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 الشأن السياسي واالجتماعي 

 خطط السعودية للدخول في عالم الفن 

 

مؤسسة فنية رئيسية خالل  12اء نحو أعدّت وزارة الثقافة السعودية خططاً إلنش

السنوات المقبلة، وتهدف هذه الخطط إلى جلب السياح المهتمين بالفنون، وتوريد 

التي تم شراؤها  دافنشيمليار دوالر سنوياً. وسوف تُعرض لوحة  27دخل يصل إلى 

من المعروضات في هذه المتاحف، ولكن السعودية تريد  كواحدةقبل ثالث سنوات 

 المعروضات الفن السعودي واإلسالمي، أكثر مما تعرض الفنون الغربية. أن تعكس

مليون دوالر مقابل  450أثارت السعودية أحد أكبر األلغاز في عالم الفن عندما دفعت 

لوحة "سالفاتور موندي" ليوناردو دا فينشي قبل ثالث سنوات. منذ ذلك الحين، أبقت 

 األنظار، مما أثار أسئلة متزايدة حول مصيرها. المملكة أغلى لوحة في العالم بعيدًا عن

تُخطط وزارة الثقافة التي تم إنشاؤها اآلن، بدأت بعض اإلجابات في الظهور، حيث 

حديثاً في المملكة إلبقاء هذه التحفة في التخزين حتى تتمكن من بناء متحف جديد يتم 

 . عرضها فيه
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لتحويل ، وتهدف ات الدوالراتستكلف مليار –التي بقيت سرية حتى اآلن  -الخطط 

 .السعودية إلى وجهة فنية دولية رئيسية

حكومة تعتزم خالل العقد المقبل ويقول حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة، إن ال

، باإلضافة إلى مؤسسات أصغر حجماً، بناء أكثر من اثنتي عشرة مؤسسة فنية كبرى

إلى اقتصاد  مليار دوالر من الدخل 27وتوريد دخل يصل إلى على أمل جذب السياح، 

 المملكة. 

كشف السعوديون سابقًا عن خطط لبناء عدد من المتاحف، لكنهم لم يحددوا حجم 

 طموحاتهم. 

مليار دوالر  64زءًا من حملة أوسع تقدر كُلفتها بـ يُعدّ تطوير البنية التحتية الثقافية ج

 .إلصالح اقتصاد المملكة وسمعتها

لحكومة السعودية ال تريد أن يُنظر إلى لوحة دافنشي الشهيرة امن المدهش أن 

، حيث يقول بعض قادتها الثقافيين إنهم ال باعتبارها جوهرة الفنون في المملكة

يريدون لتركيز االنتباه على اللوحة أن يؤدي إلى تشتيته عن األعمال األخرى التي يريدون 

 .السعودية والفن اإلسالميحتى يبقى التركيز الكبير على الثقافة عرضها، 

يقول الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف الجديدة بوزارة الثقافة ستيفانو كاربوني: "ما 

خطة هي الداللة التي ستتركها اللوحة على الهوية السعودية؟"، ويضيف إنه يفكر في 

لبناء متحف للفنون الغربية، بحيث تُعرض فيه لوحة دافنشي، بجوار متحف آخر يركز 

 .لى الفن اإلسالميع

يشير هذا اإلرباك الذي تُسببه تحفة دافنشي إلى التوترات األوسع التي تُحيط بالهوية 

تُصوّر المسيح وهو يبارك عام  500الثقافية للسعودية، فاللوحة التي يبلغ عمرها 

 محتمل لبلد يفتخر بكونه مسقط رأس اإلسالم. موضوع استفزازي ، وهو بيديه

انتقاد سجل المملكة في مجال جهود األخيرة للتحرر االجتماعي، إال أن على الرغم من ال

 .حقوق اإلنسان أعاق بعض الجهود األولية لجذب السياح المهتمين بالفنون

إن مسيرة الفنون في السعودية هي جزء من جهد محمد بن سلمان لتنويع االقتصاد 

سنوات، كان الفن نفسه  المعتمد على النفط وتحرير العادات االجتماعية. قبل بضع

من المحرمات، وكذلك دور السينما واألوبرا وحفالت موسيقى الروك، واآلن أصبحت 

 جميعاً أموراً شائعة في المملكة.
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داخل األوساط الفنية، اندلعت التوترات مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام عندما 

نانين سعوديين وعالميين ، ومقرها كاليفورنيا، مع فDesert Xفنانون في شركة قام 

استقال ثالثة من العال". فقد  Desert Xبتنظيم معرض في السعودية يحمل اسم "

أعضاء مجلس إدارة الشركة احتجاجًا على تصويت غالبية أعضاء مجلس إدارة 

 ، مبررين استقالتهم بسجل حقوق اإلنسان في السعودية.الشركة لدعم المعرض

على حوالي  Greenboxرنوت هيلب، والذي يحتوي متحفه يقول جامع التُحف الهولندي أ

قطعة من السعودية، إنه سعيد ألن الدولة تريد أن تكون أكثر انفتاحًا على  100

إذا كان الفنان يصنع فنًا الفنانين، لكنه ال يزال حذرًا من الدعم الحكومي لهم، ويقول: "

 ". يناسب الحكومة، فلن أشتريه

الثقافة التصدي مباشرة للتحديات المحتملة حول ورفض متحدث باسم وزارة 

القضايا السياسية، لكنه قال إن المملكة "تنفذ العديد من المبادرات المصممة لدعم 

 وتوفير منصات للمواهب اإلبداعية". 

قبل عقد من الزمان عندما أطلقت واجهت دول مثل الصين وقطر انتقادات مماثلة 

 ويُعدّ كالهما اآلن مراكز فنية رئيسية.حمالت لتعزيز عروضها الثقافية، 

وظف ابن سلمان األمير بدر بن عبد هللا بن محمد إلنشاء وإدارة أول وزارة للثقافة 

، وكان األمير بدر يشتري أعماالً فنية مهمة في المزادات، بما في ذلك في المملكة

ديفيد أعمال لفنانين مثل بابلو بيكاسو وجان ميشيل باسكيات ويايوي كوساما و

 هوكني، وكان األمير هو الذي اشترى لوحة دافنشي منذ ثالث سنوات. 

. ثم قال إنه قدم عرضًا بصفته داعماً نفى األمير بدر أنه حصل على اللوحةفي البداية، 

لمتحف اللوفر في أبو ظبي، وقال هذا المتحف إنه سيكشف النقاب عن اللوحة العام 

ت المملكة حتى اليوم تتعامل مع بركات وأعباء وما زالالماضي، لكنه لم يفعل ذلك. 

 امتالك واحدة من أشهر األعمال الفنية في العالم. 

واجهت األجيال السعودية تحديات كبيرة في التعامل مع الفنون بعد اضطرابات عام 

، حيث أُغلقت المدارس الفنية، وقامت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1979

 ن. بمالحقة الفناني

في حين أن الدول المجاورة مثل قطر واإلمارات اضطرت إلى حد كبير إلى شراء أو 

االستراتيجية السعودية تتضمن أيضًا عرض استيراد الفن لعرضه في متاحفها، فإن 

في المناطق التاريخية مثل الدرعية، وكذلك في المدن القديمة القطع األثرية المحلية 

 على طول الساحل الغربي.



 

 
6 

قالت الهيئة الملكية للعال أنها أنفقت مليار ح هذا بشكل خاص في العال . فقد ويتض

تخصيص على جهود تنشيط السياحة في المنطقة، مع دوالر في العامين الماضيين 

لمحاولة تحويل هذه المنطقة التي تم تجاهلها لفترات طويلة مليارات دوالر أخرى  3

حيث تم ميزانية إقامة عدة متاحف، وتشمل هذه الإلى وجهة ثقافية وسياحية. 

 . ما ال يقل عن سبعة متاحف أصغر في العالالتخطيط إلنشاء 

Wall Street Journal, Saudi Arabia’s Secret Plans to Unveil Its Hidden da Vinci—

and Become an Art-World Heavyweight, 06/06/2020 

 هل يستطيع ابن سلمان إصالح أخطائه؟

 

وضاع االقتصادية الصعبة التي تواجهها السعودية، فإنّ فرص ابن سلمان في مع األ

حكم مزدهر وسلمي سوف تعتمد على قدرته على إصالح بعض األضرار التي سببها 

بنفسه، وتجنب تكرار أخطائه، وهو أمر محل شك كبير، إذ أظهر حتى اآلن رغبة وقدرة 

ورة في السعودية، إال أن قدرته على محدودتين لتغيير سلوكه. ورغم عدم توقع قيام ث

البقاء كقائد شعبي في الداخل سوف تكون محدودة، في ظل إجراءات التقشف غير 

 المسبوقة. 
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على الرغم من أن عددًا قليلًا نسبيًا من السعوديين أصيبوا بفايروس كورونا، إال أن 

ابن سلمان على  الضرر االقتصادي الكبير الذي نجم عن الفايروس من المرجح أن يُجبر

 ".2030إجراء تغييرات حادة في "رؤية 

كانت هذه الخطة األساس لجدول أعمال طموح لإلصالحات االقتصادية 

واالجتماعية، وقد تم وضع تلك الخطة في خضم الركود األخير للنفط، وكان هدفها 

هو إبعاد السعودية عن اعتمادها على النفط وخلق المزيد من الفرص للمؤسسات 

٪ من عائدات الحكومة يأتي 60بعد مرور أربع سنوات، ال يزال أكثر من اصة. ولكن الخ

 من النفط.

أمر ابن سلمان باتخاذ تدابير تقشف، واألهم من ذلك، هو اتخاذه قرار زيادة ضريبة 

هذه الخطوات ستزيد القيمة المضافة ثالث مرات وتخفيض عالوات موظفي الدولة. 

طريق الحد من االستهالك وتثبيط استثمارات القطاع حدة التباطؤ االقتصادي عن 

الخاص، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم مشاعر اإلحباط لدى السعوديين العاطلين عن 

 ، اللواتي وُعدن باالزدهار في ظل رؤية األمير.العمل، ومعظمهم من النساء

ه مع عدد متزايد من السكان وتناقص في الثروة، وبينما يستعد ابن سلمان لتوجي

فرصه في حكم مزدهر وسلمي سوف تعتمد على بالده خالل فترة ما بعد الوباء، فإن 

 .قدرته على إصالح بعض األضرار التي سببها بنفسه، وتجنب تكرار أخطائه

أظهر ابن سلمان : فعلى الرغم من صغر سنه، فقد تسمح اآلفاق بتفاؤل ضئيل

 . اهتمامًا ضئيلًا وقدرة أقل على تغيير أساليبه

 شهر القليلة الماضية قدمت دروسًا مهمة كان من األفضل أن يلتفت إليها.األ

-لم يعد بإمكانه اعتبار العالقة السعوديةولعل أكثر هذه الدروس واقعية هو أنه 

. فقد أجبرته مكالمة هاتفية من دونالد ترامب في أبريل على األمريكية أمراً مفروغاً منه

الضعف الذي يعتري استراتيجية ابن سلمان  إنهاء حرب النفط، وكشفت أيضًا عن

، ثم جاء في مغازلة العائلة األمريكية األولى مع تجاهل العداء المتزايد في الكونغرس

كدلو ماء سحب بطاريتي صواريخ باتريوت بعد شهر واحد من مكالمة ترامب لتكون 

 بارد على وجهه.

إيران في شراء أسلحة أكثر يأتي سحب الدفاعات األمريكية في الوقت الذي تأمل فيه 

يُدرك ابن سلمان أن هذه لم تعقيدًا، مع حرص القوى العالمية األخرى على البيع، وقد 

، المصممة على عرقلة جهود الواليات تكن لحظة مناسبة لفتح جبهة مع روسيا

 المتحدة لتمديد حظر األسلحة المفروض على إيران.



 

 
8 

ثير من األمل إذا تغيّر ساكن البيت ابن سلمان ال يستطيع أن يحمل الككما أن 

، فعلى ما يبدو فإن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن يميل إلى إصالح األبيض

 العالقات مع إيران.

النتيجة الطبيعية لفقدان الدعم األمريكي غير المحدود هي الحاجة إلى أصدقاء أقرب 

دود برية، فإن دولتين . من بين الدول الثماني التي تربط السعودية بها حإلى الوطن

هما اليمن وقطر هما دولتان معاديتان؛ والعالقة مع دولتين أخريتين، عُمان والعراق، 

 هي عالقة فاترة.

من السهل رفع الحصار المفروض على قطر، والذي ربما كان أكبر خطأ فادح في 

ى أي يجب أن يكون ابن سلمان قادراً على التغلب عل السياسة الخارجية لولي العهد.

. مقاومة من المحرك الرئيسي اآلخر في هذا العداء، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

فبعد كل شيء، لم تمنع صداقتهم الوثيقة من انسحاب ابن زايد من الحرب في 

 اليمن. 

في عُمان، تُوِّج سلطان جديد، وبإمكان ابن سلمان أن يُقيم معه عالقات أكثر دفئًا إذا 

 أراد.

اليمن والعراق مشحونة، لكن فايروس كورونا سمح بوقف إطالق النار العالقات مع 

 .ورئيس الوزراء الجديد في بغداد ليس دمية بيد طهرانفي اليمن، 

ما وراء شبه الجزيرة العربية، تتوقف عالقات السعودية مع الدول النامية على قدرتها 

ب الظروف على تقديم القروض والتبرعات، وهو أمر سينخفض بشكل كبير بسب

 االقتصادية الصعبة للمملكة. 

