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انخفاض البطالة في السعودية ألسباب غير صحية!

Bloomberg, 30 Jun. 2021

للربـــع  الرســـمية  اإلحصائيـــات  أظهـــرت 
األول مـــن عـــام 2021 انخفـــاض البطالـــة بين 
المواطنيـــن الســـعوديين إلـــى أدنى مســـتوى 
لهـــا منـــذ ما ُيقـــارب الخمس ســـنوات، ولكن 
اإلحصـــاءات تشـــير إلـــى أّن هـــذا االنخفـــاض 
يعـــود إلـــى تناقـــص الســـعوديين الراغبين أو 
القادريـــن علـــى العمـــل، وليس بســـبب توفر 
الوظائـــف، ممـــا يعني أن هـــذه األرقام تحمل 
مؤشرًا ســـلبيًا عن أداء االقتصاد السعودي، 

العكس.  وليـــس 
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تراجعت البطالة بين المواطنين الســـعوديين إلى أدنى مســـتوى لها منذ ما ُيقارب الخمس ســـنوات، 	 
لكـــن االنخفـــاض كان مدفوًعا جزئًيا بخـــروج العديدين من دائرة القوى العاملـــة، وهي أخبار غير مرحب 

بهـــا بالنســـبة لولي العهد الذي وضع توليد فرص العمل للشـــباب فـــي قلب جدول أعماله.
انخفـــض معـــدل البطالـــة إلـــى ٪11.7 في الربـــع األول من عـــام 2021 مقارنة بــــ ٪12.6 في الربـــع الرابع 	 

مـــن عـــام 2020، مواصـــاًل اتجاهـــًا تنازليـــًا قويًا بعد أن ســـجل رقمًا قياســـيًا في ذروة وبـــاء كورونا. 
ومـــع ذلـــك، تراجعـــت أيًضا مشـــاركة المواطنين في القـــوى العاملة مـــن ٪51.2 في الربـــع الرابع من 	 

عـــام 2020 إلـــى ٪49.5 فـــي األشـــهر الثالثة األولـــى من هذا العـــام، وهو أكبر انخفـــاض منذ االنكماش 
االقتصادي فـــي عام 2017

ُيعـــّد توليـــد الوظائف التحدي األكبر البن ســـلمان، والذي يعيد تشـــكيل اقتصاد يعتمـــد على تصدير 	   
النفط واســـتيراد العمالـــة األجنبية. 

أّدى فايروس كورونا العام الماضي إلى رفع بطالة المواطنين إلى 15.4٪.	   
 	

 ,Bloomberg
 	 ,Saudis Leaving Workforce Push Unemployment to a Five-Year Low
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بنك ستاندرد تشارترد يفتتح أول فرع له في السعودية

Bloomberg, 30 Jun. 2021

البريطانـــي  تشـــارترد  ســـتاندرد  بنـــك  افتتـــح 
أول فـــرع له فـــي الســـعودية، وقد بـــدأ البنك 
العمـــل في فرعـــه في الريـــاض بفريق من 35 
شـــخص، وكان البنك قد حصل على ترخيص 
لمزاولـــة العمـــل في المملكة فـــي عام 2019؛ 
تشـــهد األعوام األخيـــرة قيام عدد من البنوك 
فـــي  العمـــل  فـــرص  باستكشـــاف  األجنبيـــة 
المملكـــة مدفوعـــة بالصفقـــات الكبيـــرة التي 
تحصـــل هناك وفـــرص اإلقراض للمشـــاريع 
الكبيـــرة، والتي تحتاج إلـــى الكثير من التمويل. 
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افتتـــح بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد أول فرع له فـــي الســـعودية، وقد بدأ البنـــك - الذي يتخـــذ من لندن 	   	  
مقـــرًا لـــه - عملياته من فرعه في الرياض فـــي منتصف يونيو بفريق قوامه 35 فردًا، والذي سيتوســـع 

إلـــى أكثر من 50 شـــخص خالل الســـنوات القليلـــة المقبلة.
ُتوّســـع هـــذه الخطـــوة الخدمـــات التـــي يمكـــن أن ُيقدمها البنـــك في المملكـــة، وتأتـــي بعد حصول 	   	  

البنـــك علـــى ترخيـــص للعمل هنـــاك في عـــام 2019. 
تجـــاوز مؤشـــر تداول جميع األســـهم فـــي المملكة - في األســـبوع األخيـــر من يونيـــو - 11000 للمرة 	   	  

األولى منذ ســـبتمبر 2014، بعد ارتفاعه بنســـبة ٪27 حتى اآلن هذا العام، بســـبب ارتفاع أسعار النفط 
ونمـــو االئتمان المحلي وخطـــط إنعاش االقتصـــاد بعد الوباء.

استكشـــفت البنوك بما في ذلك HSBC و Natixis فرص التوســـع في الســـعودية، بعد أن ســـلط 	   	  
الطـــرح العـــام األولـــي ألرامكـــو ومبيعاتهـــا الضخمة مـــن الســـندات الضوء علـــى األهميـــة المتزايدة 

للمملكـــة كمركـــز للصفقات.
تمثـــل الحاجـــة للتمويـــل - والتي تطرحها مدينـــة نيوم - إحدى الدوافع الرئيســـية التـــي تدفع البنوك 	   	  

الغربيـــة للقدوم إلـــى المملكة. 
 	 	  
 	2021/06/Bloomberg, Standard Chartered Opens First Branch in Deal-Rich Saudi, 30
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صندوق خليجي جديد لالستثمار في التنمية االجتماعية

Financial Times, 09 Jun. 2021

 Aberdeen Standard مؤسســـتا  تقـــوم 
Investments وInvestcorp  بإنشاء صندوق 
خليجـــي جديـــد للتنميـــة بقيمـــة 800 مليـــون 
االســـتثمارات  صنـــدوق  وســـيكون  دوالر، 
فـــي  أساســـيًا  شـــريكًا  الســـعودي  العامـــة 
الصندوق، وســـيركز الصندوق الجديد أعماله 
فـــي مجـــال التنمية التحتيـــة االجتماعيـــة، بما 
يشـــمل الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان 

االجتماعـــي والميـــاه والرقمنـــة. 
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مـــن المقـــرر أن ُيصبح صندوق االســـتثمارات العامة مســـتثمرًا رئيســـيًا في صنـــدوق خليجي جديد 	   	  
.Aberdeen Standard Investments and Investcorp للبنيـــة التحتية بقيمة 800 مليون دوالر، أنشـــأته

وتقوم Investcorp ومقرها البحرين - وهي أكبر مدير اســـتثمار بديل في الشـــرق األوســـط - بوضع 	   	  
اللمســـات األخيـــرة على اإلغـــالق األول لصندوق البنيـــة التحتية عند حوالـــي 250 مليون دوالر.

فـــي شـــهر مايـــو أعلنـــت شـــركاء Aberdeen Standard Investcorp Infrastructure عـــن تعييـــن 	   	  
الســـير مايـــكل فالـــون - وهـــو وزيـــر بريطاني ســـابق - كرئيس لمنصـــة االســـتثمار، ليحل محـــل اللورد 

جيـــري جريمســـتون، والـــذي أصبـــح وزيـــر االســـتثمار فـــي المملكـــة المتحدة.
سيكون صندوق االستثمارات العامة مستثمًرا رئيسًيا إلى جانب مؤسسة آسيوية كبيرة.	   	  
يتوقع صندوق Aberdeen Standard Investments and Investcorp االستثمار في مشاريع البنية 	   	  

التحتيـــة االجتماعيـــة عبـــر دول الخليج، بما في ذلـــك الرعاية الصحيـــة والتعليم واإلســـكان االجتماعي 
والرقمنة. والمياه 

يراهـــن الصنـــدوق على أن الجيل الجديد من القادة الخليجيين في دول مثل الســـعودية وســـلطنة 	   	  
عمـــان ســـيعطون األولويـــة للتنميـــة االجتماعية في خطـــط التحول االقتصـــادي الخاصة بهم.
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اجتـــذب الصنـــدوق اهتمام المؤسســـات المالية الخليجيـــة والمكاتب العائليـــة، وكالهما حريص على 	 
توزيـــع األمـــوال الفائضة في أعقاب وبـــاء كورونا.

يســـعى صنـــدوق Investcorp - الـــذي بـــدأ عملـــه منـــذ ما يقـــرب مـــن 40 عاًما كقنـــاة لهـــذه العائالت 	 
الخليجيـــة الثريـــة الســـتثمار ثروات النفط المكتشـــفة حديًثا في األســـواق الغربية - إلـــى تنمية أصوله 

الخاضعـــة لـــإدارة مـــن 35 مليـــار دوالر إلى 50 مليـــار دوالر على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة. 
حـــددت - Aberdeen التـــي تديـــر 607 مليار دوالر مـــن األصول و  Investcorp- البنيـــة التحتية االجتماعية 	 

باعتبارهـــا قطاعـــات رئيســـية مـــن المتوقـــع أن تتلقـــى زيـــادة فـــي االســـتثمار ضمـــن خطـــط التنمية 
اإلقليمية. االقتصاديـــة 

أعـــاد وبـــاء كورونـــا - الذي وضـــع العديد من أنظمـــة الرعاية الصحيـــة اإلقليمية تحـــت الضغط - تركيز 	 
انتبـــاه الحكومـــات على أهميـــة تعزيز أنظمة المستشـــفيات وموظفيها.

بالمثـــل، فقـــد أصبح تطويـــر الخدمات الرقميـــة في جميع أنحـــاء المنطقة أكثر أهمية، ألن الشـــركات 	 
اضطـــرت إلـــى التكيف مـــع قيود فيروس كورونـــا، كما كان تطويـــر التعليم واإلســـكان االجتماعي من 

األولويـــات، لكن التقـــدم كان ينقصه.
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مـــن المتوقـــع أن ُتعزز مشـــاركة صندوق االســـتثمارات العامة فـــي الصندوق تســـهيل الوصول إلى 	 
الســـوق الســـعودي، حيث يســـعى ابن ســـلمان إلى تســـريع بناء المنـــازل وخصخصة أصـــول الدولة، 

بمـــا في ذلـــك مرافق الرعايـــة الصحيـــة، وتطوير نظام التعليـــم الخاص.
بطبيعـــة الحـــال، ســـيوفر صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة وســـيلة ذات مغـــزى للدخول إلى الســـوق 	 

السعودية. 
 	
