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ابن سلمان يقوم بدور الدبلوماسي 

The Economist, 15 May. 

من المالحظ أن ســـلوك ابن سلمان قد تغير 
بشـــكل كبير في الفتـــرات األخيرة، حيث يقول 
أصدقـــاؤه بأن الســـبب يعود إلـــى وصوله إلى 
النضـــج، بينمـــا يعتقـــد آخـــرون بـــأن الســـبب 
يعـــود إلـــى ترويضـــه ممن ُيـــدرك أنهـــم أقوى 
منه. ورغم أن الســـلوك العدواني الذي اتسم 
بـــه أداؤه فـــي الســـنوات األولـــى لحكمـــه قـــد 
تالشـــى إلـــى حّد بعيـــد، إال أنه مـــا زال يمارس 
هذه العدوانية بشـــكل مخفـــف، فخالل عّدة 
أشـــهر، قـــام بعدد مـــن الخطـــوات العدوانية 
التي تسببت بإغضاب تركيا واألردن واإلمارات 

ولبنـــان، بما ُيظهـــر أنه لم يتغيـــر فعليًا. 
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اعتقـــد محمـــد بن ســـلمان أنه يمكن أن يواجـــه العالم، فهاجم اليمـــن، واحتجز رئيس الـــوزراء اللبناني 	 
وجعـــل رجالـــه يقّطعون المعارض المعتدل جمال خاشـــقجي، وعندما انتقـــدت دول غربية، مثل كندا 
وألمانيـــا، ســـجله فـــي مجال حقوق اإلنســـان، اســـتدعى ســـفراءه، وعندما قـــام الرئيس بـــاراك أوباما 

بالحديـــث مع إيـــران هّدد ببيـــع األصول التي تملكها الســـعودية في الواليـــات المتحدة. 
بالنســـبة لألميـــر، كان المرشـــد األعلـــى إليـــران، آية هللا علـــي خامنئي، شـــبه هتلر. حتى أنه حاول حشـــد 	 

مجموعـــة من الدول العربية والســـنية ضـــد إيران.
بعد ســـت ســـنوات من تولي والـــده العرش، ربما تغير األميـــر، وهو اآلن في منتصـــف الثالثينيات من 	 

عمـــره، ليحـــول تكتيكاتـــه من الضغـــط األقصى إلى أقصـــى قدر من الدبلوماســـية، ويقلص خســـائره 
ويحاول نزع فتيـــل الصراعات. 

فـــي مواجهـــة المقاومـــة فـــي المنطقـــة ورفـــض الرئيس بايـــدن، ربمـــا يكون ابن ســـلمان قـــد قرر أن 	 
تكلفة مشـــاريعه الخارجية غير مســـتدامة، ولذا فقد بدأت السياســـة الخارجية الســـعودية تبدو أقل 

عدوانيـــة بكثير.
أجـــرى ابـــن ســـلمان حتـــى اآلن هـــذا العـــام جولتين مـــن المحادثات مـــع إيران فـــي بغـــداد، وتحدث عن 	 

أملـــه فـــي »عالقة جيدة ومميزة« مع طهران. والتقى مســـؤولوه بخصومه الحوثيين المدعومين من 
إيـــران فـــي العاصمـــة الُعمانية مســـقط، وعرض الســـعوديون رفع الحصـــار عن اليمن والمســـاعدة 

فـــي إعادة بنـــاء البلد الذي قصفتـــه طائراته. 
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كمـــا أوقـــف ابن ســـلمان تمويل الثورة ضد بشـــار األســـد، وأرســـل في وقت ســـابق رئيـــس مخابراته 	 
إلى دمشـــق لمناقشـــة إعـــادة العالقات مع دمشـــق.

ويقـــوم ابن ســـلمان بإصـــالح العالقات مع تركيا وقطـــر أيًضا، رغم أن كالهما قامـــا بإزعاجه من خالل 	 
دعـــم الجماعات اإلســـالمية التي ال يحبها، مثل جماعة اإلخوان المســـلمين فـــي مصر. فقد قام األمير 

برفع الحصار على قطر واشـــترى أســـلحة من تركيا. 
فـــي العاشـــر من مايو، اســـتضاف وزيـــر الخارجية التركي، مولـــود جاويش أوغلو، وأميـــر قطر، تميم بن 	 

ثاني.  آل  حمد 
يقـــول بعـــض المقربيـــن مـــن ابن ســـلمان إنه قد نضـــج، يقول آخـــرون إنه متنمـــر تم تأديبـــه من قبل 	 

أولئـــك الذين يعـــرف أنهم أكثر قـــوة منه. 
وعـــد ابن ســـلمان من قبل بالســـيطرة على صنعاء بســـرعة، وبداًل من ذلك، قـــام الحوثيون بتوغالت 	 

داخل الســـعودية. أطلقت إيران ووكالئها في المنطقة صواريخ على المطارات والقصور والمنشآت 
النفطية الســـعودية. تعرضت الســـفن في موانئ المملكة على البحر األحمر لهجمات متكررة. 

فـــي عـــام 2019، بعد أن ضربـــت طائرات بدون طيار مركـــز معالجة النفط في المملكـــة في بقيق، مما 	 
أدى إلـــى انخفـــاض إنتاج النفط الســـعودي إلـــى النصف، لم يقم أحـــد بإنقاذه، وال حتـــى دونالد ترامب. 

وتخلـــى حلفاء األمير فـــي الخليج عن حملتـــه في اليمن.
خـــالل حملتـــه االنتخابيـــة، وصـــف بايدن المملكـــة بأنها منبـــوذة، واتهمهـــا بقتل األطفال فـــي اليمن، 	 

وتعهـــد بإنهـــاء مبيعات األســـلحة األمريكيـــة. ومنذ ذلك الحين، خفـــف من حدة عـــدم موافقته؛ لكنه 
ال يـــزال يدعو إلى إنهـــاء الحرب. 
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بعـــد فتـــرة وجيـــزة مـــن تولي بايـــدن منصبه، تخلـــى ابن ســـلمان عن رفضه التحـــدث مع إيـــران؛ وأفرج 	 
عن لجيـــن الهذلول.

تعّثرت مشـــاريع األمير بســـبب االقتصاد المتدهور، فقد تســـبب فايروس كورونا وانخفاض أســـعار 	 
النفـــط والصـــراع فـــي اليمن ماليـــة المملكة، وأدت عـــدم القدرة علـــى التنبؤ بتصرفات األميـــر إلى ردع 

األجانب عن االســـتثمار فـــي »رؤية 2030«.
أدى التوتـــر مـــع إيـــران فـــي مضيـــق هرمـــز وصعوبـــة بنـــاء اقتصـــاد ما بعـــد النفـــط، إلى تغييـــر خطط 	 

األميـــر. بحًثـــا عـــن طرق تجاريـــة بديلة، يقوم بتوســـيع موانئ البحـــر األحمر وبناء خط ســـكة حديد عالي 
الســـرعة مـــن الغـــرب إلى الشـــرق، كما أنه ُيشـــكل مجلًســـا للبحـــر األحمر لتحفيـــز التنميـــة في جميع 

الـــدول المطلة علـــى البحر. 
تهـــدف مدينته الضخمة »الذكية«، نيوم، والمجمع الســـياحي الواســـع في شـــمال غـــرب المملكة إلى 	 

تعزيـــز الروابـــط االقتصادية مع مصر واألردن، وربما إســـرائيل فـــي يوم من األيام.
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فـــي غضـــون ذلك، قّلص ابن ســـلمان تمويـــل المملكة لمجموعة مـــن القضايا العربية واإلســـالمية، 	 
مثـــل الفلســـطينيين، الذيـــن فشـــل مؤخًرا فـــي ذكرهم فـــي مقابلة اســـتمرت ثالث ســـاعات. وقطع 
المســـاعدات عن باكســـتان، وفشـــل في دعم لبنان، وألغى مشـــاريع بناء المســـاجد التي كانت تنشر 
المحافظـــة الدينيـــة فـــي المملكـــة فـــي جميـــع أنحاء العالـــم. في تحـــد لرجال الديـــن المتزمتيـــن الذين 

يعتبـــرون الشـــيعة زنادقة، بـــل وقام باســـتضافة بعض من رجـــال الدين الشـــيعة العراقيين.
ومـــع ذلـــك، ال يـــزال بإمكان ابن ســـلمان أن ُيزعج جيرانه العـــرب. فقد أثار مطلبه بأن تنقل الشـــركات 	 

التـــي تتعامـــل مـــع الســـعودية مقارهـــا اإلقليمية إلـــى المملكـــة، غضب محمد بـــن زايد. وعلـــى الرغم 
مـــن أنـــه رفع الحصـــار المفروض على قطر، فقد فـــرض مؤخًرا حظرًا على الواردات مـــن األردن ولبنان 

وتركيا بعد أن اســـتاءت مـــن حكوماتها. 
 	
 	
 	2021/05/The Economist, Muhammad bin Salman of Saudi Arabia plays the diplomat, 15
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السعودية تواجه تجارة الكبتاغون

Financial Times, 09 May. 

قررت الســـعودية في شـــهر أبريـــل وقف كل 
بعـــد  لبنـــان  مـــن  الخضـــار والفواكـــه  واردات 
ضبط شـــحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون في 
ُشـــحنة رمـــان. ويبدو أن الســـوق الســـعودي 
والخليجـــي هو المســـتهلك األساســـي لهذه 
الحبوب، والتي تبلغ قيمة الحبة الواحدة منها 
مـــا بين 10-25 دوالرًا، حيث تشـــير المعطيات 
أن ثالثة أرباع الســـعوديين الذين تم عالجهم 
من اإلدمـــان على المخدرات كانـــوا يتعاطون 

الكبتاغون بشـــكل حصري. 
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كانـــت شـــحنة الرمـــان محشـــوة بأكثر مـــن 5 ماليين حبة مـــن األمفيتاميـــن البيضاء المعروفة باســـم 	 
الكبتاغـــون والقادمة من لبنان هي القشـــة األخيرة، حيث قامت المملكـــة بعدها بحظر جميع الفواكه 

اللبنانية. والخضروات 
فـــي العـــام الماضـــي، عثـــر ضبـــاط الجمـــارك الســـعوديون علـــى 54 مليـــون حبـــة كبتاغون فـــي العنب 	 

والتفـــاح والبطاطـــس التـــي تـــم شـــحنها مـــن لبنـــان إلى مينـــاء جـــدة المطل علـــى البحـــر األحمر.
انتقـــام الرياض هو ضربة موجعـــة للمزارعين الذين يعانون بالفعل من االنهيار االقتصادي في لبنان. 	 

وقالـــت وزارة الداخليـــة الســـعودية إن الحظر ضروري، ألن لبنان فشـــل في وقـــف تهريب المخدرات، 
رغـــم محـــاوالت المملكـــة العديـــدة لحـــث الســـلطات اللبنانية المعنيـــة على القيـــام بذلـــك، ولحماية 

مواطنـــي المملكـــة والمقيميـــن فيها من كل ما يمكـــن أن يحدث«.
شـــحنة الكبتاغـــون هي أحـــدث عالمة على تنامي تجـــارة المخدرات في لبنان المنكوبة باألزمة وســـوريا 	 

التـــي مزقتها الحرب، اللتين تشـــتركان في حدود ســـهلة االختراق، واقتصاداتهـــا اآليلة لالنهيار.
في العام الماضي، صادرت الســـلطات في أوروبا والشـــرق األوســـط 34.6 طًنا من حبوب الكبتاغون 	 

ذات المنشـــأ الســـوري، بقيمـــة نظرية تصل إلى 3.46 مليـــار دوالر أمريكي، وفًقا لتحليل نشـــره مؤخًرا 
مركز تحليـــل العمليات والبحوث. 
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وإلظهـــار حجم هـــذه القيمة، يمكـــن أن نقارنها بالصـــادرات المجمعة لكال البلديـــن، والتي بلغت أقل 	 
مـــن 5 مليـــارات دوالر فـــي عام 2019، وهو العـــام األخير الذي تتوفـــر عنه األرقام.

لقد أّدت األزمة في كال البلدين إلى تحول في نوع االقتصاد إلى شكل غير قانوني وإجرامي.	 
تم تطوير الكبتاغون في األصل في الستينيات كعالج طبي، وهو يصنع اآلن في الغالب في سوريا. 	 
أدى الحجم الهائل لعمليات التهريب من ســـوريا إلى اســـتنتاج أن نظام بشـــار األســـد، الذي اســـتعاد 	 

الســـيطرة على ثلثـــي البالد، متواطؤ في تجـــارة المخدرات.
ســـوق التصدير الرئيسي للكبتاغون هو الشـــباب األثرياء، الذين غالًبا ما يشعرون بالملل، في الخليج، 	 

والذيـــن يدفعون ما بين 10 إلى 25 دوالًرا مقابل الحبة الواحدة. 
هنـــاك القليـــل مـــن المعلومات العامـــة الموثوقة حول حجـــم تعاطي المخدرات في الســـعودية على 	 

وجـــه التحديـــد، علـــى الرغم من أن األبحاث قد قـــدرت أن ما يصل إلى ثالثة أرباع المرضى الســـعوديين 
الذيـــن عولجوا من إدمان المخـــدرات يتعاطون األمفيتامينات، »بشـــكل حصري« تقريًبا. 