. في معظم العالم المتقدم، سيكافح ابن سلمان للتخلص من شبح جمال خاشقجي

فقد واجه الكثير من األصوات األوروبية التي تدين جهود صندوق االستثمار لشراء ناد 

إنجليزي لكرة القدم. الدرس بالنسبة لولي العهد هو أنه في عصر وسائل اإلعالم 

ثال، تبرئة على سبيل الم-يمكن أن تكون لمحاوالت الهروب من الحقيقةاالجتماعية، 

 .أثير عكسي في كثير من األحيانت -محكمة سعودية المقربين من ابن سلمان

قد ال تكون مثل هذه النتائج العكسية ذات أهمية كبيرة داخل السعودية، فوسائل 

ابن سلمان يواجه تحديًا جديدًا ا، ولكن اإلعالم مروّضة واألصوات المعارضة يتم قمعه

، في الوقت الذي يتمثّل في كيفية المحافظة على شعبيته لدى السعوديين العاديين

 تُفرض فيه أقسى إجراءات التقشف التي عرفتها السعودية على اإلطالق.
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طُلب من المواطنين أن يغيروا أنماط حياتهم، ولكنهم ربما ينظرون إلى تبذير قادتهم، 

مليون دوالر ويختاً  450اصة أولئك الذين يشترون لوحة لليوناردو دا فينشي بقيمة خ

 . مليون دوالر 320بقيمة 

لماذا قد يتساءل رجال األعمال الذين يعانون من ضرائب عالية واستهالك أقل، 

يحاول صندوق االستثمار شراء فريق نيوكاسل يونايتد، بدالً من ضخ االستثمارات في 

 .خاص السعوديالقطاع ال

وال يمكن البن سلمان االعتماد على منظمات المجتمع المدني لتكون بمثابة صمام 

فقد سجن العديد من أشهر الناشطين االجتماعيين في أمان أمام الجمهور، 

وباإلضافة إلى الوسائل التقليدية لخنق المعارضة، تم استخدام أساليب  المملكة.

 .وسائل التواصل االجتماعي مضايقة المعارضين علىجديدة مثل 

يمكن أن يؤدي عدم الرضا العام عن الظروف االقتصادية أيضًا إلى تغذية المعارضة 

. على سبيل المثال، يضغط الداخلية، ويشجع األجانب المعارضين لنظام ابن سلمان

المشرعون األوروبيون على الحكومة السعودية لإلفراج عن أحد أبناء عمومته، األمير 

بن عبد العزيز، والذي تم احتجازه مع والده بدون تهمة منذ عامين. وقد بدأت  سلمان

 شركة ضغط في واشنطن حملة من أجل إطالق سراح األمير.

، وهو مسؤول للمطالبة باإلفراج عن أبناء سعد الجابري هدوءاًجهد أكثر هناك أيضًا 

الجابري بتقدير كبير  ويحظى. 2017مخابرات كبير سابق في المنفى االختياري منذ عام 

 في دوائر المخابرات الغربية، وخاصة في واشنطن.

، فقبل الرياض في عهد ابن سلمان بشكل غير متناسب لمثل هذا الضغط إستجابت

عامين، وعندما أعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريالند عن قلقها بشأن اعتقال 

لعالقات الدبلوماسية وصفقات النشطاء السعوديين، قام ابن سلمان بتعليق ا

في ظل الظروف االقتصادية الحالية، من غير المرجح أن يفرض قيوداً التجارة مع كندا. 

 .تجارية على أوروبا

لن يؤدي االستياء الداخلي إلى شيء يشبه الثورة، فسيطرة ابن سلمان على جهاز أمن 

لتقشف، سيصعب الدولة يجعل موقفه منيعاً عملياً، ولكن مع استمرار نظام ا

وينطبق الشيء نفسه على أي أمل قد ، الحفاظ على صورته كأمير شعبي في الداخل

 .يكون متبقياً لديه في رسم صورته كمصلح كبير في الخارج

كان هذا هو مثيراً للقلق بشكل خاص، فقد  2020يجب أن يكون ما سيحدث في عام 

ي يُفترض أن يصل ذروته باجتماع ، وهو االنتصار الذعام االنتصار الدولي البن سلمان
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قادة مجموعة العشرين في الرياض في قمتهم السنوية في نوفمبر. وعلى الرغم من 

أن الملك سلمان هو المضيف نظرياً، إال أن من المتوقع أن يكون ابن سلمان في 

 الصدارة. 

في قمة مجموعة العشرين في أوساكا الصيف الماضي، أخرج الرئيس دونالد ترامب 

حمد بن سلمان من الحرج بإشادته بقيادة ابن سلمان "المذهلة"، وتجاهل الدعوات م

 لمحاسبته على مقتل خاشقجي.

ابن سلمان ربما تكون العالقات بين الرئيس واألمير قد تراجعت منذ ذلك الحين، لكن 

. في يأمل على األرجح في أن ينقذه ترامب مرة أخرى من اإلحراج كما فعل في أوساكا

اض، ستكون المساعدة غير مباشرة: ستهيمن نتيجة االنتخابات الرئاسية الري

بما يحمي األمير من اهتمام األمريكية على جميع المناقشات على هامش االجتماع، 

 غير مرحب به.

بصفته أهم زعيم في العالم العربي، ال يمكن لولي العهد التهرب من األضواء لكن 

تأقلمون مع حقائق ما بعد كورونا سوف . فالسعوديون الذين يلفترة طويلة

يتطلعون إلى ابن سلمان إلرشادهم خالل أصعب فترة في تاريخ بالدهم الحديث، 

 وسيراقب العالم األوسع لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تخليص نفسه.

Bloomberg, Can Saudi Arabia’s Crown Prince Fix His Mistakes?, 07/06/2020 
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 وضع االقتصاد 

 الرسوم الجمركية في يوليو رفع

  

قررت "الجمارك السعودية" رفع الرسوم الجمركية على عدد كبير من البضائع اعتباراً 

يوليو. ويعتقد أن هذا القرار، والذي سيترافق مع دخول رفع ضريبة القيمة  10من 

المضافة حيز التنفيذ، سيتسبب في رفع األسعار بشكل كبير، بما سينعكس سلبًا 

نفاق المستهلكين، خاصة وأن الكثيرين منهم فقدوا وظائفهم أو انخفضت على إ

 رواتبهم، بعد إلغاء "بدل غالء المعيشة". 

، في تعديل سياسة آخر سترفع السعودية مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية

 يمكن أن يُضر بإنفاق المستهلكين، وهو اإلنفاق الذي يواجه أصالً انخفاضاً كبيراً.

الرسوم الجديدة، التي ستدخل حيز وثيقة أصدرتها الجمارك السعودية، فإن وطبقا ل

صفحة من المنتجات  74يونيو، سيتم تطبيقها على قائمة من  10التنفيذ في 

 ، من منتجات األلبان واللحوم والخضروات إلى السجاد ومواد البناء.المستوردة

ألنواع من نصف نقطة مئوية تتراوح ، حيث تختلف الزيادات في الرسوم من منتج آلخر

 لبعض الخضروات واألعشاب المستوردة. نقطة مئوية  15إلى معينة من األحماض 
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تشتد الحاجة إليها في السعودية، ومن يجلب التغيير عائدات غير نفطية يمكن أن 

 يُعطي دفعة للزراعة والتصنيع المحليين. المرجح أن 

في وقت األزمة، خاصة ستهلكين ستضرب أيضًا محافظ الملكن هذه التغييرات 

تترافق مع زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثالثة أضعاف، والتي ستدخل وأنها 

، األمر الذي سيزيد األسعار أكثر، في الوقت الذي يواجه فيها حيز التنفيذ في يوليو

 العديد من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض المرتبات.

عض المواد الزراعية، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل رغم أن السعودية تزرع ب

المنتجات المستوردة متاحة على نطاق أوسع في العديد من والمانجو والتمور، فإن 

 .محالت السوبر ماركت، وغالباً ما تكون أرخص

 

من المرجح أن تهدف هذه الخطوة إلى دعم اإلنتاج المحلي وزيادة اإليرادات غير 

ال أن االرتفاع في الرسوم الجمركية جنباً إلى جنب مع الزيادة القادمة في النفطية، إ

 .االقتصادي سيثبط االنتعاشضريبة القيمة المضافة 

الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية هذا العام بأكبر قدر خالل المتوقع أن ينخفض من 

 .عقدين

ي الناجم عن فايروس بسبب االنكماش االقتصاد تضرر اإلنفاق االستهالكي بالفعل

 كورونا. 
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على ٪ 33انخفضت معامالت نقاط البيع المستندة إلى البطاقات بنسبة في أبريل 

 ٪.35انخفضت سحوبات أجهزة الصراف اآللي بنسبة أساس سنوي، بينما 

Bloomberg, Saudi Arabia Redraws Customs Policy With Consumers to Bear 

Costs, 04/06/2020 

 يتجاوز كورونا ببطء االقتصاد

  

أظهرت معطيات شهر مايو أن أداء االقتصاد السعودي كان أفضل قليالً من شهر 

أبريل، لكنه بقي ضمن وضع االنكماش. وقد شهدت الشركات السعودية أسرع 

. ويُعتقد أن عودة الشركات للعمل لن 2009انخفاض في رواتب الموظفين منذ عام 

راً لضعف اإلنفاق االستهالكي، وإجراءات التقشف تُعيد النشاط االقتصادي، نظ

 الحكومية. 

سار تدهور ظروف العمل في أكبر ثالث اقتصادات في العالم العربي بوتيرة أبطأ في 

 مايو، بعد أن بدأت الحكومات في رفع بعض قيود اإلغالق.

تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بعد تراجع بسبب الجائحة، 

ال يزال ر واإلمارات، وفقًا الستطالعات مؤشر مديري المشتريات، ولكن ومص

 التي تفصل بين النمو واالنكماش. 50المقياس في البلدان الثالثة دون عتبة 
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في الشهر  44.4في مايو من  48.1ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 

 جديد والعمالة.، بفضل التباطؤ البطيء في اإلنتاج والعمل الالسابق

 

، حيث يسمح تخفيف عمليات ويتمثل التحدي اآلن في البناء على الزخم االقتصادي

اإلنفاق االستهالكي ال يزال اإلغالق لبعض الشركات بإعادة افتتاح أعمالها، إال أن 

 .ضعيفًا

بين الدول، فحتى عندما شهدت  قد يكون االنتعاش في المستقبل غير متكافئ

اليات المتحدة إلى السويد انتعاشاً في مايو، انخفض مقياس المصانع من الو

 النشاط الصناعي في الصين.

من المرجح رغم تحرك السعودية في نهاية مايو لضخ سيولة إضافية في البنوك، فإنّ 

 أن تؤدي القيود المالية بعد انهيار أسعار النفط الخام إلى إعاقة التحفيز.

في اقتصادات القطاع الخاص في السعودية  على الرغم من تحسن الشهر الماضي

، وتم هذا األمر في كثير من واصلت الشركات إجراءات االنكماشومصر واإلمارات، 

 األحيان على حساب العمال.

 . 2009شهدت الشركات السعودية أسرع انخفاض في رواتب الموظفين منذ عام 

Bloomberg, Worst May Be Over for Biggest Arab Economies as Businesses 

Adapt, 03/06/2020 
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 على السعودية أن تعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

 

ستؤدّي األزمة االقتصادية الحالية للتأثير على اإلنفاق العسكري السعودي. ويتوقع 

أن يشمل هذا التأخير تأجيل أي صفقات سالح جديدة، وتأجيل الدفعات للعقود 

ن تقوم المملكة بشكل تدريجي بتخفيض تعداد مقاتلي القائمة أصالً. كما يتوقع أ

الجيش. لكن من غير المتوقع أن يتم تخفيض نفقات جهاز أمن الدولة والحرس 

الوطني. إال أن اإلنفاق على الصناعات العسكرية يتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة دون 

 تخفيض. 

بع األول والثاني من في الوقت الذي تواجه السعودية فيه انخفاض اإليرادات في الر

فضالً  قد تعمل الرياض على خفض أو تأخير شراء األسلحة باهظة الثمن،، 2020عام 

عن تعديل الجداول الزمنية للمدفوعات ولتسليم صفقات األسلحة الحالية في 

 ميزانيتها العسكرية.

الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية بنسبة تصل إلى من المتوقع اآلن أن ينخفض 

. وقد قررت المملكة بالفعل تخفيضات في اإلنفاق تبلغ حوالي 2020٪ في عام 3.2

مليار دوالر، وضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثالث مرات، وأنهت بعض إعانات  26.6

 الرهن العقاري وبدل المعيشة.

خفضت السعودية بشكل مستمر ، 2015منذ تولي الملك سلمان السلطة في عام 

إلى  2015٪ في 13.3كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، من حصتها من اإلنفاق 

 .2018٪ في 8
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تم تخفيض اإلنفاق العسكري السعودي بشكل أكبر من خالل تخفيض الرياض 

 لدورها في الحرب األهلية اليمنية.