 	 ,Financial Times
 	 ,Saudi Arabia to become anchor investor in $800m Gulf infrastructure plan
 	.2021/06/09
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اندماج »صندوق التقاعد« و«التأمينات االجتماعية« يسعى للمنافسة العالمية

Bloomberg, 26 Jun. 2021

اندمـــاج  عـــن  الســـعودية  فـــي  اإلعـــالن  تـــم 
فـــي  للتقاعـــد«  العامـــة  »المؤسســـة 
»المؤسســـة العامة للتأمينات االجتماعية«، 
وبهـــذا االندمـــاج، ُيصبـــح لـــدى »المؤسســـة 
العامة للتأمينـــات االجتماعية« أصواًل بقيمة 
250 مليـــار، وهو مـــا يجعلها في مصاف أغنى 

صناديـــق التقاعـــد فـــي العالـــم. 
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قـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة حصانـــة لالســـتثمار - وهي ذراع إدارة االســـتثمار للمؤسســـة العامة 	 
للتأمينـــات االجتماعيـــة فـــي المملكة - إن المؤسســـة ســـتندمج مع المؤسســـة العامـــة للتقاعد في 
خطوة من شأنها أن تقلل التكاليف وتساعد على زيادة عوائد االستثمار، وأن الكيان الجديد سيتمتع 

بأصـــول تزيد عـــن 250 مليار دوالر. 
وقـــال بـــأن االندمـــاج ســـُيعزز مكانة الصنـــدوق ويعـــزز األداء، ويضـــع المؤسســـة العامـــة للتأمينات 	 

االجتماعيـــة كواحـــدة مـــن أكبـــر 10 مســـتثمرين فـــي خطـــط التقاعد فـــي العالم. 
تتخـــذ الســـعودية خطـــوات لدمـــج وإعادة هيكلـــة مختلف الكيانـــات، حيث تتطلـــع إلى تعزيـــز الكفاءة 	 

كجـــزء مـــن خطـــة لتنويـــع االقتصـــاد بعيـــًدا عـــن النفـــط، كما أنهـــا تعمـــل على بنـــاء صنـــدوق ثروتها 
الســـيادية لزيـــادة انتشـــارها وتأثيرها. 
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وضعت الحكومة خطة لتنمية أصولها إلى أكثر من تريليون دوالر بحلول عام 2025.	 
ســـيؤدي اندماج المؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعية والمؤسســـة العامة للتقاعد إلى إنشـــاء 	 

صندوق ال يمتلك حصًصا كبيرة في الشـــركات الســـعودية فحسب، بل يمتلك أيًضا محفظة عالمية 
 HSBC Holdings و 171 مليون دوالر في AstraZeneca Plc  تشمل أسهًما بقيمة 204 ماليين دوالر في

.Plc
تشـــمل األصول المحلية ملكية مجّمعة بقيمة 8.7 مليار دوالر في البنك الوطني الســـعودي وحصة 	 

4.3 مليار دوالر في مصرف الراجحي، كما تشـــمل محافظهم أيًضا عقارات وســـندات.
في غضون ذلك، انضمت شـــركة حصانة لالســـتثمار إلى كونســـورتيوم من المســـتثمرين لدفع مبلغ 	 

 EIG Global 12.4 لشـــراء حصـــة بقيمـــة %49 من أنابيب شـــركة أرامكو، ويضّم الكونســـورتيوم شـــركة
Energy Partners  فـــي الواليـــات المتحدة وصندوق طريـــق الحرير الصيني.

أكبر صندوق معاشـــات تقاعد عام في العالم هو حالًيا صندوق اســـتثمار معاشات التقاعد الحكومي 	 
الياباني، بأصول تبلغ 1.7 تريليون دوالر، أما عاشـــر أكبر صندوق في صندوق التقاعد المشـــترك لوالية 

نيويـــورك، والذي يملك أصواًل بقيمة 255 مليار دوالر.
 	2021/06/Bloomberg, New Giant Saudi Pension Fund Aims to Crack World’s Top 10 Ranks, 20
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الشركة السعودية للمياه المعبأة تستعد الكتتاب عام

تســـتعد شـــركة بيريـــن للميـــاه - وهـــي إحدى 
أكبر شـــركات المياه المعبأة في الســـعودية 
- لالكتتـــاب العـــام، حيث قامـــت بالتعاقد مع 
مجموعـــة ســـامبا الماليـــة إلدارة طـــرح عـــام 
محتمل لحصة %30 من الشركة، كما تخطط 
شـــركة االتصاالت الســـعودية والمؤسســـة 
لطـــرح  األساســـية  للصناعـــات  الســـعودية 

حصـــص في شـــركات تابعـــة لها.

Bloomberg, 03 Jun. 2021
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تســـتعد إحـــدى أكبـــر شـــركات الميـــاه المعبأة فـــي الســـعودية لالكتتاب العـــام، حيث اســـتعانت شـــركة بيرين للميـــاه ومقرها 	 
الريـــاض بالـــذراع المصرفي االســـتثماري لمجموعة ســـامبا الماليـــة إلدارة طرح عام أولـــي محتمل لحصة ٪30، ولـــم يتم اتخاذ 

أي قـــرار حتـــى اآلن بخصـــوص االكتتـــاب، وقد تقوم الشـــركة بوقفه.
ســـيكون االكتتـــاب العـــام لبيريـــن - إن حصـــل - إضافة مهمة إلى سلســـلة من عمليات اإلدراج في الســـعودية، حيث تســـتفيد 	 

الشـــركات من طلب المســـتثمرين على عروض جديدة، بينما تتطلع كيانات الدولة إلى جمع األموال لتمويل الجهود المبذولة 
االقتصاد. لتنويع 

ســـيفتح اإلدراج أيًضـــا صناعـــة جديـــدة أمـــام االســـتثمار العام فـــي الســـعودية، والتـــي ُيتوقع أن تكـــون من بين الدول العشـــر 	 
األكثـــر تعرًضـــا لإجهـــاد المائي في عـــام 2040. 

مـــن المتوقـــع أيًضـــا أن تبيـــع المملكـــة فـــي وقـــت الحق مـــن هـــذا العام جـــزًءا مـــن منشـــأة رأس الخير، وهـــي واحدة مـــن أكبر 	 
محطـــات تحليـــة المياه فـــي العالم.

كمـــا تمضـــي بعـــض الشـــركات التـــي تســـيطر عليهـــا الحكومة - بمـــا في ذلـــك البورصة الســـعودية وشـــركة أكوا بـــاور - في 	   	  
خططهـــا لجمـــع األمـــوال عـــن طريـــق بيع األســـهم هـــذا العام. 

تخطط شركة االتصاالت السعودية والمؤسسة السعودية للصناعات األساسية لطرح حصص في شركات تابعة. 	   	  
 	

Bloomberg, 
Saudi Bottled Water Company Is Said to Join List of IPO Hopefuls, 
032021/06/
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»طيبة لالستثمار« و«دار الضيافة« تبحثان االندماج

ُتجري طيبة لالســـتثمار وشـــركة دار الضيافة 
مباحثـــات لالندمـــاج، وتبلغ القيمة الســـوقية 
لشـــركة طيبـــة 5.5 مليـــار ريـــال، بينمـــا تبلـــغ 
القيمـــة الســـوقية لشـــركة دار الضيافـــة 3.5 
مليـــار ريـــال، وفي حـــال حصل االندمـــاج، فإنه 
من المحتمل تشكيل شـــركة بقيمة سوقية 
تبلـــغ 2.4 مليـــار دوالر؛ وصنـــدوق االســـتثمار 
هو مســـتثمر فـــي كال الشـــركتين، وُيعتقد أن 
الصنـــدوق هو الذي ُيشـــّجع عمليـــة االندماج 
بينهمـــا، مثلمـــا شـــّجع عـــددًا مـــن صفقـــات 
االندمـــاج الســـابقة بيـــن الشـــركات المحليـــة 

التـــي يســـتثمر بها. 

 Bloomberg, 10 May. 2021
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ُتجري طيبة لالســـتثمار وشـــركة دار الضيافة محادثات لدمج أعمالهم، ويحتمل تشـــكيل شـــركة بقيمة ســـوقية تبلغ نحو 2.4 	 
مليـــار$ في قطاع العقارات والضيافة واالســـتثمار في الســـعودية.

تبلـــغ القيمة الســـوقية لشـــركة طيبـــة 5.5 مليار ريـــال )1.5 مليار دوالر(، وهي تعمل كشـــركة اســـتثمارية في قطاعـــات تتراوح 	 
بيـــن العقـــارات والســـياحة، وتركـــز دار الضيافة التـــي تقدر قيمتها بـ 3.5 مليار ريال، بشـــكل أساســـي على تشـــغيل المنتجعات 

والمجمعات الســـكنية والمطاعم في الســـعودية. 
تعتبر شركة أصيلة لالستثمار أكبر مساهم في كال الشركتين.	 
االنفتاح على السياحة هو أحد الركائز األساسية لخطط السعودية لتنويع اقتصادها	 
تشـــمل خطـــط المملكـــة تطويـــر البحر األحمـــر، الذي سيشـــرف على منطقة ســـياحية فاخـــرة تعادل مســـاحة بلجيـــكا، ومركًزا 	 

ترفيهًيـــا بالقـــرب مـــن الرياض، ومدينـــة نيوم، والتـــي ُيتوقع أن ُيكلـــف بناؤها 500 مليـــار دوالر.
قالت شركة طيبة ودار الضيافة إن المناقشات األولية قد ال تؤدي إلى االندماج. 	 
يمتلـــك صنـــدوق االســـتثمار العام حصًصا في كلتا الشـــركتين، وهو أحد الصناديق التي تحث الشـــركات على االندماج وإنشـــاء 	 

كيانات أكبـــر وأكثر كفاءة.
تراجعت دار الضيافة وطيبة لالستثمارات هذا العام. 	 
فـــي العـــام الماضي، شـــارك صندوق االســـتثمار في اندماج البنـــك األهلي التجاري ومجموعة ســـامبا المالية، وهـــي أكبر عملية 	 

اســـتحواذ بنكية لعام 2020، وفي وقت ســـابق من هذا العام، قام بتوحيد جميع حصصه في ثالث شـــركات غذائية هي شـــركة 
المراعـــي والشـــركة الوطنية الزراعية والشـــركة الســـعودية لألســـماك، عبر تحويل هـــذه الحصص إلى وحـــدة مملوكة بالكامل 

كجـــزء من جهود تعزيـــز األمن الغذائي.
َعّيـــن صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة نائبيـــن للرئيس في يونيو، وهـــو يعمل على خطة لزيـــادة أصوله الخاضعة لـــإدارة إلى 1.1 	 

تريليـــون دوالر بحلـــول عـــام 2025 من أصل 430 مليار دوالر، مع اســـتثمار 40 مليار دوالر ســـنوًيا فـــي االقتصاد المحلي.
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للصندوق حصص تبلغ قيمتها نحو 100 مليار$ في الشـــركات الســـعودية المدرجة، بما في ذلك شـــركة االتصاالت السعودية، 	 
وشـــركة التعديـــن العربية الســـعودية، وبنـــك الرياض؛ كما يملك الصندوق شـــركَة البحـــر األحمر للتطوير، والتي ستســـتهدف 

مليون زائر ســـنوًيا عند اكتمال المشـــروع بأكملـــه في عام 2030. 
 	

Bloomberg, 
Saudi Arabian Hospitality Firms Weigh $2.4 Billion Merger,
 132021/06/
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صندوق االستثمارات يجري تعيينات لكبار الموظفين

قـــام صنـــدوق االســـتثمارات العامة فـــي يونيو 
بتوظيـــف ثالثـــة موظفيـــن كبـــار، وهـــم رئيـــس 
قســـم اســـتثمارات الشرق األوســـط وشمال 
لالســـتثمارات  المشـــارك  والرئيـــس  أفريقيـــا، 
المباشرة، ورئيس لقســـم استشارات تمويل 
رأس المـــال والتخطيـــط فـــي قســـم تمويـــل 
رأس المـــال العالمـــي، كما َعّيـــن الصندوق في 
الثلـــث األول مـــن يونيـــو تركـــي النويصـــر ويزيـــد 
الحميـــد نائبين لمحافـــظ الصندوق، وتأتي هذه 
التعيينـــات ضمن مســـار التوّســـع الـــذي تبناه 
الصنـــدوق منذ ســـت ســـنوات، والـــذي أّدى إلى 
رفـــع عـــدد موظفيـــه مـــن 40 موظفًا فـــي عام 
2015 إلـــى حوالـــي 1100 موظف في عـــام 2021. 

Bloomberg, 13 Jun. 2021
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قـــام صندوق االســـتثمارات العامـــة الذي تبلغ قيمته 430 مليـــار دوالر بتوظيف ثالثة موظفين كبار، بما في ذلك رئيس قســـم 	 
الخدمات المصرفية االســـتثمارية في مجموعة غولدمان ســـاكس في المملكة.

