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  السياسي واالجتماعيالشأن 

 

 الحج والعمرة في العالم االفتراضي 

  

بمنع قدوم الحجاج من خارج المملكة هذا العام إلى أدّى قرار الحكومة السعودية 

إنعاش سوق التطبيقات اإللكترونية، والتي تسعى إلى تقديم تجربة الحج والعمرة 

بشكل افتراضي. ورغم وجود عدد من التطبيقات من قبل، والتي يُتيح بعضها توكيل 

شخص للقيام بالعمرة، وحضورها عن بعد، إال أن الظروف الحالية ستساعد على 

  األغلب في إنعاش هذا السوق بشكل واضح.

مليون حاج إلى مكة المكرمة بشكل كبير  2تم تقليص حجم الحج الذي يجلب أكثر من 

 . إتاحة فرصة لبعض المبرمجينكورونا. وأدّى هذا اإلجراء إلى ا العام بسبب وباء هذ

كان قبول  ،: "لسوء الحظCentillion Incشركة مؤسس  ،قال محمد الشريبي

ونتيجة لذلك فإن شرائح  ،التكنولوجيا في العالم اإلسالمي أبطأ قليالً من طموحاتنا

الفائدة التي يمكن أن يقدمها الحج  قادرة على رؤيةلم تكن معينة من السكان 

رؤية الفرصة خالل الظروف الحالية أصبح لدى الكثيرين القدرة على ، ومن "االفتراضي"

 المذهلة التي تنتظرنا."
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ال يستطيع عدد كبير من المسلمين السفر إلى مكة ألسباب مالية  ،حتى بدون الوباء

ستتيح لهم الرؤية داخل المدينة  أو طبية. وقال الشريبي إن تقنية الحج االفتراضية

 للمرة األولى.

بممارسة للمسلمين إلتاحة الفرصة بتطوير تطبيق  iUmrah.Worldركة شقامت 

 .عن بُعد العمرة في مكة المكرمة

 iUmrah.Worldإن تطبيق  أحمد الحدادالشركة ورئيسها التنفيذي قال مؤسس و

مقابل إتمام ودفع أجورهم  السعوديةيتيح للمستخدمين العثور على وكالء في 

الرحلة بحيث يمكن للعميل أن يُتابعها عن ببث ويقوم الوكيل ، العمرة نيابة عنهم

 بعد. 

فسوف تسأل  ،إذا لم تتمكن من السفر إلى مكة، ف"نموذج يشبه أوبرقال الحداد: "إنه و

يأمل في وقال بأنه . عنكيمكنه الذهاب إن كان هناك جهات االتصال الخاصة بك 

للبث المباشر في جميع  5Gوالذي سيستخدم تقنية  ،iHajjصدار منتج مماثل يسمى إ

 أنحاء الحج.

للرحلة الفعلية، ولكنها لن تستطيع أن تُقدم يمكن للتكنولوجيا إعداد األشخاص 

، فمشاهد عرض للبحر ال يمنحك تجربة الجلوس عنده للمسلم ذات التجربة الروحية

 ولوجيا المستعملة. فعالً، مهما كانت عظمة التكن

 Bigitecوهي لعبة فيديو تم تطويرها في ألمانيا من قبل  ،Muslim 3Dلعبة تتيح 

GmbH، في محاكاة ثالثية األبعاد ، للمستخدمين استكشاف أماكن العبادة اإلسالمية

 لحج.ل

أداة تدريب قائمة على الواقع االفتراضي  Labbaik VR Ltd ت شركةصمم ،وبالمثل

خارج من أي شخص إمكانية أداء مع عدم  ،قال مدير المشروع عدنان مقبولو. للحجاج

واسمه منتج جديد، حولت الشركة تركيزها إلى  ،فريضة الحج هذا العام السعودية

WUZU،  يتيح للناس إعادة إنشاء مكة ثالثية األبعاد على هواتفهم الذكية. سوالذي 

Wall Street Journal, Software Developers Look to Offer Virtual Hajj as a Viable 

Alternative for Pilgrims, 21/07/2020 
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 السياحة الداخلية بديالً!

  

تقوم الحكومة السعودية بالترويج لحملة تشجيع للسياحة الداخلية، حيث تأمل أن 

يُنفق المواطنون محلياً ما كانوا سينفقونه في السياحة الخارجية. ولكن ضعف البنية 

السياحية الداخلية، وعدم انتشار مفهوم هذه السياحة أصالً، يحدّ من التوقعات بنجاح 

 دات التي تم خسارتها بوقف الحج والعمرة. هذه السياسة في تعويض الوار

عرقل فايروس كورونا خطط المسؤولين السعوديين لتحويل السعودية إلى مركز 

، لكن هؤالء المسؤولين يسعون للبحث عن الجانب المشرق في هذه سياحي عالمي

بدأ الترويج لحملة األزمة. ففي ظل عدم قدرة السعوديين على السفر إلى الخارج، 

ن "صيف السعودية"، والتي تستخدم المشاعر الوطنية لدفع السعوديين بعنوا

 . للسياحة الداخلية

الناتج بكبير بشكل أضر مما  ،حول العالم إلى تدمير السياحة فايروس كوروناأدى 

 ،٪ في أبريل 97انخفض عدد السائحين الدوليين بنسبة فقد . االقتصادي العالمي

وظيفة مليون  100حوالي خسارة نحو ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة 

 .حول العالم
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 التغير في أعداد السياح الدوليين في العالم

 

وتأمل بعض  ،لن تتضرر بشكل متساوٍالمهمة في العالم السياحة مراكز لكن 

ن تتمكن أ -ثل السعودية وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا م -االقتصادات الكبرى 

، وهو الذي كان على السياحة محلياًاإلنفاق استيعاب من خالل األضرار من تخفيف 

 الخارج.يذهب عادة إلى 

 تعليق السياحة الدينية في مكةخسائر لن تعوض الرحالت الداخلية  السعودية،ففي 

إقناع السعوديين بوجود بإمكانية متفائلون فإن المسؤولين  ،والمدينة. ومع ذلك

 . مفهوم جديد نسبيًا للكثيرينوهو ، جمال في بالدهم

يصل أجنبي إلى الرياض ويسأل سائق التاكسي عن مكانه  ،في إحدى النكات المحلية

 السائق: "المطار". هيجيبفي السعودية، ف المفضل

وسيكون الوضع ممتازاً إذا ما تمكنت ، الدينية متخلفة للغاية السياحة غيرلكن 

٪ فقط من السياح السعوديين الذين يسافرون عادةً 5جذب األماكن الداخلية من 

 .للخارج

Bloomberg, Saudi Mountains, Crimean Beaches Beckon for Covid Staycations, 

11/07/2020 
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 الجبري  الكونغرس يضغط من أجل أوالد

  

قام أربعة أعضاء بارزين في الكونغرس بالكتابة إلى الرئيس ترامب لحثّه للتدخل من 

أجل اإلفراج عن أبناء سعد الجبري، والمعتقلين في السعودية منذ شهر مارس 

الماضي. وتأتي هذه الرسالة ضمن تحرّك يقوم به الجبري مع أصدقائه في واشنطن، 

األمريكية، والتي عمل معها بشكل لصيق عندما كان وخاصة في وكالة االستخبارات 

 مساعداً البن نايف.

الرئيس دونالد ترامب من الحزبين أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي حثّ 

بـ"االلتزام األخالقي" هذا األمر واصفين  ،سعد الجبريلمساعدة في تأمين حرية أطفال ل

 األمريكية لسنوات.رجل ساعد المخابرات جانب للوقوف ب

 السعوديةفي  ،سنة 20و 22وعمرهما  الجبري،وقد تم اعتقال األشقاء عمر وسارة 

 هما اعتقالقال شقيقهما خالد في مقابلة هاتفية إن، وبحسب أسرهم ،في مارس / آذار

ويرجع ذلك جزئياً  ،حيث يخشى على سالمته، للضغط على والدهم للعودة إلى المملكة

 .نايفيقة مع محمد بن إلى عالقته الوث
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أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن "قلقهم  ،يوليو 7وفي رسالة موجهة إلى الرئيس يوم 

"الشريك ذو القيمة العالية" بـواصفين والدهم  ،أبناء الجبريالعاجل" بشأن قضية 

ساعد أعمال مكافحة اإلرهاب في إنقاذ آالف ، وأنه لوكاالت المخابرات األمريكية

  .األمريكيةاألرواح 

وقع الرسالة كل من الديمقراطي من والية فيرمونت باتريك ليهي والجمهوري من 

فلوريدا ماركو روبيو والديمقراطي من فرجينيا تيم كين والديمقراطي من ماريالند 

 كريس فان هولن.

نحثكم على إثارة هذه المسألة مع كبار المسؤولين السعوديين "وقالت الرسالة: 

 ".الجبريجل اإلفراج الفوري عن أطفال الدكتور والضغط من أ

على الرئيس أو فإن  ،وقال السناتور ليهي: "إذا كان البيت األبيض يهتم بهذه القضية

 أن يقطعوا شوطًا طويالً نحو حلها".وبهذا يمكن صهره أن يرفعوا الهاتف، 

القمع والبن سلمان أدت السياسة الخارجية  ،على مدى السنوات القليلة الماضية

الحكومة األمريكية نفور كثيرين من ابن سلمان داخل ضد المعارضة المحلية إلى 

 .الكونغرسو

لكن عالقته بمنافس ولي العهد  ،الجبري بالفساداتهمت السلطات السعودية 

 تساؤالت حول الدافع وراء مالحقتهم.تُثير حساسة للغاية وامتالكه معلومات 

 الرجل األيمن لولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف. ،عامًا 61 الجبري،سعد كان 

عمل الجبري كحلقة وصل رئيسية بين أجهزة المخابرات السعودية وبهذه الصفة، 

، ابن نايف وكان رئيسهسبتمبر.  11وخاصة خالل الحقبة التي تلت هجمات  ،والغربية

 .المفضل لدى المسؤولين األمريكيين

 ،، خوفًا من الوقوع في صراع على السلطة بين أبناء العمحاول سعد الجبري االستقالة

ان االستقالة رفضت  الجبريباسم األسرة. وقال خالد يتحدّث الذي  ،بحسب نجله خالد

تم فصل والده بعد أشهر، مما اعتبره البعض وهو أمر شائع في السعودية. ولكن 

 .داخل آل سعودعالمة مبكرة على التوتر 

بقي في الخارج واستقر في كندا تم عزل ابن نايف، وخارج المملكة عندما  الجبريكان 

تضغط السلطات السعودية سرعان ما بدأت مع معظم أفراد عائلته. وقال نجله إن 

 .للعودة إلى المملكة عليه
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أبناء الجبري هي أن اثنين من على العائلة نقطة الضغط األساسية وقال شقيقهم إن 

تأشيرات دخول ، فقد كانا ينتظران ن في السعوديةيمحاصر ، حيث بقياالثمانية

 لكنهم مُنعوا فجأة من السفر. ،لواليات المتحدة للدراسة في الخارجل

حاولت أسرهم الوصول إلى القيادة السعودية من خالل القنوات الخلفية  ،لسنوات

 .دون جدوى

، عمر وسارة الجبريمحمد بن نايف، وبعدها تم اعتقال ثم، في شهر مارس، تم اعتقال 

وهو صديق للعائلة ساعد األطفال. ولم  ،الذي يقيمان فيه صاحب المنزلثم اعتقل 

لم يكن أمامها خيار سوى اإلعالن وتقول إنه  ،تسمع العائلة منهم منذ ذلك الحين

 .على المأل

ل إجراءات قانونية شفافة ال تتضمن االبتزاز من خالاتباع : "ندعو إلى الجبريقال خالد و

 . "أسرتهمإلى تهم "هدفنا النهائي هو إعاد، وكرهائن" األبناء أخذ

Bloomberg, Senators Press Trump to Help Free Children of Saudi Ex-Official, 

09/07/2020 

 امبراطورية آل الشيخ الكروية
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من الدرجة  تمكّن تركي آل الشيخ خالل عام من انتشال فريق مغمور في إسبانيا

مليون  30، بعد أن اشتراه العام الماضي بعشرين مليون يورو، واستثمر فيه الثالثة

أخرى. وينفي النادي أن يكون استثمار آل الشيخ هو بالنيابة عن الحكومة السعودية، 

 ويبرر ذلك بأن الحكومة ال يمكن أن تستثمر في نادي صغير كهذا. 