فـــي عـــام 2015، ألقي القبض على أمير ســـعودي فـــي لبنان حاول تهريب طنين مـــن الحبوب على متن 	 
طائرة خاصة، وقد ُأطلق ســـراح أميـــر الكبتاغون العام الماضي.
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بالنسبة للعديد من السعوديين القلقين بشأن الزيادة المقلقة في تعاطي المخدرات بين الشباب، 	 
فإن حظر االســـتيراد يشـــير إلى تصميم السلطات على محاربة هذه التجارة غير المشروعة.

هنـــاك مخـــاوف من احتمال وجود عشـــرات الشـــحنات األخرى التـــي لم يتم اكتشـــافها، وبكل األحوال 	 
فـــإّن الســـعودية تخســـر القليل جدًا من خـــالل حظر جميع الـــواردات من لبنان.

تعهـــدت الحكومـــة اللبنانيـــة المكبلـــة بالســـيطرة علـــى التهريـــب. بيـــن تمـــوز )يوليـــو( 2019 وحزيران 	 
)يونيو( 2020، صادرت الســـلطات اللبنانية ما يقرب من مليوني حبة كبتاغون. لكن بحســـب مســـؤول 
لبنانـــي ســـابق فـــي إنفاذ القانون فإن الفســـاد داخل قـــوات األمن يجعل من الصعـــب مكافحة تجارة 

المخدرات غير المشـــروعة.
قـــال حســـان ديـــاب، رئيـــس وزراء لبنـــان المؤقـــت، »الســـعودية وجميـــع دول الخليـــج تعلم جيـــًدا أن 	 

حظـــر المنتجـــات اللبنانيـــة لن يوقـــف تهريب المخـــدرات وأن التعاون بيننا سيســـاعد فـــي وقف هذه 
الشبكات«.

 	 Financial Times, Saudi Arabia drugs haul exposes Syria and Lebanon’s booming illicit trade,
2021/05/09
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ابن سلمان يريد بناء »أهراماته« في نيوم

 Wall Street Journal, Saudi Crown Prince’s Vision for Neom, 01 May. 2021

وفقـــًا لمـــا ذكره ابـــن ســـلمان للمهندســـين 
العامليـــن على تخطيط نيوم، فإّنه يتطلع في 
نيوم إلى بناء »أهراماته«، وبالتالي فهو يبحث 
عـــن تصاميم ومشـــاريع غيـــر اعتياديـــة. لكن 
العديـــد مـــن العامليـــن الحاليين والســـابقين 
المشـــروع،  نجـــاح  إمكانيـــة  فـــي  ُيشـــككون 
ويتحدثـــون عن الضغط الذي ُتعاني منه فرق 
العمـــل في محاولة تنفيـــذ رؤى األمير، خاصة 
وأنـــه يتدّخل بشـــدة فـــي كل التفاصيـــل. كما 
تمتـــد شـــكاوى كبـــار الموظفين إلـــى الرئيس 
التنفيذي لشركة نيوم، والذي تسببت طريقة 
إدارتـــه في مغـــادرة عدد من كبـــار الموظفين، 

وخاصة مـــن األجانب. 
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إذا تحقـــق حلـــم ابن ســـلمان، فـــإن مدينة نيوم التـــي تبلغ قيمتهـــا 500 مليار دوالر ســـتنهض يوًما ما 	 
فـــي الصحراء، وستســـاعد في جـــذب مليارات الـــدوالرات من االســـتثمارات الجديدة.

لكـــن حتـــى اآلن، غرقـــت نيـــوم في التأخيـــر، وتعرضـــت لهجـــرة جماعية للموظفيـــن الذيـــن يعانون من 	 
ضغـــوط تحـــت وطأة الرؤيـــة الطموحـــة لألمير.

يكافـــح المهندســـون للتعامـــل مع المطالـــب التي تأتيهـــم، من تفجيـــر حفرة طولها نصـــف ميل إلى 	 
بنـــاء 30 طابًقـــا بجانـــب جبـــل، إليواء مجموعة مـــن الفنادق والمســـاكن، إلى بناء 10 قصـــور، كل منها 

أكبـــر مـــن ملعب كـــرة قدم، بعد أن تـــم طلب أكثر مـــن 50 تصميًمـــا مختلًفا. 
ترك ذلك الموظفين في حيرة، ودفعهم للتســـاؤل عما إذا كان أي شـــخص سيشـــتري قصورًا يمكن 	 

أن تصـــل قيمة كل منها إلى 400 مليون دوالر.
فـــي أحـــد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة في ديســـمبر الماضـــي، تجاهل ابن ســـلمان المهندســـين الذين 	 

قدمـــوا خطًطا أخرى أبســـط لمدينة خالية مـــن التلوث، وطلب منهم التفكير بشـــكل أكثر جرأة، وقال 
لهم: »أريـــد أن أبني أهرامي«.

وصـــف متحـــدث باســـم نيـــوم حجم المشـــروع بأنه غيـــر مســـبوق، لكنه قـــال إن اتجاهـــه النهائي مرن 	 
وســـيتم تشـــكيله »من خـــالل تغيير األولويـــات والفـــرص والتحديات«.

ســـعى ابن ســـلمان إلى اســـتخدام األفـــكار الكبيرة لجـــذب المســـتثمرين، وأخبر المســـؤولين األجانب 	 
فـــي بعـــض األحيان أنه ســـيكون ســـعيًدا إذا حقق نصـــف ما قـــرر القيام به.
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حتـــى اآلن، حقـــق ابـــن ســـلمان نجاًحا محـــدوًدا، فقـــد بلغ إجمالـــي تدفقات االســـتثمار إلى الســـعودية 	 
حوالـــي 5.4 مليـــار دوالر العـــام الماضي، بزيادة تقارب مليار دوالر عن عـــام 2019، وهي أقل من 16 مليار 

دوالر قبـــل عقـــد من الزمن. 
فشـــل بيـــع أســـهم شـــركة أرامكو في جذب أعـــداد كبيرة مـــن المســـتثمرين الدوليين، بعـــد أن وضع 	 

تقييمـــًا ضخمـــًا قـــدره 2 تريليـــون دوالر، ولم يكن مســـتعدًا لتخفيضـــه بما يكفي إلغراء المؤسســـات 
األجنبية.

هذا الفشـــل مشـــابه لفشـــل مبادرات ســـابقة بنفس الطريقة، فقد تأخرت محاولة الملك الســـابق 	 
عبد هللا لبناء مركز مالي في الرياض عن الموعد المحدد بعشـــر ســـنوات، مثلما تأخر مشـــروع مدينة 

علـــى البحر األحمر أطلقهـــا الملك عام 2005.
إن خطـــط نيـــوم أعظم بكثيـــر من المبادرات الســـابقة، وهي تتمحور حول مشـــروع خـــاٍل من الكربون 	 

بطول 106 أميال يســـمى The Line، وهي مدينة خطية متصلة بواســـطة قطار فائق الســـرعة، بدون 
سيارات.

وتهـــدف أربعـــة مشـــاريع تطوير أخرى تســـمى خليج نيوم ومنطقـــة العقبة وجبل نيـــوم ومدينة نيوم 	 
 .Vault الصناعية إلى تطويقها، وتشـــمل مشـــروع بناء منتجع في ســـفح الجبل المعروف باســـم

يقول بعض موظفي نيوم والمسؤولين السعوديين إنهم متشككون في إمكانية تنفيذ الخطط. 	 



17السعودية في اإلعالم االقتصادي

اســـتثمر صنـــدوق الثروة الســـيادية ووزارة المالية في المملكة بالفعل أكثر مـــن مليار دوالر في البنية 	 
التحتيـــة األوليـــة والخطـــط الرئيســـية واالستشـــاريين وأجـــور الموظفيـــن - وهي أمـــوال يقول بعض 
المســـؤولين الســـعوديين إنهم يعتقدون أنه كان من الممكن اســـتخدامها بشكل أفضل في أماكن 

ى. أخر
يقـــول موظفـــون آخرون، ســـابًقا وحالًيا، إنهم غير مقتنعين بأن المســـتثمرين الخارجيين ســـيتقبلون 	 

بعض مقترحات نيوم. كما أنهم يشـــككون في أن المملكة يمكن أن تفي بمســـاعيها إلقرار مجموعة 
جديـــدة مـــن القوانيـــن التي ُتمكن من جذب األجانـــب المعتادين على األعراف الغربية، مثل اســـتهالك 

الكحول أو اختالط الرجال والنســـاء بحرية.
حقـــق المشـــروع بعض النجـــاح في جذب الشـــركات الممتازة، مثل الشـــراكة مع شـــركة الكيماويات 	 

األمريكيـــة Air Products & Chemicals Inc مـــع شـــركة ســـعودية، حيـــث ُتخطـــط نيـــوم الســـتثمار 5 
مليـــارات دوالر لبنـــاء أكبر منشـــأة فـــي العالم إلنتـــاج الهيدروجيـــن األخضر. 

يبدو األســـاس المنطقي لهذا المشـــروع منطقًيا مـــع أو بدون وجود مدينـــة مترامية األطراف حوله، 	 
حيث ينعم موقع نيوم بالطاقة الشمســـية وطاقة الرياح على مســـتوى عالمي، مما يجعل المصنع 

جذاًبا لشـــركة Air Products للتصدير على مستوى العالم.
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يقـــول الموظفـــون الحاليـــون والســـابقون إن الرئيس التنفيذي لشـــركة نيـــوم، نظمي النصـــر، يكافح 	 
مـــن أجـــل تنفيذ أفكار األمير، على الرغم من ســـمعته في تقديم المشـــاريع في مشـــواره الطويل في 

أرامكـــو، والذي اســـتمر 30 عاًما. 
قامت نيوم بتدوير العشـــرات من كبار الموظفين خالل فترة واليته، وكثير منهم منزعج من أســـلوب 	 

إدارته.
تخلـــى البعـــض عـــن عقـــود تصـــل قيمتها إلـــى مليـــون دوالر في الســـنة، فيما لـــم يتمكن آخـــرون من 	 

العـــودة إلـــى الســـعودية العام الماضي بســـبب عمليـــات اإلغالق التي حـــدت من الســـفر، وتم فصل 
واحـــد علـــى األقل في وقـــت الحق.

أنـــدرو ويـــرث، الرئيـــس التنفيذي الســـابق لواحد مـــن أكبر منتجعـــات التزلج علـــى الجليد فـــي الواليات 	 
المتحـــدة، والـــذي تـــرأس المنتجع الجبلي المخطط له فـــي نيوم، غادر في أغســـطس، ألنه رأى -وفقًا 
لمـــا ذكره في كتاب اســـتقالته- أن أســـلوب إدارة نصر »يشـــمل باســـتمرار االســـتخفاف واالنفجارات 

غير المالئمـــة والمهينة«.
ومـــن بيـــن المغادرين اآلخرين المديـــر التنفيذي الذي يقـــود تطوير خليج نيوم، الصندوق االســـتثماري 	 

للمشـــروع؛ وغـــادر أيًضـــا اثنان مـــن رؤســـاء تكنولوجيـــا المعلومـــات، ورئيســـان للتســـويق، ومديران 
لالتصاالت.

يسكن العديد من موظفي نيوم في مخيم مؤقت في المنطقة.	 
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غالًبـــا مـــا يخبر نصـــر الموظفين الجدد أنهم بحاجة إلـــى اإليمان بالرؤية وتقديم التضحيات لالســـتمرار 	 
نيوم.  في 

قـــال الموظـــف الســـابق إيمـــي بوثويل، الذي عمل في القســـم الذي يركز على إنشـــاء صناعـــة غذائية، 	 
إن الموظفيـــن تـــم تدريبهم على اإليمان بشـــركة نيوم، لكن القليل منهم خاطر بالتشـــكيك في ثقافة 

المشروع أو جدواه. 
يقـــول الموظفـــون الحاليـــون والســـابقون إن ابـــن ســـلمان يتدخـــل بشـــدة فـــي التفاصيـــل، وعندمـــا 	 

قـــدم المهندســـون المعماريـــون خطًطـــا رئيســـية لجبل نيوم فـــي عـــام 2019، أخذ األميـــر عناصر من 
المخططـــات الثالثـــة ودمجهـــا مًعـــا، بما فـــي ذلك تصميمـــات لـ Vault وبحيـــرة على قمة علـــى ارتفاع 

قدم.  7500
أصبحـــت طموحـــات األميـــر تجـــاه نيوم واضحـــة مع إطـــالق العالقات العامـــة في يناير لمشـــروع »ذا 	 

اليـــن«: فّكـــر فريـــق نيـــوم في وضـــع أضواء قويـــة يمكن رؤيتها مـــن الفضـــاء، وأعرب األميـــر عن أمله 
فـــي تلقـــي اتصال مـــن محطة الفضـــاء الدوليـــة لتهنئته بإضـــاءة الخط. ولكـــن تم الحقًا إلغـــاء فكرة 

األضـــواء وتم تقليص أنشـــطة برنامـــج اإلطالق.
يدرس مطورو مشـــروع »ذا الين« اآلن جدوى إنشـــاء ناطحة ســـحاب ضخمة. وفًقا للخطط األولية 	 

فـــإّن ناطحـــة الســـحاب ســـتكون بارتفـــاع 1600 قـــدم، أي أعلى مـــن مبنى إمباير ســـتيت فـــي نيويورك، 
ويبلـــغ عرضـــه 55 مياًل، أي أربعـــة أضعاف طـــول مانهاتن كلها.

