأت شركة 

 . مليون دوالر على األقل 500تدرس جمع صندوق ثان بقيمة 

Bloomberg , Saudi VC Fund Hires From Google to Help Build Tech Unicorns, 

09/02/2020 

 

 ألف فيزا سياحية 400السعودية أصدرت 

وحتى  2019ألف فيزا سياحية منذ سبتمبر  400قالت هيئة السياحة بأنه تم إصدار 

منتصف فبراير. وأن العقبة األساسية التي تواجه تطوير قطاع السياحة هي غياب 

 البنية التحتية، بما في ذلك توفر غرف الفنادق التي يمكن أن تستوعب الطلب المتزايد. 

المملكة أصدرت أكثر من فبراير إن  24يوم  يةالسعودقال أكبر مسؤول سياحي في 

منذ أن فتحت حدودها أمام السياح األجانب في أواخر ألف تأشيرة سياحية  400

 ال يشمل هذا الرقم ماليين المعتمرين. سبتمبر. و

مليون زيارة سنويًا بحلول  100الهدف هو جذب بحسب خطة التنويع االقتصادي فإن 

 .2030عام 
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رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني والمستشار  ،بوقال أحمد الخطي

 ،"هو أن البنية التحتية غير موجودة ،التحدي الكبير الذي يواجهناالرئيسي البن سلمان: " 

 "فالمملكة غنية جداً في هذا القطاع، ولديها كنوز طبيعية تحتاج إلى استثمارات قوية."

منذ فترة  السعوديةكانت  ،لى تأشيرة سياحيةإلى ما قبل فتح الباب أمام الحصول ع

من حيث إمكانية زيارتها ما لم يكن الغرض طويلة واحدة من أصعب الدول في العالم 

 من ذلك هو تأدية فريضة الحج.

بالوجهات اإلقليمية  منافسةالما زال أمام السعودية طريق طويل قبل أن تتمكن من 

مليون ضيف دولي في عام  16.7للسياحة، فقد استقبل مركز دبي المالي والترفيهي 

2019 . 

إضافة المزيد من الرحالت الجوية يقول المسؤولون السعوديون إنهم بحاجة إلى 

 من أجل تحقيق أهدافهم في تطوير قطاع السياحة. وغرف الفنادق 

Bloomberg , Saudi Arabia Has Granted 400,000 Visas Since Opening to 

Tourism, 24/02/2020 

 

  البتيل تقدم بديالً صحياً في عيد الحب

قامت "شركة بتيل" للتمور بتقديم هذا المنتج بشكل فاخر. وتُخطط الشركة لالنتشار 

للتوسّع عالمياً. وقامت ببعض الخطوات التسويقية الملفتة في الفترة األخيرة، حيث 

 قدّمت منتجاً ألعياد الميالد، كما تُقدّم اآلن منتجاً لعيد الحب. 

فعليًا في السعودية من الناحية العملية، حتى وقت قريب، كان يوم عيد الحب محظورًا 

إن لم يكن بموجب القانون فخوفًا من االحتجاز من قبل السلطات الدينية القوية. 

وكانت الشركات تذهب بعيداً في تطبيق هذا األمر من خالل إزالة كل المنتجات 

راير، فب 14الحمراء في أقسام بيع الزهور ومحالت بيع الهدايا في األيام التي تسبق 

 إلزالة أي تلميحات رومانسية.

السعودية يمكن أن تصبح المصدّر لهدية عيد الحب الفاخرة وغير أما اآلن، فإنّ 

 .التقليدية: التمور الممتازة

قامت شركة "بتيل الدولية"، وهي شركة سعودية مملوكة لعائلة بتيل، بتحويل التمور 

ي العاصمة الرياض، تتنوع التمور إلى سلعة رفاهية فاخرة. ففي أحد متاجر الشركة ف
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المعروضة، فهناك عجوة سوداء المعة، وتمتلئ بعض التمور باللوز والكراميل 

 والبعض اآلخر بالفستق األخضر أو قشرة البرتقال. 

مقارنة  ،2019٪ في النصف األول من عام  27ارتفعت صادرات السعودية بنسبة 

 مليون دوالر. 202، بإيرادات تجاوزت 2018بالفترة نفسها من عام 

على الرغم من أن مزارع التمر كانت موجودة منذ  ،1991بدأت بتيل أعمالها في عام 

 الثالثينيات. 

 نخلة 100,000رطل من التمور سنويًا من أكثر من  617,000أكثر من تحصد الشركة 

 الرياض.  مزروعة في منطقة الغاط شمال

وتخطط لالنطالق على الرغم من صغر حجمها، إال أن الشركة رائدة في سوق التمور، 

 .نحو العالمية

وتُباع األنواع تقوم الشركة بتصنيف التمور حسب الحجم الكبير والملمس والمظهر، 

  الرديئة بعالمة تجارية منفصلة.

ع بعض العالمات التجارية ال تصنّف "تمور بتيل" ضمن التمور الرخيصة، ففي حين تبي

 .ريال 175أقل سعر للكيلوغرام من تمور البتيل هو رياالت، فإن  10كيلو التمر بأقل من 

، معظمها في دول الخليج، وتتوسع في الواليات المتحدة، متجراً 40تدير بتيل حاليًا 

 ميشيغان، وهي ضاحية في ديترويت، وسيتم فتح فرع آخر في-مع امتياز في برمنغهام

 هيوستن في منتصف العام، مع خطة للتوسع في أوروبا والمملكة المتحدة، 

هذا العام، وهي خطوة مهمة في بلد عرضت بتيل مجموعة تمور خاصة بعيد الميالد 

 يحظر الكنائس. 

، وأصبح من المعتاد أن هدايا الشركات أيضًا جزءًا مربحًا من أعمال "بتيل"أصبحت 

ويشمل ذلك قادة اض على صناديق من تمورها، تحصل الوفود التي تحضر للري

 . العشرين الذين سيحضرون في نوفمبر

Bloomberg , A Healthier Alternative to Luxurious Chocolate This Valentine’s 

Day, 06/02/2020  
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 الشأن السياسي واالجتماعي

 

 التحضيرات لقمة العشرين

يتابع ابن سلمان أدق التفاصيل فيما يتعلق بتنظيم قمة العشرين، والتي يراها فرصة 

لتحسين "السمعة الدولية المشوهة" للمملكة، واإلعالن عن الجهود المبذولة 

لتأسيس المملكة كوجهة تجارية وسياحية. ولكن السعودية تواجه العديد من 

نادق كافية الستضافة الوفود وليس العقبات في هذا السياق، بدءاً من إيجاد غرف ف

 انتهاء باحتمال تخفيض بعض الدول لحضورها في القمة. 

شارك المستشار في الديوان الملكي فهد تونسي قصة نادرة من الدائرة الداخلية 

األمير رفض شعارات لولي العهد، وقال لجمهور من الصحفيين السعوديين بأن 

logos  لقمة العشرين مقدّمة من أفضل وكاالت التصميم في العالم، وقال بأنه يريد

. وقال تونسي إن الوقت بدأ ينفد، ومع ذلك فإن األمير بقي مصرّاً على شعاراً سعودياً

 موقفه. 

عامًا، اسمه  28في نهاية المطاف تم اختيار شعار لمصمم محلي يبلغ من العمر 

 محمد الحواس. 

 رفيع المستوى بالتفاصيل ما هو على المحك بالنسبة للسعودية، يعكس االهتمام

 وهي ترحب بزعماء أكبر االقتصادات في العالم.

يجد الكثيرون مفارقة في أن تستضيف السعودية اجتماعات بينما من المحتمل أن 

، إال أن المسؤولين السعوديين مرتاحون عالمية تركز على تغير المناخ وتمكين المرأة

 بحذر. 

٪ من الناتج االقتصادي 80إن رئاسة نادي العشرين، والذي يُمثل ما ال يقل عن 

لتحسين تلك السمعة  -كما يأمل المسؤولون-سيوفر فرصة للسعودية العالمي، 

واإلعالن عن الجهود المبذولة لتأسيس المملكة  الدولية المشوهة بشكل سيئ

األمير محمد إلى تنويع  كوجهة تجارية وسياحية، وهي الركائز األساسية لدفع

 االقتصاد.

فبراير إلى الرياض لحضور  22سيتوجه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يوم 

 أول اجتماع لمجموعة العشرين على مستوى الوزراء.
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وقال وزير اإلعالم السعودي تركي الشبانة على خشبة المسرح، وهو يقف إلى جانب 

واء مسلطة على المملكة"، "كيف يمكننا االستفادة تونسي، هذا األسبوع: إن "األض

 من هذه الفرصة لرواية قصتنا والتحدث عنها بطريقة إيجابية؟"

هذه ليست مهمة بسيطة بعد عامين هيمنت عليها قصصٌ حول مقتل جمال 

خاشقجي على أيدي عمالء سعوديين، واحتجاز النشطاء، ومؤخرًا ادعاء من مدير 

 أن األمير محمد اخترق شخصياً هاتفه.موقع أمازون جيف بيزوس 

وقال دوروثي شميد، رئيس برنامج تركيا والشرق األوسط في معهد إيفري، وهو 

كانت هناك حوادث خطيرة للغاية تعطي االنطباع بأن البالد في معهد فرنسي بارز: "

 ". حيرة داخلية كاملة وال تحترم قواعد الدبلوماسية الدولية 

. ال تزال الناشطة في مجال حقوق المرأة، دث ال تزال دون حلالعديد من تلك الحوا

لجين الهذلول، التي تواجه اتهامات تشمل الدعوة إلى تغيير النظام والتواصل مع 

الدبلوماسيين والصحفيين األجانب، وهناك أشخاص آخرون قيد المحاكمة، وآخرون 

ة قصف التحالف بقيادة ، إلى جانب معتقلين آخرين، مع استمرار حملقانونينفي مآزق 

السعودية في اليمن على الرغم من الجهود المبذولة إلنهاء الحرب، وال يزال الخالف 

مع قطر المجاورة دون حل، ولم تتم إعادة العالقات الدبلوماسية الكاملة مع كندا 

 .2018بعد خالف في عام 

، مثلما فعلت دمةحتى اآلن ال يوجد ما يُشير إلى مقاطعة محتملة لقمة العشرين القا

سيكون هناك غياب ملحوظ في االجتماع الدول في أعقاب مقتل خاشقجي، إال أنه 

، فالواليات المتحدة لم ترسل وفداً رفيع المستوى، وكذلك فعلت كلٌ من الوزاري

الصين وروسيا وتركيا، وليس من المتوقع حضور محافظي البنك المركزي في ألمانيا 

 إفريقيا. والهند ووزير مالية جنوب

ويمكن  يركز ابن سلمان حالياً على االستثمار في البنية التحتية في العاصمة الرياض،

مالحظة ذلك في الحواجز الخرسانية التي أغلقت المدينة، في الوقت الذي يعمل فيه 

 العمال على إنهاء مشروع مترو ضخم.

نية منهم جاهزين . قد يكون ثمافندقًا في الرياض وحدها 60يتم بناء ما يقارب من 

ي حين أن ذلك سيضيف بحلول موعد وصول قادة مجموعة العشرين في نوفمبر. ف

غرفة موجودة بالفعل، إال أن إيجاد سكن مناسب  17000غرفة إلى حوالي  1000حوالي 

، فمدينة أوساكا، التي استضافت قمة العام لجميع الوفود قد ال يزال يُمثل تحديًا

 شخص. 30,000الماضي، خططت الستضافة 
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. وإلى جانب أحداث زائر للقمة نفسها 10,000إن المملكة تتوقع حوالي وقال تونسي 

مؤتمراً ومنتدى هذا  50مجموعة العشرين، تخطط المملكة الستضافة أكثر من 

 ألف زائر". 250ستجذب "ما ال يقل عن العام، والتي 

تتوقع "جدوى  الطفرة في البناء يمكن أن تُعطي دفعة لالقتصاد السعودي.

مجموعة العشرين ستُحفز نموًا لالستثمار"، وهي شركة استثمار مقرها الرياض، أن 

هذا العام، مع زيادة في سياحة األعمال ٪ في االقتصاد غير النفطي 0.2إضافيًا بنسبة 

 التي تدعم االستهالك.

