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  السياسي واالجتماعيالشأن 

 

 استخدام الخطاب الديني في مواجهة كورونا 

 

حيث قامت السعودية بتفعيل دور المؤسسة الدينية في مواجهة فايروس كورونا، 

يقوم رجال الدين المقربين من الدولة بترويج الرسائل اإلعالمية التي تتضمنها الحملة 

 الحكومية لمكافحة الفايروس، ويمنح االلتزام بالتعليمات الحكومية بُعداً دينياً. 

قال الشيخ  ،على التلفزيون السعودي الذي تديره الدولة فتاوى دينيةيُقدّم في برنامج 

لها كل الحق في طرد زوجها من السرير إذا لم يمتثل  لمرأةاإن  قالمطلعبد هللا 

 .لفايروس كرونالقواعد التباعد االجتماعي للتصدي 
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إذا لضرتها، أرادت امرأة أخرى معرفة ما إذا كان يمكنها التنازل عن حقوقها الزوجية 

 ،الديوان الملكيفي وهو مستشار ، قالمطلوقد أجاب الشيخ  ،قلقة من اإلصابة كانت

 بابتسامة.

بينما تحاول البلدان في جميع أنحاء العالم الفصل بين الناس لوقف انتشار 

 . الدينية لمحاربة الوباء امؤسسته تُجيّر السعودية، الفايروس

على مدى السنوات الدعاة  قام ولي العهد محمد بن سلمان بتهميش العديد من

المعارض الديني الخطاب من لعقود مناهضة حيث قدم إصالحات ، القليلة الماضية

 الختالط بين الجنسين والموسيقى والترفيه.ل

ز رجال الدين عزّيُ ،في مقاطع الفيديو الرائعة التي أنتجتها المؤسسات الحكومية

سلط الضوء على واجب المسلم في وتُ ،تحث على االبتعاد االجتماعيالتي الرسالة 

فيروس. الالحفاظ على الحياة وتمجيد اإلجراءات التي اتخذها الملك سلمان ضد 

أيديهم وهم يعقمون مجلس كبار العلماء في عدة أعضاء أحد الفيديوهات وأظهر 

 .الناسالمطهر قبل مخاطبة ب

العهد من التي جردها ولي و، هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكرأصبحت 

تدعم حيث رفعت الفتات  ،جزءًا من الحملة إلبقاء الناس في منازلهم ،سلطاتها

يغطي وجهه تقول بأن النبي محمد )عليه السالم( كان الرسائل الحكومية، مثل الفتة 

 .عندما كان يعطس قطعة قماشببيده أو 

على التعامل ظهر قدرتها ريد أن تُوتُ، السعودية كانت فعالة في التعامل مع األزمة

 . معها

Bloomberg , Saudi Arabia Deploys Clerics to Help Fight Spread of Virus, 

02/04/2020 
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 السعودية تكافح لمحاربة كورونا في مكة

 

، المكرمةفي مدينة مكة  فايروس كوروناالسلطات السعودية الحتواء تفشي تسعى 

والتي سجّلت معدالت إصابة تقترب من ثالثة أرباع ما سجلته الرياض، رغم أن 

العاصمة تفوقها بثالثة أضعاف من حيث عدد السكان. ويعود السبب ربما إلى 

 والمجمعات الضيقة للعمّال. األحياء الفقيرة المزدحمة 

 

، كرمةالمفي مدينة مكة  فايروس كوروناالسلطات السعودية الحتواء تفشي تسعى 

حتى ، في انتشار المرضومجمعات العمال األحياء الفقيرة المزدحمة حيث ساهمت 

 ساعة في معظم أنحاء البالد. 24في ظل حظر تجول على مدار 

 ،التي تم اإلبالغ عنها في مكة المكرمة فايروس كورونابلغ إجمالي عدد حاالت اإلصابة ب

في العاصمة  1,422مقارنة بـ أبريل،  13يوم  1,050إلى مليون شخص  2يقطنها التي 

 . الرياض، وهي مدينة يزيد حجمها عن ثالثة أضعاف

الشرعيين والمساكن الضيقة لمهاجرين غير من االكبير يعود السبب إلى العدد 

 إبطاء معدل اإلصابة.، والتي حدّت من إمكانية للعمال المهاجرين
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 في مكة، يقطنه بن الدنشركة اً يتبع لأغلقت السلطات إسكان ،في أواخر مارس

. ووضع توسيع المسجد الحرامفي مشروع وأوقفت العمل ، ثمانية آالف عامل

 بعض العمال في الحجر الصحي. 

. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أهمية المدينة لسعوديةلبالنسبة أساسي حماية مكة أمر إن 

التي تستند في شرعيتها على المالكة  مهم أيضاً للعائلةه ولكن ،لمسلمي العالم

 على مسقط رأس اإلسالم.صايتها و

الفيروس الذي يجتاح مكة سوف يشكك في مسؤوليتها في حماية الحكومة أن تدرك 

 .جزء من شرعية الدولة نفسها، والتي هي تلك األماكن

 الرياض ومكة في حاالت اإلصابة مقارنة 

 

 

حيث بلغ عدد  ،اإلصابة في المنطقةأدنى معدالت عن واحد من  السعوديةأعلنت 

 . نسمة مليون 30من أصل حالة  5000حوالي اإلصابات 

 ،مكة واحدة من أولى المدن السعودية التي فرضت حظر التجول لمدة يوم كاملكانت 

في فبراير وأغلقت العمرة وعلقت  ،واتخذت السلطات احتياطات غير مسبوقة

 مارس.في المملكة المساجد في جميع أنحاء 

٪ من الحاالت 80٪ إلى 70يمثلون ، لكنهم ةيشكل األجانب حوالي ثلث سكان السعودي

 هو معدل أثار جدالً حول دورهم في المجتمع.و -وفقًا لوزارة الصحة  ،الجديدة مؤخرًا



 

 
7 

ارتفاع األسعار وإثارة التسبب بمتهمين إياهم ب ،هاجم بعض السعوديين األجانب

 الخوف ونشر العدوى عمداً. 

ظروف معيشية أفضل لألجانب ذوي الياقات تأمين يقول آخرون أن الحل يكمن في 

 ويقودون شاحنات القمامة وينظفون الشوارع.  ،الزرقاء الذين يدعمون الحياة اليومية

وأقر وزير الصحة توفيق الربيعة بالمشكلة في خطاب متلفز، قائال إنه تم تشكيل لجنة 

 حكومية للتعامل مع القضية.

المصابين بفايروس كما وعدت الحكومة بالمعالجة المجانية للمقيمين األجانب 

 .الشرعيين، بما في ذلك المهاجرين غير كورونا

Bloomberg , Saudi Arabia Races to Contain Epidemic in Islam’s Holiest City, 

14/04/2020 

 

 عالم السعودية يتفكك

  

يُظهر كتاب صدر حديثاً أن الحظ الذي حالف السعودية عند قيامها، والذي حول أمنها 

إلى جزء من أمن الغرب عموماً قد انتهى، حيث لم تعد الواليات المتحدة محتاجة 

لحماية مصادر النفط، ولم تعد الواليات المتحدة راغبة في ممارسة دور الرعاية 

كورونا أن العالم الذي كانت السعودية تعيش فيه والحماية حول العالم. وتُظهر أزمة 

 قد تفكك.  
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لكن هذا ال ، انخفاضًا حادًا في الطلبالسعودية تواجه  ،مثل معظم مصدري النفط

كورونا تظهر أزمة فإنّ يؤثر فقط على العوائد المالية، فكما يوضّح كتاب صدر حديثاً، 

 .عالم السعودية يتفكك، وهي أن مشكلة أكبر بكثير

ن النظام ، إالمحلل الجيوسياسي بيتر زيهانلمؤلفه ، Disunited Nationsكتاب قول ي

الرعاية استند إلى حد كبير على  لذياالعالمية الثانية، وبعد الحرب الذي العالمي 

نزعة للأمريكا ضبط بعد سبعة عقود من ، ينهاربدأ األمريكية )أو االهتمام على األقل( 

مع التزام قوي بالتجارة الحرة وضمانات  ،بشكل أو بآخر ،العامةالبشرية نحو الفوضى 

 أمنية شاملة.

ظهور المملكة ن ، إنها إيُخصص فصالً كامالً عن السعوديةيقول الكتاب، والذي 

كدولة ومنتج رئيسي للنفط تزامن بشكل وثيق مع الحرب العالمية الثانية وبداية 

الحظ في أنهم وُجِدوا في عالمٍ كان فيه أمنهم  نيالسعوديحالف ، وقد الحرب الباردة

 .لألمن األوروبي وأمن شرق آسيا واألمن األمريكي أساسياً المطلق شرطاً

 :السعوديةاللتان حددتا العقود التسعة األولى من وجود الركيزتان التوأمتان اآلن تنهار 

 سوق النفط والحماية األمريكية. 

، على األقل من حيث ى نفط الشرق األوسطتقلص اعتماد الواليات المتحدة عل

 . حماية حلفائها هناكإلى بحاجتها الشعور 

تجاهل هجمة إال أن ، سعودياًأمر مرحب به مستمر، وهو يران األمريكي إلالعداء 

 .تغيرقد بمثابة تذكير بأن العالم سبتمبر على منشأة أبقيق لمعالجة النفط كان 

 100النفط بسعر عندما كان كان من السهل القيام بذلك و، التكيف السعوديةتحاول 

 دوالرًا.  30دوالر بدالً من 

من عجز منذ ست وتعاني هذه العائدات يوفر النفط حوالي ثلثي عائدات الحكومة، 

 سنوات حتى اآلن. 

لدولة قد وصلت إلى التي تُقدّم لفإن ضريبة الدخل واألرباح أرامكو ووفقًا لحسابات 

بأكثر  2020في عام  العائداتهذه قد تنخفض ومليار دوالر العام الماضي.  208حوالي 

 حتى مع زيادة إنتاج النفط.  ،مليار دوالر 100من 

أسعار هذا العام مع تعثر سينخفض الحكومة من أرامكو ما تأخذه يبدو أن 

 النفط
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، مليار دوالر من صافي األصول األجنبية 700حوالي تملك السعودية  ،ومقابل ذلك

أمام التقلبات االقتصادية،  الحصانةال يوفر لكن  ،الوقتوهذا المخزون جيد لشراء 

قبل وقت للدول والشركات ميزانيات العمومية تالحظ ضعف الألسواق المالية اف

 .طويل من نفاد األموال

توظيف فالحكومة تقوم ب، من الصعب المبالغة في اإلصالح االقتصادي المطلوب

٪ من اإلنفاق  40تمثل حوالي أصبحت أجورهم حتى الوطنية، ثلثي القوى العاملة 

 . يجعل اقتراح تخفيضات الميزانية أمرًا صعبًامما ، العام

الجوانب األكثر وأحد ، ولكن على حساب الديناميكية االقتصادية ،جلب النفط ثروة هائلة

ال . والسعوديةدعم الوقود استهالك الطاقة في  لفتا للنظر في هذا هو كيف شوه

يدخل عالمًا أكثر ، يمكن أن قتصاد صحي وحديثاكاالستهالك هذا االقتصاد مع يبدو 

 الستهالك الكربون. تقييدًا 

تستهلك  السعوديةومستهلك لمنتجاتك، ال تكن أفضل القاعدة االقتصادية تقول: 

الواليات المتحدة وثالث أضعاف كثافة استهالك النفط اآلن بنحو ضعف كثافة 

 . الصيناستهالك 
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صندوق النقد الدولي للنماذج المالية ألعضاء مجلس قام بها وخلصت دراسة حديثة 

التعاون الخليجي إلى أن الوصول إلى مسار أكثر استدامة سيتطلب تعديالً فوريًا 

 شيكات تقوم بكتابة الدول هذه، وأن رب من ثلث االقتصاد غير النفطيايعادل ما يق

 .صرفها المستقبلية أجيالها تستطيع ال

ن الواليات المتحدة قد انسحبت أليتضاءل الدعم األمريكي. ليس  ،في الوقت نفسه

ال يمكن أنه أثبتت رسائل التهديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرة أخرى فقد تمامًا؛ 

 . على الواليات المتحدةاالعتماد للسعودية 

جيش ديها السعودية ل، فترد السعودية على كل هذا بالعدوانأن الكتاب يتوقع 

ولذا فإنّها ستعتمد بوكالء خصمها اللدود إيران، ، وهي محاطة ضعيف نسبيًا

باستخدام ثروتها لتمويل  ،استراتيجية استغالل التمديد المفرط لخصمها األساسي

أخرى في المنطقة في أماكن إشعال ما يكفي من الحرائق وين إليران، وكالء معارض

 . مدمرةهذه االستراتيجية ومن المحتمل أن تكون  ،لتجنب حرب مباشرة

األخرى من أفغانستان إلى لديها خبرة طويلة في التدخل في الصراعات  السعودية

 قطر.وتجاه سوريا. وقد تبنت بالفعل سياسة خارجية أكثر عدوانية في اليمن 

في  .و احتضانه الواضح للشعبويةهمن أكثر ما يثير االهتمام بظهور ابن سلمان 

تحول أوسع نحو وضعت كريستين ديوان هذه التحركات في سياق  ،مقال رائع أخير

 على الدولة. القومية العلنية كوسيلة إلضفاء الشرعية 
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االكتتاب باعتباره تم وصف حيث  ،اكتتاب أرامكوظهر هذا األمر بشكل واضح في نشرة 

 . بيع أسهممجرد "، وليس ممارسة فخر وطني"

فمن المرجح أن تعتمد الحكومة السعودية أكثر  ،إذا تدهور الوضع االقتصادي أكثر

الجديدة التي تعزز أخالقيات العمل القوية واالعتماد األكبر على على الرواية القومية 

 الذات.