من غير المرجح أن تقوم الرياض بخفض تمويل جهاز أمن للحفاظ على األمن الداخلي، 

 الذي تهيمن عليه القبائل.ك تمويل الحرس الوطني السعودي الدولة، وكذل

ستظل السعودية ملتزمة بضمان دعم اإلنفاق الدفاعي المتعلق برعاية عقدها 

فمن غير المرجح أن تقوم المملكة بتغيير مع المواطنين. وبناء على ذلك، االجتماعي 

، أقسام الجيش هياكل الرواتب أو المعاشات التقاعدية للسعوديين العاملين في

حيث ترغب بضمان قدرة الجنود وأسرهم على تجاوز األزمة االقتصادية الناجمة عن 

 وباء كورونا.

قد تسعى السعودية إلى تقليص عدد الجنود في جيشها بشكل مضطرد ومع ذلك، 

، والتي انخفض فيها عدد الجنود 2015-2010في الفترة بين كما فعلت  بمرور الوقت،

، وهو التخفيض الذي تم من خالل تناقص التقاعد 227,000إلى  فرد 233,500من 

 وانخفاض التجنيد.

لتوفير الردع أمام ستواصل السعودية أيضًا االعتماد على الواليات المتحدة 

 التهديدات الخارجية الرئيسية في المنطقة، مثل إيران.
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رد في "رؤية من المرجح أن تستمر السعودية أيضًا في العمل لتحقيق الهدف الوا

٪ من 50يمكنها من تلبية  "، والمتمثل في تطوير صناعة أسلحة مستقلة2030

 احتياجاتها الدفاعية خالل السنوات العشر القادمة. 

صناعة األسلحة المحلية في نظرًا ألن  من غير المحتمل تحقيق هذا الهدف،

من المرجح لكن . 2018٪ من احتياجاتها الدفاعية في عام 2السعودية لم تلبِّ سوى 

أن يستمر حصول الشركات المملوكة للدولة، مثل "الهيئة العامة للصناعات 

، العسكرية" و"الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، على دعم مستمر من الدولة

نظراً لدورها الحيوي المتزايد في توسيع االقتصاد السعودي غير النفطي، وهو هدف 

 .2030رئيسي آخر لرؤية 

ف صناعة الدفاع بالفعل آالف السعوديين، مما سيحفز الرياض على مواصلة تُوظّ

دعم المؤسستين، باإلضافة إلى الشركات المحلية األخرى، لضمان قدرتهم على النمو 

 وخلق المزيد من الوظائف.

مفضلة  من المرجح أن تتجنب الرياض صفقات األسلحة األجنبية الرئيسية الجديدة،

 لها ظروف اقتصادية أفضل بشراء نُظمِ أسلحة باهظة الثمن.االنتظار حتى تسمح 

تأخير المدفوعات على صفقات األسلحة من المرجح أن تستمر المملكة أيضًا في 

مع الواليات المتحدة لشراء أسلحة أمريكية  2017بما في ذلك اتفاقها لعام  الحالية،

 .2027مليار دوالر بحلول عام  350إلى  110الصنع بقيمة 

مليارات دوالر فقط في ستة من عقود األسلحة األجنبية  4فقت السعودية بالفعل أن

وهو أقل بكثير من التقدير المنخفض لوزارة الخارجية  على مدار العامين الماضيين،

 مليار دوالر سنويًا. 11األمريكية، والبالغ 

أيضًا إن  في أكتوبر، قالت شركة الدفاع جنرال ديناميكس ومقرها الواليات المتحدة

مليار دوالر تقريبًا مقابل مدفوعات المركبات  3.4المملكة تأخرت أيضًا في دفع 

مما يشير إلى أن السعودية قد تُفكر في إبطاء  ( الكندية،LAVsالمدرعة الخفيفة )

 المدفوعات للعقود الدولية األخرى خارج الواليات المتحدة.

 ا تحديًا إلدارة أمريكية أقل صداقة.قد يواجه التطوير الدفاعي في السعودية قريبً 

تعرضت العالقات األمنية للرئيس األمريكي دونالد ترامب مع السعودية لتدقيق 

 مكثف في واشنطن بسبب سجل المملكة المثير للجدل في مجال حقوق اإلنسان.
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أبدى خصم ترامب األساسي والمرشح الديمقراطي المفترض في االنتخابات الرئاسية 

جو بايدن، مخاوف مماثلة بشأن العالقة الوثيقة بين البيت األبيض  في نوفمبر،

والرياض. ومن بين تصريحات أخرى، قال بايدن إنه سيُحول المملكة إلى "دولة منبوذة" 

 خالل نقاش في نوفمبر. 

إذا هُزم ترامب في نوفمبر، فإن الرياض ستكون أقل قدرة على االعتماد على مبيعات 

 األسلحة األمريكية.

 Business Insider, فايروس كورونا and the collapse of oil prices mean Saudi 

Arabia will have to rethink its military priorities, 13/06/2020 

 انخفاض االحتياط النقدي األجنبي

  

مليار دوالر في أبريل، ليصل  21انخفض صافي االحتياطيات األجنبية للسعودية بنحو 

مليار دوالر، في ثاني انخفاض شهري على التوالي، بعد  444الحتياطيات إلى صافي ا

مليار دوالر. ويُعتقد أن المملكة بحاجة إلى إبقاء  24انخفاضه في مارس بقيمة 

 مليار دوالر للحفاظ على ربط الريال بالدوالر. 300احتياطياتها فوق 

، بعد أن ليار دوالر في أبريلم 21صافي االحتياطيات األجنبية للسعودية بنحو  إنخفض

حولت الرياض مليارات الدوالرات إلى صندوق الثروة السيادية لتمويل إنفاقه الخارجي 

 المتعاظم مؤخراً.

احتياطيات مايو أن  31وكشفت األرقام الصادرة عن البنك المركزي في وقت متأخر يوم 

 فاض شهري على التوالي. في ثاني انخ مليار دوالر، 444المملكة األجنبية انخفضت إلى 
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تحويل  وكان التراجع في أبريل متوقعًا، بعد أن قال وزير المالية محمد الجدعان إنه تم

، الذي يشتري مليار دوالر من االحتياطيات األجنبية إلى صندوق االستثمار العام 40

بشدة حصصًا في الشركات األمريكية واألوروبية الممتازة، بينما يسعى لالستفادة 

ن أزمة فايروس كورونا لشراء األصول بثمن بخس. وقد تمت التحويالت إلى م

 الصندوق في مارس وأبريل.

ويقول بعض المحللين إن استخدام احتياطيات السعودية لتمويل أنشطة صندوق 

 ، حيث تواجه المملكة أسوأ أزماتها االقتصادية منذ عقود. أمر مثير للجدلاالستثمار 

بقيادة التغيرات الجذرية التي حدثت في المملكة تياطيات على كما يدل انخفاض االح

كانت المملكة تاريخياً تستثمر محمد بن سلمان الذي يرأس صندوق االستثمار. فقد 

حيث احتياطياتها، والتي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي، بشكل محافظ، 

ل المنخفضة المخاطر تشتري في الغالب سندات الخزانة األمريكية وغيرها من األصو

 واألصول السائلة.

المخاطرة باحتياطيات الدولة مقابل عوائد غير مؤكدة هي لعبة عالية المخاطر، ونادراً 

 .بتنفيذهاما كانت المملكة تقوم 

مليار دوالر  300مملكة بحاجة إلى إبقاء احتياطياتها فوق ويقدر االقتصاديون أن ال

تصر على أنها ستحافظ وقد اتخذت الحكومة، التي . للحفاظ على ربط الريال بالدوالر

إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض اإلنفاق الحكومي، على ربط عملتها، 

وتعليق تكاليف المعيشة للموظفين الحكوميين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة 

 %.15ثالث مرات إلى 

رات دوالر لشراء حصص مليا 8أنفق صندوق االستثمار ما ال يقل عن في غضون ذلك، 

 Royalو BPفي األشهر الثالثة األولى من العام، بما في ذلك  في الشركات العالمية

Dutch Shell وTotal وBoeing وCitigroup وDisney وFacebook وCarnival. 

معدل استنفاد االحتياطي المحتمل التراجع الحالي في االحتياطيات يلفت االنتباه إلى 

 ، وقدرة الحكومة على زيادة اإليرادات . دمةفي األشهر القا

هذا االنخفاض هو دائما مصدر قلق، وخاصة بالنسبة للعمالت المرتبطة مثل الريال 

 السعودي.

وقال مسؤولون سعوديون إن تقلبات السوق العالمية خلقت فرصاً لصندوق 

مملكة االستثمار لالستثمار وبناء محفظته، مصرين على أن االستثمارات ستفيد ال

 على المدى الطويل.
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وقال وزير المالية في نهاية مايو إن الصندوق يبحث عن الوقت المناسب والسوق 

المناسبة، وقد أنهى الصندوق جزءًا من استثماراته، وهو ينتظر فرصًا في األسابيع 

 واألشهر القادمة. 

مستوى  السلطات تعتقد أنوأن الرياض أجرت الكثير من اختبارات الضغط، وقال إن 

، مقارنة بما نعتقد أننا بحاجة إليه للحفاظ على ربط االحتياطيات األجنبية مرتفع للغاية

 الريال ودعم االقتصاد. 

في وقت حجم التحويالت إلى صندوق االستثمار يمكن أن يثير القلق بين السعوديين 

 يتحملون فيه تدابير تقشف مؤلمة.

، وقد 2015-2014في أسعار النفط في تكافح الشركات السعودية منذ آخر انخفاض 

 تالشت اآلمال في انتعاش النشاط غير النفطي بفيروس كورونا.

لكن الحكومة  إنفاق الدولة هو المحرك الرئيسي للنشاط االقتصادي في المملكة،

 وإعادة ترتيب تخصيص األموال.ستضطر إلى تأخير المشاريع 

مليار ريال سعودي في البنوك لدعم  50مايو إنه سيضخ  27وقال البنك المركزي يوم 

القطاع المالي ومساعدة المقرضين على دعم الشركات الخاصة. وتمثل الحزمة 

الجولة الثانية من المساعدة النقدية التي قدمها البنك منذ بدء تفشي فايروس 

 كورونا. 

بعد انخفاض النفط قبل خمس سنوات، تراجعت احتياطيات المملكة األجنبية من 

 مليار دوالر.  500ليار دوالر إلى حوالي م 726

Financial Times, Saudi foreign reserves fall as sovereign wealth fund spends 

overseas, 01/06/2020 
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HSBC  بنوك سعودية ستةيغير تصنيف 

  

بتخفيض أسهمها لدى ستة بنوك سعودية، ألن هذه  HSBC Holdings Plcقام بنك 

حت باهظة الثمن. والبنوك الستة التي تم استهدافها في هذا االستثمارات أصب

التصنيف هي: بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك 

الراجحي والبنك الوطني التجاري ومجموعة سامبا المالية، فيما حصل بنك اإلنماء 

٪ هذا 17نسبة على تصنيف أقل. ويتوقع أن ينخفض صافي الدخل لهذه البنوك ب

 العام.

، وقالت إن بتخفيض أسهمه لدى ستة بنوك سعودية HSBC Holdings Plcقام بنك 

 بالنظر إلى المخاطر السلبية على األرباح.االستثمارات أصبحت باهظة الثمن هذه 

بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وشمل التخفيض 

هذه البنوك ، أي أن ي التجاري ومجموعة سامبا الماليةوبنك الراجحي والبنك الوطن

حصل البنك السابع الذي يتعامل معه ، فيما HSBCأصبح لديها نفس التصنيف لدى 

HSBC من البنوك الستة السابقة. ، وهو بنك اإلنماء، على تصنيف أقل 

٪ أخرى 3٪ هذا العام و17ينخفض صافي الدخل للبنوك السبعة بنسبة ويتوقع أن 

 .2021م عا
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إذا لم يتم تمديد دفع القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإذا ما 

البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض خفضت الحكومة من ضخها للسيولة، فإن 

 .مصرف الراجحي هو األقل تأثراً . وسيكون سيواجهان معظم مخاطر األرباح المحتملة

Bloomberg, HSBC Warns Against Buying Shares of Saudi Banks, 09/06/2020 



 

 
23 

 البنك األهلي التجاري يستحوذ على سامبا

  

مليار دوالر لالستحواذ على  15.6قدّم البنك األهلي التجاري عرضاً لدفع ما يصل إلى 

"مجموعة سامبا المالية". وصندوق االستثمار هو أكبر مساهم في كل من البنك 

دوقان حكوميان آخران حصصًا في سامبا. وسيبلغ األهلي وسامبا، كما يمتلك صن

مليار دوالر، مما يجعله ثالث أكبر بنك في  210إجمالي أصول البنك المشترك حوالي 

 المنطقة.

لدفع قدّم البنك األهلي التجاري، وهو أكبر بنك في السعودية من حيث األصول، عرضاً 

المنافسة، فيما سامبا المالية" مليار دوالر لالستحواذ على "مجموعة  15.6ما يصل إلى 

 يمكن أن يصبح أكبر عملية استحواذ مصرفية هذا العام.