ة ولكن في الحدث الذي تحدث فيه تونسي، كان التركيز على تعزيز القوة الناعم

 للمملكة، وناقش المسؤولون طرق تغيير المفاهيم الدولية عن المملكة.

وقالت فاطمة القرني، عضو مجلس الشورى االستشاري: "هذه هي فرصتنا إللهام 

 العالم بهويتنا ورؤيتنا".

، ورعت الحفالت الموسيقية في عهد األمير محمد، خففت الحكومة القيود االجتماعية

وأنهت السياسات التي تتطلب من النساء للحصول على المختلطة بين الجنسين 

موافقة ولي األمر الذكر قبل السفر. يدعم الكثير من السعوديين القيادة بشدة 

 ويرفضون االنتقادات الموجهة لها باعتبارها محاوالت لتقويض االنتقال.

ومع ذلك، إنها الحملة السياسية المتزامنة التي سيطرت على عناوين الصحف 

، عندما قاد األمير محمد حملة مثيرة للجدل لمكافحة الفساد، 2017المية منذ عام الع

وهو نفس ، فندق ريتز كارلتون بالرياضواحتجز العشرات من أقوى رجال المملكة في 

 .المكان الذي من المقرر أن يستضيف قمة العشرين

أن رئاسة وأشار تونسي إلى السردية.  هذهالمسؤولون السعوديون يريدون تغيير 

. وقال السياحةمجموعة العشرين في السعودية تتزامن مع إطالق المملكة لقطاع 

إن المسؤولين يخططون لفرش السجادة الحمراء للسياح، وتعريف الزائرين 

 بالتغييرات الجارية في المملكة.

Bloomberg , No Detail Too Small for Saudi Prince as G-20 Offers Redemption, 

20/02/2020 
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 تغييرات حكومية تعيد الفالح للواجهة

فبراير، حيث تم تحويل هيئات  25شهدت الحكومة السعودية تغيرات عديدة يوم 

االستثمار والسياحة والرياضة إلى وزارات، وتم دمج وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة 

وزارة الموارد البشرية »العمل والتنمية االجتماعية، وتعديل مسمى الوزارة ليصبح 

وة األبرز هي إعادة الفالح إلى الواجهة من جديد، وكانت الخط«. والتنمية االجتماعية

بعد أن اعتقد الكثيرون أنه قد خرج من المشهد نهائياً، كما كان ملفتاً تعيين عدد من 

 المقربين البن سلمان في مناصب وزارية. 

، إنشاء وزارة لالستثمار وعُيّن خالد الفالح وزيراً لهافي سلسلة من األوامر الملكية، تم 

، وأعفي وزير اإلعالم تركي الشبانة من للرياضةإنشاء وزارة للسياحة وأخرى  كما تم

 .مستشار مقرب من محمد بن سلمانمكانه. والقصبي ماجد القصبي منصبه، وعُين 

وهو ما تحتاجه السعودية في الوقت  الفالح لديه خبرة في إدارة المشاريع الكبيرة،

هذا العام، فهناك تركيز كبير على الحالي، خاصة وهي تستضيف مجموعة العشرين 

 االقتصاد السعودي، والبد أن تُظهر المملكة بعض التقدم.

بعد إقالته فجأة العام الماضي من مناصبه كوزير للطاقة ورئيس مجلس إدارة أرامكو 

 . اعتقد الكثيرون أنه تم تهميشهالسعودية في الفترة التي سبقت الطرح العام األولي، 

رصيد جيد يمكن أن ، وهو بكة واسعة من االتصاالت حول العالميتمتع الفالح بش

 األجنبي المباشر.يستخدمه لجذب االستثمار 

يعد جذب االستثمار من الخارج جزءًا أساسيًا من خطة التحول االقتصادي التي 

أطلقها ابن سلمان، والتي تدعو إلى تنويع االقتصاد، وبناء صناعات جديدة مثل 

 والترفيه. التعدين والسياحة 

لم يتمكن المسؤولون من استعادة على الرغم من إصالح اللوائح والبيروقراطية، 

كان عندما  االستثمار األجنبي المباشر إلى المستويات التي بلغها قبل عقد مضى،

 .المستوى أعلى مما هو عليه اآلن بنحو ثمانية أضعاف

يُعلن حكام المملكة مجموعة  غالباً ماو التعديل الوزاري في السعودية ليس شائعًا،

 .من التعيينات في نفس الوقت

بعضهم  عززت التعيينات الجديدة المسؤوليات في يد عدد قليل من المسؤولين،

 ابن سلمان.مستشارون مقربون لألمير 
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 رفع مستوى هيئة السياحة في المملكة لتصبح وزارة،من بين أبرز الخطوات، تم 

 وأصبح رئيسها أحمد الخطيب، وهو مستشار في القصر، وزيراً لها.

، مع بقاء رئيسها األمير عبد الهيئة العامة للرياضة وزارة للرياضةوبالمثل، ستصبح 

 العزيز بن تركي على رأسها.

أما وزير اإلعالم بالنيابة الجديد، ماجد القصبي، فهو أيضا وزير التجارة وعضو مجلس 

 لثروة السيادية للمملكة.إدارة صندوق ا

كان يشغلها كوزير للشؤون البلدية والقروية وسيُسلّم القصبي حقيبة إضافية 

 باإلنابة إلى ماجد الحقيل. الحقيل هو أيضا وزير اإلسكان، وسيبقى في هذا المنصب

ضُمت وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية وبموجب األوامر الملكية، 

وسيسمّى الكيان الجديد باسم "وزارة الموارد البشرية والتنمية  ،االجتماعية

 االجتماعية".

كان الملف االستثماري للمملكة سابقًا من اختصاص "الهيئة العامة لالستثمار"، 

 والتي كانت تُشرف عليها وزارة التجارة واالستثمار.

المباشر بنسبة  ، انخفض االستثمار األجنبي2017يواجه الفالح مهمة صعبة، ففي عام 

مليار دوالر، وتعافى جزئياً  1.4، ليصل إلى 2003٪، وهو أدنى مستوى له منذ عام  80

 مليار دوالر في العام الماضي. 4.6منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى ما يُقدر بنحو 

قالت كارين يونغ، من معهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن: أعتقد أن عودة الفالح هي 

 الجيدة، فهو شخص متمرس وخبير معروف في عالم الصناعة. من األخبار 

Bloomberg , Axed Saudi Oil Boss Al-Falih Returns as Investment Minister, 

25/02/2020 
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 ات العامةصندوق االستثمار

 

 Sell any carصندوق االستثمار يساهم في 

تقود شركة "سنابل لالستثمار"، المملوكة لصندوق االستثمارات العامة بالمشاركة 

، حيث تسعى الشركة SellAnyCar.comفي حملة لجمع التمويل لالستثمار في شركة 

 للحصول على التمويل من أجل توسيع أعمالها في السعودية واإلمارات. 

حملة لجمع ستثمارات العامة تقود شركة "سنابل لالستثمار"، المملوكة لصندوق اال

للحصول على ، حيث تسعى الشركة SellAnyCar.comالتمويل لالستثمار في شركة 

 . توسيع أعمالها في السعودية واإلماراتمن أجل مليون دوالر  35تمويل بقيمة 

، ومقرها دبي، إن "سنابل لالستثمار" SellAnyCar.comوقال الرئيس التنفيذي لشركة 

إلى جانب "شركة الخليج لالستثمار" و"شركة تشارك في أحدث حملة لجمع التمويل، 

تقدم المشورة بهذا الخصوص إلى  Evercore". وقال إن شركة العليان للتمويل

 شركته.

الذي يتم سيكون هو االستخدام األول للتمويل  السعوديةالتوسع في وقال بأن "

 18األشهر الـ خالل معه، وسيؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة النمو"، وأضاف: "سنكون ج

 ".اإلماراتودولة  السعوديةالمقبلة أكبر مرتين مما نحن عليه اآلن في 

. ويستثمر صندوق االستثمار العام في شركات إقليمية ناشئة في مجال التكنولوجيا

ركة "نور" للتجارة اإللكترونية، وش Uber Technologies Incفقد استثمر في شركة 

 ومقرها دبي، والتي يملكها محمد العبّار. 

، المتخصصة في بيع السيارات المستعملة على اإلنترنت، SellAnyCar.comوشهدت 

نشاطًا بعد أن أدى التباطؤ االقتصادي اإلقليمي إلى انخفاض مبيعات السيارات 

 الجديدة. 

اسية لرأس المال االستثماري في منطقة ويأتي جمع االستثمارات بعد سنة قي

شركة ناشئة في الشرق  600تلقت حوالي الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فقد 

 .مليون دوالر من التمويل العام الماضي 700األوسط أكثر من 

Bloomberg , Saudi Wealth Fund Leads Fundraising for Online Used Car Trader, 

11/02/2020 
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 ال مزيد من األموال السعودية لسوفت بنك 

بجولة لجمع األموال لصندوقه الجديد، لكن الصناديق االستثمارية  SoftBankيقوم 

السيادية في السعودية واإلمارات ال يبدو أنها ستشارك في هذه الجولة، مثلما فعلت 

جهة،  بسخاء في الصندوق األول. ويعود هذا اإلحجام إلى ضعف أرباح الصندوق من

  والطريقة العشوائية التي تم صرف األموال بها.

يبدو أن "سوفت بنك" سيجمع أمواالً أقل بكثير من المتوقع لصندوقه الجديد، بعد 

لتقديم المزيد من األموال نتيجة لخيبة توقعاتهم من الرهانات  نيالمستثمررفض 

الطريقة ، وانزعاجهم من WeWorkالسيئة التي قام بها الصندوق، مثل مشروع 

 .الفوضوية وغير التقليدية التي يعمل بها

الذي تبلغ  Vision Fundمليار جديدة لصندوق الرؤية  108مساعي "سوفت بنك" لجلب 

 . قد ال تتكلل بجلب حتى نصف هذا المبلغمليار،  100قيمته 

نشاؤه مليار دوالر أكبر مشروع تم إ 100الذي تبلغ تكلفته  Visionكان صندوق 

لالستثمار في شركات التكنولوجيا الفتية، وتم تمويله بالتزامات ضخمة من أبو ظبي 

 .السعوديةو

تم اتخاذ قرارات تم تشغيل الصندوق على عكس أي مؤسسة مشابهة أخرى، فقد 

 ، بدالً من لجان تقضي أشهراً في البحث. استثمار بمليارات الدوالرات في دقائق

وصندوق أبو ظبي المملوك للدولة في  السعوديةعام في قام صندوق االستثمار ال

أن أي مبالغ نقدية يضعونها في  Vision Fundأبو ظبي بإبالغ المديرين التنفيذيين لـ 

. وقد حقق الصندوق الجديد يجب أن تأتي من أرباح االستثمار في الصندوق األول

 مليارات دوالر من األرباح المفصح عنها. 10الصندوق حوالي 

 SoftBankبدو أن شركة "مبادلة" اإلماراتية التابعة لحكومة أبو ظبي ال تريد التخلي عن ي

ومديره، ولكنها ال ترغب في المشاركة في صندوق ضخم آخر ينفق عشرات المليارات 

 من الدوالرات بالسرعة التي فعلها الصندوق األول.

في اجتماع  SoftBankير قال الرئيس التنفيذي لمبادلة خلدون المبارك للسيد سون مد

عقد مؤخراً إن المجموعة األولى من استثمارات صندوق الرؤية تحتاج إلى مزيد من 

الوقت للتطوير، وإن مبادلة ترغب في مواصلة تقييم المشهد التكنولوجي قبل أن 

 تلتزم بالصندوق التالي.
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، ولكنه لم يتخذ أي المسؤولون في صندوق االستثمار السعودي متشككون بالمثل

 قرار بعد. 