ســـيترأس المصرفـــي إيـــاس الدوســـري - الـــذي كان يعمـــل فـــي بنك غولدمان ســـاكس لالستشـــارات االســـتثمارية - قســـم 	 
اســـتثمارات الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا بالصنـــدوق، كما ســـينضم إليـــه عمر المـــذي - الذي عمل ســـابًقا مـــع أرامكو 

الســـعودية وفولكـــس فاجـــن إيـــه جي - في القســـم كرئيس مشـــارك لالســـتثمارات المباشـــرة.
 	 - HSBC Holdings Plcكمـــا عيـــن الصنـــدوق عبد هللا شـــاكر - الذي عمل ســـابًقا فـــي مجموعة البركـــة المصرفيـــة الســـعودية و

كرئيـــس لقســـم استشـــارات تمويـــل رأس المـــال والتخطيط في قســـم تمويل رأس المـــال العالمي.
تبّنـــى صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة موجة توظيف كثيفة على مدى الســـنوات الســـت الماضية، حيث يتطلـــع إلى التحول من 	 

شـــركة قابضـــة محلية إلى أكبـــر صندوق ثروة ســـيادي في العالم. 
عّين الصندوق في الثلث األول من يونيو تركي النويصر ويزيد الحميد نائبي ُمحافظ.	 
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صنـــدوق الثـــروة هو رافعة رئيســـية لجهود المملكة إلنعـــاش النمو بعد الركـــود الناجم عن جائحة فيـــروس كورونا وانخفاض 	 
النفط.  أسعار 

وضـــع الصنـــدوق خطـــة لتنمية أصوله الخاضعة لإدارة إلـــى أكثر من 1.1 تريليون دوالر بحلول عام 2025، مع اســـتثمار 40 مليار 	 
دوالر ســـنوًيا في اقتصاد السعودية.

منـــذ عـــام 2015، نّمـــا صنـــدوق االســـتثمارات العامة األصول الخاضعـــة لإدارة إلى 430 مليـــار دوالر من أصل حوالـــي 150 مليار 	 
دوالر. 

اســـتحوذ الصنـــدوق علـــى حصص في شـــركة أوبـــر، ووضع 45 مليـــار دوالر في صنـــدوق رؤية التابـــع لـ SoftBank، ودعم شـــركة 	 
صناعـــة الســـيارات الكهربائيـــة Lucid، كمـــا زاد عـــدد الموظفين إلى أكثـــر من 1100 من أصـــل حوالي 40. 

 	
Bloomberg, 
Saudi Wealth Fund Makes Senior Hires, Including Goldman Banker, 132021/06/
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صندوق االستثمار يمّول »السوق المفتوح« في األردن

قادت وحدة من صندوق االستثمارات 
العامـــة في الســـعودية جولـــة تمويل 
جديـــدة لموقـــع الســـوق المفتوح في 
األردن، وجاءت مشاركة الصندوق في 
هـــذا التمويـــل عبـــر الصنـــدوق الفرعي 
الذي يملكه - والذي ُيســـمى »صندوق 
 - األردنـــي«  الســـعودي  االســـتثمار 
دوالر  مليـــارات   3 بقيمـــة  كيـــان  وهـــو 
أنشأه صندوق االســـتثمار السعودي 
ومجموعـــة من البنـــوك األردنية، وكان 
أول استثمار رئيسي للصندوق لها في 
األردن هـــو اتفاقيـــة بقيمة 500 مليون 
دينـــار فـــي عـــام 2019 إلنشـــاء وتطوير 
وإدارة خـــط ســـكة حديد فـــي العقبة.
Bloomberg, 07 Jun. 2021
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 	OpenSooq.( قـــادت وحـــدة من صنـــدوق االســـتثمارات العامة في الســـعودية جولة تمويـــل جديدة لموقع الســـوق المفتـــوح
com(، وهـــو موقـــع تجـــاري لإعالنـــات المبوبة عبر اإلنترنـــت مقره في األردن، ويتطلـــع إلى مضاعفة عـــدد موظفيه ثالث مرات 

في جميع أنحاء الشـــرق األوســـط.
يدعـــم »صنـــدوق االســـتثمار الســـعودي األردنـــي«، وهـــو كيـــان بقيمة 3 مليـــارات دوالر أنشـــأه صندوق االســـتثمار الســـعودي 	 

ومجموعـــة مـــن البنوك األردنية، »الســـوق المفتوح« جنًبـــا إلى جنب مع المســـتثمرين الحالييـــن iMENA Group وFJLabs والتي 
أسســـها فابريـــس جرينـــدا، الـــذي كان من أوائل المســـتثمرين فـــي مجموعة علـــي بابا القابضـــة المحدودة.

قـــال الســـوق المفتـــوح الـــذي ُتعـــّد األردن والســـعودية أكبر أســـواقه إنه جمـــع 24 مليـــون دوالر، ورفض رئيس مجلـــس إدارة 	 
الشـــركة خلـــدون طبـــازة التعليق علـــى تقييم الســـوق المفتوح.

تأســـس »الســـوق المفتـــوح« في عـــام 2008 من ِقبل رجل األعمال األمريكي الليبي صالح الشـــريف، ويشـــارك فـــي بيع حوالي 	 
30 مليـــار دوالر مـــن البضائع ســـنوًيا، حيث يقوم ببيع منتـــج كل 13 ثانية. 

بعد استثمار iMENA في عام 2012، نقلت الشركة مقرها الرئيسي إلى األردن، وبدأت في التوسع في بلدان جديدة. 	 
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يعمل الموقع حاليًا في 19 دولة في جميع أنحاء الشرق األوسط.	 
اســـتخدمت الســـعودية منصـــة االســـتثمار المشـــترك لدعـــم االقتصاد األردنـــي، وهو نظام ملكـــي عربي قال قبل شـــهرين إنه 	 

كشـــف مؤامرة لزعزعة اســـتقرار البالد.
يعتمـــد األردن - الـــذي يشـــترك فـــي حـــدوده مع الســـعودية - على مـــدى عقود على المســـاعدات مـــن الواليـــات المتحدة ودول 	 

الخليـــج الغنيـــة بالنفـــط، لكنـــه ُيعانـــي من ضغط مالـــي بعد زيـــادة تدفقات الالجئيـــن العراقيين والســـوريين.
ُتعتبـــر صفقـــة الســـوق المفتوح واحـــدة من أولى الصفقات فـــي صناعة التكنولوجيا من قبل »صندوق االســـتثمار الســـعودي 	 

األردني«.
كان أول اســـتثمار رئيســـي للصنـــدوق لهـــا في األردن هـــو اتفاقية بقيمة 500 مليـــون دينار )705 مليـــون دوالر(، تم توقيعها في 	 

عـــام 2019 باالشـــتراك مـــع ســـلطة منطقـــة العقبـــة االقتصادية الخاصـــة، إلنشـــاء وتطوير وإدارة خط ســـكة حديـــد، ووصفه 
مســـؤول ســـعودي بأنـــه أكبر مشـــروع علـــى اإلطالق بيـــن البلدين، كمـــا وافق الصنـــدوق على عقـــد لبناء مستشـــفى وجامعة 

طبيـــة بمبلـــغ 400 مليون دوالر.
جعـــل صنـــدوق االســـتثمار والشـــركات التابعـــة له من دعم شـــركات التكنولوجيا الواعدة في الشـــرق األوســـط ومـــا وراء ذلك 	 

أولويـــة، حيـــث تحـــاول المملكة تمويـــل تحوٍل بعيٍد عـــن مبيعات النفـــط باعتباره المحرك الرئيســـي لالقتصاد الســـعودي.
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 	 Noon.com أنشـــأ صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة صندوًقا لرأس المـــال االســـتثماري بقيمة مليـــار دوالر، كما دعم موقـــع  	  
المنافـــس اإلقليمـــي لموقـــع أمـــازون؛ وقـــادت ســـنابل - وهـــي وحدة أخرى فـــي صنـــدوق االســـتثمارات العامة - جولـــة تمويل 

بقيمـــة 35 مليـــون دوالر لشـــركة SellAnyCar العـــام الماضـــي، وهـــو موقـــع فـــي دبي لبيع الســـيارات عبـــر اإلنترنت.
كان الشـــرق األوســـط قـــد أبطأ فـــي التكيف مع التجـــارة اإللكترونية مقارنـــة بالمناطق األخـــرى، على الرغم مـــن أن عمليات 	   	  

اإلغـــالق لمكافحـــة جائحـــة فيـــروس كورونا العـــام الماضي قد ســـرعت التحـــول إلى التســـوق عبـــر اإلنترنت وتوصيـــل الطعام.
أدت سلســـلة مـــن الصفقـــات البارزة مثل اســـتحواذ أمـــازون على منصة التجارة اإللكترونية ســـوق دوت كـــوم وبيع تطبيق 	   	  

َكريـــم لتوصيـــل الـــركاب إلى شـــركة أوبـــر تكنولوجيز إنـــك، إلى موجة مـــن االســـتثمارات في شـــركات التكنولوجيا فـــي المنطقة.
مـــع اســـتمرار نمو شـــركات التكنولوجيا في الشـــرق األوســـط، فإنها ســـتتطلع بشـــكل متزايد إمـــا إلى اإلدراج في أســـواق 	   	  

األســـهم اإلقليميـــة أو أن يتـــم االســـتحواذ عليهـــا من ِقبل االســـتحواذ علـــى شـــركات التكنولوجيـــا العالمية. 

Bloomberg, Saudi Wealth Fund, Early Alibaba Investor Back Jordanian Startup, 072021/06/
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مشروع الفتتاح مطار سياحي في الرياض

يـــدرس صنـــدوق االســـتثمار افتتـــاح مطـــار جديد في 
الســـياح،  الســـتقبال  مخصصـــًا  ســـيكون  الريـــاض، 
ويأتـــي اإلعـــالن عن مشـــروع المطار بعد أشـــهر من 
إعـــالن الصنـــدوق نيته االســـتثمار في شـــركة طيران 
جديدة مخصصة للســـياحة، وتستهدف طبقة رجال 
األعمـــال، ويأتي اإلعالن عن المطار وشـــركة الطيران 
كجـــزء مـــن ســـعي الســـعودية للوصـــول إلـــى هـــدف 

اســـتقبال 100 مليـــون ســـائح في عـــام 2030. 

Bloomberg, 23 Jun. 2021
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تـــدرس الســـعودية بنـــاء مطـــار جديد في الريـــاض، وهو مرفق من شـــأنه أن يكون بمثابة قاعدة لشـــركة الطيران، بما يســـاعد 	 
في تحقيـــق زيادة كبيرة في الســـياحة. 

وكان صنـــدوق االســـتثمار قـــد قـــال في وقت ســـابق من هذا العـــام إنه يعتزم االســـتثمار في مجـــال الطيران، وســـيعمل على 	 
إنشـــاء شـــركة طيـــران جديـــدة، من أجـــل خدمة الســـياح والمســـافرين من رجـــال األعمـــال، في حيـــن أن الخطوط الســـعودية 

ســـوف ترّكـــز على الســـياحة الدينيـــة والمســـافرين العاديين من مقرهـــا في جدة.
لـــم يتـــم تحديـــد حجـــم المطار الدولـــي الجديد فـــي الرياض، والجـــدول الزمني لبنائـــه، ويمكن لصنـــدوق االســـتثمارات العامة أن 	 

يقـــرر عـــدم المضـــي قدًما في تلـــك الخطط.
المشـــروع - الـــذي ال يـــزال فـــي مراحلـــه األولى من التطوير- ســـيعزز هدف الســـعودية لجذب 100 مليون ســـائح ســـنوًيا بحلول 	 

عـــام 2030، بزيادة ســـتة أضعاف عـــن عام 2019. 
ُيعـــّد فتـــح المملكـــة أمام الزوار جزًءا رئيســـًيا من اســـتراتيجية ابن ســـلمان لتنويع االقتصـــاد بعيًدا عن االعتمـــاد على مبيعات 	 

النفط.
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شـــركة الطيـــران الســـعودية المملوكـــة للدولـــة هي أكبر شـــركة طيران فـــي المملكة، حيث تملـــك 144 طائرة تتألـــف من مزيج 	 
مـــن الطائرات العريضـــة والضيقة. 

باإلضافـــة للخطـــوط الســـعودية، هناك شـــركة طيـــران أديل منخفـــض التكلفة، وهـــو مملوك للخطـــوط الجوية الســـعودية، 	 
وطيـــران نـــاس المملـــوك لشـــركة المملكة القابضـــة التابعـــة لألمير الوليـــد بن طالل.