٪ باالستناد إلى سعر إغالق سهم 27.5دفع عالوة تصل إلى وعرض البنك األهلي 

 . مليار سهماً جديداً لمساهمي سامبا 1.54يونيو. وسيُصدر البنك  23سامبا يوم 
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المصرفي بعد الضربة المزدوجة التي واجهت تتخذ السعودية خطوات لدعم قطاعها 

ويتوقع أن تواجه البنوك في االقتصاد جراء فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. 

نتيجة آلثار إجراءات اإلغالق وانخفاض اإلنفاق الحكومي وزيادة  السعودية ضربة قوية

 التخلف عن السداد.

قديم حزم تحفيز خيرة عن توأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في األشهر األ

 لدعم البنوك، ومساعدة العمالة في القطاع الخاص. مليار دوالر 27بحوالي 

مليار دوالر، مما يجعله ثالث أكبر  210سيبلغ إجمالي أصول البنك المشترك حوالي 

 بنك في المنطقة بعد بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي األول.

، مع امتياز قوي في الشركات للبنك األهلي أن تُقدم سامبا قيمة مضافةمن المرجح 

الكبيرة وعمليات سوق رأس المال، حيث تتمتع سامبا بواحد من أفضل مراكز رأس 

 المال والسيولة، وقد دأبت على إدارة جودتها االئتمانية بشكل احترازي.

كانت صناعة الخدمات المالية في الشرق األوسط حتى قبل كورونا تشهد موجة من 

ج، حيث سعت البنوك للوصول إلى طرقٍ لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز االندما

 رأس المال وسط تباطؤ النمو االقتصادي. 

مليون  30بنكاً محليًا ودوليًا يخدمون أكثر من  30هناك ما يقرب من في السعودية، 

 . شخص

عن تأتي الصفقة المحتملة بعد أكثر من نصف عام من تخلي البنك األهلي التجاري 

صفقة كان من شأنها أن تنشئ بنكًا يملك خطط لالندماج مع بنك الرياض، وهي 

 .مليار دوالر 200أصوالً بحوالي 

، استحواذه على "بنك األول"، HSBCالبنك السعودي البريطاني التابع لبنك  إستكمل

الذي كان مملوكًا جزئيًا لمجموعة "رويال بنك أوف سكوتالند"، في يونيو من العام 

 ماضي. ال

، فهو صندوق االستثمار هو أكبر مساهم في كل من البنك األهلي التجاري وسامبا

يمتلك صندوقان حكوميان آخران ٪ من سامبا. كما 23٪ من األهلي و 44يملك حوالي 

٪ 11.5، حيث تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد حصة بنسبة حصصًا في سامبا

 ٪.7.1سبة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بن

لتنويع مثابة دفعة لخطة ولي العهد بسامبا  -وستكون صفقة البنك األهلي التجاري 

 االقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.
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كما أنه يضيف إلى سلسلة من المعامالت الضخمة األخيرة التي تساعد على تحريك 

 االقتصاد في الشرق األوسط وسط الركود العالمي.

مليار دوالر في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لمجموعة  10.1ا باعت أبوظبي حصة قدره

يونيو في أكبر عملية استحواذ على البنية التحتية  22من المستثمرين الدوليين يوم 

 حتى اآلن هذا العام. 

، JPMorgan Chaseيتم تقديم المشورة إلى البنك األهلي التجاري من قبل شركة 

 .Morgan Stanleyوتعمل سامبا مع 

Bloomberg, Saudi Bank NCB Plans $15.6 Billion Takeover of Rival Samba, 

25/06/2020 

 أمازون تفتح متجر السعودية

  

الخاص بالسعودية، وهو موقع محوّل من موقع  الموقعقامت شركة أمازون بإطالق 

سوق.كوم، والمملوك من أمازون. وتعني هذه الخطوة أن توجهات الشركة 

لم تتأثر بالنزاع الذي اندلع بين رئيسها التنفيذي جيف بيزوس وابن  االستثمارية

 سلمان. 

 موقعًا إلكترونيًا للمتسوقين في السعودية،يونيو  17يوم  Amazon.com Incأطلقت 

يظهر استمرار مصالحها التجارية هناك، على الرغم من النزاع العام بين الرياض 

 والرئيس التنفيذي للشركة جيف بيزوس.
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األسباب التي دفعتهم المتحدثون باسم أمازون على طلب للتعليق على  يُجبلم و

 . التخاذ مثل هذه الخطوة

. وهو موقع للتسوق كانت أمازون قد Souq.comالموقع هو إعادة إطالق لموقع 

تحويل المستخدم بشكل تلقائي إلى اشترته من قبل. وعند طلب الموقع اآلن يتم 

 . amazon.saالعنوان الجديد 

قامت الشركة في العام الماضي بخطوة مماثلة، حين حوّلت موقع سوق في اإلمارات 

 . amazon.aeإلى 

الصراع بين بيزوس ومحمد بن سلمان لم يُعطل خطط أمازون تعني هذه األخبار أن 

 االستثمارية في المملكة بشكل كامل.

Business Insider, Amazon launches Saudi Arabia shopping site despite CEO's 

dispute with kingdom, 17/06/2020 

 وحيد يحصل على استثمار من أرامكو

 

قامت شركة أرامكو باالستثمار في شركة "وحيد انفست" لالستثمار اإلسالمي، وهي 

شركة مقرها نيويورك. وقالت الشركة بأنها حصلت على ترخيص لمزاولة العمل في 

ر عملها في الشرق األوسط. وتدرس الشركة السعودية، وستصبح الرياض مق

 اإلدراج في سوق تداول. 

حصلت منصة استثمار إسالمي على اإلنترنت مقرها نيويورك على دعم من شركة 

وجعل الرياض أرامكو، ويهدف هذا الدعم لتوسيع أعمال الشركة في الشرق األوسط 

 .مركزها في المنطقة

انفست" حصلت على التمويل من وحدة شركة "وحيد وقالت مؤسسة جنيد وحيد إن 

. وأضافت أن مليون دوالر 25أرامكو للمشاريع الريادية كجزء من جولة تمويل بقيمة 
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بيكو كابيتال ومقرها دبي ومجموعة كيو بول التي تتخذ من بوسطن مقراً لها 

 استثمرت أيضاً في الشركة.

على ترخيص للعمل  حصلت بالفعلوقال إن الشركة البالغة من العمر ثالث سنوات 

دولة،  20وتهدف إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في ، في السعودية

  مقارنة بتسع دول في الوقت الحالي.

أطلقت الشركة في أكتوبر أول منصة استثمارية رقمية متوافقة مع الشريعة 

يل ، حيث تسعى لالستفادة من الطلب المتزايد على التمواإلسالمية في ماليزيا

 اإلسالمي.

، وقالت بأنها أُدرجت تدرس أيضا اإلدراج في البورصة السعوديةوقالت الشركة إنها 

 في بورصة ناسداك العام الماضي. 

 & Johnsonو Appleوتمتلك الشركة استثمارات في شركات عالمية، بما في ذلك 

Johnson وIntel Corp . 

Bloomberg, Aramco Backs New York Fintech Firm Offering Islamic 

Investments, 08/06/2020 

 سياسة التقشف ال تشمل األسلحة!
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لم تتأثر الطلبات السعودية لشراء السالح بسياسات التقشف التي أُعلن عنها، فقد 

قامت بطلب ألف صاروخ من شركة بوينغ. وحصل تنفيذيون في شركات األسلحة 

اء على بقاء اإلنفاق السعودي على على تعهدات من مسؤولين رفيعي المستوى وأمر

األسلحة بمستوياته السابقة. لكن لو حصل تراجع، فإن من المحتمل عندها أن تتأثر 

 الصفقة الكبيرة التي تعهّد بها ابن سلمان أثناء زيارته لواشنطن. 

، على شهية السعودية الشديدة لألسلحة الغربية ومعدات الدفاع لم تتأثريبدو أن 

 بير التقشف الشاملة التي كشفت عنها الحكومة الشهر الماضي.الرغم من تدا

قال أحد التنفيذيين الغربيين في صناعة األسلحة ومقره في الخليج. "لدينا عدد كبير 

من الطلبات"، و"قد كنت أتوقع أن يكون هناك انقطاع، لكن المعلومات من 

 لك".لن يفعلوا ذ السعوديينالمستويات العليا واألمراء تقول بأن 

مُنح جناح الدفاع في بوينغ عقودًا بعد يومين من إعالن الرياض عن إجراءات التقشف، 

. و ومضاد للسفنج-صاروخ أرض 1000مليار دوالر لتزويد المملكة بأكثر من  2.6بقيمة 

ورغم أن هذا العقد هو جزء من اتفاقيات طويلة األجل، إال أنها عالمة على أن 

 على الدفاع.  السعودية لم تغير إنفاقها

قالت شركة لوكهيد مارتن األمريكية لتصنيع األسلحة التي تزود أنظمة ثاد للدفاع 

" من لم تشهد تراجعًا في اإلنفاق على الدفاعالصاروخي للحكومة السعودية، إنها "

 قبل أي من عمالئها الرئيسيين في الشرق األوسط.

د للشرق األوسط، إنه من السابق وقال روبرت هاروارد، الرئيس التنفيذي لوحدة لوكهي

ألوانه معرفة ما إذا كانت الضغوط الواقعة على الميزانية ستنتقل إلى مصاريف 

إنه يتوقع أن العمالء، بما في ذلك السعودية، سيواصلون الدفاع، لكنه قال 

 .مشترياتهم

كثر من قال هاروارد: "التهديدات اإلقليمية ليست في حالة تراجع وال يمكن التنبؤ بها أ

 أي وقت مضى.

شركته لم تشهد "أي تحول لدى وقال مسؤول تنفيذي آخر في الدفاع في الخليج إن 

 "، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يتغير. العمالء

المحللين يتوقعون أن تكون مبيعات األسلحة إذا كان ال بد من إجراء تخفيضات، فإن 

بن سلمان في ترسيخ عالقته  الجديدة باهظة الثمن، والتي ساعدت ولي العهد محمد

 الشخصية مع الرئيس دونالد ترامب، هي األكثر عرضة للتضييق. 
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رفع لوحة حملت ، 2018عندما استضاف ترامب ابن سلمان في البيت األبيض في 

 بما في ذلك طائرات ودبابات وسفن البحرية. مليار دوالر، 12.5مبيعات بقيمة 

المملكة "ستواصل ة فاينانشيال تايمز إن وقالت وزارة المالية السعودية لصحيف

ولن تدخر موارد للدفاع عن شعبها وأرضها". وقالت اإلنفاق على احتياجاتها العسكرية 

الوزارة إنها تعمل على ترشيد اإلنفاق لضمان حصول المملكة على معدات دفاعية 

 "بالتكلفة المناسبة للكمية المناسبة والمواصفات المناسبة". 

مليار ريال سعودي،  198ات العسكرية المقدرة في العام الماضي بلغت النفق

لكن وزارة المالية قالت إن االنخفاض يعكس  ،2018% عن عام 18.3بانخفاض نسبته 

 "تحسن المشتريات والتخطيط" وليس انخفاضًا في التمويل. 

من األرقام  كان في الواقع أعلى بكثير 2019يُقدر المحللون المستقلون أن إنفاق 

 المعلنة.

ولكن معظم الدول في  اإلنفاق الدفاعي في جميع أنحاء الشرق األوسط غير شفاف،

 المنطقة لديها ميل إلى األسلحة األمريكية. 

منذ مارس، وافقت وزارة الخارجية األمريكية على مبيعات أسلحة محتملة لإلمارات 

 حيات أباتشي وطائرات النقل.ومصر والكويت والمغرب، من الصواريخ إلى تجديد مرو

تبرز السعودية إلى حد بعيد كأكبر مستورد لألسلحة في المنطقة، ومعظم استيرادها 

 هو من الشركات األمريكية والبريطانية.

وعلى مدى خمس سنوات أنفقت  % من ميزانية الحكومة،17يمثل الدفاع حوالي 

 اليمن.السعودية عشرات المليارات من الدوالرات في حربها في 

مليار  87بلغ اإلنفاق الدفاعي للمملكة ذروته عند أعلى مستوى له على اإلطالق عند 

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، وهو العام الذي  ،2015دوالر في عام 

 بدأت فيه حرب اليمن. 

فرضت السعودية وقفاً إلطالق النار من جانب واحد منذ أبريل، وهي خطوة قد تؤدي 

 إلى تحقيق توفير كبير في ميزانية الدفاع. 