 	 Wall Street Journal, Saudi Crown Prince’s Vision for Neom, a Desert City-State, Tests His  
2021/05/Builders, 01
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ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص

تحســـنت ظـــروف األعمـــال فـــي الســـعودية 
بأســـرع وتيـــرة فـــي ثالثـــة أشـــهر حيـــث زادت 
هـــذا  مـــرة  عـــدد موظفيهـــا ألول  الشـــركات 
الخـــاص  القطـــاع  نمـــا نشـــاط  العـــام. كمـــا 
غيـــر النفطـــي للشـــهر الثامـــن علـــى التوالـــي. 
وبالمقابـــل تراجعـــت توقعـــات األعمـــال في 
الســـعودية إلـــى أدنـــى مســـتوى لهـــا فـــي 10 
أشـــهر، في حين تحســـن خلق فـــرص العمل 

بأقـــوى وتيـــرة منـــذ أواخـــر عـــام 2019.

 Bloomberg, 04 May. 2021
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تحســـنت ظـــروف األعمال في الســـعودية بأســـرع وتيرة في ثالثة أشـــهر حيـــث زادت الشـــركات عدد موظفيهـــا ألول مرة هذا 	 
العام.

انتعش مؤشر مديري المشتريات في السعودية في أبريل ليشير إلى تعزيز النمو في االقتصاد غير النفطي. 	 
نمـــا نشـــاط القطـــاع الخاص غيـــر النفطي للشـــهر الثامـــن على التوالـــي، وارتفع مؤشـــر مديري المشـــتريات فـــي المملكة إلى 	 

55.2 الشـــهر الماضـــي مـــن 53.3 فـــي مـــارس، ليبقى فـــوق 50 عالمة فاصلـــة بين النمـــو واالنكماش.
علـــى الرغـــم مـــن زيادة الطلب، تراجعـــت توقعات األعمال منذ شـــهر مارس، حيث توقع عـــدد أقل من المســـتجيبين أن الناتج 	 

ســـينمو في األشـــهر االثني عشر المقبلة. 
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تشـــمل المخـــاوف الحالية بين الشـــركات موجـــة أخرى محتملة من فايـــروس كورونا، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشـــاكل 	 
الســـفر إلى الخارج.

ارتفـــع مؤشـــر مديري المشـــتريات فـــي اإلمارات المجـــاورة جزئًيا إلـــى 52.7 من 52.6 في مـــارس، وهو أعلى مســـتوى منذ يوليو 	 
2019. واســـتمر فقـــدان الوظائـــف للشـــهر الثالث، علـــى الرغم من اكتســـاب ثقة األعمال زخًمـــا، حيث أبلغت بعض الشـــركات 

عن ظروف أفضل بســـبب االنتشـــار الســـريع للقاحـــات كورونا.
تراجعـــت توقعـــات األعمـــال فـــي الســـعودية إلى أدنى مســـتوى لها في 10 أشـــهر، في حين تحســـن خلق فـــرص العمل بأقوى 	 

وتيـــرة منذ أواخـــر عام 2019.
اتســـعت مســـتويات اإلنتاج بســـبب الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة، حســـبما أفادت حوالي ربع الشـــركات التي شـــملتها 	 

الدراسة
انتعش نمو الطلب ألول مرة هذا العام وسط آمال في تخفيف قيود كورونا. 	 
ســـاعد نمـــو األعمـــال الجديـــدة على زيادة مشـــتريات المدخالت، حيث تســـارع معدل التوســـع إلى أعلى مســـتوى لـــه في ثالثة 	 

أشهر.
ال يـــزال النقـــص العالمـــي فـــي اإلمـــدادات يـــؤدي إلى زيادة رســـوم الشـــحن خالل شـــهر أبريل، وقـــد زاد ذلك من ارتفاع أســـعار 	 

النفط.
 	2021/05/Bloomberg, Saudi Private-Sector Employment Rises for First Time This Year, 04
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انتعاش القطاعات غير النفطية في السعودية

أظهـــرت أرقام الحكومة الســـعودية في مايو 
أن القطـــاع غيـــر النفطـــي نمـــا بنســـبة 3.3% 
مقارنـــة مـــع العام الســـابق، وهو أقـــوى نمو 
منذ عـــام 2019. يتوقع صنـــدوق النقد الدولي 
أن ينمـــو االقتصـــاد بنســـبة ٪2.1 هـــذا العـــام 
بعد انكماشـــه بنســـبة ٪4.1 في عـــام 2020.

 Bloomberg, 10 May. 2021
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انتعـــش االقتصـــاد غيـــر النفطي في الســـعودية -محرك خلق الوظائف- في الربع األول إلى مســـتويات ما قبـــل الوباء، حتى مع 	 
انجـــرار االقتصاد الكلي إلى االنكماش بســـبب تخفيضات إنتاج النفط.

نمـــا القطـــاع غيـــر النفطـــي %3.3 عـــن العام الســـابق، وهـــو األقوى منـــذ 2019، وفقـــًا للتقديرات األوليـــة الصادرة فـــي مايو عن 	 
الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء في المملكـــة. ومن المقـــرر أن تصدر األرقـــام النهائية فـــي يونيو.

تعـــود األعمـــال فـــي الســـعودية إلـــى طبيعتها تدريجيـــًا بعد األزمـــة المزدوجـــة الناجمة عن اضطراب ســـوق النفـــط وعمليات 	 
اإلغـــالق المرتبطـــة بفيـــروس كورونا، حيـــث يتعافى اإلنفاق االســـتهالكي. 

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو االقتصاد بنسبة ٪2.1 هذا العام بعد انكماشه بنسبة ٪4.1 في عام 2020.	 
تشـــير األرقـــام إلـــى أن االقتصـــاد غيـــر النفطـــي قد تعافـــى بالفعل تماًمـــا من التأثيـــر الســـلبي للوباء فـــي الربع الثانـــي من عام 	 

2020، علـــى الرغـــم مـــن القيود المســـتمرة علـــى التنقـــل الداخلي والســـفر الدولي.
تظهر البيانات األخيرة أن النشاط التجاري في دبي المجاورة ينتعش بقوة أيًضا.	 
تقلـــص قطـــاع النفـــط بنســـبة ٪12، وهـــو أكبـــر معدل فـــي عقد على األقـــل، ممـــا أدى إلى انكماش االقتصاد األوســـع بنســـبة 	 

.3.3٪
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جـــاء االنكمـــاش الكبير فـــي الناتج المحلي اإلجمالي النفطي للســـعودية بعد أن شـــرعت أوبك وحلفاؤها فـــي تخفيضات كبيرة 	 
لإلنتـــاج في مايو 2020 لتثبيت أســـعار الخام. 

انخفـــض إنتـــاج النفط الســـعودي إلـــى 8.15 مليون برميـــل يومًيا في الربـــع األول، من متوســـط   يقارب 10 مالييـــن برميل يومًيا 	 
في العام الســـابق.

ارتفـــع ســـعر خـــام برنـــت تدريجيـــًا إلى مـــا يقرب مـــن 70 دوالرًا للبرميـــل بعد أن وصـــل إلى أدنى مســـتوى له بأقل مـــن 20 دوالرًا 	 
العـــام الماضي. بلغ متوســـط   ســـعر برنت 61.30 دوالًرا في الربـــع األول من عام 2021، مقارنة بـ 50.57 دوالًرا في العام الســـابق. 

 	
 	
 	 ,Bloomberg, Pandemic Recovery
 	 ,Oil Curbs Create a Split-Screen Saudi Economy
 	2021/05/10
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الحكومة تسعى لتعظيم عوائد الخصخصة 

تســـعى الحكومة الســـعودية إلى تأمين 
عمليـــات  مـــن  دوالر  مليـــار   55 حوالـــي 
الخصخصـــة على مدى الســـنوات األربع 
المقبلـــة. وقـــد حـــّددت الحكومـــة لهـــذا 
الغرض 160 مشروًعا قاباًل للخصخصة 
عبـــر 16 قطاًعـــا، بمـــا فـــي ذلـــك مبيعات 
القطاعيـــن  بيـــن  األصـــول والشـــراكات 
العـــام والخـــاص. وتعانـــي مـــن عجز في 
العـــام  دوالر  مليـــار   79 بلـــغ  الميزانيـــة 
الماضـــي، أي مـــا ُيعـــادل %12 مـــن الناتج 

اإلجمالي المحلـــي 

 Financial Times, 24 May. 2021
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تأمـــل الســـعودية فـــي جمع حوالي 55 مليار دوالر على مدى الســـنوات األربع المقبلة، حيث ُتخطـــط لتكثيف برنامج الخصخصة 	 
الناشـــئ، مع ســـعي الحكومة لزيادة اإليرادات وتضييق عجز الميزانية المتضخم.

قـــال وزيـــر الماليـــة محمـــد الجدعان إن الريـــاض حّددت 160 مشـــروًعا قابـــاًل للخصخصة عبـــر 16 قطاًعا، بما فـــي ذلك مبيعات 	 
األصـــول والشـــراكات بين القطاعين العـــام والخاص، حتـــى عام 2025.

تهـــدف الريـــاض إلى االســـتعانة بمصادر خارجيـــة إلدارة وتمويل البنية التحتيـــة والخدمات الصحية للقطـــاع الخاص، باإلضافة 	 
إلـــى شـــبكات النقل بالمدينة والمباني المدرســـية وخدمات المطارات ومحطات تحلية الميـــاه ومعالجة مياه الصرف الصحي. 

ستشـــمل مبيعات األصول أبـــراج البث التلفزيوني والفنـــادق المملوكة للحكومة ومحطات تبريـــد وتحلية المياه.
البرنامج جزء من حملة ولي العهد إلصالح االقتصاد الذي ُتهيمن عليه الدولة والمدمن على النفط وتحديث المملكة.	 
ا، ولكنـــه مطلب من قبل الحكومـــة بأن هذه الخدمـــات أو هذه المرافق لـــن تديرها الحكومة 	  وقـــال الجدعـــان: لـــم يعـــد هذا خياًر

بعـــد اآلن، ولهذا فإنهـــا تأخذ الخصخصة إلـــى المرحلة التالية.
وقـــال إن الهـــدف كان زيـــادة اإليـــرادات في الرياض، التـــي تعاني من عجز في الميزانيـــة بلغ 79 مليار دوالر العـــام الماضي، أي ما 	 

ُيعـــادل %12 مـــن الناتج المحلي اإلجمالي، وتحســـين خدمات الدولة.
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ســـيكون هنـــاك بعـــض االهتمـــام األجنبي بالخصخصـــة، لكن البرنامج ســـيجذب فـــي الغالب الشـــركات المحلية، حيـــث ال يزال 	 
المســـتثمرون األجانـــب »حذريـــن« بشـــأن المملكـــة وكذلك دور ابن ســـلمان، فقد شـــوهت انتهـــاكات حقوق اإلنســـان صورته.

يعـــد تطويـــر القطـــاع الخـــاص فـــي االقتصاد الـــذي تهيمن عليـــه الدولة وخلق فرص عمل للشـــباب الســـعودي خـــارج القطاع 	 
العـــام من بيـــن األهداف الرئيســـية لألمير.

ولكـــن فـــي الســـنوات الخمـــس التي تلت إطالق برنامجـــه »رؤية 2030«، كانت هناك شـــكاوى حول مزاحمة الشـــركات من قبل 	 
صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة، في حيـــن زادت التكاليف حيث خفضـــت الرياض دعم الطاقـــة والوقـــود، وزادت ضريبة القيمة 
المضافـــة وفرضـــت حصًصا أكثر قســـرًا. على توظيف الســـعوديين، والتي تميل إلـــى أن تكون أكثر تكلفة مـــن العمالة األجنبية 

التـــي تهيمن علـــى القطاع الخاص.
لقد أصبح القطاع الخاص مزدحًما وال يزال ضعيًفا، وهو ُيعاني من القلق بشأن ارتفاع الرسوم والضرائب. 	 
 	