الذي يرأس الصندوق وأقام عالقة قوية مع السيد  ،وكان األمير محمد بن سلمان

مليار دوالر في صندوق الرؤية األول  45فكر سابقاً في إضافة قد  ،SoftBankسون مدير 

 .مع التزام كبير بالصندوق الثاني

، ويخطط لى المشاريع المحليةاألمير أصبح أكثر تركيزًا منذ ذلك الحين علكن 

لتمويل مشاريع مليار دوالر تم جمعها من اكتتاب أرامكو السعودية  29.4الستخدام 

 . صندوق االستثمار الهادفة إلى تنويع اقتصاد البالد

الفوائد االقتصادية الموعودة اشتكوا من أن إنهم قال المسؤولون السعوديون 

لم تفتح  Vision Fundصة وأن شركات محفظة خا ،لم تتحقق SoftBankلالستثمار مع 

 .مكاتب في السعودية أو توظف موظفين هناك

Wall Street Journal, New SoftBank Tech Fund Falls Far Short of $108 Billion 

Fundraising Goal, 07/02/2020 

 األمريكية التي أصبحت مستشارة لصندوق االستثمار

عاماً، واحدة من أهم المؤثرين في  35تبلغ من العمر لو التي يأصبحت كارال ديب

خالل  ن. وقامت ديبيلوسياسات صندوق االستثمار بسبب عالقتها بياسر الرميا

العامين بلقاء عدد من رؤساء كبار الشركات في العالم، مستغلة هذه العالقة، كما 

موجبها بالتوسط في الصفقة التي ينوي الصندوق ب فتقوم منذ أكثر من عام ونص

 شراء حصة األغلبية في نادي نيوكسل البريطاني. 

 السعوديةشخصية بارزة في المشهد االستثماري في  ،عامًا 35 ،أصبحت كارال ديبيلو

 بسبب صالتها بصندوق االستثمار العام في المملكة. 

مليون  445صفقة بقيمة تقوم ديبيلو اآلن بمساعدة الصندوق في التفاوض على 

 لكرة القدم في بريطانيا. دوالر لشراء حصة أغلبية في فريق نيوكاسل 

مليار  15أبلغت ديبيلو معارفها بأنها شاركت أيضاً في محادثات حول صفقة بقيمة 

 الهندية. Reliance Industries Ltdدوالر بين الصندوق وشركة 

. ويقول الصندوق السعودي ياسر الرميانتتمتع ديبيلو بعالقة وثيقة مع رئيس 

عالقتها بالرميان أثارت مخاوف بين بعض المسؤولون السعوديون في الصندوق إن 

 .اهتمام الرميان بهافي الصندوق، والذين يشعرون باإلحباط من المسؤولين 
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تقوم ديبيلو بمساعدة الشركات األجنبية الراغبة بالحصول على تمويل من صندوق 

، من خالل تأمين الوصول إلى كبار المسؤولين السعوديين، عبر اجتماعات االستثمار

وتحصل بالمقابل على نسبة مقابل دورها  ،عمل رسمية وأحيانًا في أماكن غير رسمية

 في مثل هذه الصفقات. 

االستشارية التي يقع مقرها في  CDBوتتم هذه العملية في الغالب من خالل شركتها 

 ساراسوتا/فلوريدا.

اعدت ديبيلو في العام الماضي في مدينة نيويورك أحد المديرين التنفيذيين لشركة س

Juul Labs Inc  ولم تحصل الشركة الحصول على لقاء نادر واحد مع السيد الرميانفي .

على استثمار من الصندوق، لكن االجتماع كان بمثابة انقالب على المدير التنفيذي 

 للشركة.

وليون حذرين من الوسطاء الذين يحصلون على المال مقابل أصبح رجال األعمال الد

يخشى هؤالء من مخاطر استخدام العالقات الشخصية لتسهيل الصفقات، حيث 

 األمريكية واألوروبية.انتهاك قوانين مكافحة الرشوة 

المشورة طلبت إحدى الشركات التي تأمل في التعامل مع صندوق االستثمار 

األمريكي، وأن القانونية بشأن ما إذا كان الدفع لديبيلو ينتهك قانون مكافحة الرشوة 

المسؤولين التنفيذيين في الشركة كانوا قلقين بشأن قانونية الدفع لشخص ال 

 يملك خبرة مالية واضحة لترتيب االجتماعات مع الصندوق. 

ناديق الدولية األخرى، والتي يتم تشغيل الصندوق بشكل مختلف عن الكثير من الص

تتخذ القرارات االستثمارية الكبرى عن طريق لجان تضم مديري المخاطر والمحامين 

الداخليين للتأكد من أن هذه القرارات تتم وفقًا ألفضل مصالح الصندوق وال تتعارض 

 مع القوانين. 

رات بعض القرافإن  ،فرغم أن لدى الصندوق لجان استثمار ومديرين للمخاطر

الرميان يتم اتخاذها من قبل الرئيسية حول مكان االستثمار ومع من يتفاوض معهم 

دون االعتماد على مشورة اللجان  ،ولي العهد األمير محمد بن سلمان ؛أو رئيسه

 المسؤولة.

، وإنهما يشتركان ديبيلو والرميان، وهو متزوج، على عالقة وثيقةوتقول المصادر بأن 

قضيا وقتًا وقد تم رصدهم وهم يتناولون الطعام معًا، كما  ،في شغفهم بالغولف

 في أكتوبر الماضي.بمفردهم معًا على متن يخت 
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التقت ديبيلو بكبار رجال األعمال على متن يخت ضخم  ،وفي الحديث عن اليخوت

إلى جانب شريكتها سيدة -استأجره الرميان، وبقيت عدّة أيام على متنها. واستقبلت 

والملياردير الهندي  SoftBankالسيد صن رئيس  -طانية أماندا ستافيلياألعمال البري

وقام أمباني رئيس شركة ريالينس. كما شاركت في اجتماعات عمل رفيعة المستوى، 

 .الرميان بأخذها مع ستافيلي كضيفين على يخت ابن سلمان لعشاء خاص

تزايد كمستشار بدأت ديبيلو في إخبار الناس عن دورها الم ،بعد ذلك بوقت قصير

، مستشهدة بوقتها الذي قضته مع السيد أمباني والسيد صن لصندوق االستثمار

 على اليخت كدليل على نفوذها.

وقال محامي ديبيلو إنه "ال توجد حقيقة على اإلطالق" لالدعاء القائل بأن ديبيلو قادرة 

ديبيلو قريبة من على فتح عالقة استثنائية للشركات األجنبية مع الرميان. وأضاف بأن 

عائلة الرميان، ولكنها ليست موظفة في صندوق االستثمار ولم تتقاض أية أموال 

 منه.

وقال متحدث باسم صندوق االستثمار إن رواية "وول ستريت جورنال" عن دور ديبيلو 

مع الصندوق فيه تشوية للحقائق، لكنه لم يوضح بالتفصيل الحقائق التي يزعم أن 

ها. وقال إن ديبيلو ليست مستشارة للصندوق وال يتم دفعها من "جورنال" قد شوهت

قبله، وأن صفقات الصندوق يتم فحصها من قبل لجنة استثمار. وأضاف: "تحت 

جمع الصندوق فريقًا تنفيذيًا كبيرًا موهوبًا يتألف من قادة ماليين  ،قيادة ياسر الرميان

 وعلى المستوى الدولي". ديةالسعوورجال أعمال مجربين يتمتعون باحترام كبير في 

. بعض استثمارات الصندوق تمّت بناء على مشاعر ولي العهد والسيد الرميان

واستثمر الصندوق مليارات الدوالرات في األسواق العالمية مع القليل من االنضباط 

والضوابط المؤسسية المعتادة لصناديق االستثمار بحجمها، مثل استثماره في 

 مليار دوالر. 45بقيمة  SoftBankصندوق الرؤية 

طلب مكتب السيد الرميان من فرق االستثمار في الصندوق مقابلة  ،في بعض األحيان

. وكان هذا هو الحال أشخاص لم يفهموا عالقتهم بالمحادثات الخاصة بصفقة معينة

عندما لم يستطع المديرون تحديد سبب اجتماعهم  ،2019مع ديبيلو في أوائل عام 

 بها عندما أتت إلى مكاتب الصندوق لعرض اتفاق نيوكاسل يونايتد.

لديها خبرة تذكر في التعامل المصرفي  يسلو ،قضت ديبيلو سنوات في مجال الترفيه

 . أو عقد الصفقات الرسمية وال يبدو أنها حصلت على شهادة جامعية
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هي شهادة في  LinkedInلوحيدة التي أدرجتها على صفحتها على الشهادة العلمية ا

وهي دورة جامعية مدتها ثالثة أيام، وتقول صفحتها إنها  ،أسواق رأس المال الخاصة

باعت التأمين ألشخاص مهمين في شركة للتأمين على المبيعات والتخطيط 

 العقاري.

كما يقول شخص قابلها  ،كانت ديبيلو واثقة وجذابة ،خالل محادثات صفقة نيوكاسل

 آنذاك.

أثبتت السيدة ديبيلو مهارة االتصال في عالم األعمال الخليجي. في منطقة من النادر 

وتعرّفت  ،وبنت اسمًا وملفًا عامًا لنفسها ،أن ترى فيها امرأة في موقع السلطة

وهي السيدة  ،هناك على سيدة أعمال غربية ناجحة أخرى تعمل في المنطقة

 ستافيلي.

بعد  ،2016لسيد الرميان واألمير ابن سلمان صديقان لمؤسس أوبر. في عام ا

رفع صندوق االستثمار مساهمته  ،مليار دوالر في شركة أوبر 1.5مناقشة حصة بقيمة 

مليار دوالر حتى يتمكن الرميان من الحصول على مقعد في مجلس  3.5في أوبر إلى 

 .إدارة الشركة

 مليارات دوالر.  3للصندوق اآلن حوالي تبلغ قيمة حصة أوبر التابعة 

عاد السيد كالنيك مؤسس أوبر إلى الصندوق ليقترح االستثمار في  ،في وقت الحق

. وعندما جاء إلى الصندوق ليناقش فكرته، كان CloudKitchensشركته الجديدة 

عليهم كان لكن بإمكان فريق االستثمار أن يطرح أسئلة وربما يتفاوض بشأن التقييم، 

 .تمرير الصفقة ألن هذا ما أراده األمير ابن سلمان والسيد الرميان

إن  ،رئيس المخاطر في صندوق االستثمار ،في اجتماع مع الرميان، قال مارتن بوثا

فشكره الرميان وطلب منه التوقف عن  ،محفوفة بالمخاطر CloudKitchensصفقة 

 . الحديث

مليون دوالر في المشروع، والذي بلغت  400وفي نهاية المطاف، استثمر الصندوق 

 مليارات دوالر. 5قيمته 

ال يزال الصندوق ال يعرف قيمة  ،SoftBankبعد مرور عام على استثمارات أوبر و

وفق ما أوردته وول ستريت جورنال  ،مقتنياته بسبب سنوات من المحاسبة السيئة

مليار  180الوقت من  . وتراوحت تقديرات المسؤولين الحكوميين في ذلك2017في عام 

 مليار دوالر. 300دوالر إلى 
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يقول العديد من المديرين السابقين إن الصندوق قام بتعيين مديرين ماليين ذوي 

العديد منهم تركوا وظائفهم بعد أن لكن  ،خبرة من الخارج ألدوار رفيعة المستوى

ال يراعي المعايير التي وأن الصندوق  -أدركوا أنهم ال يملكون القدرة على اتخاذ القرارات 

 يتوقعونها

 اللقب المفضل للرميان هو "صاحب السعادة"، رغم أنه ليس لقباً مألوفاً في الخليج.

كان أحد ألكثر من عقدين من الزمن، فقد  السعوديةتمتد العالقات بين ديبيلو و

رة مدير أموال ألفراد أسوهو  ،تسكنه هو عصام غزاوي تكانجيرانها في المجمّع الذي 

 ،أصبحت ديبيلو قريبة من عنود عصام غزاوي ،. في سنوات المراهقةالملك سلمان

 التي كانت في أوائل العشرينات من عمرها.

سبتمبر. علم  11قبيل هجمات  السعوديةغزاوي فلوريدا متوجهة إلى  تغادر

اثنين من المهاجمين أمضوا وقتًا في منزل المحققون األمريكيون فيما بعد أن 

 أثناء تعلمهم للطيران.ة العائل

 السيدة عنود غزاوي لديها اآلن شركة لتصميم العبايات في دبي.

