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 الشأن السياسي واالجتماعي 

 

 اعتقال كبار أعضاء األسرة

باعتقال األميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، يكون ابن سلمان قد احتجز 

أهم منافسين له على العرش. وربما يواجه الرجالن اآلن السجن مدى الحياة أو اإلعدام 

 بعد توجيه اتهامات لهما بالخيانة. 

ة احتجزت السلطات السعودية اثنين من أبرز الشخصيات في المملكة بسبب محاول

انقالب مزعومة، بما يعزز قوة محمد بن سلمان، ويبعد منافسيه األساسيين على 

 العرش.

مارس، عندما وصل حراس من البالط  6حدثت االعتقاالت في وقت مبكر من صباح 

الملكي يرتدون أقنعة ومالبس سوداء إلى منازل الرجلين، وأخذوهم إلى الحجز وفتشوا 

 اء محمد بن نايف. منازلهم. كما تم اعتقال أحد أشق

بعد من المحتمل أن الرجالن يتعرضان اآلن للتهديد بالسجن مدى الحياة أو اإلعدام، 

 أن تم اتهامهما بحسب مصادرنا بالخيانة العظمى وتدبير محاولة انقالب. 

لكن على مدار األعوام القليلة الماضية، تضاءلت مكانة ابن نايف ومكانة أحمد بن عبد 

 العزيز.

في وقت مبكر من صعود ابن سلمان، ساهمت إصالحاته االجتماعية واالقتصادية 

في إرضاء العديد من المسؤولين الغربيين، لكن تكتيكات األمير في قمع الفساد 

 موقف الكثيرين في الواليات المتحدة وأوروبا. رغيّوإسكات المعارضين وتهميشهم 

ت حادة من الحزبين للسعودية في يأتي اعتقال محمد بن نايف في أعقاب انتقادا

الكونغرس األمريكي، حيث تراجع دعم المملكة بالفعل بسبب مقتل خاشقجي 

 والخسائر المدنية واسعة النطاق في اليمن.

كان ابن نايف لسنوات جهة اتصال موثوقة لمسؤولي األمن والمخابرات في الواليات 

السعودية، فقد تبادل المتحدة. وبصفته مسؤوالً عن جهود مكافحة اإلرهاب 

المعلومات مع نظرائه األمريكيين حول الهجمات المخطط لها واكتسب حلفاء في 

 جميع أنحاء وزارة الخارجية ووكالة االستخبارات المركزية. 
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قال العديد من المسؤولين السابقين في المخابرات ووزارة الخارجية األمريكية، إن 

، ألنهم 2017بوا بالفزع بسبب إقالته في عام العديد من المسؤولين األمريكيين أصي

 .أنه الحليف األكثر موثوقية للواليات المتحدة داخل العائلة المالكةشعروا 

، منذ وفاة مؤسس السعودية، انتقل التاج من أخ إلى كان دور األمير أحمد أكثر تعقيدًا

أخو الملك، بدالً من أخ، وأراد بعض أفراد العائلة المالكة رؤية التاج ينتقل إلى أحمد، 

 ابن سلمان.

، لكنه أدلى في عام تجنب أحمد السياسة إلى حد كبير منذ أن تسلم سلمان العرش

بتصريحات ألقى فيها باللوم على الملك سلمان وابنه عندما اقترب متظاهرون  2018

من منزله في لندن. لم يمض وقت طويل حتى أرسل الديوان الملكي مبعوثًا إلى لندن 

 اع األمير أحمد بالعودة إلى المملكة.إلقن

قال أحد أصدقاء األمير أحمد له آنذاك إن "العودة إلى السعودية في الوقت الحالي 

األمير أحمد لم يكن يشعر بالقلق ألنه، وعلى خطأ كبير"، لكن هذا الصديق يقول بأن 

ملك الرغم من عالقته السيئة مع ابن سلمان، كان على عالقة جيدة مع شقيقه ال

 . وعاد أحمد بعد فترة وجيزة إلى المملكة.سلمان

بينما كان األمير أحمد هادئًا علنًا منذ ذلك الحين، تحدث أفراد العائلة المالكة كثيرًا في 

 .قيامه بإزالة صور الملك سلمان وابن سلمان من جدار مجلسهاألشهر األخيرة عن 

، ولم يسمح إقالته من منصبه كان ابن نايف قيد اإلقامة الجبرية معظم الوقت منذ

له بمغادرة السعودية، على الرغم من أنه ظهر في بعض المناسبات الخاصة، مثل 

 مؤتمر االستثمار في الخريف الماضي.

أعطى ظهوره العلني في أواخر العام الماضي بعض معارفه منذ فترة طويلة انطباعًا 

ابن نايف  بتجريدقام ابن سلمان  قبل بضعة أشهربأنه قد يُمنح مزيدًا من الحرية. لكن 

بما في ذلك حارس أمن منذ فترة طويلة، واستبدلهم  من فريق موظفيه الرئيسيين،

 بموالين للديوان الملكي.

ذهب أحمد مؤخرا في رحلة صيد منتظمة مدتها أسابيع. ووصل إلى منزله في األيام 

عمليات التوقيف ن األخيرة التي سبقت عودته، وتكهن أشخاص مطلعون على األمر بأ

 مارس ربما حصلت في هذا التوقيت بسبب عودة األمير أحمد من رحلته. 6يوم 

Wall Street Journal, Top Saudi Royal Family Members Detained, 06/03/2020 
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 اعتقاالت األمراء: القضاء على البدائل

لم يكن أي من األمراء المعتقلين يمثل خطورة فعلية على حكم ابن سلمان، لكن 

األميرين المعتقلين يحتفظان إلى اآلن باحترام كبير داخل األسرة وفي المجتمع، 

وبالتالي فإنّ االعتقاالت تبدو خطوة استباقية من قبل ابن سلمان للقضاء على 

 البدائل النظرية المحتملة. 

هد السعودي محمد بن سلمان ضربة قاضية لمنافسيه المحتملين في وجّه ولي الع

الداخل والخارج، مما أجج االضطرابات في األسواق العالمية، وعزّز من قبضة حاكم 

 األمر الواقع على المملكة.

لم تشير االعتقاالت التي تمت بدعوى الخيانة، والتي يمكن أن تؤدّي إلى اإلعدام، والتي 

د أقارب من كبار السن، أن ابن سلمان لن يترك أي شيء يعترض يسبق لها مثيل ض

 .طريقه، ال سيما أسرته

تغيير ويتركز على  يعتمد على عنصر المفاجأة،الكثير مما يحدث تحت قيادة ابن سلمان 

 . التوازن والبحث عن توسيع السيطرة

أسعار  الخطر األكبر الذي يواجه السعوديين في الوقت الحالي هو احتمال انخفاض

 النفط بدرجة كبيرة، ويواجه ولي العهد صعوبة في التعامل مع هذا الخطر. 

االستثمار األجنبي المباشر في المملكة أقل بكثير من المستويات التي بلغها قبل 

 عقد من الزمن، على الرغم من جهود المسؤولين إلنعاشها.

د تشاؤم المستثمرين مناخ الخوف المستمر الذي ولّتُسلط االعتقاالت الضوء على 

. لكنه كان بالفعل عامًا سيئًا من حيث التوقعات االقتصادية األجانب والمحليين

بسبب التباطؤ العالمي الناجم عن تأثير فيروس كورونا واآلثار على الطلب على 

 الطاقة.

مارس، وأدى  9دوالرًا للبرميل صباح  31انخفض خام برنت بمقدار الثلث تقريبًا إلى 

محادثات أوبك+ إلى انخفاض أسهم أرامكو عن سعر الطرح العام األولي األخير،  انهيار

 مارس. 8٪ يوم 8.3وخسر مؤشر سوق األسهم السعودية القياسي 

تعرّضت جهود األمير لتصوير نفسه كحليف إصالحي وجدير بالثقة للغرب لالهتزاز 

في اليمن ومقاطعة بسبب سياساته القاسية محلياً ومغامراته الخارجية مثل الحرب 

 قطر.
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، رغم أن العالقات مع الغرب تتعرض يبدو أن دعم الملك سلمان البنه لم يتراجع

لضغوط شديدة. كما واصل الرئيس األمريكي دونالد ترامب دعمه البن سلمان رغم 

 غضب الكونغرس من اغتيال خاشقجي.

يدينون بالوالء لألمير رغم أن كثيرين في العائلة المالكة، الذين يبلغ عددهم باآلالف، 

 محمد، فإن توطيد سلطته أدى إلى تهميش أو عزل األقارب اآلخرين.

تكتيك األمير محمد المتمثل في عدم التسامح مع المنافسين وتؤكد هذه االعتقاالت 

 ، على األقل حتى صعوده المتوقع إلى العرش. المحليين

مان تخفيف اآلثار المترتبة يحاول ابن سلوتأتي هذه االعتقاالت في وقت حرج، حيث 

ضمن االستعداد للتواجد تحت  على ميله السابق لصنع أعداء في الداخل والخارج،

 دائرة الضوء الدولية لمدة عام أثناء رئاسة مجموعة العشرين.

التحرك ضد األشخاص المتواجدين في القمة يشير إلى أن األمير محمد يشعر أن 

 .موقفه ضعيف للغاية

األمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وهو في السبعينيات من عمره، أكثر احتجاز يعد 

: فهو شقيق كامل للملك سلمان وأحد أبناء الملك السعودي األول إثارة لالنتباه

 الباقين على قيد الحياة، وهو عضو بارز في مجلس البيعة.

لبدائل خطوة استباقية من قبل ابن سلمان للقضاء على اتمثل هذه االعتقاالت 

، فال يعتقد أن أياً من المعتقلين شكّل تهديدًا حقيقيًا لسلطة ابن سلمان، النظرية

ما زالوا يحتفظون بالمكانة االجتماعية على أساس المعايير التي ال تزال قائمة لكنهم 

 . في عقول العديد من أفراد العائلة المالكة السعودية والمواطنين السعوديين

فسيكون ذلك ، وإذا أصبح هذا االتهام علنياً، خيانة خطوة متطرفةاتهام المعتقلين بال

وهو سلوك أقرب إلى سلوك الزعماء األقوياء في الجمهوريات العربية أكثر  تاريخيًا،

 مما هو في الملكيات الخليجية.

 Bloomberg , Saudi Prince Tests Grip on Power With Desert Raid, Oil Price War, 

08/03/2020 
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 الشأن االقتصادي المحلي

 صندوق االستثمار يفقد ثالثة من مدرائه

غادر صندوق االستثمار العام ثالثة من كبار المديرين التنفيذيين على األقل في األشهر 

األخيرة، ولم يكشف أي منهم عن أسباب مغادرتهم، ولكن الصندوق يُعاني من حركة 

كبيرة في إدارته العليا، رغم تصريحات الصندوق قبل شهر تقريباً بعكس ذلك، ويعتقد 

تقار المؤسسة لمعايير الحوكمة والضوابط المتوقعة في أن هذه الحركة تعود إلى اف

 صندوق بحجمه. 

على األقل في األشهر غادر صندوق االستثمار العام ثالثة من كبار المديرين التنفيذيين 

األخيرة، في خطوة قد تكون ضربة لطموحات صندوق الثروة السيادية للتوسع في 

 عمالق عالمي.

جية دينيس جونسون، الذي كان في منصبه منذ عام والمغادرون هم رئيس االستراتي

، ورئيس المخاطر، مارتن بوتا، ورئيس مخاطر االستثمار حسن شحيمة، والذي 2018

 كان يعمل مع صندوق االستثمار منذ حوالي عام.

يقوم صندوق الثروات السيادية حالياً ببناء مجلس المديرين العالميين والمحليين، 

 يه عقد الصفقات في محاولة ليصبح أكبر صندوق في العالم. في الوقت الذي يُكثف ف

، فقد غادر قبله إريك جونسون هو ثاني رئيس استراتيجية للصندوق يغادر خالل عامين

، بعد أسابيع فقط من انضمامه للصندوق، وكان مارتن بوتا واحداً 2018إبيرماير عام 

 .2016من أوائل موظفي الصندوق في عام 

إلى  2016موظفا في عام  40قد قال قبل شهر بأنه توسّع من حوالي وكان الصندوق 

موظف  1000موظف اليوم، مع وجود خطط للتوسع إلى أكثر من  700ما يقارب من 

، وأن معدل دوران الموظفين "منخفض بشكل استثنائي وهو 2020بحلول نهاية عام 

 أقل بكثير من المتوسط في المؤسسات المماثلة".

