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وضع االقتصاد  
سدرة كابيتال تستثمر في علوم الحياة 

 

اسـتثمرت شـركـة "سـدرة كـابـيتال" حـوالـي 200 مـليون دوالر فـي مجـّمع لـعلوم الـحياة 
والــرعــايــة الــصحية فــي فــيالدلــفيا فــي الــواليــات المتحــدة. ويــأتــي هــذا االســتثمار نــتيجة 
لـألهـمية الـتي أظهـرهـا قـطاع الـتطويـر الـطبي فـي األشهـر األخـيرة، ومـرونـته فـي الـعمل 

عن بعد، وعدم تأثره بالركود.  

اشـترت سـدرة كـابـيتال، وهـي شـركـة سـعوديـة إلدارة األصـول واألسـهم الـخاصـة، حـرًمـا 
جــامــعًيا لــعلوم الــحياة والــرعــايــة الــصحية فــي ضــواحــي فــيالدلــفيا، فــي صــفقة إلعــادة 

الرسملة، وُقدرت قيمة العقار بـ 225 مليون دوالر. 

سـتحتفظ سـبير سـتريـت كـابـيتال، وهـي شـركـة اسـتثمار عـقاري، بنسـبة 10% مـن حـقوق 
األقلية.  

تـم االنـتهاء مـن الحـرم الـجامـعي، والـمسمى Arborcrest، والـمكون مـن خـمسة مـبانـي 
بمساحة قدرها 855600 قدم مربع على مرحلتين في عامي 2015 و2019. 

يشـير الـبيع إلـى اهـتمام مـتزايـد مـن قـبل المسـتثمريـن فـي الشـرق األوسـط فـي مـجال 
علوم الحياة، والتي تفوقت على معظم قطاعات العقارات التجارية.  

ُتظهـر بـيانـات JLL أن المسـتثمريـن مـن الشـرق األوسـط أنـفقوا 164.2 مـليون دوالر فـي 
عـلوم الـحياة هـذا الـعام قـبل اسـتثمار سـدرة الـمالـية، بـعد عـامـين دون أي اسـتثمار فـي 

هذا المجال. 



4

قـامـت سـدرة الـمالـية بـأول اسـتثمار لـها فـي عـلوم الـحياة، ألن هـذا الـقطاع أثـبت أنـه 
مـرن فـي حـالـة الـركـود، كـما أنـه أقـل عـرضـة لـالضـطراب بسـبب الـعمل عـن ُبـعد، مـثل 

أنواع األصول األخرى في المكاتب وأماكن العمل. 

 

ا بـاسـتثمارات أخـرى فـي األصـول الـمقاومـة لـلركـود. فـي عـام  قـامـت سـدرة الـمالـية مـؤخـًر
ا صـافـًيا مـقابـل 206 مـليون  ا صـناعـًيا مـؤجـًر 2019، اشـترت الشـركـة مـحفظة مـن 30 عـقاًر

دوالر، وهي ثاني محافظها الصناعية في الواليات المتحدة.  

مـع االرتـفاع غـير المسـبوق فـي الـتجارة اإللـكترونـية، كـانـت األصـول الـصناعـية مـن أكـثر 
األصول ربحية في فترة الوباء. 

Business Insider, A Saudi-based PE firm just signed a $225 million deal for a 
life sciences campus in Philadelphia — a signal that investment interest from 
abroad is heating up, 01/12/2020 

"تداول" تشهد نشاطًا ملحوظًا منذ اكتتاب أرامكو 
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أّدى اكـتتاب أرامـكو نـهايـة 2019 إلـى فـسح الـمجال أمـام الـعديـد مـن الشـركـات إلدراج 
اكــتتابــاتــها فــي ســوق تــداول، حــيث شهــد عــام 2020 أربــع اكــتتابــات عــامــة، جــمعت 1.5 
مــليار دوالر، ويــتوقــع أن يشهــد عــام 2021 عــددًا مــماثــًال أو أكــثر مــن اإلدراجــات. وقــد 
تـمّكنت تـداول بهـذه اإلدراجـات مـن تـجاوز الـخسائـر الـتي تسـبب بـها فـايـروس كـورونـا، 
كــما تــمّكنت مــن الــتفوق فــي 2020 عــلى كــل الــبورصــات األخــرى فــي الخــليج، والــتي لــم 

تشهد مجتمعة سوى إدراج واحد.  

أّدى االكـــتتاب الـــعام األولـــي لشـــركـــة أرامـــكو إلـــى مـــنح "ســـوق تـــداول" مـــوجـــة مـــن 
الـصفقات. فـقد تـم هـذا الـعام طـرح أربـع شـركـات لـالكـتتاب الـعام فـي الـسوق، وجـمعت 
1.5 مـليار دوالر، وهـو مـا يـفوق مـا تـم جـمعه فـي االكـتتابـات الـعامـة األولـية فـي ألـمانـيا فـي 

نفس العام، والذي بلغ 1.3 مليار دوالر. 

تــعود غــزارة االكــتتابــات هــذا الــعام إلــى أن هــناك مجــموعــة مــن الشــركــات الــتي كــانــت 
تــبحث عــن فــرصــة لــالكــتتاب الــعام، ولــكنها كــانــت تخشــى مــن الــطرح فــي 2019 كيــ ال 

ُتنافس أرامكو.  

كــانــت الــسعوديــة أكــثر أمــاكــن اإلدراج ازدحــاًمــا بــين دول مجــلس الــتعاون، حــيث عــانــى 
أعـضاؤه الخـمسة اآلخـرون مـن جـفاف شـبه كـامـل، فـقد تـم طـرح شـركـة واحـدة فـقط 

لالكتتاب العام في الكويت.  

بـالـمقارنـة مـع أكـثر الـبورصـات نـشاطـًا فـي أوروبـا حـتى اآلن، فـإّن تـداول تتخـّلف بـشكل 
كبير، حيث شهدت لندن ما قيمته 10.7 مليار دوالر من عمليات اإلدراج. 

كــانــت أكــبر شــركــتين فــي الــريــاض طــرحــتا اكــتتابــهما هــذا الــعام هــما شــركــة مجــموعــة 
الـدكـتور سـليمان الـحبيب للخـدمـات الـطبية وسـلسلة مـتاجـر الـبقالـة شـركـة بـن داود 
الـقابـضة، وتـم تـسعير الـصفقتين بـأعـلى مسـتوى لـتوقـعات األسـعار وشهـدت طـلًبا 
عـلى األسـهم عـدة مـرات، مـع زيـادة أسـهم سـليمان الـحبيب بـأكـثر مـن الـضعف وارتـفع 

سهم بن داود بنسبة 23% منذ اإلدراج. 

تـمّكنت تـداول مـع نـهايـة الـعام مـن تـجاوز الـخسائـر الـتي تـعّرضـت لـها فـي الـربـع الـثانـي 
نتيجة لفايروس كورونا.  
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مؤشر تداول في 2020 

 

فـي أكـتوبـر، ضـاعـفت الـبورصـة الـسعوديـة حـدود الـتداول الـيومـية ثـالثـة أضـعاف، لـتصل 
إلى 30% للشركات التي ظهرت ألول مرة، من أجل تعزيز السيولة بعد اإلدراج.  

الـطلب الـمرتـفع عـلى الـصفقات الجـديـدة يـجب أن يسـتمر حـيث ُتـحقق االكـتتابـات "أداء 
جيد نسبًيا" مقابل فئات األصول غير السائلة مثل األسهم الخاصة والعقارات. 

هـناك الـعديـد مـن الـصفقات الـتي يجـري الـترتـيب لـها فـي 2021، حـيث يـقال إن "الشـركـة 
الــسعوديــة لــلصناعــات األســاســية"، تــدرس طــرحــًا عــامــًا أولــيًا لــوحــدة الــكيماويــات 

المتخصصة بمليارات الدوالرات.  

فـي نـوفـمبر، زاد صـندوق الـثروة السـياديـة لـلبالد حـصته فـي أكـوا بـاور إنـترنـاشـونـال، وهـي 
شركة منتجة للطاقة مقرها الرياض، مع إمكانية طرح عام أولي في نهاية يونيو. 

كــما قــالــت أكــبر شــركــة اتــصاالت فــي الــمملكة، شــركــة االتــصاالت الــسعوديــة، إنــها 
تخطط إلدراج ما يصل إلى 30% من وحدة خدمات اإلنترنت في أواخر العام المقبل.  

تـتطلع شـركـة "مـطعم بـيت الشـطيرة" لـإلدراج فـي الـسوق الـموازيـة Nomu، فـي حـين 
تلقت شركة "ذيب لتأجير السيارات" بالفعل موافقات على طرح عام أولي. 

Bloomberg, Life After Aramco Includes Plenty More IPOs for Saudi Arabia, 
02/12/2020 
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إصدار بيان الميزانية لعام 2021 

 

كــشف بــيان مــيزانــية عــام 2021 أن الــحكومــة ســتستمر فــي خــفض إنــفاقــها لــثالث 
سـنوات مـقبلة، إلـى أن تـصل إلـى مـوازنـة الـميزانـية عـام 2023. ومـن الـمتوقـع حسـب 
الـبيان أن يـنخفض عجـز الـموازنـة فـي 2021 إلـى 4.9% مـقارنـة مـع 12% هـذا الـعام. مـن 
الـمتوقـع أيـضًا أن تـنخفض احـتياطـيات الـحكومـة فـي 2021 إلـى 280 مـليار ريـال. وقـالـت 

الحكومة إنه ليس لديها النية للتراجع عن ضريبة المبيعات.  

قـالـت الـسعوديـة إنـها سـتتمسك بخـطتها لـخفض اإلنـفاق بنسـبة 7.3% فـي عـام 2021 
بـعد اتـساع عجـزهـا بـشكل كـبير هـذا الـعام، وفـًقا لـبيان الـميزانـية الـسنوي الـصادر يـوم 

15 ديسمبر.  

مـن الـمتوقـع أن يـبلغ اإلنـفاق 990 مـليار ريـال، وأن تـرتـفع اإليـرادات إلـى 849 مـليار ريـال. 
ومـــن الـــمتوقـــع أن يـــتقلص عجـــز الـــموازنـــة إلـــى 141 مـــليار ريـــال، أو 4.9% مـــن الـــناتـــج 
االقــتصادي، مــقارنــة بــنحو 300 مــليار ريــال، أو 12% مــن الــناتــج المحــلي اإلجــمالــي، هــذا 

العام. 

قـال وزيـر الـمالـية محـمد الجـدعـان إن صـندوق االسـتثمار سـينفق مـئات الـمليارات مـن 
الــريــاالت فــي االقــتصاد المحــلي فــي الــسنوات الــمقبلة، حــتى مــع انــخفاض اإلنــفاق 

الحكومي المباشر. 

وصـف الجـدعـان الـميزانـية بـأنـها "تـوسـعية"، وقـال لـقد "أردنـا الـتأكـد مـن أنـنا نـقوم بـتحفيز 
االقـتصاد ودعـم الـنمو والـتنويـع، وال يـجب أن يـكون ذلـك مـن خـالل اإلنـفاق الـحكومـي 

فقط". 
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وقـال الجـدعـان إن الـسعوديـة أنـفقت أقـل عـلى تـحفيز الـقطاعـات الـمتضررة مـن الـوبـاء 
مـقارنـة مـع األعـضاء اآلخـريـن فـي مجـموعـة العشـريـن، لـكنها اآلن فـي طـريـق مـؤقـت 

للتعافي.  

مـن الـمتوقـع أن يـنتعش الـنمو فـي عـام 2021 إلـى 3.2% بـعد انـكماش االقـتصاد بنسـبة 
3.7% الـمتوقـعة هـذا الـعام، وهـو أعـلى انـكماش فـي عـقديـن. وهـذا تـقديـر أكـثر تـفاؤًال مـن 

توقعات االنكماش بنسبة 5.4% من قبل صندوق النقد الدولي. 

من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية السعودية إلى أكبر قدر منذ 2016.  

عجز الميزانية السعودية 2021-2014 

 

فـي الـوقـت الـذي بـدأ فـيه الـمسؤولـون سـلسلة مـن بـرامـج الـتحفيز - بـما فـي ذلـك تـأجـيل 
ســـداد الـــقروض - فـــقد طـــبقوا أيـــًضا تـــدابـــير تـــقشفية، ومـــضاعـــفة ضـــريـــبة الـــقيمة 

المضافة ثالث مرات ورفع رسوم االستيراد.  

سـاعـدت هـذه الخـطوات فـي تـعزيـز اإليـرادات غـير الـنفطية، الـتي شـكلت حـوالـي %46 
من إجمالي اإليرادات هذا العام، لكنها قللت من االنتعاش االقتصادي.  

قـال الجـدعـان إن الـحكومـة لـيس لـديـها خـطة لـمراجـعة مـعدل ضـريـبة الـقيمة الـمضافـة 
- كما كان يأمل كثير من السعوديين - ما لم يتغير الوضع االقتصادي. 

بــيان مــيزانــية الــسعوديــة لــعام 2021 كــشف تــخفيضًا فــي اإلنــفاق الــعام عــلى مــدى 
الــسنوات الــثالث الــمقبلة، واالســتثمارات المحــلية مــن قــبل صــندوق االســتثمار لــن 

ُتعوض هذه التخفيضات، األمر الذي سيحد من االنتعاش. 

يـمكن أن يـساعـد اإلنـفاق مـن قـبل مـؤسـسات الـدولـة األخـرى مـثل صـندوق االسـتثمار 
فـي تـعويـض الـفارق، فـقال ولـي العهـد محـمد بـن سـلمان، فـي تـصريـحات نـقلتها الـقناة 
اإلخـباريـة الـحكومـية يـوم 15 ديـسمبر، إنـه يـتوقـع أن يسـتثمر الـصندوق مـئات الـمليارات 
مـن الـريـاالت فـي الـسعوديـة. وقـال إن ضـمان شـبكة الـضمان االجـتماعـي لـلفئات األكـثر 

ضعفًا سيظل أولوية. 
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نمو االقتصاد السعودي 2021-2018 

  

تخــطط وزارة الــمالــية لــخفض اإلنــفاق كــل عــام مــن 2021 إلــى 2023. مــن الــمتوقــع أن 
يــنخفض العجــز إلــى 0.4% فــي عــام 2023، وهــو الــعام الــذي قــال الــمسؤولــون إنــهم 

يعتزمون فيه موازنة الميزانية. 

فـي الـوقـت نـفسه، مـن الـمتوقـع أن تـنخفض احـتياطـيات الـحكومـة مـن 346 مـليار هـذا 
الـعام إلـى 280 مـليار ريـال فـي 2021، حـيث تـعتمد الـحكومـة عـلى مـدخـراتـها لـلمساعـدة 
فــي تــغطية العجــز. ومــن الــمتوقــع أن تســتقر االحــتياطــيات حــول 265 مــليار ريــال فــي 

 .2023-2022

كانت األرقام متوافقة إلى حد كبير مع بيان الميزانية األولي الصادر في سبتمبر. 