بدأت ديبيلو في قضاء بعض  ،2005بعد العمل في مهرجان دبي السينمائي في عام 

 .2014تذهب للسعودية منذ عام  ابأنهوقالت  ،الوقت في الخليج

زادت ديبيلو من تواجدها العام في المملكة، وساعدت في إنتاج  ،خالل العام الماضي

، Formula Eلسباق السيارات الكهربائية  السعوديةفيلم وثائقي عن استضافة 

 وقامت آنذاك بوضع صورة لها على انستغرام مع ابن سلمان.

عندما أتت إلى مكاتب الصندوق لتروج لصفقة نيوكاسل  ،في أوائل العام الماضي

تم إخبار المسؤولين في الصندوق من قبل مكتب الرميان بأن عليهم  ،تديوناي

، وكان المحللون الماليون السعوديون في حيرة من أمرهم، ويتساءلون ماذا مقابلتها

 كانت تفعل هناك.

وأنها والسيدة ستافيلي  ،أخبرتهم السيدة ديبيلو أن مالك نيوكاسل يونايتد يريد البيع

وأن المرأتين ستلعبان دورًا في إدارة  ،لطرح المال سعوديةلليريدون إبرام صفقة 

 الشركة مقابل رسوم و الحصول على جزء من األسهم.

ذُكر أن الصفقة على وشك االنتهاء وأن السيدة ستافيلي تُخطط  ،في الشهر الماضي

٪ من أسهم الفريق إذا تمت الصفقة، ولكن لم يتم تحديد الطريقة التي 10لشراء 

 ا ديبيلو على تعويضها. ستحصل فيه
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Wall Street Journal, How a Reality-TV Producer Became Rainmaker to $300 

Billion Saudi Fund, 10/02/2020 

 عقد مع صندوق االستثمار إلنتاج أدوية

اتفاقية غير مُلزمة مع صندوق االستثمار  Grifolsعت شركة األدوية اإلسبانية وقّ

العام السعودي، ويتم بموجبها إنشاء مشروع مشترك في السعودية إلنتاج أدوية 

 مشتقة من بالزما الدم.

فبراير إنها وقعت اتفاقية غير مُلزمة مع  18يوم  Grifolsقالت شركة األدوية اإلسبانية 

لى إنتاج أدوية مشتقة من بالزما صندوق االستثمار السعودي لمساعدة السعودية ع

 الدم.

وقالت الشركة ومقرها برشلونة أنها وافقت من حيث المبدأ على إنشاء مشروع 

بما  ،مشترك مع صندوق االستثمار العام لتطوير مراكز جمع البالزما ومنشآت اإلنتاج

 .السعوديةفي ذلك تأسيس منشآت تنقية في 

 ي المشروع المشترك المخطط له.ولم يتم تقديم تفاصيل أو حصص مالية ف

بأدوية البالزما حتى  السعوديةكما ستزود  ،المعرفة والملكية الفكرية Grifolsوستوفر 

 يصبح المشروع المشترك قادرًا على إنتاجها. 

Business Insider, Grifols to help Saudi Arabia produce blood plasma medicines, 

18/02/2020 

 

 تجبر السعوديين على التنازل نيوكسل يمكن أن

في الوقت الذي يعمل فيه صندوق االستثمار العام على صفقة لشراء فريق 

 BeoutQنيوكاسل في الدوري اإلنجليزي الممتاز، فإنّ السعودية تقوم عبر قناة 

بقرصنة مباريات هذا الدوري والعديد من الدوريات المماثلة في أوروبا. ويمكن للدوري 

يستغل صفقة نيوكاسل لفرض ضغط على السعوديين لوقف هذه  اإلنجليزي أن

 القرصنة، مقابل الموافقة على الصفقة.

فعادة ما يكون هناك  ،عندما يتعين على الرياضة االحترافية االختيار بين المال واألخالق

 فائز واحد فقط.
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"، أي استغالل األحداث رياضي لٌغس  وصفت منظمة العفو الدولية ذلك بأنه "

الرياضية أو االستثمارات الرياضية لتبييض سجالت انتهاكات حقوق اإلنسان أو 

 السجالت الجنائية المشكوك فيها. 

وضمن هذا الوصف، تُصنّف المنظمة استضافة روسيا لبطولة لكأس العالم عام 

ضافة إلى ملكية باإل ،2014لكرة القدم ودورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام  2018

 "مدينة أبو ظبي لكرة القدم"، وهي الشركة المالكة لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم. 

الدوري اإلنجليزي الممتاز لديه اآلن فرصة التخاذ موقف يمكن أن يفي بالضرورات لكن 

 في ذات الوقت.المالية واألخالقية 

يُجري  السعوديةفي  صندوق الثروة السياديةتم اإلعالن في شهر يناير عن أن 

مليون جنيه  340متقدمة لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم مقابل محادثات 

تعد شركة البث في المملكة واحدة من أكبر  ،إسترليني. ولكن في الوقت نفسه

 قراصنة البرامج التلفزيونية في العالم.

ق اإلنسان في هل من المحتمل أن يتخذ الدوري الممتاز موقفًا تجاه سجل حقو

أو  ،سواء كان ذلك المتعلق بالتعذيب أو اغتيال المعارضين السياسيين السعودية،

اضطهاد مجتمعات المثليين أو الغارات الجوية في اليمن؟ من الصعب بالتأكيد تخيل 

 ذلك. 

مليارات دوالر من البضائع سنويًا  3المملكة المتحدة تُصدّر حوالي فعلينا أن نتذكر أن 

. لماذا ينبغي على الدوري اإلنجليزي الممتاز أن يحجم عن الصفقة إن سعوديةالإلى 

 كانت الكثير من الصناعات البريطانية تبيع منتجاتها هناك؟

أكبر شوكة في حلق كرة القدم االحترافية هي شركة فإن  ،عندما يتعلق األمر بالبث

 BeIN Media، والتي تقوم بقرصنة المباريات التي تملك حقوقها شركة BeoutQتدعى 

 القطرية، بما في ذلك حقوق الدوري اإلنجليزي الممتاز في الشرق األوسط. 

وتضع شعارها عليه ثم تبثه عبر قمر  BeInالغامضة تأخذ المحتوى من  BeoutQشركة 

 . وهي شبكة فضائية مقرها الرياض ،عربسات

لم يقل بأن  اًأن أحدفي اسم قناة القرصنة يُشير إلى قطر، رغم  Q يفترض أن حرف

 . عملية القرصنة ينبغي أن تتم بطريقة مضحكة

 ،BeoutQالذي يملك السعوديون أكثر من ثلثه أنكر قيامه ببث قناة  ،قمر عربسات

 وقال رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم إن الحكومة غير متورطة في أي قرصنة.
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 السعوديةهذه التجاوزات مظهرًا آخر من مظاهر التوترات المستمرة بين  قد تبدو

. 2018منذ عام  السعوديةمن البث في  BeIN Mediaوقطر المجاورة، حيث لم تتمكن 

 ولكنها في الواقع تُكلّف أيضًا الدوري الممتاز وعدد كبير من أموال اآلخرين. 

 Comcast. وBritish Broadcasting Corpأيضًا بقرصنة المحتوى من  BeoutQتقوم 

Corp.'s Sky . 

مليون  30عدم تجديد عقدها الذي تبلغ قيمته  BeINعندما قررت شركة  ،في الواقع

أشارت  ،في العام الماضي Liberty Media Corp. Formula Oneدوالر سنويًا مع شركة 

 .BeoutQإلى الخسائر التي تكبدتها من قرصنة 

، وفقًا مليون دوالر 140حوالي  BeINاإلنجليزي الحالية مع تبلغ قيمة صفقة الدوري 

 . ٪ من الدخل الخارجي للدوري10ما يعادل حوالي أي  Sportcalلنشرة حقوق الرياضة 

سيتمكن الدوري اإلنجليزي الممتاز من امتالك ورقة مساومة مهمة مع السعوديين 

بسبب  BeInإن هم قرروا عدم تجديد العقد مع يونايتد الساعين لشراء نيوكاسل 

 . القرصنة

فشلت الجهود السابقة لمعالجة المشكلة، حتى بعد قيام الدوري اإلنجليزي الممتاز 

 ،اإلسبانية La Ligaو  UEFAوهيئة االتحاد األوروبي  FIFAواالتحاد الدولي لكرة القدم 

األلماني بإدانة سرقة الملكية ودوري الدرجة األولى اإليطالي ودوري الدرجة األولى 

فشلوا في العثور على مكتب محاماة واحد وإشارتهم إلى أنهم  ،الفكرية العام الماضي

من خالل القنوات القانونية المتاحة. ودعوا راغب في متابعة المسألة  السعوديةفي 

 بالنظر إلى أن القرصنة ظلت متفشية. ،السلطات السعودية إلى فعل شيء سريع

ع خطى قطر في المجال الرياضي، بعد أن استحوذ تتبّ ،إلى حد ما السعودية،ل حاوتُ

الفرنسي في عام  "باريس سان جرمان"صندوق الثروة السيادية القطري على فريق 

. والواقع أن الرئيس 2022ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم في عام  ،2011

-Paris Saintالتنفيذي لشركة  ناصر الخليفي هو الرئيس BeINالتنفيذي لشركة 

Germain .وهو عضو في اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي لكرة القدم 

الدوري اإلنجليزي الممتاز لديه الفرصة والدافع المالي للحصول على بعض التنازالت 

 . السعوديةمن 

Bloomberg , English Football Has a Saudi Arabia Problem, 10/02/2020 
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 صندوق االستثمار يبيع أسهم تيسال

ببيع معظم أسهمه في شركة تيسال  2019قام صندوق االستثمار في نهاية عام  

ألف سهم فقط، بعد أن كان يملك فيها  40للسيارات الكهربائية، واحتفظ بحوالي 

 مليون سهم.  8.5حوالي 

الربع األخير من في  Tesla Incباع صندوق االستثمار جميع أسهمه تقريباً في شركة 

 .2019عام 

، بعد أن سهمًا فقط في نهاية العام 39151احتفظ الصندوق بـ وبعد عمليات البيع، 

 ، وكان بين أكبر خمسة مالكين ألسهم الشركة.مليون سهم 8.2كان يملك أكثر من 

، والناجمة عن طرح الشركة للموديل بعد ارتفاع أرباح شركة تيسالوجاءت عملية البيع 

Y . 

كان إيلون موسك قد سعى بقوة للحصول على التمويل السعودي، وقام بعد و

حصوله على التمويل بكتابة تغريدة قال فيها بأن "التمويل مضمون". وقد أثارت هذه 

التغريدة عدم ارتياح من قبل المسؤولين السعوديين، كما رفعت هيئة األوراق المالية 

ك، مما أجبره وأجبر شركة تيسال على والبورصات األمريكية دعوى قضائية ضد موس

مليون دوالر، كما أُجبر موسك على التخلي عن دور رئيس  40دفع غرامات بقيمة 

 مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات.

، بعد تغريدة موسك، أنه سيستثمر 2018وقد أعلن صندوق االستثمار في سبتمبر 

ركة ناشئة يديرها كبير ، وهي شLucid Motors Incأكثر من مليار دوالر في شركة 

 المهندسين السابقين في تيسال. 

Bloomberg , The Saudis' Giant Wealth Fund Sold Almost All Its Tesla Shares 

Before Epic Surge, 04/02/2020 

 

 أسهم تيسال ترتفع بعد بيع حصة الصندوق!

شهدت أسهم شركة تيسال لصناعة السيارات الكهربائية ارتفاعاً كبيراً في أسعار 

أسهمها في شهر يناير. وجاء هذا االرتفاع بعد الكشف عن قيام صندوق االستثمار 

 . 2019ببيع معظم حصته في الشركة نهاية عام 
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في  استمرت أسهم تيسال بالصعود، بما يجعلها ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات

 . العالم من حيث القيمة السوقية

استمرار االرتفاع السريع في أسعار األسهم على الرغم من الكشف عن قيام صندوق 

مليون  16.4احتفظ الصندوق بما يعادل ، وقد االستثمار السعودي ببيع أسهمه فيها

 . دوالر من األسهم في نهاية ديسمبر

مليار  20ا زاد من قيمة الشركة بحوالي %، بم13في يناير ارتفعت أسهم تيسال بنسبة 

 دوالر، أو ما يُعادل قيمة شركة فيات لصناعة السيارات!. 