الذي يفتقر إلى الضوابط المؤسسية ويعزز من اإلنصاف أن نقول إن الحاكم العنيد 

الحماسة القومية لتعويض الصعوبات االقتصادية ليس نموذجًا يميل نحو نتائج 

 معتدلة. 

Bloomberg , Saudi Arabia’s World Is Coming Undone, 08/04/2020 

 وضع االقتصاد 

 كورونا والنفط يهددان بانكماش االقتصاد

 

أدّى تراجع أسعار النفط واإلجراءات المتبعة للسيطرة على فايروس كورونا إلى 

وصول ظروف التشغيل في القطاع الخاص في السعودية إلى المستوى الفاصل 

 بين النمو واالنكماش، وتراجع االقتصاد إلى مستوى لم يصله منذ ثالثة عقود. 

بعد توقف حركة النقل وإغالق ، تراجعت ثالثة من أكبر االقتصادات العربية في مارس

 .فايروس كوروناانتشار بسبب مئات اآلالف من الشركات 
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في السعودية إلى انخفضت و، بوتيرة قياسية اإلماراتساءت ظروف العمل في 

 . معدّل لم تصله منذ عقد من الزمن

لظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي  IHS Markitانخفض مقياس تتبع 

للمرة  ،التي تفصل بين النمو واالنكماش %50مستوى إلى ما دون  ديةالسعوفي 

 . %42.4إلى  2009األولى منذ بدء المسح في أغسطس 

 . السعوديةومصر و اإلماراتتعاني ظروف العمل من انخفاضات حادة في 

من المرجح أن تسير االقتصادات غير النفطية لدول الخليج الغنية بالطاقة في االتجاه 

السعودي للمرة األولى منذ أكثر من ثالثة  االقتصاد تقلصفقد  ،المعاكس هذا العام

ودخول المملكة في حالة طوارئ لمواجهة بعد انهيار أسعار النفط الخام  ،عقود

 فايروس كورونا.

 

 .انخفض المكون الفرعي للطلبات الجديدة بأسرع وتيرة على اإلطالق ،في اإلمارات

، وكان االنخفاض في شهر مارساإلمارات بتخفيض التوظيف قامت الشركات في 

 . األخير هو األكثر حدة على اإلطالق

تراجعت أحجام األعمال الجديدة ومبيعات الصادرات من قبل الشركات السعودية 

 .بوتيرة قياسية

 .بشكل طفيف فقط في مارس، السعوديةانخفض عدد الموظفين في 
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Bloomberg , Biggest Arab Economies Hit by Virus With Record Declines in Gulf, 

05/04/2020 

 األجنبية في الخليج ةالعمالكورونا يستهدف 

  

أدّت أزمة كورونا للتأثير بشكل كبير على العمالة األجنبية في الخليج، والتي لم يعد 

لديها مصدر دخل بعد توقف معظم القطاعات، وتم استثناؤها من التعويضات 

حكومية التي تتوجه ألصحاب العمل وللمواطنين. وسيؤدي خروج هذه العمالة من ال

منطقة الخليج إلى انهيار الكثير من القطاعات. وقد قامت العديد من دول الخليج 

بطرح بعض االمتيازات غير المالية للعمالة األجنبية خالل هذه األزمة، كتسهيالت 

 تجديد اإلقامة. 

الخليج  دولَ فايروس كوروناالصدمة المشتركة النهيار أسعار النفط ووباء أجبرت 

غالبية العاملين وهم العمال األجانب، العربي على إعادة التفكير في سياساتها تجاه 

 .في القطاع الخاص في المنطقة

وال يملك أي منهم ، مليون شخص 30حوالي يبلغ تعداد العمالة األجنبية في الخليج 

 للحصول على اإلقامة الدائمة أو الجنسية.ة أي طريق

: إنفاق قطاع الخدمات على استهالك المغتربينفي يعتمد االقتصاد المحلي بأكمله 

 وتجارة التجزئة. ،والذهاب إلى المطاعم ،األموال
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 العاملون في القطاع الخاص في دول الخليج

 

وبناء فيها، تضخم العمال األجانب في اقتصادات الخليج انعكس تضخم ثروات 

 مجتمعات استهالكية نشطة. 

البلد  ،مانياإلى جانب أل- السعوديةتحويل أدى التحول االقتصادي في المنطقة إلى 

 . لى ثاني أكبر وجهة للمهاجرين في العالمإ -الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من الضعف

المحليين التي يبلغ عدد سكانها  ،استضافت اإلمارات ،وفقًا لتقديرات األمم المتحدة

 العام الماضي عددًا أكبر من المهاجرين مقارنة بفرنسا أو كندا. ،حوالي مليون نسمة

منعدمة الشرق األوسط إلى مشروع الألجور السخية والضرائب القليلة أو حوّلت ا

بدأ  هذا األمرفإنّ  ،بالنسبة للكثيرينولكن . الدخلمستويات ربح للوافدين في جميع مُ

وتعليق  ،الميزانيات الحكومية وإغالق معظم المحالت التجاريةبالتالشي مع انهيار 

 .البناءمشاريع السفر وتأجيل 

 IHSمنذ أن بدأت درجة أقصى إلى اإلمارات التوظيف في مارس في خفضت الشركات 

Markit  في اإلماراتفي تتبع ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي . 

رت منظمة العمل الدولية من أن أكثر من مليار عامل في جميع أنحاء العالم حذّ

فايروس معرضون بشدة لخطر خفض األجور أو فقدان وظائفهم بسبب تفشي 

 .كورونا

بقاء بدأت حكومات الخليج في إجراء تغييرات لضمان استمرار  ،حتى قبل األزمة األخيرة

شكل متزايد في األوقات العصيبة. ب ااألجانب الذين تعتمد عليهم اقتصاداته
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، اتخذت خطوات نحو منح سكانها٪ من 85أكثر من التي يمثّل األجانب إلمارات، فا

 نفذت قطر إجراءات مماثلة.، إقامة طويلة األجل

 الوجهات الرئيسية للمهاجرين في العالمأبرز 

 

على  ،الصارمةمعايير الهجرة الحد من إظهار الرغبة في كما بدأت دول الخليج في 

 . المدى القصير فقط

قالت قطر إن األجانب الذين لديهم تأشيرات منتهية الصالحية يمكن أن يمكثوا لمدة 

وتعهدت بدعم اإلقامة، خففت بعض معايير تجديد فقد  ،اإلمارات، أما شهر إضافي

بعد إغالق الحدود. كما شجعت أصحاب العمل على اختيار داخل الدولة العالقين 

 اإلجازات غير المدفوعة وتخفيضات الرواتب بدالً من تسريح العمال.

ولكن حتى مع قيام دول الخليج بطرح عشرات المليارات من الدوالرات من إجراءات 

معظم فإن  ،التحفيز الموجهة لمساعدة الشركات والبنوك على النجاة من التباطؤ

 .المبادرات تستهدف أصحاب األعمال وليس العمال

 الدخل واإلنفاق في السعودية بعد أزمة كوروناتأثر 
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تحرك السعودية لتجنب تسريح ، فرغم حماية المواطنين أوالًهي كانت األولوية األخرى 

من تعهدت السلطات فقط بمساعدة الشركات المتعثرة  ،العمال على نطاق واسع

 .أجور مواطني المملكةخالل دفع 

وقد  ،حملة التنويع االقتصادي في الخليجالشركات الصغيرة والمتوسطة هي محور 

 أكثر من يعاني.هي تكون 

 

رواتب منخفضة صعوبة في تغطية نفقاتهم يحصلون على سيواجه العمال الذين 

 في مناطق باهظة الثمن. 

سمحت الكويت لعشرات اآلالف من المعلمين المغتربين وأسرهم بمغادرة البالد 

خفف الضغط عن نظام الرعاية وهو األمر الذي قد يُ ،حتى إعادة فتح المدارس

 الصحية.

 ،بشكل خاص بالنسبة للعمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفضمضطرب الوضع 

 مين دون دعم من الحكومة. عدَمُأن يُتركوا الذين يمكن 

لكن فقدان الوظائف  ،تدخلت المؤسسات الخيرية لملء الفراغ في قطر والكويت

للتحويالت المالية لدول هو مصدر مهم الخليج ، فاالقتصادات األخرى سيؤثر أيضًا على

 من جنوب شرق آسيا إلى شمال إفريقيا.

قد يصل إلى ضعف الرقم المبلغ اإلجمالي الذي يرسله العمال المهاجرون إلى بالدهم 

 .مليار دوالر 75مليار دوالر إلى  70الرسمي البالغ 
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في بعض القطاعات ، وقتصادات الخليجيةبالنسبة لالالسكان المغتربين مهمون 

الوظائف يمكن أن يتولوا السكان المحليين ، والقول بأن تكون أهميتهم "وجودية"

 فكرة غير عقالنية. المتاحة 

Bloomberg , Pandemic Leaves Gulf’s Key Foreign Workers in Limbo, 

08/04/2020 

 ضبط كورونا بين العمالة الوافدة

 

أعلنت الحكومة السعودية عن سلسلة من اإلجراءات التي تهدف للسيطرة على 

انتشار فايروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة، والتي تعيش في ظروف ال 

تتناسب أبداً مع المتطلبات األساسية لمكافحة الوباء. وشملت هذه اإلجراءات 

من أجل تخفيف االكتظاظ تحويل آالف من المدارس إلى أماكن سكن مؤقتة للعمال، 

 غير العادي في المساكن.  

أصدرت الحكومة السعودية سلسلة من اإلجراءات التي تستهدف السيطرة على 

% من القوى 75يُشكلون انتشار فايروس كورونا بين العمال المهاجرين، والذين 

 .العاملة في القطاع الخاص في المملكة

نقاط تفتيش لفحص درجة أبريل إقامة  15يوم  وتشمل اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها

حرارة العمال وصحة الجهاز التنفسي، وإقامة غُرف عزل لمن يُشتبه في إصابتهم، 

 . وتطهير األسطح مرتين في اليوم
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% من حاالت 80ما يقارب تأتي هذه اإلجراءات بعد أن قالت وزارة الصحة قبل أيام أن 

 . األجانباإلصابة بالفايروس كانت بين العمال 

 مليون نسمة.  30، والبالغ عددهم يُشكل األجانب حوالي ثلث سكان المملكة

واحدة اتخذت الحكومة السعودية إجراءات وقائية صارمة، بما ساعدها على تحقيق 

 اختبار.  155,000، وأجرت أكثر من من أدنى معدالت اإلصابة في العالم

رسلت السلطات قوات ، أالمهاجرينأماكن سكن العمال للسيطرة على االنتشار في 

في مدينة مكة المكرمة األمن والفرق الصحية إلجراء اختبارات في مناطق المهاجرين 

 في مدينتي جدة والدمام.و

توفير مساحة أصدر المركز السعودي للوقاية من األمراض إرشادات جديدة تتطلب 

إن لم يكن من الممكن توفير غرفة خاصة له، وأنه ال ينبغي  على األقل لكل عامل 2م12

 مشاركة أي حمام مع أكثر من خمسة عمال. 