خدم مطار الملك خالد الدولي بالرياض أكثر من 28.5 مليون مسافر سنوًيا قبل انتشار فايروس كورونا.	 
حددت »رؤية 2030« لولي العهد الحج كمصدر رئيسي لإيرادات غير النفطية. 	 
يريد المسؤولون جذب 30 مليون حاٍج ومعتمر سنوًيا بحلول عام 2030. 	 
جلبـــت الســـياحة الدينيـــة، والتـــي تشـــمل الحج والعمـــرة، أكثر مـــن 20 مليار دوالر فـــي عام 2018، أي مـــا يعادل ٪2.7 مـــن الناتج 	 

المحلـــي اإلجمالي.
حتـــى فتـــح طلبـــات الحصول على تأشـــيرة ســـياحية في ســـبتمبر 2019، كانت الســـعودية منذ فتـــرة طويلة واحـــدة من أصعب 	 

البلـــدان فـــي العالـــم التي يمكـــن زيارتها، ما لـــم يكن الهـــدف هو الحج. 
 	

Bloomberg, Saudi Wealth Fund Weighs New Airport in Riyadh for Tourism Drive, 232021/06/.
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أرامكو وإنتاج 2
النفط
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عبد العزيز بن سلمان: الوزير األمير ذو الشخصية المركبة

منـــذ أن تولى األمير عبد العزيز بن ســـلمان لمنصبه 
تعـــّرض إلـــى جملة مـــن االختبـــارات القاســـية، والتي 
لـــم تتوقـــف حتـــى اآلن، وقـــد أظهـــر حتـــى اآلن قـــدرة 
معقولة على إدارتها، ويجمع األمير بين شخصيتين 
متناقضتيـــن إلى حـــد كبير، األولى دبلوماســـية دمثة، 
واألخـــرى متعجرفـــة فوقية تنســـجم أكثر مـــع كونه 

أميرًا وشـــقيقًا لحاكـــم المملكة. 

Financial Times, 04 Jun. 2021
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أمضـــى األميـــر عبـــد العزيـــز بن ســـلمان معظم حياته فـــي الســـعودية منتظرًا، لكن بعد ســـتة أيـــام فقط من توليـــه كأول فرد 	 
مـــن العائلـــة المالكة لهـــذا المنصب، انخفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بســـبب سلســـلة مـــن الهجمات بطائرات 

مســـيرة وصواريخ أشـــعلت النيران فـــي أكبر منشـــأة لمعالجة النفط الخـــام في العالم.
كان الهجـــوم علـــى بقيق في ســـبتمبر 2019 - والذي ألقت الرياض وواشـــنطن باللوم فيه على إيران - اختبـــاًرا مبكًرا لألمير، نجل 	 

الملك ســـلمان واألخ غير الشـــقيق لولي عهد المملكة ســـيئ الســـمعة محمد بن سلمان.
مع ارتفاع أســـعار النفط بنســـبة %20، تم نقل األمير على متن طائرة خاصة من لندن إلى المنطقة الشـــرقية في الســـعودية، 	 

وبعـــد ذلك ســـرعان ما أعلن أن المملكة ســـتكون قادرة على الحفاظ على إمدادات النفـــط أثناء إصالح األضرار.
كان األمير عبد العزيز محظوًظا في إدارة أزمة بقيق، إال أن االختبارات لم تتوقف منذ ذلك الحين.	 
فـــي أقـــل مـــن عاميـــن، اضطر إلـــى التوجه نحـــو اإلدراج العام المثيـــر للجدل لشـــركة أرامكو في أواخـــر عـــام 2019، وبعدها بدأت 	 

جائحـــة كورونـــا، ثـــم حـــرب األســـعار قصيرة األمد مع روســـيا، ثـــم دعوات من الرئيـــس دونالد ترامـــب للمملكـــة لوقف خفضها 
النفط. إلنتاج 
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يقـــول المعجبـــون بـــه إن األميـــر البالغ مـــن العمر 61 عاًمـــا -والذي تزوج منـــذ 34 عاًما ولديـــه ثالثة أطفال في العشـــرينات من 	 
العمـــر - أثبـــت أنه كفوء لهـــذه المهمة. 

في اللحظات الحرجة يتجاوز األمير مظهره الدبلوماســـي اللطيف ليكشـــف عن شـــخصية متغطرسة وحادة اللسان، وبشكل 	 
يتماشـــى أكثر مع انتمائه لألسرة المالكة. 

يقول أحد المندوبين المخضرمين من أوبك: »ال تعرف أبًدا أي نوع من عبد العزيز ستحصل عليه«، »هناك بعض االجتماعات 	 
التي يكون فيها هادئًا ودمثًا، وفي اجتماعات أخرى يظهر شـــخص آخر عندما يخســـر قضية معينة.«

يقدم األمير عبد العزيز - النحيف والمرتدي نظارة طبية - نفسه على أنه مفاوض متواضع وماهر يريد بناء توافق في اآلراء. 	 
يقـــول المقربـــون منـــه إن ســـنوات العمل لدى تكنوقـــراط مثل الوزراء الســـابقين علي النعيمـــي وخالد الفالح هـــي عالمة على 	 

اســـتعداده للتعلم، علـــى الرغم من كونـــه أميًرا يتمتـــع بامتياز كبير.
يستمتع األمير باألضواء في المؤتمرات الصحفية ويمارس مكانته كرئيس فعلي لمنظمة أوبك.	 
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فـــي العـــام الماضي حـــّذر التجار الذين يتجرؤون على المراهنة ضد سياســـة النفط الســـعودية بأنهم ســـيكونون »في حالـــة من الجحيم«، 	 
وقـــال فـــي النصـــف األول مـــن يونيو إنه يريـــد أن ُيرّكع »المضاربين« في ســـوق النفط »على ركبهـــم«، كما حّث أعضاء أوبـــك اآلخرين على 
زيـــادة االلتـــزام بصفقـــات التوريـــد، لكنه أثنى أيضًا علـــى أولئك الذين يفعلـــون ذلك، ودفع اجتمـــاع أوبك للتصفيق للعـــراق بعد أن اقترب 

مـــن تحقيق أهدافه.
تصبـــح األمـــور أكثـــر تعقيًدا عندمـــا ُيطلب منه الرد علـــى اإلجراءات السياســـية التي تتخذها المملكـــة، أو التي يتخذها غالًبا شـــقيقه األمير 	 

محمـــد، والذي هو رئيســـه الفعلي.
فـــي قمـــة دافـــوس العام الماضي، ســـعى طاقـــم تلفزيـــون بريطاني للحصـــول على رد فعل علـــى مزاعم تـــورط األمير محمد فـــي اختراق 	 

هاتـــف مؤســـس أمـــازون جيـــف بيزوس، وأثنـــاء مالحقته فـــي ممر، وصف األميـــر عبد العزيـــز طريقة الســـؤال بأنها »اســـتهزاء« ووصف 
المراســـل بأنه »غبي«.

يفضـــل حلفـــاؤه التركيـــز علـــى دوره فـــي إصـــالح قطـــاع الكهرباء المحلـــي وإضفـــاء الطابع المهنـــي على العالقـــة بين أرامكو الســـعودية 	 
الطاقة. ووزارة 

يريـــد األميـــر محمـــد فطـــم االقتصـــاد الســـعودي عـــن اعتماده علـــى النفط، لكـــن األمير عبـــد العزيز يـــرى أن هنـــاك فرصة لزيـــادة الطاقة 	 
اإلنتاجيـــة، معتقـــًدا أن العالـــم ســـيحتاج دائًمـــا إلى مصدر رخيـــص من الوقـــود الوفير.

األميـــر عبـــد العزيـــز »يفكـــر بعمـــق« فـــي التحديـــات التي تواجـــه العالم، ولكـــن من غيـــر المرجح أن يكـــون هنـــاك أي دافع لديـــه لكبح جماح 	 
المشـــاريع النفطيـــة الجديـــدة، كمـــا هو مقترح في خريطـــة الطريق التي قدمتهـــا وكالة الطاقة الدوليـــة، والتي وصفها األميـــر بالقول: إن 

مـــن وضع هذا الســـيناريو ليـــس على اتصـــال بالواقع. 
Financial Times,  Abdulaziz bin Salman, the prince in charge of Saudi oil, 
042021/06/
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أرامكو السعودية تقترض مرة أخرى لتمويل تعهد توزيع األرباح 

باعـــت أرامكـــو فـــي الربـــع األول مـــن يونيو ســـندات 
إســـالمية بقيمـــة 6 مليـــارات دوالر، وجـــاءت عمليـــة 
التـــي  األربـــاح  تمويـــل مدفوعـــات  أجـــل  مـــن  البيـــع 
تعّهـــدت بها مســـبقًا عند اإلعالن عـــن اكتتابها عام 
2019، فقـــد كان التدفـــق النقدي الحر في الربع األول 
من عام 2021 ُيعادل 18.3 مليار دوالر، أي أقل بقليل 
مـــن توزيعات األرباح البالغـــة 18.75 مليار دوالر لهذا 
الربـــع، ومـــن المتوقع أن يصل التدفـــق النقدي الحر 
ألرامكـــو إلـــى ما بيـــن 66-70 مليـــار دوالر لعـــام 2021 
بأكملـــه، وبالتالي فإّن مبلـــغ 6 مليار دوالر ُيفترض أن 

ُيغطـــي العجز لســـداد األرباح. 

Wall Street Journal, 11 Jun. 2021
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أظهـــرت عـــودة شـــركة أرامكـــو إلى أســـواق الّدْيـــن العالميـــة حاجة الشـــركة لجمع الســـيولة على الرغـــم من ارتفاع أســـعار 	   	  
الطاقـــة حيث أصدرت أول ســـنداتها اإلســـالمية المقّومة بالـــدوالر للوفاء بتعهـــد توزيعات األرباح وإتمام عملية اســـتحواذها 

المكلفة على شـــركة ســـابك. 
جمعت الشركة 6 مليارات دوالر من السندات اإلسالمية يوم 9 يونيو. 	   	  
كانـــت آخـــر مـــرة بيعـــت فيهـــا ســـندات تقليدية بقيمـــة 8 مليـــارات دوالر فـــي نوفمبـــر، عندمـــا كانت أســـعار النفـــط متعثرة 	   	  

بســـبب وبـــاء فيـــروس كورونا.
انتعشـــت أســـعار النفـــط فـــي األشـــهر األخيرة، ممـــا خفف بعـــض الضغط علـــى أرامكو، لكنها ســـتظل بحاجـــة لالقتراض 	   	  

بالتزاماتها. للوفـــاء 
تعهـــدت أرامكـــو بدفـــع أربـــاح ســـنوية قدرهـــا 75 مليـــار دوالر في محاولـــة لجذب المســـتثمرين إلى طـــرح عام أولـــي في عام 	   	  

2019، ووافقـــت أيًضـــا علـــى دفـــع 69 مليـــار دوالر مقابـــل حصـــة أغلبية في شـــركة ســـابك. 
تمتلك الحكومة ٪98 من أرامكو وتعتمد على توزيعات األرباح في كثير من تمويلها.	   	  
أّدى انهيـــار األســـعار العـــام الماضـــي إلـــى اإلضـــرار بأرباح أرامكو بشـــدة، ممـــا أجبرها على خفـــض الوظائف، وبيـــع األصول، 	   	  

ومراجعـــة خطط التوســـع فـــي الداخـــل والخارج. 
انخفضت األرباح بنسبة 44 ٪ في عام 2020، وتقّلص التدفق النقدي الحر للشركة.	   	  
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ا للبرميـــل يوم 10 	  انتعشـــت أســـعار النفـــط بشـــكل كبير منذ منتصـــف العام الماضـــي، مع تداول خـــام برنت فـــوق 72 دوالًر  	  
يونيو. 