 	2021/05/Financial Times, Saudi Arabia hopes to raise $55bn through privatisation, 24
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مشروع آماال يسعى لجمع 10 مليارات ريال

يسعى مشروع أماال السياحي 
إلـــى جمع 10 مليـــارات ريال في 
عام 2022. وقد منح المشروع 
حتـــى اآلن عقودًا تزيـــد قيمتها 

عـــن 3 مليارات ريال.

 Bloomberg, 18 May. 2021
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قـــد يجمع مشـــروع أماال الســـياحي الفاخر في الســـعودية ما يصل إلـــى 10 مليارات ريـــال العام المقبل مع اســـتمرار المملكة 	 
فـــي برنامج ولي العهـــد لتنويع االقتصاد.

مـــن المرجـــح أن يكون حجم ديون الشـــركة في نطـــاق 5-10 مليار دوالر. وقد منحت الشـــركة عقودًا تزيـــد قيمتها عن 3 مليارات 	 
ريال.

يعد االنفتاح على السياحة إحدى الطرق التي تنوي السعودية بها تنويع اقتصادها بعيًدا عن النفط. 	 
حصـــل مشـــروع فاخر آخر، وهو »شـــركة البحر األحمـــر للتطوير«، على قرض قيمتـــه 14 مليار ريال من البنوك المحلية. وســـوف 	 

تســـتخدم العائدات لتمويـــل المرحلة األولى المقرر اكتمالهـــا بحلول نهاية عام 2023.
وقـــال إن تمويـــل المرحلـــة الثانيـــة لـــم يتحدد بعـــد لكن المطور قـــد ُيفكر في طـــرح عام أولي أو بيـــع األصول أو االســـتفادة من 	 

الديون. أسواق 
وسيشـــرف مشـــروع البحـــر األحمـــر للتطويـــر، المملـــوك من قبـــل صندوق الثـــروة الســـيادي للمملكـــة، على منطقة ســـياحية 	 

فاخـــرة تعـــادل مســـاحة بلجيـــكا وستشـــمل مطاًرا دولًيـــا جديًدا. عنـــد اكتمال المشـــروع بأكملـــه في عام 2030، سيســـتهدف 
مليـــون زائر ســـنوًيا، مقســـمين بالتســـاوي بين الســـياح المحلييـــن والدوليين.

ستبلغ الطاقة االستيعابية في مطار البحر األحمر الدولي 300 ألف مسافر في نهاية المرحلة األولى.	 
 	2021/05/Bloomberg, Saudi Ultra-Luxury Project May Raise Up to $2.7 Billion in 2022, 18
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شركة »تعدين« تركز على خفض ديونها

ســـُتعطي »شـــركة التعديـــن العربيـــة الســـعودية«، 
تحـــت إدارة مديرهـــا التنفيـــذي الجديد )وهـــو الرئيس 
التنفيـــذي الثالـــث لشـــركة معـــادن في األشـــهر الـ 18 
الماضية(، األولوية لخفض الديون بعد أن استثمرت 
مـــا يقرب من 40 مليار دوالر في مشـــاريع ســـعودية 
فـــي الســـنوات العديـــدة الماضية. ومن غيـــر المرجح 
أن تشـــتري »معـــادن« أي شـــركات أو مناجـــم أجنبية 
خـــالل الـ 12 إلـــى 18 شـــهرا المقبلة. وقـــد زادت أرباح 
»معـــادن« إلـــى 761 مليون ريـــال )203 مليـــون دوالر( 
في األشـــهر الثالثة األولـــى من عـــام 2021، وهو أعلى 

رقم ربع ســـنوي منـــذ 2013.

Bloomberg, 23 May. 2021
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ســـتحصل »شـــركة التعديـــن العربيـــة الســـعودية« )معادن( مكاســـب غيـــر متوقعة مـــن الطفرة األخيرة في أســـعار الســـلع 	 
لســـداد الديـــون، حيث تســـعى إلـــى تعزيـــز ميزانيتها العموميـــة قبل الشـــروع في عمليـــات االســـتحواذ الدولية.

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي الجديد للشـــركة عبـــد العزيز الحربي إنه ُيخطط لخفض نســـبة الديـــن إلى األرباح للنصـــف قبل الفوائد 	 
والضرائـــب واالســـتهالك على مدى الســـنوات الخمس المقبلة. 

كان صافي الدين يعادل 6.5 مرة في مارس.	 
وقـــال عبـــد العزيـــز الحربـــي، الذي تـــم تعيينه في شـــهر أبريل إن التركيز ســـينصب علـــى التأكد مـــن أن )معادن( هـــي واحدة من 	 

أكبر الرابحين من ســـباق الســـلع.
ارتفعـــت أســـعار المواد الخام مـــن المعادن إلى الزيت والمحاصيل هـــذا العام مع إعادة فتح االقتصادات الرئيســـية والتعافي 	 

من جائحـــة فيروس كورونا. 
تقـــوم »معـــادن« بالتنقيـــب عـــن المعادن بما في ذلـــك البوكســـيت Bauxite، وهو مادة خـــام لمصاهر األلمنيوم، والفوســـفات 	 

الذي تســـتخدمه في صناعة األســـمدة. 
قـــال الحربـــي، الرئيـــس التنفيـــذي الثالـــث لشـــركة معادن في األشـــهر الــــ 18 الماضية، إن الشـــركة بحاجـــة إلى إعطـــاء األولوية 	 

لخفـــض الديـــون بعـــد أن اســـتثمرت مـــا يقرب مـــن 40 مليـــار دوالر في مشـــاريع ســـعودية في الســـنوات العديـــدة الماضية.
التعدين هو جزء رئيسي من خطة السعودية لتنويع االقتصاد من النفط. 	 
»معادن« مدرجة في »تداول«، مما ساعدها على التخلص من الرافعة المالية عن طريق مبادلة بعض القروض بأسهم.	 
زادت أربـــاح »معـــادن« إلـــى 761 مليـــون ريـــال )203 مليـــون دوالر( في األشـــهر الثالثة األولى من عـــام 2021، وهو أعلـــى رقم ربع 	 

ســـنوي منذ 2013. 
ارتفعت أسهم الشركة بنسبة ٪42 هذا العام إلى 57.40 ريال، مما يمنحها رسملة سوقية قدرها 19 مليار دوالر.	 
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ومـــع ذلـــك، قـــال الحربـــي إنه »حذر« بشـــأن آفاق أســـعار الســـلع األساســـية. وقـــال إن ارتفاع حـــاالت اإلصابـــة بالفيروس في 	 
الهنـــد وأمريـــكا الجنوبيـــة يمكـــن أن يقلل الطلب العالمـــي، بينما يتطلع بعض عمـــال المناجم إلى االســـتفادة من الطفرة من 

خالل زيـــادة اإلمدادات.
من غير المرجح أن تشـــتري »معادن« أي شـــركات أو مناجم أجنبية خالل الـ 12 إلى 18 شـــهرا المقبلة. قامت الشركة السعودية 	 

بأول عملية اســـتحواذ دولية لها في عام 2019، عندما اســـتحوذت على شـــركة توزيع األسمدة ميريديان ومقرها موريشيوس.
 	
 	
 	 ,Bloomberg
 	 ,Commodity ‘Supercycle’ a Cue for Saudi State Miner to Cut Debt
 	2021/05/23
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صندوق االستثمار يُضاعف استثماراته

أظهـــرت معطيـــات الربـــع األول مـــن عـــام 2021 أن 
صنـــدوق االســـتثمار زاد مـــن حصصـــه في شـــركات 
ألعاب الفيديو األمريكية بنسبة كبيرة، حيث ارتفعت 
هـــذه الحصـــص إلـــى 6 مليـــارات دوالر، مقارنة مع 3 
مليـــارات دوالر فـــي الربع الرابع من العـــام الماضي. 
كمـــا رفـــع الصنـــدوق حصتـــه في شـــركة أوبـــر، وهي 
أكبـــر حيـــازة لـــه، إلى نحـــو 4 مليـــارات دوالر فـــي الربع 
األول، مقارنة مع 3.7 مليار دوالر في الربع الســـابق. 
وبالمجمـــل، فقـــد ارتفعـــت حيـــازات الصنـــدوق من 
األســـهم األمريكيـــة في الربـــع األول إلـــى 15.4 مليار 
دوالر، مقارنـــة مع حوالـــي 12.8 مليـــار دوالر في الربع 

الماضي.

Business Insider, 20 May. 
2021
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عـــزز صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة ممتلكاته في شـــركات صناعـــة ألعاب الفيديـــو األمريكيـــة وتخلى عن حصـــة نفطية كبيرة 	 
فـــي الربـــع األول مـــن هذا العـــام، وفًقا إلفصـــاح ُقدم إلى لجنـــة األوراق الماليـــة والبورصـــات منتصف مايو.

وضاعـــف الصنـــدوق مركـــزه فـــي شـــركة Activision Blizzard بأكثر مـــن الضعف، حيث وصـــل إلى 33.4 مليون ســـهم من أصل 	 
15 مليـــون ســـهم فـــي الربـــع الماضـــي، ورفع حصصه فـــي شـــركة Electronic Arts إلـــى 14.2 مليون؛ مـــن 7.4 مليـــون في الربع 

.Take-Two Interactive الماضـــي. كما اشـــترى الصندوق المزيد من األســـهم فـــي شـــركة
وبذلـــك يرتفـــع إجمالـــي مقتنيـــات الصندوق من شـــركات األلعـــاب إلى 6 مليـــارات دوالر في الربـــع األول من هذا العـــام، ارتفاًعا 	 

مـــن 3 مليـــارات دوالر في الربـــع الرابع من العـــام الماضي. 
وأظهـــر اإليـــداع أن إجمالـــي حيـــازات األســـهم األمريكية ارتفع إلـــى 15.4 مليار دوالر من حوالـــي 12.8 مليار دوالر فـــي نهاية العام 	 

الماضي.
 	 Call of « يـــرأس الصنـــدوق ولـــي العهد األمير محمد بن ســـلمان، الذي ُيقال إنه مهتم بشـــدة بألعـــاب الفيديو - وخاصـــة لعبة

Duty«. وكان األميـــر قـــد قـــال في مقابلة عام 2016 بأنه نشـــأ ضمن جيل ســـعودي كُبر مـــع ألعاب الفيديو. 
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وخـــرج صنـــدوق االســـتثمارات العامة مـــن حصته الكاملة البالغة 51 مليون ســـهم فـــي شـــركة Suncor Energy الكندية، والتي 	 
تبلـــغ قيمتها نحـــو 1.2 مليار دوالر. 

تمـــت إضافـــة أســـهم بقيمـــة 141 مليـــون دوالر في شـــركة Coupang لتجارة التجزئـــة اإللكترونية فـــي كوريا الجنوبيـــة إلى قائمة 	 
.Compute Health Acquisition الصنـــدوق. وتبيـــن أن الصندوق اشـــترى حصة ٪8.7 في شـــركة بنظام الشـــيكات علـــى بيـــاض

وارتفعـــت قيمـــة حيـــازة الصندوق في شـــركة أوبر، وهـــي أكبر حيازة له، إلى نحـــو 4 مليارات دوالر في الربـــع األول، مقارنة مع 3.7 	 
مليار دوالر في الربع الســـابق.

التزمـــت الحكومـــة الســـعودية بإنفاق ما ال يقل عن 40 مليار دوالر ســـنوًيا بحلول نهاية عـــام 2025 من خالل تطوير مدن جديدة 	 
وخلـــق ما يقرب مـــن مليوني وظيفة جديدة.

 	 ,Business Insider
 	 Saudi Arabia›s $400 billion wealth fund doubled down on its stakes in US video-game makers and dumped a major

2021/05/oil position in Q1, 20
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عمل المرأة يغير االقتصاد والمجتمع في السعودية

تـــدرك الدولـــة الســـعودية أن روايـــة تمكيـــن المـــرأة 
قـــد تســـاعد في تلميـــع ســـمعتها في الخـــارج، لكن 
التغييرات في هذا المجال حقيقية وليســـت وهمية، 
فقد ارتفع حضور المرأة بالفعل في ســـوق العمل، 
وتالشـــت القيـــود االجتماعيـــة التي كانـــت مفروضة 
مـــن قبـــل. ولكن هـــذا التغيير جـــاء بكلفـــة اجتماعية 
واقتصاديـــة، فهـــو يثيـــر غضب الجـــزء المحافظ من 
المجتمـــع، كمـــا ُيخيف الكثير من الرجـــال من فقدان 
ســـلطتهم داخل األســـرة. كمـــا أن اتســـاع الحريات 
االجتماعيـــة ترافق مع تقّلص الحريات السياســـية، 
حيث يســـتهدف القمع الذي ُيمارســـه ابن ســـلمان 

الرجال والنســـاء المعارضين بالتســـاوي. 