. ومن من كبار المديرين التنفيذيين 15عام الماضي، عين الصندوق حوالي منذ أواخر ال

بين هؤالء جيري تود، الرئيس السابق لتطوير األعمال في بنك األهلي كابيتال 

االستثماري في الرياض، والذي عُين في منصب كبير للمساعدة في إدارة استراتيجية 

 الصندوق.
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وق االستثمار يفتقر إلى الحوكمة والضوابط صنديقول بعض المديرين التنفيذيين أن 

 المتوقعة في صندوق بحجمه. 

ممارسة ولي العهد ويعود هذا االفتقار للتحليل والتشاور في اتخاذ القرارات إلى 

. وصندوق Uber. فاالستثمارات البارزة في سيطرة كبيرة في اختيار االستثمارات

Vision  التابع لمجموعةSoftBank  التقى األمير محمد شخصياً بكبار جاءت بعد أن

 .مدراء هذه الشركات

باع الصندوق السعودي معظم حصصه في تسال قبل وقت قصير من تحقيق أسهم 

 الشركة أكبر مكسب لها على اإلطالق. 

Bloomberg , Saudi Arabia’s Wealth Fund Parts Ways with Three Executives, 

03/03/2020 

 

 صندوق االستثمار يوظف مستشاراً سابقاً في ماكينزي 

قام صندوق الثروة السيادية في السعودية بتعيين خبير استشاري سابق في شركة 

ماكينزي وشركاه لمساعدته في إدارة استراتيجية الصندوق. وجاء تعيين هذا الخبير 

الصندوق، ثالثة في الوقت الذي غادر فيه أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في 

 منهم من األجانب. 

بتعيين خبير استشاري سابق في شركة قام صندوق الثروة السيادية في السعودية 

 . ماكينزي لمساعدته في إدارة استراتيجية الصندوق

جيري تود، ووفقاً لمعلومات حصلنا عليها فإنّ صندوق االستثمار العام قام بتعيين 

الذي يتخذ من في بنك األهلي كابيتال االستثماري الرئيس السابق لتطوير األعمال 

 الرياض مقراً له، في منصب كبير. 

وتقديم المشورة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق يُعزّز تعيين تود من 

 بشأن االستثمارات التي يقوم بها.

الذي كان يدير مؤسسة مالية  عمل تود في السابق مع وزير السياحة أحمد الخطيب،

سعودية، حيث كان تود رئيسًا للخدمات المصرفية االستثمارية في تلك المؤسسة. 

 والخطيب هو أحد المقربين من محمد بن سلمان.
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الصندوق ورفض متحدث باسم الصندوق التعليق على توظيف تود، لكنه قال إن 

 .2019من كبار المديرين التنفيذيين الجدد إلى فريق إدارته منذ أواخر عام  15وظّف 

يأتي التعيين في الوقت الذي يشكك فيه بعض مسؤولي صندوق االستثمار في 

 مليار دوالر. 300استراتيجية الصندوق الذي تبلغ قيمته 

يشعر بعض مسؤولي الصندوق باإلحباط من العالقة الوثيقة بين مديره ياسر 

قاتها الرميان ومنتجة تلفزيون الواقع السابقة كارال ديبيلو، والتي استخدمت عال

 لكسب رسوم من الشركات التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية مع الصندوق.

ليس من المعروف كم هو عدد الشركات الدولية التي تستثمر في المملكة مع 

شركة دولية تم تأسيسها  1100أكثر من إال أن  ألنه ال يُصدر تقارير مالية،الصندوق، 

 ، وفقًا لألرقام الحكومية.2018٪ عن 54بزيادة  هناك العام الماضي،

يُعاني من عدم القدرة بينما يقوم الصندوق بتسريع توظيف غير السعوديين، فإنّه 

، فقد ترك دينيس جونسون عمله في على إبقاء بعض كبار الموظفين األجانب

الصندوق مؤخراً كرئيس لالستراتيجية، وتال جونسون ثالثة موظفين كبار على األقل، 

 .LinkedInداخل الصندوق ووفقاً لحسابات هؤالء األشخاص على  وفقاً لمصادر

Wall Street Journal, Saudi Fund Hires Former McKinsey Consultant to Help Run 

Strategy, 03/03/2020 

 

 الفالح يمكن أن يُحدث فرقاً 

حمل تعيين خالد الفالح على رأس وزارة االستثمار الجديدة رسائل إيجابية للشركات 

جيدة لدى قطاعات األعمال العالمية. لكن تعيين  ةبسمعاألجنبية، حيث يتمتع الفالح 

الفالح وحده ال يكفي للشركات لتسارع إلى تنفيذ المشاريع االستثمارية في 

ما إذا كان الفالح سيتمكن من فرض رؤيته على  السعودية، إذ ينبغي االنتظار لمعرفة

 بقية الهيئات المتحكمة باالستثمار في المملكة. 

فبراير، تم اإلعالن عن عودة وزير النفط السابق خالد الفالح  25في خطوة مفاجئة يوم 

 إلى وزارة االستثمار حديثة اإلنشاء. 

بب استياء ابن سلمان وقيل إن طرده كان بسقبل ستة أشهر فقط، تم طرد الفالح، 

 " واالكتتاب العام ألرامكو. 2030تجاه "رؤية من نهج الفالح البطيء والحذِر 
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، وزارة ذات مهمة غير محددة ومسؤوليات غير واضحةأصبح الفالح اآلن مسؤوالً عن 

ولكن أيضًا إمكانات كبيرة، لمساعدة السعودية على جلب الشركات األجنبية 

 لالستثمار فيها.

الذي كان في أوقات مختلفة هو الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو،  -يار الفالح إن اخت

ووزير الصحة، وكبير مستشاري ولي العهد وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة 

الملك سلمان يأمل من وزارة االستثمار الجديدة أن تكون أكثر يشير إلى أن  -السيادية 

 . من مجرد ختم لهيئات االستثمار الحالية

من خالل خبرته الواسعة في المستويات العليا للحكومة السعودية واألعمال 

يتمتع الفالح بالمهارات والمعرفة والروابط التي تجعله قادراً على تحقيق هذا التجارية، 

 .األمر

يتم تنفيذ استثمارات الحكومة السعودية حاليًا من قِبل العديد من السلطات، وأبرزها 

 هيئة النقد العربي السعودي وصندوق االستثمار العام. 

تريليون دوالر، بينما  2مليار دوالر، وينوي زيادة حجمه إلى  300يتحكم الصندوق بحوالي 

عملها كبنك مركزي في المملكة، تدير مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى جانب 

. وقد 2018مليار دوالر، اعتبارًا من عام  494صندوق ثروة سيادية بأصول تبلغ قيمتها 

اتخذت مؤسسة النقد، على عكس صندوق االستثمار، نهجًا محافظًا يتجنب لفت 

 انتباه الجمهور.

على صندوق في الوقت الحالي، يشرف ياسر الرميان، المستشار المقرب لولي العهد، 

االستثمار، الذي يعد محوريًا لجهود المملكة لتنويع االقتصاد بعيدًا عن النفط. 

.، فضالً عن Uberوتشمل االستثمارات بعض المقتنيات التكنولوجية البارزة مثل 

 . Uberلمؤسس  CloudKitchensمليون دوالر في شركة  400حصة قدرها 

، قبل وقت قصير من ارتفاع كبير Tesla باع الصندوق جميع أسهمه تقريبًا في شركة

مليار دوالر في صندوق الرؤية التابع لمجموعة  45في قيمة هذه األسهم، كما وضع 

SoftBank Group. 

من خالل تعيين الفالح وإنشاء وزارة االستثمار الجديدة، ستحصل السعودية على 

 . فرصة لزيادة مصداقيتها في عالم األعمال واالستثمار

يتحدد تأثير وقوة الوزارة إلى حد كبير بطموحات وقوة يروقراطية السعودية، ضمن الب

 ، ويتم التعامل مع الوزارات منذ فترة طويلة باعتبارها إقطاعية. من يديرها
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إذا مارس الفالح نفوذه على مختلف هيئات االستثمار الحالية في المملكة، فيمكنه 

 ممارسة بعض الرقابة الالزمة.

لملك سلمان اختيار أي شخص إلدارة وزارة االستثمار الجديدة، ولكن كان بإمكان ا

 يبدو أن اختيار الفالح يرسل رسالة مفادها أن الملك يتوقع حدوث تغيير. 

كان الملك قد اختار الفالح إلصالح وزارة الصحة بعد عام واحد فقط من تفشي 

 متالزمة الشرق األوسط التنفسية.

. لكن انطباع جيد عن الفالح، كبيروقراطي ورجل أعمالا لدى الشركات األجنبية عمومً

ال ينبغي أن يأخذوا تعيينه بمفرده للمسارعة في تنفيذ الصفقات مع الحكومة 

 . السعودية

ستحتاج الشركات العالمية التي تدرس الفرص المتاحة في المملكة والشراكات مع 

ا سيفعله الفالح في هذا االنتظار لمعرفة ماالستثمارات الحكومية السعودية إلى 

، فهل سيوظف كامل سلطته ويحاول كبح جماح هيئات االستثمار المنصب الجديد

في المملكة ويسعى لإلشراف عليها؟ اإلمكانات موجودة لديه، لكن هل سيكون قادرًا 

على تأكيد نفسه وأفكاره؟ وإذا واجه المقاومة، هل سيكون قادرًا على االنتصار في 

 طة؟. الصراع مع السل

Bloomberg , Ousted From Oil, Saudi Minister Can Make a Mark in Investing, 

01/03/2020. 

 

 سابك توسع حصتها في كالريانت

السويسرية، بحيث رفعت من  Clariant AG زادت شركة سابك من حصتها في شركة

%. وجاءت هذه الصفقة بعد فشل سابك في تنفيذ هذه 31.5% إلى 26أسهمها من 

 . 2019الصفقة في عام 

 Clariant زادت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( حصتها في شركة

AG،  مما يشير إلى أن سابك لم تتخل عن التوسع في المنتجات المتخصصة التي

 .ا الشركة السويسريةتنتجه

بعد أن كانت تملك حوالي ، ٪ في شركة كالريانت31.5تمتلك اآلن وقالت سابك إنها 

وقالت بأن الخطوة هي جزء من "استراتيجية نمو سابك"، وتعزز هدفها  .% سابقًا25

 لتصبح رائدة عالمية. 
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ة ، واعتبرت الشراء وسيل2018كالريانت في عام  سابك على حصتها من استحوذت

 للتوسع في المنتجات ذات هامش الربح األعلى. 

وكانت سابك قد فشلت في العام الماضي في االتفاق مع رئيس مجلس إدارة 

 .كالريانت على صفقة التوسع بين الشركتين

فرنك في زيوريخ. وكان سعر السهم  21.54٪ إلى 6.9وقفزت أسهم كالريانت بنسبة 

 7.4مليار فرنك ) 7.1وقد تم تقييم شركة كالريانت بـ لم يتغير كثيرًا خالل العام الماضي. 

  .مليار دوالر(

Bloomberg , Sabic Lifts Clariant Stake Close to Threshold Triggering Bid, 

03/03/2020 

 

 بنوك السعودية أكبر المتضررين

تعدّ البنوك في السعودية من أبرز المتضررين من حرب النفط وتأثيرات فايروس 

كورونا، حيث يتوقع أن تتعثّر الكثير من الشركات بسبب ذلك، األمر الذي سينعكس 

في تعثّر قروض الشركات لدى البنوك السعودية. كما سيؤدّي خفض سعر الفائدة 

 هذه البنوك.  الذي حصل بداية مارس في خفض هامش الربح لدى

بسبب انخفاض أسعار تواجه البنوك في السعودية المزيد من تعثّر القروض ربما 

النفط الخام وتداعيات فايروس كورونا الذي أغلق مدارس المملكة وحدّ الحركة عبر 

تخفيض سعر الفائدة المفاجئ بداية مارس يعني أيضًا أن هوامش الحدود، كما أن 

 .ربح البنوك أصبحت ضئيلة

البنوك ، واستمرار انخفاض أسعار النفط سيؤثر بال شك على القطاع الخاصإن 

، مما يعني أن هذه البنوك معرضة السعودية لديها نسبة عالية من قروض الشركات

 .ستركز أكثر على قروض الرهن العقاري لحماية هامشهالمخاطر أكبر، لذا فإنها 

فقد تتعرض  العام ما زال غير واضح،٪ هذا 43التأثير الكامل النخفاض النفط بنسبة 

ويمكن أن األرباح لالنخفاض على المدى الطويل إذا قامت المملكة بضبط اإلنفاق، 

مما يقلل من  يؤدّي التقشف في الموازنة العامة إلى تقليل ودائع الدولة لدى البنوك،

 قدرتها على استخدام هذه األموال لإلقراض وزيادة تكلفة رأس المال.
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، حيث تشعر البنوك السعودية بالقلق من ضغوط السيولة المحتملةجح أن من المر

يمكن أن تعاني المملكة من عجز أكبر، وقد تكون هوامشها أكثر حساسية لخفض 

 أسعار الفائدة.