فشلت العديد من مساكن العمال في تلبية هذه المعايير. وقال وزير التعليم إن 

مدرسة في جميع أنحاء المملكة سيتم تحويلها إلى وحدات سكنية مؤقتة  3,445

 لى مساحة أكبر. للعمال الذين يحتاجون إ

عامل أثيوبي،  3,000، بما في ذلك بدأت السعودية أيضاً في ترحيل العمال األجانب

 مما أثار انتقاد األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان.  

Financial Times, Saudi Arabia moves to control spread of virus among migrant 

workers, 16/04/2020 

 

 في محاولة لسد العجز الحكومة تقترض

أبريل. وكان العرض من  15مليارات دوالر يوم  7سندات بقيمة  السعوديةباعت 

المستثمرين كبيراً. ويتوقع أن تقترض المملكة المزيد هذا العام، بحيث تصل 

. ويأتي هذا البيع وسط توقعات بأن يزيد 2020مليار ريال في  100قروضها إلى حوالي 

٪ من 10رب من اإلى ما يق، ليصل 2020أكثر من الضعف في عام إلى  موازنتها عجز

 الناتج المحلي اإلجمالي.
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أبريل، متبعة النهج الذي قامت  15يوم مليارات دوالر  7سندات بقيمة  السعوديةباعت 

ر ديون خارجية لتعزيز مواردها اصدباتباعه، من خالل إفي الشرق األوسط دول أخرى 

 وانخفاض أسعار الطاقة.كورونا  المالية في مواجهة جائحة

 .ببيع سنداتهذا العام التي تقوم فيها السعودية الثانية المرة هذا البيع ويمثل 

قفز  ،ووجود حزمة دعم اقتصادي ،مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض اإلنتاج قريباً

 الحكومة السعودية أماملم يتبق ، وبالتالي متطلبات التمويلزادت العجز الحكومي و

 من سوق السندات.خيار سوى االقتراض 

حوالي طلبات شراء بقدم المستثمرون ، حيث اإلقبال على شراء السندات كثيفاًكان 

 . مليار دوالر 54

، بعد خمس سنوات ونصفمليار دوالر من السندات المستحقة  2.5باعت المملكة 

مليار دوالر من  3و سنوات ونصف 10بعد مليار دوالر من الديون المستحقة  1.5و

 سنة. 40المستحقة بعد سندات ال

 . HSBC Holdingsو Goldman Sachsو Citigroup Incأدار عملية البيع كل من 

أكبر من طلبات اجتذبت قطر وأبو ظبي بعد أن  ت عملية بيع السندات السعوديةجاء

 17معتا ج، حيث في النصف األول من أبريلالمعتاد من مستثمري السندات العالمية 

 بداية الشهر.من السندات مليارات دوالر  5إسرائيل ، كما باعت مليار دوالر

إال أنها  ،المملكة لديها نسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي اإلجماليرغم أن 

 موازنتها وسيزيد عجز. دوالرًا تقريبًا لموازنة ميزانيتها 80تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 

٪ من الناتج المحلي 10رب من اإلى ما يق، ليصل 2020ام أكثر من الضعف في ع

 وفقًا لخدمة موديز للمستثمرين. ،اإلجمالي

ما كان عليه عندما انهارت لدى المملكة مخزون من االحتياطيات األجنبية أقل كما أن 

انخفضت االحتياطيات األجنبية إلى أقل فقد  .2014أسعار النفط آخر مرة منتصف عام 

 مليار دوالر في ذلك الوقت. 730من حوالي ؛ مليار دوالر 500من 

 االحتياطيات السعودية من العمالت األجنبية
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، المحلي اإلجمالي٪ من الناتج 50٪ إلى 30تخطط الحكومة لرفع سقف ديونها من 

 .مليار ريال هذا العام 100وقالت إنها يمكن أن تقترض ما يصل إلى 

 من موديز.ائتماني على خامس أعلى تصنيف السعودية حصلت 

مليارات  5حيث جمعت  ،دخلت السعودية آخر مرة إلى سوق الديون الدولية في يناير

المملكة قد تصدر سندات أجنبية إضافية دوالر. وقال وزير المالية محمد الجدعان إن 

 فط. رغم أن ذلك كان قبل انخفاض أسعار النمليارات دوالر هذا العام  4بقيمة 

Bloomberg , Saudi Arabia Joins Middle East Bond Binge to Boost Finances, 

15/04/2020 
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 مليون دوالر  6.6منصة ساري تحصل على استثمار بقيمة 

  

ربط الشركات الصغيرة والتي ت، منصة التسوق الرقمي السعودية )ساري(ت حصل

. وجاء هذا االستثمار بعد أن ارتفع دوالرمليون  6.6مع تجار الجملة، على تمويل قيمته 

الطلب على خدمات الشركة بشكل كبير جداً بعد فرض إجراءات مكافحة كورونا، نظراً 

ألن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الجاهزة للبيع اإللكتروني لجأت إلى تطبيق 

 المنصة، بما رفع من مبيعاتها بشكل كبير جداً. 

 

ربط الشركات الصغيرة والتي ت، ي السعودية )ساري(منصة التسوق الرقمت حصل

 . مليون دوالر 6.6 بقيمةتمويل مع تجار الجملة، على 

سيساعد هذا التمويل في توسع عمل المنصة، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب 

 على خدماتها بفعل الظروف التي ولّدتها إجراءات مكافحة كورونا.

مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع تخطط الرياض ، 2030ضمن خطة 

 .2030٪ بحلول عام 35إلى % حالياً 20من في الناتج المحلي اإلجمالي 

مدعومة بتقنيات جديدة وبنية  ،اندفع الشباب السعوديون لبدء أعمال تجارية صغيرة

على كبير جداً حيث يعتمد الناس بشكل ، العديد منها اآلنيزدهر و ،تحتية رقمية

حظر التجول وحاالت اإلغالق المفروضة في العديد من خالل فترة تطبيقات اإلنترنت 

 المدن.
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ن امركز ى المنصة حالياًلدمحمد الدوسري إن الرئيس التنفيذي لمنصة ساري  وقال

مما يسمح  ،تمويل لفتح مركز ثالث في الرياضالوتخطط الستخدام ، في الدمام وجدة

 نة في أنحاء المملكة..مدي 25باالنتشار في لها 

ولكن ، والصغيرةوقال الدوسري "نركز بشكل رئيسي على المشروعات الصغيرة 

قررت الكثير من الشركات متوسطة الحجم وسالسل المتاجر الكبرى كورونا بسبب 

 . تبني تكنولوجيتنا

هناك زيادة كبيرة ، و2019في حققناه ٪ مما 50في مارس حققنا مبيعات تعادل وقال "

 .مبيعات التجزئة، ونحن في طريقنا للقيام بمبيعات بقيمة مليار ريال هذا العامفي 

متوسط إن  السعوديةإحدى أكبر سالسل المتاجر الكبرى في  ،الدانوب أونالينوقالت 

 ،٪200 عن تزيد بنسبة ارتفع آذار/  مارس 26 حتى العشرة األيام في اليومية المبيعات

 .٪50 بنسبة الطلبات قيمة متوسط وارتفع

 .مليون دوالر 18نها جمعت إشركة نعناع دايركت قالت  ،في غضون ذلك

في هذه الغتنام إمكانات النمو بشكل جيد في حين أن الشركات الكبيرة مجهزة 

ما في ذلك الفنادق والمطاعم ب-، فقد تحولت الشركات الصغيرة والصغيرة الظروف

نخفاضًا كبيرًا ابعد أن شهدت ، عمليات الشراءلتأمين ساري إلى منصة  -والمقاهي

  واضطرت إلى قطع الوظائف.، في الطلب

Business Insider, Saudi digital market place SARY boosted by coronavirus-

driven demand, 02/04/2020 
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 االستثمارات الخارجية

 حصة في شركة النفط الحكومية النرويجيةاالستثمار يشتري صندوق 

  

صندوق االستثمار السعودي، وسط أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط،  اشترى

مليون دوالر من  200حصصاً في أربع شركات طاقة أوروبية، بما في ذلك حوالي 

األسهم في أكبر شركة نفط نرويجية. ورغم أن الصندوق قد استثمر أمواالً كبيرة في 

الستثمار ال يعد أمراً عادياً، إذ لم العديد من الشركات العالمية من قبل، إال أن هذا ا

 في شركات للطاقة من قبل. يسبق للصندوق أن استثمر 

حصص في أربع شركات طاقة أوروبية بشراء قام صندوق الثروة السيادية السعودي 

وجاء هذا  ،Equinor ASAشركة مليون دوالر في  200حوالي بما في ذلك  ،كبرى

وتراجع أسعار النفط آثار أزمة كورونا فيه المملكة من تُعاني في الوقت الذي االستثمار 

 الخام.

األسهم في أكبر منتج في النرويج من خالل على صندوق االستثمار العام حصل 

من غير الواضح بالضبط متى اشترى الصندوق ولكن ، بداية أبريلالسوق المفتوحة 

 . المزيد منها إذا كان ال يزال يشتريهذه األسهم، وما 

 .Eni SpAو  Total SAو  Royal Dutch Shell Plcحصصًا في  ى الصندوقشتراكما 
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مليار دوالر من  320يستفيد صندوق الثروة السيادية السعودي الذي تبلغ قيمته 

، ضمن إبرام الصفقات، ليرفع من وتيرة التراجع في تقييمات سوق األوراق المالية

 ، في العالمسيادي صندوق ليصبح أكبر جهوده 

٪ في شركة الرحالت 8.2قيمتها حصة بشراء قام الصندوق في الشهر الماضي 

 .فايروس كورونابعد هبوط أسهمها بسبب تداعيات  ،Carnival Corpالبحرية 

قام بسلسلة من االستثمارات رفيعة المستوى في السنوات وكان الصندوق قد 

مالقة لصندوق رؤية ، باإلضافة إلى تخصيص مبالغ عTeslaو  Uberفي شركات األخيرة

Softbank Group Corp. 

الذي يرأس  الرميان، فياسر االستثمار األخير في شركات النفط أمر غير اعتياديلكن 

وهو أيضًا مستشار مقرب لولي  ،شركة أرامكوصندوق االستثمار هو الذي يرأس 

الذي يضع سياسة إنتاج النفط في المملكة ويؤثر على األسعار على مستوى  ،العهد

 العالم.

بتوجيه بعض باليينها إلى في اآلونة األخيرة تقوم صناديق الثروة السيادية الخليجية 

. ووفقاً لمعهد فايروس كوروناالوطن لمواجهة تباطؤ النمو االقتصادي الناجم عن 

مثل السياسية في دول صناديق لدى الفي األصول االنخفاض التمويل الدولي فإن 

 .مليار دوالر هذا العام 300قد يتجاوز  السعوديةقطر وأبو ظبي و

 ،وهي المرة األخيرة التي انهارت فيها أسعار النفط الخام ،2015على النقيض من عام 

. وقال على االقتراض بدالً من سحب أموال الصندوق السعوديةتركز فمن المرجح أن 

من  أكبر متوقعاً ل عجزاًإن المملكة ستموّفي مارس زير المالية محمد الجدعان و

 خالل االقتراض أكثر من سحب االحتياطيات.