ومـع ذلـك، لـم يـكشف الـبيان عـن تـوزيـع اإليـرادات إلـى مـصادر نـفطية وغـير نـفطية لـعام 
2021 كـــما حـــدث فـــي ســـنوات أخـــرى. وقـــال الجـــدعـــان إن ذلـــك يـــرجـــع إلـــى أن أرامـــكو 
الـسعوديـة أصـبحت اآلن شـركـة مـدرجـة، وأن الـكشف عـن هـذه األرقـام يـمكن أن يـعطي 

أدلة حول سياسة توزيع أرباح الشركة. 
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Bloomberg, Saudi Arabia Plans Spending Cuts in 2021 as Economy Recovers, 
15/12/2020 

االقتصاد يتعافى ببطء من آثار كورونا 

 

أظهـرت الـمعطيات الـحكومـية الـسعوديـة أن االقـتصاد اسـتمر فـي االنـكماش لـلربـع 
الـخامـس عـلى الـتوالـي، وأن االقـتصاد الـنفطي هـبط بنسـبة 8.2%، وهـو أكـبر انـخفاض 
مـنذ بـدايـة عـام 2011، فـيما تـحسن أداء الـقطاع غـير الـنفطي، حـيث تـراجـع فـقط بنسـبة 
2.1% بـعد أن كـان تـراجـعه يـبلغ 8.2% فـي الـربـع الـثانـي، ويـعود الـتحسن فـي هـذا الـقطاع 

إلى وقف القيود التي ُفرضت بسبب كورونا.  
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انـــكمش االقـــتصاد الـــسعودي لـــلربـــع الـــخامـــس عـــلى الـــتوالـــي، رغـــم أن الـــقطاع غـــير 
النفطي، وهو محرك خلق الوظائف، أظهر عالمات على التحسن. 

تـقلص الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي بنسـبة 4.6% فـي الـربـع الـثالـث مـقارنـة بـنفس الـفترة 
مـن الـعام الـماضـي، بحسـب هـيئة اإلحـصاء، تـحّسٌن مـقارنـة مـع انـكماش بنسـبة %7 

بين أبريل ويونيو، بما يعني أن أسوأ آثار جائحة فيروس كورونا بدأت بالتالشي. 

هـبط االقـتصاد الـنفطي بنسـبة 8.2%، وهـو أكـبر انـخفاض مـنذ بـدايـة 2011 عـلى األقـل، 
وارتــفع خــام بــرنــت إلــى نــحو 51 دوالرا لــلبرمــيل، إال أن الــخام الــقياســي الــعالــمي ال يــزال 

منخفضا بنسبة 22% هذا العام. 

تـراجـع الـقطاع غـير الـنفطي بنسـبة 2.1%، مـقارنـة بـ 8.2% فـي الـربـع الـثانـي، ويـعود هـذا 
التحسن إلى تخفيف الحكومة لقيود الحركة والعمل وإعادة فتح الشركات تدريجًيا. 

 

كــان الــرقــم اإلجــمالــي أســوأ قــليًال مــن االنــكماش الــمقدر بـ 4.2% الــصادر عــن هــيئة 
اإلحصاء السعودية في شهر نوفمبر، والذي لم يتضمن تفصيًال حسب القطاع. 

ضـخت الـمملكة مـا مـعدلـه 8.8 مـليون بـرمـيل يـومـًيا بـين يـولـيو وسـبتمبر، انـخفاًضـا مـن 
9.3 مليون في الربع السابق و9.4 مليون في العام السابق.  

يــعكس تــحسن األداء غــير الــنفطي عــودة جــزئــية إلــى الــحياة الــطبيعية للشــركــات فــي 
السعودية.  

لــم يــفرض الــمسؤولــون أي قــيود جــديــدة مــنذ مــايــو، وتــجنبت الــمملكة -الــتي سجــلت 
حـاالت إصـابـة مـؤكـدة بـالـفيروس أكـثر مـن أي مـكان فـي الشـرق األوسـط بـاسـتثناء إيـران 

والعراق- حتى اآلن موجة أخرى من اإلصابات. 
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تنشـــط الـــعديـــد مـــن الـــمطاعـــم ومـــراكـــز الـــتسوق والـــصاالت الـــريـــاضـــية مـــرة أخـــرى، 
وتستعد الحكومة لبدء التطعيم في األسبوع األخير من ديسمبر. 

نمو االقتصاد النفطي السعودي (2020-2011) 

 

ُيــعتقد أن تــدابــير الــتقشف، بــما فــي ذلــك خــفض اإلنــفاق ومــضاعــفة ضــريــبة الــقيمة 
المضافة ثالث مرات، ستستمر في التأثير على النمو. 

قــال وزيــر الــمالــية محــمد الجــدعــان، يــوم 15 ديــسمبر، إن الــحكومــة تــعطي األولــويــة 
لـالنـضباط الـمالـي، حـيث مـن الـمتوقـع أن يـتقلص عجـز الـموازنـة إلـى 4.9% مـن الـناتـج 

المحلي اإلجمالي العام المقبل من 12% في 2020. 

تــتوقــع الــحكومــة انــكماًشــا اقــتصادًيــا إجــمالــًيا بنســبة 3.7% هــذا الــعام ونــمًوا بنســبة 
3.2% في عام 2021.  

Bloomberg, Saudi Economy Contracts for Fifth Straight Quarter Amid Oil 
Cuts, 17/12/2020 
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االقتصاد غير النفطي لن يعود لطبيعته قبل منتصف 2022 

 

تشـير الـتوقـعات إلـى أن االقـتصاد غـير الـنفطي الـسعودي سـوف يـنكمش هـذا الـعام 
بنسـبة 2.% قـبل أن يـتحسن لـيصل انـكماشـه إلـى 1.8% فـي عـام 2021. ورغـم تـحسن 
أداء االقـتصاد فـي الـربـع الـثالـث مـن 2020، إال أن مـن غـير الـمتوقـع أن يـعود االقـتصاد 
غـير الـنفطي إلـى طـبيعته قـبل نـهايـة عـام 2021 ألسـباب ثـالثـة، وهـي مـغادرة عـدد كـبير 
مــن األجــانــب الــذيــن فــقدوا وظــائــفهم، وتــأثــيرات ارتــفاع ضــريــبة الــمبيعات، واســتمرار 

االنكماش في اإلنفاق الحكومي، والذي ُيمثل نصف االقتصاد غير النفطي.  

ســيكون انــتعاش الــسعوديــة مــن صــدمــة الــفيروس محــدوًدا بســبب ارتــفاع مــعدل 
ضـريـبة الـقيمة الـمضافـة، وانـخفاض اإلنـفاق الـعام ونـزوح الـعمال األجـانـب، وال نـتوقـع 

عودة االقتصاد غير النفطي إلى ذروته قبل منتصف عام 2022. 

نــتوقــع أن االقــتصاد غــير الــنفطي الــسعودي ســوف يــنكمش هــذا الــعام بنســبة 2.% 
قبل أن يتحسن ليصل انكماشه إلى 1.8% في عام 2021.  

ســتؤدي تــخفيضات اإلنــتاج الــخام إلــى تــقييد نــمو إجــمالــي الــناتــج المحــلي الــحقيقي 
اإلجمالي إلى 3.2% العام المقبل، ارتفاًعا من انكماش بنسبة 3.8% في عام 2020. 

إن تـوقـعاتـنا لـنمو الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي لـعام 2020 أكـثر تـفاؤًال مـن كـل مـن صـندوق 
الــنقد الــدولــي (والــذي تــوقــع نســبة -%5.4) والــتقديــرات الــمتفق عــليها مــن اســتطالع 

بلومبرج نيوز (والذي توقع نسبة -4.8%).  

قـبل انـتشار فـيروس كـورونـا، وصـل االقـتصاد الـسعودي غـير الـنفطي إلـى ذروتـه فـي 
الـربـع الـرابـع مـن عـام 2019. وانـخفض الـنشاط إلـى 7.6% دون هـذا المسـتوى فـي الـربـع 

الثاني من عام 2020، عندما تم تنفيذ إجراءات إغالق صارمة.  
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أدى االنـتعاش فـي الـربـع الـثالـث مـع تـخفيف الـظروف إلـى إغـالق مـا يـقارب مـن نـصف 
تــلك الــفجوة، لــكن الــباقــي مــن الــمقرر أن يســتمر إلــى مــا بــعد عــام 2021 بســبب ثــالثــة 

عوامل مقيدة:  

أوًال: نـتوقـع انـخفاض عـدد الـسكان الـمغتربـين، عـلى غـرار مـا حـدث بـعد انـخفاض أسـعار 
الـنفط عـام 2014. وقـد ارتـفع مـعدل بـطالـة الـوافـديـن إلـى 3.1% فـي الـربـع الـثانـي مـقارنـة 
مـع 0.5% فـي الـربـع األول. وسـيتعين عـلى الـعديـد مـن هـؤالء الـعمال الـعاطـلين عـن 

العمل حديًثا مغادرة المملكة، ألن تأشيراتهم مرتبطة بعملهم. 

ثـانـًيا: رفـع مـعدل ضـريـبة الـقيمة الـمضافـة إلـى 15% مـقارنـة مـع 5%، والـذي دخـل حـيز 
الــتنفيذ فــي يــولــيو. قــررت الســلطات رفــع الــضرائــب فــي مــنتصف واحــدة مــن أســوأ 
فـترات االنـكماش المسجـلة مـن أجـل احـتواء عجـز الـميزانـية، والـذي مـن الـمتوقـع أن 

يتجاوز 10% من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام. 

لـكن هـذه الـضريـبة سـُتضر بـالـنمو، حـيث سـيؤدي االرتـفاع الـحاد فـي األسـعار إلـى تـقليل 
القوة الشرائية للمستهلكين.  

وقد قفز التضخم إلى 6.1% في يوليو من 0.5% في الشهر السابق.  

سيظل تأثير الزيادة الضريبية محسوًسا حتى عام 2021. 

ثـــالـــثًا: خـــفض اإلنـــفاق الـــعام. عـــلى مـــدار عـــام 2020، خـــفضت الســـلطات الـــبدالت 
الـمدفـوعـة لـموظـفي الـحكومـة وألـغت بـعض الـنفقات الـتشغيلية والـرأسـمالـية. تـم 

القيام بذلك لتعويض ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ومساعدة تدابير األعمال. 

مـن الـمقرر أن تسـتمر تـخفيضات اإلنـفاق، حـيث ُيشـير بـيان الـحكومـة قـبل الـميزانـية إلـى 
انخفاض اإلنفاق االسمي بشكل مطرد على مدى السنوات الثالث المقبلة.  

سوف يحد االنسحاب المالي من االتجاه التصاعدي ألي انتعاش للنمو.  

يمثل اإلنفاق الحكومي أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.  

Bloomberg, Saudi insight: Activity in 2021 to remain below pre-virus peak, 
08/12/2020. 
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صندوق االستثمار يبحث عن اقتراض 7 مليارات دوالر 

 

يــسعى صــندوق االســتثمار لــلحصول عــلى قــرض يــصل إلــى 7 مــليار دوالر، وقــد قــام 
بـــمراســـلة عـــدد مـــن الـــبنوك لهـــذا الـــغرض. ويهـــدف الـــصندوق إلـــى اســـتخدام هـــذه 
الـقروض فـي بـعض االسـتثمارات االنـتهازيـة. وهـذه هـي الـمرة الـثالـثة الـتي يـلجأ فـيها 

الصندوق إلى البنوك الدولية لالقتراض منذ عام 2018.  

يـعتزم صـندوق الـثروة السـياديـة فـي الـسعوديـة جـمع مـا يـصل إلـى 7 مـليارات دوالر عـلى 
شكل قروض، حيث يسعى للحصول على سيولة الستثمارات جديدة. 

وقــد اتــصل صــندوق االســتثمارات الــعامــة بــالــبنوك الــدولــية لــلمشاركــة فــي تسهــيل 
متجـدد بـالـدوالر األمـريـكي يـتراوح بـين 5 مـليارات و7 مـليارات دوالر. ويهـدف الـصندوق 
إلـــى اســـتكمال جـــمع األمـــوال فـــي أوائـــل الـــعام الـــمقبل واســـتخدام الســـيولـــة فـــي 

االستثمارات االنتهازية. 

اســتلم الــصندوق فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعام 40 مــليار دوالر لشــراء األســهم 
الــعالــمية، ويخــطط الــصندوق الســتثمار نــفس الــمبلغ فــي االقــتصاد المحــلي الــعام 

المقبل ومرة أخرى في عام 2022. 

سـيكون الـقرض الـحالـي هـو الـمرة الـثالـثة الـتي يـلجأ فـيها صـندوق االسـتثمارات الـعامـة 
إلـى بـنوك دولـية لـلحصول عـلى تـمويـل، فـقد جـمع قـرضـه األول بـقيمة 11 مـليار دوالر فـي 
عــام 2018، بــينما ســدد قــرًضــا تجســيرًيــا بــقيمة 10 مــليارات دوالر فــي أغســطس، أي 

قبل شهرين من الموعد المحدد. 
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الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.  

يـتطلع صـندوق الـثروة الـسعودي إلـى زيـادة األصـول إلـى 1.9 تـريـليون دوالر بحـلول عـام 
  .2030

أصول صندوق االستثمار السعودي مقارنة مع أبرز الصناديق المماثلة في 
العالم 

 

تــحت قــيادة يــاســر الــرمــيان، قــام الــصندوق بــتحويــل أولــويــات االســتثمار عــلى مــدى 
الـسنوات الخـمس الـماضـية بـعيًدا عـن الـحيازات فـي الشـركـات الـمملوكـة لـلدولـة إلـى 

  .JIOبناء حصص في شركات مثل أوبر و

كــما أنــفق الــصندوق مــليارات الــدوالرات عــلى شــراء أســهم فــي شــركــات مــن بــينها 
فيسبوك وسيتي بنك وولت ديزني.  

Bloomberg, Saudi Wealth Fund Seeks Up to $7 Billion Loan for New Deals, 
03/12/2020 
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صندوق االستثمار يتعلم من دروس أزمة 2008 

  

قـال مـحافـظ صـندوق االسـتثمار إن التحـرك الـذي قـام بـه الـصندوق أثـناء أزمـة كـورونـا 
لشـراء أسـهم فـي شـركـات عـالـمية كـان نـتيجة لـلدروس المسـتفادة مـن أزمـة 2008، 
وأن الــصندوق مــلتزم، عــلى األقــل فــي 2021 و2022، بــاســتثمار 150 مــليار ريــال ســنوًيــا 
داخـل الـمملكة، وأن هـذا الـرقـم سـيرتـفع سـنويـا حـتى عـام 2030، وقـد يـصل إلـى نـحو 200 

مليار ريال سنويا في السنوات الالحقة.  