 

)إسبانيا( عن المالك السعودي الجديد لنادي  ألميرياكان أول ما سمعه الناس في 

على بعض من يشترون تذاكر  جديدة تمامًا A1"أودي يوزّع سيارات "ألميريا هو أنه 

 لحضور مباريات النادي. 

، والتي كتبت عنه اإلسبانيةمحط اهتمام الصحافة كان تركي آل الشيخ، هذا المالك، 

ر كان آل الشيخ محط اهتمام الصحافة لسبب آخر ولكن في هذا الشه. وتكراراً مراراً

تخطى ترتيب الدوري اإلسباني الثاني إلى ، بل ألن فريق ألميريا A1 يدأوغير سيارات 

صل على مكان في التصفيات الترويجية لكرة وح ،حافة االنتقال إلى الدوري اإلسباني

 القدم اإلسبانية. 

في كيفية وصول النادي إلى هذا المستوى، ولكن في  نميكال الحقيقي السؤال 

قليل صغير  بنادٍلالهتمام أصالً السبب الذي يدفع أحد رجال الديوان الملكي السعودي 

 التمويل على الساحل الجنوبي إلسبانيا.

أن هو لهذا السؤال من طرف المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي الجواب القصير 

 قدم"."رجل كرة آل الشيخ 

ن من متابعيه ييُدفع الماليالشيخ على اإلنترنت، حيث آل حضور في ذلك كثيرًا يظهر 

 في هذه الرياضة.أكثر المتنفذين وأصحاب العالقات إلى االعتقاد بأنه واحد من 

لولي العهد عضو في الدائرة الداخلية هو أيضا  ،سنة 38البالغ من العمر  ،الشيخآل 

هو أحد أقدم ه إال أن ،لدمه باالرغم من أنه ليس قريبًا لعلى و. محمد بن سلمان

عندما قام ابن سلمان حاضرًا وكان آل الشيخ من مستشاريه المقربين. و ،ئهأصدقا

 .بأخذ ابن نايف إلى غرفة جانبية وأقنعه باالستقالة، ليحلّ مكانه في المنصب

دافعة في مسعى  الشيخ قوةآل كان  ،كرئيس للهيئة العامة للترفيه في السعودية

 الرياض لتصبح وجهة سياحية عالمية. 

 اً عروضنظم ، ولنجوم من الدرجة األولىحفالت تمكن من تنظيم  ،في الشتاء الماضي

 الوزن الثقيل وسط الصحراء. منافسة للمالكمة بو ،لسيارات الفاخرةل
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أظهر ألنه  ،الملكيالديوان ساعدته شعبية تلك األحداث في اكتساب مكانة داخل 

 لعالم.أمام ابفتح المجتمع السعودي ابن سلمان بوعد قدرته على اإليفاء 

جيران السعودية يستخدمون الرياضة بالفعل لصقل صورتهم منذ عقد من كان 

ألول مرة في  2022استضافة كأس العالم بلفوز لجهود قطر ذلك شمل ، ويالزمان

العائلة الفرنسي، كما قامت  سان جيرمانملكية فريق العالم العربي والحصول على 

عدّة أندية، أهمها كرة القدم من خالل ببناء امبراطورية في عالم ظبي  المالكة في أبو

 .2008عام الذي امتلكته مانشستر سيتي 

 . إلى هذا السباقالسعودية تدخل أنها مسألة وقت فقط قبل أن منذ ذلك الحين بدا 

في عام النادي مليون يورو لشراء  20مبلغ الشيخ إنفاق آل أن على ألميريا أصر نادي 

  .بالنيابة عن الحكومة السعوديةكن يلم  ،2019

قال العاصي المدير التنفيذي للنادي: لو كانت الحكومة السعودية هي الممول، فلماذا 

مليون يورو؟  2سيأتي آل الشيخ إلى ألميريا للتفاوض من أجل تخفيض السعر بمقدار 

 تإذا كانبدالً من ذلك، و لشراء توتنهام أو مانشستر يونايتدكان آل الشيخ سيذهب 

فإن  ،باريس سان جيرماناشترت مان سيتي وقطر قد اشترت فريق أبو ظبي 

 لميريا في إسبانيا.تقابل ذلك بشراء فريق أالسعودية لن 

ضخ قام ب ،مليون يورو 20بعد أول ف، الشيخ الشخصيةآل لميريا هواية أصبح فريق أ

الثاني في الدوري مما يجعله أغنى مشروع في تاريخ النادي، يورو أخرى في  مليون 30

 إسبانيا.

وقال رئيس النادي السابق ألفونسو جارسيا جابارون في ذلك الوقت "لقد فعلت كل 

 ، وكان هذا هو العرض الذي كنت أنتظره".من أجل الناديما بوسعي 

قال وكرة القدم األوروبية. وى للمنافسة على مستلميريا حتى اآلن رؤى أال تملك 

ناديًا.  30أو  20ضمن أفضل النادي صبح يالعاصي إن الحلم في الوقت الحالي هو أن 

على وسائل آل الشيخ تقضي أيضاً بزيادة حضور النادي بشكل كبير  أوامروقال بأن 

 .التواصل االجتماعي

"أصر . وقال العاصي: ألف متابع إلى نصف مليون 200زاد عدد متابعي النادي من 

 على وسائل التواصل االجتماعي".ضرورة حصول هذا األمر على )آل الشيخ( سعادته 
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إن التركيز على زيادة حضور النادي على اإلنترنت أمر منطقي عندما تفكر في مقدار 

مختلف أصدقائه المشاهير من مع الشيخ في نشر مشاركاته آل الوقت الذي يقضيه 

 .طبعاً في الوقت الذي ال يقوم بنشر أخبار لترويج ابن سلمان، حساباته الخاصة

شارك عشرات من نجوم كرة القدم في العالم بالكتابة آلل الشيخ على تويتر، حيث 

 يبدأون تغريداتهم بـ"أهال يا تركي" بدالً من "صاحب السعادة". 

إنفاق عشرات الماليين من الدوالرات و ،التشويق مع الرياضيين شيءممارسة لكن 

غامضة الحصص خاصة عندما تكون هذه في شراء حقق في هذا العالم شيء آخر، 

 .للغاية

عندما أسس  ،2018في عام  السعوديةببدء عمليات الشراء خارج قام الشيخ 

 إلدارتها. العاصي ، ووظف أسيوط سبورت"مجموعة مصرية تسمى 

تحديثين ومنذ عام تقريباً، يطلب من العاصي ولكن  ،بانياالشيخ إسآل نادرًا ما يزور 

الكثير أشرب و خنأد"هذا هو السبب في أنني عن وضع النادي، ويقول العاصي:  يوميًا

 من القهوة كل يوم". 

Wall Street Journal, The Saudi Power Broker of Spanish Soccer’s Second 

Division, 27/07/2020 
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 وضع االقتصاد 

 االقتصاد السعودي يخسر العوائد النفطية وغير النفطية

 

أظهرت البيانات الحكومية التي نشرت في أواخر يوليو أن عائدات النفط في الربع الثاني 

% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأن العائدات 45قد انخفضت بنسبة 

رة. وأن العجز في % مقارنة مع نفس الفت55غير النفطية قد انخفضت بنسبة 

الميزانية قد زاد ثالثة أضعاف مقارنة مع الربع األول من العام. وأن إجراءات التقشف 

اإلعانات " اليه%، ت77استهدفت بشكل أساسي "النفقات الرأسمالية" بنسبة 

 ٪.48بنسبة  "االجتماعية

بعدما أدّت ، من انخفاض متزامن في اإليرادات النفطية وغير النفطية السعوديةعانت 

 لمملكة.القتصاد اهزة  أزمتا كورونا وأسعار النفط إلى إحداث

نفس الفترة من العام مقارنة مع ٪ في الربع الثاني 45انخفضت عائدات النفط بنسبة 

وفقًا لبيانات الميزانية التي أصدرتها وزارة  ،مليار ريال 95.7إلى ، حيث وصلت الماضي

إليرادات غير النفطية المستمدة من مصادر مثل انخفضت اويوليو،  28المالية يوم 

 ٪.55الضرائب والرسوم بنسبة 
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السلطات رغم أن  ،مليار ريال 109.2زاد العجز أكثر من ثالثة أضعاف من الربع األول إلى 

 .٪ مقارنة بالعام السابق17خفضت اإلنفاق بنسبة 

 العجز كنسبة من الميزانية العامة السعودية

 

اتخذت الحكومة إجراءات غير مسبوقة لتثبيت مواردها  ،مزدوجةفي مواجهة أزمة 

الرسوم وزيادة  ،بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة ثالث مرات ،المالية

 الحكوميين. مكتسبات الموظفين وإلغاء بعض  ،الجمركية

٪ من الناتج المحلي 15عجز الموازنة يمكن أن يتسع إلى يقول بعض االقتصاديين إن 

مقارنة بالمستويات التي وصل إليها بعد آخر هبوط نفطي في  ،جمالي هذا العاماإل

 .2014عام 

لكن وزير المالية محمد الجدعان قال إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم "ليست 

 ووصف التغييرات في اإلنفاق بأنها إعادة تخصيص في النفقات.، في حالة تقشف"

الية األخيرة يجب أن تساعد في الحد من متطلبات على الرغم من أن اإلجراءات الم

عجزًا ماليًا لمدة فمن المتوقع أن نشهد  ،التمويل المالي للمملكة في النصف الثاني

 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.10.9عام كامل بنسبة 

صافي أصوله أظهر أن  أصدر البنك المركزي السعودي تقريراً ،أيضايوليو  29وفي يوم 

أدنى وهو ، تريليون ريال 1.66ليصل إلى  ،٪ في يونيو0.4قد انخفض بنسبة  األجنبية

 .2010منذ عام له مستوى 
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٪ من هدف 77يعادل العجز في الميزانية في النصف األول من العام ما يقرب من 

 . العجز للعام الكامل للحكومة

 السعودية تقترب من الهدف السنوي المحدد للعجز

  

٪ في 52، الذي انخفض بنسبة "اإلنفاق الرأسماليفي بند "تخفيض لإلنفاق حصل أكبر 

اإلنفاق على اإلعانات يليه  ،من العام الماضيمقارنة مع نفس الفترة الربع الثاني 

 ٪.48االجتماعية بانخفاض قدره 

حيث  ،٪ في الربع الثاني4انخفض اإلنفاق على تعويضات موظفي الحكومة بنسبة 

 .ن محاولة تقليص فاتورة أجور القطاع العاميواصل المسؤولو

اإلنفاق العسكري أظهر تحليل اإلنفاق بحسب القطاع في النصف األول من العام أن 

مقارنة بالفترة نفسها من ٪ 8 انخفض بنسبة -أكبر بند في الميزانية بعد التعليم  -

 .العام الماضي

٪ في 22انخفض اإلنفاق على فئة تحمل اسم "الصحة والتنمية االجتماعية" بنسبة 

مات الصحية اإلنفاق على الخدعلى الرغم من أن الحكومة الحظت أن -النصف األول 

حيث قامت السلطات بتوسيع نفقات  ،٪ خالل نفس الفترة24وحده زاد بنسبة 

 فترة وباء كورونا. الرعاية الصحية خالل 
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Bloomberg,  Saudi Arabia’s PIF Abandons Bid for Newcastle United Soccer 

Team, 30/07/2020 

 

 القطاع المصرفي يحتاج إلى دعم حكومي أكبر

 

كان المفروض أن يكون القطاع المالي في السعودية أحد القطاعات الرائدة التي 

"، إال أنها اليوم أصبحت 2030ستقود عملية االنتقال إلى ما بعد النفط وفق "رؤية 

واحدة من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى الدعم الحكومي. وعلى ما يبدو فإنّ الدعم 

حتى اآلن، وهو ما يتجاوز أي دعم حكومي سابق، الذي قدّمته مؤسسة النقد للبنوك 

 إال أن البنوك قد تحتاج إلى دعم إضافي مماثل في نهاية العام. 