، والطلب القوي على يُفكر المستهلكون بسيارة كهربائية فإنّهم يفكرون بتسالعندما 

 $. 1000( يمكن أن يوصل سعر السهم إلى 3الموديل )

 Financial Times, Tesla shares surge again despite Saudi Arabian exit, 

04/02/2020 

 أرامكو وإنتاج النفط

 

 أرامكو تطلع مشروعاً ضخماً لتطوير الغاز الصخري

مليارات دوالر لالستثمار في حقل الجافورة إلنتاج الغاز  110أعلنت أرامكو عن تخصيص 

خارج الصخري، وهو ما سيكون في حال نجاحه أكبر مشروع إلنتاج الغاز الصخري 

 2.2. وأن يصل إلى حوالي 2024الواليات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج في أوائل عام 

مليون قدم  425، مع ما يقارب 2036مليار قدم مكعب من مبيعات الغاز بحلول عام 

مكعب من اإليثان يوميًا. ولن يتم بدء التصدير قبل تغطية االحتياجات المحلية من 

 الغاز. 

أكبر مشروع إلنتاج الغاز فبراير إن أرامكو السعودية ستُطلق  24ر يوم قال أمين ناص

وضع حد لحرق ، وتعزيز إمدادات الغاز المحلية، بهدف الصخري خارج الواليات المتحدة

 .النفط في محطات توليد الطاقة

وتسعى السعودية منذ سنوات عديدة من أجل الحصول على حصتها في السوق مع 

والتي طورت خالل  ،ي اآلخذين في التوسع في الواليات المتحدةمنتجي النفط الصخر

عقد من الزمان القدرة على ضخ ماليين البراميل يوميًا من النفط من التكوينات 

 الصخرية التي كانت مكلفة جدًا في السابق.
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حرب أسعار تهدف إلى إيقاف صناعة الصخر الزيتي في الواليات  السعوديةخاضت 

 في النهاية. هذه الحرب فشلت ولكن  ،سنوات فقطقبل ست المتحدة 

والتي بدأت  -تبنت السعودية اآلن التقنيات المطورة في حقول الواليات المتحدة 

، وقالت أرامكو مليارات دوالر 110بقيمة لبناء مشروع حقل غاز صخري ضخم  –بالغاز 

 فبراير. 22إنها حصلت على الموافقة للمضي قدماً في المشروع يوم 

ثالث أكبر منتج للغاز  السعوديةفستصبح  ،ذا حققت أرامكو أهدافها لتطوير الحقلإ

. وأكبر منتجي غاز في العالم حالياً هما الواليات المتحدة 2030في العالم بحلول عام 

 وروسيا.

األمر الذي سيزيل  ،أرامكو طورت عمليات التكسير باستخدام مياه البحروقال ناصر إن 

ه نقص إمدادات المياه، وأضاف: أخبرنا الكثيرون أن هذا األمر لن ينجح العائق الذي يمثل

خارج الواليات المتحدة ألنه التكسير يستخدم الكثير من الماء، وأنه ليس لديه ماء، 

 لكننا نستخدم ماء البحر. 

 .في حقل الجافورة الصخري للغاز 2013بئراً منذ عام  150أرامكو قامت بحفر وقال إن 

، عدد من الشركات التي تُقدّم خدمات نفطيةأرامكو في هذا المشروع مع وقد عملت 

وشركة  Halliburtonومقرها الواليات المتحدة وشركة  Schlumbergerمثل شركة 

Baker Hughes وقال ناصر إن أرامكو ستطرح عطاءات للعمل في الحقول، ومن .

 المرجح أن تشارك هذه الشركات وغيرها.

قد حقّقت نجاحاً محدوداً في تطوير احتياطيات الصخر الزيتي  وكانت شركات النفط

خارج الواليات المتحدة. ويعود هذا األمر إلى عدة أسباب، أهمها نقص الخبرة أو ندرة 

المياه أو غيرها من الموارد أو نقص البنية التحتية أو قربها من المراكز السكانية 

 الكبيرة.

ولذا فإنه يتمتع بسهولة  ،قرب من ساحل الخليجحقل الجافورة يقع بالوقال ناصر إن 

والتي يجب معالجتها بخفة قبل استخدامها في  ،الوصول نسبياً إلى مياه البحر

لذلك فإن  ،التكسير. كما أنه قريب من حقل الغوار، وهو أكبر حقل نفط في العالم

 الجافورة يتمتع بسهولة الوصول إلى البنية التحتية الحالية للطاقة. 

وستمكننا من خفض  ،عملية تكسير الرمل ستكون اقتصادية للغايةل ناصر "إن وقا

التكلفة بشكل كبير لجعلها تجارية"، وستكون أكبر تنمية غير تقليدية خارج أمريكا 

 الشمالية.
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تقليل حرق ما معدله وقال ناصر إن تطوير الغاز الصخري الجديد سيساعد البالد على 

. وقال إن ذلك سيوفر المزيد من الخام النفط الخام والوقودألف برميل يومياً من  800

للتصدير إذا لزم األمر، ويُخفّض االنبعاثات، وأن األولوية ستكون لتوفير الطلب 

 المحلي.

أمراً باستخدام يناير  21وقد أصدر ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يوم 

مثل البتروكيماويات لدعم  ات المحليةغاز الجافورة في المقام األول من قبل الصناع

 .2030خطة تطوير رؤية المملكة 

كمصدر للغاز، وأضاف إن تفضيل  السعوديةوقال ناصر إن المشروع قد يضع 

الصادرات سيكون عبر خطوط أنابيب إلى الدول المجاورة بدالً من تطوير محطات 

نُلبي فيها المتطلبات  في اللحظة التيتصدير الغاز الطبيعي المسال المكلفة. وقال "

 ".المحلية سوف نقوم بالتصدير

تجنب االعتماد على قطر في الخليج على  السعوديةقد تساعد صادرات الغاز حلفاء 

 . في إمدادات الغاز

باستخدام وتستورد اإلمارات ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من قطر 

 خط أنابيب دولفين.

يبدأ مليارات دوالر لتطوير حقل الجافورة، وتتوقع أن  110تخطط أرامكو الستثمار 

مليار قدم  2.2اإلنتاج سيصل إلى حوالي . وقال ناصر إن 2024اإلنتاج في أوائل عام 

مليون قدم مكعب من  425مع ما يقارب  ،2036بحلول عام من مبيعات الغاز مكعب 

 اإليثان يوميًا.

أي  ،ومياً من سوائل الغاز والمكثفاتألف برميل ي 550الحقل سيُنتج نحو وقال إن 

 الذي يزيد قليالً عن مليون برميل في اليوم. ٪ أكثر من اإلنتاج الحالي50حوالي 

 السعودية،أكبر حقول الغاز غير المرتبطة في  ،احتياطيات الغاز في حقل الجافورةتقدر 

 .تريليون قدم مكعب من الغاز الخام 200بحوالي 

 ة مشاريع أخرى مماثلة قيد الدراسة.وقال ناصر إن لدى الشرك

Business Insider, Saudi Aramco launches largest shale gas development 

outside U.S., 24/02/2020 



 

 
27 

 

 تأثير فايروس كرونا على النفط السعودي

فايروس كرونا على أسواق النفط بالبيت المحروق، وزير الطاقة السعودي تأثير  هَشبَّ

يستدعي إجراءات قاسية ولكنها مسؤولة. ويبدو أنه يلمح إلى ضرورة أن تقوم والذي 

دول أوبك بإجراء تخفيض إضافي في عرض النفط، وهو ما رفضت روسيا التجاوب 

  معه حتى اآلن.

كورونا  فايروسأوضح إشارة حتى اآلن عن مخاوفها بشأن تأثير  السعوديةأعطت 

 على أسواق النفط.

السعودي على الموضوع حتى اآلن قد أتى من وزير الطاقة السعودي كان التعليق 

قال إن الوباء سيكون له "تأثير محدود عندما  ،األمير عبد العزيز بن سلمان في يناير

 على النفط. جدًا" على الطلب 

، وقال إنه على النفط بالمنزل المحترق فايروسوصف األمير تأثير الفبراير  19في يوم 

ة الموقف إما باستخدام خرطوم الحديقة أو تخاطر بفقدان المبنى أو يمكنك معالج

 تقوم باالتصال بفريق اإلطفاء.

وقال األمير إن البعض يقول إن استدعاء فرقة اإلطفاء يثير الذعر وقد يتسبب في 

 تلف األثاث، ولكن ذلك سيكون هو التصرف المسؤول الذي سوف يُنقذ المنزل.

خلف األبواب  السعوديةحًا عن السبب الذي يدفع وتقدم تصريحات األمير شر

من أجل المغلقة لتأييد عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( 

زيادة التخفيضات في اإلنتاج، وهي الجهود التي فشلت حتى اآلن، حيث يبدو أن 

شل المجموعة قد تخلت مبدئياً عن خطط إلجراء محادثات عاجلة في فبراير، بعد ف

 المملكة في إقناع روسيا بعقد هذا االجتماع.

تراجع طلب المصافي الصينية كانت خسائر استهالك النفط من الوباء شديدة، حيث 

كان طلب هذه المصافي أقل بنسبة ، حيث بعد تراجع الطلب على النفط في الصين

 . ٪ مقارنة مع ما كان عليه في العام الماضي25

، في العالم هذا الربع للمرة األولى منذ أكثر من عقد النفط استهالكينخفض سوف 

 على السفر والنشاط االقتصادي في الصين.  فايروسنتيجة لتأثير ال

Bloomberg , Saudi Arabia Equates Coronavirus’s Oil Impact to a House on Fire, 

19/02/2020 
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 تخفيضات في أسعار النفط إلى آسيا

قامت أرامكو بتخفيض أسعار النفط الذي تبيعه في آسيا، بعد انخفاض نسبة الطلب 

%. وتُجري السعودية مثل بقية المنتجين تقييماً مستمراً ألثر 20في الصين بنسبة 

 الفايروس، بحيث تقوم بتعديل سياساتها النفطية تبعاً لذلك. 

 ،الخام الذي تبيعه آلسيا قامت شركة أرامكو بإجراء تخفيضات كبيرة على سعر النفط

 بعد أن تسبب فايروس كرونا في تخفيض الطلب.

وقد باستثناء "العربي الثقيل". ويالحظ أن أرامكو خفضت أسعار جميع األنواع، 

 سنتًا للبرميل. 80خفضت أرامكو سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 

على  فايروستأثير البتقييم  -مثل كل منتجي النفط اآلخرين-وتقوم السعودية اآلن 

 سوق النفط، وتعديل سياستها بناء على هذا التقييم. 

٪ من استهالك النفط في 20القضاء على حوالي وقد أدّى الفايروس حتى اآلن إلى 

 وهي الدولة التي ظلت لسنوات محرك النمو االقتصادي العالمي.  ،الصين

عام، بعد أن بدأ تطبيق وكانت أسعار النفط الرسمية قد شهدت ارتفاعاً بداية ال

 قواعد جديدة تُجبر الناقالت والسفن على استخدام الوقود منخفض الكبريت.

 

Bloomberg , Saudis Slash Oil Prices in Asia as Virus Causes Demand Shock, 

05/02/2020 

 

 كرونا يستهدف النفط السعودي

خفّضت أربع مصافي نفط أسيوية طلباتها من الخام السعودي لشهر مارس، ضمن 

استجابة هذه المصافي النخفاض الطلب في الصين والمنطقة عموماً على النفط، 

 نتيجة للحظر المفروض على تنقل السكان في العديد من المدن الصينية. 

من الخام السعودي آسيوية على األقل كميات أقل  مصافي نفطٍ م أربعةُسلّستُ

 بعد أن أثّر فايروس كرونا على استهالك النفط. ،مقارنة بما كان مخططاً له في مارس

كميات أقل كجزء من عقود  ،طلبت المصافي، التي تضم ثالثة من المشترين الصينيين

وقالوا إنهم طلبوا كميات أقل من النفط التوريد طويلة األجل مع أرامكو السعودية. 
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مما أدى إلى انخفاض التكرير في جميع أنحاء المنطقة،  ،خفّض الطلب وسفايرألن ال

 وترك وفرة في النفط الخام.