بــعد خــسارتــه فــي شــراء األســهم بــسعر رخــيص خــالل األزمــة الــمالــية الــعالــمية، لــن 
يـرتـكب صـندوق الـثروة السـياديـة الـسعودي نـفس الخـطأ مـرتـين. لـذلـك، عـندمـا تسـببت 

ا.  جائحة كورونا بانهيار األسواق، كان كل شيء جاهًز

قـال يـاسـر الـرمـيان مـحافـظ صـندوق االسـتثمار الـعام فـي الـبالد فـي مـقابـلة تـلفزيـونـية 
"تحـــدث ولـــي العهـــد دائـــًما عـــن الـــكيفية الـــتي أضـــعنا فـــيها فـــرصـــة فـــي عـــام 2008 
لـالسـتثمار فـي األسـواق الـدولـية، لـذلـك كـنا مسـتعديـن هـذه الـمرة". وقـد تحـّدث الـرجـالن 

عما يجب فعله إذا ظهرت فرصة مماثلة. 

تــلقى الــصندوق تــحويــًال بــقيمة 40 مــليار دوالر مــن احــتياطــيات الــبالد فــي مــارس حــتى 
يــتمكن مــن االســتفادة مــن االنهــيار فــي األســواق، واشــترى حــصصًا فــي شــركــات مــن 
بــينها Citigroup Inc. وFacebook Inc. وCarnival Corp الــمشغل لــلسفن الســياحــية 
بحـلول نـهايـة يـونـيو. وقـد بـاع الـصندوق مـعظم هـذه الـحصص وتـحولـت إلـى امـتالك 

نحو 7 مليارات دوالر في صناديق يتم تداولها في البورصة. 

قـال الـرمـيان: "عـندمـا ظهـر فـيروس كـورونـا، لـم نـنظر فـقط إلـى األسـواق األمـريـكية، بـل 
نــظرنــا إلــى جــميع األســواق الــدولــية" و"دخــلنا بــعض األســواق األمــريــكية واألوروبــية 

واآلسيوية، وبقينا في بعضها وتركنا البعض اآلخر". 
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يـعتبر الـصندوق الـذي تـبلغ قـيمته 350 مـليار دوالر رافـعة رئيسـية لخـطة ابـن سـلمان 
إلنعاش النمو.  

مـــن الـــمقرر أن يـــقوم الـــصندوق بـــدور رئيســـي فـــي االســـتثمار فـــي مـــشاريـــع الـــتنمية 
المحـــلية عـــلى مـــدى الـــسنوات الـــقليلة الـــمقبلة، حـــيث تـــتطلع الـــحكومـــة إلـــى خـــفض 

اإلنفاق إلبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة. 

وقــال الــرمــيان إن الــصندوق مــلتزم، عــلى األقــل فــي 2021 و2022، بــاســتثمار 150 مــليار 
ريـال (40 مـليار دوالر) سـنوًيـا داخـل الـمملكة. وأشـار إلـى أن هـذا الـرقـم سـيرتـفع سـنويـا 

حتى عام 2030، وقد يصل إلى نحو 200 مليار ريال سنويا في السنوات الالحقة. 

قـبل خـمس سـنوات فـقط، كـان صـندوق االسـتثمارات الـعامـة صـندوًقـا نـائـًما نسـبًيا 
ويـركـز عـلى الـسوق المحـلية، ويـعمل بـه أقـل مـن 100 مـوظـف. وقـال الـرمـيان إن لـديـها 

اآلن ألف موظف ولديها طموحات للسيطرة على عشرة تريليونات ريال. 

فـي الـوقـت الـحالـي، جـميع أصـول الـصندوق تـقريـًبا محـلية، ويـمتلك حـصًصا كـبيرة فـي 
بـعض أكـبر الشـركـات فـي الـمملكة، بـما فـي ذلـك شـركـة االتـصاالت الـسعوديـة والـبنك 
األهـلي الـتجاري، وقـال الـرمـيان إن الـصندوق يـسعى إلـى أن يـصبح 80% مـن اسـتثماره 

محليًا. 

Bloomberg, Saudi Wealth Fund Put 2008 Crisis Lesson to Use This Time 
Around, 17/12/2020 

تغييرات في إدارة صندوق االستثمار 

 

شهـدت صـندوق االسـتثمار فـي اآلونـة األخـيرة تـغييرات فـي بـعض مـناصـبه الـقياديـة، 
بــما يــشمل رئــيس قــسم تــمويــل الشــركــات، ورئــيس اإلدارة الــعامــة لــالســتثمارات 
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ورئـيس الـممتلكات المحـلية، بـاإلضـافـة إلـى تـعيين مسـتشاريـن لـلرئـيس. وتـأتـي هـذه 
الـتغيرات فـي الـوقـت الـذي يسـتعد فـيه الـصندوق لـبدء مـرحـلة جـديـدة مـن عـمله، بـحيث 

تكون مهمته هي تحريك وإنعاش االقتصاد المحلي.  

أجــرى صــندوق الــثروة الســياديــة فــي الــسعوديــة تــغييرات عــلى بــعض أعــضاء إدارتــه 
العليا، في الوقت الذي يستعد للقيام بدور أكبر في االقتصاد المحلي. 

قـال صـندوق االسـتثمارات الـعامـة الـذي تـبلغ قـيمته 360 مـليار دوالر يـوم 22 ديـسمبر 
إن فهـد السـيف، الـرئـيس الـتنفيذي لـلمركـز الـوطـني إلدارة الـديـون فـي الـبالد ومسـتشار 

وزير المالية، سيصبح رئيًسا لتمويل الشركات وعضًوا في لجنة إدارته. 

ويحـل السـيف محـل عـلي رضـا الـزيـمي، الـذي انـضم إلـى الـصندوق مـن بـنك أوف أمـريـكا 
فـي عـام 2017 لـإلشـراف عـلى قـسم تـمويـل الشـركـات. تـمت تـرقـية الـزيـمي إلـى مسـتشار 
خـاص لـمحافـظ صـندوق االسـتثمارات الـعامـة يـاسـر الـرمـيان عـبر مـناصـبه الـمختلفة. 
ومــن بــين مــناصــب الــرمــيان األخــرى رئــيس مجــلس إدارة أرامــكو الــسعوديــة وشــركــة 

التعدين العربية السعودية. 

يـــأتـــي هـــذا الـــتغيير فـــي الـــوقـــت الـــذي يســـتعد فـــيه صـــندوق االســـتثمارات الـــعامـــة 
والشــركــات الــتابــعة لــه لــزيــادة اإلنــفاق المحــلي بــشكل كــبير، والــذي مــن الــمرجــح أن 

يضطر إلى اقتراض المزيد من األسواق المحلية والدولية.  

الــصندوق حــالــيا بــصدد جــمع قــرض بــقيمة 7 مــليار دوالر. وكــان الســيف مــسؤوًال عــن 
تأسيس برنامج االقتراض السيادي للمملكة في عام 2016. 

صـندوق الـثروة هـو الـرافـعة الـرئيسـية لـجهود الـمملكة إلنـعاش الـنمو بـعد مـا قـد يـكون 
أعمق ركوٍد تشهده السعودية منذ عقود.  

بــعد اســتالم 40 مــليار دوالر فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعام لشــراء أســهم عــالــمية، 
يخـطط صـندوق االسـتثمارات الـعامـة لـضخ نـفس الـمبلغ فـي االقـتصاد المحـلي الـعام 
الــمقبل ومــرة أخــرى فــي عــام 2022، حــتى مــع اســتعداد وزارة الــمالــية لــخفض اإلنــفاق 
خـالل الـسنوات الـقليلة الـمقبلة مـن أجـل مـحاولـة تـحقيق مـوازنـة الـميزانـية بحـلول عـام 

 .2023

فـي تـغييرات أخـرى، سـتصبح رانـيا الـنشار - الـتي كـانـت أول امـرأة تـقود بـنًكا سـعودًيـا - 
مســتشارة أولــى لــمحافــظ صــندوق االســتثمارات الــعامــة. وســتترك نــشار مــنصب 
الـرئـيس الـتنفيذي لـسامـبا، فـي الـوقـت الـذي يسـتعد فـيه الـبنك إلتـمام االنـدمـاج مـع 

البنك األهلي التجاري. 

كـــما ســـيصبح راشـــد شـــريـــف، الـــمسؤول حـــالـــًيا عـــن الـــحيازات المحـــلية لـــصندوق 
االســتثمارات الــعامــة، الــرئــيس الــتنفيذي ألذرع الخــدمــات الــمصرفــية االســتثماريــة 
الــمدمــجة فــي الــبنك األهــلي الــتجاري وســامــبا. وســيحل يــزيــد الحــميد رئــيس اإلدارة 
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الـعامـة لـالسـتثمارات محـل شـريـف كـرئـيس لـلممتلكات المحـلية، فـيما سـيصبح سـعد 
الكرود، رئيس إدارة المساهمين، رئيسًا لإلدارة العامة لالستثمارات باإلنابة. 

تــوّســع صــندوق االســتثمارات الــعامــة بســرعــة مــنذ أن قــرر ولــي العهــد محــمد بــن 
سـلمان اسـتخدامـه كـوسـيلة لـطموحـاتـه لـتنويـع اقـتصاد الـمملكة بـعيًدا عـن الـنفط، مـع 

تغيير الطريقة التي تستثمر بها ثروتها في الخارج.  

ا يـركـز عـلى الـداخـل، أمـا اآلن فـإّنـه يهـدف إلـى  ا صـغيًر كـان الـصندوق فـي الـسابـق مسـتثمًر
امـتالك أصـول تـزيـد عـن 2 تـريـليون دوالر عـبر مـزيـج مـن الـحيازات المحـلية والـعالـمية 

بحلول عام 2030. 

مــنذ كــشف الــنقاب عــن االســتراتــيجية الجــديــدة لــلصندوق، ضــخ الــصندوق 45 مــليار 
دوالر في صندوق Softbank Vision واستثمر في شركة أوبر. 

تـوسـع مـوظـفو الـصندوق مـن أقـل مـن 100 شـخص قـبل خـمس سـنوات إلـى أكـثر مـن 
1000 موظف.  

وّظــف الــصندوق فــادي الــسعيد مــن شــركــة Lazard Asset Management LLC، الــذي 
أشـرف عـلى إسـتراتـيجية األسـهم للشـركـة فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا، فـي 
 Morgan Stanley سـبتمبر بـعد تـعيين فـيتا زابـلي، رئـيسة إدارة الـمخاطـر الـسابـقة فـي

  .Investment Management

Bloomberg, Saudi’s $360 Billion Wealth Fund Rejigs Top Leadership, 
22/12/2020 

تغييرات في المراكز القيادية في الشركات السعودية  
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شهـدت بـعض الشـركـات الـسعوديـة الـمدرجـة فـي سـوق تـداول فـي الـربـع األخـير مـن 
الــعام تــغييرات مــلفتة فــي الــمناصــب الــقياديــة الــعليا، حــيث قــامــت 10 شــركــات كــبرى 
بـاسـتبدال رؤسـائـها الـتنفيذيـين، وتـم تـبريـر كـل عـمليات االسـتبدال بـ"أسـباب شـخصية 

خاصة".   

تشهــد بــعض الشــركــات الــسعوديــة الــمدرجــة فــي الــبورصــة تــغييرات فــي الــمواقــع 
الـقياديـة الـرئيسـية بـوتـيرة سـريـعة، حـيث تـم اسـتبدال حـوالـي 10 رؤسـاء تـنفيذيـين فـي 

هذا الربع وحده. 

فـقد اسـتقالـت رانـيا الـنشار، وهـي أول امـرأة تـقود مجـموعـة مـصرفـية فـي الـمملكة، مـن 
"مجـموعـة سـامـبا الـمالـية" يـوم 22 ديـسمبر وسـتصبح مسـتشارة أولـى فـي صـندوق 

االستثمار.  

وقـالـت شـركـة االتـصاالت الـسعوديـة، أكـبر مـشغل لـلهاتـف فـي الشـرق األوسـط، فـي 
شهر نوفمبر إن رئيسها التنفيذي سيغادر بعد عامين فقط في هذا المنصب. 

كــانــت الــسعوديــة، أكــبر اقــتصاد عــربــي، هــي األكــثر نــشاًطــا فــي الشــرق األوســط فــي 
الضغط من أجل االندماج في مختلف القطاعات في الماضي القريب.  

هناك حوالي 200 شركة مدرجة في البورصة السعودية.  

كانت معظم استقاالت هذا الربع مرتبطة بـ "ظروف شخصية" غير مبررة. 

ونســتعرض تــالــيًا أبــرز الــتغييرات الــتي شهــدتــها الــمواقــع الــقياديــة فــي الشــركــات 
المدرجة في تداول خالل الربع الماضي:  

22 ديـسمبر: اسـتقالـة الـرئـيس الـتنفيذي لـسامـبا رانـيا نـشار، وتـولـي محـمد بـن عـبدهللا 
آل الشيخ المنصب مكانها. 

15 ديــسمبر: اســتقالــة الــرئــيس الــتنفيذي لســبكيم صــالــح بــاحــمدان، وتــعيين عــبدهللا 
السعدون مكانه.  

7 ديــسمبر: اســتقالــة الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة بــترورابــغ نــاصــر الــمهاشــر، وتــعيين 
عثمان الغامدي مكانه.  

3 ديــسمبر: اســتقالــة الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة البحــر الــمتوســط والخــليج لــلتأمــين 
طارق النعيم، وتعيين عمر المحمود مكانه.  

29 نـوفـمبر: اسـتقالـة الـرئـيس الـتنفيذي لـمصرف اإلنـماء عـبد الـمحسن بـن عـبد الـعزيـز 
الفارس، وتعيين عبد هللا علي آل خليفة مكانه.  

29 نـوفـمبر: اسـتقالـة الـرئـيس الـتنفيذي لـالتـصاالت الـسعوديـة نـاصـر الـناصـر، ولـم يـتم 
اإلعالن عن خليفته.  

17 نـوفـمبر: اسـتقالـة الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة الـمراعـي مـاجـد نـوفـل، وتـعيين بـدر عـبد 
هللا العيسى قائمًا بأعماله.  
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9 نـوفـمبر: اسـتقالـة الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة الـيمامـة لـلصناعـات الحـديـديـة سهـل 
الثوبيتي، وتعيين يوسف بازيد مكانه.  

28 أكـتوبـر: استـقالةـ الرـئيـس التـنفيذي لمجمـوعةـ صاـفوـال أنـيس أحـمد مـؤمـنة، وتـعيين 
وليد خالد فطاني مكانه.  

15 أكــتوبــر: اســتقالــة الــرئــيس الــتنفيذي للمجــموعــة الــسعوديــة لــألبــحاث والــتسويــق 
صالح الدويس، وتعيين جمانة الراشد مكانه.  

7 أكـتوبـر: اسـتقالـة الـرئـيس الـتنفيذي لـبنك الجـزيـرة نـبيل داود الـحوشـان، وتـعيين نـايـف 
عبد الكريم العبد الكريم مكانه.  