إن انخفاض أسعار النفط والتأثير المحتمل لفايروس كورونا على األحداث الكبرى، مثل 

لحج في المملكة، يمكن أن يضر باقتصاداتهم في اإلمارات وموسم ا 2020إكسبو 

 األوسع، مما يبطئ في نهاية المطاف نمو البنوك ويؤثر على جودة األصول.

خفض محللو سيتي جروب وآخرون في بداية مارس تقديرات أرباحهم للبنوك 

، ويعكس هذا التخفيض تحليالت هذه ٪10بحوالي  2022-2021السعودية في 

 انخفاض أسعار الفائدة المحلية وفشل اتفاق أوبك+. المؤسسات المالية ألثر

المخاطر تقع على البنوك التي لديها نسبة عالية من القروض مقارنة مع معظم 

ويشمل ذلك البنك السعودي الفرنسي، وبنك اإلنماء، وبنك الرياض، وبنك  الودائع،

 البالد.

تي تواجه أرباحهم، فقد وتتشارك بقية بنوك الخليج مع بنوك المملكة في التهديدات ال

قامت شركة كابيتال المحدودة بتخفيض توقعاتها للبنوك الخليجية عموماً. فاآلثار 

السلبية النخفاض النمو االقتصادي وأسعار النفط ستزيد من بطء نمو اإلقراض 

وستزيد المخزون العام لألصول المتعثرة في البنوك الخليجية، وستخفّض في الوقت 

 لفائدة، بما سيُضعف ربحية البنوك.نفسه من هوامش ا

إن انخفاض أسعار األصول وزيادة العزوف عن المخاطرة يمكن أن يجعل من 

 الصعب على المقترضين الوصول إلى أسواق رأس المال. 

ستشهد قطاعات مثل شركات الطيران والفنادق وتجارة التجزئة، عائدات أقل، 

 موسم السياحة. بسبب ضعف السفر والقيود المفروضة خالل ذروة

Bloomberg , Saudi Banks Seen as Gulf’s Most Vulnerable in Oil-Price War, 

11/03/2020 
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 الحرب النفطية بين روسيا والسعودية

 

 حرب النفط تتحول لحرب ديون

الصراع النفطي بين روسيا والسعودية الذي يجري اآلن يُشبه من حيث الشكل ما 

، والذي يُعتقد أنه أحد األسباب التي أدّت 1985حصل مع االتحاد السوفييتي عام 

النهياره. لكن األمر مختلف اآلن، ألن ميزانية السعودية المتضخمة تجعل قدرتها على 

ا كانت السعودية قد أعلنت هي الحرب، فال الصمود في المعركة أضعف بكثير. وإذ

 يعني أنها من سيتمكن من إنهائها. 

، وحصل االنخفاض 1991انخفض خام برنت إلى أقل سعر له منذ حرب الخليج عام 

 مارس. 6٪ في غضون ثوان، بعد فشل اجتماع أوبك يوم 31بنسبة 

قد يبدو القرار السعودي بفتح حنفيات النفط متناقضًا من بلد كان يحاول قبل أيام 

مليون برميل يوميًا. لكن  1.5فقط إقناع روسيا بمشاركته في تخفيض اإلنتاج بواقع 

 ما يحدث هو مجرد تغيير في التكتيكات. 

كانت السعودية في السابق تأمل في الحفاظ على موقعها وعائداتها في سوق 

تراهن اآلن على أن النفط من خالل تشجيع التعاون بين الالعبين الرئيسين، إال أنها 

أفضل طريقة لتحقيق أهدافها هو أن تفعل العكس: االنخراط في لعبة كسر عظم 

 .مع موسكو وصناعة النفط األمريكية

 إذا تمت االستراتيجية بشكل صحيح، يمكن أن يكون هذا النهج فعاالً بشكل خطير. 

بعد  1985دو أن األزمة الحالية ال تشبه قرار السعودية بإغراق سوق النفط عام يب

سنوات من ضبط النفس، وهو الحدث الذي ساعد في النهاية على التعجيل بسقوط 

 االتحاد السوفيتي.

كل الالعبين الرئيسيين في األزمة )السعودية وروسيا وصناعة النفط األمريكية( 

 ، ولكن ال أحد يستطيع إنتاج النفط بثمن بخس. وقت الحاليلديهم مزايا وعيوب في ال

دوالرًا  16دوالر فقط الستخراج البرميل، مقارنة بحوالي  2.80تحتاج السعودية إلى 

 دوالرًا لشركة روسنفت. 20لشركة إكسون موبيل كورب وأكثر من 



 

 
14 

رامكو وهو ما ينطبق على أالنفقات العامة في هذه الصناعة يمكن أن تكون كبيرة، 

مؤسسة ال يمكن تمييزها تقريبًا بشكل خاص، ألنها ليست مجرد شركة نفط، ولكنها 

 .عن الدولة السعودية نفسها

مقياس بمجرد التفكير في اعتماد االقتصاد السعودي على إنتاج النفط، فإن أفضل 

، كامل للنفقات العامة لشركة أرامكو هو السعر الذي يحصل فيه عجز ميزانية الدولة

. ويبلغ هذا سنوات خمسوهو سعر لم نره منذ أكثر من دوالر للبرميل،  83.60و وه

 دوالرًا للبرميل. 42المقياس بالنسبة لروسيا 

بالطبع، ضمن األسعار الحالية سيخسر الجميع. وإذا اندلعت حرب أسعار مطولة، 

ثة على فقد تنخفض األسعار أكثر، وهنا يجب أن نبدأ بالتفكير في قدرة الالعبين الثال

 تحمل األلم.

، في الواقع الوضع الطبيعي لمعظم البلدانعجز الموازنة ليس نهاية العالم، بل إنه 

فيمكن ألسواق االئتمان أن تعوض هذا العجز طالما أن المقرضين يتوقعون أن 

الحكومات بشكل خاص يمكنها االقتراض بسعر تتعافى األمور، والقاعدة العامة أن 

 .رخيص

٪، 2.38حاليًا  2030على سندات الحكومة السعودية المستحقة في أبريل  يبلغ العائد

سنوات  10وعلى الرغم من العقوبات األمريكية، إال أن عائدات السندات الروسية لمدة 

 ٪ األسبوع الماضي. 2.56بلغت مستوى قياسيًا بلغ 

من المحتمل أن يتم تحديد مع ضخ كل طرف بأسعار أقل من تكاليف التعادل، 

الفائزين والخاسرين في هذه المعركة من قبل أسواق رأس المال، بدالً من أسواق 

 السلع.

سيجعل هذا التوازن المنتجين األمريكيين أكثر عرضة للخطر على المدى القريب. في 

حين أن تحوطات أسعار النفط والميزانيات العمومية ذات االستثمار يمكن أن توفر 

مساهمين ظلوا في حالة حب مع منتجي النفط وسادة ألسعار منخفضة، فإن ال

 الخام لفترة من الوقت. 

 المشكلة األكبر بالنسبة للسعودية هي روسيا، فوضعها المرن يسمح لها بالصمود. 

، ألنها كانت المنتج 1985نجحت استراتيجية الرياض للسباق نحو األسفل في عام 

بحت واحدة من أكثر الالعبين ميزانيتها المتضخمة تعني أنها أصاألقل تكلفة. لكن 

، خاصة وأنها ال تزال متورطة في مستنقع عسكري مكلف ووحشي في تكلفةً وتذبذبًا
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اليمن، واعتقلت في مارس أفراداً من العائلة المالكة على أساس أنهم كانوا 

 يخططون النقالب.

بعد أكثر من أربع سنوات من بدء األمير محمد بن سلمان باإلصالحات االقتصادية 

يبدو احتمال عودة التي كانت تهدف إلى تنويع اعتماد االقتصاد على النفط الخام، 

، وحتى أسهم أرامكو السعودية األسعار إلى مستويات التعادل المالي للموازنة بعيدًا

 .يتم تداولها اآلن دون سعر عرضها

غالبًا ما تتوقع الدول التي تخوض الحروب أنها ستنتهي في غضون بضعة أشهر، 

لتكتشف أن خصومها كانوا أقوى مما هو معتقد، إذ تتحول المعركة إلى قتال طويل، 

 .ومن غير المرجح أن تكون موسكو أول من سيسقط في هذه المعركة

ن من يمتلك القدرة األكبر ال يكون الفائز هو القوة العظمى، لكفي حرب االستنزاف، 

 .على تحمل األضرار

Bloomberg , The Oil Price War Is Turning Into a Debt War, 09/03/2020. 

 

 هل نشهد استراتيجية سعودية بعيدة المدى؟ 

ربما تكون السياسة السعودية الجديدة لتخفيض سعر النفط هي مجرد بداية 

الستراتيجية طويلة المدى، يكون هدفها هو بيع أكبر قدر من النفط في العقود 

القادمة، بدالً من محاولة ضبط األسعار لسلعة يبدو أنها ستصل إلى ذروة الطلب 

ين الصاعدين اآلن، مثل صناعات عليها خالل عشر سنوات، ولديها الكثير من المنافس

 الطاقة المتجددة. 

قامت السعودية برفع إنتاجها من النفط بعد أن رفضت روسيا خفض إنتاجها كما 

طلبت السعودية. ولكن ماذا لو كان التوجه السعودي هو الخطوة األولى في مرحلة 

طويلة المدى تاريخية جديدة في عصر النفط؟ وماذا لو كانت السعودية تفكر في اآلثار 

 للتوجهات العالمية نحو تخفيض الكربون وتطوير صناعات الطاقة البديلة؟ 

لو كنت مكان السعودية، ورأيت المخاطر التي يواجهها النفط، والذي يُعتقد أنه 

، بحيث تُفكر في استراتيجية قائمة على بيع أكبر كمية 2030سيصل إلى ذروته في 

 عار؟ ممكنة، بدالً من محاولة ضبط األس
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إذا كانت لديك أكبر احتياطيات للنفط في العالم، ورأيت أن الطلب على هذا النفط 

سيقل بالتأكيد في العقود المقبلة، فسيكون لديك حافز كبير لضخ أكبر قدر ممكن 

 منه في العقود المقبلة، قبل أن ينتهي هذا الطلب. 

ل الصين والهند إذا تمكنت السعودية من توقيع عقود طويلة المدى مع دول مث

$(، فسيكون ذلك 45-40بحيث تزودهم بالنفط بسعر ثابت لعدة سنوات )لنقل أنه 

 مربحاً لكال الطرفين.

إن التقلبات الحالية في أسواق النفط ال تُغير النقطة األساسية، وهي أن النفط 

-سيتنافس من اآلن فصاعداً مع موارد الطاقة المتجددة، وسوف تكون السعودية 

 األقدر على خوض هذه المنافسة.  -كل المنتجين اآلخرين من بين

Financial Times, Has Saudi shifted its strategy in the era of decarbonisation?, 

16/03/2020 

 

 لندع ابن سلمان وبوتين يخسران معاً!

الحرب النفطية التي دخلها ابن سلمان وبوتين تعود بالضرر عليهما، وليس 

بمقدورهما تحمل نتائج األسعار التي تسببا في تخفيضها. وابن سلمان يحاول في 

هذه الحرب أن يُدافع عن لقب السعودية التاريخي كمحدد لسعر النفط، ليُثبت أهليته 

 الستالم العرش. 