٪  18٪ هذا العام قبل أن ترتفع بنسبة  30أكثر بقليل من  Equinorتراجعت أسهم 

مما  ،، وسط انتعاش واسع النطاق لشركات الطاقة األوروبية الكبرىبداية أبريل

 مليار دوالر. 44يمنح الشركة قيمة سوقية حالية تبلغ حوالي 

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أفاد بأن الصندوق استحوذ على حصص 

 القابضة. Equinorفي شل وتوتال وإيني بقيمة حوالي مليار دوالر إلى جانب شركة 

 JPMorgan Chase & Coأن وحدة بداية أبريل النرويجية  Finansavisenذكرت صحيفة 

ذكر نيابة عن عميل لم يُ Equinorمليون سهم في  14.5اشترت قد  السعوديةفي 

  مليون سهم أخرى. 6.4ثم اشترت بعد ذلك  ،اسمه
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Bloomberg , Saudi Wealth Fund Builds $200 Million Stake in Norway’s State Oil 

Company, 08/04/2020 

 في كرنفالصندوق االستثمار يستثمر 

 

$، أي ما يعادل 8.2أعلن صندوق االستثمار العام في أوائل أبريل عن شرائه حصة 

األمريكية، وهي أكبر مشغل رحالتٍ  Carnival Corpمليون دوالر، من شركة  370حوالي 

بحرية في العالم. وجاء شراء الحصص في الوقت الذي توقفت فيه أعمال الشركة 

 بالكامل بسبب فايروس كورونا، وانخفض سعر سهمها بشكل كبير. 

، أكبر مشغل رحالت بحرية في العالموهي  ،.Carnival Corpارتفعت أسهم شركة 

٪ 8.2حصة شرائه ق الثروة السيادية السعودي عن بعد أن كشف صندو، ٪20بنسبة 

 .أبريل 6في يوم 

جائحة في الوقت الذي أدّت مليون سهم  43.51شراء صندوق االستثمار العام لـ جاء 

 إلى توقف رحالت الشركة.  فايروس كورونا

تبلغ قيمة الحصة  ،دوالر 8.49عند أبريل  3استناداً إلى سعر إغالق كرنفال يوم 

 مليون دوالر. 369.4السعودية 
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هو أكبر زيادة مئوية للشركة  الذي تسببت به صفقة صندوق االستثمار ارتفاع األسهم

دوالر  1.72بقيمة وفقًا لبيانات سوق داو جونز. وارتفعت أسهم كارنيفال  ،على اإلطالق

 . أبريل 7دوالر يوم  10.21إلى لتصل 

 هذا العام.٪ حتى اآلن 80بنحو قد انخفضت السهم وكانت قيمة 

تعكس من شركة كرنفال ٪ 8.2قال الصندوق إن حصة الصندوق السعودي البالغة 

 .وال تشمل آخر زيادة لرأس المال، مارس 25عدد أسهم الشركة القائمة في 

قد و ،إن استثمار السعوديين في كرنفال يمثل جزءًا من المحفظة اإلجمالية للصندوق

 . الت البحريةيحقق مكاسب عندما تتعافى صناعة الرح

 مليار دوالر من األصول. 320يدير الصندوق حوالي 

قالت كرنفال كروز الين األسبوع الماضي إنها ستلغي بعض رحالتها البحرية حتى 

بسبب بمثل هذا اإلجراء قوم ت ةرحالت بحرية كبيرشركة مما يجعلها أول  ،نهاية العام

 أزمة الصحة العالمية.

إنها تتوقع أن تتوقف معظم سفنها عن العمل في نهاية مارس وقالت الشركة 

 لفترة طويلة. 

جنبًا إلى  ،الفيروستأثرت بكانت صناعة الرحالت البحرية من بين أولى الشركات التي 

، وأوقفت خطط سفرهمالمصطافون  ىألغحيث  ،جنب مع شركات الطيران والفنادق

مما أدى إلى وضع سفن  ،متنها وأصيب الركاب على، الحكومات المحلية السياحة

 كاملة مليئة بالركاب في الحجر الصحي.

قيمتها البالغة تحفيز المن حزمة األمريكية كما تم استبعاد شركات الرحالت البحرية 

، على الرغم من كونها واحدة من الصناعات المتضررة بشدة ،تريليون دوالر تقريبًا 2

 دة لها. التي تعهد الرئيس ترامب بتقديم المساعو

Financial Times, Saudi Arabia’s PIF takes 8.2% stake in cruise operator 

Carnival, 06/04/2020 
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 صندوق االستثمار يقترب من إنجاز صفقة نيوكسل

 

توصل صندوق االستثمار إلى جانب مستثمرين آخرين إلى اتفاق مع مالك نادي 

مليون جنيه إسترليني، وستكون  300نيوكسل، ويتم بموجبها شراء النادي بقيمة 

%. وتحتاج الصفقة قبل إبرامها إلى موافقة الدوري اإلنجليزي 80حصة الصندوق هي 

 الممتاز، وهو ما قد يستغرق أسابيع. 

 300صفقة بقيمة موعة من المستثمرين بقيادة صندوق االستثمار إلى توصلت مج

، من مالكه مايك آشلي، وهو من أهم مليون جنيه إسترليني لشراء نادي نيوكسل

 134مقابل  2007اشترى الفريق عام أقطاب قطاع التجزئة في بريطانيا، والذي كان قد 

 مليون جنيه إسترليني.

% من القيمة 80الصندوق سوف يُقدّم حوالي ووفقاً للمعلومات الواردة، فإنّ 

 ،أماندا ستافيليمليون جنيه، بينما سيتم دفع الباقي من خالل  300البالغة  اإلجمالية

 . ديفيد وسيمون روبنالمستثمرين البريطانيين ، والباقي من وهي التي ترعى الصفقة

نجليزي الممتاز، وقد يستغرق الحصول على هذه تخضع الصفقة لموافقة الدوري اإل

 . الموافقة أسابيع

جزءاً من الصفقة . وستكون منذ يناير على األقللشراء الفريق محادثات الجرى تو

الذي اشترى في في هذه الفترة، والعام صفقات يقوم بها صندوق االستثمار 
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حالت بحرية في األسابيع األخيرة حصصاً في شركات نفط أوروبية وأكبر شركة ر

 العالم.

يأتي هذا االستثمار في الوقت الذي علق فيه الدوري اإلنجليزي الممتاز، وهو أكثر 

المؤسسات الرياضية شعبية في العالم، المباريات إلى أجل غير مسمى نتيجة لوباء 

 كورونا.

كارال ديبيلو ساعدت في التفاوض أن من قبل أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" 

 الصفقة.على 

نيوكاسل ضخ رأس مال كبير في فريق يعني استثمار الصندوق في من المرجح أن 

عام الذي اشترته مانشستر سيتي مع فريق أبوظبي ، بشكل يماثل ما فعلته الفريق

الستقطاب  أكثر من مليار جنيه استرلينيبإنفاق منذ ذلك الحين ، حيث قامت 2008

إلى أحد أنجح الفرق في الدوري الفريق  المواهب وتجديد مرافق الفريق وتحويل

 اإلنجليزي الممتاز.

 

Wall Street Journal, Saudi Sovereign Wealth Fund Close to Completing $380 

Million Deal for Premier League Soccer Club, 14/04/2020 
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 اليف نيشنحصة في االستثمار يشتري صندوق 

  

 Live Nationمليون دوالر في شركة  500استحوذ صندوق االستثمار على حصة بقيمة 

Entertainment LYV  وهي أكبر منظم للحفالت الموسيقية في العالم. ٪3.88بنسبة ،

 ويعدّ هذا االستثمار هو األول للسعودية في هوليود منذ اغتيال خاشقجي. 

 Live Nationمليون دوالر في شركة  500بقيمة حصة على االستثمار استحوذ صندوق 

Entertainment LYV ، للحفالت منظم أكبر في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، وهي

 تنظيم أي أحداث.قد ال تتمكن فيه من أو أكثر  ، عاماًالموسيقية في العالم

 . ٪ من أسهم الشركة5.7 اشترىأنه  أبريل 27صندوق االستثمار يوم وقد كشف 

 دوالر 42.86٪ إلى 12الذي انخفض إلى النصف هذا العام، بنسبة الشركة، ارتفع سهم 

 .بعد اإلعالن عن الصفقة

 Libertyبعد ، Live Nationثالث أكبر مساهم في بعد هذه الصفقة صندوق أصبح ال

Media Corp وVanguard Group. 
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، ولكن طالقعلى اإلللشركة أفضل عام هو  2020عام كان من المقرر أن يكون 

، والذي حفالت الصيففايروس كورونا تسببت في إلغاء  ابهاإلجراءات التي تسبب 

 .عادةً ما يكون أكثر األوقات ربحًا في السنةيكون 

السعودية بعد دور المملكة في قد قللت من استقبال االستثمارات هوليوود وكانت 

العام الماضي  Endeavour LLCشركة المواهب أعادت وقد اغتيال جمال خاشقجي. 

 .االستثمارمليون دوالر من صندوق  400استثمارًا بقيمة 

Wall Street Journal, Saudi Arabia Takes $500 Million Stake in Live Nation, 

27/04/2020 

 أرامكو تدرس بيع أنابيبها

 

قامت شركة أرامكو بالتعاقد مع مستشارين دوليين من أجل التحضير لعملية بيع 

حصص في خطوط أنابيب النفط التي تملكها الشركة. ويتوقع أن تجلب هذه الصفقة 

تقوم أرامكو بطرحها قبل انتهاء آثار أزمة أالّ  مليارات دوالر. كما يتوقع 10حوالي 

 فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط. 

مستشارين لمراجعة عملية بيع تعاقدت مع أرامكو قال أشخاص مطلعون إن 

 .التي تملكها محتملة بمليارات الدوالرات في خطوط األنابيبحصص 
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مبكرة للصفقة  اتاستعداد، ضمن JPMorgan Chase & Coمع شركة أرامكو عمل وت

 Financialوشركة  UFJميتسوبيشي . كما عمل على هذه الصفقات شركة المحتملة

Group . 

الحاصل ضطراب انتهاء االحتى ، وربما تنتظر بعد عملية بيع رسميةأرامكو لم تبدأ و

السيطرة على فايروس الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتأثير إجراءات ، والسوقفي 

 .كورونا

غير يبحث رئيس مجلس اإلدارة ياسر الرميان عن طرق لجمع األموال من األصول 

 .مليارات دوالر 10البيع أكثر من وقد يجمع ، مركزية لعمليات الشركةال

التي و ،من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنيةخطة مماثلة وسط ك يأتي هذا التحرو

بعد ، مليار دوالر 15تسعى لجذب المستثمرين إلى خط أنابيب الغاز الذي تبلغ تكلفته 

 مليارات دوالر العام الماضي. 4بيع جزء من خطوط أنابيب النفط مقابل حوالي 

Bloomberg , Saudi Aramco Considers $10 Billion Pipeline Stake Sale, 

23/04/2020 

 

 أزمة أسعار النفط

 المنتجون األمريكيون يشنون حملة مضادة
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حملة ضغط على البيت األبيض للتدخل في أزمة  نيواألمريكأطلق منتجو النفط 

انخفاض أسعار النفط، حيث يطالب المنتجون بفرض ضغط على روسيا والسعودية 

من أجل دفعهما لتخفيض اإلنتاج، أو فرض عقوبات عليهما إن تأخرتا في التوصل إلى 

 ة. حل أو رفضتا التعاون. ويبدو أن البيت األبيض قد بدأ باالستجابة لهذه الحمل

حملة ضغط عنيفة لدعم فرض عقوبات على  نواألمريكيأطلق منتجو النفط 

، ولدفع البيت األبيض إلجبار الدول المنتجة للنفط على تخفيض السعودية وروسيا

 إنتاجها من أجل رفع األسعار مرة أخرى.

بـريكي بيري، وزير الطاقة قام المنتجون األمريكيون باالستعانة في هذه الحملة 

 ، والذي غادر إدارة ترامب منذ فترة قريبة. يكي السابقاألمر

 سينصح الرئيس بأن يُخبر المصافي األمريكيةكان بيري قد قال مؤخراً في مقابلة بأنه 

يوماً، بحيث يرسل رسالة  90إلى  60لمدة تقوم بالتعامل مع أي نفط غير أمريكي أالّ 

 رضنا. واضحة بأننا لن نسمح للنفط األجنبي بالتدفق على أ

دعوة لمنع وصول الخام السعودي إلى مصفاة موتيفيا في تتضمن حملة الضغط 

 ، وهي أكبر مصفاة للنفط في الواليات المتحدة. تكساس

معظم منتجي النفط األمريكيين ال يحصلون على أي أرباح عندما ينخفض سعر النفط 

كثيفاً ألسهمهم، حيث  ولذا فقد واجه الكثيرون منهم في اآلونة األخيرة بيعاً$، 50عن 

 يخشى ماُلّك األسهم من إفالس هذه الشركات.