Bloomberg, Saudi Firms Replace CEOs at Rapid Pace in Fourth Quarter, 
23/12/2020 

الهند ومصر تتصدر االستثمار األجنبي في السعودية 

 

أظهـرت بـيانـات تـراخـيص االسـتثمار األجـنبي فـي الـسعوديـة فـي الـربـع الـثالـث ارتـفاعـاً 
بنسـبة 20% فـي الـتراخـيص مـقارنـة مـع ذات الـفترة مـن الـعام الـماضـي، حـيث رّخـصت 
فـي هـذا الـربـع 306 مـشاريـع أجـنبية جـديـدة. وتـصّدرت الـهند ومـصر قـائـمة الـدول الـتي 
حـــصلت عـــلى الـــتراخـــيص، وتـــلتهم الـــمملكة المتحـــدة ولـــبنان، فـــيما جـــاءت فـــرنـــسا 

والواليات المتحدة بحوالي 10 تراخيص لكل منهما.  
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مـنحت الـسعوديـة 20% زيـادة فـي تـراخـيص االسـتثمار األجـنبي فـي الـربـع الـثالـث مـقارنـة 
بـــالـــفترة نـــفسها مـــن الـــعام الـــماضـــي، وقـــادت الـــهند ومـــصر الـــزيـــادة، رغـــم الـــجهود 

السعودية المبذولة لجذب االهتمام األمريكي واألوروبي. 

وقـد رخـصت الـمملكة 306 مشـروًعـا أجـنبًيا جـديـًدا فـي الـفترة مـن يـونـيو إلـى سـبتمبر، 
مـقابـل 254 فـي الـربـع الـمقابـل مـن عـام 2019، وفـًقا لـبيانـات أصـدرتـها وزارة االسـتثمار 

يوم 22 ديسمبر. 

تـصدرت مـصر والـهند الـقائـمة، حـيث تـم مـنح 30 تـرخـيًصا للمسـتثمريـن مـن كـل دولـة، 
تـليها الـمملكة المتحـدة ولـبنان مـع 16 تـصريـًحا لـكل مـنهما. وجـاءت الـواليـات المتحـدة 
بـ10 تـراخـيص، فـي حـين ُمـنح مسـتثمرون مـن فـرنـسا 11 رخـصة، تـليهم الـيمن وسـوريـا 

وباكستان. 

لم تتضمن البيانات رقمًا بالدوالر للربع الثالث.  

بـلغت تـدفـقات االسـتثمار األجـنبي الـمباشـر إلـى الـداخـل 1.2 مـليار دوالر فـي نـفس الـفترة 
من العام الماضي. 

يــعد جــذب الــمزيــد مــن االســتثمار األجــنبي ركــيزة أســاســية لخــطة الــتنويــع االقــتصادي 
التي وضعها ابن سلمان.  

يـبدو أن الـبيانـات تظهـر انـتعاًشـا حـاًدا مـقارنـة مـع الـربـع الـثانـي، عـندمـا تـراجـعت تـراخـيص 
االستثمار األجنبي الجديدة إلى 156 نتيجة آلثار فيروس كورونا. 

أعــلنت شــركــة Engie SA الــفرنســية نــهايــة ديــسمبر أنــها اســتحوذت عــلى شــركــة إدارة 
  .Allied Maintenance Co مرافق مقرها السعودية، وهي شركة

Bloomberg, Saudi Arabia Sees Foreign Investment Boost From India, Egypt, 
22/12/2020 
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"نيوكاسل" يحتج على رفض صفقة صندوق االستثمار 

 

رفـض فـريـق نـيوكـاسـل الـموافـقة عـلى صـفقة تـمديـد حـقوق بـّث الـدوري اإلنجـليزي إلـى 
قـناة biIN الـقطريـة، احـتجاجـًا عـلى رفـض الـدوري اإلنجـليزي مـنحه الـموافـقة عـلى صـفقة 
الـبيع الـتي كـان ُيـزمـع إجـراؤهـا لـصندوق االسـتثمار. ولـم ُيجـِد رفـض الـنادي لـلصفقة فـي 
وقـــفها، إذ تـــم تـــمريـــرهـــا بـــموافـــقة 19 عـــضوًا، مـــقابـــل صـــوت واحـــد هـــو صـــوت نـــادي 

نيوكاسل.  

صـّوت نـيوكـاسـل يـونـايـتد ضـد صـفقة تـلفزيـونـية جـديـدة بـين الـدوري اإلنجـليزي الـممتاز 
وشـبكة beIN Sports الـتي تتخـذ مـن قـطر مـقرًا لـها، حـيث يسـتمر صـدى الـخالف حـول 

انهيار الصفقة السعودي لشراء النادي. 

وقـد أعـلن الـدوري اإلنجـليزي، األكـثر قـيمة فـي الـعالـم، أنـه وقـع عـلى تـمديـد التـفاق الـبث 
مـع beIN ومـقرهـا الـدوحـة لـعرض الـمباريـات فـي جـميع أنـحاء الشـرق األوسـط، والـتي 

تغطي المواسم الثالثة بين عامي 2022 و2025. 

تـبلغ قـيمة الـصفقة الـتي تـم تـمريـرهـا فـي اجـتماع بـين أنـديـة الـدوري اإلنجـليزي الـممتاز 
يـــوم 17 ديـــسمبر 500 مـــليون دوالر، مـــما يـــجعلها مـــن بـــين أكـــبر عـــقود الـــبث الـــدولـــي 

للمسابقة، حيث يتم تقاسم األموال بين األندية األعضاء في الدوري العشرين. 

ومـع ذلـك، فـإّن شـركـة نـيوكـاسـل، الـمملوكـة لـمليارديـر التجـزئـة الـبريـطانـي مـايـك أشـلي، 
صـوتـت ضـد الـصفقة. ولـم يـكن هـذا الـرفـض مجـديـًا، حـيث كـانـت هـناك حـاجـة إلـى 14 
صـوًتـا فـقط لـلموافـقة عـلى أي إجـراء، وتـم تـمريـر الـصفقة بـواقـع 19 صـوتـًا مـقابـل صـوت 

واحد. 
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وتـأتـي مـعارضـة الـنادي االنـفراديـة لـعقد الـبث فـي الشـرق األوسـط بـعد أن انـهار فـي 
وقـت سـابـق مـن هـذا الـعام مشـروعـه لـبيع الـنادي بـقيمة 300 مـليون جـنيه إسـترلـيني 

إلى كونسورتيوم بقيادة صندوق االستثمار السعودي. 

كـــانـــت beIN قـــد ضـــغطت بشـــدة ضـــد االســـتحواذ عـــلى نـــيوكـــاســـل بســـبب تـــورط 
الــسعوديــة فــي بــث beoutQ، وهــي شــبكة إنــترنــت مــقرصــنة تــبث مــباريــات الــدوري 

 .BeIN اإلنجليزي الممتاز، والتي تملك حقوقها قناة

ظهـرت قـناة BeoutQ فـي عـام 2017 بـعد وقـت قـصير مـن قـيام الـريـاض وثـالثـة حـلفاء 
عــرب بــقطع الــعالقــات الــدبــلومــاســية وروابــط الــنقل مــع قــطر، ونــفت الــسعوديــة 

باستمرار تورطها في عملية القرصنة. 

كــانــت قــناة beoutQ الســبب الــرئيســي وراء تــعليق صــفقة نــيوكــاســل فــي الــعملية 
التنظيمية للدوري اإلنجليزي الممتاز حول عمليات االستحواذ.  

عـّين الـنادي مـحامـين يـسعون إلـى تحـدي الـدوري اإلنجـليزي الـممتاز فـي مـحاولـة إلحـياء 
عـــملية االســـتحواذ، لـــكن الـــكونـــسورتـــيوم الـــذي تـــقوده الـــسعوديـــة تـــراجـــع عـــلًنا عـــن 

الصفقة. 

قـال نـاصـر الخـليفي، مـالـك beIN الـذي يـديـر أيـًضا نـادي بـاريـس سـان جـيرمـان الـفرنسـي 
لـكرة الـقدم: "ُتظهـر هـذه الـصفقة أن أصـحاب الـحقوق الـذيـن يـبذلـون قـصارى جهـدهـم 
لحـمايـة حـقوق الـملكية الـفكريـة الـخاصـة بـهم، يـبذلـون قـصارى جهـدهـم لحـمايـة قـيمة 

حقوقهم اإلعالمية". 

قــال ريــتشارد مــاســترز، الــرئــيس الــتنفيذي لــلدوري اإلنجــليزي: "يــسعدنــا االتــفاق عــلى 
صفقة مهمة مع beIN Sports، الشريك القديم والقيِّم". 

دعــمت عــقود الــبث نــمو الــدوري اإلنجــليزي الــممتاز فــي الــسنوات األخــيرة، حــيث قــال 
الـدوري الـعام الـماضـي بـأنـه عـقد صـفقات تـلفزيـونـية مـتعددة بـقيمة إجـمالـية 9.2 مـليار 

جنيه إسترليني. 

Financial Times, Newcastle United casts futile vote against Premier League 
$500m Middle East TV deal, 17/12/2020. 
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أرامكو وإنتاج النفط 
أوضاع األجانب في أرامكو لم تعد كما كانت! 

 

شهـدت الـسنوات الـسابـقة تـراجـعًا كـبيرًا فـي مـعايـير السـالمـة وحـقوق الـموظـفين، 
وخـاصـة فـيما يـتعلق بـاألجـانـب، ويـعود هـذا الـتراجـع إلـى أن ابـن سـلمان يـعتقد أن أرامـكو 
لـم تـعد هـي المسـتقبل، كـما أنـه يـضغط بـاتـجاه الـسعودة بـأي ثـمن. وتـشّكل مـصفاة 
جــيزان، والــتي مــن الــمقرر أن يــتم افــتتاحــها فــي الــعالــم الــمقبل، بــتأخــر قــدره خــمس 
سـنوات، نـموذجـًا لفشـل الشـركـة فـي احـترام مـعايـيرهـا الـذاتـية والـمعايـير الـدولـية فـي 

معاملة الموظفين األجانب.  

عـلى مـدى عـقود، جـذبـت أرامـكو الـوافـديـن المسـتعديـن لـقبول قـيود الـحياة فـي الـمملكة 
مـقابـل امـتيازات الـعيش فـي مجـمعات آمـنة ورواتـب عـالـية ومـكافـآت. ولـطالـما صـورت 
الشــركــة نــفسها عــلى أنــها تــعمل عــلى غــرار شــركــات الــطاقــة الــغربــية الــكبرى مــثل 

ExxonMobil وBP، على الرغم من كونها مؤسسة مدعومة من الدولة. 

لــكن خــمسة مــن الــعامــلين فــي الشــركــة مــمن تحــدثــوا إلــى فــايــنانشــيال تــايــمز - بــمن 
فـيهم مـوظـفون حـالـيون وسـابـقون فـي أرامـكو الـسعوديـة - حـذروا مـن تـدهـور مـعامـلة 
الـــموظـــفين الـــمغتربـــين بـــشكل مـــلحوظ فـــي الـــسنوات األخـــيرة، مـــما يهـــدد الـــروح 

المعنوية وسالمة المشاريع. 

يــعتقد هــؤالء أن الشــركة تــعرضــت لــضغوط بســبب انهــيار الــنفط وخــطط ولــي ابــن 
ســـلمان لـ"ســـعودة" الـــقوى الـــعامـــلة فـــي الـــمملكة، وأنـــها قـــررت نـــتيجة لـــذلـــك طـــرد 

الموظفين الرئيسيين وتقليص المشاريع، مثل مشروع تطوير مصفاة جيزان.  
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ورسـم هـؤالء صـورة مـفصلة لـثقافـة الشـركـة الـتي ُتـعانـي مـن سـوء مـعامـلة الـمغتربـين 
ذوي الخبرة، والتنمر وسوء اإلدارة والعنصرية واإلهمال. 

وتـتركـز الـشكاوى إلـى حـد كـبير فـي مـصفاة جـيزان، وهـي مـصفاة مـن الـمقرر افـتتاحـها 
الـعام الـمقبل عـلى الـساحـل الـجنوبـي للبحـر األحـمر فـي الـبالد وبـالـقرب مـن الحـدود مـع 

اليمن، حيث تخوض السعودية حرًبا منذ خمس سنوات.  

وُيـعتقد أن الـعديـد مـن الـمشاكـل هـناك، بـما فـي ذلـك الـضربـة الـصاروخـية الـتي تـعّرضـت 
الـمنشأة لـها فـي يـولـيو مـن قـبل مليشـيات الـحوثـي، قـد تـم الـتقليل مـن شـأنـها إلـى حـد 
كـبير مـن أجـل عـدم الـتأثـير عـلى مـسار إنـهاء المشـروع. ويـصف أحـد الـموظـفين الـحالـيين 

الموقع بأنه "قنبلة موقوتة". 

فــي الــوقــت الــذي تســّبب فــيه الــوبــاء فــي انــخفاض أســعار الــنفط هــذا الــعام، وجهــت 
الـمملكة أرامـكو لـخفض اإلنـتاج فـي مـحاولـة لـدعـم األسـعار وإنـقاذ مـواردهـا الـمالـية. 
وقـد أّدى ذلـك إلـى تسـريـح مـئات مـن الـعمال األجـانـب فـي األشهـر األخـيرة، مـع سـعي 
الشـركـة لـخفض الـتكالـيف أثـناء الـركـود الـنفطي، فـي أعـقاب سـياسـة الـسماح لـلعمال 

األجانب بالعمل أوًال، بغض النظر عن األداء.  

تـم تـقييد رواتـب الـعمل اإلضـافـي واإلجـازة، مـع تـعرض الـعمال لـضغوط لـبذل الـمزيـد 
مقابل مردود أقل.  

ا، وهـو مـا يـزيـد قـليًال عـن نـصف مـا تـحتاجـه الـسعوديـة  بـلغ سـعر بـرمـيل الـنفط 45 دوالًر
لموازنة ميزانيتها. 

تـرفـض أرامـكو مـزاعـم هـذه االنـتهاكـات، وتـقول إنـها فـخورة بـقوتـها الـعامـلة مـتعددة 
الجنســيات ومــعايــير الســالمــة الــتي "تــتجاوز الــمعايــير الــدولــية"، مــع تــسجيل مــعدالت 
وفـيات وإصـابـات أقـل فـي 2018 و2019 مـقارنـة مـع الـمنافسـين الـغربـيين. وقـد أشـارت 

إلى أنها "ستحقق في مزاعم أي انتهاكات لمعايير الشركة". 

لـعقود مـن الـزمـان، كـانـت الـوظـيفة فـي أرامـكو الـسعوديـة تـعني تـذكـرة ذهـبية لـعمال 
النفط المغتربين.  

ال يزال الموظفون الدوليون يشكلون أكثر من 10 في المائة من قوتها العاملة.  

بـينما تـراجـعت أسـعار أسـهم شـركـات الـنفط الـكبرى األخـرى مـثل إكـسون مـوبـيل بـنحو 
40 فـي الـمائـة مـنذ بـدايـة هـذا الـعام، فـإن أسـعار أسـهم أرامـكو أعـلى مـما كـانـت عـليه 
فــي يــنايــر، وهــي تــقترض بــكثافــة مــن أســواق الــديــن الــدولــية لــمواصــلة دفــع أربــاحــها 
الــوفــيرة الــبالــغة 75 مــليار دوالر، والــتي تــذهــب الــغالــبية الــعظمى مــنها إلــى الــحكومــة 

السعودية والتي هي أكبر مساهميها. 