قد يكلف ما لكن هذا  ،P-8تفكر الرياض في شراء طائرات دورية بحرية من طراز بوينغ 

بما في ذلك األسراب الجديدة وبرامج التدريب، باإلضافة إلى  مليارات دوالر، 3يصل إلى 

 تكلفة الطائرات نفسها. 
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Financial Times, Saudi Arabia to keep buying arms despite austerity, 

07/06/2020 

 أكثر من مليون أجنبي قد يغادرون السعودية

 

. ومن المتوقع أن 2020مليون أجنبي السعودية خالل عام  1.2يتوقع أن يغادر نحو 

يؤدي خروج العمالة األجنبية بهذه النسبة إلى عواقب اقتصادية سلبية على المدى 

 يبقيمن جهة أخرى في توفير وظائف للسعوديين، بما القصير، لكنه سيساعد 

 %. 12مستوى البطالة بينهم عند حدودها الحالية، حول 

يتوقع أن يُغادر أكثر من مليون عامل أجنبي السعودية، بما يمكن أن يساعد في 

الحفاظ على مستوى البطالة بين مواطني المملكة، حتى مع انكماش االقتصاد ألعلى 

 كثر من عقدين.مستوى له من أ

يمكن أن يغادر السعودية وفقاً لتوقعات "جدوى لالستثمار"، ومقرها الرياض، فإنه 

 . ٪ من إجمالي العاملين 9مليون أجنبي، أي ما يقارب من  1.2هذا العام نحو 

 ٪.12تبقى البطالة بين المواطنين عند حوالي قالت "جدوى" إن من المتوقع أن 
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. عمالة األجنبية بهذه النسبة إلى عواقب اقتصادية سلبيةمن المرجح أن يؤدي خروج ال

قد يوفرون فرصًا جديدة للعمال لكن المغادرين، إلى جانب دعم الدولة للشركات، 

 في الوقت الحالي.السعوديين 

ووفقًا لجدوى، فإنه و"مع بدء االقتصاد في التعافي بحلول نهاية العام، فإن من 

". "إن مثل هذه ي الطلب على سلع وخدمات معينةارتفاع فالمحتمل أن يكون هناك 

الزيادة، إلى جانب الحدّ المحتمل لتأشيرات األجانب الجدد، يمكن أن توفر المزيد من 

 الفرص للمواطنين".

لقد كان استبدال العمال األجانب بالسعوديين هدفاً رسمياً لعقود، لكن هذا الهدف 

 لة الماضية. حقق نجاحاً محدوداً على مدى السنوات القلي

دفعت أنظمة "السعودة" الصارمة المزيد من السعوديين إلى وظائف كان يهيمن 

 عليها األجانب في السابق. 

٪ من 60حتى اآلن، ساعدت إجراءات التحفيز الحكومية، بما في ذلك التعهد بتغطية 

. تقليل فقدان الوظائف السعوديةرواتب بعض السعوديين في القطاع الخاص، على 

ألف عامل أجنبي غادروا المملكة بالفعل  323يُقدّرون أن االقتصاديين في جدوى  لكن

 وخاصة في قطاعات السفر والفنادق والمطاعم بشكل خاص.  منذ بداية العام،

Bloomberg, Expat Departures to Benefit Saudi Arabia’s Unemployed, 

15/06/2020 
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 لسعوديةانخفاض االستثمار األجنبي المباشر في ا

 

أظهرت معطيات صادرة من األمم المتحدة أن السعودية تمكنت من رفع تدفقات 

مليار في  4.2مليار دوالر، مقارنة مع  4.6إلى  2019االستثمار األجنبي المباشر في عام 

، وأقل من نصف الهدف 2017، لكن الرقم يبقى أقل بكثير مما تم تحقيقه قبل عام 2018

 مليار دوالر.  10البالغ ، و2019الرسمي لعام 

مليارات دوالر من االستثمار األجنبي  10لم تتمكن السعودية من تحقيق هدفها لجذب 

حيث تُهدد األضرار الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار  المباشر العام الماضي،

 النفط بإبعاد الخطط عن مسارها.

ارتفعت تدفقات فقد  ة والتنمية،لتقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارووفقًا 

مليار دوالر في  4.2من  2019مليار دوالر في عام  4.6االستثمار األجنبي المباشر إلى 

 .2017العام السابق، لكنها ظلت بعيدة عن المستويات التي شوهدت قبل عام 

لكنها كانت ال تزال أعلى  2018تباطأت االستثمارات الخارجية بشكل ملحوظ منذ عام 

 ثير من التدفقات الخارجة في السنوات السابقة.بك

 2019-2015تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى السعودية 
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 ". 2030إن جذب المزيد من االستثمارات األجنبية هو هدف رئيسي في إطار "رؤية 

قال وزير التجارة واالستثمار السابق في المملكة، ماجد القصبي، العام الماضي إن 

. 2020مة تخطط بالفعل لمضاعفة هدف االستثمار األجنبي المباشر لعام الحكو

، في الوقت الذي يتجه فيه االقتصاد ألسوأ هذا الهدف موضع شك اآلنوربما يكون 

 .1999انكماش منذ عام 

 (2020-2017إنفاق المستهلكين السعوديين )

 

Bloomberg, Saudi Chase of $10 Billion FDI Goal Faltered Before Virus, 

18/06/2020 
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 السعودية تواجه مخاطر سياساتها الخاطئة

 

أضاعت السعودية فرصة بناء مالءة مالية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، حتى 

وصلت اآلن إلى الوضع الذي لم يعد أمامها إال خيار شدّ األحزمة ورفع الضرائب. 

٪ من الناتج المحلي 16يبلغ حوالي  وستواجه السعودية هذا العام عجزًا في الميزانية

. ويمكن أن ال تُحقّق الزيادة في ضريبة القيمة 2016اإلجمالي، وهو األوسع منذ عام 

 المضافة العوائد المتوقعة منها، ألن اإلنفاق سيكون محدوداً. 

أضاعت الفرصة التي كانت أمامها لتوفير المزيد من األموال عندما ألن السعودية 

، فلم يبق أمامها اآلن سوى خيار رفع الضرائب وخفض لنفط أعلىكانت أسعار ا

 المخصصات، في الوقت الذي يُعاني فيه االقتصاد من انكماش غير مسبوق. 

الريال بالدوالر يعني عدم وجود مجال لتدخل السياسة النقدية من أجل تحقيق  ربط

  االستقرار في الطلب.

سيظل قريبًا مما  2020ن اإلنفاق العام لعام بينما قال وزير المالية محمد الجدعان، إ

كان مخططًا له، إال أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وحزم المساعدة للشركات 

 . سيؤدي إلى خفض النفقات بالضرورة
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٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو 16ستكون النتيجة عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 

 . 2016األوسع منذ عام 

، وقد أعلنت الحكومة عن خطط ويل العجز جزئياً من خالل االحتياطياتسيتم تم

، والذي سوف ومن خالل االقتراض المحلي والدوليمليار دوالر هذا العام،  32لسحب 

مليار دوالر  20مليار دوالر(. وقد اقترضت المملكة بالفعل حوالي  72يسد بقية العجز )

 هذا العام.

، تدفع االقتصاد غير النفطي إلى انكماش عميق ومدمرهذه اإلجراءات والخطر هو أن 

من غير المرجح أن فمع انخفاض الطلب بالفعل واستمرار التباعد االجتماعي، فإنّ 

زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة ثالث ، بما يعني أن يندفع المشترون إلى المتاجر

 .مرات يمكن أن تفشل في توليد اإليرادات المخطط لها

إلجراءات األخيرة أيضًا مع الهدف الرئيسي إلدارة االقتصاد الكلي على المدى تتعارض ا

 القصير، وهو جعل دورات األعمال أقل تقلبًا وأكثر قابلية للتنبؤ بها.

االفتقار إلى البدائل هو قد ال يكون أمام الحكومة اآلن سوى خيار شد األحزمة، ولكن 

ءة مالية كان يمكن استخدامها لصدّ أضاعت الحكومة فرصة لخلق مال، فقد عيب آخر

 2018دوالرًا للبرميل في  72أسعار النفط ، وذلك عندما كان متوسط صدمة الفيروس

 .2019دوالرًا في  64و

كان من المتوقع أن . فحتى قبل اإلعالنات األخيرة، سيكون التأثير االقتصادي مؤلمًا

وتزيد خاطر انخفاض كبيرة، ، مع م٪ هذا العام2.9ينكمش االقتصاد الكلي بنسبة 

 اإلجراءات األخيرة من احتمالية حدوث انكماش بصورة أكبر.

فستفلس المزيد من الشركات، إذا كانت السياسة المالية تضر أكثر مما تنفع، 

وسترتفع البطالة بين المواطنين بشكل أكبر، ومن المرجح أن يغادر المغتربون بأعداد 

 ة في االقتصاد إلى دوامة انكماشية.كبيرة، وقد تؤدي الطاقة الفائض

، فمع اتخاذ القرارات المركزية وضعف اإلشرافالمشكلة في السعودية هي التنفيذ، 

 سيكون من المغري للغاية أن تُنفَق مبالغٌ كبيرة عندما ترتفع أسعار النفط. 

Bloomberg, Saudi Insight: Economic model is shot, time for fiscal rules, 

03/06/2020 
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 ابن داود: مجموعة عائلية تهيمن على سوق التجزئة

 

تُعدّ مجموعة ابن داود القابضة إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في السعودية، حيث 

تملك سلسلتي سوبر ماركت وأكبر منصة للبقالة إلكترونية في المملكة، حيث 

مليار دوالر  46شركة يستخدمها حوالي عُشر سكان المملكة. وتبلغ قيمة مبيعات ال

مليار دوالر، وتوظف  1.6متجراً، مع عائدات مجتمعة تزيد عن  73سنوياً، وتشرف على 

 شخص وتسجل نمو مبيعات مزدوج الرقم. 10,000

بدأ صاحب سوبر ماركت ابن داود السعودي أحمد بن داود حياته المهنية للبيع بالتجزئة 

متجر عائلته، وقضى ثمانية أيام بصورة شاقة، حيث عمل عندما كان طفالً في 

 كمساعد مبيعات في قسم األلعاب دون أن يتمكن من بيع أي شيء.

إلحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في اليوم، أصبح ابن داود الرئيس التنفيذي 

مجموعة عائلية تتحكم في سلسلتي سوبر )ابن داود القابضة(، وهي السعودية 

، وهو أكبر منصة للبقالة إلكترونية في Danube Onlineماركت ومتجر إلكتروني 

أي حوالي عُشر سكان  ماليين مستخدم، 3المملكة، حيث يبلغ عدد مستخدميها 

 المملكة.

ساعة في اليوم، رغم الحظر الذي  24تفتح العديد من متاجر ابن داود أبوابها على مدار 

م المتسوقون فُرض بسبب كورونا والذي استثنى محالت المواد الغذائية. ويقو

 بزيارات أقل لهذه المتاجر ولكنهم يشترون كميات أكبر.

يقول ابن داود إنه على الرغم من االنخفاض في اإلنفاق على تناول الطعام في الخارج، 

 . المستهلكين حافظوا على إنفاق البقالةفإن 
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يمثل بن داود، الذي سيطر على الشركة قبل عام، جيلًا يرتقي في صفوف الشركات 

العائلية السعودية، وهو جيل تلقى تعليمًا جامعيًا، ولديه قيادة أكثر احترافية 

 واستعدادًا أكبر للعمل مع شركاء مثل المستثمرين األجانب.

العديد من أبناء جيله من المدراء التنفيذيين هم في العشرينات والثالثينات من العمر، 

 . 2030وهم من أنصار رؤية 

مستشارة في مجلس األعمال السعودي األيرلندي في دبلن، تقول سميحة الشيخ، ال

، ومن المتوقع أن تقوم هذه الشركات شركة عائلية في المملكة 1000هناك حوالي إن 

 بدور محوري في النمو االقتصادي.

 46بقيمة مجموعة بن داود هي في وضع جيد، فهي مشغل رائد في سوق البقالة 

متجراً تحمل عالمة الدانوب أو بن داود، مع  73 مليار دوالر في السنة، وتشرف على

شخص وتسجل نمو  10,000مليار دوالر، وتوظف  1.6عائدات مجتمعة تزيد عن 

 . مبيعات مزدوج الرقم

، حيث تقدم أغذية طازجة ومستوردة المتسوقين األثرياء 46تخدم متاجر الدانوب الـ 

 .ك األقل ثراءًأولئ 27متاجر ابن داود الـ وعضوية، في حين تستهدف 

تولى أحمد إدارة األعمال من عمه خالد بن داود، الذي ال يزال عضواً في مجلس اإلدارة 

 مع عم آخر هو عبد الخالق.

عامًا من قبل جدهم بن داود  50تم تأسيس ثروة العائلة في التداول منذ أكثر من 

 واثنين من أعمامه. 

والتي امه "شركة بن داود القابضة"، ، أسس والد بن داود واثنين من أعم1984في عام 

تُسيطر اليوم على إمبراطورية تجارية يبلغ حجم مبيعاتها السنوي عدة مليارات من 

الدوالرات، بدءًا من فندق إلى شركات توزيع المواد الغذائية بالجملة وسلسلة مخابز 

 تسمى "نجمة الدانوب".

. فاإلحصاءات دة عمليةً سهلةنادرا ما تكون الخالفة في مثل هذه المجموعات المعق

% تصل إلى الجيل 12% فقط من الشركات تعيش للجيل الثاني، و30تشير إلى أن 

 % فقط ال تزال موجودة في الجيل الرابع.3الثالث، و

يقول بن داود إن اختياره العام الماضي كرئيس تنفيذي كان "مرتكزا على األداء" بدال 

 ائلية". من أن يكون مبنياً على اعتبارات "ع
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قامت مجموعة "انفستكورب"، وهي مجموعة استثمار دولية خاصة مقرها البحرين، 

، بعد أن خففت 2016في االستحواذ على حصة أقلية في "مجموعة ابن داود" في عام 

 السعودية قواعدها بشأن االستثمار األجنبي في التجزئة.