" البنك السعودي المتحد"إلى " مجموعة سامبا المالية"انضمت  1999في عام 

أصبحت  ،. بعد أكثر من عقدين بقليلالمملكةمن أكبر البنوك في  اًواحدوأنشأت آنذاك 

 رة أخرى في مركز االندماج.سامبا م

حيث كانت ، "2030كان من المفترض أن تكون الصناعة المالية حجر الزاوية في "رؤية 

يتم سأصول الدولة التي لشراء المستثمرون العالميون األموال تأمل الرؤية بأن يضخّ 

، شراء السندات الحكومية للمساعدة في تمويل المشاريع الجديدةلخصخصتها و

إطالق رواد األعمال والعائالت لمساعدتهم على بإقراض البنوك المحلية وأن تقوم 

 األعمال التجارية وشراء المنازل.
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إن البنوك يوليو  1النقد العربي السعودي أحمد الخليفي يوم مؤسسة قال محافظ 

بسبب ثقل كاهلها بما يصل إلى عشرة مليارات ريال كان يمكن أن تُالسعودية 

 .المؤسسةتدخل تلو لم الديون عن سداد التخلف 

النجاح المستقبلي الستراتيجية التنويع في السعودية سيعتمد على تطوير قطاع إن 

 الحكومي.  المزيد من االستثمار وهو ما يتطلب ،خاص قابل للحياة

مليار  15.6التي تبلغ قيمتها ، والبنك التجاري الوطني وسامبااالندماج بين صفقة 

من حيث القروض ، ستنشئ عمالقًا مصرفيًا نهاية يونيوالتي تم اإلعالن عنها ودوالر، 

 مليار دوالر. 200٪ تقريبًا في المملكة وأصول تتجاوز 30بحصة سوقية تبلغ 

هو أكبر ، فأقوى في االقتصاد اًصندوق االستثمار العام يدسيمنح البنك الجديد كما 

 با.مساهم في كل من البنك األهلي التجاري وسام

المناقشات الجادة بشأن إن  ،وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة شركة سامبا

هو الشهر الذي انخفض فيه سعر النفط إلى النصف و. بدأت في مارساالندماج 

 في جميع أنحاء العالم.فايروس كورونا وتصاعد تفشي 

يكمل كل منهما الشركتين وقال الخضيري في رد على األسئلة عبر البريد اإللكتروني إن 

خدم تو ،حيث يهيمن البنك األهلي التجاري على قطاع التجزئة والرهون العقارية ،اآلخر

كرر رئيس البنك األهلي  ،سامبا الشركات السعودية الكبرى. وفي بيان منفصل

 التجاري سعيد الغامدي هذا المنطق.

في  ة الماليةبدون إصالح كبير للثروحذر صندوق النقد الدولي في فبراير من أنه 

ستنخفض إلى الصفر ، فإنّ هذه الثروة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي السعودية

مليار ريال في  100قالت الحكومة إنها ستقترض  ،. ومنذ ذلك الحين2036بحلول عام 

٪ من الناتج المحلي 50ورفعت سقف الدين إلى  ،أكثر من المخطط لها 2020عام 

 ٪.30من بدالً اإلجمالي 
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استجابت الحكومة للتوقعات المتدهورة من خالل زيادة ضريبة المستهلك ثالث 

مع تقليص ، المنتجاتصفحة من  53من قائمة الجمركية على مرات وزيادة الرسوم 

 .الحكوميين اإلنفاق عبر مشاريع البنية التحتية والبدالت المدفوعة للموظفين

نشهد ضغطًا هبوطيًا وقد ، صرفيإجراءات التقشف ستزيد الضغط على النظام الم

 .شهرًا القادمة 18إلى  12على الربحية وجودة األصول على مدى 

إن سنوات عديدة من نمو اإلقراض المنخفض دفعت البنوك بالفعل إلى النظر في 

 ممكنة. الالمزيد من الصفقات الوصول إلى كوسيلة لخلق قيمة و االندماج

 .2018االندماج في ( ولاألساب و) أكمل بنكان سعوديان أصغر

التي و ،العقارية بالقروضكان اإلقراض المصرفي مدفوعًا بشكل حصري تقريبًا 

بتوسيع ملكية ابن سلمان كجزء من هدف  ةالسخيّاستفادت من اإلعانات الحكومية 

 رص إقراضٍ سيكون من الصعب العثور على فُهذه اإلعانات مع انتهاء المنازل. 

 جديدة.
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 ومع ذلك فإن ،السعودية احتياطيات رأسمالية عالية الستيعاب الخسائرلدى البنوك 

 تضطر على نحو متزايد لدعمهم.  النقد العربي السعوديمؤسسة 

في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة عليهم بشكل هذا الدعم الحكومي للبنوك يأتي 

 .2030أكبر لتمويل عجز الموازنة الوطنية ومشاريع رؤية 

قدمت مؤسسة النقد بالفعل حوالي  ،الخسارةحماية البنوك من منها لوفي محاولة 

يتجاوز بكثير الدعم الذي تلقته البنوك في ، وهو ما مليار ريال من الودائع المجانية 80

 لحكومة.إلى إرباك الحالة المالية لانخفاض أسعار النفط أدّى عندما  ،2016عام 

 75ما يصل إلى فهناك  ،أبعد من ذلكمؤسسة النقد أن تذهب إلى ربما يتعين على 

وإذا لم  ،قروض األعمال الصغيرة قد تحتاج إلى دعم بحلول نهاية العاممن مليار ريال 

ضخ ستحتاج إلى مؤسسة يتمكن المقترضون من سدادها حتى نهاية العام، فإنّ ال

 المزيد من األموال في النظام المصرفي.

 North Asset Managementمدير المحافظ في صندوق التحوط  ،يتوقع بيتر كيسلر

على المملكة جبر ، بما قد يُضغوطللمملكة لمزيد من الالمالي الوضع ض تعرّيأن 

"كل ما فعلوه خالل السنوات الخمس : وقال .التخلي عن ربط عملتها بالدوالر

، رضة للخطرعُ جعلهم أكثر، وهو ما الماضية هو إصدار الكثير من الديون الخارجية

 ". بالتدريج سوءاًأمامهم تصبح أكثر اآلفاق االقتصادية و

Bloomberg, Big Bank Merger Points to Trouble at Heart of Saudi Economy, 

01/07/2020 
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 السعودية تبحث عن وسائل لزيادة الدخل

 

من  تسعى الحكومة السعودية للبحث في كل مصادر التمويل المتاحة، والتي يمكن

خاللها تعويض العجز الذي سببته أزمتا أسعار النفط وكورونا. وقال وزير المالية بأن 

خيار ضريبة الدخل ليس وشيكاً لكنه ليس مستبعداً. إال أن الحكومة اضطرت بعد 

تصريحه لنشر تصريح آخر ينفي أن يكون نقاش هذه الضريبة قد حصل في مجلس 

 الوزراء أو أي مجلس آخر.

وال تستبعد فرض ضريبة ، خطط بيع أصول الدولةاإلسراع في على  ديةالسعوتعمل 

بسبب خزائن الدولة التي تضررت إنعاش إلى الحكومة حيث تسعى ، على الدخل

 انخفاض أسعار النفط.

قام هو بتنظيمه خالل منتدى افتراضي يوليو  22يوم  قال وزير المالية محمد الجدعان

مليار ريال على مدى السنوات األربع إلى  50يمكن أن تجمع أكثر من السعودية إن 

في قطاعات التعليم والرعاية الصحية الخمس المقبلة من خالل خصخصة أصول 

 والمياه. 
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فرض وقال بأن  ،وقال إن الحكومة "تدرس جميع الخيارات" لتعزيز مواردها المالية

وقت للتخطيط له، ولكن المملكة ال وشيكاً، ويتطلب الكثير من ال ضريبة الدخل ليس

 .الحاليتستبعد أي شيء في الوقت 

نقالً عن مصدر التي تديرها الدولة في وقت الحق وذكرت وكالة األنباء السعودية 

ضريبة الدخل لم تناقش في مجلس الوزراء أو أي من قوله إن رسمي مجهول 

 .المجالس أو اللجان الحكومية

وفقًا لصندوق ٪ هذا العام 6.8بنسبة السعودية اد من المتوقع أن يتقلص االقتص

 .عامًا 30أعمق انكماش منذ أكثر من ليكون بذلك  ،النقد الدولي

الحكومة ، وكل ما في األمر أن قال الجدعان: "السعودية ليست في حالة تقشف

 . "أعادت تخصيص بعض اإلنفاق"

كما هو  ،تريليون ريال أكثر من 2020المرجح أن يتجاوز إجمالي اإلنفاق في عام من 

 مخطط.

مليار ريال  100من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض حوالي وقال الجدعان إنه 

وتخطط لالستفادة من سوق الديون العالمية مرة  ،أكثر مما كان مقرراً هذا العام

مليار دوالر من السندات الدولية حتى عام  12بيع بعد  2020أخرى على األقل في عام 

 حتى اآلن. 2020

كجزء من  قامت المملكة بالفعل ببيع أصول الدولة ،باإلضافة إلى زيادة الديون

 ،في ديسمبرفالجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بعد بداية بطيئة. 

حصة في كما باعت مؤخراً ، مليار دوالر في أرامكو 29بقيمة اعت الحكومة حصة ب

 .ليون دوالرم 740مطاحن حبوب مقابل 

مليار دوالر  40حولت الحكومة أيضًا فقد  ،وعلى الرغم من جهودها الحتواء التكاليف

من االحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي لتعزيز القوة المالية لصندوق 

  .عالميةعلى حصص في شركات ، والذي استحوذ االستثمار

Bloomberg, Saudi Arabia Explores Asset Sales, Income Tax to Boost Finances, 

22/07/2020 
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 المشتقة هاتداول تطرح أولى منتجات

 

أغسطس،  30أعلن سوق تداول عن إطالق سوق المشتقات المالية ابتداء من يوم 

، كأول منتج مشتقات بحيث يمكن من خالله تداول العقود المستقبلية للمؤشرات

مالية يتم تداوله في السوق السعودية. ويأمل السوق في أن تؤدي مثل هذه الخطوة 

لجذب المستثمرين األجانب. ولكن هذا النوع من المنتجات في سوق يُسيطر عليه 

 األفراد يمكن أن يجلب عنصراً جديداً من المخاطرة. 

أول منتج مشتقات يتم تداوله في أعلنت السوق المالية السعودية أن التداول في 

حيث تسعى المملكة لجذب المزيد من  ،أغسطسالبورصة سيبدأ في نهاية شهر 

 المستثمرين األجانب إلى أسواق رأس المال.

"العقود المستقبلية للمؤشرات" منتج طلق يُإنه سيوليو  14يوم  "تداول" سوق قال

SF30،  مؤشر استناداً إلىMSCI  العام الماضي.الذي تم إنشاؤه 

وقال خالد الحسن الرئيس التنفيذي "يمكننا بكل فخر أن نقول إن سوقنا الرأسمالي 

ليس فقط األكبر في المنطقة ولكنه يتطور بشكل أسرع من معظم البورصات من 

 حيث المنتجات والخدمات التي نقدمها".

د يمكن إدخال المشتقات إلى سوق يسيطر عليها مستثمرون أفرابأن وقال الحسن 

غرفة المقاصة في البورصة إال أنه قال بأن  ،أن يجلب عنصرًا جديدًا من المخاطر

 . ستحافظ على الضوابط على أساس المعايير الدولية والمشتركة
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 أغسطس. 30المنتج الجديد في بالتداول سيبدأ 

جذبت األسهم السعودية المزيد من االستثمارات من الصناديق األجنبية منذ دخول 

العام  MSCIو FTSEالسوق إلى مؤشرات األسواق الناشئة الرئيسية التي تديرها 

 وبعد اإلدراج الضخم لشركة أرامكو في ديسمبر.  ،الماضي

المزيد من  تطوير أدوات التحوط مثل العقود اآلجلةأن يجلب في تأمل السلطات 

 .االهتمام من الخارج

 ."2030رؤية ضمن "جزءًا من برنامج إصالح القطاع المالي  SF30يعد إطالق 

أدخلت المملكة لوائح جديدة تسمح بملكية أجنبية أوسع  ،في العام الماضي

على الشركات األجنبية بيع تُسهّل وكذلك قواعد معدلة  ،للشركات المتداولة علنًا

إلدراج في السوق الموازية للشركات لكما روجت تداول ، الرئيسية األسهم في السوق

 .أقلوالتي لديها متطلبات إدراج  ،والمعروفة باسم نومو ،الصغيرة والمتوسطة

أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي في شهر يونيو صندوق النقد الدولي توقع 

الذي % 2.3البالغ هذا العام، وهو أكثر حدة بكثير من االنخفاض % 6.8للسعودية 

 في أبريل.الصندوق توقعه 

حتى اآلن % 12انخفض مؤشر األسهم السعودية القياسي بنحو  ،وفي غضون ذلك

 هذا العام. 