أبريل عن اتفاق مع  2% بعدما تحدّث ترامب يوم 20ارتفعت أسعار النفط بحوالي 

 لتخفيض اإلنتاج، ولكن روسيا أنكرت وجود مثل هذا االتفاق. روسيا 

ل، وهو أكبر وتأتي حملة ضغط منتجي النفط رغم معارضة المعهد األمريكي للبترو

منظمة في مجال الطاقة في الواليات المتحدة، ويمثّل أكبر مجموعات الطاقة فيها، 

 ويرفض أي قيود على العرض. 

، وفرض بوقف المساعدات العسكرية األمريكية للسعوديةويطالب المنتجون أيضاً 

عقوبات إضافية على روسيا، أو رفع العقوبات الحالية المفروضة عليها في حال 

 عاون الكرملين مع واشنطن. ت

خطته سوف تقوم في البداية على ممارسة ضغط على وبحسب البيت األبيض، فإنّ 

، ولكن إن أخذت المباحثات السعودية وروسيا لدفعهما للحديث وإيجاد حل لألزمة
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بينهما وقتاً طويالً أو فشال في التوصل إلى حل، فعندها يمكن التوجه إلى الخطة ب، 

 وهي فرض عقوبات على الطرفين. 

Financial Times, US shale producers launch anti-Saudi lobbying push, 

03/04/2020 

 رغم االتفاق اإلنتاجيواصل النفط السعودي 

رغم وصول أوبك+ إلى اتفاق لخفض اإلنتاج ابتداء من شهر مايو، إال أن الدول المنتجة 

واصلت ضخ كميات كبيرة بعد االتفاق، ويتوقع أن تستمر في ذلك لبقية الشهر، ألنها 

باعت هذا اإلنتاج أصالً. وسيعني ذلك أن المزيد من النفط سيذهب إلى المخازن 

 ء حول العالم. النفطية التي أوشكت على االمتال

 

وموردون خليجيون آخرون على خفض إنتاج النفط مرة أخرى  السعوديةرغم موافقة 

تظهر أن إمدادات النفط ستبقى على جميع المؤشرات ، ولكن مايواعتبارًا من شهر 

يؤدي إلى تضخم المخزونات لبضعة أسابيع أخرى على سمما ، حتى ذلك الحينحالها 

 األقل.

 9.3من الخام خالل األسبوعين األولين من أبريل حوالي عودية السبلغت صادرات 

خالل  مليون برميل يومياً 6.8مقارنة بـ ، بع الناقالتوفقًا لبيانات تتّ ،مليون برميل يوميًا

 نفس الفترة من مارس.
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، حيث مليون برميل يوميا في أبريل 12.3تعهدت شركة أرامكو بزيادة اإلنتاج إلى 

عقب انهيار  ،معركة من أجل الحصول على حصتها في السوقخفضت األسعار في 

 . في شهر مارس اتفاق أوبك+ الذي دام ثالث سنوات

 

اتفاق عالمي جديد تم التوصل إلى ، منتصف أبريلبعد محادثات ماراثونية دولية في 

مليون برميل  8.5على خفض اإلنتاج إلى  السعوديةووافقت فيه  ،للحد من اإلنتاج

 . مايو ويونيو يوميًا في

مما يعني  ،قبل شهر مايوصنابير النفط ج سيغلق نتِليس هناك ما يشير إلى أن أي مُ

 .ماليين البراميل من الخام غير الضروري تدخل السوق كل يومأن 

العزيز بن سلمان للصحفيين في مؤتمر عبر  مير عبدقال وزير النفط السعودي األ

تم بيع ، وقد "الترتيب يبدأ من مايو أوبك+في اشارة الى اتفاق أبريل  13الهاتف يوم 

 . حرب األسعار ال تزال مستمرة حتى اآلنفإن  ،وبعبارة أخرى". شهر أبريل بالكامل

 ٪.4.2بانخفاض  ،دوالر 28.35عند أبريل  15يوم برنت اآلجلة خام تم تداول عقود 

التجار مقابل براميل النفط ، وهو السعر الذي يدفعه OSPيُعد سعر البيع الرسمي 

. ويالحظ أن أحد أهم المؤشرات عن وضع السوق، الخام الفعلية في السوق الفعلية

في أدنى مستوياته منذ ثالثة عقود كان السعودي لشهر أبريل سعر البيع الرسمي 

 . على األقل
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أسعار مايو لخامها أبريل  15يوم )أدنوك( خفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية كما 

لخام لأرامكو نفس المبلغ الذي وضعته ، وهو دوالر للبرميل 4.20الرئيسي بمقدار 

 مايو.لشهر آسيا الرائج في العربي الخفيف 

"ملتزمة بخفض اإلنتاج من اإلمارات سهيل المزروعي إن اإلماراتي قال وزير الطاقة و

أعلى بما ال يقل عن هذا و. "في اليوم يلمليون برم 4.1مستوى إنتاجها الحالي البالغ 

 .مليون برميل يوميًا مما تم ضخه في مارس

هناك وجهة واحدة ف ،ومع تدهور الطلب ،كل هذا النفط يجب أن يذهب إلى مكان ما

 . التخزينوهي واضحة 

 السعوديةمن غير المحتمل أن تقلل ف ،وبما أن جميع اإلنتاج قد تم بيعه لشهر أبريل

في التخزين مراكز قلل األحجام التي ترسلها إلى يمكن أن تُ. لكنها الشحنات لعمالئها

ستستمر  ،بدون أي انخفاض في تلك التدفقات ،مصر وروتردام واليابان. ومع ذلك

  حتى نهاية شهر أبريل.االمتالء المخزونات في 

Bloomberg , Saudi Oil Keeps Flooding Market With Output Pact Yet to Begin, 

14/04/2020 

 

 أرامكو تخفض األسعار بعد االتفاق

المتجهة إلى  معظم أسعار النفط الخامأرامكو خفضت بعد اتفاق أوبك+ األخير، 

آسيا، ورفعت أسعارها إلى شمال غرب أوروبا والواليات المتحدة. ويبدو أن هذه 

االستراتيجية تهدف إلى تقليل المنافسة مع النفط الروسي واألمريكي، ورفع مستوى 

 الحماية في آسيا، وهي السوق الرئيسي للنفط السعودي. 
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و إلى آسيا ومنطقة البحر األبيض خفضت أرامكو أسعار البيع الرسمية لصادرات ماي

 الخصومات صتوقلّ ، المتحدة الواليات إلى األسعاربالمقابل  رفعتو. المتوسط

 .أوروبا غرب شمال إلىأنواع النفط الذي يتم تصديره  لبعض

% من 10رب من اعلى خفض إنتاج النفط بما يقأبريل  12أوبك+ ليلة  يمنتجاتفاق 

العالمي هذا االتفاق ولكن الفائض من العرض. اإلنتاج سوف يساعد في تخفيف 

 .الطلب على النفط الخام االنخفاض المتوقع فيفقط  التاريخي سيعوض جزئياً

 

تقوم  ،من خالل تخفيض أسعار البيع الرسمية إلى آسيا للشهر الثاني على التوالي

 . عقدين على األقلخالل نفطها إلى بعض أدنى المستويات بتخفيض أسعار أرامكو 
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من  احصتهلحماية سعى أرامكو تمما يشير إلى أن  ،آسيا هي أكبر سوق ألرامكو

 خفض فيه اإلنتاج.نيسحتى في الوقت الذي  ،المبيعات في المنطقة

يكون القلق من أن انخفاض الطلب قد لشركة أرامكو إلى الكبيرة تشير الخصومات 

 .تخفيضات أوبك+أكبر من مستوى 

وهي  ،البراميل للمشترين في الواليات المتحدة وشمال غرب أوروبامع ارتفاع تكلفة 

لبيع كميات أقل من النفط تتطلع أرامكو الدول التي تستورد النفط الروسي، يُظهر أن 

بعد أن ساعد الرئيسان دونالد ترامب وفالديمير بوتين في التوسط في الصفقة ، هناك

سعر الخام السعودي في الواليات دو أن ويب، التي تهدف إلى إنقاذ صناعاتهما النفطية

 .المتحدة مصمم إلبقاء ترامب سعيدًا

الرسمي للخام العربي الخفيف الرائد للمشترين في السعودي سعر البيع تم تخفيض 

وهذا الخصم هو أعلى من معدل الخصم الذي توقعه دوالر للبرميل.  4.20آسيا بمقدار 

حيث توقعوا أن في أواخر مارس، تم إجراؤه في استطالع  ثمانية من التجار والمصافي

 .دوالر 3.60 بحوالييبلغ 

اعتمادًا  ،دوالر 5.50دوالر للبرميل إلى  2.95وتراوحت التخفيضات الفعلية آلسيا من 

 على نوع الخام.

لشهر مايو السعودي سيشهد المشترون األمريكيون ارتفاعًا في أسعار النفط الخام 

كما ، الثقيلللنوع دوالر  4.20دوالر للبرميل للخام العربي الخفيف للغاية و 2.50ما بين 

 لكل دوالرين بمقدار آسيا إلى والثقيلترفع أرامكو أسعار خامها المتوسط س

 .الروسي األورال خام معهناك  تتنافس حيث ،أوروبا غرب شمال في مشترينال

حيث كانت تنتظر اجتماعات ، إعالن التسعير أربع مراتقامت شركة أرامكو بتأجيل 

  المنتجين وعقد المداوالت خالل عطلة عيد الفصح.

Bloomberg , Aramco Cuts Oil Pricing to Asia Even After OPEC+ Output Deal, 

13/04/2020 

 

  سندات أرامكو تُعاني من أسوأ أداء شهري على اإلطالق

مليار دوالر،  12أدّى انهيار أسعار النفط إلى خسارة سندات أرامكو، والتي تبلغ قيمتها 

% في مارس، وهو أسوأ أداء شهري لها على اإلطالق. كما أصبح العائد 8.2بنسبة 

المستحقة في عام ومليارات دوالر  3قيمتها أرامكو البالغة بسندات التداول الذي يتم 
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بعد أن تم بيع هذه السندات من قبل بعائد أقل من  ،مةأعلى من ديون الحكو 2029

 .ديون الحكومة، وكان ذلك أمراً غير عادي آنذاك

 

 ،٪ في مارس 8.2مليار دوالر خسارة بنسبة  12البالغة قيمتها أرامكو سجلت سندات 

انخفضت أسعار النفط الخام إلى أكثر بعد أن  ،وهو أسوأ أداء شهري لها على اإلطالق

 من النصف. 

تحاول أرامكو أن تظهر نفسها على أنها أكبر وأفضل من شركات النفط الكبرى 

 .تفرض نفسها المخاطر السياسيةها لكن ،األخرى
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 2029المستحقة في عام ومليارات دوالر  3قيمتها يتم تداول سندات أرامكو البالغة 

 .ون الحكومة ذات االستحقاق المماثلاآلن بعائد أعلى من دي

سندات اليورو ت أرامكو العام الماضي عندما أصدرما حصل في وهذا يتناقض مع 

وهو أمر  ،الحكومة نفسهاسندات بعائد أقل من السندات تسعير وتم ، الخاصة به

 .نادر في أسواق سندات الشركات

من  الخاصة بأقرانهاهي في وضع أفضل من السندات أرامكو سندات ومع ذلك، فإن 

 .Pemexمثل شركة النفط المكسيكية ، شركات النفط

Bloomberg , Aramco’s Bondholders Get Dragged Down by Saudi Oil-Price War, 

06/04/2020 
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 ال مكان لناقالت النفط

  

أظهرت بيانات ناقالت النفط التي تحمل النفط السعودي أن العديد منها يُغادر 

الموانئ السعودية دون أن تكون له وجهة محددة، وأن بعضها يُحمّل بالنفط ويبقى 

مكانه في الميناء، نظراً لعدم وجود مشترين. فيما أظهرت صور األقمار الصناعية أن 

دي من النفط، حيث يتم تخزين جزء كبير من هناك زيادة كبيرة في المخزون السعو

 اإلنتاج الفائض في هذه الفترة.  