بـينما تحـظى أرامـكو بـتقديـر جـيد فـي صـناعـة الـنفط، إال أنـها بـعيدة كـل الـبعد عـن كـونـها 
شـركـة عـاديـة، فـأكـبر مـساهـم فـيها هـو الـعائـلة الـمالـكة فـي نـهايـة الـمطاف، مـما يـضع 

مستقبلها وثقافتها في مهب نزوات وريث األمر الواقع ابن سلمان.  
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عـندمـا كـانـت أرامـكو تسـتعد لـإلدراج فـي الـقائـمة، ذكـرت صـحيفة فـايـنانشـيال تـايـمز أن 
الـعائـالت الـثريـة فـي الـمملكة، بـما فـي ذلـك تـلك المحتجـزة والـتي ُيـزعـم أنـها تـعرضـت 
لـــلتعذيـــب فـــي بـــعض الـــحاالت فـــي حـــملة ريـــتز كـــارلـــتون "لـــمكافـــحة الـــفساد" لـــعام 
2017-2018، تـعرضـت لـضغوط لـالسـتثمار لـلمساعـدة فـي الـوصـول إلـى الـتقييم الـذي 

حدده ابن سلمان للشركة. 

عــلى الــرغــم مــن تــشويــه ســمعة محــمد بــن ســلمان الــدولــية بســبب مــقتل جــمال 
خــاشــقجي، فــإن خــططه لتحــديــث الــمملكة، مــثل الــسماح لــلمرأة بــالــقيادة ومــحاولــة 
زيـادة فـرص الـعمل للشـباب الـسعوديـين، حـظيت بـدعـم واسـع فـي الـداخـل، وخـاصـة 
مـن أولـئك الـذيـن تـقل أعـمارهـم عـن 35 عـامـًا، والـذيـن ُيـشّكلون حـوالـي 70 فـي الـمائـة مـن 

السكان.  

كانت بطالة الشباب أعلى من 30 في المائة العام الماضي.  

فــي عــام 2016، أخــبر محــمد بــن ســلمان مجــلة The Economist أن هــناك "10 مــاليــين 
وظـيفة يـشغلها مـوظـفون غـير سـعوديـين"، وقـال "يـمكنني الـلجوء إلـيها فـي أي وقـت 

أختاره".  

تـقول فـالـيري مـارسـيل، الـخبيرة فـي شـركـات الـنفط الـمدعـومـة مـن الـدولـة فـي تـشاتـام 
هـاوس: "هـناك مـوقـف مـختلف تـجاه الـمغتربـين، مـقارنـة مـع األيـام الـتي كـانـوا يـتمتعون 
فـيها بـتقديـر كـبير ويـنظر إلـيهم عـلى أنـهم أسـسوا الشـركـة". وقـالـت: "لـطالـما كـانـت 
هـناك مـخاوف، حـتى داخـل الشـركـة، حـول مـا إذا كـان هـذا الـجيل مـن الـمديـريـن، الـذيـن 
نـشأوا أثـريـاء -عـلى عـكس أسـالفـهم- ولـم يـكن عـليهم الـكفاح، سـيكونـون قـادريـن عـلى 
إدارة واحـدة مـن أهـم الشـركـات فـي الـعالـم. واحـدة مـن نـقاط ضـعف أرامـكو الـسعوديـة 
هــي أنــها ال تــمتلك ثــقافــة التحــدي". وأضــافــت: "أتــمنى أن أقــول ألمــين نــاصــر: "أنتــ ال 

تحترم الحياة البشرية كما تزعم". 

عـلى الـرغـم مـن أن أرامـكو الـسعوديـة ذكـرت عـلى مـوقـعها اإللـكترونـي أن "السـالمـة هـي 
إحــدى قــيمنا األســاســية الخــمس" و"تــكمن وراء أداء الــقوى الــعامــلة لــديــنا وتــحافــظ 
عـليه". يـقول الـمبلغون عـن الـمخالـفات إن مشـروع جـيزان، الـذي بـدأ فـي عـام 2012، تـأثـر 
بــمشاكــل مــثل هــبوط األســاســات، كــما ذكــروا أنــه تــم اعــتماد الــعديــد مــن مــيزات 
السـالمـة الـتي يـتوقـعون رؤيـتها فـي مـصفاة حـديـثة دون فـحوصـات أو اخـتبارات كـافـية 

من وجهة نظرهم. 

فـي رسـالـة مـؤلـفة مـن 14 صـفحة تـم إرسـالـها إلـى الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة أرامـكو 
الـسعوديـة أمـين نـاصـر فـي يـونـيو، أعـرب مـوظـف سـابـق عـن مـخاوفـه، وقـدم بـالـتفصيل 
شـكاوى بـشأن فـصله، وتـقاريـر عـن الـبلطجة ومـضايـقة الـموظـفين، وفشـل الشـركـة 
فـــي اخـــتبار الـــضغط عـــلى الـــصمامـــات ووحـــدات الـــتيار الكهـــربـــائـــي وأجـــزاء أخـــرى مـــن 
المشـروع تـم تـركـيبها "بـشكل خـطير لـلغايـة". وتـوضـح الـرسـالـة الـتصدعـات فـي هـيكل 
الـمصفاة وهـبوط الـطرق واألسـاسـات وتـصف الـقرارات الـتي تـم تـنفيذهـا "ضـد جـميع 
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الـنصائـح الـمقدمـة مـن مشـرفـي الـعمليات الـمغتربـين". الـموظـف الـسابـق، الـذي طـلب 
عدم ذكر اسمه، لم يتلق أي رد. 

قــال أحــد الــموظــفين الــمغتربــين الــحالــيين، والــذي يــرغــب أيــًضا فــي عــدم ذكــر اســمه: 
"بــالــطريــقة الــتي تســير بــها مــصفاة جــيزان حــالــيًا، فــإنــها مــعرضــة لخــطر حــقيقي بــأن 
تـصبح بـايـبر ألـفا فـي الـسعوديـة"، فـي إشـارة إلـى كـارثـة عـام 1988 الـتي أودت بـحياة 167 
عـامـًال فـي مـنصة نـفطية فـي بحـر الـشمال. وأضـاف: "كـان هـناك الـعديـد مـن الخـطايـا، 
وتــم الــضغط عــلى الــموظــفين لــلتوقــيع عــلى اســتالم الــعمل دون فــحص األنــظمة 
ا  الـمناسـبة، وهـناك مـشكالت مـتأصـلة تـم التسـتر عـليها أو تـصحيحها، وُتـشّكل خـطًر

حقيقًيا على السالمة". 

يــقول هــذا الــمهندس ذو الــخبرة الــطويــلة إن الــمعايــير الــهندســية الــخاصــة بــأرامــكو 
"ليسـت سـيئة إذا مـا تـم اتـباعـها، حـتى لـو لـم تـكن حـديـثة، لـكن الـمشكلة تـكمن فـي عـدم 
كــفاءة األشــخاص الــذيــن يــعملون هــناك وكســلهم، فــهم ال يــحبون الــنقد، وال يــحبون 

التحدي، وال يحبون أن يقال لهم إن آرائهم خاطئة". 

وفـي رسـالـته إلـى نـاصـر، قـال الـموظـف الـسابـق إن هـناك "جـًوا مـن الـتخويـف والـخوف 
المسـتمر" بـين الـعامـلين في مشـروع جـيزان بسـبب التهـديـدات "بـفقدان وظـائـفهم" إذا 
تحـدثـوا. وقـد تـعرض النـتقادات بسـبب صـعوبـة الـعمل مـعه، وهـو مـا يـعتقد أنـه نـابـع 

من استعداده لتحدي اإلجراءات التي يعتقد أنها غير آمنة. 

وأضـاف فـي الـرسـالـة: "لـم أصـدق حـًقا أن الـمجيء إلـى الـسعوديـة لـلعمل لـدى أكـبر مـنتج 
لـلنفط والـغاز فـي الـعالـم لـمساعـدتـهم فـي بـناء مـصفاة بحجـم جـيزان يـمكن أن ينتهـي 

بشكل سيء بالنسبة لي لمجرد أنني دافعت عما اعتقدت أنه صحيح". 

تــقول أرامــكو إنــها تــعتقد أنــها "مــعترف بــها عــلى أنــها مــن بــين أفــضل الشــركــات فــي 
الـعالـم فـيما يـتعلق بـإدارة الـجودة عـبر الـعديـد مـن الـمشاريـع الضخـمة والـعمالقـة"، 
مـجادلـة بـأن "عـمليات الشـركـة يـتم تـطبيقها بـعنايـة فـي كـل مشـروع، الـمشاريـع فـي 
جــيزان ليســت اســتثناًء". وتــقول الشــركــة إن الــمزاعــم حــول الــتنمر وســوء مــعامــلة 

الموظفين تم التعامل معها "على محمل الجد". 

يــعتقد محــللو الــصناعــة أن هــناك تحــديــات أخــرى أمــام الشــركــة مــع تــطور أولــويــات 
الــسعوديــة. يــقول بــيل فــاريــن بــرايــس، محــلل الــصناعــة فــي إنــفيروس: "محــمد بــن 
سـلمان يـتصور اقـتصاًدا تـجاوز الـنفط، لـكن أرامـكو مـا زالـت الـقلب الـنابـض لـالقـتصاد 
الـسعودي، إال أن الـتركـيز االسـتراتـيجي انـتقل إلـى مـكان آخـر، أي أن الـحفاظ عـلى أعـلى 

معايير الشركات التي صقلت سمعة أرامكو في أوجها أصبحت اآلن أولوية أقل". 

قـالـت أرامـكو فـي 2012 إن مـصفاة جـيزان الـتي تـبلغ طـاقـتها 400 ألـف بـرمـيل ومـنشأة 
البتروكيماويات ستكون جاهزة بحلول 2016. 

يـقول مـوظـفون أجـانـب سـابـقون وحـالـيون آخـرون فـي جـيزان إن مـخاوفـهم مـن خـطر 
الــتعرض لــهجوم صــاروخــي تــم تــجاهــلها. قــال أحــد الــموظــفين الــسابــقين، الــذيــن 
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اسـتقالـوا بـعد خـمسة أشهـر فـقط: أي مـخاوف أثـيرت بـشأن األمـن تـمت مـواجهـتها 
بـالـقول: "هـل ُتـشكك فـي قـدرة السـلطات الـعسكريـة الـسعوديـة؟" بـحيث بـدى أن طـرح 
الـسؤال نـفسه كـما لـو كـان إهـانـة". وقـال إنـه "لـم يـكن هـناك تـدريـب أو بـروتـوكـول واضـح 
لــما يــجب الــقيام بــه فــي حــالــة وقــوع هــجوم، ولــم يــخبرنــا أحــد كــيف نــتصرف، ولــم نــكن 

نعرف حتى أين يوجد خرطوم الحريق". 

تــقول أرامــكو إنــها أجــرت تــدريــبات ولــديــها بــروتــوكــوالت لــما يــجب الــقيام بــه فــي حــالــة 
وقــوع هــجوم. لــكن بــعض الــموظــفين يــعتقدون أن الــمخاطــر قــد تــم الــتقليل مــن 

شأنها.  

تــقول أرامــكو إنــها فــي "تنســيق مســتمر مــع الــحكومــة، بــما فــي ذلــك قــوات الــدفــاع 
الــعسكري، لــضمان حــمايــة مــديــنة جــازان االقــتصاديــة مــن الهجــمات الــجويــة والــبريــة 
والبحـريـة" وأنـه "حـتى اآلن، تـمكن الـجيش الـسعودي مـن اعـتراض الـعديـد مـن الهجـمات 

الصاروخية الحوثية". 

بــالنســبة لــبعض الــعامــلين فــي مــصفاة جــيزان، فــإّن مــخاوفــهم تــتجاوز الهجــمات 
الـــحوثـــية، فـــعندمـــا حـــصلت جـــائـــحة كـــورونـــا فـــي وقـــت ســـابـــق مـــن هـــذا الـــعام، قـــال 
الــموظــفون إن هــناك الــقليل مــن اإلجــراءات المتخــذة لحــمايــتهم فــي الــبدايــة، وكــانــت 
الــحافــالت الــتي تــنقل الــعمال مــن الــمخيمات الــمؤقــتة والــمساكــن المشــتركــة إلــى 
الــمصنع مــكتظة كــما كــانــت دائــًما، واســتمر تــناول الــطعام فــي الــبدايــة فــي قــاعــات 

الطعام، والتي تعاني من رداءة جودة الطعام والنظافة العامة. 

يـقول الـمبلغون عـن الـمخالـفات إنـه لـم يـكن هـناك فـحص لـلعمال الـذيـن يـصلون إلـى 
ا  ــى منــ الســعوديةــ، ممــا يجــعلهم ناــقلــً المــوقعــ بعــد رحالت لعــائالتهم فيــ أجزــاء أخر

رئيسًيا للعدوى.  

أصـيب أكـثر مـن 30 مـن أفـراد األمـن فـي جـيزان بـالـفايـروس فـي مـارس / آذار، بحسـب 
موظف سابق.  

يـقول مـوظـف حـالـي إنـه بحـلول شهـر يـولـيو كـان لـديـهم نـظام داخـلي لـتتبع االتـصال، 
ولــكن بحــلول ذلــك الــوقــت كــان الــموظــفون يــتلقون خــمسة أو ســتة رســائــل بــريــد 
ا توـضحـ باـلتـفصيل الزـمالء الذـينـ أصيـبوا باـلمـرض، ويقـول: "ال يـمكنك  إلكـترونيـ يوـميـً

الحصول على اختبار إال إذا كنت على مشارف الموت". 

تـقول أرامـكو الـسعوديـة إنـها طـبقت عـلى الـصعيديـن الـوطـني وفـي جـيزان مجـموعـة 
مــن "اإلرشــادات الــصارمــة" واإلجــراءات "لحــمايــة الــموظــفين"، بــما فــي ذلــك فــحص 
عــينات مــن الــموظــفين فــي وقــت مــبكر مــن الــوبــاء، واســتخدام الــكمامــة اإلجــباريــة، 
وفـحص درجـة الحـرارة وغـيرهـا مـن اإلجـراءات، مـع تـوفـر رعـايـة طـبية كـافـية. وتـقول: "كـل 
هـذه اإلجـراءات الـفوريـة واالمـتثال الـصارم أدت إلـى الحـد بـشكل كـبير مـن تـأثـير فـايـروس 

كورونا على موظفي الشركة واستدامتها التشغيلية". 
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بـينما تـعافـت الـغالـبية الـعظمى مـن الـمصابـين، تـراجـعت الـروح الـمعنويـة فـي مجـمع 
الموظفين التابع لمصفاة جيزان، وفًقا للموظفين الحاليين والسابقين.  