بما في ذلك  السعودية،استثمرت إنفستكورب في العديد من الشركات العائلية وقد 

متجر الذهب والمجوهرات "الزوردي"، التي أسسها عبد العزيز صالح العثيم في عام 

1992. 

، وأنه على الرغم من أثر مليار دوالر 1.8قيمة الشركة تبلغ يقول أحمد بن داود بأن 

فيروس كورونا على أسواق األسهم، إال أن مجموعته تركت الباب مفتوحًا لالكتتاب 

 ام.الع

بسرعة أيضًا، وساهم   Danube Onlineوتنمو أعمال المجموعة اإللكترونية عبر موقع 

فايروس كورونا في هذا النمو. ويقول أحمد إن المنافسة في محالت البقالة على 

، Haseelو Nana Directو Saryاإلنترنت كبيرة، بما في ذلك المنافسين األصغر مثل 

نب بما في ذلك ماجد الفطيم وأمازون الذي يمتلك باإلضافة إلى المستثمرين األجا

 سوق.كوم.

Financial Times, Retail mogul Ahmad BinDawood grapples with coronavirus 

challenge, 16/06/2020 
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 ارتفاع صافي األصول األجنبية

 

%، بعد ثالثة 0.2ارتفع صافي األصول األجنبية في السعودية خالل شهر مايو بنسبة 

مليار  445ر من االنخفاض المتواصل. ووصل هذا الصافي في نهاية مايو إلى أشه

دوالر. كما أظهرت معطيات مايو أن إنفاق المستهلكين في شهر مايو انخفض 

بشكل حاد على أساس سنوي، مع انخفاض معامالت نقاط البيع اإللكترونية إلى 

 ٪.32جانب السحب النقدي بنسبة 

، بعد ثالثة أشهر من التراجع بية للسعودية في مايوارتفع صافي األصول األجن

 445مليارات ريال، ليصل إلى  3٪، أو نحو 0.2ارتفع المخزون بنسبة المتواصل. فقد 

 .مليار دوالر

مليار دوالر في مارس  47االنخفاض التراكمي القياسي ألكثر من وقال المسؤولون إن 

والر من البنك المركزي إلى صندوق مليار د 40وأبريل يرجع بشكل رئيسي إلى تحويل 

، بهدف دعم االستثمارات في الخارج لالستفادة من اضطرابات الثروة السيادية

 السوق خالل جائحة فيروس كورونا.
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مع وصول االحتياطيات إلى أدنى مستوى لها منذ عقد تقريبًا، حاولت السعودية كبح 

بسبب تفشي الفايروس وتراجع جماح اإلنفاق في الداخل حيث تواجه أزمة مزدوجة 

 عائدات الطاقة. 

الحكومة ستسحب من االحتياطيات ما قد يصل وقال وزير المالية محمد الجدعان إن 

 ، كما هو مخطط أصالً في الميزانية.مليار ريال خالل العام بأكمله 120إلى 

عند أكثر ، وتم تداوله ٪ في مايو مقارنة مع أبريل40وقد ارتفع خام برنت بما يقرب من 

، دوالرًا 76.10هذا الرقم ال يزال أقل بكثير من دوالرًا للبرميل هذا الشهر، ولكن  40من 

والتي يقدرها صندوق النقد الدولي باعتبارها النقطة التي تحتاجها السعودية لموازنة 

 ميزانيتها.

 ٪ هذا العام.6.8يرى صندوق النقد الدولي أن االقتصاد السعودي سينكمش بنسبة 

إنفاق المستهلكين في شهر يونيو أن  29ظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة يوم أ

انخفاض معامالت نقاط البيع ، مع مايو انخفض بشكل حاد على أساس سنوي

 .٪32اإللكترونية إلى جانب السحب النقدي بنسبة 

لى ٪ تقريبًا ع20بنسبة ، حيث ارتفع اإلجمالي الطلب ارتفع مقارنة بشهر أبريللكن 

، وجاء هذا االرتفاع بعد أن خففت المملكة العديد من قيودها أساس شهري

المتعلقة بكورونا في مايو، بما في ذلك حظر التجول الذي حدّ من ساعات العمل، كما 

ارتفاع الطلب في مايو قد يعود إلى أن السعوديين يقومون بالشراء مقدماً أن 

 .يوليو 1استباقاً لرفع ضريبة القيمة المضافة في 



 

 
41 

Bloomberg  Saudi Net Foreign Assets Rise for First Time Since January

 28/06/2020 

 

 العالقات الدولية

 

 ترامب يحاول من جديد حل األزمة الخليجية

 

تقود الواليات المتحدة جهوداً جديدة للضغط على السعودية واإلمارات من أجل 

لمجال الجوي لكال البلدين، كي ال تُجبر السماح للطائرات القطرية بالعبور في ا

الطائرات القطرية على المرور في األجواء اإليرانية، وتمويل الخزينة اإليرانية نتيجة 

لذلك. ويرى المسؤولون السعوديون أن ورقة إغالق األجواء هي ورقة الضغط 

ة األساسية لدى الرياض، وأن التخلي عنها دون مقابل سيفقد الرياض قوة تفاوضي

 أمام الدوحة. 
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تتخذ إدارة ترامب مسارًا جديدًا في محاولة حل النزاع بين قطر وجيرانها في الخليج، من 

على شركات  تفرضانهالضغط على السعودية واإلمارات لوقف الحظر الذي خالل 

 .أراضيهماالتي تحلق فوق الطيران القطرية 

يحبط آمال الواليات  بما مقاومة شديدة من السعودية،تواجه الجهود األخيرة 

المتحدة في حل الخالف الذي يعقد جهودها الحتواء إيران، أحد أهدافها الرئيسية في 

 الشرق األوسط.

تُركز إدارة ترامب جهودها للتوسط على حل بسبب االنتكاسات الدبلوماسية المتكررة، 

 ، وهو قضية المجال الجوي.تفصيل واحدة

ط شخصياً على القادة السعوديين إلنهاء ترامب ضغقال المسؤولون إن الرئيس 

والتي تُجبر الطائرات القطرية على التحليق فوق  القيود المفروضة على المجال الجوي،

 تريد الواليات المتحدة قطعه.وتزوّد طهران بمصدر تمويل إيران، 

 قال أحد المسؤولين األمريكيين إن عبور الطائرات القطرية في األجواء اإليرانية يُشكل

 ".مصدر إزعاج مستمر لنا، حيث تذهب األموال إلى خزائن إيران"

تشمل استراتيجية إدارة ترامب في الشرق األوسط مواجهة طموحات إيران في 

المنطقة، والحد من الوجود العسكري األمريكي، وتشجيع الدول العربية على تعميق 

 العالقات مع إسرائيل واحتواء تداعيات حرب أسعار النفط.
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أحد اآلثار الجانبية غير المتوقعة لقرار عدّ رسوم التحليق التي يتم دفعها إليران ت

 السعودية واإلمارات مقاطعة قطر.

لم يقدم المسؤولون األمريكيون أي تقديرات عن مقدار األموال التي تجنيها طهران 

 133ت إيران تلقمن رسوم شركات الطيران. لكن وكالة مهر اإليرانية لألنباء قالت إن 

 .2019ومارس  2018مليون دوالر من إجمالي رسوم الرحالت الجوية بين مارس 

مع العاهل أثار ترامب شخصيا المسألة في مكالمات في وقت سابق من هذا الربيع 

 السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

 بيرًا لقطر،يترددون في التجاوب مع أمر يعتبرونه تنازلًا كالمسؤولين السعوديين 

 .2022خاصة وهي تستعد الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام  

قطر تريد شيئًا واحدًا فقط: سماء مفتوحة تتمكن من قال مسؤول سعودي مطلع: "

إذا تخلى السعوديون عن هذا األمر، فإنها تتخلى عن نفوذها الوحيد "، لكن التحليق فيها

 ".على قطر
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ات السعودية واإلماراتية من خالل رفع شكاوٍ إلى األمم ردت قطر على اإلجراء

المتحدة، حيث تأمل في أن تفرض على منافسيها الخليجيين عقوبات كبيرة جراء 

 إغالقهم لمجالهم الجوي أمامها واتخاذ خطوات لعزلها. 

تأمل الواليات المتحدة أن تتخلى قطر عن تحدياتها إذا سمحت السعودية وحلفاؤها 

سيفعلون . وقد أشار المسؤولون القطريون إلى أنهم خدام مجالها الجويلقطر باست

 .ذلك إذا تم حل القضايا العالقة

بشأن الطائرات التي تحلق فوق مخاوف تتعلق بالسالمة لدى الواليات المتحدة أيضًا 

إيران، فقد أسقط الجيش اإليراني في كانون الثاني / يناير الماضي بطريق الخطأ طائرة 

شخصًا. وقد أثار ذلك  176ة أوكرانية أقلعت من طهران، مما أسفر عن مقتل تجاري

مخاوف الواليات المتحدة بشأن األمريكيين العاملين في قاعدة العُديد الجوية في 

قطر الذين يستخدمون الرحالت الجوية التجارية التي تحلق فوق إيران للدخول والخروج 

 من الدوحة.

زير الخارجية القطري سراً إلى العاصمة السعودية لعرض في الخريف الماضي، سافر و

قطع عالقات بالده مع اإلخوان المسلمين . وقد تعثر هذا المسعى بسرعة نتيجة 

 لشك السعوديين بصدق قطر.

فشلت المحاولة األولى إلدارة بعد قيام الواليات المتحدة بقتل سليماني في يناير، 

 اول الواليات المتحدة اآلن مرة أخرى.وتح ترامب لحل مشكلة المجال الجوي،

Wall Street Journal, Trump Makes Fresh Attempt to Resolve Saudi, Qatar Feud, 

03/06/2020 
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  السعودية تسعى لشراء حقوق بث الدوري األلماني

  

قام مسؤولون سعوديون بالتواصل مع الدوري األلماني من أجل شراء حقوق البث 

وري في الشرق األوسط. وجاءت المباحثات في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيوني للد

القطرية لتجديد صفقة الشبكة البالغة  beIN Sportsالدوري بإجراء محادثات مع قناة

مليون دوالر لمدة خمس سنوات، والتي تنتهي في نهاية هذا الموسم.  250قيمتها 

 ن اتصل مع السعودية. لكن مسؤوالً سعودياً قال بأن الدوري األلماني هو م

تتباحث السعودية مع الدوري األلماني من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني 

، وهي أحدث خطوة ضمن المساعي السعودية لدوري كرة القدم في الشرق األوسط

 للبحث عن استثمارات جديدة في الرياضة الدولية.

القطرية لتجديد  beIN Sportsويقوم الدوري األلماني اآلن بمحادثات حصرية مع 

لعرض المباريات في مليون دوالر لمدة خمس سنوات  250صفقة الشبكة بقيمة 

 جميع أنحاء المنطقة، والتي تنتهي في نهاية هذا الموسم.

أحد ممثلي الدولة السعودية اتصل بالدوري األلماني مؤخرًا للحصول على حقوق لكن 

 .beInالشرق األوسط بدالً 

ودي إن الدوري األلماني هو من تواصل مع السعودية وليس قال مسؤول سع

، وأن هذا التواصل جاء بعد أن أطلقوا دورة مبيعاتهم الجديدة، لذلك فهم العكس

 يريدون التحدث إلى أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين.
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أحدث القطري مع الدوري األلماني هي  BeInإن محاولة اختطاف محادثات قناة 

، بعد أن أنفقت السعودية مئات سعودية في صناعة الرياضة العالميةمسرحية 

الماليين من الدوالرات في السنوات األخيرة لتنظيم مباريات كرة القدم األوروبية، 

 وجوالت المالكمة ثقيلة الوزن وسباقات السيارات.

يوضح هذا الصراع كيف أن المنافسات الرياضية الكبرى أصبحت مساحة كما 

، والتي تُنفق أموالها البترولية بين الممالك المطلقة في الشرق األوسط للتنافس

على األحداث والمجموعات الرياضية، في الوقت الذي تدخل فيما بينها في معارك 

 سياسية واقتصادية.

يقود صندوق االستثمار العام عملية استحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم 

استرليني. وتتطلب هذه الصفقة موافقة الدوري الممتاز مليون جنيه  300بقيمة 

يونيو بأن  17تعقدت العملية بسبب حكم منظمة التجارة العالمية يوم اإلنجليزي، وقد 

 .BeoutQبدعمها لشبكة الحكومة السعودية "انتهكت" اتفاقيات التجارة الدولية 

الدوالرات مقابل  ، والتي دفعت ملياراتbeINبقرصنة بث قناة  BeoutQتقوم قناة 

الحقوق الحصرية لألحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات الدوري اإلنجليزي 

 الممتاز والدوري األلماني.

، بعد وقت قصير من 2017التي ظهرت في  BeoutQتنفي السعودية عالقتها مع قناة 

 قيام الرياض وثالثة حلفاء عرب بقطع العالقات الدبلوماسية مع قطر.

على تأمين الحقوق الرياضية الحصرية  beINتكت السلطات السعودية من قدرة اش

 في المنطقة.

 .التكهنات حول نية إطالق شبكة رياضية مملوكة للسعودية لم تتحول إلى خطة جادة

العربية في  CNNقال سعود القحطاني، وهو مساعد قوي سابق لولي العهد، لشبكة 

تم منح حقوق البث التلفزيوني للمسابقات الرياضية : "ما نركز عليه هو أن ي2018عام 

العالمية بشكل عادل بطريقة، بحيث ال يسمح ألي دولة باالستفادة من احتكارها 

 إليصال رسائل سياسية".