مليون برميل  12أكثر من في بداية أبريل إن أرامكو تنتج قال مسؤولون سعوديون 

اإلضافي ليس النفط بعض هذا على أن مؤشرات هناك لكن  يوميا بأقصى طاقتها.

 . إليهليذهب لديه مكان 

بترك بعض السفن التي استأجرتها المملكة لمساعدتها على زيادة الصادرات تقوم 

قال مسؤول سعودي "هناك شحنات و .ولكن ليس لها وجهة ،موانئ مليئة بالنفطال

 .ألننا ال نملك مشترين"، ليس لها وجهة (من الموانئ السعودية في الخليج)

 العقود اآلجلة للنفط الخام 
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في ، 2002٪ إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 70بنحو انخفضت أسعار النفط 

 سبتمبر. 11أعقاب الهجمات اإلرهابية في 

مليون  89أضافت مخزونات النفط العالمية فقد  ،تمتلئ سعة التخزين الخام بسرعة

أعلى نقطة لها مما أدى إلى وفرة في جميع أنحاء العالم إلى ، برميل منذ أوائل فبراير

 .2017منذ أوائل عام 

 ،مليون برميل يومياً  25يزداد المعروض في السوق في أبريل بمقدار من المتوقع أن 

 .للسعوديةأي أكثر من ضعف الطاقة اإلنتاجية 

طلبت شركة النفط العربية السعودية التي تديرها الدولة من  ،على الرغم من ذلك

وقالوا إن أرامكو طلبت من  ،مقاولي خدمات النفط االستعداد لمزيد من العمل

٪ رغم الطلب القوي على عملهم في المملكة. 15مقاوليها تخفيض أسعارهم بنسبة 

وقال المقاول إن الضغط يشير إلى أن السعوديين يتوقعون أن تظل األسعار 

مما يمكنهم من االستفادة من الحسومات التي ستنشأ في الصناعة على  ،منخفضة

 مستوى العالم.

إلى المملكة توجهت  ،بشأن إغراق األسواق هاقرارالمملكة أيام من اتخاذ في غضون 

لن يكون قادرًا األسطول السعودي ألن  ،ناقلة عمالقة 16حجزت و، أسواق الشحن

 .على التعامل مع الصادرات اإلضافية
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في األسبوع ما ال يقل عن ثالث ناقالت عمالقة وصلت إلى المحطات السعودية 

مما يعني أنه لم يتم تخصيص ، "للطلبات"وتمّ تحديد وجهتها بأنها ، األخير من مارس

ماليين برميل من النفط  6. يمكن للسفن الثالث حمل ما مجموعه مكان لها بعد

 الخام.

رسلت سفينتان أخريان استأجرهما السعوديون مؤخرًا إشارات راديو تفيد بأنهم أَ

 مايو. يخططون للوصول إلى موانئ بالقرب من هيوستن في

بعض النفط اإلضافي الذي تضخه السعودية ال يترك هناك أيضًا أدلة على أن 

زيادة كبيرة في مخزونات  Kplerاكتشفت  ،مارس 17. حتى شواطئها على اإلطالق

مليون برميل  8.2بزيادة  ،مليون برميل 74.4بلغ المخزون ، حيث النفط داخل المملكة

 .2019عن متوسط 

Wall Street Journal, As Saudi Arabia Boosts Oil Output, Some Tankers Have 

Nowhere to Go, 01/04/2020 

 

 الرابحون والخاسرون من اتفاق أوبك+
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حمل االتفاق األخير ألوبك+ خسارة مهينة لروسيا، فقد وافقت فيه على إجراء 

شهر مارس، تخفيضات تزيد أربع مرات عن التخفيضات التي طلبتها السعودية في 

ورفضها الكرملن آنذاك. كما أن روسيا خسرت أثناء المواجهة الكثير من األسواق، 

بعد أن عرضت السعودية أسعاراً أرخص، ولم تتمكن موسكو والسعودية من إجبار 

 ا يأمالن. الواليات المتحدة على تخفيض اإلنتاج، مثلما كان

نفط وزيادة األسعار قبل ثالث كان اتفاق فالديمير بوتين مع أوبك لخفض إنتاج ال

قدم اآلن مما عزز نفوذه على المسرح العالمي. لكن  ،سنوات انتصارًا للزعيم الروسي

 دونالد ترامب إلنهاء حرب األسعار.بعد تدخل الرئيس األمريكي مؤلمة تنازالت 

رتياح في موسكو لالتفاق غير االقال شخصان مقربان من الكرملين إنه وسط 

يمثل  ،والمنتجين الرئيسيين اآلخرين لخفض إنتاج النفط لسعوديةاالمسبوق مع 

 .االتفاق انتكاسة مؤلمة لروسيا

 موقفروسيا إلى بدفع سنوات،  3عندما قام بوتين بإنشاء تحالفه مع السعودية قبل 

إسفين بين الواليات المتحدة ، وتمكّن من دقّ مهيمن في سياسات الطاقة العالمية

عندما رفض تلبية عناده بالغ في  بوتين لكن من الواضح اآلن أن وحليفتها السعودية.

 اإلنتاج قبل خمسة أسابيع فقط. لتجديد التخفيضات في المطالب السعودية 

، مليون برميل يوميًا من الخام 2.5وافق بوتين على خفض أكثر من  ،مع انهيار األسواق

أكثر من أربعة أضعاف أي  ،من الخام تضخها روسيا يوميًا برميل مليون 11أصل من 

ستقوم بتخفيضه السعودية مما كانت وأكثر  ،التخفيض الذي رفضه في أوائل مارس

 . الشهر الماضي

تبخرت اآلمال في أن تلتزم الواليات المتحدة رسميًا بالقيود  ،وفي الوقت نفسه

 ترامب.رغم أن الفضل في إبرام الصفقة الجديدة يعود ل ،الخاصة بها

القرار المشؤوم إن  ،الكرملينمركز أبحاث أسسه مدير وهو  ،كورتونوفقال أندريه 

 ،ونحن اآلن ندفع الثمن ،بمواجهة السعودية في أوائل مارس كان "خطأ استراتيجيًا

انتصار للواليات "يبدو هذا بمثابة ، وأضاف: "أعلى بكثير مما كان يمكننا دفعهثمن وهو 

 ".السعوديةالخسارة أكبر من وخسارة روسية  ،المتحدة

 المقبلين للشهرين روسيا إنتاج، فسوف ينخفض تنفيذ التخفيض المتفق عليهإذا تم 

 . 2003 عام في مرة آخر شوهد الذي السنوي المتوسط إلى
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على الرغم  ،2022حتى مايو التخفيضات وافقت روسيا على مواصلة وفقاً للصفقة، 

وهي ) condensateإبقاء المكثفات وهو تمكنت من التمسك بامتياز واحد من أنها 

 ، خارج الحصص.تعدّ روسيا منتجاً رئيسياً لها(وقود خفيف 

 (2020-2014حصص المنتجين في السوق )

  

روسيا فشلت تماما في توقع التأثير المدمر لوباء وقال مسؤول روسي رفيع إن 

 . أوبك+على االقتصاد العالمي عندما انسحبت من االتفاقية مع كورونا 

إلى أدنى مستوى له منذ الحفاظ على هذا التحالف كان سيمنع انهيار األسعار إن 

على الكرملين التفاوض على ترتيب جديد بشروط غير مواتية ، وفرض عقدين تقريبًا

 للغاية.

ل عن تخفيضات اإلنتاج الخام أمر رار التنازوقال شخص آخر مقرب من الكرملين إن ق

 لكنه ضروري كخطوة نحو التغلب على األزمة.  ،مؤلم لصورة بوتين السياسية

بوتين بموافقة تم تنسيق االتفاقية النهائية مع جميع شركات النفط الروسية الكبرى 

 . ةالشخصي

 .في هذه الصفقة المشاركة األمريكية الرمزية تعتبر معلماً هاماً 

. أبريل 10تري بيسكوف المتحدث باسم بوتين عن الصفقة الجديدة يوم دافع ديمي

 وقال للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "ال يوجد خاسرون، هناك فائزون فقط". 
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خاصة  ،في مسعى بوتين الستعادة نفوذ روسيا العالميانتكاسة الصفقة تمثل لكن 

حيث أصبح العبًا رئيسيًا في التدخالت في أماكن مثل ليبيا  ،في الشرق األوسط

نتكاسة سيتم تحديده من خالل ما إذا كانت الصفقة الجديدة االمدى ، لكن وسوريا

 اتجاه السوق والحد من األلم االقتصادي للكرملين.لتغيير كافية 

لروسي اجبر البنك المركزي الروبل بشكل حاد وأُ انخفض  ،مع انخفاض أسعار النفط

شعر الكرملين بالقلق من األضرار و ،استقرار السوقمن أجل ضمان على بيع الدوالر 

 االقتصادية المحتملة.

في أوائل أبريل إلى سعره انخفض هو األورال، وقد  الرئيسي في روسياالنفطي المزيج 

من الصعب تخيل كيف ستتعامل الميزانية الروسية مع و، دوالرات للبرميل 10حوالي 

 .حقق فيه صناعة النفط أي إيرادات على اإلطالقضع الذي ال تُالو

الصفقة وقد شبه المساهم الملياردير في شركة لوك أويل ش.م.ع ليونيد فيدون 

إلنهاء مشاركة روسيا  1918الذي وقعه البالشفة عام " باالتفاق "المهين والصعب

إليها سعر النفط يمكن أن ، فقد كانت األسعار التي وصل في الحرب العالمية األولى

 لى إغالق اآلبار بشكل شامل.إ -تُؤدّي حسب قوله

بسهولة أكبر فتح صنابير النفط وإغالقها  للسعوديةيمكن  ،بسبب المناخ والجغرافيا

 . بكثير من روسيا

العبء  السعوديةتحملت بينما للتخفيضات، روسيا االمتثال الكامل تجنبت  ،حتى اآلن

 .نتاج للحفاظ على استقرار السوقاألكبر من قيود اإل

لجذبهم قد تضطر روسيا إلى توفير إمدادات أرخص للمشترين التقليديين في أوروبا 

التي استمرت خصومات كبيرة خالل المواجهة  السعوديةعرضت بعد أن ، مرة أخرى

 خمسة أسابيع.

لقد ، هذه أكبر هزيمة لروسيا منذ بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين

 ولن يكون من السهل استعادتها. أسواقا تفقد

Bloomberg , Putin Makes Painful Climbdown as He Sues for Peace in Oil War, 

13/04/2020 
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 كيف تم التوصل إلى اتفاق ترامب؟ 

 

تمكّن ترامب من التوسط بين دول أوبك+ وبقية مجموعة العشرين إلى أن توصل إلى 

صفقة تخفيض اإلنتاج، وهو ما يجعل هذه الصفقة ربما أنجح صفقة قام بها ترامب 

في حياته، فقد تمكّن من تخفيض اإلنتاج، وهو عكس ما يرغب به، وأجبر المنتجين على 

اج الواليات المتحدة وهي المنتج األكبر، تخفيض إنتاجهم، رغم أنه لم يخفض إنت

 وتمكن من حماية صناعة النفط األمريكية من انهيار محتمل. 

بعد ماراثون طويل من المكالمات الهاتفية بين قادة العالم ومؤتمرات الفيديو التي 

ـ، والتي تضمّنت حرب أسعار النفطتم التوصل إلى نهاية ل ؛تضم عشرات وزراء الطاقة

من  العرض العالمي عُشرحوالي ألغت و ،منسقة على اإلطالق ضات إنتاجٍأكبر تخفي

 . النفط

والحكومة  السعوديةبين نزاع تقريبًا بسبب أن تفشل الصفقة التاريخية كادت 

مما أجبر الرئيس دونالد ترامب على التدخل والتوسط في حل لحفظ ماء  ،المكسيكية

 الوجه.