ا للبرميل بفضل العداء المفاجئ بين روسيا والسعودية، دوالرً 35انخفض النفط إلى 

 والذي جاء وسط صدمة فايروس كورونا لالقتصاد العالمي. 

. يمكن أن تؤدي النتيجة النهائية إلى إفالس الكثير من شركات الصخر الزيتي األمريكية

لكن حتى لو أفلست هذه الشركات، فإنّ معداتهم ستبقى، وحقوق الحفر ستبقى، 

حتفظ العمال بمهاراتهم. كل هذا سينتهي به األمر في أيدي المقرضين الذين وسي

لديهم كل حافز للحفاظ على القيمة ومواصلة تطبيق التكنولوجيا لخفض السعر حتى 

 تصبح العمليات مربحة مرة أخرى.

النفط يمثل حصة صغيرة من قد تكون الواليات المتحدة أكبر منتج في العالم، لكن 

وما تخسره من حيث أجور صناعة النفط وأرباحها هو ما تحققه من ، اقتصادها

 وتكاليف الطاقة للصناعات التحويلية. انخفاض أسعار الغاز للمستهلكين 
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لكن أنظمتهم السياسية سيئة يمكن للسعودية وروسيا خوض معركة النفط اآلن، و

 . التصميم للتعامل مع الصدمات القادمة في طريقهم

دوالرًا للبرميل للحفاظ على ميزانيتها في وضع  50سعر تقديري يبلغ  تحتاج روسيا إلى

دوالرًا(  50متوازن، نظرًا لخيارات االقتراض المحدودة بموجب العقوبات، وهذا السعر )

يكفي بالكاد لدعم ماليين الروس الذين ليسوا على قائمة الرواتب الحكومية بشكل 

 مباشر.

دوالرات للبرميل(،  3يقال أن السعودية لديها أدنى تكاليف اإلنتاج في العالم )حوالي 

تقديم اإلعانات المطلوبة بشكل إذا تم اعتماد تعريف التكاليف بشكل ضيق. لكن 

اعتيادي إلبقاء األمراء الذين يمارسون االضطهاد ضمن النموذج السياسي الذي 

 .دوالرًا 90ن البرميل اعتمدته المملكة، يتطلب أن يكون ثم

من شرعيته محل شك يمكن تفسير دور ابن سلمان على األقل، فمن الواضح أن 

ألفراد العائلة المالكة وسط اتهامات بمؤامرة  مارسخالل االعتقاالت التي جرت بداية 

 انقالب. 

رؤية التنازل للروس عن دور السعوديين التاريخي كقائد لسعر النفط في الوقت إن 

 من والده.الحالي سيُضعف من حجج ابن سلمان بأحقيته لوراثة العرش 

عامًا، لكن قدرته على إدارة سياسات  20ركب بوتين طفرة نفطية على السلطة قبل 

 الطاقة حتى داخل بلده ما زالت محل نقاش. 

األمر سوى نقرة واحدة من إصبع دونالد ترامب مؤخرًا إلحباط خط أنابيب لم يستغرق 

 نورد ستريم المهم بالنسبة لبوتين مع اقترابه من االكتمال.

فروسيا ، الدول االستبدادية هي األكثر تضرراً من تراجع سعر النفطمن المفارقات، أن 

لشراء سريع النمو والسعودية هما قزمان اقتصاديان يحتاجان إلى اقتصاد عالمي 

 نفطهما. 

Wall Street Journal, Let Putin and MBS Both Lose, 10/03/2020 

 

 ابن سلمان يواجه تحديات الداخل والخارج

في الداخل يواجهانه خالل يوم واحد، قرر ابن سلمان أن يتعامل مع تهديدين رئيسيين 

ي رفعها لسنوات. وليس والخارج، األمراء المنافسين له وأسعار النفط التي فشل ف
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كالهما كان  أنَّ إالّمن الواضح ما إذا كان هناك ترابط آخر بين الحدثين غير عامل الزمن، 

له امتدادات على مدار أشهر سابقة، سواء من حيث استهداف األمراء أو التصعيد 

 مع روسيا. 

ساعة فقط، أطلق ولي عهد السعودية حرب أسعار النفط مع روسيا  24في غضون 

أفعاله المفاجئة على المسرح واعتقل منافسين له لتعزيز سلطته في بالده. لكن 

 .العالمي وداخل مملكته بدأت قبل أشهر

بينما كانت السعودية تستعد لبيع أسهم في شركة أرامكو السعودية في أواخر العام 

ي، تعاون ولي العهد محمد بن سلمان مع روسيا للحد من إنتاج النفط للحفاظ الماض

 . تلك الشراكة كانت متعثرةعلى أسعارٍ مرتفعة للنفط. لكن 

بلغت سياستا المواجهة مع روسيا والمواجهة مع المنافسين المحليين ذروتهما 

العديد من األمراء مارس، عندما احتجز أفراد األمن الملثمون في الرياض  6عالنية يوم 

مارس في جميع أنحاء العالم عندما تخلى ولي  7السعوديين رفيعي المستوى، ويوم 

العهد عن تحالفه مع روسياً، وقرر إغراق العالم بالنفط الرخيص. ورد المستثمرون 

 مارس بخفض أسعار النفط واألسهم. 9يوم 

م تقل الحكومة ، ولليس من الواضح ما إذا كانت تحركات ولي العهد مرتبطة

 السعودية الكثير عن االعتقاالت.

أن أحد أقوى الرجال في الشرق األوسط اختار عطلة نهاية األسبوع ما هو واضح هو 

عندما كان العالم منشغالً بفيروس كورونا المنتشر واألسواق المتعثرة لتأكيد مكانته 

 ، وتعزيز سلطته الداخلية.في الداخل والخارج

قام ولي العهد بتعزيز قوته في الخارج بطريقة لم تفعلها ذلك، من خالل القيام ب

منذ أن طبّق الملك فيصل حظرًا نفطيًا ضد الواليات  السعودية ألكثر من أربعة عقود،

 .1973المتحدة في عام 

ولي العهد تجاوز يقول األشخاص المطلعون على عملية صنع القرار في المملكة إن 

 .لي لبدء حرب األسعارآراء شقيقه وزير النفط الحا

في الداخل، أنهى ولي العهد العديد من القيود االجتماعية أثناء محاولته تنويع 

االقتصاد المعتمد على النفط. في الوقت نفسه، قام بتهميش المنافسين 

 المحتملين في الحكومة وقمع المعارضين.
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لي لشركة أرامكو على الصعيد العالمي، كان أحد أهدافه الرئيسية تنفيذ طرح عام أو

مليار دوالر. لكن  25.6السعودية. كان عرض ديسمبر هو األكبر في العالم، حيث جمع 

في سوق األسهم السعودية  حدثالمصرفيين اعتبروا االكتتاب مخيباً لآلمال ألنه 

 الصغيرة، وليس في بورصة عالمية كما خطط ولي العهد في األصل.

وبقي تحت ة العهد، تم وضعه تحت قيود صارمة، منذ أن تنازل محمد بن نايف عن والي

بين منازله في الرياض  اإلقامة الجبرية حتى نوفمبر الماضي، عندما سُمح له بالتنقل

 . لكن حساباته المصرفية كانت قد جُمدتومخيمه الصحراوي والمناسبات العائلية. 

من ابن نايف  رجال ولي العهد ظلوا على مقربةويقول رجال مقربون من ابن نايف إن 

. في نوفمبر زار ابن نايف عمه، شقيق الملك األمير أحمد ونقلوا تحركاته إلى رئيسهم

منذ تقليص رواتبهم  واشتكى من أن زوجته وبناته "يتضورون جوعاً"بن عبد العزيز، 

 الملكية ومقتنياتهم المالية.

وطلب منه أن  في وقت الحق في نوفمبر، تلقى ابن نايف مكالمة من الديوان الملكي.

 .يحضر للحرس الوطني أو يواجه عواقب، ولكن ولي العهد السابق تجاهل الرسالة

ذهب حرس الديوان الملكي إلى قصر ابن نايف بالرياض واعتقلوا مجموعة بعد أيام، 

بما في ذلك السكرتارية وموظفو تكنولوجيا المعلومات وأقرب  من أقرب موظفيه،

مقربون منه، وصادروا اإللكترونيات، وتم سجن حراسه المتبقين، كما يقول ال

الموظفين؛ بمن فيهم غير السعوديين، وربما قاموا ببناء سياج حول منصة 

 الهليكوبتر الخاصة بابن نايف لمنعه من الفرار.

استجوب الحراس الموظفين المسجونين حول ما إذا كان ابن نايف يخطط للفرار أو 

تم . وتم بعد ذلك إطالق سراح الموظفين، ولكن االنقالب، كما يقول المقربون منه

 .وضع أمن ابن نايف في عهدة رجال يعملون في الديوان الملكي

مارس، ذهب حراس الديوان الملكي الذين يرتدون أقنعة ويرتدون  6يوم الجمعة 

 مالبس سوداء إلى منازل ابن نايف وشقيق الملك األمير أحمد، واحتجزوهم وآخرين. 

هو شقيق كامل للملك، وقد انتقد ولي العهد عالنية وخاصة في السنوات األمير أحمد 

األخيرة. وقد اقترح أفراد العائلة المالكة الذين يختلفون مع حكم ولي العهد في 

 دوائرهم الخاصة أن يكون أحمد هو الملك التالي.

أحمد لم يتصرف أي من األمير محمد بن نايف وال األمير . التوقيت ال يزال غير مفسر

. عاد األمير أحمد إلى بطريقة تشير إلى أنهم يعتقدون أنهم معرضون لخطر االعتقال

 منزله مؤخرًا من رحلة صيد دامت أسابيع.
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بأفراد المتخصص في األمن السيبراني،  اتصل وزير حكومي يدعى مساعد العيبان،

 .ه في الخيانةالعائلة المالكة إلخبارهم بأن األمير أحمد وابن نايف محتجزان لالشتبا

التحرك التالي لولي العهد كان نحو إزعاج مستمر آخر: انخفاض أسعار النفط، فمنذ 

، 2015وصوله إلى السلطة مع صعود والده إلى العرش السعودي في أوائل عام 

انخفضت األسعار جزئيًا ألن عمال الحفر الصخري األمريكي غمروا األسواق العالمية، 

 العرض في محاولة لرفع األسعار.مما دفع السعودية لخفض 

أدت األسعار المنخفضة إلى اضطرار السعودية إلى االقتراض لموازنة ميزانيتها 

وجعلت من الصعب على ولي العهد تنفيذ خطط التحول االقتصادي الباهظة الثمن، 

 مليار دوالر.  500والتي تشمل مدينة جديدة عالية التقنية في الصحراء بقيمة 

ترض أن يجلب االكتتاب العام في أرامكو السعودية أمواالً للمساعدة كان من المف

 .أسعار النفط المنخفضة جعلت أسهمها أقل جاذبيةفي تمويل تلك الخطط، لكن 

، عندما انضمت إلى روسيا للحد من 2017حصلت السعودية على مساعدة في عام 

. ولكن 2019سمبر العرض ودعم األسعار. صمد التحالف حتى االكتتاب العام في دي

 في األشهر التي تلت ذلك، حرصت روسيا على زيادة اإلنتاج لتعزيز اقتصادها.

طلب ولي العهد من والده، الملك سلمان، االتصال بالرئيس الروسي فالديمير بوتين 

كان بوتين مشغوالً للغاية في البداية وطلب التعاون بشأن خفض اإلنتاج أكثر. 

، وعندما تحدث الرجالن اًمطلقر محرج لملك يمارس حكماً ، وهو أمفتأجلت المكالمة

 .لم يلتزم بوتين بأي صفقة مع الملكفبراير،  3في 

حاول السعوديون والروس تشكيل تحالف طويل األمد. في إطار أحد السيناريوهات، 

كانت السعودية ستسرع من استثماراتها داخل روسيا وتدعم جهود الكرملين في 

لي العهد لن يوافق على صفقة كهذه في نهاية المطاف ألنه ال يريد سوريا، وإن كان و

 أن يُزعج الواليات المتحدة.