يمكن أن يساعد االنتعاش المستمر في تخفيف الضغط على أرامكو لالقتراض من خالل تحسين ميزانيتها العمومية.	   	  
بلـــغ التدفـــق النقـــدي الحـــر في الربـــع األول من عام 2021 مـــا مجموعه 18.3 مليـــار دوالر، أي أقل بقليل مـــن توزيعات األرباح 	   	  

البالغـــة 18.75 مليار دوالر لهـــذه الفترة. 
ســـاعدت أســـعار النفـــط القويـــة علـــى تجـــاوز توقعـــات المحللين مـــع زيادة بنســـبة ٪30 فـــي صافـــي الربح، وارتفـــع صافي 	   	  

الدخـــل إلـــى 21.7 مليـــار دوالر مـــن 16.7 مليـــار دوالر فـــي العـــام الســـابق.
ومـــع ذلـــك، اســـتمرت مســـتويات ديون أرامكـــو في االرتفاع بشـــكل كبير، ويرجع ذلك أساًســـا إلى اســـتحواذها على شـــركة 	   	  

سابك.
مـــن المتوقـــع أن يصـــل التدفـــق النقـــدي الحـــر ألرامكـــو إلـــى مـــا بيـــن 66-70 مليـــار دوالر لعـــام 2021 بأكملـــه، اعتمـــاًدا علـــى 	   	  

»التوقعـــات المعقولـــة« ألســـعار النفط وإنتاجه. ســـيتطلب ذلك من الشـــركة اقتراض 5 مليـــارات دوالر إلـــى 9 مليارات دوالر 
للوفـــاء بالتزامـــات توزيعـــات األرباح.

يمكن أن تعدل الحكومة حصة أرباحها في السنوات المقبلة وفًقا الحتياجاتها في الميزانية والقدرة المالية ألرامكو.	   	  
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المســـتثمرون الذيـــن يقلقـــون عـــادة مـــن قيام شـــركة ما بجمـــع الديون للمســـاعدة فـــي تمويل توزيعـــات األربـــاح هم أكثر 	   	  
قبـــوال إلصـــدارات أرامكـــو، ألنها ال تـــزال أكبر منتج للنفط فـــي العالم مع واحدة من أقل تكلفة الســـتخراج النفـــط بين نظرائها.

بيع سند ات أرامكو اإلسالمية اجتذب طلًبا قوًيا سمح للشركة بتشديد الهوامش عبر الشرائح. 	   	  
باعـــت أرامكـــو مليار دوالر في شـــريحة مدتها ثالث ســـنوات، وباعت مليـــاري دوالر مدتها خمس ســـنوات، و3 مليارات دوالر 	   	  

مدتها 10 ســـنوات. 
 	

Wall Street Journal, 
Saudi Aramco Borrows Again to Fund Dividend Pledge Despite Oil Recovery, 
112021/06/ 
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أرامكو تبرم صفقة خط أنابيب بقيمة 12 مليار دوالر مع الصين واإلمارات العربية المتحدة

الصينـــي  الحريـــر  طريـــق  صنـــدوق  انضـــم 
)الســـعودية(  لالســـتثمار  حصانـــة  وشـــركة 
 EIG إلـــى الكونســـورتيوم الـــذي تقـــوده شـــركة
األمريكية، والذي اشترى حصة %49 من أنابيب 
نفـــط شـــركة أرامكـــو. وبلغـــت قيمـــة الصفقة 
12.4 مليـــار دوالر. ويضـــم الكونســـورتيوم أيضًا 
صنـــدوق الثروة الســـيادية أبو ظبي لالســـتثمار 
)مبادلة(، وشـــركة سامســـونج إلدارة األصول. 

Bloomberg, 16 Jun. 2021
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انضـــم صنـــدوق طريـــق الحريـــر الصيني وشـــركة حصانة لالســـتثمار، التي تســـيطر عليهـــا الحكومة الســـعودية، إلـــى مجموعة 	 
تســـتثمر 12.4 مليـــار دوالر فـــي خطـــوط أنابيب النفـــط التابعة لشـــركة أرامكو.

أبـــرم الكونســـورتيوم، الـــذي تقوده شـــركة EIG Global Energy Partners LLC األمريكية، صفقة لالســـتحواذ على حصة ٪49 في 	 
شـــركة أرامكو ألنابيب النفط، وهي شـــركة جديـــدة تابعة ألرامكو. 

وتضم المجموعة صندوق الثروة السيادية أبو ظبي لالستثمار مبادلة وشركة سامسونج إلدارة األصول. 	 
ســـيكون للشـــركة التابعة الحق في 25 عاًما من مدفوعات الرســـوم الجمركية على النفط المنقول عبر شـــبكة خطوط أنابيب 	 

النفط الخام التابعة لشـــركة أرامكو. وســـتحتفظ أرامكو بملكية النســـبة المتبقية من األنابيب.
تتطلـــع أرامكـــو إلـــى جمع األموال من صفقة ذات هيكل مشـــابه لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجـــزء من خطة لبيع األصول 	 

األساسية.  غير 
ستساعد األموال الشركة في الحفاظ على توزيعات أرباح سنوية تبلغ 75 مليار دوالر، تذهب جميعها تقريًبا إلى الحكومة. 	 

	 Bloomberg, Oil Supercycle May Hinge on Drilling Lag, Saudi Prince Says, 162021/06/
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السعودية ترفع أسعار النفط إلى آسيا 

قامـــت الســـعودية في يونيـــو برفع أســـعار نفطها 
المتوجـــه إلـــى آســـيا فـــي يوليـــو. وترســـل المملكـــة 
أكثـــر من %60 مـــن صادراتهـــا إلى الدول اآلســـيوية، 
وخاصـــة الصين والهنـــد وكوريـــا الجنوبيـــة واليابان. 
وقـــد شـــحنت الســـعودية لهـــذه الـــدول 6.1 مليون 

يوميًا.  برميـــل 

Bloomberg, 03 Jun. 2021
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رفعـــت الســـعودية أســـعار النفـــط للعمـــالء في ســـوقها الرئيســـي في آســـيا بأكثر مـــن المتوقع، بعـــد أن قفز الخـــام فوق 70 	 
للبرميل.  ا  دوالًر

توقعت أوبك أن الطلب العالمي سوف يفوق العرض بشكل كبير خالل بقية العام.	 
رفعت شـــركة أرامكو أســـعار نفطها من الدرجة العربية الخفيفة الرئيســـية المتوجه في يوليو إلى آســـيا بمقدار 20 ســـنتا إلى 	 

1.90 دوالر للبرميـــل فـــوق المعيار القياســـي. فيما كانت توقعات الســـوق تتجه نحو زيادة قدرها 10 ســـنتات فقط.
ترسل المملكة أكثر من ٪60 من صادراتها إلى آسيا، وتعتبر الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان أكبر المشترين. 	 
في شهر مايو، شحنت السعودية 6.1 مليون برميل يومًيا إلى آسيا.	 
تم رفع جميع الدرجات الخاصة بأوروبا، بينما تم اإلبقاء على تلك الخاصة بالواليات المتحدة كما هي لشهر يونيو.	 
هـــذه الخطـــوة هـــي تراجـــع عـــن قـــرار أرامكو بخفض األســـعار للعمـــالء اآلســـيويين في يونيـــو، وهو قرار تـــم اتخاذه فـــي أوائل 	 

مايـــو، حيـــث أدت حـــاالت اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا الجديد إلى إضعـــاف الطلب علـــى الوقود فـــي الهند.
ال تـــزال الدولـــة اآلســـيوية ودول أخـــرى مثـــل اليابان وماليزيـــا تكافح لمواجهـــة الوباء. ومع ذلـــك، توقعت أوبك بدايـــة يونيو أن 	 

مخزونـــات النفط ســـتنخفض بســـرعة في أغســـطس مـــع تخفيف اإلغالق فـــي االقتصادات الرئيســـية وانتعاش الســـفر.
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التزمت أوبك+ بخطة لزيادة اإلنتاج هذا الشهر وفي يوليو. لكنهم رفضوا الكشف عن خططهم بعد تلك التواريخ.	 
قفز خام برنت %38 في 2021 إلى أعلى مستوى في عامين عند 71.20 دوالر للبرميل. 	 
واصل النفط مكاســـبه في بداية يونيو بســـبب التوقعات الجديدة ألوبك وتعثر المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية. 	 

وإذا توصـــل الطرفـــان إلى اتفاق، فمن المحتمل أن تخفف الواليات المتحدة العقوبات على صادرات النفط اإليرانية.
أدى ارتفاع النفط إلى مخاوف من تسارع التضخم وإلى دعوات ألوبك+ لزيادة اإلنتاج.	 
قال وزير الطاقة الســـعودي األمير عبد العزيز بن ســـلمان في منتدى في ســـان بطرســـبرج »ســـتكون هناك دائما كمية جيدة 	 

مـــن المعـــروض لتلبية الطلب، ولكن »علينـــا أن نرى الطلب« أواًل قبل أن يزيـــد المنتجون العرض.
أجـــرت أوبـــك+ تخفيضـــات غيـــر مســـبوقة لإنتاج في مايـــو من العـــام الماضي، حيـــث أدى الوباء إلى إغالق الشـــركات وســـحق 	 

االقتصـــاد العالمـــي. ورغـــم تخفيـــف القيـــود علـــى اإلنتاج ببـــطء، إال أن تحالـــف أوبك+ مـــا زال يمتنع عـــن ضخ حوالـــي 6 ماليين 
برميـــل يومًيـــا من النفـــط الخام.

	 Bloomberg, Saudis Increase Oil Prices for Asia Customers as Market Tightens, 032021/06/
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أرامكو تستثمر في الهيدروجين األخضر

أعلنـــت شـــركة أرامكـــو عـــن خطـــط لالســـتثمار فـــي 
الهيدروجيـــن األزرق، ولكـــن اإلنتـــاج بكميـــات كبيـــرة 
قـــد ال يحصـــل قبل عـــام 2030. أرســـلت أرامكو أول 
شـــحنة من األمونيا الزرقاء في ســـبتمبر إلى اليابان، 
في مشـــروع تجريبي إلظهار إمكانية تصدير الوقود. 
وسُتقرر أرامكو ما إذا كانت سُترسل شحنات أخرى 
حســـب مســـتوى الطلـــب. وتتوقع أرامكـــو أن يظل 
الطلـــب علـــى النفـــط مرتفعـــًا لســـنوات، إن لم يكن 
لعقـــود، ولـــذا فإّنهـــا تســـتعد لتطوير أنـــواع جديدة 

مـــن الوقود.
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أعلنـــت شـــركة أرامكـــو عن خطط لالســـتثمار في الهيدروجيـــن األزرق، لكنها قالت إن األمر سيســـتغرق على األقـــل حتى نهاية 	 
هـــذا العقد قبل تطوير ســـوق عالمية للوقـــود الجديد.

وقالـــت الشـــركة يـــوم 27 يونيو إنها ســـتتملك حصة كبيـــرة من ســـوق الهيدروجين األزرق، ولكـــن لن تحدث زيـــادة الحجم قبل 	 
عـــام 2030، ولـــن نرى كميـــات كبيرة من األمونيـــا الزرقاء قبـــل ذلك الحين.

ُينظر إلى الهيدروجين على أنه حاسم إلبطاء تغير المناخ، ألنه ال ُيصدر أي غازات دفيئة ضارة عند حرقه. 	 
يتكون الشكل األزرق للوقود من الغاز الطبيعي، حيث يتم التقاط انبعاثات الكربون الناتجة عن عملية التحويل. 	 
يتم تحويل الهيدروجين في بعض األحيان مرة أخرى إلى أمونيا للسماح بنقله بسهولة أكبر بين القارات.	 
وقالـــت الشـــركة إنهـــا قـــد ُتنفق ما يقـــارب من مليـــار دوالر الحتجاز الكربون لـــكل مليون طن مـــن األمونيا الزرقـــاء المنتجة، وال 	 

يتضمن هـــذا المبلغ ُكلفة إنتـــاج الغاز.
أرســـلت أرامكـــو أول شـــحنة من األمونيـــا الزرقاء في ســـبتمبر إلى اليابان، في مشـــروع تجريبي إلظهار إمكانيـــة تصدير الوقود. 	 