يونيو أن الدوري األلماني باع حقوق البث في  24أفاد تقرير في صحيفة سعودية يوم 

، وهي القناة الرياضية المدعومة من KSA Sportsالشرق األوسط لمبارياته إلى قناة 

قال الدوري األلماني إن "هذه الدولة، لمدة ثالثة مواسم. وفي إشارة إلى هذا التقرير، 

 ".الشائعات ليست صحيحة



 

 
47 

Financial Times, Saudi Arabia makes play for Bundesliga TV rights, 24/06/2020 
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 أرامكو وإنتاج النفط

 ريح مئات العمالأرامكو تبدأ بتس

 

بدأت شركة أرامكو بتسريح مئات الموظفين في شهر يونيو، وقُدّر عدد من تم 

موظف، معظمهم من األجانب. وتأتي عمليات التسريح بعد  500تسريحهم بحوالي 

 قرار الشركة تخفيض اإلنفاق الرأسمالي، نتيجة النخفاض أسعار النفط. 

، بعد أن قامت بتخفيض ين في شهر يونيوبتسريح مئات الموظفبدأت شركة أرامكو 

 إنفاقها الرأسمالي نتيجة االنخفاض غير المسبوق في الطلب على النفط. 

، ٪ لخفض التكاليف15٪ إلى 10خفضت شركات النفط الكبرى القوى العاملة بنسبة 

 وكجزء من خطط إعادة الهيكلة.

عدد من تم د المصادر . وقدر أحمعظم الذين فقدوا وظائفهم في أرامكو كانوا أجانب

، مضيفًا أن فقدان الوظائف كان في الغالب على شخصاً  500تسريحهم بحوالي 
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 70,000ويعمل في أرامكو أكثر من أساس األداء، ويتم اتخاذ إجراءات مماثلة كل عام. 

 .موظفاً

قالت أرامكو: نحن نراجع باستمرار نفقاتنا التشغيلية عند الضرورة لمواصلة التميز 

حية، ونحن ال نقدم معلومات بشأن تفاصيل أي إجراء في الوقت الحالي، لكن والرب

جميع إجراءاتنا مصممة لتزويدنا بمزيد من المرونة والمرونة والقدرة التنافسية، مع 

 التركيز على النمو على المدى الطويل".

، لم"قطر للبترول"، وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة في العاوذكرت مصادر أخرى أن 

 طردت األجانب وخفضت خطط إنفاقها لمواجهة تراجع الطلب على النفط والغاز.

الكويت تعتزم هي األخرى وقف توظيف األجانب قال وزير النفط الكويتي في يونيو إن 

 في قطاع النفط لمدة عام. 

Business Insider, Saudi Aramco cuts hundreds of jobs amid oil market 

downturn, sources say, 18/06/2020 

 السعودية ترفع أسعار الخام المتجه آلسيا
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قامت السعودية برفع حاد ألسعار الخام المتجه آلسيا في شهر يوليو، بما يمثل أعلى 

معدّل لرفع األسعار سعودياً منذ عشرين عاماً. وجاء القرار السعودي بعد موافقة 

 هر إضافي. أوبك+ على تمديد اتفاقها للحد من اإلنتاج لش

أسعار النفط الخام الموجهة لبعض مصافي التكرير اآلسيوية قامت السعودية برفع 

، في الوقت الذي تقود فيه آسيا انتعاش استهالك الطاقة لشهر يوليو بشكل حاد

 العالمي.

تجاوزت زيادة أسعار أرامكو للخام العربي الخفيف الرائد إلى آسيا كل التوقعات، وهي 

 . شرين عاماً على األقلاألعلى خالل ع

 . يمثل العربي الخفيف أكثر من نصف مبيعات النفط السعودي

ال تزال اثنتان من شركات التكرير تسعيان إلى شراء الكميات التي تقومان بطلبها 

عادة، لعدم وجود خيارات بديلة، بينما يدرس معالج آخر فكرة استبدال بعض 

 الشحنات السعودية.

 31/7/2020-1/1ية لجميع الدرجات للعمالء اآلسيويين من أسعار أرامكو الرسم

 

وقال مدير المصافي في شركة بهارات بتروليوم الهندية: "كنا نخطط لسحب كميات 

فسيتعين علينا مراجعة هذه اآلن  أمّاكاملة، بما في ذلك كميات اختيارية، لشهر يوليو، 

سواق النفط ديناميكية الجديدة. لقد أصبحت أ الكميات بعد األسعار السعودية

 للغاية مع كل هذه األسعار اآلجلة".
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اتخذت السعودية خطوة زيادة األسعار بعد أن وافقت أوبك+ بداية يونيو على تمديد 

 .تخفيضات اإلنتاج التاريخية لشهر آخر

أرسل العراق استفسارًا إلى العديد من العمالء حول استعدادهم لتقليل حجم 

درجتين  -ر منتج في أوبكوهو ثاني أكب-يوليو. ويبيع العراق  -الطلبات لشهري يونيو 

 من خام البصرة بجودة مماثلة لألصناف السعودية متوسطة الوزن.

Bloomberg, Asian Crude Oil Buyers Shocked by Saudi Arabia’s Price Hike, 

08/06/2020 

 أرامكو تكمل صفقة االستحواذ على سابك

 

ستحواذ على شركة سابك بشروط جديدة، بحيث تم توزيع أنهت أرامكو صفقة اال

سنوات، وهو ما سيساعد أرامكو في تأمين هذا المبلغ، في ظل  ثمانيالدفعات على 

مليار دوالر هذا العام. وقد  75انخفاض أسعار النفط، والتزامها بتوزيع أرباح بقيمة 

لشركة سابك، كما عيّنت  قامت أرامكو فوراً بتعيين نائب رئيسها خالد الدباغ، رئيساً

 أعضاء في مجلس إدارة الشركة، فيما استقال منه ممثلون عن صندوق االستثمار.

أعطت أرامكو السعودية لنفسها المزيد من الوقت لدفع قيمة حصتها في "شركة 

 مليار دوالر. 70السعودية للصناعات األساسية" )سابك(، والبالغة 
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٪ 70أنهت شراء حصة ، حيث شروط جديدة للعقد يونيو عن 17أعلنت أرامكو يوم وقد 

وستدفع أرامكو الجزء األكبر من األقساط بعد عام ، في سابك من صندوق االستثمار

 .2028، وستؤخر الدفع النهائي حتى عام 2022

مليارات دوالر لصندوق االستثمار العام  7ستدفع أول دفعة بقيمة وقالت أرامكو إنها 

 . أغسطس 2في 

 60المتفق عليه في أكتوبر، عندما كان سعر الخام حوالي تفاق السابق بموجب اال

 . مليار دوالر بحلول نهاية هذا الشهر 25كان على أرامكو أن تدفع دوالرًا للبرميل، 

 41رغم زيادة سعر خام برنت بأكثر من الضعف منذ أواخر أبريل، لكنه بقي عند حوالي 

، مما يضع ٪ عن سعره بداية العام37بنسبة أي ال يزال منخفضًا دوالرًا للبرميل، 

 ضغوطًا كبيرة على المنتجين على مستوى العالم. 

هدفها إن الحفاظ على النقد عند االستحواذ على سابك سيساعد أرامكو في تحقيق 

 مليار دوالر على المساهمين. 75المتمثل في توزيع أرباح بقيمة 

، وتساعدها على تحمل رامكو العموميةالشروط الجديدة إيجابية بالنسبة لميزانية أ

 الظروف الصعبة التي تمر بها.

تُمكن ، لكنها وتحول الصفقة فعلياً النقد من أحد أذرع الدولة السعودية إلى أخرى

منح مثل البالستيك، مع  أرامكو من تسريع سعيها لتحويل النفط إلى منتجات

 ه داخل السعودية وخارجها.لزيادة استثماراتصندوق االستثمار المزيد من السيولة 

رياالً لكل سهم من  123.4وقد اتفقت أرامكو في مارس العام الماضي على دفع 

 مليار دوالر.  69.1أسهم صندوق االستثمار في سابك، بما يُعادل بالمجمل 

ستبقى بقية قيمة سابك مدرجة في البورصة السعودية، حيث يتم تداول شريحة 

 .لك سيمنع سابك من االندماج بشكل كامل في أرامكووذصغيرة من أرامكو أيضًا. 

 . رياالً 90انخفض سهم سابك إلى أقل من ومنذ اإلعالن عن الصفقة، 

، تعمل هذه الصفقة كوسيلة لصندوق االستثمار للحصول على دفعة نقدية كبيرة

كانت فالعائدات التي كانت تتوقعها من االكتتاب العام لشركة أرامكو في ديسمبر 

 .من التوقعاتأقل 

 2020ونيو ي-2019سعر سهم سابك في "تداول" في الفترة من مارس 
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تريليون دوالر، بحيث  2وكان محمد بن سلمان قد توقع أن تبلغ قيمة أرامكو عند 

ولكن بعد مليار دوالر من المستثمرين العالميين،  100يتمكن من جمع ما يصل إلى 

استقرت أرامكو على عرض محلي أصغر، رفض هؤالء المستثمرين ألرقام األمير، 

، وإن كان ال يزال أكبر اكتتاب عام على مليار دوالر 30وجمعت فيه الشركة حوالي 

 اإلطالق.

"، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة 2030يقع صندوق االستثمار في قلب "رؤية 

يع المحلية . ويهدف الصندوق إلى أن يكون مستثمرًا رئيسيًا في المشارعلى النفط

 مليار دوالر. 500مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 

وقال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن صفقة سابك سوف تسرع من 

استراتيجية شركتنا للتحول إلى واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات العالمية، ومن 

بين إنتاجنا من المنبع وإنتاج المواد األولية من  المتوقع أن يخلق التكامل االستراتيجي

 المواد الخام مع خالل سابك فرصًا لتحقيق تكامل انتقائي".

عينت أرامكو نائب الرئيس األول للشؤون المالية واإلستراتيجية والتنمية، خالد الدباغ، 

نائب أضافت إلى مجلس إدارة سابك زياد ثامر المرشد . كما رئيساً لشركة سابك

 وأوليفر جيرارد ثوريل نائب رئيس قسم الكيماويات. رئيس العمليات الدولية 

استقال رشيد شريف، رئيس قسم االستثمارات المحلية في صندوق االستثمار، وقد 

 وروبرتو جوالدوني من مجلس إدارة سابك. 
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Bloomberg, Oil Giant Saudi Aramco Completes $70 Billion Takeover of Sabic, 

17/06/2020 

 الصادرات السعودية النفطية للواليات المتحدة إنخفاض

  

صادرات النفط السعودي إلى الواليات المتحدة في النصف األول من يونيو  إنخفضت

إلى نحو عُشر ما كانت عليه في شهر أبريل. كما انخفضت الصادرات النفطية 

يعد المستوى الذي وصلت السعودية إلى الصين، فيما ارتفعت إلى الهند واليابان. و

 35إليه الصادرات السعودية إلى الواليات المتحدة في يونيو هو أدنى مستوى لها منذ 

 عاماً. 

بعد إغراق الواليات المتحدة بالخام في وقت سابق من هذا العام، حدّت السعودية 

صدّرت المملكة شحنةً واحدة فقط إلى بدرجة كبيرة من تصدير النفط إليها، فقد 

، والذي واليات المتحدة خالل النصف األول من يونيو، وهو عُشر ما صدّرته في أبريلال

 مليون برميل يوميًا تم شحنها في أبريل. 1.3بلغ 

فقد تنخفض واردات إذا استمر انخفاض وتيرة الصادرات في النصف الثاني من يونيو، 

، مما يساعد عامًا 35الواليات المتحدة من الخام السعودي إلى أدنى مستوى لها في 

 سوق الخام األمريكي على إعادة التوازن.

 2020ونيو ي-تدفق النفط السعودي إلى الواليات المتحدة يناير
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من المؤكد أن العديد من الناقالت السعودية لم تحدد بعد وجهاتها النهائية، لذا فإن 

. ومع زيد قليالًالعدد النهائي من الناقالت التي ستذهب إلى الواليات المتحدة قد ي

االتجاه حتى اآلن في يونيو ال لبس فيه، وهو أن اإلغراق النفطي السعودي ذلك، فإن 

 . الذي هدد بإرباك المصافي األمريكية بدأ يتضاءل

يقول مسؤولون في صناعة النفط السعودية في حديث خاص إن من غير المرجح أن 

نصف الثاني من الشهر وحتى تعزز المملكة الشحنات إلى الواليات المتحدة في ال

من خالل خفض هذه الشحنات، فإنّه يمكن للسعوديين التأثير على سوق يوليو. 

بمراقبة الشحنات في ، حيث تسمح بيانات الجمارك األمريكية النفط بشكل أكبر

وعندما يقل النفط السعودي فسوف تنخفض مخزونات الخام  الوقت الفعلي تقريبًا،

 .وكل ذلك سيساعد في زيادة األسعارمراقبتها عن كثب أيضاً،  ، والتي تتماألمريكية

 2020ارس م-2017االستيراد األمريكي من النفط السعودي مارس 
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وأوائل  2019شحنت السعودية القليل نسبيًا من الخام إلى أمريكا خالل معظم عام 

ر في لكن ذلك تغيبرميل يوميًا،  475,000وصول يصل إلى حوالي ، بمتوسط 2020

 أبريل.