قامت الصين بفرض حجر صحي على مدن بأكملها وجاء انخفاض الطلب بعد أن 

 منها وإليها. وأغلقت حركة الطيران 

يؤثر على مبيعات السعودية  فايروستأكيد على أن الإن انخفاض الكميات المطلوبة 

 . من النفط الخام

وتقود السعودية حملة أوبك + لخفض اإلنتاج اإلضافي لمحاولة تحقيق التوازن في 

 السوق. 

قد ٪، و15خفضت مصافي التكرير الصينية من كمية الخام التي تُحوَّل إلى وقود بنحو 

 . تزداد حدّة هذه التخفيضات في األسابيع المقبلة

اعتبارًا ب المصافي المملوكة للدولة بما ال يقل عن مليوني برميل في اليوم تقلّص طل

 من بداية شهر فبراير.

يشكل النفط السعودي، مثل العربي الخفيف والعربي المتوسط جزءًا أساسياً من 

 الخام الذي تطلبه محطات التكرير في جميع أنحاء آسيا. 

تقوم الشركات التي لديها صفقات طويلة األجل لشراء الخام السعودي  ،في كل شهر

للمنتج بإخبار أرامكو بمقدار النفط الذي يرغبون في الحصول عليه في الشهر المقبل، 

ويُسمح لهم بالحصول على كميات أكثر أو أقل من الحجم المتعاقد عليه، ضمن 

قوم السعودية، عادة حوالي ت. وبعد أن يقوموا بتقديم طلباتهم، نطاق للتسامح

 التي ستقوم بتسليمها لكل شركة. العاشر من كل شهر، بتحديد مقدار الكمية 

Bloomberg , Asian Buyers Taking Less Saudi Oil on Demand Hit From Virus, 

12/02/2020 

 روسيا تصد الرغبة السعودية لخفض اإلنتاج

انتهت اجتماعات أوبك+ برفض للمقترح السعودي المتعلق بخفض اإلنتاج تجاوباً 

مع انخفاض الطلب بسبب فايروس كرونا، وجاء هذا الفشل بصورة رئيسية بسبب 

رفض روسي، رغم المكالمة التي أجراها الملك سلمان مع بوتين بهذا الخصوص. 

 مير عبد العزيز بن سلمان. ويمكن أن يؤدي هذا الفشل لإلطاحة بوزير الطاقة األ

رفضت روسيا الجهود التي تقودها السعودية لزيادة تخفيضات أوبك استجابة 

 كورونا في الصين. فايروسل
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 ،نكسة لزعيم أوبك الفعليويمثّل فشل أوبك في التوصل إلى توافق في اآلراء 

 .ونكسة لتحالفها المزدهر مع موسكو السعودية،

بما في ذلك  ،الدول المصدرة للنفط )أوبك( وحلفائهاالتقى مندوبون من منظمة 

لمدة ثالثة أيام في اجتماع طارئ بداية فبراير لمناقشة كيفية االستجابة  ،روسيا

 .النخفاض الطلب على النفط في الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم

ون برميل ملي 1إلى  800,000في البداية إلى تخفيض اإلنتاج ما بين  السعوديةدعت 

ألف برميل يومياً، ومع ذلك فلم يستجب بقية  600خفّضت االقتراح ليصبح يوميًا، ثم 

 . األعضاء

 ،وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن االقتراح السعودي يحظى بتأييد واسع

رفض هذا االقتراح  –الذي يحظى بنفوذ متزايد داخل المجموعة  -لكن الوفد الروسي 

 على الطلب العالمي على النفط.  فايروسأن من السابق ألوانه تقييم تأثير اليرى ألنه 

منتجين  10دولة من أوبك و 13وقال مسؤولون إن بعض أعضاء األوبك الذي يضم 

، ولكن لم يتخلوا عن فكرة التخفيض المحتمل في اإلنتاجآخرين بقيادة روسيا 

 الطاقة وشركات النفط الوطنية. مع وزراء سيعودون إلى بالدهم للتشاور المندوبين 

ولوزير الطاقة  للسعوديةهزيمة لكن الفشل في االتفاق على هذا التخفيض هو 

، فقد تم طرد الوزراء السابقين لفشلهم في رفع الجديد األمير عبد العزيز بن سلمان

وحذر األمير األشخاص المقربين منه من أن األمير عبد العزيز قد يواجه  ،أسعار النفط

 فس المصير.ن

من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها وتمويل برامج توسعية تهدف إلى تنويع 

دوالرًا  60إلى أسعار نفط تتجاوز  السعوديةتحتاج  ،اقتصادها إلى ما وراء النفط

 .للبرميل

حيث أبدى  ،في لندندوالر للبرميل  54.93فبراير إلى  6وصل يوم لكن خام برنت 

المستثمرون رد فعل ضئيل على الخالف الحاصل في تحالف أوبك+، وأنهت العقود 

 للبرميل. اًدوالر 50.95٪ لتصل إلى 0.4اآلجلة للخام األمريكي بارتفاع بنسبة 

فبراير  3على الرغم من مكالمة هاتفية يوم انتهت محادثات النفط إلى طريق مسدود 

عبد العزيز آل سعود والرئيس الروسي فالديمير بين العاهل السعودي سلمان بن 

 حيث اتفق كالهما على ضمان االستقرار في سوق النفط العالمي.  ،بوتين

Wall Street Journal, Russia Blocks OPEC Response to Coronavirus, 06/02/2020 
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 الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط في فبراير

إنتاج النفط من الحقول المشتركة بينهما خالل شهر  السعوديةستستأنف الكويت و

فبراير، بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف. وتُنتج هذه الحقول نفس نوعية 

النفط اإليراني والفينزويلي، ولذا فإن الواليات المتحدة ضغطت على الطرفين من أجل 

فط الثقيل عالي التوصل إلى اتفاق، لتعويض السوق عن النقص الحاصل في الن

 الكبريت. 

إنتاج النفط من الحقول المشتركة بينهما خالل شهر  السعوديةستستأنف الكويت و

 فبراير، بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف.

تستأنف العمليات في في حين س ،وسيبدأ حقل الخفجي اإلنتاج بحلول نهاية فبراير

 . احتمال تدفق الصادرات خالل ثالثة أشهر، مع فبراير 16حقل الوفرة ابتداءً من يوم 

سيجلب استئناف اإلنتاج طاقة إنتاجية إضافية إلى سوق النفط، في الوقت الذي 

كورونا على مستوى  روسيفابعدما أثّر  يُعاني فيه السوق من فائض في العرض،

 الطلب.

لمفروضة العقوبات األمريكية ا، ألن اإلنتاج من حقول الوفرة والخفجي مهم جداًلكن 

 ،على إيران وفنزويال حدّت بشكل كبير من إمدادات النفط الخام الثقيل عالي الكبريت

 . بالضبط نوع النفط الذي ينتجه هذان الحقالنوهو 

 . الدبلوماسيون األمريكيون يضغطون على الجانبين للتوصل إلى اتفاقكان 

من غير المرجح أن إنه  ،وكالهما عضوان مهمان في أوبك ،قالت السعودية والكويت

، تتم إضافة كميات كبيرة من النفط الخام خالل مدة االتفاق الحالي ألعضاء أوبك

 والذي يستمر حتى نهاية مارس.

أي  -برميل يوميًا  500,000تضخ حقول النفط في المنطقة المحايدة حوالي يمكن أن 

وبك( في شهر أكثر من إنتاج أصغر ثالثة أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط )أ

 يناير. 

 قد يصل الحقالن إلى طاقتهما الكاملة بحلول نهاية هذا العام.

 السعوديةبعد خالف بين الدولتين، بعدما قامت  2014تم إغالق الخفجي في عام 

بما منح حقوقاً لشركة شيفرون  ،عامًا 60بتمديد االمتياز األصلي للمشروع لمدة 
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السعودية  ألن. ولم تقبل الكويت بهذا التمديد 2039كوربوريشن /كاليفورنيا حتى عام 

 لم تُشاروها أصالً بخصوصه. 

بموجب  ،كيلومتر مربع 5700التي تبلغ مساحتها أكثر من  ،تم إنشاء المنطقة المحايدة

وافقت  ،ينيات القرن العشرين. في سبعالسعوديةبين الكويت و 1922معاهدة عام 

الدولتان على تقسيم المنطقة ودمج كل جزء في أراضيها، مع االستمرار في تقاسم 

 الثروة البترولية في المنطقة وإدارتها بشكل مشترك. 

Bloomberg , Kuwait, Saudi to resume oil output from Shared field this month, 

13/02/2020 

 

 على استقرارها في يناير أسهم أرامكو تحافظ

رغم مقتل سليماني وانتشار فايروس كرونا خالل شهر يناير، إال أن أسهم أرامكو 

حافظت على سعرها المرتفع، مقارنة مع انخفاض أسهم الشركات العالمية 

المنافسة. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن الشريحة المالكة لألسهم هي من 

سية، ولديهم حوافز السعوديين الذين يتأثرون بشكل أقل باالضطرابات الجيوسا

 لعدم بيع أسهمهم. 

شهد شهر يناير حجماً كبيراً من التقلبات في أسهم شركات النفط والطاقة العالمية، 

حيث أدّى فايروس كورونا إلصابة المستثمرين بالصدمة، لكن أسهم أرامكو في 

 الرياض أخذت منحى آخر في أول شهر كامل لها من التداول.

والتي تميزت بقتل سليماني ثم انتشار فايروس  –في يناير كان أداء أسهم أرامكو 

حيث أنهت هذه األسهم  ،أفضل بكثير من نظرائها في شركات النفط الكبرى -كورونا 

 أعلى بكثير من السعر المحدد عندما تم طرحها لالكتتاب. 

بالمقابل فإن خام برنت انخفض بنسبة  ،٪ في يناير3.1تراجعت أسهم أرامكو بنسبة 

٪ وانخفضت أسهم كثير من شركات النفط والطاقة العالمية مثل شيفرون كورب 12

 %.10وتوتال ورويال داتش بأكثر من 

نفسها، فمعظم أسهم أرامكو  السعوديةيكمن سبب التفوق في األداء داخل 

الذين هم أقل عرضة من مديري األموال األجنبية  ،مملوكة من قبل السكان المحليين

 لتوتر الجيوسياسي المتزايد أو خالل تقلبات أسعار النفط. لبيع في أوقات ا
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اعتمدت الحكومة بشدة على المستثمرين المحليين والصناديق الموجودة في دول 

٪ من أرامكو في أكبر اكتتاب عام في العالم. وشارك  1.7الخليج المجاورة لبيع حوالي 

من شخص واحد من ما يقارب من خمسة ماليين شخص، بمعدل أكثر  في االكتتاب

 كل سبعة سعوديين. 

 ٪ من األسهم المعروضة.23.1اكتتب األجانب بنسبة  ،في النهاية

قاعدة المستثمرين المحليين إلى حد كبير في أرامكو تمنحها درجة أعلى من الراحة 

 تجاه المخاطر الجيوسياسية.

 2024حتى عام  مليار دوالر في السنة 75وعدت أرامكو بدفع توزيعات أرباح ال تقل عن 

 مما يوفر عائدات مضمونة بغض النظر عما يحصل.  ،على األقل

الذين اشتروا خالل االكتتاب العام حافز إضافي لالحتفاظ  "المستثمرن األفراد"لدى 

 يومًا. 180حيث سيحصلون بسبب هذا االحتفاظ على أسهم مجانية بعد  ،بأسهمهم

أموال مرتبطة بالحكومة، من أجل ضمان يمكن أن يأتي المزيد من الدعم ألرامكو من 

 استمرار نجاح الشركة في السوق.

تراجعت أسهم أرامكو بالكاد بعد أنباء عن  ،في يوم التداول األخير من شهر يناير

 محاولة هجوم من جانب المتمردين الحوثيين على منشآت الشركة.