وســـُتقرر أرامكو ما إذا كانت سُترســـل شـــحنات أخرى حســـب مستوى الطلب.
قالت المملكة في عام 2019 إنها تهدف إلى مضاعفة إنتاج الغاز إلى 23 مليار قدم مكعب يوميًا هذا العقد. 	 
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تتوقـــع أرامكـــو أن يظـــل الطلب على النفط مرتفعًا لســـنوات، إن لم يكن لعقود، ولذا فإّنها تســـتعد لتطويـــر أنواع جديدة من 	 
الوقود. 

ال يزال الهيدروجين األزرق في مهده، وسيســـتغرق إنتاجه على نطاق واســـع ســـنوات، نظًرا لتكلفته والمضاعفات المرتبطة 	 
التكنولوجيا. بهذه 

وقالـــت الشـــركة بأنهـــا بحاجة لعقـــد صفقات مع المشـــترين قبل أن تبدأ االســـتثمار فـــي الهيدروجين األزرق بشـــكل صحيح. 	 
وبحســـب الشـــركة، فإّن الحديث يدور حول دورة رأســـمالية مدتها خمس إلى ســـت ســـنوات لالســـتثمار في متطلبات اإلنتاج 

والتحويل.
لـــم تســـتبعد الشـــركة إنتاج الهيدروجيـــن األخضر، المصنوع مـــن الطاقة المتجددة، عـــادة طاقة الرياح أو الطاقة الشمســـية، 	 

وال يؤدي إلـــى انبعاثات كربونية. 
تقود شـــركة Air Products & Chemicals ومقرها بنســـلفانيا وشـــركة أكوا باور إنترناشـــيونال الســـعودية جهود المملكة فيما 	 

يتعلـــق بالهيدروجيـــن األخضر، حيث تقوم بإنشـــاء مصنـــع بقيمة 5 مليارات دوالر فـــي مدينة نيوم.
تـــدرس أرامكـــو أوجـــه تآزر بين نوعـــي الهيدروجين، ومـــع ذلك، فإن تكاليـــف إنتاج الهيدروجيـــن األزرق ربما تكـــون حوالي ُخمس 	 

تكاليـــف الهيدروجيـــن األخضر، على األقل بأســـعار الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح اليوم. 
يتوقع العديد من المحللين أن يصبح الهيدروجين األخضر رخيًصا أو أرخص خالل العقد المقبل. 	 
 	2021/06/Bloomberg, Saudi Aramco Bets on Blue Hydrogen Exports Ramping Up From 2030, 27
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السعودية تعمل على إنتاج تقنية جديدة لتجميد االنبعاثات الكربونية

تعمل جامعة الملـــك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا 
على اختبـــار تجربة تقنية لتبريد ثاني أكســـيد الكربون 
عندمـــا يتم حرق الوقـــود األحفوري إلنتـــاج الكهرباء. 
إذا نجحـــت التجربـــة، فـــإّن الجامعة ُتخطط إلنشـــاء 
وحـــدة قادرة على عـــزل حوالي 1000 طـــن في اليوم، 
وهـــي كميـــة قليلـــة، حيـــث أنتجـــت الســـعودية 582 
مليـــون طن من ثاني أكســـيد الكربون في عام 2019. 
وتحصـــل الســـعودية علـــى التصنيـــف األســـوأ فـــي 

العالـــم ضمن مؤشـــر السياســـات المناخية. 

Bloomberg, 30 Jun. 2021
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يختبـــر العلمـــاء في الســـعودية فكرة جديدة لمحاولـــة إبطاء تغير المناخ من خـــالل تجميد انبعاثات غـــازات االحتباس الحراري 	 
من محطـــات توليد الطاقة.

ويحـــاول فريـــق فـــي جامعـــة الملـــك عبد هللا للعلـــوم والتكنولوجيـــا تجربـــة تقنية لتبريـــد ثاني أكســـيد الكربون عندمـــا يتم حرق 	 
الوقـــود األحفوري إلنتـــاج الكهرباء. 

تـــم تجريـــب هـــذه التقنيـــة اللتقاط حوالي 1 طن من ثاني أكســـيد الكربـــون يومًيا. وقال ويليـــام روبرتس، األســـتاذ بالجامعة، إنه 	 
فـــي غضـــون عاميـــن، يأمـــل العلماء في التقاط مـــا يصل إلى 25 طًنـــا يومًيا من محطة كهربـــاء بالقرب من مدينـــة نيوم. وقال 

إن المشروع ســـيكلف حوالي 25 مليون دوالر.
إذا نجحـــت التجربـــة، فـــإّن الجامعة ُتخطط إلنشـــاء وحدة قـــادرة على عزل حوالي 1000 طـــن في اليوم، وهي كميـــة قليلة، حيث 	 

أنتجـــت الســـعودية 582 مليـــون طـــن من ثاني أكســـيد الكربون في عـــام 2019، أو ما يقرب من 1.6 مليـــون طن يومًيا.
قـــد ُيكّلـــف التجميـــد ما بين 35 دوالًرا و40 دوالًرا للطن على نطاق واســـع، أي حوالي نصف ســـعر العديد مـــن التقنيات األخرى 	 

حالًيا. المستخدمة 
ويقدر أن وحدة االلتقاط على نطاق واسع ستستهلك حوالي ٪10 من الطاقة التي تنتجها المحطة المتصلة بها.	 
يأمـــل الفريـــق فـــي النهاية بأن ُيظهر لصانعي السياســـات فـــي المملكة إمكانية نشـــر التكنولوجيا في محطـــات توليد الطاقة 	 

في جميع أنحـــاء المملكة. 
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تعرضت الســـعودية النتقادات من قبل نشـــطاء لتصرفها ببطء شـــديد للحد من انبعاثاتها، وتم تصنيف سياساتها المناخية 	 
بأنها »غير كافية بشـــكل حـــرج«، وهو أدنى تصنيف دولي. 

جادلـــت المملكـــة بـــأن العالم ســـيحتاج إلـــى النفط لعقـــود قادمة ألن معظـــم الطاقة المتجـــددة ال تزال باهظـــة الثمن أو غير 	 
فعالـــة الســـتبدالها، لكـــن الحكومة تعهـــدت بوقف حـــرق النفط في محطـــات الطاقة المحليـــة بحلول عام 2030 واســـتخدام 

الطاقـــة الشمســـية وطاقة الريـــاح والغاز الطبيعي لشـــبكتها بـــداًل من ذلك. 
 	 ,Bloomberg,  Saudi Arabia Wants to Freeze Carbon to Cut Emissions from Power
 	2021/06/30
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أرامكو تغّير مديرها المالي

أعلنت شـــركة أرامكو عن تعيين زياد المرشـــد مديرًا 
ماليـــًا لهـــا، خلفـــًا لخالـــد الدبـــاغ الـــذي أشـــرف علـــى 
اكتتابهـــا العـــام في 2019، وُيعّد هـــذا أول تعديل في 

اإلدارة العليـــا ألرامكـــو منـــذ نحو عـــام تقريبًا. 

Bloomberg, 30 Jun. 2021
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َعّينـــت شـــركة أرامكـــو زيـــاد المرشـــد في منصـــب المديـــر المالي، خلفـــًا لخالـــد الدباغ الذي ســـاعد فـــي قيادة الشـــركة خالل 	   	  
طرحهـــا العـــام األولي لعـــام 2019.

ســـينضم الدباغ )59 عاما( إلى مجلس إدارة الشـــركة، وســـيحتفظ برئاســـة مجلس إدارة »الشـــركة الســـعودية للصناعات 	   	  
األساســـية« )ســـابك( التابعة ألرامكو.

زيـــاد المرشـــد هـــو نائب رئيـــس أرامكو للوقود وزيوت التشـــحيم ســـابًقا، وكذلـــك للعمليات الدولية، وســـيتولى فـــي البداية 	   	  
منصب المديـــر المالـــي باإلنابة.

تعقد الشركة اجتماعًا عموميًا سنويًا يوم 1 يوليو.	   	  
كان الدبـــاغ، الـــذي أصبح نائب الرئيس األول للشـــؤون المالية واالســـتراتيجية والتطوير في عام 2018، من أبرز المســـؤولين 	   	  

عـــن الحملة الترويجية الكتتـــاب أرامكو.
انضـــم زيـــاد المرشـــد إلى أرامكو ألول مرة في عام 1991، وأشـــرف ســـابًقا على عمليات االســـتحواذ للشـــركة، وهو مهندس 	   	  

كيميائـــي، وهـــو أيضًا عضـــو في مجلس إدارة ســـابك.
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كانـــت آخـــر مـــرة أدخلت فيهـــا أرامكو تعديـــالت على إدارتهـــا العليا في أغســـطس، عندما أنشـــأت وحدة تطوير مؤسســـية 	   	  
بقيـــادة نائـــب الرئيـــس األول عبـــد العزيز القديمي، ومنذ ذلـــك الحين جمعت الشـــركة 12.4 مليار دوالر من بيـــع حصة في وحدة 

خطـــوط أنابيب النفـــط التابعة لها. 
 	 	  
 	 	  
 	 ,Bloomberg
 	 ,Aramco Finance Chief Who Helped Steer Landmark IPO Steps Down
 	2021/06/30
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تعيين الرميان عضوًا في مجلس إدارة »ريالينس«

عينـــت مجموعة ريالينس التابعة للملياردير الهندي 
موكيش أمباني رئيس صندوق االستثمارات العامة 
ياســـر الرميـــان عضـــوًا فـــي مجلـــس إدارتهـــا، ويأتي 
تعيين الرميان ضمن مســـاعي أمباني للحصول على 
استثمار بقيمة 15 مليار دوالر من السعودية مقابل 
حصة %20 في أصـــول التكرير والبتروكيماويات التي 
تملكها ريالينس، بعد أن كان صندوق االستثمار قد 
اشـــترى حصة بقيمة 1.5 مليار دوالر في شـــركة جيو 
التـــي تملكها مجموعة ريالينس، واشـــترى 1.3 مليار 
دوالر فـــي ريالينـــس ريتيـــل التي تملكهـــا المجموعة 

أيضًا.

Financial Times, 24 Jun. 
2021
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عينـــت شـــركة ريالينـــس Reliance التابعة للمليارديـــر الهندي موكيش أمباني رئيـــس صندوق االســـتثمارات العامة عضوًا في 	 
مجلـــس إدارتهـــا، ضمن مســـاعيها لتعميق العالقات بيـــن التكتل الهندي القوي والســـعودية.

وقـــال أمبانـــي فـــي االجتمـــاع الســـنوي للشـــركة يـــوم 24 يونيو إن ياســـر الرميـــان العضـــو المنتدب لصنـــدوق الثروة الســـيادية 	 
للمملكـــة ســـينضم إلـــى مجلـــس اإلدارة كمدير مســـتقل.

يعتبـــر تعييـــن الرميـــان جـــزًءا من محاولـــة ريالينس المســـتمرة منذ ســـنوات إلعادة تشـــكيل المجموعـــة التي تديرهـــا العائلة، 	 
والتـــي أسســـها والـــده منذ مـــا يقرب مـــن 50 عاًما.

جلبـــت ريالينس سلســـلة من المســـتثمرين االســـتراتيجيين من التكنولوجيا واألســـهم الخاصـــة إلى أعمالهـــا الرقمية وتجارة 	 
التجزئة العـــام الماضي. 

تمتلك كل من شـــركتي Facebook وGoogle مقاعد في مجلس إدارة شـــركة Jio Platforms التابعة لشـــركة ريالينس الرقمية، 	 
والتي اســـتثمروا فيها مليارات الدوالرات.