Bloomberg, 27 May. 2021
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يعتبـــر إبقـــاء النســـاء فـــي المنـــزل رفاهية لم يعـــد بمقـــدور الســـعودية تحملها، حيث يقـــوم ولي العهـــد ابن ســـلمان بإصالح 	 
االقتصـــاد للتحضيـــر لمســـتقبل مـــا بعد النفط والســـعي لخلـــق فرص عمل وســـط النمـــو االقتصـــادي المتعثر. 

أّدى ارتفـــاع تكلفـــة المعيشـــة مع قيـــام الحكومة بخفض دعـــم البنزين والكهرباء وفرض رســـوم وضرائب جديـــدة، إلى اعتماد 	 
األســـر السعودية بشـــكل متزايد على النســـاء العامالت.

نتيجـــة لذلـــك، انقلبـــت التقاليـــد، وتغيـــرت حيـــاة المـــرأة فـــي جميع أنحـــاء الطيـــف الطبقي، وهـــو ما يثيـــر االســـتياء بين بعض 	 
المحافظين.  الســـعوديين 
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الدولـــة، التـــي تواجـــه ضغوًطا من الحكومات األجنبية وجماعات حقوق اإلنســـان بســـبب حمالت القمع ضـــد المعارضة، تدرك 	 
أن روايـــة تمكيـــن المـــرأة قد تســـاعد في تلميع ســـمعتها في الخارج. لكـــن التغييرات في هذا المجال ليســـت وهمية.

إن الفصـــل بيـــن الجنســـين، والـــذي كان يتـــم تطبيقـــه بصرامـــة من قبل الشـــرطة الدينيـــة، يتالشـــى تدريجيًا، ليـــس فقط بين 	 
النخـــب الحضريـــة، ولكـــن حتى فـــي المناطـــق المحافظة مثـــل القصيم. 

ُيمكـــن اآلن للرجـــال والنســـاء غير المرتبطين االختـــالط عالنية في المطاعـــم، والعديد من المكاتب أصبحـــت مختلطة، وكذلك 	 
المهرجانات الموســـيقية والمؤتمرات التجارية والمهنية.

علـــى الرغـــم مـــن أن صنـــع القرار ال يزال إلى حـــد كبير في أيدي الرجال، إال أن مشـــاركة اإلنـــاث في القوى العاملـــة زادت من 19٪ 	 
فـــي عـــام 2016 إلى ٪33 العـــام الماضي، وفًقا لمســـح القوى العاملة التابـــع لهيئة اإلحصاء. 

كانـــت زيـــادة مشـــاركة المرأة في القوى العاملـــة هي الهدف الوحيد المحدد فـــي إطار رؤية 2030 الذي يجـــب تحقيقه قبل عقد 	 
الزمن.  من 

تم تخفيف قواعد لباس المرأة؛ حيث يمكن اآلن ارتداء الجينز وكشف الشعر إلى جانب العبايات السوداء التقليدية.	 
بدأ التحول في عهد الملك عبد هللا، لكنه تسارع بشكل كبير في عهد ابن سلمان. 	 
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فـــي الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، قلصـــت الحكومة من ســـلطة هيئة األمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، وأنهـــت الحظر 	 
المفـــروض علـــى قيـــادة المرأة للســـيارة، وخففـــت القواعـــد التي أبقت النســـاء تحت ســـلطة أولياء األمـــر الذكور. 

لقـــد جـــاءت التغييـــرات بتكلفـــة، فمع اتســـاع نطاق الحريـــات االجتماعية، تراجعـــت الحريات السياســـية للرجال والنســـاء على 	 
حـــد ســـواء، ممـــا يترك مجـــاًلا ضئيـــًلا للمواطنين لمناقشـــة السياســـات التـــي تعمل على تغييـــر أحد أكثـــر دول العالـــم تقييًدا 

اجتماعًيا. 
في حملة ابن سلمان القمعية ضد المعارضين المحليين تم استهداف النساء والرجال على حّد سواء. 	 
مـــع تطـــور المجتمع الســـعودي، يشـــعر بعـــض الرجال بالقلق مـــن أن النســـاء يأخذن وظائفهـــم وُيضعفن دورهـــم التقليدي 	 

في األســـرة. 
قـــال ابـــن ســـلمان في عـــام 2016 بأن الوقت قد حـــان ألن تقوم المرأة بـــدور أكبر، وأن النســـاء نصف هذا المجتمـــع، ونريده أن 	 

يكون نصفـــًا منتجًا«. 
أكثـــر مـــن ثلثي الســـعوديات العاطالت عن العمل يحملن درجـــة البكالوريوس أو أعلى، مقارنة بثلث الرجـــال الباحثين عن عمل 	 

فقط. 
كانـــت التغييـــرات التـــي طـــرأت علـــى القـــوى العاملة الســـعودية غيـــر متســـاوية، فالعديد مـــن الصناعـــات التي يهيمـــن عليها 	 

الذكـــور تقليدًيـــا -مثـــل التصنيـــع والبنـــاء- ال تزال كذلك، وهناك مـــا يقارب من 18 ســـعودًيا في قطاع التعديـــن مقابل كل امرأة 
ســـعودية. تضيـــق هـــذه النســـبة إلى حوالـــي 1 إلى 1 فـــي مجاالت مثـــل الرعاية الصحيـــة والعمـــل االجتماعي والفنـــون والترفيه 

وصناعـــة الضيافة.
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كمـــا أن التغييـــرات التي جرت للمرأة الســـعودية لم تحصل للنســـاء األجنبيـــات في المملكة، بما في ذلك مليـــون عاملة منزلية 	 
لديهـــن حقوق محدودة ويقعـــن إلى حد كبير تحت رحمـــة أصحاب العمل. 

مـــع تفشـــى وبـــاء كورونـــا، تحولت الهيئـــة العامـــة لإلحصاء، مـــن االعتماد علـــى العّداديـــن الذكور الذيـــن يطرقون األبـــواب إلى 	 
االعتمـــاد علـــى النســـاء، حيث أصبحـــن اآلن األغلبية ضمن العاملين في مجال المســـح. ويســـاعد هذا األمر فـــي الحصول على 

اإلحصـــاءات بشـــكل أفضـــل، ألنه لن يكـــون هناك مـــن داٍع النتظار رب األســـرة الذكر. 
مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى، تشـــير البيانات التي تـــم جمعها إلـــى أن المزيد من النســـاء يعملـــن بالفعل خـــارج المنزل أكثـــر مما كان 	 

ُيعتقد ســـابًقا.
إن خلـــق فـــرص العمل هو التحدي المحلي األكثـــر إلحاًحا، فقد أكدت الضربة المزدوجة النخفاض أســـعار النفط العام الماضي 	 

ووباء كورونا علـــى أهمية تنويع االقتصاد. 
في الربع الرابع من عام 2020، بلغ معدل البطالة للسعوديين ٪12.6 وتقريبًا ضعف ذلك بالنسبة للنساء.	 
مـــع دخـــول المزيد من النســـاء إلى القوى العاملة وتزايد عدد الشـــباب الذي يغير شـــكل ســـوق العمـــل، كان من الصعب على 	 

االقتصـــاد مواكبـــة ذلك. هذا صحيح بشـــكل خـــاص اآلن، حيث إن النمو االقتصـــادي آخذ في التعثر. 



43السعودية في اإلعالم االقتصادي

تقلـــص الناتـــج المحلـــي اإلجمالي هذا العام بنســـبة ٪4.1 مقارنة مع العـــام الماضي؛ ومن المتوقع أن ينمو بنســـبة ٪2.9، وهو 	 
معدل ضعيف نســـبًيا مقارنة بســـنوات الطفرة النفطية.

العديـــد مـــن الوظائـــف المتاحة للنســـاء منخفضـــة األجر وتشـــمل األدوار التي كانت تشـــغلها في الســـابق عامالت من آســـيا 	 
ودول عربيـــة أخرى. 

علـــى مـــدى عقـــد مـــن الزمـــان، ســـعت الســـعودية إلـــى معالجـــة ارتفـــاع معـــدالت البطالة بيـــن مواطنيهـــا من خالل تشـــجيع 	 
الشـــركات علـــى توظيفهـــم بـــداًل مـــن األجانب.

تكثفـــت هـــذه الجهـــود فـــي عهـــد ولي العهـــد، حيـــث فرضـــت الحكومة ضرائـــب على أربـــاب العمـــل الذيـــن يوظفـــون األجانب، 	 
ورفعت الرســـوم التي يدفعها المغتربون للســـماح ألفراد أســـرهم باإلقامة في الســـعودية، وفرضت حصصًا دنيا للتعيينات 

الســـعودية في قطاعـــات معينة، مثـــل التجزئة.
تكســـب النســـاء الســـعوديات 57 ريـــاًلا مقابـــل كل 100 ريـــال يكســـبها الرجال الســـعوديون، حتـــى بعد تعديـــل االختالفات في 	 

التعليـــم والخبـــرة، وتـــزداد هـــذه الفجوة مع الصعـــود في هـــرم التوظيف. 
هنـــاك عـــدد قليـــل من النســـاء في مجالـــس إدارة الشـــركات، وليس هنـــاك أي امرأة في مجلـــس الوزراء، وأقرب مستشـــاري 	 

ابن ســـلمان كلهم مـــن الرجال.
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ولكـــن علـــى الرغم من أن الصورة مختلطة بالنســـبة للنســـاء الســـعوديات في مـــكان العمل، إال أنه عالم بعيـــد عما كان عليه. 	 
ففـــي عـــام 2016 لـــم يكـــن هنـــاك حمام نســـائي واحد فـــي مبنـــى وزارة الثقافة، أمـــا اآلن فإّن هناك امرأة تشـــغل منصـــب نائبة 

الوزيـــر للشـــراكات الوطنيـــة والتنمية فـــي وزارة الثقافة، و٪49 مـــن الموظفين البالـــغ عددهم 667 موظًفا هن من النســـاء.
خلـــف الواجهـــة الحجريـــة والزجاجيـــة لوزارة الثقافة، تجلس نســـاء يرتديـــن عباءات ملونة فـــي مكاتب ذات مخطـــط مفتوح إلى 	 

جانـــب الرجـــال، وهو تصميم مختلف كل االختالف عن أقســـام النســـاء المغلقة، والتي غالًبا ما تكـــون مظلمة وضيقة ومخبأة، 
والتي ال تـــزال موجودة في بعض المؤسســـات الحكومية. 

عـــالوة علـــى ذلـــك، لـــم تعد النســـاء قلقات مـــن أنه ســـيتم إبالغ هيئـــة األمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكـــر ومعاقبتهن ألخذ 	 
اســـتراحة لشـــرب القهـــوة لمدة خمس دقائـــق مع زمالئهـــن الرجال.

أثنـــاء حديثنـــا مـــع نائبـــة وزيـــر الثقافـــة في مكتبهـــا في الـــوزارة، قالت لنا بـــأن االنتقال مـــن مرحلة عـــدم وجود حمام فـــي المبنى 	 
قبـــل أقـــل مـــن خمس ســـنوات إلـــى مرحلة أن نجـــري هـــذه المقابلة في هـــذا المكتب »أمـــر »مذهل«.

 	2021/05/Bloomberg, Women Are Getting More Jobs Than Ever in Changing Saudi Arabia, 27
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السعودية تبحث االستثمار في موانئ دولية 

األحمـــر  البحـــر  بوابـــة  »محطـــة  شـــركة  تخطـــط 
لالســـتثمار« لالســـتثمار في ثالثة موانـــئ دولية على 
األقـــل في الســـنوات الخمـــس المقبلة، حيـــث يبلغ 
إجمالي كل اســـتثمار ما يصل إلى 500 مليون دوالر. 
كما تســـعى الشـــركة إلنفـــاق ما يصل إلـــى 1.7 مليار 
دوالر علـــى تطوير مينائها الرئيســـي فـــي جدة، فضاًل 
عن االســـتثمار المحتمل في موانئ سعودية أخرى.

Bloomberg, 25 May. 2021
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تتطلع الشـــركة المشـــغلة لمحطة بوابة البحر األحمر في الســـعودية إلى االســـتثمار في موانئ في إفريقيا والشـــرق األوسط، 	 
بعد دعم صندوق الثروة الســـيادي للمملكة.