داخـل أرامـكو، كـان بـعض الـعمال الـوافـديـن فـي خـطر أكـثر مـن غـيرهـم، فـقد تـم تـزويـد 
الـمهندسـين مـن أوروبـا أو أمـريـكا الـشمالـية، أو دول مـثل جـنوب إفـريـقيا، بـشكل عـام 
بـسكن أفـضل، لـكن الـعمال مـن دول مـثل بـنغالديـش ونـيبال ُيـقيمون غـالـًبا فـي أمـاكـن 
إقـامـة مشـتركـة، وكـانـت بـعض هـذه الـمهاجـع ُتـدار وفـق مـبدأ "السـريـر الـساخـن"، حـيث 
أن الـعامـل يـنام عـلى نـفس السـريـر الـذي يـنام عـليه شـخص آخـر يـعمل فـي نـوبـة أخـرى 

في نفس اليوم.  

ليســت هــذه هــي الــمرة األولــى الــتي يــتم اإلبــالغ فــيها عــن مــخاوف تــتعلق بــالســالمــة 
بـشأن أمـاكـن إقـامـة أرامـكو. فـي عـام 2015، لـقي مـا ال يـقل عـن 10 أشـخاص مـصرعـهم 
فــــي حــــريــــق بمجــــمع ســــكني يــــضم مــــوظــــفين فــــي شــــرق الــــمملكة، وكــــثير مــــنهم 

باكستانيون. 

انــتقدت مــنظمة الــعفو الــدولــية الــسعوديــة، وإن لــم تــكن أرامــكو الــسعوديــة بــشكل 
مـباشـر، بسـبب مـعامـلتها لـلمهاجـريـن فـي مـنطقة جـيزان أثـناء الـوبـاء، قـائـلة: "ُتـرك آالف 
اإلثــيوبــيين الــذيــن طــردتــهم الــيمن الــمجاورة فــي مــارس لــيقبعوا فــي أمــاكــن مــوبــوءة 

باألمراض". 

تـتفاوت الـفرص فـي الشـركـة بـشكل كـبير، كـما هـو األمـر فـي الخـليج بـشكل عـام، فـهناك 
تسـلسل هـرمـي مـرتـبط بـالـعرق والجنسـية، حـيث ُيـنظر إلـى األمـريـكيين واألوروبـيين عـلى 
أنـهم فـوق الـعرب غـير الخـليجيين، بـينما يـتربـع الـعرب فـي مـكان فـوق مـواطـني جـنوب 

آسيا. 

Financial Times, Missiles, bullying claims, a tragic death: what’s going on at 
Saudi Aramco?, 10/12/2020 
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وقف الكشف عن إيرادات النفط 

 

 ألول مـرة مـنذ سـنوات طـويـلة، لـم تـتضمن الـميزانـية الـسعوديـة الـتي تـم اإلعـالن عـنها 

لــعام 2021 قــيمة اإليــرادات الــنفطية الــمتوقــعة، حــيث تــم دمــج هــذه اإليــرادات مــع 
عــائــدات االســتثمارات وغــيرهــا، وتــم تــبريــر هــذا الــحجب بــأنــه يــأتــي تــماشــيًا مــع إدراج 
أرامــكو. ويتســبب هــذا الــحجب فــي تــعقيد مــهمة المحــللين فــي مــعرفــة ســعر بــرمــيل 
الـنفط الـذي تـم اعـتماده فـي الـميزانـية. لـكن صـندوق الـنقد الـدولـي ُيـقدر أن الـسعوديـة 
تــحتاج إلــى ســعر 66$ عــلى مــدار الــسنوات الــثالث الــقادمــة كــي تــتمكن مــن مــوازنــة 

ميزانيتها.   

تـوقـفت الـسعوديـة عـن الـكشف عـن اإليـرادات الـمتوقـعة مـن الـنفط بـعد إدراج أرامـكو، 
مبررة ذلك بأن هذا الكشف قد يعطي أدلة حول خطط توزيع أرباح الشركة. 

تــعتمد الــمملكة عــلى مــدفــوعــات أرامــكو لــلمساعــدة فــي ســد عجــز مــيزانــيتها ودعــم 
اقتصادها الذي تضرر هذا العام بسبب فيروس كورونا واالنهيار في أسعار الخام.  

بـاعـت الشـركـة أسـهمًا ألول مـرة فـي ديـسمبر 2019، عـلى الـرغـم مـن أن الـحكومـة ال تـزال 
تمتلك حوالي 98% منها. 

قــال وزيــر الــمالــية محــمد الجــدعــان فــي مــؤتــمر صــحفي عــقب إعــالن مــيزانــية الــمملكة 
لــلعام الــمقبل "ســبب عــدم الــكشف عــن االنهــيار الــنفطي وغــير الــنفطي هــو وجــود 

أرامكو كشركة مدرجة".  
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هـذه هـي الـمرة األولـى مـنذ سـنوات الـتي لـم تـقم فـيها الـمملكة - الـتي تـلقت أربـاًحـا مـن 
أرامكو حتى قبل طرحها لالكتتاب العام – بإشهار عائدات النفط المتوقعة. 

كجـزء مـن خـطة مـبيعاتـهم للمسـتثمريـن، تعهـد الـتنفيذيـون فـي أرامـكو بـدفـع أربـاح 
سـنويـة قـدرهـا 75 مـليار دوالر - األكـبر عـلى مسـتوى الـعالـم - لـمدة خـمس سـنوات عـلى 
األقـل بـعد الـطرح الـعام األولـي، وقـد قـامـت أرامـكو بـااللـتزام بهـذا التعهـد خـالل األربـاع 
الـثالثـة األولـى مـن هـذا الـعام، فـيما تـساءل المحـللون عـما إذا كـان بـإمـكانـها االسـتمرار 
فـي مـثل هـذه الـمدفـوعـات الـكبيرة، فـي الـوقـت الـذي تـتعرض مـواردهـا الـمالـية لـضغوط 

في أعقاب انخفاض أسعار النفط. 

حـققت أرامـكو 33.5 مـليار دوالر مـن الـتدفـق الـنقدي الحـر فـي األشهـر الـتسعة األولـى 
من العام، وهو ما يقل بأكثر من 20 مليار دوالر عن أرباحها المعلنة عن الفترة. 

ارتـفع خـام بـرنـت إلـى نـحو 50 دوالرا لـلبرمـيل مـنذ أن خـفضت أوبـك+ اإلنـتاج فـي مـايـو، 
لكن المعيار العالمي ال يزال منخفًضا بنسبة 23% هذا العام. 

ولـلحفاظ عـلى السـيولـة لـلحفاظ عـلى مـدفـوعـات الـمساهـمين، خـفضت أرامـكو اإلنـفاق 
واقـترضـت الـمزيـد وسـرحـت مـئات مـن الـعمال األجـانـب بـشكل أسـاسـي، كـما اسـتعانـت 
بـبنك االسـتثمار األمـريـكي Moelis & Co لـتقديـم الـمشورة لـها بـشأن بـيع حـصص فـي 

بعض الشركات التابعة، والتي يمكن أن تجمع مليارات الدوالرات. 

متوسط أسعار النفط المتوقع في عام 2021 ومتوسط سعر النفط المحدد 
في الميزانية السعودية 

 

ذكـرت الـمملكة فـي مـيزانـيتها أنـها سـتخفض اإلنـفاق بنسـبة 7.3% الـعام الـمقبل إلـى 
990 مـليار ريـال. ومـن الـمتوقـع أن تـبلغ اإليـرادات 849 مـليار ريـال. ومـن شـأن ذلـك أن 

ُيخفض العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي اإلجمالي من 12% في 2020. 

ا للبرميل في عام 2021.  تتوقع الحكومة متوسط سعر النفط بين 45 و48 دوالًر
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قــالــت مــؤســسة الــراجــحي الــمالــية فــي تــقريــر لــها: "نــتوقــع أن تــتراوح عــائــدات الــنفط 
الـحكومـية بـين 400 و500 مـليار ريـال اعـتمادًا عـلى أربـاح أرامـكو." وأضـافـت إن اإليـرادات 
غـير الـنفطية سـتبلغ نـحو 400 مـليار ريـال، مـدعـومـة بـزيـادة ضـريـبة الـقيمة الـمضافـة 

والنمو في القطاع الخاص. 

قـال المحـللون فـي Goldman Sachs Group Inc فـي أكـتوبـر / تشـريـن األول، إنـه وفـًقا 
لـحسابـاتـهم، فـإّن الـميزانـية الـسعوديـة ُتـقّدر أسـعار الـنفط عـلى مـدى الـسنوات الـثالث 

ا للبرميل.  المقبلة حول 50 دوالًر

تجـــمع مـــيزانـــية 2021 الـــدخـــل الـــنفطي مـــع تـــحويـــالت الـــبنك الـــمركـــزي واألربـــاح مـــن 
اســـتثمارات الـــحكومـــة والـــرســـوم اإلداريـــة والـــمصادرات، بـــما يـــجعل مـــن الـــصعب 

استنتاج أسعار النفط في الميزانية. 

وبحسـب صـندوق الـنقد الـدولـي، فـإن الـسعوديـة بـحاجـة إلـى سـعر 66 دوالرا لـلبرمـيل 
العام المقبل لموازنة ميزانيتها. 

Bloomberg, Saudis Stop Disclosing Oil Revenue Following Aramco’s Listing, 
15/12/2020 

عام على اكتتاب أرامكو 

 

رغـم أن أرامـكو لـم تـذكـر كـلمة "جـائـحة" فـي نشـر اكـتتابـها، إال أن أسـهمها لـم تـتأثـر بهـذا 
اإلغـــفال، وعـــلى الـــعكس فـــإّن قـــيمة األســـهم ارتـــفعت خـــالل عـــام، عـــلى عـــكس كـــل 
الشـركـات الـنفطية األخـرى هـذا الـعام. ويـعود هـذا األمـر إلـى حـد كـبير إلـى أن االكـتتاب 
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انــحصر فــي الــسوق المحــلية. ولــكن بــنظرة عــامــة، فــإّن االكــتتاب لــم يــحقق لــلدولــة مــا 
كـانـت تـصبو لـه، عـلى خـالف الـتوجـه اإلمـاراتـي، والـذي جـلب اسـتثمارات تـقترب مـما جـلبه 

اكتتاب أرامكو، ولكن من خالل بيع أجزاء من كل سلسلة اإلنتاج النفطي.  

لـم تظهـر كـلمة "جـائـحة" ضـمن عـوامـل الخـطر فـي نشـرة االكـتتاب الـتي قـدمـتها شـركـة 
أرامـكو عـند اكـتتابـها، والـذي مـّرت الـذكـرى الـسنويـة األولـى إلطـالقـه فـي شهـر ديـسمبر. 
واتــضح أن إغــفال هــذا الــعامــل لــم يــكن مــهمًا، ألن أســهم الشــركــة يــتم تــداولــها اآلن 
أعـلى بنسـبة 12% مـما كـانـت عـليه عـند الـطرح ألول مـرة، وبـالـمقابـل فـإّن أداء الشـركـات 

األخرى المنافسة لم يكن جيًدا. 

سهم أرامكو مقارنة بشركات النفط األخرى (10 ديسمبر 2019-2 ديسمبر 
 (2020

 

لـوضـع هـذه الـمكاسـب فـي مـنظورهـا الـصحيح، فـإن مـا ٔاُضـيف إلـى الـقيمة الـسوقـية 
ألرامـكو خـالل أسـوأ انـخفاض عـلى اإلطـالق فـي الـطلب عـلى الـنفط، والـبالـغ 200 مـليار 

 .Exxon Mobil Corp دوالر، أكبر من القيمة السوقية الحالية لشركة

لـــكن هـــذا اإلنـــجاز فـــي الـــذكـــرى الـــسنويـــة األولـــى لـــالكـــتتاب طـــغى عـــليه الـــخالف بـــين 
السعودية واإلمارات، والذي ظهر في اجتماع أوبك+. 

أرامـكو ليسـت فـي المسـتوى الـخيالـي الـذي قـدره ابـن سـلمان، والـبالـغ 2 تـريـليون دوالر 
(رغــم أنــه وصــل إلــى ذلــك لــفترة وجــيزة بــعد االكــتتاب الــعام األولــي)، لــكن عــالواتــها 

توسعت العام الماضي.  

حتى في البداية، بدا تقييم أرامكو البالغ 1.7 تريليون دوالر مبالغًا فيه. 

عائد التدفق النقدي الحر ألرامكو مقارنة بالشركات النفطية المنافسة 
 (2021-2020)
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حجـم أرامـكو وتـكالـيفها الـمنخفضة ُتـمكنها مـن تـجاوز الـعاصـفة بـشكل أفـضل مـن أي 
شـركـة أخـرى، فـقد كـان الـتدفـق الـنقدي الحـر الـبالـغ 51 مـليار دوالر خـالل الـربـع الـثالـث أكـثر 

من ضعف اإلجمالي المجمع لجميع النظراء السبعة في الرسم البياني السابق. 

لــكن الــزيــادة فــي الــتقييم الــمطلق والنســبي ألســهم أرامــكو، عــلى الــرغــم مــن الــتدهــور 
الـذي ال جـدال فـيه فـي األداء الـمالـي وظـروف االقـتصاد الـكلي تشـير إلـى سـبب رئيسـي، 

وهو اكتتابها بحجم ضئيل وعلى نطاق محلي فقط. 

تـراجـعت الـسعوديـة عـن خـططها الـسابـقة لـإلدراج الـدولـي، حـيث رفـض المسـتثمرون 
األجانب قيمة التقييم البالغة 2 تريليون دوالر. 

فــي يــونــيو، أكــملت أرامــكو اســتحواذهــا عــلى 70% مــن شــركــة ســابــك لــلكيماويــات 
الـمملوكـة سـابـًقا لـلدولـة مـقابـل 69 مـليار دوالر، ولـكن أربـاح 2020 الـمتوقـعة لشـركـة 

سابك انهارت بأكثر من %75. 

وبـالـمثل، فـإن األربـاح الـسنويـة الـبالـغة 75 مـليار دوالر الـتي يـتم الـترويـج لـها لـالكـتتاب 
الــعام تــذهــب فــي الــغالــب إلــى الــدولــة، وحــتى أرامــكو الــقويــة تــقترض اآلن لــتغطيتها 
(ومـن الـمحتمل أن تسـتمر فـي االقـتراض لـبضع سـنوات إذا اسـتمرت أسـعار الـنفط 

ضمن التوقعات)  

صـحيح أن الشـركـة ال تـكافـح مـثل أي مـقترض مـماثـل، لـكن الـفجوة الـبالـغة 93 مـليار 
دوالر في ميزانيتها العمومية مذهلة. 

صافي الدين إلى رأس المال في أرامكو مقارنة مع الشركات النفطية األخرى (الربع 
الثالث 2019، 2020) 
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يـقف نـهج الـسعوديـة مـع أرامـكو فـي تـناقـض مـلحوظ مـع نـهج اإلمـارات، وهـي جـارتـها 
وشريكها الوثيق "عادة". 

أحــدثــت الــدولــتان هــزة فــي قــطاع الــنفط فــي الــسنوات األخــيرة مــع انهــيار األســعار 
وتــصاعــد الــتكهنات بــشأن ذروة الــطلب، وقــد أخــطأت الــسعوديــة فــي اكــتتاب أرامــكو 
عـندمـا قـامـت بـطرح أسـهم كـبيرة، ولـكن فـي مجـموعـة صـغيرة، بـينما اتـبعت اإلمـارات 

نهًجا أكثر دقة، ولكن من بعض النواحي بعيدة المدى. 