إن إضافـــة الرميـــان، الـــذي يشـــغل أيًضـــا منصب رئيس شـــركة أرامكو إلـــى مجلس إدارة ريالينس يســـلط الضوء على ســـعي 	 
أمبانـــي لتعميق العالقات مع الســـعودية.
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تحـــاول ريالينـــس االنتهـــاء من صفقة اســـتثمار بقيمة 15 مليـــار دوالر من الســـعودية مقابل حصة %20 فـــي أصول التكرير 	   	  
والبتروكيماويـــات للتكتـــل، والتـــي أعلـــن عنها أمباني ألول مرة في عـــام 2019. وقال أمباني إنه يتوقع االنتهاء من الشـــراكة هذا 

العام.
تأجلت الصفقة بسبب الوباء وتداعيات األزمة االقتصادية على الوضع المالي ألرامكو. 	   	  
تـــم إحيـــاء المحادثـــات مؤخـــًرا، حيـــث تفكـــر المملكة بالمشـــاركة في صفقـــة ريالينس باألســـهم، ثـــم تقديم دفعـــات نقدية 	   	  

متداخلـــة علـــى مـــدار عدة ســـنوات.
وافـــق صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة العام الماضي على اســـتثمار 1.5 مليـــار دوالر في شـــركة Jio، وهي جزء من حملة شـــركة 	 

ريالينـــس لجمـــع 20 مليار دوالر، كما اســـتثمر الصنـــدوق 1.3 مليار دوالر فـــي ريالينس ريتيل.
وقال أمباني إنه »مســـرور« النضمام رميان إلى مجلس اإلدارة، واصفًا إياه بأنه »أحد أكثر األســـماء شـــهرة في مجال الطاقة 	 

والتمويل والتكنولوجيا«.
أعلـــن أمبانـــي عن خطط الســـتثمار 10 مليـــارات دوالر في الطاقـــة النظيفة على مدى الســـنوات الثالث المقبلـــة، وحدد خطًطا 	 

لبنـــاء أربعـــة مصانع عمالقة و«إنشـــاء وتمكيـــن« 100 غيغاوات من الطاقة الشمســـية في الهند بحلـــول عام 2030.
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 	 ،Google منخفض التكلفـــة تم تطويره بالشـــراكة مع Android هاتًفـــا ذكًيا يعمل بنظـــام Jio وقـــال إنه في ســـبتمبر، ســـتطلق
في إســـتراتيجية لتوســـيع حصتها في السوق.

تتمتـــع الســـعودية بعالقـــة وثيقـــة مع الهنـــد، وهي مســـتهلك كبيـــر للنفط الســـعودي، ومع ضعـــف الطلب علـــى النفط في 	 
الغـــرب، تتجـــه الســـعودية لتعزيـــز عالقاتهـــا مع المشـــترين الكبار في آســـيا لدعـــم المبيعات طويلـــة األجل.

كمـــا هـــو الحـــال مع العديد مـــن التكتالت الهندية، يديـــر Reliance إلى حـــد كبير أفراد العائلة والشـــركاء القدامـــى، تجلس زوجة 	 
أمبانـــي نيتا فـــي مجلس إدارة ريالينـــس إلى جانب اثنيـــن من أبنائه.

أقـــام أمبانـــي عالقـــات مع أفـــراد العائلة المالكـــة والنخب الســـعودية، حيث قام برحالت متعـــددة إلى الســـعودية، بما في ذلك 	 
ظهـــوره عام 2019 في قمة االســـتثمار الســـنوية »دافوس الصحـــراء« في الرياض. 

 	
 	.2021/06/Financial Times, Ambani’s Reliance appoints head of Saudi wealth fund to board, 24
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السعودية تُقدم منحة نفطية لباكستان

وافقـــت الســـعودية على اســـتئناف تقديم مســـاعدات 
نفطيـــة لباكســـتان بقيمـــة 1.5 مليـــار دوالر علـــى األقـــل 
ســـنوًيا في يوليو، وهذه المنحـــة هي نصف المنحة التي 
كانت مقررة ســـابقًا، قبل أن تقوم الرياض بإلغائها في 
2020 بعـــد توتـــر العالقـــات بينها وبين إســـالم أباد على 
خلفيـــة الموقف من أحداث كشـــمير، وُيعتقد أن اعتماد 
المنحة النفطية يندرج ضمن سياسة الرياض لتسوية 
خالفاتهـــا الســـابقة مـــع العديد من الـــدول، بمن فيهم 
قطر، وتحســـبًا لتوصل إيران التفاق نووي مع الواليات 
المتحـــدة، بمـــا ُيمّكنها مـــن تصدير النفط واالســـتفادة 
مـــن الغيـــاب الســـعودي عـــن باكســـتان، باإلضافة إلى 
حاجـــة الواليات المتحـــدة إلى القواعد الباكســـتانية بعد 

انســـحابها المزمع من أفغانستان. 

Financial Times, 21 Jun. 2021
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وافقت السعودية على استئناف تقديم مساعدات نفطية لباكستان بقيمة 1.5 مليار دوالر على األقل سنوًيا في يوليو.	 
طالبت الرياض باكســـتان بســـداد قرض قيمته ثالث مليارات دوالر العام الماضي بعد أن ضغطت إسالم أباد على السعودية 	 

النتقاد إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير.
لكـــن حـــدة الخـــالف بيـــن الحليفين منذ فتـــرة طويلة تراجعـــت بعد لقاء رئيـــس الوزراء عمران خـــان مع ولي العهد الســـعودي 	 

األميـــر محمد بن ســـلمان في مايو.
تأتي أنباء صفقة النفط مع باكســـتان في الوقت الذي تشـــرع فيه الســـعودية في مســـعى دبلوماســـي مع الواليات المتحدة 	 

وقطر لبناء جبهـــة ضد إيران. 
كانت باكســـتان قد اقتربت أكثر من الخصمين اإلقليميين للســـعودية إيران وتركيا، اللتين ســـعتا إلى جانب ماليزيا إلى إنشـــاء 	 

كتلة إســـالمية لمنافسة منظمة التعاون اإلســـالمي التي تقودها السعودية.
طـــّور خـــان عالقـــة قويـــة مع الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان، حيث شـــجع الباكســـتانيين على مشـــاهدة المسلســـل التلفزيوني 	 

التاريخـــي التركـــي )قيامة أرطغـــرل( لتصويره للقيم اإلســـالمية.
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علـــي الشـــهابي، المعلـــق الســـعودي المطلـــع علـــى تفكير القيـــادة، قال لقـــد كانت هنـــاك الكثير مـــن التراكمات الســـلبية بين 	 
الريـــاض وإســـالم أبـــاد، لكـــن االجتماعـــات الثنائية األخيرة ســـاهمت في تنقيـــة األجواء، إلى حـــد أن مدفوعات االئتمـــان النفطي 

ســـتبدأ قريًبا.
قـــال مســـؤول حكومـــي باكســـتاني رفيـــع: »تعافـــت عالقاتنـــا مـــع الســـعودية مـــن االنكماش فـــي وقت ســـابق، ســـيأتي دعم 	 

الســـعودية مـــن خـــالل مدفوعات نفطيـــة مؤجلة، ويتطلع الســـعوديون إلى اســـتئناف خططهم االســـتثمارية في باكســـتان«.
ُيمثـــل العـــرض الســـعودي أقل من نصف المنحة النفطية الســـابقة، والبالغة 3.4 مليار دوالر، والتي تـــم تعليقها عندما توترت 	 

العالقات.
كانـــت االحتياطيـــات األجنبيـــة لباكســـتان أكثر من 16 مليـــار دوالر في يونيـــو مقارنة بحوالـــي 7 مليارات دوالر في عـــام 2019، قبل 	 

أن تدخـــل فـــي برنامـــج صندوق النقـــد الدولي الذي تبلغ تكلفته ســـتة مليـــارات دوالر.
توقيـــت البـــادرة الســـعودية مثيـــر لالهتمام، بالنظـــر إلى أن إيران كانت تســـتعد لزيادة صـــادرات النفط في الوقـــت الذي تدرس 	 

فيه الواليـــات المتحدة تخفيـــف العقوبات عنها.
الســـعوديون فـــي مهمـــة بناء الجســـور بشـــكل عـــام، وقد ســـعوا إلى إصـــالح العالقات مـــع الواليـــات المتحدة وهنـــاك أيضا 	 

اســـتئناف للعالقات مـــع قطر.
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قـــال أحمـــد رشـــيد، مؤلف كتـــب عن أفغانســـتان وباكســـتان وطالبان، إن هنـــاك مجموعة متنوعـــة من العوامـــل التي ربما 	   	  
دفعـــت الريـــاض إلعـــادة تشـــغيل المنشـــأة النفطيـــة، وقال إنـــه قد يكـــون »مرتبطـــًا جزئيـــًا بالحاجـــة األمريكية لقواعد لشـــن 
هجمـــات ضـــد اإلرهـــاب في أفغانســـتان انطالقًا من باكســـتان، لكنه أضاف أن أولويته ربما كانت منع إســـالم أبـــاد من الوقوع 

تحت نفـــوذ طهران.
وأشـــار رشـــيد إلـــى أن باكســـتان عالقـــة بيـــن الصيـــن - التـــي اســـتثمرت مليـــارات الـــدوالرات فـــي مشـــاريع البنيـــة التحتية - 	   	  

المتحـــدة. والواليـــات 
وقـــال: »علـــى باكســـتان أن تدير عالقاتها بحذر، فهـــي تعتمد على الصين في الحزام والطريـــق وتعتمد على الغرب للحصول 	   	  

على قـــروض، وهي لعبة معقـــدة للغاية.«

Financial Times, Saudis agree oil deal with Pakistan to counter Iran influence, 
212021/06/
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السعودية تنقل مشروع لمصفاة نفط من جوادر إلى كراتشي

أعلنت الســـعودية تراجعها عن تنفيذ مشـــروع إلنشاء 
مصفـــاة نفط في مدينة جوادر بقيمة 10 مليارات دوالر، 
وأعلنت في الوقت نفســـه عن إنشـــاء مصفاة للبترول 
ومجمـــع للبتروكيمياويـــات فـــي مدينـــة كراتشـــي، كان 
مشـــروع إنشـــاء المصفـــاة فـــي جـــوادر قد تـــم التوقيع 
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جـــوادر التي تفتقر إلـــى البنية التحتيـــة الالزمة.

Financial Times, 22 Jun. 
2021
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قـــررت الســـعودية تحويـــل مصفـــاة نفط مقترحـــة بقيمة 10 مليـــارات دوالر إلى كراتشـــي من جـــوادر، مركز الصـــدارة في مبادرة 	 
الحـــزام والطريـــق فـــي باكســـتان، مما يدعـــم االنطباع بـــأن مدينة جوادر الســـاحلية تفقـــد أهميتها كمركز اســـتثماري ضخم.

فـــي 2 يونيـــو، قـــال تابيش جوهر، المســـاعد الخاص لرئيـــس الوزراء الباكســـتاني في الطاقـــة والبترول، إن الســـعودية لن تبني 	 
مصفـــاة فـــي جـــوادر، لكنها ســـتبنيها جنًبا إلى جنب مع مجمـــع للبتروكيماويات في مـــكان ما بالقرب من كراتشـــي. وأضاف أنه 

فـــي الســـنوات الخمـــس المقبلة يمكن بنـــاء مصفاة أخرى بطاقـــة أكثر من 200 ألـــف برميل في اليوم في باكســـتان.
وقعـــت الســـعودية مذكـــرة تفاهم الســـتثمار 10 مليارات دوالر فـــي مصفاة نفط ومجمـــع بتروكيماويات في جـــوادر في فبراير 	 

2019، خـــالل زيـــارة ولي العهد محمد بن ســـلمان إلى باكســـتان. 
يسلط قرار نقل المشروع إلى كراتشي الضوء على أوجه القصور في البنية التحتية في جوادر.	 
صـــرح مســـؤول باكســـتاني فـــي قطاع البترول إن إنشـــاء مصفاة نفـــط عمالقة في جوادر لـــم يكن ممكنًا علـــى اإلطالق، وقال 	 

المســـؤول »ال يمكـــن أن تكـــون جـــوادر موقًعـــا ممكًنـــا لمصفـــاة نفـــط إال إذا تم بناء خـــط أنابيب نفطـــي بطـــول 600 كيلومتر 
يربطهـــا بكراتشـــي، مركز إمـــدادات النفط في باكســـتان«. 
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يوجد حالًيا خط أنابيب نفط من كراتشي إلى شمال باكستان، ولكن ليس إلى الشرق.	 
ألمح المســـؤول إلى أن مفاوضات باكســـتان مع روســـيا لالســـتثمار في قطاع الطاقة ربما كانت عاماًل في القرار الســـعودي، 	 

ففـــي فبرايـــر 2019 وافـــق وفـــد روســـي برئاســـة نائب رئيس شـــركة غازبـــروم فيتالـــي أ ماركيلوف، على اســـتثمار 14 مليـــار دوالر 
فـــي مشـــاريع طاقـــة مختلفـــة، بما في ذلـــك خطوط األنابيـــب، حتى اآلن لـــم تتحقق هذه التعهـــدات، لكن تعهد موســـكو قّدم 

لباكســـتان بديـــاًل عن الســـعودية، األمر الـــذي ربما أثار حفيظـــة الرياض.
قامت الســـعودية بتكليف شـــركة بإعداد دراســـة جدوى بشـــأن مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في جوادر، وانتهت الدراســـة 	 

إلـــى نصيحـــة بعدم تنفيذ المشـــروع، بما حّول االهتمام الســـعودي إلى كراتشـــي، وهو أمر منطقي، نظـــًرا لقربها من المناطق 
ذات الطلب المرتفع والشـــبكات اللوجستية القائمة.