تخطـــط »محطة بوابة البحر األحمر لالســـتثمار« لالســـتثمار في ثالثـــة موانئ دولية على األقل في الســـنوات الخمس المقبلة، 	 
حيـــث يبلـــغ إجمالـــي كل اســـتثمار مـــا يصـــل إلـــى 500 مليـــون دوالر. وتهدف أيًضـــا إلى إنفـــاق ما يصل إلـــى 1.7 مليـــار دوالر على 

تطويـــر مينائهـــا الرئيســـي فـــي جدة على البحـــر األحمر، فضاًل عـــن االســـتثمار المحتمل في موانئ ســـعودية أخرى.
اشـــترى صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة في الســـعودية وشـــركة Cosco Shipping Ports حصة في »محطة البحـــر األحمر« في 	 

ينايـــر، مما ُيقدر قيمـــة المحطة بنحـــو 880 مليون دوالر. 
يقـــود صندوق االســـتثمار اســـتراتيجية لتحويل المملكـــة إلى مركز للنقل والخدمات اللوجســـتية ودعم الشـــركات المحلية التي 	 

تتطلع إلى تصديـــر المنتجات. 
أدى وباء كورونا إلى تجديد التركيز على األمن الغذائي في المنطقة.	 
 	2021/05/Bloomberg, Saudi Jeddah Port Eyes Overseas Deals After Wealth Fund Backing, 25
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تطبيق »جاهز« يتحّضر لالكتتاب العام

بدأت »شركة جاهز الدولية لتكنولوجيا المعلومات« 
الطلبـــات«  لتوصيـــل  »جاهـــز  لتطبيـــق  المالكـــة 
التحضيـــرات الكتتابهـــا العام، فيما يمكـــن أن يكون 
أول إدراج لشـــركة تقنيـــة ناشـــئة فـــي المملكة. وقد 
اختارت الشـــركة بنك HSBC الســـعودية كمستشار 
مالـــي وحيـــد ومنســـق عالمـــي لالكتتـــاب. وخدمـــت 
الشـــركة، التـــي تأسســـت فـــي 2016، حوالـــي مليوني 
عميل في المملكة، وعالجت حوالي 20 مليون طلب 

مطعـــم من خـــالل تطبيقهـــا في عـــام 2020.

Bloomberg, 17 May. 2021
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اســـتعانت شـــركة توصيل الطعام الســـعودية »تطبيق جاهز لتوصيـــل الطلبات« )جاهز( بوحـــدة HSBC Holdings Plc المحلية 	 
للمســـاعدة في إدارة ما يمكن أن يكون أول إدراج لشـــركة تقنية ناشـــئة في المملكة.

اختارت »شـــركة جاهز الدولية لتكنولوجيا المعلومات« بنك HSBC الســـعودية كمستشـــار مالي وحيد ومنسق عالمي لالكتتاب 	 
العـــام المحتمـــل في ســـوق »نمو«، وهو الســـوق الثانـــوي للبورصة الســـعودية، والتي تفـــرض متطلبات إدراج أخف لتشـــجيع 

الشـــركات الصغيرة والشركات الناشـــئة على زيادة رأس المال.
وقالـــت الشـــركة، التـــي تأسســـت فـــي 2016، إنهـــا تخـــدم حوالي مليونـــي عميل فـــي المملكة، وعالجـــت حوالـــي 20 مليون طلب 	 

مطعـــم مـــن خالل تطبيقها في عام 2020، دون الكشـــف عن تفاصيل بشـــأن تقييمها المحتمـــل. وأغلقت جولة تمويل بقيمة 
36.5 مليـــون دوالر العام الماضي.

قال غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشـــركة جاهز: »ســـنواصل توســـيع منصتنا لالســـتفادة من فرص النمو الجديدة التي 	 
توفرها التغييرات الســـريعة المدعومة بالتكنولوجيا في ســـلوك المســـتهلك، في كل من الســـعودية والمنطقة األوسع«.

 	 ،Gorillas التركي وتطبيق توصيـــل البقالة الذي يتخذ من برلين مقـــرًا له Getir حققـــت الشـــركات الناشـــئة، بما في ذلك تطبيـــق
تقييمـــات تقـــدر بمليـــارات الـــدوالرات. فـــي المملكة المتحـــدة، جمعـــتDeliveroo  1.5 مليار جنيه إســـترليني فـــي إدراجها في 31 

مـــارس، لكنهـــا شـــهدت بعد ذلك انخفاض أســـهمها بأكثـــر من ٪30 فـــي أول ظهور لها.
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 	 Deliveryو .Uber المملوكة لشـــركة Careem Now جاهـــز« هـــو أكبر فاعل في هـــذا القطاع في المملكة، ويتنافس مـــع أمثال«
Hero SE المدعومـــة من Hunger Station و«طلبات«. 

يتوسع »جاهز« أيًضا في مجاالت أخرى مثل الخدمات اللوجستية.	 
سيكون االكتتاب العام لـ«جاهز« إضافة نوعية لعمليات اإلدراج في السعودية، حيث تستفيد الشركات من طلب المستثمرين 	 

على العروض الجديدة، بينما تتطلع كيانات الدولة إلى جمع األموال لتمويل الجهود المبذولة لتنويع االقتصاد.
جمع تطبيق توصيل البقالة السعودي »نعناع« 18 مليون دوالر العام الماضي.	 
إن اإلنفاق االســـتهالكي في الســـعودية آخذ في التحســـن، حيث انتعش االقتصاد غير النفطي في الربع األول إلى مســـتويات 	 

مـــا قبل الوباء فـــي أعقاب الركود.
وقـــال تطبيـــق »جاهـــز« إن »تحســـن االقتصـــاد الســـعودي ومـــا ينتج عنه مـــن زيادة فـــي التوظيـــف والدخل المتاح« ســـيغذي 	 

المزيـــد من اإلنفـــاق على الغـــذاء والتجـــارة اإللكترونية. 
 	2021/05/Bloomberg, First Saudi Tech Startup That Could Go Public Picks HSBC for IPO, 17
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أرامكو وإنتاج 
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من سيشتري حصة أرامكو؟ 

فـــي مقابلتـــه األخيـــرة، ذكـــر ابـــن ســـلمان أن هنـــاك 
مســـاٍع لبيـــع %1 مـــن أرامكـــو لشـــريك أجنبـــي. وفي 
الواقـــع فإّنـــه ال يوجـــد ســـبب منطقـــي مـــن الناحية 
 20 مبلـــغ  لدفـــع  مســـتثمر  أي  يدفـــع  االقتصاديـــة 
مليـــار دوالر مـــن أجـــل الحصول على أربـــاح محدودة، 
دون أن يملـــك القـــدرة على التأثير في قرار الشـــركة. 
وبذلك يبقى أن الدافع االســـتراتيجي، وهو أيضًا غير 
منطقـــي فـــي هـــذه الحالـــة، فالـــدول التـــي ترغب في 
التأثيـــر في المشـــهد الســـعودي يمكنهـــا أن تفعل 
ذلك بدون شـــراء اســـتثمار هذا المبلـــغ في حصة ال 

يمكـــن التحكـــم بها. 

Bloomberg, 04 May. 2021
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بعـــد خمـــس ســـنوات من قول محمد بن ســـلمان بأنه »في عـــام 2020 يمكننا العيش بـــدون نفط«، بدأ ابن ســـلمان بالترويج 	 
الحتمـــال بيع ٪1 من شـــركة أرامكو إلى »شـــركة ضخمة« في بلد مســـتورد للنفط.

مـــن ســـيدفع 19 مليـــار دوالر مقابل قطعة صغيرة من الحلم الســـعودي؟ المرشـــحون الواضحون هم في آســـيا، حيث تتدفق 	 
معظم صادرات النفط الســـعودية.

يقـــال إن صنـــدوق الثـــروة الســـيادية الصينية، وكذلك شـــركات النفـــط الوطنية في الصين، ُتجري مناقشـــات لالســـتحواذ على 	 
الحصة. يتضمن الســـيناريو البديل إحياء صفقة تأخذ بموجبها أرامكو حصة في قســـم الطاقة في شـــركة ريالينس إندســـتريز 

المحـــدودة فـــي الهند مقابل نســـبة في أرامكـــو، رغم أن ذلك يتعارض مـــع االتجاه الذي تتبناه شـــركة ريالينس.
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ال يوجد ســـبب تجاري واضح لشـــراء شـــركة نفط ٪1 من أرامكو. في أفضل األوقات، تأتي حصص األقلية في شـــركات النفط 	 
الوطنيـــة بفوائد مشـــكوك فيها )ما لم يتم تحديد هذه الحصة بشـــكل واضح(. 

فـــي حالـــة أرامكـــو، فـــإن عائـــد توزيعات األربـــاح الذي يقـــل عن ٪4 هـــو بالـــكاد أعلى من عائـــد الســـندات الحكومية الســـعودية 	 
طويلـــة األجل. 

ا للنفط، فإّن 	  أظهـــرت النتائـــج الفصليـــة األخيـــرة، التـــي صدرت يـــوم 4 مايو، أنه عند وصول ســـعر برميـــل النفـــط إلـــى 60 دوالًر
التدفـــق النقـــدي الحـــر ال يـــزال عاجزًا عن تغطيـــة هذه األربـــاح تماًما. 

يبـــدو مـــن الصعـــب تبرير تبذيـــر ما يقارب من 20 مليـــار دوالر على حصة منخفضة الســـيولة وعائد منخفض فـــي حصة ال يمكن 	 
أن تجلب أي تأثير في شـــركة نفـــط مملوكة للدولة.

بســـبب ذلـــك، فـــإّن الدافع االســـتراتيجي قد يكون هو المبرر لمثل هـــذا النوع من اإلنفاق، ويمكن أن يمتلـــك هذا الدافع بعض 	 
المنطق. فعندما ســـمحت العديد من الشـــركات الغربية الكبرى بشـــراء الصين لشـــركاتها النفطية الكبرى قبل عقدين من 

الزمن، كان جزء من األســـاس المنطقي هو الفوز بإمكانية الدخول إلى ســـوق ســـريع النمو.
هـــذا األمـــر أقـــل وضوحًا فـــي حالة أرامكو. فأكثر مـــا تريده دول مثل الصين هو نفط الســـعودية. ومع نمو الطلب بشـــكل كبير 	 

في آســـيا، يجب على الســـعودية التنافس لبيعـــه لهم على أي حال. 
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فـــي مقابلتـــه، أكـــد محمد بن ســـلمان بشـــكل الفت للنظر أن الواليـــات المتحدة »لن تكـــون دولة منتجة للنفـــط في غضون 10 	 
ســـنوات«، وقد يشـــكل ذلـــك حجة مضادة لنظريـــة األمير، فالمملكة هـــي التي تحتاج إلـــى تأمين العمالء.

شراء ٪1 من أرامكو مثل هذا سيكون عماًل سياسيًا إلى حد كبير. 	 
تعمقـــت العالقـــات بين الصين والســـعودية، التي بدأت ببيع الصواريخ في الثمانينيات، بســـبب تعطـــش الصين للنفط، وفي 	 

اآلونة األخيرة، طموحاتها الجيوسياســـية. 
تمثل رغبة السعودية في تحويل اقتصادها هدًفا عمالًقا لمبادرة الحزام والطريق الثقيلة في الصين. 	 
بالنســـبة للســـعودية، عوامـــل الجـــذب واضحـــة. فقـــد تعثـــرت الخطة األصليـــة لالكتتـــاب العام العالمي بســـبب الصـــدام بين 	 

الضـــرورات السياســـية وواقع الســـوق. 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة، أخـــذت الســـعودية فكـــرة مـــن اإلمـــارات وبـــدأت في بيـــع أجزاء مـــن قطـــاع الطاقة إلـــى أنـــواع معينة من 	 

المشـــترين، وحققـــت نتائـــج أفضل. 
تمثـــل الصيـــن زبوًنـــا رئيســـًيا، ومصدًرا محتمـــاًل لالســـتثمار األجنبي المباشـــر المـــراوغ والتحوط الجيوسياســـي ضـــد الواليات 	 

المتحـــدة المتناقضـــة بشـــكل متزايـــد. ومـــن المفيـــد أيًضـــًا للســـعودية أن الرئيـــس الصيني ليس مـــن المرجح أن يســـتهدف 
محمـــد بن ســـلمان بســـبب ســـجله في مجـــال حقوق اإلنســـان.
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ومـــع ذلـــك، فـــإن مغازلة بكيـــن لها تكلفة أيًضـــا. فعلى الرياض أن توســـع خياراتها، ولكـــن عليها أن تتجنب في الوقت نفســـه 	 
اســـتعداء واشـــنطن كثيًرا في وقـــت تتدهور فيه العالقـــات الصينية-األمريكية. 

يمكـــن للمـــرء أن يتخيـــل رد الفعـــل فـــي الكونغرس، على ســـبيل المثال، إذا تـــم التعاقد مع شـــركة Huawei  لبنـــاء مدينة ذكية 	 
جديدة فـــي الصحراء.