يشعر ولكنه  ،نوميُعاني من اإلرهاق ونقص النه االجتماع إبعد األمير عبد العزيز قال 

 أنا أكثر من سعيد."، وعلى قيد الحياةوأنها تعمل  أوبك+أثبتنا أن : "لقد وقال ،باالنتصار
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بأسعار يمكنها بيعه قد ضخت كل برميل  السعوديةكانت  ،في الشهر الماضي

معاقبة روسيا لرفضها دعم تخفيضات أكبر في في مسعى منها ل ،منخفضة للغاية

اإلنتاج اليومي بتخفيض موسكو والرياض ستقوم  ،في أوائل مارس. اآلن أوبك+

تقودان اتفاقية عالمية بين جميع منتجي النفط الرئيسيين في سو ،بماليين البراميل

 .ةولن تنهي األزم ،لكن الصفقة ستخفف األلم فقط اإلنتاج.لخفض العالم تقريبًا 

على  لطلبلاالنهيار الكارثي ، نتيجة من المرجح أن تظل السوق مرهقة ألشهر قادمة

 .العالم في االقتصادات أكبر بعضفي  فايروس كورونا انتشارآثار  عن الناجمالنفط، و

ومن المرجح  ،لن تمنع تراكم المخزونات الحادة في األشهر المقبلة أوبك+إن اتفاقية 

 .على المدى القريبمنخفضة تظل أسعار النفط أن 

من خالل ماليين برميل يوميا من السوق  10الصفقة بين أوبك وحلفائها نحو تخفّض 

في إنتاج  غير طوعيةتخفيضات ستكون هناك  ،تخفيضات متعمدة. باإلضافة إلى ذلك

تقلل الشركات سحيث  ،الواليات المتحدة وكندا والبرازيل والعديد من البلدان األخرى

 .بسبب انخفاض األسعار وضعف الطلبمن نشاط الحفر 

يصل فيمكن أن ، استخدام بعض المحاسبة اإلبداعيةإنه ب أوبك+،قال مسؤولو 

 ٪ من اإلنتاج العالمي.20أي حوالي  ،مليون برميل يوميًا 20إلى التخفيض اإلجمالي 

، أوبك+في اليوم من ماليين برميل  10سيكون هناك تخفيض بـ ،في الوقت الحالي

خزانات النفط ، مما يعني أن ه القيمةبنحو ضعف هذانخفض الطلب وبالمقابل فإن 

 ،طالما بقيت الطائرات على األرضيومًا بعد يوم االمتالء في العالم ستستمر في 

 الشركات وبقي مليارات األشخاص في منازلهم.استمر إغالق و

لكنه  ،الذي رفض خفض إنتاج النفط األمريكي عمدًا ،الفائز األكبر هو ترامبيبدو أن 

 . قادرًا على التوسط في الصفقة النهائيةبقي مع ذلك 

صناعة انهيار من الترحيب بانهيار أسعار النفط الخام إلى القلق بشأن ترامب انتقل 

من أن فقدان الوظائف في تكساس وغيرها من ، حيث خشي الطاقة األمريكية

بوتين وتمكن من إقناع  ،ضر بفرص إعادة انتخابهيُ يمكن أن ، النفطالغنية بالواليات 

 .بينهماوالعاهل السعودي بإنهاء األعمال العدائية 

 ،فقطمن خالل تقديم تنازل موجود على الورق الصفقة التاريخية تمكن ترامب من إنجاز 

مما عرض االتفاقية بأكملها  ،عندما رفضت المكسيك خفضًا كبيرًا في اإلنتاجف

ض إنتاجها يتخفبالواليات المتحدة تقوم أن  أوبك+منظمة على ترامب عرض  ،للخطر

 نيابة عن جارتها.
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 ،ألف برميل في اليوم 100ستُخفّض قال ترامب في البيت األبيض إن المكسيك 

 ألف برميل في اليوم.  300تخفيض وستساهم الواليات المتحدة في 

التي البراميل وغيرهم من المشاركين في المحادثات إن هذه  أوبك+قال مسؤولو 

االنخفاض في اإلنتاج األمريكي ، فأصالًلم تكن موجودة سيقوم ترامب بتخفيضها 

إلقناع الدول  كان عرضه كافياًومع ذلك فقد  ،الطلبنقص األسعار وسيكون بسبب 

 .بالموافقة على الصفقة

كان ، من انتهاء االجتماع وإعالن الصفقةعندما افتتح السوق بعد ساعات قليلة 

غطيها في الغالب يُو، هادئةعادةً ما تكون جلسة األحد المسائية السوق مصدوماً، ف

تواجد كل  ،ولكن في تلك الليلةألنهم يكونون فعلياً في صباح اإلثنين،  ،التجار في آسيا

 .يوستن على شاشاتهممن جنيف إلى لندن وهالتجار 

كان الشهر األكثر فوضوية في تاريخ سوق انخفاض سعر النفط في مارس ما تبع 

فسد أو ،ما هدد استقرار الدول المعتمدة على النفط من نيجيريا إلى العراقب ،النفط

خطط األعمال لعمالقة الصناعة مثل شركة إكسون موبيل وشركة رويال داتش 

 شل.

، ، ففي ذلك الوقتفي أسوأ وقت ممكنفي مارس سعار األبدأ السعوديون حرب 

أدى إلى إصابة آالف األشخاص من إيران و ،إلى ما وراء ووهان فايروس كوروناانتشر 

قامت الحكومات بنسخ عمليات اإلغالق التي و ،إلى الواليات المتحدة حول العالم

 الصين.اختبرتها 

خفضت  ،والديزل بشكل حادمع انخفاض الطلب على وقود الطائرات والبنزين 

 المصافي اإلنتاج وخفضت مشترياتها من الخام. 

حيث دفع المنتجون  ،تم تداول النفط بأسعار سلبية ،في الواليات المتحدة

 المستهلكين لسحب براميلهم.
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لفترة وجيزة  ،وهو مزيج بحر الشمال المستخدم كمؤشر عالمي ،تم تداول خام برنت

 ،دوالر 21.65انخفض إلى  ،مارس 30دوالر للبرميل في بداية العام. في  70فوق مستوى 

 رب من عقدين.اما يقله خالل وهو أدنى مستوى 

. قام صناعة الصخر الزيتي في الواليات المتحدةلهذه الحرب هي الضحية األبرز كان 

أكبر دولة منتجة للنفط في  عمال الحفر في تكساس ودول أخرى بتحويل أمريكا إلى

طريقة باهظة الثمن إنتاج النفط الصخري يتم بوخلقوا ماليين الوظائف. لكن  ،العالم

 الصناعة عشرات مليارات الدوالرات من الديون.تراكمت على وقد ، لضخ النفط الخام

وظائفهم. الكثير من العاملين في هذا القطاع  فقد سرعان ما ،مع انخفاض األسعار

التي كانت في يوم من األيام أكبر منتج في و ،Whiting Petroleum Corpقدمت شركة و

 أبريل. 1في طلب إفالس  ،داكوتا الشماليةوالية 

ن والمهندس، كان تُعلن إفالسها Whitingت فيه شركة في الوقت الذي كان

 آبار النفط إلى الحد األقصى.تشغيل في أرامكو مشغولين في  ينوالسعود

 ةالفيديو العمالقأظهرت شاشة  ،مارس 31صباحًا من يوم  11.29م الساعة في تما

مليون برميل ألول مرة في  12إجمالي اإلنتاج تجاوز  ألرامكو أنمركز التشغيلي الفي 

 .بهذه اللحظة بالتلويح بأيديهماحتفل الموظفون ، والتاريخ

 12.111وصل إلى  ، حيثمستويات أعلىاإلنتاج السعودي إلى صعد في اليوم التالي 

وهو ، مليون برميل يوميًا 12.323سجل رقمًا قياسيًا بلغ ؛ حتى مليون 12.171ثم  ،مليون
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ما يكفي لتلبية االستهالك المشترك قبل الوباء في اليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة 

 .، ويبقى مع ذلك بعض الفائضالمتحدة وإسبانيا وإيطاليا

متجهًا إلى  ،الناقالت في الخليج والبحر األحمر م تحميل النفط على أسطول منت

 األسواق التي كانت غارقة بالفعل في النفط الخام.

في من االمتالء خزانات النفط في العالم واقتربت  ،لقد كان وضعًا ال يمكن الدفاع عنه

، األسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ التسعينيات، ووصلت غضون بضعة أشهر

 إلعادة بناء تحالفهما. السعوديةبالفعل على روسيا و كان ترامب يضغطو

، ""لم أظن قط أنني سأقول أنه ربما يتعين علينا زيادة النفطقال ترامب في مقابلة: 

 .مريكيةاستخراج النفط األصناعة فالرئيس كان قلقاً من دمار 

 م"إنكالهاتف: اتصال عبر في واشنطن في  ةالسعودي ةقال السناتور تيد كروز للسفير

وقال كروز في مقابلة الحقاً إن السفيرة كانت  حربًا اقتصادية على تكساس". ونتشن

روسيا ، وسيا قمامة"لكن رلها:  قلت"، فلكن روسيا".. ""لكن روسياتقول في كل جملة: 

من  ،م مثلهاكنعاملستصرفون مثلها و، لكنكم أنتم تهي عدونا، نحن نعرف ذلك

 معنا".تلعبوا لذا ال  أصدقاءنا، واتكونالمفترض أن 

. لم يكن أمام كل من السعودية وروسيا خيار سوى بدء الحديث ،بحلول ذلك الوقت

مسألة وقت فقط، ببساطة عودتهم للحديث هي مع انخفاض االستهالك، كانت و

 .الذي يقومون بإنتاجه النفطلتخزين ألنه لن يكون هناك مكان 

وأعلن  ،السعودي محمد بن سلمانتحدث ترامب مع كل من بوتين وولي العهد 

 10أبريل أنه يأمل أن تخفض الرياض وموسكو اإلنتاج بمقدار  2في تغريدة في بعدها 

 إن لم يكن أكثر. ،ماليين برميل يوميًا

أبوابه حتى عندما أغلق السوق  ،٪ في ثوان معدودة45أكثر من يومها قفز خام برنت 

وهي أكبر زيادة ، ٪21زال مرتفعاً بنسبة كان المؤشر الرئيسي ال ي ،بعد ذلك بساعات

 .ليوم واحد على اإلطالق

مليون برميل  1.2أقل بـ سيكون  نتاج السعودي، فاإلخدعةمجرد الصفقة النهائية هي 

على  المكسيك، وحصلت األسعار حرب قبل مستواهيوميا فقط من متوسط 

 .اإلنتاج األمريكي برقم تقديري على الورق انخفض، وخاصة معاملة
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وابن سلمان بوتين ، فسياسات النفط العالميةالصفقة أظهرت تحوالً في لكن 

هم من يحددون مستوى تخفيضات  ،قادة أكبر ثالثة منتجين في العالم ،وترامب

 . مهو الذي جمعه ،ترامب الذي كان ينتقد أوبك منذ سنوات، وإمدادات النفط العالمية

فإنّ هذه الصفقة ستكون  ،في حياتهترامب من بين جميع الصفقات التي قام بها 

 .كبراأل غالباً هي

Bloomberg , Trump’s Oil Deal: The Inside Story of How a Price War Ended, 

13/04/2020 

 

 األمريكية تتوتر على خلفية النفط-العالقة السعودية

 

بدأها محمد بن سلمان في مارس كانت خطوة متهورة بدا أن حرب إنتاج النفط التي 

، إذ اضطر بعد أقل من خمسة أسابيع للتراجع عنها، بما ظهر كهزيمة نكراء. ةيّصبيانو

وعلى ما يبدو تسببت هذه الخطوة في خسارة السعودية للكثير من أصدقائها في 

-واشنطن، وأن ما حصل سوف يترك آثاراً طويلة المدى على العالقة األمريكية

 السعودية. 

عودية في شهر مارس بسمعة المملكة الس بهاأضرّت الحرب النفطية التي بدأت 

 .وبمدى أهلية محمد بن سلمان لقيادة المملكةكفاعل مسؤول في التجارة الدولية، 
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الحرب التي بدأها ابن سلمان إلى تخفيض أسعار النفط بشكل كبير، ولكنها أدّت  تأدّ

بانهيار  أيضاً إلى أكبر عملية بيع في سوق األسهم منذ األزمة المالية العالمية، وهددت

د بدون شروط الداعم الوحي-صناعة النفط األمريكية، في العام الذي يسعى فيه ترامب 

 إلى إعادة انتخابه.  -لمحمد بن سلمان

كان "سلوكاً وصف أحد المسؤولين السعوديين السابقين ما قام به ابن سلمان بأنه 

 صبيانياً". 