تداول المشتقات هو سمة مشتركة للعديد من البورصات الرئيسية في جميع أنحاء 

 في الشرق األوسط. يزال نادراًال أنه ال إ ،العالم

Financial Times, Saudi bourse unveils derivatives product to lure foreign 

investors, 14/07/2020 
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 السوق السعودية تعود لالكتتاب

 

في السعودية في المرحلة المقبلة، بعد  مبيعات األسهمتوقع سوق تداول ارتفاع 

 10هناك ما يصل إلى توقف التداول أثناء إغالق فايروس كورونا. وقالت السوق بأن 

السوق، وإذا ما قامت جميعاً بإجراء  شركات تخطط لطرح أسهم عامة أولية في

واحداً من أفضل سنوات االكتتاب العام في  2020اكتتاباتها هذا العام، فسيكون عام 

 تاريخ "تداول". 

تتوقع البورصة السعودية ارتفاع مبيعات األسهم بعد توقفها خالل المراحل األولى 

 .كورونالوباء 

شركات تخطط لطرح  10هناك ما يصل إلى إن  لسوق تداولقال الرئيس التنفيذي و

 .السوق أسهم عامة أولية في

وهناك ما ال يقل عن تسع إلى  ،أدرجنا بالفعل خمس شركات حتى اآلنوقال: لقد 

فستكون واحدة من أفضل  هذا العام اًجميع هاتم إدراجوإذا ما ، عشر شركات قادمة

 .لعامسنوات االكتتاب ا

لالكتتاب في "تداول"، تأخذ الشركات السعودية زمام المبادرة في العروض الجديدة 

 .كان هذا األمر نادراً في المنطقة من قبلبينما 

 13و 12قفزت شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري بأقصى حد مسموح به يومي 

حصلت كورونا،  فايروسوهي األولى منذ إغالقها بسبب  ،بعد أول ظهور لهايوليو 
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٪ 20على موافقة الجهات التنظيمية للمضي في بيع ابن داود سلسلة متاجر البقالة 

 من رأسمالها.

الذي مستثمر أجنبي مسجلون لالستثمار في السوق السعودي  3000أكثر من هناك 

 . 2015فتح فقط للمستثمرين األجانب في عام 

تحديث لوائح البيع على سيتم  ،المؤسسات الدولية"تداول" لجذب كجزء من جهود 

  .من هذا العام لزيادة استخدام اقتراض األسهم في الربع الثالثالمكشوف 

Bloomberg, Saudi Stock Market Sees IPO Activity Returning After Virus Slump, 

14/07/2020 

 مليار ريال 3"إعادة تمويل الرهن العقاري" تشتري قروضاً بـ

 

محفظة من قروض  بشراء السعوديةشركة إعادة تمويل الرهن العقاري في قامت 

وتتبع الشركة  ."المؤسسة العامة للتقاعد"مليارات ريال من  3المنازل بقيمة تزيد عن 

إلى صندوق االستثمار، وتسعى لشراء قروض عقارية  2017التي تأسست في عام 

 مليار ريال قبل نهاية العام.  20بقيمة 

اشترت شركة إعادة تمويل الرهن العقاري في السعودية محفظة من قروض المنازل 

 ."المؤسسة العامة للتقاعد"مليارات ريال من  3بقيمة تزيد عن 
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لها في بيان ، من قبل صندوق االستثمار 2017الشركة، التي تأسست في أواخر وقالت 

معظمها عن طريق  ،العاممليار ريال قبل نهاية  20حوالي استثمار تهدف إلى ها إن

 شراء محافظ الرهن العقاري من مقرضين آخرين. 

تمتلك في نهاية كانت التي  ،لشركةفي تاريخ االصفقة األخيرة هي األكبر حتى اآلن تعد 

 مليار ريال. 2.25أصوالً بنحو  2019

يشكو المواطنون السعوديون منذ سنوات من توفر اإلسكان والقدرة على تحمل 

 تكاليفه. 

تأسست شركة إعادة التمويل لشراء قروض اإلسكان من البنوك وشركات التمويل 

 األخرى.

"االتفاقية توفر  إن وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة في البيان

في ستبقى لصناعة تمويل الرهن العقاري فرصة إلعادة تمويل أصولها التي كانت 

  دفاترها لمدة عقد أو عقدين".

Bloomberg, Saudi Arabia’s Fannie Mae Buys up $800 Million of Mortgages, 

19/07/2020 

 العمالة األجنبية تُغادر دول الخليج
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أدّت األزمة االقتصادية الحالية إلى دفع مئات اآلالف من العمال األجانب لمغادرة دول 

الكثيرون منهم بالمغادرة فور فتح المطارات في دول الخليج. ويُعتقد  بدأالخليج، وقد 

أن السعودية سوف تشهد هذا العام خروج حوالي مليون أجنبي. ويتوقع البنك الدولي 

هذا % 20التحويالت من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة أن تنخفض 

 العام.

عمليات ، بعد انتهاء درة دول الخليجحاول مئات اآلالف من العمال األجانب مغايُ

 رت االقتصادات المحلية. اإلغالق التي دمّ 

الموجة األولى من حاالت المغادرة القوى العاملة ذات الدخل المنخفض شملت 

 .الذين يواجهون مشاكل في أوراقهم الرسميةوالعمال 

إلى  السعوديةوالضرائب المفروضة على األجانب في أدّى االنخفاض في أسعار النفط 

مع توقع  ،فايروس كوروناقبل على مغادرة السعودية مليوني مغترب حوالي تشجيع 

 مغادرة مليون شخص هذا العام.

العديد الحظنا أن  ،"حتى قبل أزمة الوباء ،أحمد الراجحي ،قال وزير العمل في المملكة

تقدم وهو  ،من السعوديين استفادوا من الفرص التي لم يشغلها المواطنون تقليدياً

 صحي".

من المتوقع أن تنخفض التحويالت من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 هذا العام بحسب البنك الدولي.% 20بنسبة 

إثيوبي، كثير منهم عامالت منازل  200,000تقدر منظمة العمل الدولية أن ما يصل إلى 

 . في السعودية واإلمارات، سيعودون إلى ديارهم هذا العام

. كما يغادر ألف هندي بطلب مغادرة اإلمارات في رحالت إجالء 500قدم نحو ت

 المنطقة وسط مخاوف من ركود طويل األمد.الموظفون في المهن المكتبية 

تعني تأجيل أو إلغاء التي يُعاني منها االقتصاد حالياً إن الخسائر االقتصادية 

 مع تأخيرات حتمية في الدفع.  ،جديدةالمشروعات ال

مثل كأس العالم في قطر  ،مشاريع رفيعة المستوىفي البناء اللقيت معاملة عمال 

 . كثيرةانتقادات  ،ومعرض دبي العالمي في دبي ومتحف اللوفر في أبو ظبي ،2022عام 

يشعر بعض العمال األجانب أن اإلغالق كما لو كان متعمداً لدفعهم للخروج. ويزداد 

 عنصري المعادي للمغتربين في الخليج عموماً. شعور العمال سوءاً بسبب الجو ال
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، االستياء من األجانبيزداد  ،من السكان %70يشكل العمال األجانب حيث  ،في الكويت

الذين يتنافس الكثير منهم مع الكويتيين على الوظائف و ،المصريينوخاصة تجاه 

 الحكومية.

مل العام في القطاع التي تغذيها المنافسة على الع ،األجانب في الكويت كراهية

الغليان أثناء مرحلة وصلت إلى  ،العام والضغوط المتزايدة على الخدمات العامة

على العديد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى الكويتي حيث وافق البرلمان  ،اإلغالق

 خفض عدد العمال األجانب. 

 

Financial Times, ‘They want us to leave’ — foreign workers under pressure in 

the Gulf, 28/07/2020 

 

 جرير تتوسع رغم كورونا

  

المؤشرات التي أعلنتها شركة جرير أنها ستُحقق أرباحاً كبيرة هذا العام، فرغم  ظهرتُ

إغالق الشركة ألكثر من ثالثة أسابيع خالل فترة اإلغالق، إال أن المبيعات على اإلنترنت 
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ارتفعت بشكل كبير. وتعزو الشركة هذا االرتفاع إلى تنامي العمل والتعليم عن بعد، 

 لكمبيوترات والهواتف. والذي رفع الطلب على ا

وهي شركة بيع بالتجزئة لألدوات المكتبية وااللكترونية  ،شركة جرير للتسويقتسعى 

 ورفع حصتها في السوق.، هذا العامفروع لفتح ما يصل إلى خمسة  السعودية،في 

خالل فترة الفايروس، إلى إغالق المتاجر  السعوديةاضطر معظم تجار التجزئة في 

 وبعضها لفترة أطول.يومًا  22أغلقت شركة جرير للتسويق معظم متاجرها لمدة و

 . عبر اإلنترنت ستة أضعاف في الربع الثانيالشركة ارتفعت مبيعات ومع ذلك، فقد 

هذه المبيعات سوف تنخفض بمرور التنفيذي للشركة: على األرجح فإنّ وقال الرئيس 

الشركة ستُحقق على ، وقال بأن ضيالما الوقت، ولكن ستبقى أعلى بكثير من العام

 ، وأن النفقات الرأسمالية تسير على ما يرام. هذا العام األرجح أرباحاً مرتفعة

ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على أجهزة سبّب  العمل والتعلم عن بعدوأضاف إن 

 الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكذلك الهواتف المحمولة.الكمبيوتر 

 كان الطلب جيداً فيولكن بخالف ذلك  ،اللوازم المكتبية والكتبانخفض الطلب على 

 . معظم األقسام األخرى

Bloomberg, Saudi Retailer Jarir Sees Opportunities to Expand Despite Virus, 

22/07/2020 

 الحكير يخفض األجور
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شركة السعودي إلى خسائر كبيرة لأدّت الظروف االقتصادية التي يعيشها االقتصاد 

مليون  681للمالبس، حيث خسرت الشركة حتى اآلن حوالي فواز عبد العزيز الحكير 

ريال، بعد أن كانت في العام الماضي من الشركات الرابحة. وقد اضطرت الشركة 

مؤخراً إلى تخفيض رواتب موظفيها، وتقوم بدراسة بعض اإلجراءات األخرى التي 

 ر على الشبكة الحالية لمتاجر الشركة وعلى عدد موظفيها. يمكن أن تؤث

تنظر في ، وبخفض أجور الموظفينللمالبس قامت شركة فواز عبد العزيز الحكير 

 اتخاذ مزيد من اإلجراءات التي قد تؤثر على متاجرها وعدد موظفيها.