االنفصال عن العالقة األمريكية أمر حتمي إلى حد ما، لكن العملية محفوفة بالمخاطر. 	 
علـــى الرغـــم مـــن كل تعقيداتهـــا، تظـــل الواليات المتحـــدة القوة العســـكرية المهيمنـــة في المنطقـــة، وهي الضامـــن الفعلي 	 

لناقـــالت النفـــط التي تبحر شـــرًقا.
ال تـــزال الصيـــن علـــى بعد ســـنوات عديـــدة من إظهـــار هذا المســـتوى من القوة في الشـــرق األوســـط، على افتـــراض أنها قد 	 

ترغب فـــي ذلك. 
 	
 	2021/05/Bloomberg, Who Would Buy 1% Of Aramco?, 04
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ارتفاع عوائد أرامكو

أظهـــرت مؤشـــرات شـــركة أرامكو للربـــع األول من 
عـــام 2021 ارتفـــاع األربـــاح عـــن الربع الســـابق، حيث 
بلـــغ صافي الدخل فـــي الربـــع األول 21.7 مليار دوالر، 
مقارنـــة مـــع 16.7 مليـــار دوالر فـــي الربع نفســـه من 
العـــام الماضي. ويعود هذا االرتفـــاع في الغالب إلى 
ارتفاع ســـعر النفـــط وهوامش أربـــاح الكيمياويات. 
لكـــن التدفق النقدي الحر لهذا الربـــع بلغ 18.3 مليار 
دوالر، وهـــو مـــا ال ُيغطـــي األرباح التي تلتزم الشـــركة 

بتوزيعهـــا، والتـــي تذهب في غالبهـــا للحكومة. 

Financial Times, 04 May. 
2021
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أعلنـــت شـــركة أرامكـــو عن زيادة بنســـبة %30 في أربـــاح الربع األول، حيـــث تم تعويض انخفـــاض اإلنتاج بارتفاع أســـعار النفط 	 
وقوة التكرير وهوامـــش الكيماويات.

وقالـــت أرامكـــو إن صافـــي الدخل في األشـــهر الثالثـــة حتى 31 مارس بلغ 21.7 مليـــار دوالر، ارتفاعًا من 16.7 مليـــار دوالر في الربع 	 
نفســـه مـــن العام الماضي. ويتجاوز هـــذا الرقم توقعات المحللين البالغـــة 19.4 مليار دوالر.

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة أميـــن ناصـــر: »بالنظر إلـــى المؤشـــرات اإليجابية للطلـــب على الطاقـــة في عـــام 2021، هناك 	 
المزيـــد مـــن األســـباب للتفـــاؤل بـــأن أياًما أفضـــل قادمة«. »وبينمـــا ال تزال بعـــض الرياح المعاكســـة قائمة، فنحـــن في وضع 

جيـــد لتلبيـــة احتياجـــات العالـــم المتزايدة من الطاقـــة مع بـــدء االقتصادات فـــي التعافي«.
بلـــغ التدفـــق النقـــدي الحر لهـــذا الربع 18.3 مليار دوالر، وهو ما لم يكن كافيًا لتغطية توزيعات األرباح التي ســـتدفعها الشـــركة 	 

عـــن فترة الثالثة أشـــهر البالغة 18.8 مليار دوالر.
اســـتفادت أرامكـــو مثل شـــركات النفط الكبـــرى األخرى المدرجة إلى حد كبير من ارتفاع أســـعار النفط مـــع تعافي الطلب ومع 	 

قيـــام منتجـــي أوبك بقيادة المملكة، أكبـــر مصدر في العالم، بتقييد العرض لدعم األســـواق. 
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بلـــغ متوســـط   إنتـــاج الســـعودية من النفط الخـــام 8.6 مليون برميل يومًيا في الربـــع األول، انخفاًضا مـــن 9.8 مليون برميل في 	 
اليـــوم قبل عام.

لكـــن فـــي الوقـــت الـــذي انخفضت توزيعـــات األرباح لدى شـــركات النفط األخـــرى، تعرضت أرامكـــو لضغوط أكبـــر للحفاظ على 	 
مدفوعـــات ضخمة للدولـــة، والتي تعد أكبر مســـتقبل إليرادات الشـــركة.

تعهـــدت الشـــركة بدفـــع الجـــزء األكبر من 75 مليـــار دوالر من األربـــاح الســـنوية للحكومة، إلى جانـــب الضرائب واإلتـــاوات، ومن 	 
المتوقـــع أيًضـــا أن تقود خطة اســـتثمار محليـــة جديدة لتحديث الســـعودية.

تعمـــل أرامكـــو أيًضـــا على تســـييل أصولها لجمـــع األموال مع تعافـــي اقتصاد المملكة مـــن التداعيات الماليـــة ألزمة فيروس 	 
كورونا.

قالـــت أرامكـــو فـــي شـــهر أبريل إنهـــا وافقت على جمـــع 12.4 مليار دوالر مـــن بيع حصة أقلية في مشـــروع خـــط أنابيب نفط تم 	 
تشـــكيله حديًثا إلى كونســـورتيوم من المستثمرين.

مـــع اشـــتداد الضغـــط المالـــي، خفضـــت أرامكو من اإلنفاق الرأســـمالي بشـــكل حـــاد. وتتوقع الشـــركة أن يكـــون اإلنفاق لعام 	 
2021 حوالـــي 35 مليـــار دوالر، وهـــو أقـــل بكثير مـــن الرقم البالـــغ من 40-45 مليـــار دوالر المخطط له ســـابقًا. 
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كما أجلت أرامكو السعودية مشروعات عّدة؛ وعلقت الحفر في بعض المناطق؛ وأوقفت بعض أنشطة الصفقات.	 
كما ارتفع االقتراض، حيث اضطرت الشـــركة لالقتراض من أدل دفع 69 مليار دوالر لالســـتحواذ على حصة أغلبية في ســـابك 	 

من صندوق االســـتثمارات العامة في المملكة، في وقت أزمة الســـيولة.
قفز مقياس درجة تمويل العمليات بالديون، من ســـالب %4.9 في الربع األول من عام 2020 إلى %23 في ديســـمبر. وحافظت 	 

على هذا المســـتوى في فترة الثالثة أشهر األخيرة. 
 	
 	 ,Financial Times
 	 ,Saudi Aramco’s quarterly earnings rise nearly a third
 	2021/05/04
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الحوار السعودي مع تركيا وإيران 

إيـــران ضمـــن توجـــه  الحـــوار الســـعودي مـــع  يأتـــي 
أوسع لكســـب األصدقاء في المنطقة، بما يشمل 
االنفتاح على العراق وســـورية وتركيا وقطر وُعمان. 
هـــذا التوجه الســـعودي يســـتند إلـــى إدراك الرياض 
بـــأن الدعـــم األمريكـــي لـــم يعـــد مضمونـــًا كمـــا كان 
ســـابقًا، وهي تدرك أنها ال تملـــك أي منظومة أخرى 
للحماية سوى واشنطن. لكن بدون حل اإلشكاالت 
التـــي كانـــت تقـــف خلـــف كل صراعـــات المملكة مع 
الفاعليـــن، فـــإّن تســـوية العالقـــات التـــي نراها اآلن 
قـــد تكون مجرد اســـتراحة مؤقتة فـــي انتظار الوقت 

المالئـــم للعـــودة إلى حالـــة الصراع. 

Business Insider, 14 May. 
2021
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بـــدأت الســـعودية فـــي التواصـــل مع خصومها في الشـــرق األوســـط، مما يشـــير إلـــى أن ابن ســـلمان يعلم أن دعـــم الواليات 	 
المتحـــدة للمملكـــة لم يعـــد مضموًنا.

فـــي أبريـــل، ظهـــرت أنباء عن قيام الســـعودية وإيـــران بإجراء محادثات ســـرية. وجاءت هـــذه األنباء في الوقت الـــذي بدأت فيه 	 
أيًضـــا بالتواصـــل مـــع ســـوريا والعـــراق وُعمـــان، والعمـــل على تجـــاوز الخالف الـــذي دام عقـــًدا من الزمـــن مع تركيا، وتحســـين 

العالقـــات مع قطـــر بعد إنهـــاء حصارها المســـتمر منذ أربع ســـنوات.
في الواقع، خالل مقابلة نادرة بثها التلفزيون الســـعودي الرســـمي في أواخر أبريل، صدم ولي العهد األمير محمد المشـــاهدين 	 

بنبرته الهادئة عندما قال إنه »يســـعى إلـــى إقامة عالقات جيدة مع إيران«.
هـــذه النغمـــة مختلفـــة تمامًا عـــن الموقف الســـابق لألمير في مـــارس 2018 عندمـــا قارن المرشـــد األعلى للثورة علـــي خامنئي 	 

بأدولـــف هتلر.
توجهـــات الســـعودية الجديـــدة نحـــو إيران وآخرين تشـــير إلى أن المملكـــة تعلم أنها لم تعد قـــادرة على االعتمـــاد على الواليات 	 

المتحـــدة لدعم قضيتها.
ســـعى الرئيـــس جو بايـــدن منذ توليه منصبه فـــي يناير إلى تحقيق االســـتقرار وتقليص الوجود األمريكي في الشـــرق األوســـط، 	 

وإنهـــاء الدعـــم للحـــرب التي تقودها الســـعودية في اليمـــن، ودعم انســـحاب القوات األمريكية من أفغانســـتان، واإلشـــارة إلى 
العـــودة إلى االتفاق النـــووي اإليراني.
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الواليـــات المتحـــدة هـــي الحليـــف الغربي األول للســـعودية، وتتمتـــع الرياض تاريخيـــًا بالدعم السياســـي والعســـكري للواليات 	 
المتحدة.

علـــى مـــدى العقديـــن الماضييـــن، باعت الواليـــات المتحـــدة كميات كبيـــرة من األســـلحة إلى الســـعودية، وتعهدت واشـــنطن 	 
بانتظام بالدفاع عن الســـعودية إذا تعرضت للتهديد. وبدعم من الواليات المتحدة، تشـــجعت السعودية على قطع العالقات 

مـــع جيرانها أو اســـتهدافهم، كما فعلت مـــع تركيا وقطر.
قال ديفيد شـــينكر، الذي شـــغل منصب مســـاعد وزير الخارجية لشـــؤون الشـــرق األدنى في وزارة الخارجية حتى شـــهر يناير، إن 	 

الســـعوديين »ال يعرفـــون مـــا هو االلتـــزام األمني   للواليات المتحـــدة«، ونتيجة لذلـــك، أصبحوا »أكثر قدرة علـــى التكيف والبحث 
عـــن طريقة عمل مـــع إيران«.

يعـــرف الســـعوديون أنهـــم لم يعد بإمكانهـــم االعتماد على الدعم األمريكـــي إذا حافظوا على نفس السياســـات اإلقليمية التي 	 
اتبعوها منذ عـــام 2015 وحتى اآلن.

مـــا فعلته الســـعودية مـــع قطر وإيران، وحتى إعادة تنشـــيط التنســـيق الوثيـــق مع العمانييـــن ومضاعفة عالقتهـــم بالعراق، 	 
كل هـــذه محاوالت ســـعودية إلحياء شـــبكة األصدقـــاء التي فقدوها خالل الســـنوات القليلـــة الماضية.

إن فقـــدان الدعـــم األمريكـــي ضـــد إيران يعمق الشـــعور بانعـــدام األمن، فليس لـــدى الســـعوديين قوة أخرى يمكنهـــم الرجوع 	 
إليها.
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إن السعودية ُتعدُّ نفَسها لمستقبل ال يكون فيه الدعم األمريكي مؤكدًا.	 
أحـــد األشـــياء التـــي تقـــوم بها الســـعودية هو االنخـــراط في جهـــد للتنويع االســـتراتيجي، ويتعين علـــى جميع الـــدول المتحالفة 	 

مـــع الواليـــات المتحـــدة في الشـــرق األوســـط المضـــي قدًما في وضـــع ُينظر فيه إلـــى الواليات المتحـــدة على أنهـــا ضامن غير 
موثوق به بشـــكل أساســـي كمـــا اعتادت قبـــل 25 عاما.

فـــي الماضـــي، كانـــت الواليـــات المتحدة فـــي كثير من األحيـــان تقود محادثات الســـالم بيـــن األطـــراف المتنازعة فـــي المنطقة، 	 
ولكـــن فـــي حالة إيـــران والســـعودية، تقـــول الواليات المتحـــدة إنها ال تقـــوم بأي دور.