بعد ذلك، أخبر ممثلون روس في أوائل فبراير اجتماعًا طارئًا لمنظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( أنهم لن يبرموا صفقة ألنه من السابق ألوانه تقييم تأثير كورونا على 

 عالمي على النفط.الطلب ال

فبراير  5ضغط وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على ولي العهد يوم 

بأن ولي العهد الماضي لخفض اإلنتاج لمدة ثالثة أشهر فقط، ولكن المصادر تقول 

 القيود على اإلنتاج أصبحت من الماضي.، وقال له بأن رفض ذلك
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بار العديد من الوزارات السعودية لالستعداد عندما لم تتراجع روسيا عن قرارها، تم إخ

لسيناريو عدم االتفاق الذي لن يكون فيه تخفيض في اإلنتاج رغم تراجع الطلب 

 العالمي بسبب كورونا.

يقول مسؤول سعودي مطلع على األمر: "الرسالة التي أراد السعوديون إيصالها إلى 

 .ض على اإلطالق"إما أن توافقوا على التخفيض، أو لن نُخفّالروس هي 

يقول أحد مندوبي أوبك المطلعين على األمر بأن الروس لم يتزحزحوا أيضاً حتى بعد 

القرار السعودي، و"ليس لدي أي فكرة كيف يعتقد السعوديون أن هذا النوع من 

فالقرار السعودي "كان انتحاريًا تمامًا، وكلنا نعلم أن الضغط سينجح مع بوتين"، 

 ".كارثيةالنتيجة ستكون 

مارس بدال من خفض اإلنتاج، فإنهم سيعززونه،  7وقال مسؤولون سعوديون يوم 

مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط. يقول مسؤول سعودي رفيع المستوى: "لقد 

 ".كان إعالن الحرب السعودية ضد بوتين

إعداد سيناريو في غضون ساعات، طلب الديوان الملكي من مسؤولي وزارة المالية 

دوالرًا  20و  12وازنة مع انخفاض أسعار خام برنت القياسي إلى نطاق يتراوح بين الم

االقتصاد . وكانوا يخشون أن تؤدي التخفيضات في اإلنفاق إلى تدمير للبرميل

 .السعودي، الذي تضرر بالفعل من إلغاء العمرة

فراد مارس بإطالق سراح ابن نايف وأ 7داخل السعودية، بدأ الديوان الملكي يوم 

العائلة المالكة اآلخرين الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم إلى المحكمة واستجوابهم. 

عامًا  84ونشرت العائلة المالكة أيضًا صورًا ومقاطع فيديو للملك البالغ من العمر 

 لتبديد الشائعات بأنه مريض.

مؤشر مارس، انخفضت األسعار، وانخفض  9عندما بدأت تجارة النفط اآلسيوية يوم 

 ٪. 18٪، وتراجعت أسهم أرامكو بنسبة 7.8داو جونز الصناعي بنسبة 

صعد الجانبان من نزاعهما، وقالت روسيا إنها ستعزز اإلنتاج؛ وردت السعودية بأنها 

 .مارس 11٪ مرة أخرى يوم 3مما تسبب بتراجع النفط بنسبة سترفع طاقتها، 

مارس: "سيكون  11ت عامة يوم قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تعليقا

من األفضل الحفاظ على مستويات اإلنتاج عند تلك التي تحققت في الربع األول من 

هذا العام، وقد اتخذنا مثل هذه المبادرة كجزء من اتفاقنا العام. ولكن لألسف، لم 

 يوافق شركاؤنا على اقتراحنا".
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على مخاوف سياسية سعودية كان القلق من أن أرامكو ستتخذ قرارات تجارية بناءً 

 .أحد األسباب التي دفعت بعض المستثمرين لالبتعاد عن االكتتاب العام األولي

أثبت ذلك يقول مسؤول سعودي مطلع على عملية االكتتاب العام: "لقد 

للمستثمرين أن أسوأ مخاوفهم بشأن أرامكو كانت حقيقة"، و"أن خطط الشركة 

 ."لمان الخاطئوقراراتها تعتمد على سلوك ابن س

Wall Street Journal, Saudi Arabia’s Crown Prince Tanked Oil Markets. Here’s 

the Back Story, 11/03/2020 

 

 الحسابات المالية ليست في صالح السعودية

تملك السعودية تكلفة أقل إلنتاج النفط مقارنة مع روسيا، ولكن وضعها المالي هو 

أسوأ من روسيا، وبالتالي فإنّها مرشحة للهزيمة في المعركة إن هي استمرت طويالً. 

فالميزانية الروسية تعتمد بشكل أقل على النفط، كما أن الروبل معوّم مقابل الريال 

الحتياطات الروسية المالية فاقت ألول مرة نظيرتها المرتبط بالدوالر، كما أن ا

 السعودية. 

إذا كانت المواجهة النفطية بين الرئيس فالديمير بوتين وولي العهد السعودي األمير 

الروبل محمد بن سلمان ستعتمد على من لديه عمود فقري مالي أكثر صالبة، فإنّ 

 .سيساعد روسيا على الفوز في النهاية

قد تفتخر السعودية بأن لديها أقل تكاليف االستخراج والمزيد من الطاقة االحتياطية 

 . لديها مشكلة في مواجهة الروبل الروسي المعوّمالنفطية، لكن 

سعر الصرف المرن يمنح روسيا ميزة أمام مصدري السلع اآلخرين في أوقات تقلب 

ريال مرتبط بالدوالر منذ أكثر من ، أما السعودية فيداها مقيدتان، ألن الأسعار النفط

 ثالثة عقود.

، ألنها تحتاج إلى تضغط سياسة الربط مع الدوالر على احتياطيات المملكة األجنبية

 تغطية بالدوالر لكل ريال متداول. 

لدى السعودية ، كان 2019من خالل التكيف مع العرض النقدي الضيق في نهاية عام 

المستثمرة ت في البنك المركزي واألصول األجنبية مليار دوالر من الحيازا 343فقط 

 من خالل صناديق الثروة السيادية.
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عندما استغلت السعودية االحتياطيات وتحولت إلى االقتراض بعد انهيار أسعار 

. وتقول 2017النفط قبل ست سنوات، اختارت روسيا التوفير االقتصادي منذ عام 

تعامل مع النفط عند مستوى منخفض يصل تستطيع الوزارة المالية الروسية إنها 

 .دوالراً للبرميل للعقد القادم 25إلى 

يُشكّك االقتصاديون في المعطيات الروسية، محذرين من أن روسيا قد تستهلك 

معظم احتياطياتها في حوالي ثالث سنوات. وإذا استقرت أسعار النفط عند 

 فاق أو زيادة الضرائب.مستويات منخفضة، فقد تواجه الحكومة خيار تخفيض اإلن

وأصبحت أقل اعتمادًا على ولكن بسبب وضعها المالي، زادت روسيا من مرونتها، 

 . الطاقة مقارنة مع السعودية

وتستوعب الصدمة على مواردها  تعاني السعودية من عجز أكبر في الميزانية،يمكن أن 

مليار  86ي هذا العام إلى ويتوقع أن يرتفع العجز المالالمالية بدالً من قبول نمو أبطأ. 

 دوالرًا. 40٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، إذا كان النفط بسعر 11.1أو  دوالر،

حساب السعودية الجاري سيكون أسوأ من ويعني ارتباط الريال مع الدوالر بأن 

نظرًا ألن العملة الضعيفة ستسمح لروسيا بالتكيف عن طريق  الحساب الروسي،

تكلفة. وسيترك ذلك للمملكة خيار إدارة سياسة مالية أكثر صرامة جعل الواردات أكثر 

 أو االعتماد على االقتراض أو االحتياطيات لتغطية الفجوة الخارجية.

لدى السعودية ما يكفي مليار دوالر سنويًا، فإن  86إذا بلغ العجز في ميزانية السعودية 

 .سنوات فقطمن األصول األجنبية الصافية لتمويل عجزها لمدة أربع 

ومع ذلك، فإن المواجهة النفطية ليست مجرد تمرين حسابي للميزانية بالنسبة 

للسعودية أو روسيا. حتى قبل هزة السوق األخيرة، واجه كالهما بالفعل احتمال 

 تباطؤ النمو االقتصادي بعد سلسلة مخيبة لآلمال في السنوات األخيرة.

تلحق باقتصاديات السعودية وروسيا،  قد يعوض ارتفاع إنتاج النفط الضربة التي

. كما الضرر الذي يلحق بالثقة واالستثمار قد يكون عبئاً في السنوات المقبلةولكن 

 أنها تشكل انتكاسة محتملة لهدف بوتين لتوسيع اإلنفاق بعد سنوات من التقشف.

 من المؤكد أن أزمة النفط تثير القلق االقتصادي لكل من السعودية وروسيا.

لكنها ال تستطيع إدارة هذه الحرب ل السعودية كسب حصتها في السوق بقوة، تحاو

روسيا ، وفي نهاية المطاف، وبالنظر إلى الوضع المالي، من الواضح أن لفترة طويلة

 .في وضع أفضل
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Bloomberg , Putin vs. the Crown Prince: Ruble Gives Russia Edge in Price War, 

12/03/2020 

 

 السعودي ال يستوعب الزيادة في اإلنتاجاألسطول 

أدّى اإلعالن السعودي عن زيادة إنتاجها من النفط إلى إفراز مشكلة لدى السعودية، 

وهي عدم كفاية األسطول البحري السعودي لنقل هذا النفط، األمر الذي دفع شركة 

 المالحة الوطنية )البحري( لحجز ثمان ناقالت عمالقة في شهري مارس وإبريل. 

الكميات التي ستعرضها في ، ولكن تستعد السعودية لعرض الكثير من النفط

 .السوق تفوق قدرة أسطولها على الحمل

حجزت شركة المالحة الوطنية )البحري( بشكل أولي ما ال يقل عن ثماني ناقالت 

لتحميل النفط من موانئ النفط الرئيسية في عمالقة في شهر مارس وشهر إبريل 

من النفط. ومن المتعارف  السعودية. وتستطيع كل ناقلة حمل حوالي مليوني برميل

 عليه في عالم النفط أال تتم الحجوزات األولية.

 . يؤكد بحث السعودية عن السفن مدى ضخامة طوفان من النفط الذي تنوي تصديره

كانت معظم الحجوزات حتى اآلن باتجاه الخليج األمريكي، األمر الذي لن يؤدي إال إلى 

، والذين يُعانون يين المثقلين بالديونتفاقم مشاكل المنتجين الصخريين األمريك

 بالفعل من انخفاض أسعار النفط.

مليون برميل يومياً،  12.3وفي شهر إبريل، تعهدت أرامكو بتوفير مستوى قياسي يبلغ 

 ٪ عما كانت عليه في فبراير. 25بزيادة 

، وسط احتمال عرض مارس 9يوم  1991تراجعت األسعار إلى أقل حد لها منذ عام 

 ، رغم توقع انخفاض الطلب هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.إضافي

يقول كبير محللي الشحن في مجموعة بيمكو الصناعية: "ال أحد يحتاج إلى المزيد من 

النفط، وهذا هو السبب في انهيار أسعار النفط"، و"الزيادات الحالية في العرض 

 العالمي ال تحركها زيادة الطلب ".

مخصصًا للتخزين وليس بالضرورة أن ي اإلضافي يمكن أن يكون المعروض السعود

 .يذهب للمصافي
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فائض الخام الذي سيتم عرضه في السوق في شهر إبريل سيتطلب المزيد من 

 ، خاصة لعمليات التصدير إلى آسيا، وهي أكبر سوق ألرامكو وأكثرها ربحية. الناقالت

ا يجعلها من بين أكبر مشغلي السفن مم ناقلة عمالقة، 41تدير "البحري" أسطولًا من 

في العالم. وفي السنوات األخيرة تولت البحري نقل النفط السعودي إلى خليج 

 المكسيك، دون الحاجة لالعتماد على أي شركات خارجية.

Bloomberg , Saudi Arabia Seeks More Supertankers to Carry Its Flood of Oil, 

10/03/2020 

 

 ستكون نهاية فورة الخليج النفطية؟حرب النفط: هل 

تتمتع دول الخليج بكلف منخفضة إلنتاج النفط مقارنة مع أي منتج آخر حول العالم، 

دوالرات، لكن المشكلة تكمن  10بما يسمح لها بالربح حتى لو وصل سعر النفط إلى 

والراً. د 80في الطريقة التي تنفق فيها هذه الدول، والتي تجعلها تحتاج إلى سعر يفوق 

وربما يكون انكسار األسعار الحالي نهاية الفورة النفطية التي عرفتها دول الخليج في 

 العقود الماضية. 