يجري و ،الرواتبمؤقتة على ذت تخفيضات إضافية نفّلها إنها في بيان الشركة وقالت 

تأثير على شبكة متاجر الشركة الحالية وعدد النظر في اتخاذ تدابير إضافية قد يكون لها 

 بفايروس كورونا". في حالة استمرار التحديات المتعلقة الموظفين 

حيث  ،تجار التجزئة مثل فواز الحكيرأثّرت عمليات اإلغالق التي شهدتها المملكة على 

 .العام الماضي اًأرباحأن حققت بعد ، مليون ريال 681خسائر بقيمة الشركة سجلت 

تراجعت الحكومية، ومع ذلك فقد القيود بعد تخفيف استأنفت الشركة عملياتها 

 ٪.30إلى حتى اآلن ٪، لتصل خسائرها 8.5بنسبة يوليو  1أسهم الشركة يوم 

مروان مكرزل: "لقد خفضنا بشكل كبير نفقات للشركة الرئيس التنفيذي وقال 

التشغيل ونعمل على تبسيط عملية سلسلة التوريد من خالل تعزيز عالقاتنا مع 

دفعت ظروف السوق الحالية ، وأضاف أن الموردين واالستثمارات في التكنولوجيا"

 . إلى تسريع إطالق العديد من المنصات الجديدة عبر اإلنترنت"الشركة 

مثل في تخصيص حصة متزايدة "تظل الحكير ملتزمة تمامًا بهدفها االستراتيجي المت

 من محفظتها للعالمات التجارية التجريبية وأسلوب الحياة"

Bloomberg, Saudi Clothing Retailer Alhokair Cuts Staff Pay, 01/07/2020 
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 عائلة العثيم تنوي طرح أسهم للبيع

 

في صفقة ، تعتزم عائلة العثيم السعودية بيع أسهم في مراكز التسوق الخاصة بها

أن تحدث عملية ويمكن  مليار دوالر وملياري دوالر. 1.5ما بين لشركة تُدر ليمكن أن 

 .2021البيع في النصف األول من عام 

في صفقة ، تعتزم عائلة العثيم السعودية بيع أسهم في مراكز التسوق الخاصة بها

 مليار دوالر وملياري دوالر. 1.5ما بين لشركة تُدر ليمكن أن 

الترفيه في ومراكز التسوق عدداً من التي تدير  ،شركة العثيم لالستثماروقد طلبت 

تقديم المشورة بشأن الطرح العام األولي  GIB Capital LLCشركة من  ،المملكة

 . المحلي

 .2021البيع في النصف األول من عام يمكن أن تحدث عملية 

 .  في هذا المشروعالمضي قدماًلم تقم الشركة باتخاذ القرار النهائي ب

حصة العثيم القابضة في إال أن  ،القيمة اإلجمالية ألصول العائلةال تُعرف بالضبط 

تجارة التجزئة وتبلغ قيمة شركة مليون دوالر.  766أسواق عبد هللا العثيم تبلغ حوالي 

 مليار دوالر. 2.8مدرجة في البورصة السعودية حوالي الوالبقالة 

على موافقة الجهات التنظيمية ابن داود القابضة قالة حصلت سلسلة متاجر الب

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الطبي ، وأنجز ٪ من رأسمالها20للمضي في بيع 

  .اكتتابه العام أيضاً 
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Bloomberg, Saudi Arabia’s Al Othaim Family Said to Plan IPO for Malls Unit, 

21/07/2020 

 بوابة الدرعيةلم توقف األزمة المالية 

  

" 2030رغم األزمة المالية التي تعيشها المملكة، ال يزال العمل في بعض بنود "رؤية 

مليار دوالر،  20يسير قدماً. ومن أبرز هذه المشاريع "بوابة الدرعية" الذي تبلغ كلفته 

، باإلضافة إلى مشروع مليارات دوالر 4" الذي تبلغ كلفته يالسياحالتنمية صندوق و"

القدية الترفيهي. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة األولى من مشروع "بوابة الدرعية" في 

2023 . 

، مليار دوالر 20بقيمة في الرياض مشروع سياحي وثقافي قدما في  السعوديةتمضي 

 على الرغم من األزمة المالية في المملكة.

وأخبر ولي العهد األمير  ،الضخم رعية"خصص المسؤولون لمشروع "بوابة الدوقد 

"بأقصى سرعة إلى المشرفين على المشروع بضرورة العمل محمد بن سلمان 

  .الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المشروع ،بحسب جيري إنزريلو ،"األمام، دون تباطؤ

ومن المقرر االنتهاء من إن العديد من أجزاء المشروع قيد اإلنشاء إنزريلو وقال 

 .2023المرحلة األولى بحلول نهاية عام 
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 36أو  24أو  12على مدى لفايروس كورونا قال إنزيريلو: "ال نعرف التأثير االقتصادي و

ولي العهد: لن يؤثر ذلك سمو لكن يمكنني أن أخبرك بشيء واحد أعرفه من ، وشهرًا

 . مدينة الرياضخطط على 

عجز الميزانية إلى حوالي لذي رفعت التي ضربت السعودية، وامزدوجة الزمة رغم األ

الحكومة ما زالت تستثمر بكثافة في ، فإن ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام15

 ". 2030عناصر "رؤية بعض 

وهم  ،مليارات دوالر 4بقيمة  صندوق لتطوير السياحةأعلن المسؤولون مؤخرًا عن 

 يمضون قدماً في العديد من المشاريع الضخمة. 

لشركة القدية، وهي مدينة ترفيهية مقررة بالقرب من الرياض، قال الرئيس التنفيذي 

" في عقود البناء سريعاً وسيشهد "تصعيداً ،إن مشروعه يلتزم بجدوله الزمني األصلي

 الممنوحة هذا العام.

إلى وجهة سياحية وثقافية آل سعود تخطط بوابة الدرعية لتحويل منزل أجداد 

مبني حول ولف غمتحفًا وملعب  12فندقًا و 20تضم بحيث  ،ية األطرافوترفيهية مترام

 موقع تراث عالمي لليونسكو. 

كما هو  ،وهو أحد عشاق التاريخ المحلي ،أولوية عالية للملك سلمانيعد المشروع 

 الحاكم الفعلي للمملكة.أولوية البنه 

وكذلك من المستثمرين ه ستأتي من الحكومة ئاألموال الالزمة لبناوقال إنزيريلو إن 

لدولة يمكن افإن  ،ولكن إذا ترددوا في المناخ الحالي ،السعوديين والخليجيين واألجانب

 .بشكل أسرع المشروع قدم األموال إلنجازأن تُ

قال إنزيريلو إن تقسيم االستثمار بين القطاعين العام والخاص في حالة تغير مستمر 

قبل كانت قد أعلنت التزامها بالمشروع التي  شركات األجنبيةالحيث قالت بعض  ،اآلن

، "السياحة العالميةاألزمة على تحتاج حتى الخريف لتتأكد من تداعيات الوباء إنها "

 .أكبر من المستثمرين السعوديين هناك اهتمامن إولكنه أضاف 

المضي قدمًا في الخطة األصلية على أن من خالل يراهن المسؤولون السعوديون 

بعد انتهاء فترة اإلغالق التي إنفاق المستهلكين على السياحة والترفيه سيزداد 

 . فرضها فايروس كورونا

مليون زائر سنويًا  25، وساكن 100,000بوابة الدرعية تجذب ويهدف المخطط إلى أن 

 انب.بما في ذلك السعوديون والسياح األج ،2030بحلول عام 
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Bloomberg, Saudi Arabia’s Fiscal Crisis Won’t Slow $20 Billion Project, 

03/07/2020 

 استخدام الطاقة في السعودية

  

ارتفع استخدام الكهرباء في السعودية هذا الصيف بمعدالت أكبر من المعتاد، نتيجة 

لعدم سفر السعوديين إلى الخارج. وأدّى هذا األمر إلى ارتفاع النفط الخام الذي يتم 

ألف برميل من النفط  726حرقه لتوليد الكهرباء. وتستخدم السعودية بالمعدل حوالي 

في شهر أغسطس. ويعدّ معدّل استهالك الفرد  ةالخام يوميًا لتوليد الطاق

 مرات من المعدل العالمي.  بأربعالسعودي للكهرباء أعلى 

من المتوقع أن تقوم  ،مع دخول الشرق األوسط في أكثر أيام الصيف سخونة

، من النفط الخام لتشغيل محطات توليد الكهرباءهائلة كميات بحرق  السعودية

 بشكل مريح.وإبقاء مواطنيها مكيفين 

عندما يمكن أن ترتفع  ،شهري يوليو وأغسطسفي يرتفع استهالك الكهرباء دائمًا 

 درجة مئوية.  50درجات الحرارة في المملكة فوق 

على استخدام النفط الخام باإلضافة إلى  الحكومةَارتفاع الحرارة في هذه األشهر يجبر 

 . الغاز الطبيعي
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 حيث أجبر ،على الكهرباء ارتفاع الطلببسبب زادت نسبة إحراق النفط هذا العام 

 العديد من السعوديين على إلغاء عطالتهم الصيفية في الخارج. فايروس كورونا

وهناك اختالف آخر هذا العام فيما يتعلق باستهالك النفط لتوليد الكهرباء، وهو أن 

مدادات في إنتاج السعودية من النفط منذ أبريل قد قللت من إالكبيرة التخفيضات 

 .حيث يأتي معظم الغاز من نفس اآلبار ،الغاز

من تأثير سعر خطة أوبك على توليد الكهرباء قد يحد النفط اإلضافي الذي يتجه نحو 

 تقليص قيود اإلنتاج من الشهر المقبل. 

كمية أقل ي مليون برميل يوميًا في يونيو، وه 7.5، في أوبكضخت المملكة، أكبر منتج 

من  مليون برميل يوميًا 5.7تصدير تم وقد  .2002منذ عام تقوم السعودية بضخها 

 .لتوليد الطاقةاالحتفاظ بالباقي للمصافي المحلية أو فيما تم ، هذا اإلنتاج

المزيد من الغاز  استيرادبللسعودية أن تعالج مشكلة الكهرباء عبر خيارين، إما  يمكن

به قامت ، وقد الخيار الثاني أكثر احتمالية وأسهل، وامالمزيد من النفط الخ حرقبأو 

 . وهناك الكثير من النفط في الوقت الحاضر، عقودمنذ المنطقة 

-2017استخدام النفط لتوليد الكهرباء في السعودية خالل أشهر الصيف )

2020) 
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ألف برميل من النفط الخام يوميًا  726تستخدم السعودية  ،في شهر أغسطس

من  أكثر ه الكميةهذو. الماضي العقد مدى على األرقاموفقًا لمتوسط  ،الطاقة لتوليد

 . يناير وفبرايرالكمية التي يتم استخدامها في ضعف 

عندما  ،2014قياسي في يوليو رقم وصل استهالك النفط الخام لتوليد الكهرباء إلى 

 ألف برميل في اليوم. 899أحرق السعوديون 

التخفيضات الطوعية بمقدار مليون برميل يوميًا السعودية أنهت  ،في نهاية يونيو

 قائلة إنها ستحتاج إلى معظم النفط اإلضافي لالستخدام المحلي. ،دون حصة أوبك

وقال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان في أوائل يونيو "استهالكنا 

 ".ستهالك المحلي وليس التكريرسننتجه في يوليو سيذهب لال ماجزء جيد م، وسيزداد

ما يقرب من مليون برميل يوميًا لتوليد الطاقة سيكون بمثابة انتكاسة لخطط إن 

 للحد من استخدامها ألقذر أنواع الوقود األحفوري. السعودية 

 . 2019و 2014٪ تقريبًا بين عامي 25انخفض حرق النفط الخام بنسبة 

خاصة بعد أن زادت  ،التناقصي هذا االتجاهكان من المرجح قبل الفيروس أن يستمر 

 الحكومة طاقتها في مصانع معالجة الغاز المحلية.

 (2020-2010المستهلكة إلنتاج الكهرباء في السعودية )كميات النفط الخام 
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زادت كمية الزيت الذي ، وقد زيت وقود شديد التلوثأيضاً بشراء  يونالسعوديقوم 

، حيث تحاول عن الصيف الماضي ألف برميل يومياً 50قامت بشرائه هذا العام بنحو 

 . على الكهرباء الطلب المرتفعالسعودية من خالله 

تشير الناقالت التي تقوم بتحميل زيت الوقود في سنغافورة هذا الشهر إلى أن 

 السعودية هي وجهتها، وهي تجارة غير عادية.

ليج العربية الستخدام الخطط طويلة المدى بين دول الخكورونا قد يعطل فيروس 

 النفط. مقارنة مع المزيد من الغاز 

 ،العديد من األجانبومغادرة مع ارتفاع معدالت البطالة في المراكز التجارية مثل دبي 

يشكك المسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة في الحاجة إلى المزيد من 

 مشروعات الغاز.

على بر مستخدمي الطاقة في العالم تعد اقتصادات دول الخليج العربية من بين أك

 . أسعار الطاقةويعود ذلك جزئياً إلى أن العديد منهم يدعمون  ،أساس نصيب الفرد

أكثر من أربعة أضعاف أي  ،2019ول للفرد في عام غا غيغ 322استهلكت السعودية 

 وثالثة أضعاف الرقم في أوروبا.المي العالمتوسط 

Bloomberg, Saudis Stuck Home for Summer Burn More Oil for Air 

Conditioners, 21/07/2020 
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 إنتاج النفطأرامكو و

 السعودية تُهدد بإشعال حرب النفط مجدداً 

 

تشهد منظمة أوبك توترات بين السعودية وكل من أنغوال ونيجيريا بسبب عدد التزام 

البلدين بالحصة التي فرضها االتفاق األخير مع روسيا. وتُهدد السعودية باستهداف 

زبائن البلدين بخصومات كبيرة. ويحمل هذا الخالف أهمية خاصة ألن أنغوال سوف 

  تتولى رئاسة المنظمة العام القادم.