قـــال وزيـــر الخارجيـــة أنطوني بلينكيـــن لمحررة الفاينانشـــال تايمز في بدايـــة مايو: »إذا كان الســـعوديون واإليرانيـــون يتحدثون، 	 
فـــإن هـــذا األمـــر باعتقـــادي جيد بشـــكل عـــام«، و«إذا كانت الـــدول تتحـــدث مع بعضها مباشـــرة بـــدون وجودنا فـــي المنتصف، 

فربمـــا يكون ذلـــك أفضل«.
مـــع ذلـــك، فمـــن غير المرجح أن الواليات المتحدة لم تكن مطلعة على محتوى المناقشـــات الســـعودية اإليرانية؛ ألن الواليات 	 

المتحدة تريد دائًمـــا معرفة ما يجري.
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علـــى الرغـــم مـــن أن عدم اليقين بشـــأن التـــزام الواليات المتحدة؛ يبـــدو أنه مفتاح قرار الســـعودية التعامل مع إيـــران يعود إلى 	 
اإلرهـــاق اإلقليمـــي األوســـع، فجميع الممولين اإلقليميين الرئيســـيين في الشـــرق األوســـط مرهقون بطريقـــة أو بأخرى، وقد 

طاقتهم. تجاوزوا 
ولذلـــك، فـــإن فـــورة الدبلوماســـية من الريـــاض يمكن أن تكون ببســـاطة اســـتراحة، وليس نهايـــة القصة، فقد تـــم حل القليل 	 

جـــًدا مـــن األســـباب الكامنة وراء التوتـــرات والصراعات التي شـــهدناها في الســـنوات األخيرة. 
 	
 	
 	 ,Business Insider
 	 Saudi Arabia is trying to patch things up with bitter rivals Iran and Turkey, showing MBS knows the US isn›t batting
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مـــن المالحـــظ أن ســـلوك ابـــن ســـلمان قـــد تغير بشـــكل كبير فـــي الفترات األخيـــرة، حيث يقـــول أصدقـــاؤه بأن الســـبب يعود 	 
إلـــى وصولـــه إلـــى النضـــج، بينما يعتقـــد آخرون بأن الســـبب يعود إلى ترويضـــه ممن ُيدرك أنهـــم أقوى منه. ورغم أن الســـلوك 
العدوانـــي الـــذي اتســـم بـــه أداؤه في الســـنوات األولـــى لحكمه قد تالشـــى إلى حّد بعيـــد، إال أنه مـــا زال يمارس هـــذه العدوانية 
بشـــكل مخفف، فخالل عّدة أشـــهر، قام بعدد من الخطوات العدوانية التي تســـببت بإغضاب تركيا واألردن واإلمارات ولبنان، 

بما ُيظهـــر أنه لم يتغيـــر فعليًا. 
قررت الســـعودية في شـــهر أبريل وقف كل واردات الخضار والفواكه من لبنان بعد ضبط شـــحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون 	 

فـــي ُشـــحنة رمان. ويبدو أن الســـوق الســـعودي والخليجي هو المســـتهلك األساســـي لهـــذه الحبوب، والتي تبلـــغ قيمة الحبة 
الواحـــدة منهـــا مـــا بيـــن 10-25 دوالرًا، حيـــث تشـــير المعطيـــات أن ثالثة أرباع الســـعوديين الذين تـــم عالجهم مـــن اإلدمان على 

المخـــدرات كانوا يتعاطون الكبتاغون بشـــكل حصري. 
وفقـــًا لمـــا ذكـــره ابن ســـلمان للمهندســـين العاملين على تخطيـــط نيوم، فإّنـــه يتطلع في نيوم إلـــى بناء »أهراماتـــه«، وبالتالي 	 

فهـــو يبحث عن تصاميم ومشـــاريع غيـــر اعتيادية. لكن العديد من العاملين الحاليين والســـابقين ُيشـــككون في إمكانية نجاح 
المشـــروع، ويتحدثـــون عـــن الضغـــط الـــذي ُتعاني منه فـــرق العمل فـــي محاولة تنفيـــذ رؤى األميـــر، خاصة وأنه يتدّخل بشـــدة 
فـــي كل التفاصيـــل. كمـــا تمتد شـــكاوى كبار الموظفيـــن إلى الرئيس التنفيذي لشـــركة نيوم، والذي تســـببت طريقـــة إدارته في 

مغـــادرة عدد من كبـــار الموظفين، وخاصة مـــن األجانب. 

الشأن السياسي واالجتماعي
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تحســـنت ظـــروف األعمال في الســـعودية بأســـرع وتيرة في ثالثة أشـــهر حيـــث زادت الشـــركات عدد موظفيهـــا ألول مرة هذا 	 
العـــام. كمـــا نما نشـــاط القطاع الخـــاص غير النفطي للشـــهر الثامن علـــى التوالي. وبالمقابـــل تراجعت توقعـــات األعمال في 

الســـعودية إلـــى أدنـــى مســـتوى لها في 10 أشـــهر، في حين تحســـن خلق فـــرص العمل بأقوى وتيـــرة منذ أواخر عـــام 2019.
أظهـــرت أرقـــام الحكومة الســـعودية في مايو أن القطـــاع غير النفطي نما بنســـبة %3.3 مقارنة مع العام الســـابق، وهو أقوى 	 

نمـــو منـــذ عـــام 2019. يتوقـــع صندوق النقد الدولـــي أن ينمو االقتصاد بنســـبة ٪2.1 هذا العام بعد انكماشـــه بنســـبة ٪4.1 في 
.2020 عام 

تســـعى الحكومـــة الســـعودية إلـــى تأمين حوالي 55 مليـــار دوالر من عمليـــات الخصخصة على مدى الســـنوات األربـــع المقبلة. 	 
وقـــد حـــّددت الحكومة لهذا الغرض 160 مشـــروًعا قاباًل للخصخصة عبر 16 قطاًعا، بما في ذلك مبيعات األصول والشـــراكات 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص. وتعاني من عجز في الميزانية بلـــغ 79 مليار دوالر العام الماضي، أي مـــا ُيعادل %12 من الناتج 

اإلجمالي المحلي 
يســـعى مشـــروع أمـــاال الســـياحي إلى جمـــع 10 مليارات ريال في عـــام 2022. وقد َمنح المشـــروع حتى اآلن عقـــودًا تزيد قيمتها 	 

عن 3 مليـــارات ريال.

وضع االقتصاد 
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ســـُتعطي »شـــركة التعدين العربية الســـعودية«، تحـــت إدارة مديرها التنفيذي الجديـــد )وهو الرئيس التنفيذي الثالث لشـــركة 	 
معـــادن فـــي األشـــهر الــــ 18 الماضيـــة(، األولويـــة لخفض الديون بعـــد أن اســـتثمرت ما يقرب مـــن 40 مليار دوالر في مشـــاريع 
ســـعودية فـــي الســـنوات العديـــدة الماضية. ومن غيـــر المرجح أن تشـــتري »معادن« أي شـــركات أو مناجم أجنبية خـــالل الـ 12 
إلـــى 18 شـــهرا المقبلـــة. وقـــد زادت أرباح »معـــادن« إلى 761 مليون ريال )203 مليون دوالر( في األشـــهر الثالثـــة األولى من عام 

2021، وهـــو أعلـــى رقم ربع ســـنوي منذ 2013.
أظهـــرت معطيـــات الربـــع األول مـــن عام 2021 أن صنـــدوق االســـتثمار زاد من حصصه في شـــركات ألعاب الفيديـــو األمريكية 	 

بنســـبة كبيـــرة، حيـــث ارتفعـــت هـــذه الحصـــص إلـــى 6 مليـــارات دوالر، مقارنة مـــع 3 مليـــارات دوالر في الربـــع الرابع مـــن العام 
الماضـــي. كمـــا رفـــع الصنـــدوق حصتـــه في شـــركة أوبر، وهي أكبـــر حيازة لـــه، إلى نحـــو 4 مليارات دوالر فـــي الربـــع األول، مقارنة 
مـــع 3.7 مليـــار دوالر فـــي الربع الســـابق. وبالمجمل، فقد ارتفعت حيازات الصندوق من األســـهم األمريكية فـــي الربع األول إلى 

15.4 مليـــار دوالر، مقارنـــة مـــع حوالـــي 12.8 مليار دوالر فـــي الربع الماضي.

وضع االقتصاد 



70السعودية في اإلعالم االقتصادي

تـــدرك الدولـــة الســـعودية أن رواية تمكين المرأة قد تســـاعد في تلميع ســـمعتها فـــي الخارج، لكن التغييـــرات في هذا المجال 	 
حقيقية وليســـت وهمية، فقد ارتفع حضور المرأة بالفعل في ســـوق العمل، وتالشـــت القيود االجتماعية التي كانت مفروضة 
مـــن قبـــل. ولكـــن هذا التغيير جاء بكلفة اجتماعية واقتصادية، فهو يثير غضب الجـــزء المحافظ من المجتمع، كما ُيخيف الكثير 
مـــن الرجـــال من فقدان ســـلطتهم داخل األســـرة. كما أن اتســـاع الحريات االجتماعية ترافـــق مع تقّلص الحريات السياســـية، 

حيث يســـتهدف القمع الذي ُيمارســـه ابن سلمان الرجال والنســـاء المعارضين بالتساوي. 
تخطـــط شـــركة »محطـــة بوابة البحر األحمر لالســـتثمار« لالســـتثمار فـــي ثالثة موانئ دوليـــة على األقل في الســـنوات الخمس 	 

المقبلـــة، حيـــث يبلـــغ إجمالـــي كل اســـتثمار ما يصل إلـــى 500 مليون دوالر. كما تســـعى الشـــركة إلنفاق ما يصل إلـــى 1.7 مليار 
دوالر علـــى تطويـــر مينائهـــا الرئيســـي في جدة، فضاًل عـــن االســـتثمار المحتمل في موانئ ســـعودية أخرى.

بـــدأت »شـــركة جاهز الدولية لتكنولوجيا المعلومـــات« المالكة لتطبيق »جاهز لتوصيل الطلبـــات« التحضيرات الكتتابها العام، 	 
فيمـــا يمكـــن أن يكـــون أول إدراج لشـــركة تقنية ناشـــئة في المملكة. وقد اختارت الشـــركة بنك HSBC الســـعودية كمستشـــار 
مالي وحيد ومنســـق عالمي لالكتتاب. وخدمت الشـــركة، التي تأسســـت فـــي 2016، حوالي مليوني عميل فـــي المملكة، وعالجت 

حوالـــي 20 مليـــون طلـــب مطعم من خالل تطبيقها فـــي عام 2020.

وضع االقتصاد 
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فـــي مقابلتـــه األخيـــرة، ذكر ابن ســـلمان أن هناك مســـاٍع لبيـــع %1 من أرامكو لشـــريك أجنبي. وفـــي الواقع فإّنه ال يوجد ســـبب 	 
منطقـــي مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة يدفع أي مســـتثمر لدفـــع مبلغ 20 مليـــار دوالر من أجل الحصـــول على أرباح محـــدودة، دون 
أن يملـــك القـــدرة علـــى التأثيـــر في قرار الشـــركة. وبذلك يبقى أن الدافع االســـتراتيجي، وهـــو أيضًا غير منطقي فـــي هذه الحالة، 
فالـــدول التـــي ترغـــب في التأثير في المشـــهد الســـعودي يمكنها أن تفعل ذلك بدون شـــراء اســـتثمار هـــذا المبلغ في حصة ال 

يمكـــن التحكم بها. 
أظهـــرت مؤشـــرات شـــركة أرامكـــو للربـــع األول مـــن عـــام 2021 ارتفاع األربـــاح عن الربع الســـابق، حيـــث بلغ صافـــي الدخل في 	 

الربـــع األول 21.7 مليـــار دوالر، مقارنـــة مـــع 16.7 مليار دوالر في الربع نفســـه من العام الماضي. ويعود هـــذا االرتفاع في الغالب 
إلـــى ارتفـــاع ســـعر النفـــط وهوامش أربـــاح الكيمياويات. لكـــن التدفق النقدي الحـــر لهذا الربع بلـــغ 18.3 مليـــار دوالر، وهو ما ال 

ُيغطـــي األربـــاح التي تلتزم الشـــركة بتوزيعهـــا، والتي تذهب في غالبهـــا للحكومة. 

أرامكو وإنتاج النفط
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يأتـــي الحـــوار الســـعودي مـــع إيـــران ضمـــن توجه أوســـع لكســـب األصدقـــاء فـــي المنطقة، بمـــا يشـــمل االنفتاح علـــى العراق 	 
وســـورية وتركيـــا وقطـــر وُعمان. هذا التوجه الســـعودي يســـتند إلـــى إدراك الرياض بأن الدعـــم األمريكي لم يعـــد مضمونًا كما 
كان ســـابقًا، وهـــي تـــدرك أنهـــا ال تملـــك أي منظومـــة أخـــرى للحماية ســـوى واشـــنطن. لكن بدون حـــل اإلشـــكاالت التي كانت 
تقـــف خلـــف كل صراعـــات المملكة مـــع الفاعلين، فإّن تســـوية العالقـــات التي نراها اآلن قـــد تكون مجرد اســـتراحة مؤقتة في 

انتظـــار الوقـــت المالئم للعـــودة إلى حالـــة الصراع. 

العالقات الدولية
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