كان النفط في منطقة الخليج إلى نعمة تم استغاللها في بناء الدولة، فقد حولت 

اكتشافات النفط في منتصف القرن العشرين منطقة كانت غارقة في الفوضى 

حدة من أكثر األماكن ثراء على سطح الكوكب. قطر والكويت واإلمارات والفقر إلى وا

جميعها أكثر ثراء من سويسرا، وأصبحت السعودية والبحرين وعمان مكافئة من 

 .حيث الثروة لليابان أو لبريطانيا

قد يعتقد اإلنسان أن هذه الثروة ناجمة عن قانون كانت عملية التحول تامة، لدرجة أنه 

حرب األسعار الحالية في . ولكن ذلك غير صحيح، لدرجة أن نين الطبيعةخالد من قوا

أسواق النفط يمكن أن تُعجل بقدوم اللحظة التي تواجه فيها اقتصاديات الخليج 

 .لحظة الحقيقة

في هذا الوقت، تنضم جميع األنظمة الملكية الست إلى روسيا في فتح المحابس 

 تجين الذين يتكبدون تكلفة إنتاج عالية. إلغراق أسواق النفط الخام وإخراج المن

مليون برميل في اليوم  2.5الزيادة التي تخطط لها السعودية وقدرها على الرغم من أن 

، إال أن جيرانها سيشاركون أيضاً. هي بال منازع الموجة األكبر في هذا التسونامي

ر، بينما سترفع ألف برميل أو أكث 200فاإلمارات تنوي زيادة إنتاجها اليومي بمعدل 
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آالف برميل يومياً، وسترفع روسيا إنتاجها اليومي بمعدل  110الكويت إنتاجها بمعدل 

 .ألف برميل 200

لم يأت هذا اإلسراف في اإلنتاج بسبب عوامل جيوسياسية، وإنما هو حصيلة حسبة 

فمع تراجع عدد الدوالرات التي ترد عليهم رياضية لها عالقة بتدني أسعار النفط. 

قابل كل برميل نفط خام ينتجونه، تحتاج األنظمة الملكية في الخليج إلى ضخ كمية م

 .أكبر بكثير للحفاظ على معدل قريب من معدل اإليرادات الحالية

تكلفة ، إذ إن تتوفر لهذه الدول معطيات تكفي لخوض هذه الحربمن حيث المبدأ، 

تعدى ثمن زجاجة مياه شرب ضخ برميل واحد من النفط من حقول النفط الخليجية ال ي

 . من النوع الفاخر

دوالرات، بما يُكبّد قطاع  10حتى في أسوأ االحتماالت، لو وصل سعر البرميل أقل من 

 النفط بأسره تقريباً خسارة مالية، فإنّ منتجو الخليج سيستمرون في جني األرباح. 

تكمن المشكلة في اقتصادياتهم، إذ إنها تتطلب سعراً أعلى حتى يتمكنوا من موازنة 

 .ودعم عمالتهم المرتبطة بالدوالرميزانياتهم 

استباقاً لمثل هذه األزمة، ولكي يتسنى التعامل مع تداعياتها ومع احتمال أن يتراجع 

لدول المنطقة عملت البنوك المركزية الطلب على النفط على المدى البعيد، 

وصناديقها السيادية على إيداع كميات ضخمة من المال. ولكن أمام تراجع األسعار، 

 .قد تتآكل هذه األموال بسرعة كبيرة

خذ على سبيل المثال صافي الموجودات المالية بحوزة حكومة السعودية )احتياطيات 

حكومة(، فقد البنك المركزي زائد موجودات صناديق المال السيادية ناقص دين ال

% خالل 50% من الناتج المحلي اإلجمالي بعد أن كان 0.1انخفض هذا الصافي إلى 

 100عندما انهار سعر النفط الخام من مستوى  2018السنوات األربع المنتهية بعام 

 . 2014دوالر للبرميل، وهو ما كان قد وصل إليه نهاية عام 

دوالراً للبرميل، فإنه يتوقع  80يزيد على الـلو عادت األسعار وارتفعت إلى ما واآلن، حتى 

 .أن تظل المملكة مدينة إلى أجل غير مسمى على المدى المنظور

هبطت الموجودات المالية بحوزة الممالك وعلى مدى نفس السنوات األربع، 

، لتصبح تريليوني دوالر، طبقاً الخليجية الست بما يقرب من نصف تريليون دوالر

 الماضي عن صندوق النقد الدولي.  لدراسة صدرت الشهر
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، فإن المبالغ المتبقية يمكن 2040حتى لو لم تتأثر ذروة الطلب على النفط حتى عام 

 ، حسبما يقول الصندوق. 2034أن تستنفد بحلول عام 

دوالرا للبرميل يمكن أن يُسرّع من معدل استنفادها، بحيث  20وصول سعر النفط إلى 

 .2027ية بحلول عام تصبح خزائن هذه الدول خاو

دوالراً للبرميل فإن االحتياطيات الدولية  55و 50حينما تتراوح أسعار النفط ما بين 

 . إلى خمسة شهور من تغطية االستيراد 2024للسعودية ستهبط بحلول عام 

سيضع المملكة على بعد خمسة ينبغي أن يكون ذلك احتماالً مقلقاً للغاية، ألنه 

، والتخلي عن االرتباط بالدوالر، وهو ما دفوعات ال تخطر بالبالشهور من أزمة ميزان م

كان يشكل األساس الذي قامت عليه تجارة النفط العالمية على مدى أجيال. ومع 

 .ذلك، فإن األسعار التي نراها حالياً تجعل ذلك يبدو أشبه بسيناريو متفائل

رات كبيرة في نظرتنا ما زال ثمة وقت لتجنب هذا المستقبل، ولكن ذلك يتطلب تغيي

 .إلى الخليج ودوره في االقتصاد العالمي

عمدت الحكومات في المنطقة إلى إحداث تخفيضات شديدة في ميزانياتها بعد 

، فألغت الدعم على السلع وأضافت ضرائب 2014هبوط أسعار النفط في عام 

 المبيعات بطريقة حرقت أصابع حكوماتها الرعوية التي كانت تنفق بسخاء. 

لو تراجعت أوضاعها االقتصادية أكثر فقد تضطر إلى إضافة ضرائب أخرى وتقليص 

 جهازها الحكومي المترهل. 

؛ الذين لم لن يكون أي من هذين اإلجراءين مرغوباً فيه أو مرحباً به من قبل المواطنين

يُسمح لهم في يوم من األيام بممارسة حقهم االنتخابي. وقد يتطلب األمر تقليص 

اق السخي على الدفاع واألمن، وهو اإلنفاق الذي يشكل ما يقرب من ثلث ميزانية اإلنف

 .الدولة في السعودية

قد تجد الدول الخليجية وصناديق المال السيادية التابعة لها نفسها أمام اللحظة 

 التي تضطرها لبيع العقارات التي اشترتها على مدار السنوات في أرجاء المعمورة. 

أن ذلك سيؤثر على المؤسسات بدءاً بوزارة المالية األمريكية، حيث ما من شك في 

مليار دوالر من السندات، إلى سوفت بانك  183تملك السعودية ما قيمته حوالي 

 .غروب كورب

لقد امتطت ممالك الخليج موجات مذهلة من الثروة على مدى نصف القرن الماضي 

 . نكسارما من موجة إال ومآلها إلى االأو يزيد، ولكن 
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. ولربما لن ترى األجيال القادمة أبداً تلك الثروة التي يستمتع بها رعايا هذه الدول اآلن

أثبتت األيام أنه حتى دول الخليج لن تنجو من لعنة النفط. كل ما هنالك أنها كانت 

 لحظة مؤجلة. 

Bloomberg , The Decline and Fall of the Gulf’s Oil Empire Is Looming, 

22/03/2020 

 

 الخاسرون والرابحون من حرب النفط

سعت السعودية من خالل رفع إنتاجها إلى إثبات قيادتها لسوق النفط، ومحاولة 

ينتجون بكلف عالية. لكن االستراتيجية السعودية تبدو  نالذيتدمير كل منتجي النفط 

من المحللين بعيدة عن الحكمة، وأقرب إلى استراتيجية انتحارية، ولكنها غير  لكثير

مستغربة في عهد محمد بن سلمان، والذي بدأت المملكة في عهده بأخذ خطوات 

 خطيرة وغير متوقعة. 

عملت السعودية على قيادة أوبك إلقناع روسيا لتخفيض إنتاجها من النفط، ضمن 

نخفاض الطلب على النفط بعد تفشي فايروس كورونا. لكن االستجابة التي أرادتها ال

فيما رفض روسيا للتجاوب دفع المملكة لالنقالب عليها، ورفع اإلنتاج بدالً من ذلك، 

 . بدا للمحللين أنه توج سعودية لمعاقبة موسكو

رغبة الرياض في تثبيت تموضعها باعتبارها المصدّر ربما يُعبّر التحرك السعودي عن 

قبولها التحدي الذي يأتي من قبل المنتجين ، كما يُعبر عن للنفط في العالماألول 

 مثل روسيا وغيرها. مرتفعي الكلفة 

قال مسؤول سعودي بأنه كان هناك إجماع داخل أوبك على خفض اإلنتاج، ولكن 

 1روسيا رفضت ذلك، وقالت بأن كل طرف يمكن أن يُنتج الكمية التي يريد بدءاً من 

 إبريل، ولذا فإنّ المملكة تمارس حقها أيضاً في اإلنتاج كما تريد. 

دها ليس محصناً فاقتصا. يُشكك المحللون في مدى حكمة التوجه السعودي

، حتى لو كانت تعتقد أن بإمكانها السيطرة على سوق لمواجهة انخفاض األسعار

 النفط. 

في عهد محمد بن سلمان، بنت المملكة سمعة قائمة على التحركات الخطرة وغير 

 عندما تشعر بأن عليها فرض نفسها على اآلخرين. المتوقعة 
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ا تفضل االنتظار لمراقبة آثار فايروس روسيا رفضت قطع اإلنتاج اآلن، وقالت بأنه

 كورونا على السوق. بما عبّر عن رغبتها في عدم تخفيض اإلنتاج. 

، روسيا تدرك أن تخفيض اإلنتاج يمنح شريان الحياة لصناعة النفط األمريكيةيبدو أن 

والتي نمت بشكل كبير حتى حوّلت الواليات المتحدة للمنتج األكبر في العالم، وسمح 

 أخذ الزبائن من روسيا. لها ب

، والتي ما زالت وجدت روسيا في رفع اإلنتاج فرصة إليذاء صناعة النفط األمريكية

 تكافح للبحث عن هامش للربح، رغم أنها تمكنت من توسيع اإلنتاج بشكل كبير. 

السابقة التي قامت بها "أوبك+" تم  ضاتيالتخفكل وفقاً للتقديرات الروسية، فإنّ 

 . السوق من قبل المنتجين األمريكيينتعويضها في 

العرض ويعود السبب اآلخر لرفض روسيا التوصل إلى تفاهم مع السعودية إلى أن 

 1.5، أي إما أن تقبلوا بتخفيض take-it-or-leave-itالسعودي األخير كان على طريقة 

ل ، والتي ال ترى نفسها كفاعوهذه الطريقة أثارت غضب روسيامليون برميل أو ال. 

 صغير في السوق حتى يتم التفاوض معها بهذه الصورة. 

فالنفط الرخيص مهم جداً في عالقته مع بالنسبة للرئيس ترامب فإنّه يواجه معضلة، 

، ومن جهة أخرى فإنّ هذا االنخفاض سوف يكون سيئاً على الواليات التي يتم الناخبين

 إنتاج النفط فيها مثل تكساس ودكوتا الشمالية. 

على كيفية تطور أزمة فايروس كورونا، وعلى  2020سعر النفط لبقية عام يعتمد 

، فهي من يملك أكبر احتياطي للنفط، ولديها الكيفية التي ستتصرف بها السعودية

 القدرة على رفع اإلنتاج بشكل سريع، إذ يمكنها حتى أن تسحب من مخازنها النفطية. 

Financial Times, Oil crash: why Saudi Arabia has started a global crude price 

war, 09/03/2020 

 

 المخازن الممتلئة ستخفض األسعار أكثر!