يومًا للوصول إلى خليج المكسيك األمريكي  45يستغرق الخام السعودي حوالي 

، لذلك لم يكن تأثير فيضان الصادرات في أبريل محسوسًا والساحل الغربي األمريكي

حتى أواخر مايو وأوائل يونيو، عندما قفزت واردات الواليات المتحدة من الخام 

 . برميل يومياً مليون 1.5حوالي السعودي إلى 

ارتفعت مخزونات الخام األمريكية إلى مع قيام الناقالت السعودية بتفريغ حمولتها، 

 مستوى قياسي.

رياض خفضت شحنات النفط إلى الواليات المتحدة أظهرت بيانات تتبع الناقالت أن ال

ألف برميل يومياً في مايو، وسيظهر هذا االنخفاض في النصف الثاني من  645إلى 

 مع وصول السفن إلى السواحل األمريكية. نيو وأوائل يوليويو

وسيظهر االنخفاض اإلضافي في الصادرات في النصف األول من يونيو في النصف 

ماليين برميل  10تلقت الواليات المتحدة ما يقرب من يونيو،  10. حتى الثاني من يوليو

 يو من العام الماضي.مليون برميل طوال يون 16.9، مقارنة بـ من الخام السعودي

ومن المقرر أن يستمر هذا االتجاه الهابط للواردات السعودي، ويأتي هذا األمر في 

الوقت الذي وصلت فيه أحدث أسعار البيع الرسمية للخام السعودي إلى أعلى 

 مستوى منذ شهر مارس. 
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قد تكون مخزونات النفط الخام التي بلغت مستويات قياسية قد ساهمت في 

 الواردات السعودية.تقليص 

خفضت المملكة هذا الشهر الصادرات إلى باإلضافة إلى خفض الشحنات األمريكية، 

مليون في  2يونيو، مقارنة بنحو  15مليون برميل يوميًا حتى  1.3إلى حوالي الصين 

 وزادت بالمقابل الصادرات إلى الهند واليابان. في مايو، المتوسط 

Bloomberg, Saudi Oil Exports to U.S. Plunge To Lowest Level in 35 Years, 

16/06/2020 

 

 الملخص التنفيذي

 الشأن السياسي واالجتماعي 

  مؤسسة فنية رئيسية  12أعدّت وزارة الثقافة السعودية خططاً إلنشاء نحو

خالل السنوات المقبلة، وتهدف هذه الخطط إلى جلب السياح المهتمين 

مليار دوالر سنوياً. وسوف تُعرض لوحة  27لى بالفنون، وتوريد دخل يصل إ

التي تم شراؤها قبل ثالث سنوات واحدة من المعروضات في هذه  دافنشي

المتاحف، ولكن السعودية تريد أن تعكس المعروضات الفن السعودي 

 واإلسالمي، أكثر مما تعرض الفنون الغربية.

 ،فإنّ فرص ابن  مع األوضاع االقتصادية الصعبة التي تواجهها السعودية

سلمان في حكم مزدهر وسلمي سوف تعتمد على قدرته على إصالح بعض 

األضرار التي سببها بنفسه، وتجنب تكرار أخطائه، وهو أمر محل شك كبير، إذ 

أظهر حتى اآلن رغبة وقدرة محدودتين لتغيير سلوكه. ورغم عدم توقع قيام 

د شعبي في الداخل سوف ثورة في السعودية، إال أن قدرته على البقاء كقائ

 تكون محدودة، في ظل إجراءات التقشف غير المسبوقة. 

 وضع االقتصاد 

  قررت "الجمارك السعودية" رفع الرسوم الجمركية على عدد كبير من البضائع

يوليو. ويعتقد أن هذا القرار، والذي سيترافق مع دخول رفع  10اعتباراً من 

سيتسبب في رفع األسعار بشكل كبير، ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، 
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بما سينعكس سلباً على إنفاق المستهلكين، خاصة وأن الكثيرين منهم فقدوا 

 وظائفهم أو انخفضت رواتبهم، بعد إلغاء "بدل غالء المعيشة". 

  أظهرت معطيات شهر مايو أن أداء االقتصاد السعودي كان أفضل قليالً من

نكماش. وقد شهدت الشركات شهر أبريل، لكنه بقي ضمن وضع اال

. ويُعتقد أن 2009السعودية أسرع انخفاض في رواتب الموظفين منذ عام 

عودة الشركات للعمل لن تُعيد النشاط االقتصادي، نظراً لضعف اإلنفاق 

 االستهالكي، وإجراءات التقشف الحكومية. 

 عودي. ستؤدّي األزمة االقتصادية الحالية للتأثير على اإلنفاق العسكري الس

ويتوقع أن يشمل هذا التأخير تأجيل أي صفقات سالح جديدة، وتأجيل الدفعات 

للعقود القائمة أصالً. كما يتوقع أن تقوم المملكة بشكل تدريجي بتخفيض 

تعداد مقاتلي الجيش. لكن من غير المتوقع أن يتم تخفيض نفقات جهاز أمن 

ات العسكرية يتوقع أن الدولة والحرس الوطني. إال أن اإلنفاق على الصناع

 يستمر بنفس الوتيرة دون تخفيض. 

  مليار دوالر في أبريل،  21انخفض صافي االحتياطيات األجنبية للسعودية بنحو

مليار دوالر، في ثاني انخفاض شهري على  444ليصل صافي االحتياطيات إلى 

لكة مليار دوالر. ويُعتقد أن المم 24التوالي، بعد انخفاضه في مارس بقيمة 

مليار دوالر للحفاظ على ربط الريال  300بحاجة إلى إبقاء احتياطياتها فوق 

 بالدوالر.

  قام بنكHSBC Holdings Plc  بتخفيض أسهمها لدى ستة بنوك سعودية، ألن

هذه االستثمارات أصبحت باهظة الثمن. والبنوك الستة التي تم استهدافها 

ربي الوطني والبنك السعودي في هذا التصنيف هي: بنك الرياض والبنك الع

الفرنسي وبنك الراجحي والبنك الوطني التجاري ومجموعة سامبا المالية، فيما 

حصل بنك اإلنماء على تصنيف أقل. ويتوقع أن ينخفض صافي الدخل لهذه 

 ٪ هذا العام.17البنوك بنسبة 

  ستحواذ مليار دوالر لال 15.6قدّم البنك األهلي التجاري عرضاً لدفع ما يصل إلى

على "مجموعة سامبا المالية". وصندوق االستثمار هو أكبر مساهم في كل من 

البنك األهلي وسامبا، كما يمتلك صندوقان حكوميان آخران حصصًا في سامبا. 

مليار دوالر، مما يجعله ثالث  210وسيبلغ إجمالي أصول البنك المشترك حوالي 

 أكبر بنك في المنطقة.

 الخاص بالسعودية، وهو موقع محوّل  الموقعالق قامت شركة أمازون بإط

من موقع سوق.كوم، والمملوك من أمازون. وتعني هذه الخطوة أن توجهات 
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الشركة االستثمارية لم تتأثر بالنزاع الذي اندلع بين رئيسها التنفيذي جيف 

 بيزوس وابن سلمان. 

  اإلسالمي، قامت شركة أرامكو باالستثمار في شركة "وحيد انفست" لالستثمار

وهي شركة مقرها نيويورك. وقالت الشركة بأنها حصلت على ترخيص لمزاولة 

العمل في السعودية، وستصبح الرياض مقر عملها في الشرق األوسط. 

 وتدرس الشركة اإلدراج في سوق تداول. 

  لم تتأثر الطلبات السعودية لشراء السالح بسياسات التقشف التي أُعلن

ألف صاروخ من شركة بوينغ. وحصل تنفيذيون في  عنها، فقد قامت بطلب

شركات األسلحة على تعهدات من مسؤولين رفيعي المستوى وأمراء على 

بقاء اإلنفاق السعودي على األسلحة بمستوياته السابقة. لكن لو حصل 

تراجع، فإن من المحتمل عندها أن تتأثر الصفقة الكبيرة التي تعهّد بها ابن 

 لواشنطن.  سلمان أثناء زيارته

  ومن المتوقع 2020مليون أجنبي السعودية خالل عام  1.2يتوقع أن يغادر نحو .

أن يؤدي خروج العمالة األجنبية بهذه النسبة إلى عواقب اقتصادية سلبية على 

المدى القصير، لكنه سيساعد من جهة أخرى في توفير وظائف للسعوديين، 

 %. 12الحالية، حول  مستوى البطالة بينهم عند حدودها يبقيبما 

  أظهرت معطيات صادرة من األمم المتحدة أن السعودية تمكنت من رفع

مليار دوالر، مقارنة  4.6إلى  2019تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في عام 

، 2017، لكن الرقم يبقى أقل بكثير مما تم تحقيقه قبل عام 2018مليار في  4.2مع 

 مليار دوالر.  10، والبالغ 2019ام وأقل من نصف الهدف الرسمي لع

  ،أضاعت السعودية فرصة بناء مالءة مالية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة

حتى وصلت اآلن إلى الوضع الذي لم يعد أمامها إال خيار شدّ األحزمة ورفع 

٪ 16الضرائب. وستواجه السعودية هذا العام عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 

. ويمكن أال تُحقّق 2016ي اإلجمالي، وهو األوسع منذ عام من الناتج المحل

الزيادة في ضريبة القيمة المضافة العوائد المتوقعة منها، ألن اإلنفاق 

 سيكون محدوداً. 

 بعد 0.2صافي األصول األجنبية في السعودية خالل شهر مايو بنسبة  إرتفع ،%

ي نهاية مايو إلى ثالثة أشهر من االنخفاض المتواصل. ووصل هذا الصافي ف

مليار دوالر. كما أظهرت معطيات مايو أن إنفاق المستهلكين في شهر  445

مايو انخفض بشكل حاد على أساس سنوي، مع انخفاض معامالت نقاط 

 ٪.32البيع اإللكترونية إلى جانب السحب النقدي بنسبة 
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 العالقات الدولية

 سعودية واإلمارات من تقود الواليات المتحدة جهوداً جديدة للضغط على ال

أجل السماح للطائرات القطرية بالعبور في المجال الجوي لكال البلدين، كي ال 

تُجبر الطائرات القطرية على المرور في األجواء اإليرانية، وتمويل الخزينة اإليرانية 

نتيجة لذلك. ويرى المسؤولون السعوديون أن ورقة إغالق األجواء هي ورقة 

دى الرياض، وأن التخلي عنها دون مقابل سيفقد الرياض الضغط األساسية ل

 قوة تفاوضيّة أمام الدوحة. 

  قام مسؤولون سعوديون بالتواصل مع الدوري األلماني من أجل شراء حقوق

البث التلفزيوني للدوري في الشرق األوسط. وجاءت المباحثات في الوقت الذي 

القطرية لتجديد صفقة  beIN Sportsيقوم فيه الدوري بإجراء محادثات مع قناة

مليون دوالر لمدة خمس سنوات، والتي تنتهي في  250الشبكة البالغة قيمتها 

نهاية هذا الموسم. لكن مسؤوالً سعودياً قال بأن الدوري األلماني هو من 

 اتصل مع السعودية. 

 أرامكو وإنتاج النفط

 ُدّر عدد من تم بدأت شركة أرامكو بتسريح مئات الموظفين في شهر يونيو، وق

موظف، معظمهم من األجانب. وتأتي عمليات  500تسريحهم بحوالي 

التسريح بعد قرار الشركة تخفيض اإلنفاق الرأسمالي، نتيجة النخفاض أسعار 

 النفط. 

  قامت السعودية برفع حاد ألسعار الخام المتجه آلسيا في شهر يوليو، بما

عشرين عاماً. وجاء القرار  يمثل أعلى معدّل لرفع األسعار سعودياً منذ

السعودي بعد موافقة أوبك+ على تمديد اتفاقها للحد من اإلنتاج لشهر 

 إضافي. 

  أنهت أرامكو صفقة االستحواذ على شركة سابك بشروط جديدة، بحيث تم

سنوات، وهو ما سيساعد أرامكو في تأمين هذا  ثمانيتوزيع الدفعات على 

مليار  75ط، والتزامها بتوزيع أرباح بقيمة المبلغ، في ظل انخفاض أسعار النف

دوالر هذا العام. وقد قامت أرامكو فوراً بتعيين نائب رئيسها خالد الدباغ، رئيساً 

لشركة سابك، كما عيّنت أعضاء في مجلس إدارة الشركة، فيما استقال منه 

 ممثلون عن صندوق االستثمار.

 تحدة في النصف األول انخفضت صادرات النفط السعودي إلى الواليات الم

من يونيو إلى نحو عُشر ما كانت عليه في شهر أبريل. كما انخفضت الصادرات 
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النفطية السعودية إلى الصين، فيما ارتفعت إلى الهند واليابان. ويعد 

المستوى الذي وصلت إليه الصادرات السعودية إلى الواليات المتحدة في 

  عاماً. 35يونيو هو أدنى مستوى لها منذ 

 

 

 

 

 

 