المملكة أجبرت على درجة أن كانت المخاطر التي ترتبت على هذه الحرب كبيرة إلى 

 . االستسالم

بسبب غطرسة محمد بن سلمان، اعتقد أن واشنطن سوف تلوم موسكو على حرب 

ب وهو موقف غري-. ولكن ما حصل أنه وجد نفسه أمام تهديد من ترامب األسعار هذه

 فرض رسوم جمركية على واردات النفط السعودية والروسية. ب -على ترامب نفسه

الجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ، والذين عملوا كدرع للمملكة  واألسوأ أن

ضد محاوالت الكونغرس معاقبتها بسبب سلوكها في اليمن أو وحشيتها تجاه 

. ودعا نواب من الواليات النفطية المعارضين، هم من هددوا باالنتقام من السعودية

كية من السعودية، )وخاصة تكساس وداكوتا الشمالية( إلى سحب القوات األمري

 . ليس بتهديد بسيطوهو 

الجمهوري كيفن كريمر متحدثاً عن السعودية: "ليست هذه هي  رالسيناتوقال 

الطريقة التي يتصرّف بها األصدقاء، بصراحة، أعتقد أن أفعالهم كانت غير مبررة، ولن 

 يتم نسيانها بسهولة".  

يبدو وكأنه هزيمة فقط أسابيع  ةخمسإن تخلي محمد بن سلمان عن موقفه بعد 

 . مخزية

، حتى إلقاء اللوم على السعودية في فقدان وظائف الطاقة األمريكيةال يزال باإلمكان 

 لو كان السبب هو اإلجراءات المتبعة لمجابهة فايروس كورونا.

السعر المطلوب لموازنة ميزانيتها هو السعودية تنتج النفط بكلفة منخفضة، لكن 

" لتنويع االقتصاد بسعر يبلغ 2030وال نعرف كيف خطط ابن سلمان في "رؤية $. 85

 ثلث هذا الرقم!. 

Financial Times, US-Saudi ties strained as Mohammed bin Salman reverses on 

oil, 14/04/2020 
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 الملخص التنفيذي

  الشأن السياسي واالجتماعي

  ،قامت السعودية بتفعيل دور المؤسسة الدينية في مواجهة فايروس كورونا

من الدولة بترويج الرسائل اإلعالمية التي  نوالمقربحيث يقوم رجال الدين 

تتضمنها الحملة الحكومية لمكافحة الفايروس، ويمنح االلتزام بالتعليمات 

  .الحكومية بُعداً دينياً

 ء تفشي فايروس كورونا في مدينة مكة تسعى السلطات السعودية الحتوا

المكرمة، والتي سجّلت معدالت إصابة تقترب من ثالثة أرباع ما سجلته الرياض، 

رغم أن العاصمة تفوقها بثالثة أضعاف من حيث عدد السكان. ويعود السبب 

  .عات الضيقة للعمّالربما إلى األحياء الفقيرة المزدحمة والمجمّ

  ًأن الحظ الذي حالف السعودية عند قيامها، والذي حول يُظهر كتاب صدر حديثا

أمنها إلى جزء من أمن الغرب عموماً قد انتهى، حيث لم تعد الواليات المتحدة 

محتاجة لحماية مصادر النفط، ولم تعد الواليات المتحدة راغبة في ممارسة 

كانت دور الرعاية والحماية حول العالم. وتُظهر أزمة كورونا أن العالم الذي 

 .السعودية تعيش فيه قد تفكك

  وضع االقتصاد

  أدّى تراجع أسعار النفط واإلجراءات المتبعة للسيطرة على فايروس كورونا إلى

وصول ظروف التشغيل في القطاع الخاص في السعودية إلى المستوى 

الفاصل بين النمو واالنكماش، وتراجع االقتصاد إلى مستوى لم يصله منذ 

  .ثالثة عقود

  أدّت أزمة كورونا للتأثير بشكل كبير على العمالة األجنبية في الخليج، والتي لم

يعد لديها مصدر دخل بعد توقف معظم القطاعات، وتم استثناؤها من 

التعويضات الحكومية التي تتوجه ألصحاب العمل وللمواطنين. وسيؤدي 

اعات. وقد خروج هذه العمالة من منطقة الخليج إلى انهيار الكثير من القط

قامت العديد من دول الخليج بطرح بعض االمتيازات غير المالية للعمالة 

  .األجنبية خالل هذه األزمة، كتسهيالت تجديد اإلقامة

  أعلنت الحكومة السعودية عن سلسلة من اإلجراءات التي تهدف للسيطرة

على انتشار فايروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة، والتي تعيش في 

وف ال تتناسب أبداً مع المتطلبات األساسية لمكافحة الوباء. وشملت ظر
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هذه اإلجراءات تحويل آالف من المدارس إلى أماكن سكن مؤقتة للعمال، من 

   .أجل تخفيف االكتظاظ غير العادي في المساكن

  أبريل. وكان العرض من  15مليارات دوالر يوم  7باعت السعودية سندات بقيمة

بيراً. ويتوقع أن تقترض المملكة المزيد هذا العام، بحيث تصل المستثمرين ك

. ويأتي هذا البيع وسط توقعات 2020مليار ريال في  100قروضها إلى حوالي 

، ليصل إلى ما يقارب 2020بأن يزيد عجز موازنتها إلى أكثر من الضعف في عام 

 .٪ من الناتج المحلي اإلجمالي10من 

 لسعودية )ساري(، والتي تربط الشركات حصلت منصة التسوق الرقمي ا

مليون دوالر. وجاء هذا  6.6الصغيرة مع تجار الجملة، على تمويل قيمته 

االستثمار بعد أن ارتفع الطلب على خدمات الشركة بشكل كبير جداً بعد فرض 

إجراءات مكافحة كورونا، نظراً ألن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الجاهزة 

ي لجأت إلى تطبيق المنصة، بما رفع من مبيعاتها بشكل كبير للبيع اإللكترون

  .جداً

 االستثمارات الخارجية

  صندوق االستثمار السعودي، وسط أزمة كورونا وانخفاض أسعار اشترى

مليون  200النفط، حصصاً في أربع شركات طاقة أوروبية، بما في ذلك حوالي 

ورغم أن الصندوق قد استثمر دوالر من األسهم في أكبر شركة نفط نرويجية. 

أمواالً كبيرة في العديد من الشركات العالمية من قبل، إال أن هذا االستثمار ال 

  .يعد أمراً عادياً، إذ لم يسبق للصندوق أن استثمر في شركات للطاقة من قبل

  أي ما 8.2أعلن صندوق االستثمار العام في أوائل أبريل عن شرائه حصة ،$

األمريكية، وهي أكبر  Carnival Corp مليون دوالر، من شركة 370يعادل حوالي 

مشغل رحالتٍ بحرية في العالم. وجاء شراء الحصص في الوقت الذي توقفت 

فيه أعمال الشركة بالكامل بسبب فايروس كورونا، وانخفض سعر سهمها 

  .بشكل كبير

  مليون دوالر في شركة  500استحوذ صندوق االستثمار على حصة بقيمةLive 

Nation Entertainment LYV  وهي أكبر منظم للحفالت 3.88بنسبة ،٪

الموسيقية في العالم. ويعدّ هذا االستثمار هو األول للسعودية في هوليود 

 منذ اغتيال خاشقجي.

  توصل صندوق االستثمار إلى جانب مستثمرين آخرين إلى اتفاق مع مالك نادي

مليون جنيه إسترليني،  300يمة نيوكسل، ويتم بموجبها شراء النادي بق
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%. وتحتاج الصفقة قبل إبرامها إلى موافقة 80وستكون حصة الصندوق هي 

  .الدوري اإلنجليزي الممتاز، وهو ما قد يستغرق أسابيع

  قامت شركة أرامكو بالتعاقد مع مستشارين دوليين من أجل التحضير لعملية

ركة. ويتوقع أن تجلب بيع حصص في خطوط أنابيب النفط التي تملكها الش

تقوم أرامكو بطرحها قبل أالّ  مليارات دوالر. كما يتوقع 10هذه الصفقة حوالي 

  .انتهاء آثار أزمة فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط

 أزمة أسعار النفط

  حملة ضغط على البيت األبيض للتدخل في  نواألمريكيأطلق منتجو النفط

أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث يطالب المنتجون بفرض ضغط على روسيا 

والسعودية من أجل دفعهما لتخفيض اإلنتاج، أو فرض عقوبات عليهما إن 

تأخرتا في التوصل إلى حل أو رفضتا التعاون. ويبدو أن البيت األبيض قد بدأ 

  .ةباالستجابة لهذه الحمل

  رغم وصول أوبك+ إلى اتفاق لخفض اإلنتاج ابتداء من شهر مايو، إال أن الدول

المنتجة واصلت ضخ كميات كبيرة بعد االتفاق، ويتوقع أن تستمر في ذلك 

لبقية الشهر، ألنها باعت هذا اإلنتاج أصالً. وسيعني ذلك أن المزيد من النفط 

  .متالء حول العالمسيذهب إلى المخازن النفطية التي أوشكت على اال

  بعد اتفاق أوبك+ األخير، خفضت أرامكو معظم أسعار النفط الخام المتجهة

إلى آسيا، ورفعت أسعارها إلى شمال غرب أوروبا والواليات المتحدة. ويبدو أن 

هذه االستراتيجية تهدف إلى تقليل المنافسة مع النفط الروسي واألمريكي، 

  .هي السوق الرئيسي للنفط السعوديورفع مستوى الحماية في آسيا، و

  مليار  12أدّى انهيار أسعار النفط إلى خسارة سندات أرامكو، والتي تبلغ قيمتها

% في مارس، وهو أسوأ أداء شهري لها على اإلطالق. كما 8.2دوالر، بنسبة 

مليارات دوالر  3أصبح العائد الذي يتم تداول السندات بأرامكو البالغة قيمتها 

أعلى من ديون الحكومة، بعد أن تم بيع هذه  2029قة في عام والمستح

السندات من قبل بعائد أقل من ديون الحكومة، وكان ذلك أمراً غير عادي 

 .آنذاك

  أظهرت بيانات ناقالت النفط التي تحمل النفط السعودي أن العديد منها

حمّل يُغادر الموانئ السعودية دون أن تكون له وجهة محددة، وأن بعضها يُ

بالنفط ويبقى مكانه في الميناء، نظراً لعدم وجود مشترين. فيما أظهرت صور 
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األقمار الصناعية أن هناك زيادة كبيرة في المخزون السعودي من النفط، حيث 

   .يتم تخزين جزء كبير من اإلنتاج الفائض في هذه الفترة

 يه على إجراء حمل االتفاق األخير ألوبك+ خسارة مهينة لروسيا، فقد وافقت ف

تخفيضات تزيد أربع مرات عن التخفيضات التي طلبتها السعودية في شهر 

مارس، ورفضها الكرملن آنذاك. كما أن روسيا خسرت أثناء المواجهة الكثير 

من األسواق، بعد أن عرضت السعودية أسعاراً أرخص، ولم تتمكن موسكو 

  .نتاج، مثلما كانا يأمالنوالسعودية من إجبار الواليات المتحدة على تخفيض اإل

  تمكّن ترامب من التوسط بين دول أوبك+ وبقية مجموعة العشرين إلى أن

توصل إلى صفقة تخفيض اإلنتاج، وهو ما يجعل هذه الصفقة ربما أنجح 

صفقة قام بها ترامب في حياته، فقد تمكّن من تخفيض اإلنتاج، وهو عكس ما 

نتاجهم، رغم أنه لم يخفض إنتاج يرغب به، وأجبر المنتجين على تخفيض إ

الواليات المتحدة وهي المنتج األكبر، وتمكن من حماية صناعة النفط األمريكية 

  .من انهيار محتمل

  بدا أن حرب إنتاج النفط التي بدأها محمد بن سلمان في مارس كانت خطوة

، إذ اضطر بعد أقل من خمسة أسابيع للتراجع عنها، بما ةيصبيانمتهورة و

كهزيمة نكراء. وعلى ما يبدو تسببت هذه الخطوة في خسارة السعودية  ظهر

للكثير من أصدقائها في واشنطن، وأن ما حصل سوف يترك آثاراً طويلة المدى 

  السعودية.-على العالقة األمريكية

  

 

 

 

 