أدّى االنخفاض الكبير في أسعار النفط إلى دفع الدول والتجار إلى شراء كميات كبيرة 

من النفط من أجل تخزينها، خاصة وأن الطلب على النفط منخفض حول العالم 

. ولكن المخازن العالمية للنفط يتوقع أن تمتلئ تماماً خالل أربعة بسبب أزمة كورونا

$ 10أشهر، وهو ما سيعني أن سعر النفط سينخفض مجدداً، وربما يصل إلى ما دون 

 للبرميل. 
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، منشآت التخزين حول العالم تكاد تمتلئ بالنفط الرخيصيقول التجار والمحللون إن 

ها في غضون أشهر، وهو مأزق يمكن أن ويمكن أن تنفد المساحات المتوفرة لدي

 دوالرات. 10يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى سعر قد يقل عن 

الروسية في تخفيض أسعار النفط الخام بمقدار -تسببت حرب األسعار السعودية

دوالرًا للبرميل في مارس، وترافقت هذه الحرب مع  28النصف، لتصل إلى حوالي 

 لنفط في العالم نتيجة لفايروس كورونا.انخفاض الطلب على ا

من المتوقع أن يدخل سيل من النفط من السعودية والمنتجين اآلخرين السوق في 

 شهر إبريل. 

مواجهة األسواق لمشكلة العثور على االستشارية إن  FGE Energyقالت شركة 

األشهر  في$ بال شك 10أماكن لتخزين النفط الزائد سيدفع األسعار إلى الهبوط دون 

 المقبلة.

مليون برميل في األشهر الثالثة التي تبدأ في  900مخزونات النفط قد ترتفع بأكثر من 

 . أبريل

 قامت السعودية بحجز كل السعة التخزينية المتبقية في البنية التحتية للتخزين في

. ويستخدم مصدرو الشرق األوسط المخازن المصرية التي تبلغ سعتها مصر

مليون برميل، كنقطة عبور لتصدير النفط إلى تركيا واليونان وفرنسا  12التخزينية 

 وإيطاليا وإسبانيا.

أرامكو ببيع النفط الخام لتسليمه في إبريل إلى جنوب أوروبا بخصومات بدأت شركة 

 . دوالر للبرميل 7كبيرة تصل إلى 

رميل في منتصف مارس، قيل لتاجر نفط حاول حجز مساحة تخزين ألكثر من مليون ب

 في منشأة في أوروبا إنه ال توجد مساحة متاحة.

النفط المعروض في السوق سيكون في مستوى هو إن  DNBقال البنك النرويجي 

 عاما.  30األكبر منذ أكثر من 

حتى قبل بدء حرب األسعار السعودية الروسية، كان مشترو النفط يخزنون كميات 

 كبيرة من الوقود في أعالي البحار.

يمكن أن يمتلئ تخزين النفط العالمي مع ارتفاع اإلمدادات إلى جانب انخفاض الطلب، 

 في غضون أربعة أشهر. 
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أكبر ثالثة مستهلكين للنفط في العالم  -تفكر الصين والواليات المتحدة والهند 

 بشراء نفط رخيص الثمن لملء احتياطياتهم االستراتيجية.

 احة تخزين في أماكن مثل الفجيرة في اإلمارات. تدافع التجار أيضًا للحصول على مس

مخزن النفط في مدينة شاندونغ الصينية، وهو المخزن الرئيسي الذي يخدم مدينة 

ووهان، أصبح اآلن ممتلئًا بأكثر من الثلثين، وفقًا لبيانات األقمار الصناعية. وهو أعلى 

 .2017مستوى يشهده منذ أن بدأ تسجيل البيانات في ديسمبر 

الزيادة المتراكمة تعني أن السعوديين وغيرهم يقول مراقبو الصناعة إن و

 سيضطرون إلى مواصلة خفض أسعار النفط.

خفضت أرامكو أسعارها الرئيسية لطلبات في شمال غرب أوروبا، على سبيل المثال، 

ومع الجمع بين ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض برنت يعني أن  شهر أبريل بأكبر قدر،

، إذا كانوا دوالر 5.50ديين سيضطرون إلى خفض أسعارهم بما ال يقل عن السعو

 يريدون المحافظة على المنافسة مع اآلخرين.

قال مسؤول من إحدى الدول األعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 

القرار السعودي بالضخ إلى أقصى حد وسط انهيار الطلب هو استراتيجية إن 

 "كاميكازي".

أزمة التخزين القادمة من المرجح أن تدفع ويقول مسؤولو أوبك وخبراء النفط إن 

 للسعي إلى اتفاق بشأن تخفيضات اإلنتاج.  السعودية وروسيا إلى طاولة المفاوضات

Wall Street Journal, Overloaded Storage Facilities Likely to Mean Even Lower 

Oil Prices, 18/03/2020 

 

 أسعار النفط يهدد خطة ابن سلمانتخفيض 

سيترك انخفاض النفط آثاراً عميقة على االقتصاد السعودي، تشبه تلك التي حصلت 

عندما اعتمدت السعودية سياسة مشابهة، بما أدّى إلى دخول االقتصاد  2014عام 

في أزمة لم يتعافَ منها إلى اآلن. وهناك شعور عام بعدم االرتياح لدى االقتصاديين 

رار جاء في أسوأ وقت بالنسبة للسعودية السعوديين، والذين يرون أن هذا الق

 والعالم. 
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بعد انهيار المحادثات بين أوبك وروسيا بداية مارس، قال وزير النفط السعودي، األمير 

عبد العزيز بن سلمان، إن بالده ستترك األسواق "في حالة من االنتظار حول الخطوة 

ة، القيام بخفض أسعار ساعة قررت الرياض، وبطريقة درامي 24المقبلة". وفي خالل 

 النفط بطريقة لم تشهدها األسواق منذ أربعة أعوام. 

حسابات مع مخاطر فيروس كورونا، ودفعه االقتصاد العالمي نحو الركود، فإن 

السعودية كانت هي أن فشل روسيا في مواصلة اللعبة يعني أن عليها زيادة حصتها 

 ، والحصول على حصة كبيرة من السوق.من اإلنتاج

الذي يعتمد على وسيترك أثره على اقتصاد السعودية ، هذا القرار مقامرة كبيرةيعد 

النفط، في الوقت الذي عول فيه المسؤولون على نمو القطاع غير النفطي واإلشارات 

عن حدوث تقدم في مراهنة محمد بن سلمان على التحديث، إال أن أموال البترودوالر 

 .صاديةتعد مهمة لنشاطات المملكة االقت

االقتصاديين يتوقعون اآلن دوالرا للبرميل، فإن  36بتراجع سعر النفط الخام اآلن إلى 

تخفيض الحكومة لنفقاتها، وتأجيل المشاريع الكبيرة، وزيادة مستوى االقتراض، 

  .وتوقع عجز كبير في الميزانية

وسيا يقول محلل مقيم في السعودية: "يقول البعض: علينا استعراض عضالتنا مع ر

فنحن أكبر منتج، وأعتقد أن هذه لعبة خطيرة، وسيكون هناك ثمن كبير على 

"لم يكونوا ليختاروا وقتا أسوأ من السعودية وبقية الدول المنتجة للنفط"، وأضاف: 

 هذا".

% من 15أظهر المستثمرون السعوديون عدم ارتياحهم بعدما خسر مؤشر "تداول" 

مارس،  9التداول في أسهم "أرامكو" السعودية يوم ، وتم تعليق قيمته خالل يومين

 8% ووصوله إلى أقل من سعر االكتتاب يوم 10بعد انخفاض قيمة السهم بنسبة 

 مارس.

الشعور بعدم الوضوح في السعودية جاء بالتزامن مع حملة القمع واعتقال األمراء، 

 التي تزامنت مع اجتماع "أوبك+" في فينا.

يشعر محمد بن سلمان بالضغط على الجبهات عودية: "يقول مدير شركة في الس

وزارات الحكومة تلقت "، فيما قال شخصان على معرفة بالوضع السعودي، إن كلها

مارس الحصول  9، مشيرا إلى أن المستشارين حاولوا يوم أوامر بتخفيض النفقات

  .على آراء المصرفيين، في محاولة منهم لمناقشة الخيارات المتوفرة للحكومة
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، ففي 2014يرى الكثير من السعوديين في األزمة تذكيرا بانهيار أسعار النفط في عام 

ظل وزير النفط علي النعيمي، قررت السعودية تبني سياسة إنتاج نفط كبيرة؛ أمالً في 

  .تعويض التراجع في أسعار النفط

، فمن زيادة في هذه السياسة فشلت، ودخل االقتصاد السعودي مرحلة ركود

، وتم إيقاف مئات المشاريع، ولم 2015مليار دوالر عام  95لميزانية إلى عجز بقيمة ا

تدفع الحكومة عشرات المليارات من الدوالرات المستحقة عليها للشركات 

 .وآثار تلك الفترة ال تزال واضحة على التجارة في السعودية إلى اليوموالمتعهدين، 

ع روسيا لدعم أسعار النفط الخام، إلى اتفاق م 2016توصلت الرياض في عام 

وتخفيض اإلنتاج، فيما عُرف بتحالف "أوبك+"، وتبنى األمير عبد العزيز، الذي حل محل 

خالد الفالح العام الماضي، نهجاً قوياً في عالقة المملكة مع روسيا، أكثر من ذلك الذي 

  .تبناه سلفه

مليار  502ي أجنبي بقيمة لدى السعودية حواجز مالية على المدى القصير، باحتياط

إال أن المحللين يرون أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يجبر المملكة على دوالر، 

 السحب من مدخراتها.

، وفي الوقت ذاته هناك مليار دوالر للتمويل في هذا العام 60تحتاج السعودية إلى 

ت مستويات النفط مليار دوالر لو ظل 100مخاطر من تضاعف العجز في الميزانية إلى 

، ولم تغير الحكومة من معدالت اإلنفاق. ولو استمرت حرب األسعار، فإن على حالها

للحد من العجز في الميزانية، وهو ما سيكون مؤلماً على السعودية تعديل النفقات 

 للقطاع غير النفطي، في وقت يحتاج فيه االقتصاد للنمو وخلق وظائف. 

% من الناتج العام، إال أن 25منخفضة، وتصل إلى تظل مستويات الدين السعودي 

 كلفة االقتراض ستزيد بسبب تراجع أسعار النفط.

الرياض قد تلجأ ألخذ مال في حال استمرت أسعار النفط على مستواها الحالي، فإن 

، وهو ما سيضع مليار دوالر 300من احتياطها بدرجة ينخفض فيها االحتياط إلى 

  .مقابل الدوالر ضغوطاً على قيمة الريال

لو كانت صدمة قصيرة لألسعار وحصل تعاف وانتهت صدمة فيروس كورونا مع 

، لكن لو طالت األزمة مليار في نهاية العام 100فلن يخسروا سوى نهاية العام، 

واستمر الوضع لعامين أو ثالثة أعوام، فإنهم في وضع خطير، وسيواجهون في مرحلة 

 ما أزمة في توفر األموال. 
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األخيرة لديها احتياطي أكبر وعملة حرة أمل الرياض بأن تغير روسيا موقفها، لكن ت

 . معومة واقتصاد متنوع

Financial Times, Saudi oil gamble threatens crown prince’s modernisation 

plan, 09/03/2020 
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 العالقات الدولية

 

 صندوق النرويج يخفض أسهمه السعودية

قام صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم بتخفيض 

. وقال الصندوق إن 2019% في نهاية عام 60حيازاته من األسهم السعودية بحوالي 

هذا التخفيض يأتي ضمن مراجعة داخلية. وفي نفس الوقت قام الصندوق بزيادة 

 والكويت وتركيا وإسرائيل. اإلمارات ومصر وقطر مناستثماراته في كل 

تريليون دوالر، حيازات  1.1صندوق الثروة السيادية في النرويج، البالغ حجمه  ضَخفّ

 ٪ العام الماضي.60األسهم السعودية بنحو 

 420هبط إجمالي استثمارات الصندوق في األسهم المتداولة في الرياض إلى وقد 

وفقًا لبيانات  ر دوالر في العام السابق،، من حوالي مليا2019مليون دوالر بنهاية عام 

 من بنك االستثمار النرويجي إلدارة االستثمارات، الذي يدير الصندوق. 