 وبــدًال مــن إدراج أســهم فــي شــركــة بــترول أبــو ظــبي الــوطــنية، أو أدنــوك، فــي الــسوق 

المحـلية، أبـرمـت الـدولـة صـفقات لجـذب المسـتثمريـن المحـليين واألجـانـب لشـركـات 
تــابــعة محــددة. هــذا الــصيف، جــمعت 10 مــليارات دوالر مــن خــالل بــيع حــصة 49% فــي 
شـبكة خـطوط أنـابـيب الـغاز إلـى مجـموعـة مـن الـصناديـق ذات الـوزن الـثقيل، بـما فـي 
 .Brookfield Asset Management Incو  Global Infrastructure Partners ذلـــــــك 

  .Ontario Teachers 'Pension Planو

جـاءت عـمليات الـبيع هـذه فـي أعـقاب صـفقات فـي الـسنوات األخـيرة، بـما فـي ذلـك بـيع 
4 مـليارات دوالر لـحصة 40% فـي خـطوط أنـابـيب نـفط أدنـوك إلـى KKR & Co. وبـيع 5.8 
مـليار دوالر أمـريـكي لـحصة فـي وحـدة تـكريـر أدنـوك و550 مـليون دوالر أمـريـكي بـيع %5 
مـــن أعـــمال الـــحفر إلـــى مشـــتري الـــصناعـــة، ومـــنح امـــتيازات الـــحفر لشـــركـــات الـــنفط 

األجنبية. 

بـلغت الـعائـدات 20 مـليار دوالر، وهـو مـا يـقارن بـشكل إيـجابـي لـلغايـة مـع 29 مـليار دوالر 
تم جمعها في االكتتاب العام لشركة أرامكو.  

واألهــم مــن ذلــك، أن اإلمــارات جــمعت هــذه األمــوال مــن خــالل اســتهداف األصــول 
الـفرديـة ألنـواع محـددة مـن المسـتثمريـن، المحـليين واألجـانـب، وكـل ذلـك مـع الـحفاظ 

على السيطرة.  

ا جـوهـرًيـا فـي نـهج اإلمـارات، فـقد قـررت إنـتاج الـمزيـد مـن الـنفط  كـل هـذا يـمثل تـغييًر
اآلن واستثمار جميع أجزاء سلسلة القيمة.  
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ســتكون مــثل هــذه اإلســتراتــيجية مــتسقة مــع االســتعداد لتهــديــد ذروة الــطلب عــلى 
الـنفط، فـالـمفهوم الـقديـم الـمتمثل فـي إبـقاء الـنفط فـي األرض لـألجـيال الـقادمـة هـو 

اآلن موضع شك.  

وبــالــمثل، مــن الــمنطقي تــقليل الــتعرض لــلبنية الــتحتية لــلطاقــة الــتي قــد تــقترب مــن 
نهاية عمرها اإلنتاجي.  

كـان االكـتتاب الـعام فـي أرامـكو مـدفـوًعـا ظـاهـرًيـا بـتفكير مـماثـل حـول تـنويـع االقـتصاد. 
ومــع ذلــك، فــإن الــعرض نــفسه، إلــى جــانــب الــلجوء فــي الــعام األول إلــى زيــادة الــديــون 
شــبه الســياديــة لــتحويــل األمــوال بــشكل فــعال إلــى الــدولــة، ال ُيــحقق الــكثير مــما هــو 

مرغوب فيه في هذا اإلطار. 

كـما كـان الـحال دائـًما، يـمكن أن تـتعارض الـضرورات الـتجاريـة ألرامـكو مـع الـتزامـاتـها 
الـوطـنية، والـتي تـشمل تسهـيل دور الـسعوديـة كـقائـد فـعلي ومـنِتج مـتأرجـح ألوبـك. 
تـشكل هـذه الـهويـة الـمزدوجـة عـائـًقا أمـام االسـتفادة الـكامـلة مـن قـيمتها مـع إدراج 

دولي، والذي سيجلب لها التمتع برمزية القيمة الرئيسية العالية.  

مـدفـوعـات أرامـكو ألربـاح األسـهم مـضمونـة لـمدة خـمس سـنوات بـعد االكـتتاب الـعام، 
ولـكن أربـاح الـدولـة ليسـت كـذلـك، ويـمكن ألرامـكو، مـن الـناحـية الـنظريـة، تـقليل ذلـك إذا 
لـزم األمـر. مـن الـناحـية الـعملية، مـن شـأن ذلـك أن يـضيف ضـغًطا عـلى الـشؤون الـمالـية 

للحكومة، ألن عائدات أرامكو وضرائبها وأرباحها توفر غالبية اإليرادات العامة. 

Bloomberg, Saudi Aramco's IPO Birthday Party Crashed by the UAE, 
04/12/2020 

النفط السعودي إلى الواليات المتحدة في أدنى مستوياته 

 

انـخفضت الـشحنات الـسعوديـة مـن الـنفط إلـى الـواليـات المتحـدة فـي بـدايـة ديـسمبر 
إلــى أقــل مــن 100 ألــف بــرمــيل مــن الــنفط، وهــو أدنــى مســتوى لــلصادرات الــنفطية 
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الـسعوديـة إلـى الـواليـات المتحـدة مـنذ عـام 1985، عـندمـا وصـلت الـشحنات إلـى الـصفر 
آنــذاك لــعّدة أشهــر. ويــأتــي هــذا االنــخفاض ضــمن مــساعــي الــسعوديــة لــدفــع أوبــك 

لتجديد تخفيضها التاريخي لإلنتاج، من أجل رفع األسعار.  

تلقت مصافي التكرير األمريكية أقل كمية من النفط من السعودية منذ عام 1985. 

فـي أكـتوبـر، أرسـلت الـسعوديـة مـا يـقل قـليًال عـن 100 ألـف بـرمـيل يـومـًيا مـن الـنفط إلـى 
مصافي التكرير األمريكية مع ارتفاع الشحنات إلى الصين في ذلك الوقت.  

تسـتغرق الـناقـالت مـن الـسعوديـة حـوالـي سـتة أسـابـيع لـلوصـول إلـى سـواحـل الـواليـات 
المتحدة.  

تــم تســليم 73,000 بــرمــيل فــقط يــومــًيا لــلواليــات المتحــدة فــي األســبوع األخــير مــن 
نوفمبر. 

 

هـذا الحجـم هـو األدنـى مـنذ عـام 1985 عـندمـا انـخفضت الـواردات الـسعوديـة إلـى الـصفر 
لعدة أشهر. 

يـأتـي انـخفاض واردات الـخام الـسعودي عـلى خـلفية سـعي أوبـك وشـركـاؤهـا لـالتـفاق 
عـلى مـا إذا كـانـوا سـيتراجـعون عـن أكـبر تـخفيضات إنـتاج عـلى اإلطـالق تـم إجـراؤهـا فـي 

وقت سابق من هذا العام.  

فشــل اجــتماع افــتراضــي لــوزراء نــفط أوبــك يــوم 30 نــوفــمبر فــي الــتوصــل إلــى اتــفاق 
بـشأن مـا إذا كـان سـيتم اإلبـقاء عـلى المسـتوى الـحالـي لـتخفيضات اإلنـتاج أو الـمضي 

قدما كما هو مخطط بتخفيف ثان للقيود. 

Bloomberg, U.S. Imports of Saudi Crude Oil Fall to Lowest in Three Decades, 
02/12/2020 
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أرامكو تخطط لبيع حصة في أنابيبها 

 

تــسعى شــركــة أرامــكو إلــى جــمع حــوالــي 10 مــليارات دوالر مــن خــالل بــيع حــّصة فــي 
خــطوط أنــابــيبها، فــي مــحاكــاة لــما قــامــت بــه شــركــة أبــو ظــبي الــوطــنية. وكــانــت هــذه 
الـطريـقة مـطروحـة أمـام أرامـكو كـخيار أسهـل وأسـرع لـلحصول عـلى السـيولـة مـقارنـة 
مـع االكـتتاب، والـذي اسـتغرق تجهـيزه عـامـان مـن أجـل الـحصول عـلى 30 مـليار دوالر، 

في حين أن أرامكو جمعت 8 مليارات في بيع واحد للسندات.  

تـتطلع الـسعوديـة إلـى مـحاكـاة أبـو ظـبي الـمجاورة مـن خـالل اسـتخدام شـركـة أرامـكو 
لجــمع مــليارات الــدوالرات مــن المســتثمريــن، حــيث تــسعى الــمملكة لــلحصول عــلى 

السيولة لمواجهة الركود الحاد. 

اسـتعانـت أرامـكو بشـركـة مـويـلس Moelis وشـركـاه لـوضـع اسـتراتـيجية لـبيع حـصص 
فـي بـعض الشـركـات الـتابـعة. وتهـدف خـطة أرامـكو إلـى جـمع حـوالـي 10 مـليارات دوالر 

من بيع حصة في خطوط أنابيب أرامكو. 

سـينكمش االقـتصاد فـي الـسعوديـة بنسـبة 5.4% فـي عـام 2020، وهـو أكـبر انـكماش 
مـنذ الـثمانـينيات، وفـًقا لـصندوق الـنقد الـدولـي، كـما يـمكن أن يـتسع عجـز الـميزانـية إلـى 

12% من الناتج المحلي اإلجمالي. 

اضـــطرت اقـــتصادات دول الخـــليج الـــمنتجة لـــلنفط إلـــى تســـريـــع جـــهودهـــا لجـــذب 
االستثمار. 
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كـان لشـركـة مـويـلس دور واسـع فـي مـساعـدة شـركـة نـفط أبـو ظـبي الـوطـنية (أدنـوك) 
فـي جـمع أكـثر مـن 15 مـليار دوالر هـذا الـعام، كـما قـامـت بـدور فـي عـمليات بـيع األصـول 

الرئيسية لشركة نفط أبو ظبي. 

بـاعـت أدنـوك، الـتي تـضخ تـقريـبا كـل الـنفط فـي اإلمـارات، ثـالـث أكـبر مـنتج فـي مـنظمة 
أوبـك، أسـهمًا فـي ذراع بـيع الـوقـود بـالتجـزئـة وحـقوق الـتأجـير لـلعقارات وخـطوط أنـابـيب 

الغاز الطبيعي. 

قــال الــعديــد مــن الــمصرفــيين إن بــيع مــثل هــذه األصــول كــان طــريــقة أســرع لــتولــيد 
السـيولـة مـن الـطرح الـعام األولـي لشـركـة أرامـكو فـي ديـسمبر 2019، والـذي جـمع مـا 
يــقرب مــن 30 مــليار دوالر لــلمملكة لــكنه اســتغرق حــوالــي عــامــين إلكــمالــه، فــي حــين 
أصــدرت أرامــكو ومــقرهــا الظهــران ســندات بــقيمة 8 مــليارات دوالر الشهــر الــماضــي 

لتمويل أكبر توزيعات أرباح في العالم.  

ُيــقال إن أرامــكو تــعاقــدت مــع جــي بــي مــورجــان لــتقديــم الــمشورة بــشأن بــيع حــصص 
خطوط األنابيب 

أعـــادت أرامـــكو تـــشكيل إدارتـــها الـــعليا فـــي أغســـطس وأنـــشأت قـــسمًا يـــركـــز عـــلى 
"تحسين المحفظة" من أجل التكّيف مع أسعار النفط المنخفضة. 

كـانـت مـولـيس مـن بـين الـبنوك الـتي رتـبت االكـتتاب الـعام ألرامـكو، ويـتمتع مـؤسـسها، 
كين مويليس، بخبرة واسعة في إبرام الصفقات في المنطقة.  

Bloomberg, Aramco Hires Moelis to Raise Billions From Asset Sales, 
10/12/2020 

غوغل توقع صفقة مع أرامكو 
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وّقــعت شــركــة غــوغــل صــفقة مــع شــركــة أرامــكو مــن أجــل إطــالق خــدمــات الــحوســبة 
الـسحابـية فـي الـسعوديـة. ويـتوقـع أن ُتـثير هـذه الخـطوة غـضب مـوظـفين فـي غـوغـل 
ومـنظمات حـقوق اإلنـسان، ألن غـوغـل سـتساعـد قـطاع إنـتاج الـنفط الـذي ُيـساهـم فـي 
تـلويـث الـبيئة، كـما أن إطـالق هـذه الخـدمـة عـبر أرامـكو يـمكن أن يـساعـد الـسعوديـة فـي 

انتهاك حقوق اإلنسان والحد من حرية التعبير في المملكة.  

 cloud-computing services سـتبدأ شـركـة غـوغـل فـي بـيع خـدمـات الـحوسـبة الـسحابـية
فـي الـسعوديـة مـن خـالل صـفقة مـع شـركـة أرامـكو، مـما يـخاطـر بـرد فـعل عـنيف مـن 
الــموظــفين الــذيــن يــعارضــون الــتعامــل مــع صــناعــة الــوقــود األحــفوري أو األنــظمة 

المتهمة بانتهاكات حقوق اإلنسان. 

قـالـت الشـركـتان يـوم 21 ديـسمبر إن الشـراكـة تـمنح شـركـة غـوغـل تـرخـيًصا تـنظيمًيا 
لشـــركـــة Alphabet Inc. إلنـــشاء مـــا تـــسميه "مـــنطقة الـــسحابـــة cloud region " فـــي 

المملكة.  

دعـا مـوظـفون فـي غـوغـل الشـركـة إلـى االمـتناع عـن الـعمل فـي صـناعـة الـنفط والـغاز، 
مشيرين إلى مخاوف بيئية، والعمل مع األنظمة االستبدادية. 

مـع ذلـك، دافـع تـومـاس كـوريـان، الـرئـيس الـتنفيذي لـوحـدة الـسحاب فـي غـوغـل، عـن هـذا 
الــتوجــه، وقــال بــأنــه أحــد الــمجاالت الــقليلة الــتي تــحاول فــيها غــوغــل مــطاردة شــركــتا 

مايكرسوفت وأمازون في سوق الحوسبة السحابية. 

وقـال كـوريـان فـي بـيان يـوم 21 ديـسمبر: "مـن خـالل هـذه االتـفاقـية، سـتكون الـتكنولـوجـيا 
والحـــلول الـــمبتكرة مـــن Google Cloud مـــتاحـــة لـــلعمالء والشـــركـــات الـــعالـــمية فـــي 

السعودية لتمكينهم من تقديم خدمة أفضل للمستهلكين النهائيين".  

قــّدرت أرامــكو قــيمة ســوق الخــدمــات الــسحابــية فــي الــمملكة بــأنــها ســتصل إلــى 30 
مليار دوالر بحلول عام 2030. 

دخـلت غـوغـل فـي شـراكـة مـع "شـركـة أرامـكو الـسعوديـة لـلتطويـر"، وهـي شـركـة تـابـعة 
لشركة أرامكو.  