أعضاء أوبك يُعالج ما لم مجدداً السعودية بإشعال حرب أسعار النفط هددت 

 فشلهم في االلتزام بتخفيضات إنتاج المنظمة األخيرة.

طلب حيث ، وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمانوجاء هذا التهديد على لسان 

 .إنتاج النفطمن أنغوال ونيجيريا تقديم تعهدات تفصيلية بفرض قيود إضافية على 

يأتي بعد ، وداخل أوبكللحرب اندالع جديد بخاطر يُالسعودية الموقف المتشدد من إن 

 .أوبكأشهر فقط من شن السعودية حرب أسعار ضد روسيا حليفة 

التي تراجعت  ،أوائل شهر مارس انهيارًا فوريًا في أسعار النفطالسعودية في أثار قرار 

 . 2016٪ في الواليات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 25بنسبة 

الدول األخرى المنتجة العديد من أجبر االنهيار المفاجئ السعودية والعراق ونيجيريا و

 . عاجلة في ميزانياتهاللنفط على النظر في تخفيضات 
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 دولة 23إلى جانب -وأقروا  ،خالفاتهممن حلّ السعوديون والروس تمكّن  ،في أبريل

 يونيو. 6التفاق في ابتمديد المجموعة . وقامت ٪10بنسبة  تخفيضاً لإلنتاج -أخرى

المملكة ستبيع نفطها إن  يونيو 18أوبك في في اجتماع  السعوديوقال وزير النفط 

بخصم لتقويض أنغوال ونيجيريا، بعد أن قال الوفدان إنهما غير مستعدين لاللتزام 

عمالؤكم، وسوف نعرف من هم نحن ، وقال لهم الوزير: محددة بشأن القيودبأرقام 

 نتوجه إليهم بخصومات. 

من السهل نسبيًا ، وتبيع أنغوال ونيجيريا في الغالب خامهما الخفيف للصين والهند

 . األسواق هذه استهداف

ظلت العالقات داخل أوبك متوترة. وقال المندوبون  ،منذ الخالف السعودي الروسي

ولي رفض الرد على مكالمات األمير عبد العزيز ورفض حضور غوزير النفط األنإن 

مستشاره وزير النفط األنغولي عندما أرسل المندوبون إنه  وقال يونيو. 18اجتماع 

 الحضور.وزير الطاقة السعودي ب لم يسمح له، (عبر اإلنترنتلحضور المؤتمر )

وال من المقرر أن غألن أن، الخالف يثير مشكالت خاصةهذا وقال أحد المندوبين إن 

 الدورية. الرئاسةكجزء من تقود أوبك العام المقبل 

يسعى األمير عبد العزيز اآلن للحصول على المساعدة  ،في محاولة إلصالح العالقات

مان. وقال المندوبون ان ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمن أخيه األصغر 

وطلب منه يونيو،  29ولي العهد اتصل هاتفيا بالرئيس النيجيري محمدو بوهاري يوم 

. وقالت وكالة األنباء السعودية الرسمية إن الرجلين ناقشا اتفاق والغنمع أالتدخل 

  أوبك بلس.

Wall Street Journal, Saudis Threaten New Oil-Price War with OPEC Brethren, 

01/07/2020 
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 السعودية ترفع أسعار النفط آلسيا وأمريكا

 

قامت السعودية برفع أسعار النفط المباع آلسيا والواليات المتحدة وشمال أوروبا 

لشهر أغسطس. ويأتي هذا االرتفاع ضمن السياسة السعودية التي تدفع المنتجين 

اآلخرين لتقليص مبيعاتهم من النفط بُغية رفع األسعار بشكل أكبر. كما تمثّل إشارة 

ي العالم. وتراوحت ارتفاعات األسعار التي إلى انتعاش سوق الطلب على النفط ف

 فرضتها أرامكو حول دوالر واحد للبرميل. 

رفعت السعودية أسعار شحنات النفط لشهر أغسطس إلى آسيا والواليات 

 الطلب على الطاقة.تعافي وسط دالئل على ، المتحدة وشمال أوروبا

المنتجين الرئيسيين  محاولة السعودية دفعويأتي رفع األسعار من قبل أرامكو ضمن 

 إلعادة التوازن إلى السوق.اإلمدادات خفض اآلخرين لمواصلة 

رفعت شركة أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى المشترين في وقد 

كما ، وإن كان بأقل من المتوقع ،آسيا، أكبر سوق لها، للشهر الثالث على التوالي

 .المتحدةرفعت أرامكو األسعار للواليات 

ال يزال نمو الطلب ، ولكن تعكس الزيادة في األسعار التعافي العام في أسواق النفط

 . غير متساوٍ

اإلغالقات جراء ألن مرة أخرى، الهاوية يتهاوى سعر النفط إلى من غير المحتمل أن 

 .وف تكون ذات طابع محليس -إن تم فرضها من جديد-الفايروس 
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دوالر للبرميل  1.20بمقدار يرتفع سالخام العربي الخفيف إلى آسيا إن أرامكو وقالت 

رفعت أرامكو ، كما سنتًا في يوليو 20فوق مؤشر الشرق األوسط مقارنة بعالوة 

 . سنتا للبرميل 40سنتا و 20أسعار الواليات المتحدة ما بين 

 . أسعار معظم الدرجات المباعة إلى شمال غرب أوروباالشركة زادت كما 

في منطقة البحر األبيض التي قامت بها أرامكو هي التخفيضات الوحيدة كانت 

 .للبرميل واحد بحدود دوالر األسعار قلصت حيث ،المتوسط 

  

يونيو إن أوبك+  قال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان في منتصف

"على المسار الصحيح" ولكن ال يزال أمامها "طريق طويل يتعين قطعه" قبل إعادة 

 التوازن إلى أسواق النفط. 

لها منذ إلى أدنى مستوى  في يونيوخفض السعوديون شحناتهم من النفط الخام 

 عدة سنوات.

 دوالراً 43ي وزاد خام برنت بأكثر من الضعف منذ اتفاق أوبك+ في أبريل إلى حوال

 ٪ هذا العام.34ال يزال المؤشر العالمي منخفضًا بنسبة ، للبرميل

Bloomberg, Saudis Raise Oil Pricing to U.S., Asia as Demand Recovers, 

06/07/2020 
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 العالقات الدولية

 بريطانيا تستأنف مبيعات السالح للسعودية 

 

وقالت الحكومة البريطانية إنها  ،للسعوديةمبيعات األسلحة استئناف بريطانيا قررت 

لم تجد بعد التحقيق وجود نمط واضح من الغارات السعودية التي تنتهك القانون 

المملكة المتحدة . وقامت أكبر مشترٍ لألسلحة البريطانيةهي السعودية الدولي. و

في مليار جنيه إسترليني للسعودية منذ بدء الحرب  5.3أسلحة بقيمة بيع بترخيص 

 .2015عام 

على الرغم من مخاوف  ،مبيعات األسلحة للسعوديةاستئناف بريطانيا قررت 

الرتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في أن هذه األسلحة قد تُستخدم الناشطين من 

 اليمن.

علقت مبيعات األسلحة إلى الرياض العام الماضي، الحكومة البريطانية قد وكانت 

بعد أن قضت محكمة االستئناف بلندن أنها بحاجة لتقييم ما إذا كانت الحكومة 



 

 
43 

لحقوق اإلنسان في حملتها العسكرية في السعودية قد انتهكت القانون الدولي 

 اليمن.

ك "نمط" من بعد أن وجد تقرير حكومي أنه لم يكن هنا ،تم إلغاء الحظر اآلنولكن 

وزيرة  ،. وقالت ليز تروسالضربات الجوية السعودية التي انتهكت القانون الدولي

 .سوى "حوادث معزولة" من االنتهاكاتإنه لم تقع  يوليو 7يوم  ،التجارة الدولية

رت على أنها انتهاكات محتملة دّوقالت في بيان مكتوب للنواب: "األحداث التي قُ

قد ، و"ختلفة وفي ظروف مختلفة وألسباب مختلفة".للقانون وقعت في أوقات م

السعودية لديها نية حقيقية .. فإنّ استنتجت أنه على الرغم من الحوادث المعزولة

 ."وقدرة على االمتثال للقانون الدولي

بعد يوم واحد فقط من إعالن بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد منتهكي ويأتي القرار 

 . عوديًا متورطون في مقتل جمال خاشقجيس 20حقوق اإلنسان من بينهم 

منذ التصدير المتراكمة طلبات ترخيص مراجعة سيبدأ المسؤولون اآلن العمل على 

 التعليق في يونيو العام الماضي.قرار 

مسؤولة عن حوالي ثلثي القتلى السعودي كانت الضربات الجوية لقوات التحالف 

ا لمشروع بيانات األحداث والمناسبات في وفقً ،تقريبًا 11,700البالغ عددهم المدنيين 

 النزاع المسلح المستقل.

التي رفعت الدعوى القانونية التي و ،CAAT تجارة األسلحةالمناهضة لوقالت الحملة 

 ".قرار الحكومة "مفلس أخالقياًإن  ،أدت إلى تعليق المبيعات العام الماضي

ولكن كم  ،معزولة"تدعي أن هذه حوادث للحملة إن الحكومة المنسق اإلعالمي وقال 

بأن مضيفاً  ،ستحتاجها الحكومة للتوقف عن توريد األسلحة؟"من مئة حادث معزول 

 للطعن في القرار.الحملة سوف تبحث في خيارات 

حيث تشتري المعدات بما في ذلك  ،السعودية أكبر مشترٍ لألسلحة البريطانيةال تزال 

للحملة وفقًا ويفون وتورنادو والقنابل الموجهة بدقة. الطائرات المقاتلة من طراز تا

مليار جنيه إسترليني  5.3بترخيص أسلحة بقيمة قامت المملكة المتحدة فإن 

 .2015للسعودية منذ بدء الحرب في عام 

استئناف المملكة المتحدة لصادرات األسلحة بأنه  منظمة إنقاذ الطفولة نووصف

أن قتل وجرح اآلالف من "قررت ، وقالت بأن الحكومة البريطانية "ال يمكن الدفاع عنه"

  األطفال في اليمن ال يشكل نمطًا من األذى".
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Financial Times, UK to resume arms sales to Saudi Arabia, 07/07/2020 

 السعودية تنافس على رئاسة "منظمة التجارة العالمية" 

  

 االقتصاد السابق والمصرفي محمد مزيد التويجريوزير أعلنت السعودية عن ترشيح 

مرشحين  7لمنصب المدير العام القادمة لمنظمة التجارة الدولية، والذي سينافس 

 . 2020آخرين. ومن المفترض أن تقوم المنظمة باختيار الرئيس خالل شهر أغسطس 

المدير العام القادم لمنظمة منصب ترشيحاً متأخراً للمنافسة على  السعوديةقدمت 

هذه المنظمة قيادة دول أخرى تتطلع إلى  سبعإلى بذلك وانضمت  ،الدوليةالتجارة 

 من إدارة ترامب. اًوضغوط التي تتخذ من جنيف مقراً لها والتي واجهت ازدراءً

 8وجاء تقديم الترشيح السعودي في الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، وهو يوم 

 يوليو. 

البرازيلي  ،أن أعلن رئيسها الحاليانت المنظمة قد فتحت الباب للتنافس بعد وك

أغسطس، مبرراً هذا  31في مايو أنه سيترك منصبه في بشكل مفاجئ  ،روبرتو أزيفيدو

 .القرار بأسباب شخصية

 .محمد مزيد التويجريالعريق رشحت السعودية وزير االقتصاد السابق والمصرفي 

مصر ونيجيريا و المكسيكالمشاركة في التنافس هي: بريطانيا ووالدول األخرى 

 كينيا.و كوريا الجنوبيةومولدوفا و
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يتم اختيار رئيس منظمة التجارة العالمية ولم يتم تحديد اإلطار الزمني لالنتخابات بعد. 