زادت حيازات الصندوق في األسواق األخرى في المنطقة، بما في ذلك في المقابل، 

 .اإلمارات ومصر وقطر والكويت وتركيا وإسرائيل

ثلثي األسهم السعودية في العام الماضي، على وقد باع الصندوق النرويجي أكثر من 

 الرغم من انخفاض قيمة مقتنياته بأقل من ذلك بسبب عوائد السوق اإليجابية.

عمليات تصفية االستثمارات ال تعكس أي وجهة وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن 

نظر اتخذها الصندوق بشأن التوقعات بالنسبة للسوق، بل نابعة من مراجعة 

 .ه الداخليمؤشر

وكان الصندوق السيادي قد زاد في وقت سابق من مقتنياته السعودية قبل إضافة 

 .FTSEالمملكة إلى مؤشر 

تشرح المراجعة أيضًا لماذا لم يشارك الصندوق النرويجي في الطرح العام األولي 

 لشركة أرامكو السعودية العام الماضي.

األسهم في الشرق األوسط بعد  كانت السعودية أكبر سوق للصندوق الستثمارات

 .، لكنها تراجعت إلى المركز السادس العام الماضي2018إسرائيل في نهاية عام 

يستثمر الصندوق إيرادات النرويج من النفط والغاز في األسهم والسندات والعقارات 

في الخارج من أجل تجنب اختالالت االقتصاد المحلي وتوفير أكبر قدر ممكن من الثروة 
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٪ من األسهم المدرجة في العالم 1.5جيال القادمة. وكان الصندوق يمتلك حوالي لأل

 . 2019في نهاية عام 

Bloomberg , Norway Wealth Fund Dumps Saudi Stocks During Review of 

Benchmark, 03/03/2020 

 

 السعودية أهدت الواليات المتحدة مجسّم مكافحة اإلرهاب

أعجب الدبلوماسيون األمريكيون كثيراً بالمجسم المضيء الذي لمسه زعماء 

، مما دفع الحكومة 2017الواليات المتحدة والسعودية ومصر في قمة الرياض عام 

 السعودية إلهدائه للسفارة األمريكية هناك. 

، قام الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 2017مايو  22في 

الملك السعودي سلمان بلمس مجسّم متوهّج، ودفعت تلك الصورة بالكثيرين و

حول العالم للسخرية منها، ألنهم ظهروا كما لو كانوا أشراراً يطلقون خطة إلنهاء 

 العالم.

كان قادة العالم آنذاك في الرياض الفتتاح المركز العالمي الجديد لمكافحة 

 األيديولوجية المتطرفة.

"، وهو MBSكتاب "لمجسم المضيء لم يتوقف في ذلك اليوم، وبحسب لكن استخدام ا

كتاب جديد عن ولي العهد األمير محمد بن سلمان، كتبه مراسل صحيفة نيويورك 

الدبلوماسيين األمريكيين كانوا مفتونين للغاية ، فقد قال الكتاب بأن تايمز بن هوبارد

لى السفارة األمريكية في السلطات السعودية قدمته هدية إ، لدرجة أن بالمجسم

 الرياض.

حيث كان  بقي المجسم في أحد أروقة السفارة لعدة أيام،وبحسب الكتاب: "

، وبعد فترة تم نقله إلى مخزن السفارةالدبلوماسيون يتوافدون عليه اللتقاط الصور"، 

ستحصل  اهعند"خاف أحدهم من تسرّب الصور إلى اإلنترنت، و -حسب الكتاب-فربما 

 فضيحة". 

Business Insider, The sinister, glowing Saudi orb that Trump touched in a viral 

moment was given as a gift to the US, which then hid it out of embarrassment, 

new book says, 04/03/2020 
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 الملخص التنفيذي

 الشأن السياسي واالجتماعي 

  باعتقال األميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، يكون ابن سلمان قد

احتجز أهم منافسين له على العرش. وربما يواجه الرجالن اآلن السجن مدى 

 الحياة أو اإلعدام بعد توجيه اتهامات لهما بالخيانة. 

  ،لم يكن أي من األمراء المعتقلين يمثل خطورة فعلية على حكم ابن سلمان

كن األميرين المعتقلين يحتفظان إلى اآلن باحترام كبير داخل األسرة وفي ل

المجتمع، وبالتالي فإنّ االعتقاالت تبدو خطوة استباقية من قبل ابن سلمان 

 للقضاء على البدائل النظرية المحتملة. 

 

 الشأن االقتصادي المحلي 

  غادر صندوق االستثمار العام ثالثة من كبار المديرين التنفيذيين على األقل في

األشهر األخيرة، ولم يكشف أي منهم عن أسباب مغادرتهم، ولكن الصندوق 

يُعاني من حركة كبيرة في إدارته العليا، رغم تصريحات الصندوق قبل شهر 

تقار المؤسسة لمعايير تقريباً بعكس ذلك، ويعتقد أن هذه الحركة تعود إلى اف

 الحوكمة والضوابط المتوقعة في صندوق بحجمه. 

  قام صندوق الثروة السيادية في السعودية بتعيين خبير استشاري سابق في

شركة ماكينزي وشركاه لمساعدته في إدارة استراتيجية الصندوق. وجاء تعيين 

التنفيذيين في  هذا الخبير في الوقت الذي غادر فيه أربعة من كبار المسؤولين

 الصندوق، ثالثة منهم من األجانب. 

  حمل تعيين خالد الفالح على رأس وزارة االستثمار الجديدة رسائل إيجابية

للشركات األجنبية، حيث يتمتع الفالح بسمع جيدة لدى قطاعات األعمال 

العالمية. لكن تعيين الفالح وحده ال يكفي للشركات لتسارع إلى تنفيذ 

ستثمارية في السعودية، إذ ينبغي االنتظار لمعرفة ما إذا كان المشاريع اال

الفالح سيتمكن من فرض رؤيته على بقية الهيئات المتحكمة باالستثمار في 

 المملكة. 

 زادت شركة سابك من حصتها في شركة Clariant AG  السويسرية، بحيث

%. وجاءت هذه الصفقة بعد فشل 31.5% إلى 26رفعت من أسهمها من 

 . 2019بك في تنفيذ هذه الصفقة في عام سا
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  تعدّ البنوك في السعودية من أبرز المتضررين من حرب النفط وتأثيرات

فايروس كورونا، حيث يتوقع أن تتعثّر الكثير من الشركات بسبب ذلك، األمر 

الذي سينعكس في تعثّر قروض الشركات لدى البنوك السعودية. كما 

حصل بداية مارس في خفض هامش الربح  سيؤدّي خفض سعر الفائدة الذي

 لدى هذه البنوك. 

  قام صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم

. 2019% في نهاية عام 60بتخفيض حيازاته من األسهم السعودية بحوالي 

وقال الصندوق إن هذا التخفيض يأتي ضمن مراجعة داخلية. وفي نفس الوقت 

اإلمارات ومصر وقطر والكويت  منصندوق بزيادة استثماراته في كل قام ال

 وتركيا وإسرائيل.

 

 الحرب النفطية بين روسيا والسعودية

  ربما تكون السياسة السعودية الجديدة لتخفيض سعر النفط هي مجرد بداية

الستراتيجية طويلة المدى، يكون هدفها هو بيع أكبر قدر من النفط في العقود 

، بدالً من محاولة ضبط األسعار لسلعة يبدو أنها ستصل إلى ذروة القادمة

الطلب عليها خالل عشر سنوات، ولديها الكثير من المنافسين الصاعدين 

  .اآلن، مثل صناعات الطاقة المتجددة

  الصراع النفطي بين روسيا والسعودية الذي يجري اآلن يُشبه من حيث الشكل

، والذي يُعتقد أنه أحد األسباب التي 1985ام ما حصل مع االتحاد السوفييتي ع

أدّت النهياره. لكن األمر مختلف اآلن، ألن ميزانية السعودية المتضخمة تجعل 

قدرتها على الصمود في المعركة أضعف بكثير. وإذا كانت السعودية قد أعلنت 

 هي الحرب، فال يعني أنها من سيتمكن من إنهائها. 

  ابن سلمان وبوتين تعود بالضرر عليهما، وليس الحرب النفطية التي دخلها

بمقدورهما تحمل نتائج األسعار التي تسببا في تخفيضها. وابن سلمان يحاول 

في هذه الحرب أن يُدافع عن لقب السعودية التاريخي كمحدد لسعر النفط، 

 ليُثبت أهليته الستالم العرش. 

 ه في نرئيسيين يواجها خالل يوم واحد، قرر ابن سلمان أن يتعامل مع تهديدين

الداخل والخارج، األمراء المنافسين له وأسعار النفط التي فشل في رفعها 

لسنوات. وليس من الواضح ما إذا كان هناك ترابط آخر بين الحدثين غير عامل 
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الزمن، إال أن كالهما كان له امتدادات على مدار أشهر سابقة، سواء من حيث 

 مع روسيا. استهداف األمراء أو التصعيد 

  تملك السعودية تكلفة أقل إلنتاج النفط مقارنة مع روسيا، ولكن وضعها

المالي هو أسوأ من روسيا، وبالتالي فإنّها مرشحة للهزيمة في المعركة إن هي 

استمرت طويالً. فالميزانية الروسية تعتمد بشكل أقل على النفط، كما أن 

ر، كما أن االحتياطات الروسية الروبل معوّم مقابل الريال المرتبط بالدوال

 المالية فاقت ألول مرة نظيرتها السعودية. 

  أدّى اإلعالن السعودي عن زيادة إنتاجها من النفط إلى إفراز مشكلة لدى

السعودية، وهي عدم كفاية األسطول البحري السعودي لنقل هذا النفط، 

اقالت عمالقة في األمر الذي دفع شركة المالحة الوطنية )البحري( لحجز ثمان ن

 شهري مارس وإبريل. 

  تتمتع دول الخليج بكلف منخفضة إلنتاج النفط مقارنة مع أي منتج آخر حول

دوالرات، لكن  10العالم، بما يسمح لها بالربح حتى لو وصل سعر النفط إلى 

المشكلة تكمن في الطريقة التي تنفق فيها هذه الدول، والتي تجعلها تحتاج 

الحالي نهاية الفورة  دوالراً. وربما يكون انكسار األسعار 80إلى سعر يفوق 

 النفطية التي عرفتها دول الخليج في العقود الماضية. 

  ،سعت السعودية من خالل رفع إنتاجها إلى إثبات قيادتها لسوق النفط

ينتجون بكلف عالية. لكن االستراتيجية  نالذيومحاولة تدمير كل منتجي النفط 

السعودية تبدو لكثير من المحللين بعيدة عن الحكمة، وأقرب إلى استراتيجية 

انتحارية، ولكنها غير مستغربة في عهد محمد بن سلمان، والذي بدأت المملكة 

 في عهده بأخذ خطوات خطيرة وغير متوقعة. 

  دفع الدول والتجار إلى شراء كميات أدّى االنخفاض الكبير في أسعار النفط إلى

كبيرة من النفط من أجل تخزينها، خاصة وأن الطلب على النفط منخفض حول 

العالم بسبب أزمة كورونا. ولكن المخازن العالمية للنفط يتوقع أن تمتلئ 

تماماً خالل أربعة أشهر، وهو ما سيعني أن سعر النفط سينخفض مجدداً، 

 للبرميل.  $10وربما يصل إلى ما دون 

  سيترك انخفاض النفط آثاراً عميقة على االقتصاد السعودي، تشبه تلك التي

عندما اعتمدت السعودية سياسة مشابهة، بما أدّى إلى  2014حصلت عام 

دخول االقتصاد في أزمة لم يتعافَ منها إلى اآلن. وهناك شعور عام بعدم 

أن هذا القرار جاء في أسوأ  االرتياح لدى االقتصاديين السعوديين، والذين يرون

 وقت بالنسبة للسعودية والعالم. 
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 العالقات الدولية

  قام صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم

. 2019% في نهاية عام 60بتخفيض حيازاته من األسهم السعودية بحوالي 

لية. وفي نفس الوقت وقال الصندوق إن هذا التخفيض يأتي ضمن مراجعة داخ

قام الصندوق بزيادة استثماراته في كل من اإلمارات ومصر وقطر والكويت 

 وتركيا وإسرائيل.

 