ستقوم أرامكو بإيجاد موّرد محلي لخدمات غوغل السحابية في المملكة.  

أعـلنت أرامـكو أنـها وقـعت اتـفاقـية مـبدئـية مـع غـوغـل فـي 2018 قـبل الـجولـة الـتي قـام 
بـها ابـن سـلمان فـي الـواليـات المتحـدة. وفـي تـلك الـرحـلة، زار ولـي العهـد شـركـة غـوغـل 

والتقى بكبار مسؤوليها التنفيذيين. 

بـعد أشهـر، أثـار مـقتل جـمال خـاشـقجي، إدانـة دولـية واسـعة الـنطاق، مـما دفـع الـعديـد 
مـن الشـركـات لـالنـسحاب مـن مـؤتـمر مـالـي سـعودي وشـكك الـبعض فـي االسـتثمار 

في المملكة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق اإلنسان.  

فـي وقـت الحـق مـن ذلـك الـعام، أصـدرت غـوغـل مجـموعـة مـن الـمبادئ الـعامـة لـتقنيتها 
وذكــائــها االصــطناعــي بــعد احــتجاجــات الــموظــفين عــلى عــملها. وشــمل ذلــك حــظر 
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أنـظمة الـذكـاء االصـطناعـي "الـتي يـتعارض غـرضـها مـع مـبادئ الـقانـون الـدولـي وحـقوق 
اإلنسان المقبولة على نطاق واسع". 

ولم تكشف شركة غوغل عن الشروط المالية للصفقة. 

قـال جـاك بـولـسون، الـباحـث الـسابـق فـي غـوغـل، والـذي يـديـر مجـموعـة Tech Inquiry غـير 
الــربــحية، إنــه قــلق مــن احــتمال اســتخدام خــدمــات غــوغــل الــسحابــية فــي الــسعوديــة 
لــمراقــبة الــمواطــنين والحــد مــن حــريــة الــتعبير. وأضــاف: "إنــه عــمل غــير مــسؤول مــن 

غوغل أن تفعل ذلك دون توضيح". 

يوم 21 ديسمبر، أعلنت غوغل أيًضا أنها ستفتح مراكز سحابية في تشيلي وألمانيا.  

Bloomberg, Google’s Aramco Deal Risks Irking Staff Over Oil, Politics, 
21/12/2020 
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الملخص التنفيذي 
وضع االقتصاد  

اسـتثمرت شـركـة "سـدرة كـابـيتال" حـوالـي 200 مـليون دوالر فـي مجـّمع لـعلوم الـحياة 
والــرعــايــة الــصحية فــي فــيالدلــفيا فــي الــواليــات المتحــدة. ويــأتــي هــذا االســتثمار نــتيجة 
لـألهـمية الـتي أظهـرهـا قـطاع الـتطويـر الـطبي فـي األشهـر األخـيرة، ومـرونـته فـي الـعمل 

عن بعد، وعدم تأثره بالركود.  

أّدى اكـتتاب أرامـكو نـهايـة 2019 إلـى فـسح الـمجال أمـام الـعديـد مـن الشـركـات إلدراج 
اكــتتابــاتــها فــي ســوق تــداول، حــيث شهــد عــام 2020 أربــع اكــتتابــات عــامــة، جــمعت 1.5 
مــليار دوالر، ويــتوقــع أن يشهــد عــام 2021 عــددًا مــماثــًال أو أكــثر مــن اإلدراجــات. وقــد 
تـمّكنت تـداول بهـذه اإلدراجـات مـن تـجاوز الـخسائـر الـتي تسـبب بـها فـايـروس كـورونـا، 
كــما تــمّكنت مــن الــتفوق فــي 2020 عــلى كــل الــبورصــات األخــرى فــي الخــليج، والــتي لــم 

تشهد مجتمعة سوى إدراج واحد.  

كــشف بــيان مــيزانــية عــام 2021 أن الــحكومــة ســتستمر فــي خــفض إنــفاقــها لــثالث 
سـنوات مـقبلة، إلـى أن تـصل إلـى مـوازنـة الـميزانـية عـام 2023. ومـن الـمتوقـع حسـب 
الـبيان أن يـنخفض عجـز الـموازنـة فـي 2021 إلـى 4.9% مـقارنـة مـع 12% هـذا الـعام. مـن 
الـمتوقـع أيـضًا أن تـنخفض احـتياطـيات الـحكومـة فـي 2021 إلـى 280 مـليار ريـال. وقـالـت 

الحكومة إنه ليس لديها النية للتراجع عن ضريبة المبيعات.  

أظهـرت الـمعطيات الـحكومـية الـسعوديـة أن االقـتصاد اسـتمر فـي االنـكماش لـلربـع 
الـخامـس عـلى الـتوالـي، وأن االقـتصاد الـنفطي هـبط بنسـبة 8.2%، وهـو أكـبر انـخفاض 
مـنذ بـدايـة عـام 2011، فـيما تـحسن أداء الـقطاع غـير الـنفطي، حـيث تـراجـع فـقط بنسـبة 
2.1% بـعد أن كـان تـراجـعه يـبلغ 8.2% فـي الـربـع الـثانـي، ويـعود الـتحسن فـي هـذا الـقطاع 

إلى وقف القيود التي ُفرضت بسبب كورونا.  

تشـير الـتوقـعات إلـى أن االقـتصاد غـير الـنفطي الـسعودي سـوف يـنكمش هـذا الـعام 
بنسـبة 2.% قـبل أن يـتحسن لـيصل انـكماشـه إلـى 1.8% فـي عـام 2021. ورغـم تـحسن 
أداء االقـتصاد فـي الـربـع الـثالـث مـن 2020، إال أن مـن غـير الـمتوقـع أن يـعود االقـتصاد 
غـير الـنفطي إلـى طـبيعته قـبل نـهايـة عـام 2021 ألسـباب ثـالثـة، وهـي مـغادرة عـدد كـبير 
مــن األجــانــب الــذيــن فــقدوا وظــائــفهم، وتــأثــيرات ارتــفاع ضــريــبة الــمبيعات، واســتمرار 

االنكماش في اإلنفاق الحكومي، والذي ُيمثل نصف االقتصاد غير النفطي.  

يــسعى صــندوق االســتثمار لــلحصول عــلى قــرض يــصل إلــى 7 مــليار دوالر، وقــد قــام 
بـــمراســـلة عـــدد مـــن الـــبنوك لهـــذا الـــغرض. ويهـــدف الـــصندوق إلـــى اســـتخدام هـــذه 
الـقروض فـي بـعض االسـتثمارات االنـتهازيـة. وهـذه هـي الـمرة الـثالـثة الـتي يـلجأ فـيها 

الصندوق إلى البنوك الدولية لالقتراض منذ عام 2018.  
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قـال مـحافـظ صـندوق االسـتثمار إن التحـرك الـذي قـام بـه الـصندوق أثـناء أزمـة كـورونـا 
لشـراء أسـهم فـي شـركـات عـالـمية كـان نـتيجة لـلدروس المسـتفادة مـن أزمـة 2008، 
وأن الــصندوق مــلتزم، عــلى األقــل فــي 2021 و2022، بــاســتثمار 150 مــليار ريــال ســنوًيــا 
داخـل الـمملكة، وأن هـذا الـرقـم سـيرتـفع سـنويـا حـتى عـام 2030، وقـد يـصل إلـى نـحو 200 

مليار ريال سنويا في السنوات الالحقة.  

شهـد صـندوق االسـتثمار فـي اآلونـة األخـيرة تـغييرات فـي بـعض مـناصـبه الـقياديـة، بـما 
يـشمل رئـيس قـسم تـمويـل الشـركـات، ورئـيس اإلدارة الـعامـة لـالسـتثمارات ورئـيس 
الـممتلكات المحـلية، بـاإلضـافـة إلـى تـعيين مسـتشاريـن لـلرئـيس. وتـأتـي هـذه الـتغيرات 
فــي الــوقــت الــذي يســتعد فــيه الــصندوق لــبدء مــرحــلة جــديــدة مــن عــمله، بــحيث تــكون 

مهمته هي تحريك وإنعاش االقتصاد المحلي.  

شهـدت بـعض الشـركـات الـسعوديـة الـمدرجـة فـي سـوق تـداول فـي الـربـع األخـير مـن 
الــعام تــغييرات مــلفتة فــي الــمناصــب الــقياديــة الــعليا، حــيث قــامــت 10 شــركــات كــبرى 
بـاسـتبدال رؤسـائـها الـتنفيذيـين، وتـم تـبريـر كـل عـمليات االسـتبدال بـ"أسـباب شـخصية 

خاصة".   

أظهـرت بـيانـات تـراخـيص االسـتثمار األجـنبي فـي الـسعوديـة فـي الـربـع الـثالـث ارتـفاعـاً 
بنسـبة 20% فـي الـتراخـيص مـقارنـة مـع ذات الـفترة مـن الـعام الـماضـي، حـيث رّخـصت 
فـي هـذا الـربـع 306 مـشاريـع أجـنبية جـديـدة. وتـصّدرت الـهند ومـصر قـائـمة الـدول الـتي 
حـــصلت عـــلى الـــتراخـــيص، وتـــلتهم الـــمملكة المتحـــدة ولـــبنان، فـــيما جـــاءت فـــرنـــسا 

والواليات المتحدة بحوالي 10 تراخيص لكل منهما.  

رفـض فـريـق نـيوكـاسـل الـموافـقة عـلى صـفقة تـمديـد حـقوق بـّث الـدوري اإلنجـليزي إلـى 
قـناة biIN الـقطريـة، احـتجاجـًا عـلى رفـض الـدوري اإلنجـليزي مـنحه الـموافـقة عـلى صـفقة 
الـبيع الـتي كـان ُيـزمـع إجـراؤهـا لـصندوق االسـتثمار. ولـم ُيجـِد رفـض الـنادي لـلصفقة فـي 
وقـــفها، إذ تـــم تـــمريـــرهـــا بـــموافـــقة 19 عـــضوًا، مـــقابـــل صـــوت واحـــد هـــو صـــوت نـــادي 

نيوكاسل.  

شهـدت الـسنوات الـسابـقة تـراجـعًا كـبيرًا فـي مـعايـير السـالمـة وحـقوق الـموظـفين، 
وخـاصـة فـيما يـتعلق بـاألجـانـب، ويـعود هـذا الـتراجـع إلـى أن ابـن سـلمان يـعتقد أن أرامـكو 
لـم تـعد هـي المسـتقبل، كـما أنـه يـضغط بـاتـجاه الـسعودة بـأي ثـمن. وتـشّكل مـصفاة 
جــيزان، والــتي مــن الــمقرر أن يــتم افــتتاحــها فــي الــعالــم الــمقبل، بــتأخــر قــدره خــمس 
سـنوات، نـموذجـًا لفشـل الشـركـة فـي احـترام مـعايـيرهـا الـذاتـية والـمعايـير الـدولـية فـي 

معاملة الموظفين األجانب.  

ألول مـرة مـنذ سـنوات طـويـلة، لـم تـتضمن الـميزانـية الـسعوديـة الـتي تـم اإلعـالن عـنها 
لــعام 2021 قــيمة اإليــرادات الــنفطية الــمتوقــعة، حــيث تــم دمــج هــذه اإليــرادات مــع 
عــائــدات االســتثمارات وغــيرهــا، وتــم تــبريــر هــذا الــحجب بــأنــه يــأتــي تــماشــيًا مــع إدراج 
أرامــكو. ويتســبب هــذا الــحجب فــي تــعقيد مــهمة المحــللين فــي مــعرفــة ســعر بــرمــيل 
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الـنفط الـذي تـم اعـتماده فـي الـميزانـية. لـكن صـندوق الـنقد الـدولـي ُيـقدر أن الـسعوديـة 
تــحتاج إلــى ســعر 66$ عــلى مــدار الــسنوات الــثالث الــقادمــة كــي تــتمكن مــن مــوازنــة 

ميزانيتها.   

أرامكو وإنتاج النفط 

رغـم أن أرامـكو لـم تـذكـر كـلمة "جـائـحة" فـي نشـر اكـتتابـها، إال أن أسـهمها لـم تـتأثـر بهـذا 
اإلغـــفال، وعـــلى الـــعكس فـــإّن قـــيمة األســـهم ارتـــفعت خـــالل عـــام، عـــلى عـــكس كـــل 
الشـركـات الـنفطية األخـرى هـذا الـعام. ويـعود هـذا األمـر إلـى حـد كـبير إلـى أن االكـتتاب 
انــحصر فــي الــسوق المحــلية. ولــكن بــنظرة عــامــة، فــإّن االكــتتاب لــم يــحقق لــلدولــة مــا 
كـانـت تـصبو لـه، عـلى خـالف الـتوجـه اإلمـاراتـي، والـذي جـلب اسـتثمارات تـقترب مـما جـلبه 

اكتتاب أرامكو، ولكن من خالل بيع أجزاء من كل سلسلة اإلنتاج النفطي.  

انـخفضت الـشحنات الـسعوديـة مـن الـنفط إلـى الـواليـات المتحـدة فـي بـدايـة ديـسمبر 
إلــى أقــل مــن 100 ألــف بــرمــيل مــن الــنفط، وهــو أدنــى مســتوى لــلصادرات الــنفطية 
الـسعوديـة إلـى الـواليـات المتحـدة مـنذ عـام 1985، عـندمـا وصـلت الـشحنات إلـى الـصفر 
آنــذاك لــعّدة أشهــر. ويــأتــي هــذا االنــخفاض ضــمن مــساعــي الــسعوديــة لــدفــع أوبــك 

لتجديد تخفيضها التاريخي لإلنتاج، من أجل رفع األسعار.  

تــسعى شــركــة أرامــكو إلــى جــمع حــوالــي 10 مــليارات دوالر مــن خــالل بــيع حــّصة فــي 
خــطوط أنــابــيبها، فــي مــحاكــاة لــما قــامــت بــه شــركــة أبــو ظــبي الــوطــنية. وكــانــت هــذه 
الـطريـقة مـطروحـة أمـام أرامـكو كـخيار أسهـل وأسـرع لـلحصول عـلى السـيولـة مـقارنـة 
مـع االكـتتاب، والـذي اسـتغرق تجهـيزه عـامـان مـن أجـل الـحصول عـلى 30 مـليار دوالر، 

في حين أن أرامكو جمعت 8 مليارات في بيع واحد للسندات.  

وّقــعت شــركــة غــوغــل صــفقة مــع شــركــة أرامــكو مــن أجــل إطــالق خــدمــات الــحوســبة 
الـسحابـية فـي الـسعوديـة. ويـتوقـع أن ُتـثير هـذه الخـطوة غـضب مـوظـفين فـي غـوغـل 
ومـنظمات حـقوق اإلنـسان، ألن غـوغـل سـتساعـد قـطاع إنـتاج الـنفط الـذي ُيـساهـم فـي 
تـلويـث الـبيئة، كـما أن إطـالق هـذه الخـدمـة عـبر أرامـكو يـمكن أن يـساعـد الـسعوديـة فـي 

انتهاك حقوق اإلنسان والحد من حرية التعبير في المملكة.  
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