األسهم هي أقل تداولًا وهناك عامل آخر يفسر االستقرار النسبي ألرامكو، وهو أن هذه 

مقارنة مع باقي شركات النفط والطاقة، حيث يبلغ معدل ما تم تداوله يومياً من 

مليار دوالر لشركة  1.1مليون دوالر، مقارنة مع  106أسهم أرامكو خالل شهر يناير 

 مليون دوالر لشركة شل.  152مليون دوالر لتوتال و 259و ،إكسون موبيل

Bloomberg , Key to Aramco’s Calm January Lies in Hands of Saudi Stock 

Owners, 02/02/2020 

 

 أرامكو تحت االستهداف السيبراني

قالت شركة أرامكو إنها شهدت زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية منذ الربع 

، وتوقعت أن تستمر هذه الزيادة في الفترة المقبلة. لكنها لم 2019األخير من عام 

 تُحدد نوع أو مصدر هذه الهجمات. 
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الشركة شهدت زيادة قال خالد الحربي كبير مسؤولي أمن المعلومات في أرامكو إن 

، وأن الشركة نجحت 2019محاوالت الهجمات اإللكترونية منذ الربع األخير من عام في 

 في مواجهتها حتى اآلن.

وأظن وقال: دون الخوض في تفاصيل "نمط الهجمات السيبرانية، نرى أن الحجم يزداد 

 ".أن هذه الهجمات ستستمر في ذات االتجاه

 ،"Shamoonما في ذلك فايروس "ب ،هدفاً لهجمات إلكترونية متكررة السعوديةكانت 

هذا الفايروس قد ضرب الذي يشل أجهزة الكمبيوتر عن طريق مسح أقراصها. وكان 

 .2017أرامكو وعدداً من الوزارات في عام 

أكبر هجوم سيبراني لها  ،٪ من إمدادات النفط العالمية10التي تضخ  ،شهدت أرامكو

إتالف في  Shamoonروس عندما تسبب هجوم فاي ،2012حتى اآلن في أغسطس 

 وكان يهدف إلى إيقاف إنتاج النفط والغاز.جهاز كمبيوتر  30,000حوالي 

وهو برنامج  ،Emotetمحاوالت للتسلل إلى أرامكو عبر كما قال الحربي إنه كانت هناك 

 لكن تم منعه بنجاح. ،ضار

 ودية،السعوقال إن هذه البرامج الضارة أثرت على المنظمات الصغيرة األخرى في 

 دون الخوض في تفاصيل.

تحديد مصدر الهجمات اإللكترونية كان أصعب جانب من جوانب األمن وقال الحربي إن 

 .السيبراني

إن البالد قد تم استهدافها كجزء  السعوديةقال مسؤولو األمن في  ،2017في عام 

من حملة استهداف إلكترونية واسعة النطاق تمت مالحظتها ضد خمس دول في 

 الشرق األوسط، باإلضافة إلى عدة دول خارج المنطقة. 

Business Insider, Saudi Aramco sees increase in attempted cyber attacks, 

06/02/2020 
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 العالقات الدولية

 

 جنوب أفريقيا تحاول منع تصدير السالح للسعودية

استجابت حكومة جنوب أفريقيا لضغوط مصانع السالح من خالل تغيير فقرة رفضت 

دول خليجية عديدة، منها السعودية، التوقيع عليها، األمر الذي أوقف مبيعات سالح 

تقدر قيمتها بمليار دوالر. وتُعدّ هذه االستجابة تراجعاً من طرف الدولة تجاه منهج 

 لسالح. احترام حقوق اإلنسان في مبيعات ا

جنوب إفريقيا عملت على إجراء تغيير بند في قال مسؤول بارز في مراقبة األسلحة إن 

، بما يسمح بتمرير عقود بأكثر من مليار دوالر من مبيعات وثيقة تصدير األسلحة

 .اإلماراتو السعوديةوتشمل هذه العقود عدّة دول، منها  ،األسلحة المتوقفة

ى الحكومة الجنوب أفريقية لعدة أشهر لتغيير ضغطت شركات الدفاع المحلية عل

يطالب العمالء األجانب بالسماح لمسؤولي جنوب إفريقيا بند في وثيقة التصدير 

 .بتفتيش منشآتهم للتحقق من عدم نقل األسلحة إلى أطراف ثالثة

 . ثلث صادرات األسلحة في جنوب إفريقيا اإلماراتو السعوديةتشتري 

في نوفمبر إنهم رفضوا الموافقة على عمليات التفتيش  قال مسؤولون في الصناعة

 ألنهم اعتبروها انتهاكاً لسيادتهم.

وقال عزرا جيلي رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة األسلحة التقليدية في جنوب 

أفريقيا "يمكنني أن أؤكد أن تعديل شهادة المستخدم النهائي قد تمت الموافقة عليه 

 الوطني لمكافحة الفساد". مؤخراً من قبل المجلس

وقالت مسودة رسالة من جيلي إلى جمعية لصناعة الدفاع إن المجلس الوطني 

.. يؤديه مفتش .لمكافحة الفساد يعتزم استبدال بند يسمح "بالتحقق في الموقع

يعينه وزير الدفاع" ببند جديد ينص على أنه "يمكن إجراء التحقق الموقعي من المواد 

 من خالل العملية الدبلوماسية". ،الخاضعة للرقابة

التي التغييرات تهدف إلى تهدئة مخاوف الدول المستوردة وقالت مصادر الدفاع إن 

 على أمل أن تستأنف الصادرات. ،اعترضت على الصيغة األصلية
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يجب نشر التعديل في الجريدة الرسمية. لكن  ،قبل سريان مفعول هذا التعديل

بت إذناً من وزير الدفاع للسماح لها بالعمل ضمن الشركات طلالرسالة ذكرت أن 

 .البند الجديد قبل نشره في الجريدة الرسمية

وكانت جنوب إفريقيا قد سعت إلى إصالح صناعتها الدفاعية، والتي كانت ذات يوم 

جعل موافقات التصدير خاضعة أحد أعمدة نظام الفصل العنصري، من خالل 

 .العتبارات حقوق اإلنسان

جت الدولة لهذا الغرض منذ فترة طويلة فقرة في "شهادات المستخدم وقد أدر

على الرغم من أنه نادراً ما تم العمل  ،النهائي" تفرض إجراء عمليات تفتيش في الموقع

نقل مسؤولو الحد من األسلحة الفقرة إلى الصفحة  ،2017بهذه الفقرة. لكن في عام 

وسلطنة عمان  اإلماراتو لسعوديةاورفضت دول من بينها  ،األولى من الشهادات

 والجزائر التوقيع عليها.

تُعدّ الصادرات إلى الخليج وشمال إفريقيا مصدرًا رئيسيًا للعائدات بالنسبة لشركات 

 Rheinmetallو Paramount Groupو Denelبما في ذلك شركات  ،الدفاع المحلية

Denel Munition،  وهي شركة مشتركة بينDenel لصناعية األلمانية وراينميتال ا

 العمالقة.

هددت شركات الدفاع باالستغناء عن مئات الوظائف إذا لم يتم تغيير صياغة الشرط 

 لحل الخالف. 

Business Insider, South Africa seeks to unlock stalled arms sales to Saudi, UAE, 

08/02/2020 

 

 جامعات عريقة تحت التحقيق بسبب التمويل األجنبي 

فتحت وزارة التعليم األمريكية تحقيقات مع عدد من الجامعات األمريكية العريقة، بما 

في ذلك جامعة هارفارد وييل وجورج تاون، حول تلقيها للتمويل األجنبي، وخاصة من 

الصين والسعودية وقطر وإيران. وتأتي هذه المراجعة التي يدعمها الحزبان في 

مليار دوالر على  6.5ألمريكية في اإلبالغ عن الكونغرس بعد أن فشلت الجامعات ا

 األقل من التمويل األجنبي في العام الماضي.
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فتحت وزارة التعليم األمريكية تحقيقات مع جامعة هارفارد وييل كجزء من مراجعة 

مليار دوالر  6.5الجامعات األمريكية فشلت في اإلبالغ عن مستمرة، بعد أن وجدت أن 

 .السعوديةاألجنبي من دول مثل الصين و على األقل من التمويل

هي األحدث في صدام بين الجامعات األمريكية  Ivy Leagueالتحقيقات في مدارس 

ويثير مخاوف بشأن اعتماد مؤسسات  ،والمسؤولين الفدراليين عن تطبيق القانون

 وخاصة من الصين. ،التعليم العالي على األموال األجنبية

التعليم العالي في الواليات المتحدة بأنها "مؤسسات وصفت اإلدارة مؤسسات 

متعددة الجنسيات بمليارات الدوالرات تستخدم مؤسسات غير شفافة وغيرها من 

 الهياكل القانونية المعقدة لتوليد اإليرادات".

يتعين على الجامعات أن تكشف لوزارة التعليم عن جميع العقود والهدايا من أي 

دوالر أو أكثر في السنة.  250,000يمتها منفردة أو مجتمعة عن مصدر أجنبي إذا زادت ق

إال أن األجهزة  ،على الرغم من أن النظام األساسي يبلغ من العمر عشرات السنين

 الفيدرالية بدأت بتطبيقه في اآلونة األخيرة بقوة.

 ،ةأجنبية إلى أغنى جامعات الواليات المتحد وقالت الوزارة إنها وجدت تدفقات أموالٍ 

 التعليم للطالب األميركيين". ل على ما يبدو تكاليفَقلّومع ذلك "فإن هذه األموال ال تُ

طالب  ،فبراير ونشرت على موقع وزارة التعليم 11في رسالة إلى هارفارد مؤرخة يوم 

المسؤولون من الجامعة الكشف عن سجالت الهدايا أو العقود المتعلقة بحكومات 

 .وإيران وديةالسعالصين وقطر وروسيا و

مليون دوالر على األقل  375قالت وزارة التعليم إن جامعة ييل فشلت في الكشف عن 

وفقًا لوثيقة استعرضتها  ،2017إلى  2014من التمويل األجنبي بعد تقديم أي تقارير من 

 المجلة.

الحصول على إلى ت الوزارة سع ،في رسالة منفصلة مؤرخة الثالثاء إلى الجامعة

والصين وعمالقة االتصاالت التابعة  السعوديةوص مساهمات من سجالت بخص

. كما وقطر وغيرها ،وجامعة سنغافورة الوطنية ،وأكاديمية ينشنغ بجامعة بكين ،لها

طلب من الجامعة تقديم تفاصيل عن التمويل األجنبي لمركز بول تساي في كلية 

 العالمية.الحقوق بجامعة ييل وكلية ييل جاكسون الجديدة للشؤون 

قالت متحدثة باسم جامعة جورج تاون إن الجامعة تأخذ على محمل الجد التزاماتها 

تكشف بانتظام عن مدفوعات من "مؤسسة قطر"، التي ترعى المتعلقة باإلبالغ، وأنها 

والهدايا المتعلقة بمركز األمير الوليد بن طالل  ،حرم جامعة جورج تاون في الدوحة
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على سبيل المثال. وأضافت: "تقوم جورج  ،سيحي في الجامعةللتفاهم اإلسالمي الم

تاون بمراجعة جميع الهدايا بعناية للتأكد من أنها متوافقة مع قيمنا وأهدافنا 

 التعليمية وتحتفظ بالسلطة الكاملة في قرارات اإلنفاق".

Wall Street Journal, Education Department Investigating Harvard, Yale Over 

Foreign Funding, 13/02/2020 

 

 الدانمارك تصعّد تجاه السعودية

وجّه جهاز المخابرات الدانماركي تهماً لثالثة معتقلين في الدانمارك بالتجسس منذ 

لصالح جهاز استخبارات سعودي. وجاء توجيه التهمة في جلسة  2018وحتى  2012عام 

 محكمة للرجال الثالثة، وقد تم تمديد اعتقالهم حتى نهاية فبراير. 

وإيران بإشراك الدول االسكندنافية في  السعوديةنماركي ااتهم جهاز المخابرات الد

الطويل، في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة في الدنمارك ومزاعم صراعهما 

 بالتجسس. 