 بناءً على توصية من لجنة االختيار.  ،164باإلجماع من قبل الدول األعضاء الـ 

Business Insider, Saudi, Briton join race for top WTO post as deadline looms, 

08/07/2020 

 توجيه اتهامات رسمية بالفساد لشركة إيرباص

  

اتهاماً رسمياً بحق  مكتب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة في المملكة المتحدةأصدر 

التابعة لشركة إيرباص بتهم فساد تتعلق بالعقد المبرم بين الحكومتين  GPTشركة 

برشوة السعودية والبريطانية. وتتعلق االتهامات بقيام مسؤولي الشركة 

المسؤولين العسكريين السعوديين بسيارات فاخرة ومدفوعات غير مبررة لحسابات 

 في جزيرة كايمان.بنكية 

يوليو توجيه  29مكتب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة يوم أعلن 

بالفساد المتعلق بعقد حكومي التي أوقفت عملياتها في أبريل  ،GPTاتهام لشركة 

مليار جنيه استرليني لتوفير خدمات االتصاالت للحرس الوطني  2بريطاني بقيمة 

 اع بريطاني سابق.لمسؤول دف . ووجهت اتهامات أيضاًالسعودي

المدير اإلداري السابق  ،كما اتهم مكتب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة جيفري كوك

المسؤول المالي في اثنين من مقاولي  ،إلى جانب جون ماسون ،بالفساد ،GPT شركةل

 الشركة.
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كانت هناك خشية بعد أن  ،وقد رحب النشطاء المناهضون للفساد بهذه االتهامات

للتحقيق في القضية مكتب مكافحة جرائم الفساد إذنًا  تقوم الحكومة بمنح الّأمن 

 .الدبلوماسيةحساسيتها بسبب 

يجب أن يحصل مكتب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة على موافقة المدعي العام 

 لمالحقة القضايا الحساسة دبلوماسياً.البريطاني 

قاموا برشوة  GPTشركة ن في المديرين التنفيذييادعاءات بأن تتعلق القضية ب

المسؤولين العسكريين السعوديين بسيارات فاخرة ومدفوعات غير مبررة لحسابات 

 في جزيرة كايمان.بنكية 

شركة بدا أن تحقيق  ،عندما وقعت شركة إيرباص على اتفاقها في يناير / كانون الثاني

GPT  في طي النسيان. سيكون 

يطلبون منه في أكتوبر المدعي العام كتب نشطاء مكافحة الفساد خطابًا مفتوحًا إلى 

توضيح سبب عدم اتخاذه قرارًا بشأن طلب مكتب مكافحة الجرائم المنظمة للمضي 

 شهرًا. 18قدمًا في القضية التي تم تقديمها قبل 

وهي مؤسسة خيرية لمكافحة الفساد مقرها المملكة  ،"أضواء على الفساد"قالت 

 ل هذه القضية ألكثر من عامين ".التباطؤ السياسي. أجّ "إن  ،المتحدة

المحامي السابق في مكتب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة  ،رحب جون جيبسون

االعتبار بعين يأخذ المرء ، خاصة عندما ووصفها بأنها "مالحقة قوية ،بهذه الخطوة

في لكنه أضاف: " لعالقات البريطانية السعودية".على االسلبي المحتمل تأثيرها 

على مكث قد القضية مرحلة ما سيتعين على شخص ما أن يشرح لماذا يبدو أن ملف 

ألكثر من ثالث سنوات قبل الموافقة مكاتب ثالثة من المدعين العامين المتعاقبين 

 على االتهام".

من شركة إريكسون السويدية في عام  GPTشركة شراء بشركة إيرباص قامت شركة 

 بناءً على توصية من وزارة الدفاع البريطانية. ،2007

بين الحكومتين البريطانية والسعودية، وكان العميل الوحيد تم إبرام العقد السعودي 

 هو وزارة الدفاع البريطانية. GPTلشركة 

يال الخطيرة تتعلق بالترتيبات قالت ايرباص "تحقيقات مكتب مكافحة جرائم االحت

 .GPTشركة التعاقدية التي نشأت قبل استحواذ شركة إيرباص على 
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Financial Times, SFO charges Airbus subsidiary with corruption over Saudi 

deal, 30/07/2020 
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 كوشنر يُجدد دعمه البن سلمان

  

في عهده  ارتكبت، وقال بأن السعودية محمد بن سلماندعمه لجاريد كوشنر جدد 

عدّة زالّت، لكنها ال تزال حليفاً جيداً جداً للواليات المتحدة. وتعدّ هذه التصريحات أحدث 

دعم يحصل عليه ابن سلمان من إدارة ترامب، ويأتي بعد أشهر من التوتر بين البلدين 

 على خلفية أزمة النفط وقضايا أخرى. 

قال كبير  ،في مقابلة جديدة مع نيوزويكرئيس دونالد ترامب قال جاريد كوشنر صهر ال

محمد بن سلمان تحت قيادة األمير  السعودية قامت مستشاري البيت األبيض إن

 ". جدا اًجيد اًال تزال "حليفها " لكنببضع زالّت"

إلى دعوات من وأدّى  ،جوهرهافي السعودية -هز مقتل خاشقجي العالقة األمريكية

االستراتيجية الطويلة مع  ة واشنطنالكونغرس إلعادة النظر في شراكالحزبين في 

 الرياض.

العالقة، حيث قاد كوشنر  ،وابن سلمان السعوديةلكن إدارة ترامب وقفت إلى جانب 

تفاخر ولي العهد ذات مرة بأن ، فقد وبحسب ما ورد، صداقةوطوّر مع ابن سلمان 

 .صهر الرئيس في جيبه

حتى بعد أن استنتجت وكالة ابن سلمان دافع ترامب بقوة عن عالقة اإلدارة مع 

 أمر بقتل خاشقجي.ابن سلمان المخابرات المركزية األمريكية أن 
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في مقتل ابن سلمان تورط إلى  2019تقرير لألمم المتحدة صدر في يونيو أشار كما 

دولة ، وأن الوخلص إلى أنه "شكل جريمة قتل خارج نطاق القضاء ،خاشقجي

 المسؤولية عنها".تتحمل  السعودية

في ابن سلمان إلقاء اللوم على  2019يونيو في في مقابلة وكان كوشنر قد رفض 

 بمجرد أن نحصل على جميع الحقائق، وإنه أمر مرعبوقتها: "وقال  .مقتل خاشقجي

 سياستنا".لتحديد لكن األمر متروك لوزير الخارجية  ،سنقوم بتحديد السياسة

قبل أن ، قدمت الحكومة السعودية تفسيرات غير متسقة حول مصير خاشقجي

 . السعودية يعترفوا في النهاية بأنه قُتل في القنصلية

مخاوف بشأن دعم أثار نواب الكونجرس مرارًا وتكرارًا  ،باإلضافة إلى مقتل خاشقجي

 الواليات المتحدة للسعوديين في اليمن.

Business Insider, Jared Kushner says his friend Mohammed bin Salman, 

suspected of ordering Jamal Khashoggi's killing, has made 'missteps' but is a 

'good ally', 21/07/2020 

 األزمة الخليجية تشجّع إيران على االرتماء في الحضن الصيني 

  

يبدو أن الواليات المتحدة قد غيّرت من لهجتها فيما يتعلق باألزمة الخليجية، حيث 

حضّ مسؤول أمريكي كبير دول المقاطعة على تغيير سياستها فيما يتعلق بقطر. 
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ويبدو أن هذا التغير في الموقف األمريكي مدفوع بالتوجهات الصينية الجديدة 

في وجود طويل األمد هناك. وتعطّل للشراكة مع أيران، والتي يمكن أن تنعكس 

 األزمة الخليجية الجهود األمريكية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في الخليج. 

من أقرب  مه، وومصر واإلمارات والبحرين السعوديةبإخبار الواليات المتحدة قامت 

حليف أمريكي في التعامل مع قطر، وهي بالتوقف عن التطرف حلفائها في المنطقة، 

 آخر في الخليج. 

في  ،المفتوحة تجاه إيرانالقطرية العداء السعودي بشكل رئيسي من الخطوط يأتي 

حين أن الدافع الرئيسي لمصر واإلمارات هو دعم الدوحة لجماعة اإلخوان المسلمين 

رعاية األسرة الحاكمة القطرية لقناة وجميعهم غاضبون من والتحالف مع تركيا. 

 قوض حكمهم بنقدها.وهي القناة التي يعتقدون أنها تُ ،الجزيرة

. يتخطوا األمرمن هذه الدول أن  الممثل الخاص األمريكي إليران بريان هوكطلب 

وهو يضر في ، "لقد استمر الخالف لفترة طويلة للغايةيوليو:  26وقال في الدوحة يوم 

 االزدهار واألمن". نهاية المطاف بمصالحنا اإلقليمية المشتركة في االستقرار و

حتى لو كانت حتى اآلن فقط في  ،آفاق التحالف بين إيران والصين تلوح في األفق

 الخطوط العريضة. 

أمام األسطول الخامس  ،تفكر الصين في بناء وجود على شواطئ الخليج اإليرانية

وأكبر قاعدة جوية أمريكية في منطقة الشرق  ،ومقره في البحرين ،للبحرية األمريكية

 قطر.  فياألوسط األوسع 

بشكل عرضي شجّع ربما نسي ترامب القاعدة الجوية التي تستضيفها قطر عندما 

 التحالف السعودي ضد القطريين.

بكين تقول ، فحول االتفاق المفترض بين الصين وإيران قليلةالمتوفرة الحقائق 

ية اإلسالمية يتجنبون رد فعل عنيف من القوميين الذين وزعماء الجمهور ،القليل

ن الخطوط العريضة ، إال أللصينإيران على وشك أن تصبح دولة عميلة يزعمون أن 

، أي تتحدث عن شراكة استراتيجية شاملة ،المتاحة في طهران ،لمسودة االتفاقية

 .عامًا 25اتفاقية استثمار وأمن لمدة 

وحقول  ،واالتصاالت والنقل ،ن في المطارات والموانئمن المفترض أن تستثمر الصي

 والحصول على األصول.  ،والخدمات المصرفية ،والبنية التحتية ،النفط والغاز
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شحنات ضخمة ومخفّضة من النفط اإليراني على ستحصل الصين على  ،المقابلوب

 10لتغذية حاجة االستيراد التي وصلت العام الماضي إلى  ،25مدى تلك السنوات الـ 

 ماليين برميل في اليوم. وهذا تقريبًا ما تنتجه السعودية.

 ،. في الواقعجدول األعمال الواسع قد انفجر فجأة في العالم الجيوسياسييبدو أن 

عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ طهران  2016بدأت المناقشات في عام 

 قى الزعيم اإليراني األعلى آية هللا علي خامنئي. والت

مع الواليات  2015تفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران في عام االجاء ذلك بعد 

 فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.، هي المتحدة وخمس قوى أخرى

لم يتعامل فقط االتفاق هذا فإن  ،من وجهة نظر الرئيس األمريكي آنذاك باراك أوباما

إعادة دمج  همن خالليمكن مع احتمال التهديد بأن تمتلك إيران سالحًا نوويًا، ولكن 

، ويُجبر الشرق األوسطفي يجلب توازنًا جديدًا للقوى بما  ،إيران في االقتصاد العالمي

 .على التشارك في إدارتهالسعوديين واإليرانيين 

دعا الذي و ،مجيء ترامب، بعد الذي كان دائمًا ورديًا جدًا ،تم طمس هذا االحتمال

 السعودية لقيادة حملة لعزل إيران. 

فرض عقوبات  توأعاد ،سحب الواليات المتحدة من االتفاق النوويان ،2018في عام 

الخصوم الذين وصارمة على االقتصاد اإليراني وهدد بفرض عقوبات على الحلفاء 

 يتعاملون مع إيران.

صفقة الصين ستكون شريان الحياة للهروب من هذا فإن  ،وجهة نظر إيرانمن 

يمكن أن تكون العالقات األوثق مع إيران ف ،بالنسبة للصين، أما القتصادهاالحصار 

باإلضافة إلى رد على موقف إدارة  ،امتدادًا منطقيًا لمبادرة الحزام والطريق الطموحة

 تجاه بكين.العدائية ترامب 

. لصينية أقل مما تراه العينا-الشراكة االستراتيجية" اإليرانية"قد تكون  ،ومع ذلك

يمكن تفسير الجزء النفطي من الشراكة بسهولة برغبة الصين الشديدة في استيراد 

 25لدى بكين صفقات إمداد مماثلة طويلة األمد مع روسيا لمدة ، ولكن النفط الخام

أن ترامب يحاول تقليل صادرات النفط اإليرانية الفرق هو عامًا.  20والعراق لمدة  ،عامًا

 إلى الصفر.

بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة على  ،كان الخيار األول إليران ،ومع ذلك

هو السعي إلعادة بناء الروابط االقتصادية مع الغرب بدالً  ،أمل إنهاء وضعها منبوذ

 من الشرق. 
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منافسه  ،أن ينتعش إذا هزمه جو بايدن يمكن ،الذي خربه ترامب ،إن تفضيل إيران

 في نوفمبر وأعاد إحياء االتفاق النووي مع إيران.  ،الديمقراطي

. ال يزال قد يتبين أن تحالف طهران مع بكين هو وسيلة لإلشارة إلى أن لديها خيارات

  الرغبة في الحصول على صفقات واستثمارات غربية. ،على األرجح ،من بينها

Financial Times, Wary US watches for signs of Chinese-Iranian alliance, 

29/07/2020 

 

 الملخص التنفيذي

 الشأن السياسي واالجتماعي 

  أدّى قرار الحكومة السعودية بمنع قدوم الحجاج من خارج المملكة هذا العام

إلى إنعاش سوق التطبيقات اإللكترونية، والتي تسعى إلى تقديم تجربة الحج 

والعمرة بشكل افتراضي. ورغم وجود عدد من التطبيقات من قبل، والتي يُتيح 

إال أن الظروف بعضها توكيل شخص للقيام بالعمرة، وحضورها عن بعد، 

 الحالية ستساعد على األغلب في إنعاش هذا السوق بشكل واضح. 

  تقوم الحكومة السعودية بالترويج لحملة تشجيع للسياحة الداخلية، حيث تأمل

أن يُنفق المواطنون محلياً ما كانوا سينفقونه في السياحة الخارجية. ولكن 

وم هذه السياحة أصالً، يحدّ ضعف البنية السياحية الداخلية، وعدم انتشار مفه

من التوقعات بنجاح هذه السياسة في تعويض الواردات التي تم خسارتها 

 بوقف الحج والعمرة. 

  تمكّن تركي آل الشيخ خالل عام من انتشال فريق مغمور في إسبانيا من الدرجة

 30الثالثة، بعد أن اشتراه العام الماضي بعشرين مليون يورو، واستثمر فيه 

ن أخرى. وينفي النادي أن يكون استثمار آل الشيخ هو بالنيابة عن الحكومة مليو

 السعودية، ويبرر ذلك بأن الحكومة ال يمكن أن تستثمر في نادي صغير كهذا. 

 وضع االقتصاد 

  أظهرت البيانات الحكومية التي نشرت في أواخر يوليو أن عائدات النفط في

ارنة مع نفس الفترة من العام % مق45الربع الثاني قد انخفضت بنسبة 

% مقارنة مع نفس 55الماضي، وأن العائدات غير النفطية قد انخفضت بنسبة 
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الفترة. وأن العجز في الميزانية قد زاد ثالثة أضعاف مقارنة مع الربع األول من 

العام. وأن إجراءات التقشف استهدفت بشكل أساسي "النفقات الرأسمالية" 

 ٪.48بنسبة  "عانات االجتماعيةاإل" اليه%، ت77بنسبة 

  كان المفروض أن يكون القطاع المالي في السعودية أحد القطاعات الرائدة

"، إال أنها اليوم 2030التي ستقود عملية االنتقال إلى ما بعد النفط وفق "رؤية 

أصبحت واحدة من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى الدعم الحكومي. وعلى ما يبدو 

حتى اآلن، وهو ما يتجاوز أي دعم فإنّ الدعم الذي قدّمته مؤسسة النقد للبنوك 

 حكومي سابق، إال أن البنوك قد تحتاج إلى دعم إضافي مماثل في نهاية العام. 

  تسعى الحكومة السعودية للبحث في كل مصادر التمويل المتاحة، والتي يمكن

من خاللها تعويض العجز الذي سببته أزمتا أسعار النفط وكورونا. وقال وزير 

ر ضريبة الدخل ليس وشيكاً لكنه ليس مستبعداً. إال أن المالية بأن خيا

الحكومة اضطرت بعد تصريحه لنشر تصريح آخر ينفي أن يكون نقاش هذه 

 الضريبة قد حصل في مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

  30أعلن سوق تداول عن إطالق سوق المشتقات المالية ابتداء من يوم 

عقود المستقبلية للمؤشرات، كأول أغسطس، بحيث يمكن من خالله تداول ال

منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق السعودية. ويأمل السوق في أن 

تؤدي مثل هذه الخطوة لجذب المستثمرين األجانب. ولكن هذا النوع من 

المنتجات في سوق يُسيطر عليه األفراد يمكن أن يجلب عنصراً جديداً من 

 المخاطرة. 

 في السعودية في المرحلة المقبلة،  مبيعات األسهماع توقع سوق تداول ارتف

هناك ما بعد توقف التداول أثناء إغالق فايروس كورونا. وقالت السوق بأن 

السوق، وإذا ما قامت  شركات تخطط لطرح أسهم عامة أولية في 10يصل إلى 

واحداً من أفضل  2020جميعاً بإجراء اكتتاباتها هذا العام، فسيكون عام 

 االكتتاب العام في تاريخ "تداول". سنوات 

  محفظة من  بشراءشركة إعادة تمويل الرهن العقاري في السعودية قامت

 ."المؤسسة العامة للتقاعد"مليارات ريال من  3قروض المنازل بقيمة تزيد عن 

إلى صندوق االستثمار، وتسعى  2017وتتبع الشركة التي تأسست في عام 

 مليار ريال قبل نهاية العام.  20لشراء قروض عقارية بقيمة 

  أدّت األزمة االقتصادية الحالية إلى دفع مئات اآلالف من العمال األجانب

ات لمغادرة دول الخليج، وقد بدأت الكثيرون منهم بالمغادرة فور فتح المطار

في دول الخليج. ويُعتقد أن السعودية سوف تشهد هذا العام خروج حوالي 
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التحويالت من منطقة الشرق مليون أجنبي. ويتوقع البنك الدولي أن تنخفض 

 هذا العام.% 20األوسط وشمال إفريقيا بنسبة 

 ُالمؤشرات التي أعلنتها شركة جرير أنها ستُحقق أرباحاً كبيرة هذا العام،  ظهرت

إغالق الشركة ألكثر من ثالثة أسابيع خالل فترة اإلغالق، إال أن المبيعات  فرغم

على اإلنترنت ارتفعت بشكل كبير. وتعزو الشركة هذا االرتفاع إلى تنامي العمل 

 والتعليم عن بعد، والذي رفع الطلب على الكمبيوترات والهواتف. 

  إلى خسائر كبيرة أدّت الظروف االقتصادية التي يعيشها االقتصاد السعودي

للمالبس، حيث خسرت الشركة حتى اآلن حوالي شركة فواز عبد العزيز الحكير ل

مليون ريال، بعد أن كانت في العام الماضي من الشركات الرابحة. وقد  681

اضطرت الشركة مؤخراً إلى تخفيض رواتب موظفيها، وتقوم بدراسة بعض 

شبكة الحالية لمتاجر الشركة وعلى اإلجراءات األخرى التي يمكن أن تؤثر على ال

 عدد موظفيها. 

 في ، تعتزم عائلة العثيم السعودية بيع أسهم في مراكز التسوق الخاصة بها

أن ويمكن  مليار دوالر وملياري دوالر. 1.5ما بين لشركة تُدر لصفقة يمكن أن 

 .2021تحدث عملية البيع في النصف األول من عام 

 عيشها المملكة، ال يزال العمل في بعض بنود "رؤية رغم األزمة المالية التي ت

 20" يسير قدماً. ومن أبرز هذه المشاريع "بوابة الدرعية" الذي تبلغ كلفته 2030

، مليارات دوالر 4ي" الذي تبلغ كلفته السياحالتنمية صندوق مليار دوالر، و"

األولى  باإلضافة إلى مشروع القدية الترفيهي. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة

 . 2023من مشروع "بوابة الدرعية" في 

  ،ارتفع استخدام الكهرباء في السعودية هذا الصيف بمعدالت أكبر من المعتاد

نتيجة لعدم سفر السعوديين إلى الخارج. وأدّى هذا األمر إلى ارتفاع النفط الخام 

ألف  726الذي يتم حرقه لتوليد الكهرباء. وتستخدم السعودية بالمعدل حوالي 

في شهر أغسطس. ويعدّ معدّل  برميل من النفط الخام يوميًا لتوليد الطاقة

 مرات من المعدل العالمي.  بأربعاستهالك الفرد السعودي للكهرباء أعلى 

 إنتاج النفطأرامكو و

  تشهد منظمة أوبك توترات بين السعودية وكل من أنغوال ونيجيريا بسبب

ضها االتفاق األخير مع روسيا. وتُهدد التزام البلدين بالحصة التي فر معد

السعودية باستهداف زبائن البلدين بخصومات كبيرة. ويحمل هذا الخالف 

 أهمية خاصة ألن أنغوال سوف تتولى رئاسة المنظمة العام القادم. 
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  قامت السعودية برفع أسعار النفط المباع آلسيا والواليات المتحدة وشمال

ا االرتفاع ضمن السياسة السعودية التي أوروبا لشهر أغسطس. ويأتي هذ

تدفع المنتجين اآلخرين لتقليص مبيعاتهم من النفط بُغية رفع األسعار 

بشكل أكبر. كما تمثّل إشارة إلى انتعاش سوق الطلب على النفط في العالم. 

 وتراوحت ارتفاعات األسعار التي فرضتها أرامكو حول دوالر واحد للبرميل. 

 العالقات الدولية

  قام أربعة أعضاء بارزين في الكونغرس بالكتابة إلى الرئيس ترامب لحثّه للتدخل

من أجل اإلفراج عن أبناء سعد الجبري، والمعتقلين في السعودية منذ شهر 

مارس الماضي. وتأتي هذه الرسالة ضمن تحرّك يقوم به الجبري مع أصدقائه 

األمريكية، والتي عمل معها في واشنطن، وخاصة في وكالة االستخبارات 

 بشكل لصيق عندما كان مساعداً البن نايف.

  وقالت الحكومة مبيعات األسلحة للسعودية، استئناف بريطانيا قررت

البريطانية إنها لم تجد بعد التحقيق وجود نمط واضح من الغارات السعودية 

. البريطانيةأكبر مشترٍ لألسلحة هي السعودية التي تنتهك القانون الدولي. و

مليار جنيه إسترليني  5.3أسلحة بقيمة بيع المملكة المتحدة بترخيص وقامت 

 .2015للسعودية منذ بدء الحرب في عام 

  وزير االقتصاد السابق والمصرفي محمد مزيد أعلنت السعودية عن ترشيح

لمنصب المدير العام القادمة لمنظمة التجارة الدولية، والذي  التويجري

مرشحين آخرين. ومن المفترض أن تقوم المنظمة باختيار الرئيس  7سينافس 

 . 2020خالل شهر أغسطس 

  اتهاماً  مكتب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة في المملكة المتحدةأصدر

التابعة لشركة إيرباص بتهم فساد تتعلق بالعقد  GPTرسمياً بحق شركة 

علق االتهامات بقيام المبرم بين الحكومتين السعودية والبريطانية. وتت

برشوة المسؤولين العسكريين السعوديين بسيارات مسؤولي الشركة 

 في جزيرة كايمان.بنكية فاخرة ومدفوعات غير مبررة لحسابات 

  في  ارتكبت، وقال بأن السعودية محمد بن سلماندعمه لجاريد كوشنر جدد

المتحدة. وتعدّ هذه  عهده عدّة زالّت، لكنها ال تزال حليفاً جيداً جداً للواليات

التصريحات أحدث دعم يحصل عليه ابن سلمان من إدارة ترامب، ويأتي بعد 

 أشهر من التوتر بين البلدين على خلفية أزمة النفط وقضايا أخرى. 
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  ،يبدو أن الواليات المتحدة قد غيّرت من لهجتها فيما يتعلق باألزمة الخليجية

عة على تغيير سياستها فيما حيث حضّ مسؤول أمريكي كبير دول المقاط

يتعلق بقطر. ويبدو أن هذا التغير في الموقف األمريكي مدفوع بالتوجهات 

الصينية الجديدة للشراكة مع أيران، والتي يمكن أن تنعكس في وجود طويل 

األمد هناك. وتعطّل األزمة الخليجية الجهود األمريكية لمواجهة النفوذ الصيني 

 المتزايد في الخليج. 

 

 

 

 

 