فبراير تهماً لمسؤول مخابرات إيراني يُحاكم غيابياً  3نماركية يوم اوقد وجّهت محكمة د

جماعة التي استهدفت زعيم  2018بمحاولة القتل والتجسس فيما يتصل بمؤامرة 

 كلم جنوب غرب كوبنهاجن.  6انفصالية إيرانية في بلدة تبعد 

نماركية ثالثة من كبار أعضاء "حركة النضال العربي لتحرير ااتهمت المخابرات الدكما 

في  السعوديةبالتجسس لصالح  -"، والتي تعتبرها طهران منظمة إرهابية األحواز

 . 2018و 2012الدنمارك بين عامي 

نماركي: "هذه قضية ارئيس جهاز المخابرات واألمن الد ،ش أندرسنوقال فين بور

 . نمارك"اقامت السعودية وإيران بجلب نزاعاتهم إلى الدمعقدة للغاية حيث 

"حركة النضال العربي لتحرير األحواز" بالوقوف وراء هجوم إرهابي أسفر  اتهمت طهران

. وادعى 2018في سبتمبر شخصًا في مدينة األهواز بجنوب غرب إيران  25عن مقتل 

دفعتا للمهاجمين. ونفت  اإلماراتو السعوديةأن  ،المرشد األعلى علي خامنئي

 الرياض أي تورط لها. 

فبراير إلى عقد اجتماع طارئ للجنة  3يوم  ،نماركاوزير خارجية الد ،ودعا جيبي كوفود

ر مقبولة التجسس المزعوم "قضية خطيرة وغيوقال إن  ،السياسة الخارجية بالبالد

 ". على اإلطالق
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جمعوا نماركية إن قادة "حركة النضال العربي لتحرير األحواز" قد اوقالت المخابرات الد

وسلموها إلى  ،معلومات عن أفراد وشركات في الدنمارك ودول أخرى لسنوات

مُتهمون بالتغاضي عن أعمال اإلرهاب من خالل كما أنهم  ،المخابرات السعودية

 ات تشيد بهجوم األهواز. اإلدالء بتصريح

، واعتقلت 2018نمارك قد كشفت عن مؤامرة االغتيال اإليراني في أكتوبر اوكانت الد

 آنذاك مواطناً نرويجياً من أصل إيراني لالشتباه في تورطه.

Financial Times, Denmark takes tough line with Saudi and Iran over spying 

claims, 03/02/2020 
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 الملخص التنفيذي

 

 أداء االقتصاد المحلي

  قامت "شركة بتيل" للتمور بتقديم هذا المنتج بشكل فاخر. وتُخطط الشركة

لالنتشار والتوسّع عالمياً. وقامت ببعض الخطوات التسويقية الملفتة في 

الفترة األخيرة، حيث قدّمت منتجاً ألعياد الميالد، كما تُقدّم اآلن منتجاً لعيد 

 الحب. 

  فبراير،  10يبدأ االكتتاب العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية يوم

مليار ريال. وكانت أرباح الشركة قد وصلت في عام  2.6ويهدف إلى جمع حوالي 

 مليون ريال.  870إلى  2019

  تسعى العديد من الشركات السعودية إلدراج أسهمها في بورصة الرياض في

االكتتاب العام القياسي لشركة أرامكو. ويشمل  األشهر المقبلة في أعقاب

ذلك "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب" و"مجموعة بن داود السعودية" 

 كة معالجة األغذية المتميزة "تنمية".و"شر

  قام صندوق "رأس المال المخاطر" التابع لشركة االتصاالت السعودية، وهو

الشرق األوسط، بتعيين  واحد من أكبر صناديق رأس المال االستثماري في

إيفان ياكوفليفيتش للمساعدة في تحويل استثمارات الصندوق من الشركات 

 .Unicorns Companiesالناشئة إلى الشركات الناشئة بقيمة مليار فأكثر 

  2019ألف فيزا سياحية منذ سبتمبر  400قالت هيئة السياحة بأنه تم إصدار 

سية التي تواجه تطوير قطاع السياحة وحتى منتصف فبراير. وأن العقبة األسا

هي غياب البنية التحتية، بما في ذلك توفر غرف الفنادق التي يمكن أن تستوعب 

 الطلب المتزايد. 

 

 الشأن السياسي واإلجتماعي

  يتابع ابن سلمان أدق التفاصيل فيما يتعلق بتنظيم قمة العشرين، والتي يراها

فرصة لتحسين "السمعة الدولية المشوهة" للمملكة، واإلعالن عن الجهود 

المبذولة لتأسيس المملكة كوجهة تجارية وسياحية. ولكن السعودية تواجه 

نادق كافية العديد من العقبات في هذا السياق، بدءاً من إيجاد غرف ف
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الستضافة الوفود وليس انتهاء باحتمال تخفيض بعض الدول لحضورها في 

 القمة. 

  فبراير، حيث تم تحويل  25شهدت الحكومة السعودية تغيرات عديدة يوم

وزارة الخدمة هيئات االستثمار والسياحة والرياضة إلى وزارات، وتم دمج 

وتعديل مسمى الوزارة ليصبح  المدنية إلى وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

وكانت الخطوة األبرز هي إعادة . «وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية»

الفالح إلى الواجهة من جديد، بعد أن اعتقد الكثيرون أنه قد خرج من المشهد 

 نهائياً، كما كان ملفتاً تعيين عدد من المقربين البن سلمان في مناصب وزارية. 

 

 ات العامةستثمارصندوق اال

  تقود شركة "سنابل لالستثمار"، المملوكة لصندوق االستثمارات العامة

، SellAnyCar.comبالمشاركة في حملة لجمع التمويل لالستثمار في شركة 

حيث تسعى الشركة للحصول على التمويل من أجل توسيع أعمالها في 

 السعودية واإلمارات. 

  يقومSoftBank ال لصندوقه الجديد، لكن الصناديق بجولة لجمع األمو

االستثمارية السيادية في السعودية واإلمارات ال يبدو أنها ستشارك في هذه 

الجولة، مثلما فعلت بسخاء في الصندوق األول. ويعود هذا اإلحجام إلى 

ضعف أرباح الصندوق من جهة، والطريقة العشوائية التي تم صرف األموال 

  بها.

 عاماً، واحدة من أهم المؤثرين في  35التي تبلغ من العمر  أصبحت كارال ديبيلو

 سياسات صندوق االستثمار بسبب عالقتها بياسر الرميان. وقامت ديبيلو

خالل العامين بلقاء عدد من رؤساء كبار الشركات في العالم، مستغلة هذه 

بالتوسط في الصفقة التي ينوي  فالعالقة، كما تقوم منذ أكثر من عام ونص

 ندوق بموجبها شراء حصة األغلبية في نادي نيوكسل البريطاني. الص

  وقعت شركة األدوية اإلسبانيةGrifols  اتفاقية غير مُلزمة مع صندوق

االستثمار العام السعودي، ويتم بموجبها إنشاء مشروع مشترك في 

 السعودية إلنتاج أدوية مشتقة من بالزما الدم.

 ستثمار العام على صفقة لشراء فريق في الوقت الذي يعمل فيه صندوق اال

 BeoutQنيوكاسل في الدوري اإلنجليزي الممتاز، فإنّ السعودية تقوم عبر قناة 

بقرصنة مباريات هذا الدوري والعديد من الدوريات المماثلة في أوروبا. ويمكن 
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للدوري اإلنجليزي أن يستغل صفقة نيوكاسل لفرض ضغط على السعوديين 

 ، مقابل الموافقة على الصفقة.لوقف هذه القرصنة

  ببيع معظم أسهمه في شركة  2019قام صندوق االستثمار في نهاية عام

ألف سهم فقط، بعد أن كان  40تيسال للسيارات الكهربائية، واحتفظ بحوالي 

 مليون سهم.  8.5يملك فيها حوالي 

 ي شهدت أسهم شركة تيسال لصناعة السيارات الكهربائية ارتفاعاً كبيراً ف

أسعار أسهمها في شهر يناير. وجاء هذا االرتفاع بعد الكشف عن قيام 

 . 2019صندوق االستثمار ببيع معظم حصته في الشركة نهاية عام 

 

 أرامكو وإنتاج النفط

  مليارات دوالر لالستثمار في حقل الجافورة  110أعلنت أرامكو عن تخصيص

أكبر مشروع إلنتاج الغاز  إلنتاج الغاز الصخري، وهو ما سيكون في حال نجاحه

. 2024الصخري خارج الواليات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج في أوائل عام 

، 2036مليار قدم مكعب من مبيعات الغاز بحلول عام  2.2وأن يصل إلى حوالي 

مليون قدم مكعب من اإليثان يوميًا. ولن يتم بدء التصدير  425مع ما يقارب 

 المحلية من الغاز.  قبل تغطية االحتياجات

  شبه وزير الطاقة السعودي تأثير فايروس كرونا على أسواق النفط بالبيت

المحروق، والذي يستدعي إجراءات قاسية ولكنها مسؤولة. ويبدو أنه يلمح إلى 

ضرورة أن تقوم دول أوبك بإجراء تخفيض إضافي في عرض النفط، وهو ما 

  رفضت روسيا التجاوب معه حتى اآلن.

  قامت أرامكو بتخفيض أسعار النفط الذي تبيعه في آسيا، بعد انخفاض نسبة

%. وتُجري السعودية مثل بقية المنتجين تقييمًا 20الطلب في الصين بنسبة 

 مستمراً ألثر الفايروس، بحيث تقوم بتعديل سياساتها النفطية تبعاً لذلك. 

  ،خفّضت أربع مصافي نفط أسيوية طلباتها من الخام السعودي لشهر مارس

ضمن استجابة هذه المصافي النخفاض الطلب في الصين والمنطقة عموماً 

على النفط، نتيجة للحظر المفروض على تنقل السكان في العديد من المدن 

 الصينية. 

 ض اإلنتاج انتهت اجتماعات أوبك+ برفض للمقترح السعودي المتعلق بخف

تجاوباً مع انخفاض الطلب بسبب فايروس كرونا، وجاء هذا الفشل بصورة 

رئيسية بسبب رفض روسي، رغم المكالمة التي أجراها الملك سلمان مع 
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بوتين بهذا الخصوص. ويمكن أن يؤدي هذا الفشل لإلطاحة بوزير الطاقة 

 األمير عبد العزيز بن سلمان. 

 تاج النفط من الحقول المشتركة بينهما ستستأنف الكويت والسعودية إن

خالل شهر فبراير، بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف. وتُنتج هذه الحقول 

نفس نوعية النفط اإليراني والفينزويلي، ولذا فإن الواليات المتحدة ضغطت 

على الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق، لتعويض السوق عن النقص 

 الي الكبريت. الحاصل في النفط الثقيل ع

  رغم مقتل سليماني وانتشار فايروس كرونا خالل شهر يناير، إال أن أسهم

أرامكو حافظت على سعرها المرتفع، مقارنة مع انخفاض أسهم الشركات 

العالمية المنافسة. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن الشريحة المالكة 

طرابات لألسهم هي من السعوديين الذين يتأثرون بشكل أقل باالض

 الجيوساسية، ولديهم حوافز لعدم بيع أسهمهم. 

  قالت شركة أرامكو إنها شهدت زيادة ملحوظة في الهجمات السيبرانية منذ

، وتوقعت أن تستمر هذه الزيادة في الفترة المقبلة. 2019الربع األخير من عام 

 لكنها لم تُحدد نوع أو مصدر هذه الهجمات. 

 

 العالقات الدولية

  حكومة جنوب أفريقيا لضغوط مصانع السالح من خالل تغيير فقرة استجابت

رفضت دول خليجية عديدة، منها السعودية، التوقيع عليها، األمر الذي أوقف 

مبيعات سالح تقدر قيمتها بمليار دوالر. وتُعدّ هذه االستجابة تراجعاً من طرف 

 الدولة تجاه منهج احترام حقوق اإلنسان في مبيعات السالح. 

  فتحت وزارة التعليم األمريكية تحقيقات مع عدد من الجامعات األمريكية

العريقة، بما في ذلك جامعة هارفارد وييل وجورج تاون، حول تلقيها للتمويل 

األجنبي، وخاصة من الصين والسعودية وقطر وإيران. وتأتي هذه المراجعة التي 

ألمريكية في اإلبالغ يدعمها الحزبان في الكونغرس بعد أن فشلت الجامعات ا

 مليار دوالر على األقل من التمويل األجنبي في العام الماضي. 6.5عن 

  وجّه جهاز المخابرات الدانماركي تهماً لثالثة معتقلين في الدانمارك

لصالح جهاز استخبارات سعودي. وجاء  2018وحتى  2012بالتجسس منذ عام 

وقد تم تمديد اعتقالهم حتى  توجيه التهمة في جلسة محكمة للرجال الثالثة،

 .نهاية فبراير