إن قرار الســـعودية يمثل انتكاســـة لجـــوادر، جوهرة التاج للممـــر االقتصادي الصيني الباكســـتاني، والمكّون الباكســـتاني البالغ 	 
قيمتـــه 50 مليـــار دوالر فـــي الحـــزام والشـــرق األوســـط، وبـــدون المشـــروع الســـعودي، فـــإّن أي تقدم فـــي جوادر فـــي العقد أو 

العقديـــن القادمين ســـيكون بطيًئـــا وتدريجًيا.
إن هـــذه الخطـــوة ليســـت خســـارة لجـــوادار فحســـب، بـــل لجميـــع مقاطعـــة بلوشســـتان الجنوبيـــة الغربية، وقد قـــال بعض 	 

السياســـيين المحلييـــن إنهـــم ســـيحثون وزارة البتـــرول الباكســـتانية علـــى مطالبـــة الســـعوديين بإعـــادة النظر فـــي قرارهم.
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لقـــد حطـــم القـــرار صورة جـــوادر كمركز تجاري رئيســـي قادم، فـــي فبراير 2020، تم الكشـــف عن المخطط الرئيســـي لمدينة   	  
مينـــاء جـــوادر الذكيـــة، وتوقـــع أن يتجـــاوز اقتصاد المدينـــة 30 مليار دوالر بحلـــول عام 2050 وســـيضيف 1.2 مليـــون وظيفة، وبدأ 

المســـؤولون المحليـــون يطلقـــون على جوادر اســـم »ســـنغافورة باكســـتان« المســـتقبلية.
قال رفيق إن مثل هذه األحالم غير واقعية، وقال »إن االســـتراتيجية األكثر حكمة لباكســـتان تتمثل في اســـتخدام المدينة   	  

كوســـيلة لتحقيـــق نمـــو اقتصادي مســـتدام وُمنصف لبلوشســـتان، وال ســـيما منطقة مكران الســـاحلية«.
 	  

Financial Times, Pakistan’s Gwadar loses lustre as Saudis shift $10bn deal to Karachi, 
222021/06/
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أظهرت اإلحصائيات الرســـمية للربع األول من عام 2021 انخفاض البطالة بين المواطنين الســـعوديين إلى أدنى مســـتوى لها 	 
منـــذ مـــا ُيقـــارب من خمس ســـنوات، ولكن اإلحصاءات تشـــير إلى أّن هـــذا االنخفاض يعود إلـــى تناقص الســـعوديين الراغبين 
أو القادريـــن علـــى العمـــل، وليس بســـبب توفر الوظائـــف، مما يعني أن هذه األرقام تحمل مؤشـــرًا ســـلبيًا عـــن أداء االقتصاد 

الســـعودي، وليس العكس. 
افتتـــح بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد البريطانـــي أول فرع له في الســـعودية، وقد بدأ البنـــك العمل في فرعه في الريـــاض بفريق من 	 

35 شـــخص، وكان البنـــك قـــد حصـــل على ترخيص لمزاولـــة العمل فـــي المملكة في عام 2019، وتشـــهد األعـــوام األخيرة قيام 
عـــدد مـــن البنـــوك األجنبية باستكشـــاف فرص العمـــل في المملكـــة، مدفوعة بالصفقـــات الكبيرة التي تحصـــل هناك، وفرص 

اإلقـــراض للمشـــاريع الكبيرة، والتـــي تحتاج إلى الكثيـــر من التمويل. 
تقـــوم مؤسســـتا Aberdeen Standard Investments وInvestcorp بإنشـــاء صنـــدوق خليجي جديد للتنميـــة بقيمة 800 مليون 	 

دوالر، وســـيكون صندوق االســـتثمارات العامة الســـعودي شـــريكًا أساســـيًا في الصندوق، وســـيركز الصندوق الجديد أعماله 
فـــي مجـــال التنميـــة التحتية االجتماعية، بما يشـــمل الرعايـــة الصحية والتعليم واإلســـكان االجتماعي والميـــاه والرقمنة. 

تـــم اإلعالن في الســـعودية عن اندماج »المؤسســـة العامة للتقاعد« في »المؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعية«، وبهذا 	 
االندمـــاج ُيصبـــح لدى »المؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعية« أصواًل بقيمـــة 250 مليار، وهو ما يجعلهـــا في مصاف أغنى 

صناديق التقاعـــد في العالم. 

وضع االقتصاد 
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وضع االقتصاد 
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قـــادت وحـــدة مـــن صنـــدوق االســـتثمارات العامة فـــي الســـعودية جولة تمويـــل جديـــدة لموقع الســـوق المفتوح فـــي األردن، 	 
وجاءت مشـــاركة الصندوق في هذا التمويل عبر الصندوق الفرعي الذي يملكه، والذي ُيســـمى »صندوق االســـتثمار السعودي 
األردنـــي«، وهـــو كيـــان بقيمة 3 مليارات دوالر أنشـــأه صندوق االســـتثمار الســـعودي ومجموعة من البنوك األردنيـــة، وكان أول 
اســـتثمار رئيســـي للصنـــدوق لهـــا فـــي األردن هـــو اتفاقيـــة بقيمة 500 مليـــون دينار فـــي عام 2019 إلنشـــاء وتطويـــر وإدارة خط 

ســـكة حديد فـــي العقبة.
يدرس صندوق االســـتثمار افتتاح مطار جديد في الرياض، ســـيكون مخصصًا الســـتقبال الســـياح، ويأتي اإلعالن عن مشـــروع 	 

المطار بعد أشـــهر من إعالن الصندوق نيته االســـتثمار في شـــركة طيران جديدة مخصصة للســـياحة تســـتهدف طبقة رجال 
األعمـــال، ويأتـــي اإلعـــالن عن المطار وشـــركة الطيران كجزء من ســـعي الســـعودية للوصـــول إلى هدف اســـتقبال 100 مليون 

ســـائح في عام 2030. 

وضع االقتصاد 
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منـــذ أن تولـــى األميـــر عبـــد العزيز بن ســـلمان لمنصبه تعّرض إلـــى جملة من االختبـــارات القاســـية، والتي لم تتوقـــف حتى اآلن، 	 
وقـــد أظهـــر حتـــى اآلن قدرة معقولـــة على إدارتها، ويجمـــع األمير بين شـــخصيتين متناقضتين إلى حد كبير، األولى دبلوماســـية 

دمثـــة، واألخـــرى متعجرفة فوقية تنســـجم أكثر مع كونه أميرًا وشـــقيقًا لحاكـــم المملكة. 
باعـــت أرامكـــو فـــي الربـــع األول مـــن يونيـــو ســـندات إســـالمية بقيمـــة 6 مليـــارات دوالر، وجـــاءت عمليـــة البيع من أجـــل تمويل 	 

مدفوعـــات األربـــاح التـــي تعّهـــدت بها مســـبقًا عنـــد اإلعالن عـــن اكتتابها عـــام 2019، فقـــد كان التدفـــق النقدي الحر فـــي الربع 
األول مـــن عـــام 2021 ُيعـــادل 18.3 مليـــار دوالر، أي أقـــل بقليل من توزيعـــات األرباح البالغـــة 18.75 مليار دوالر لهـــذا الربع، ومن 
المتوقـــع أن يصـــل التدفـــق النقـــدي الحر ألرامكو إلى مـــا بين 66-70 مليـــار دوالر لعـــام 2021 بأكمله، وبالتالي فـــإّن مبلغ 6 مليار 

دوالر ُيفتـــرض أن ُيغطـــي العجز لســـداد األرباح. 
انضـــم صنـــدوق طريـــق الحريـــر الصينـــي وشـــركة حصانـــة لالســـتثمار )الســـعودية( إلـــى الكونســـورتيوم الـــذي تقـــوده شـــركة 	 

EIG األمريكيـــة، والـــذي اشـــترى حصـــة %49 مـــن أنابيـــب نفط شـــركة أرامكو، وبلغـــت قيمة الصفقـــة 12.4 مليـــار دوالر، ويضم 
الكونســـورتيوم أيضـــًا صنـــدوق الثـــروة الســـيادية أبـــو ظبـــي لالســـتثمار )مبادلـــة(، وشـــركة سامســـونج إلدارة األصول. 
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قامـــت الســـعودية فـــي يونيو برفع أســـعار نفطها المتوجه إلى آســـيا في يوليو، وترســـل المملكة أكثر مـــن %60 من صادراتها 	 
إلـــى الـــدول اآلســـيوية - وخاصـــة الصيـــن والهنـــد وكوريـــا الجنوبية واليابـــان - وقد شـــحنت الســـعودية لهذه الـــدول 6.1 مليون 

يوميًا.  برميل 
أعلنـــت شـــركة أرامكو عن خطط لالســـتثمار في الهيدروجيـــن األزرق، ولكن اإلنتاج بكميات كبيرة قـــد ال يحصل قبل عام 2030، 	 

أرســـلت أرامكـــو أول شـــحنة من األمونيـــا الزرقاء في ســـبتمبر إلى اليابان، في مشـــروع تجريبي إلظهار إمكانيـــة تصدير الوقود. 
وســـُتقرر أرامكو ما إذا كانت سُترســـل شـــحنات أخرى حســـب مســـتوى الطلـــب، وتتوقع أرامكـــو أن يظل الطلـــب على النفط 

مرتفعـــًا لســـنوات، إن لم يكـــن لعقود، ولذا فإّنها تســـتعد لتطوير أنواع جديـــدة من الوقود.
تعمـــل جامعـــة الملـــك عبـــد هللا للعلـــوم والتكنولوجيـــا على اختبـــار تجربة تقنيـــة لتبريد ثانـــي أكســـيد الكربون عندمـــا يتم حرق 	 

الوقـــود األحفـــوري إلنتـــاج الكهرباء، إذا نجحت التجربـــة، فإّن الجامعة ُتخطط إلنشـــاء وحدة قادرة على عـــزل حوالي 1000 طن 
فـــي اليـــوم، وهـــي كميـــة قليلـــة، حيث أنتجـــت الســـعودية 582 مليـــون طن من ثانـــي أكســـيد الكربون فـــي عـــام 2019، وتحصل 

الســـعودية علـــى التصنيف األســـوأ فـــي العالم ضمن مؤشـــر السياســـات المناخية. 
أعلنـــت شـــركة أرامكـــو عن تعيين زياد المرشـــد مديـــرًا ماليًا لها، خلفـــًا لخالد الدباغ الذي أشـــرف على اكتتابها العـــام في 2019، 	 

وُيعـــّد هـــذا أول تعديل فـــي اإلدارة العليا ألرامكو منذ نحو عـــام تقريبًا. 
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عينـــت مجموعـــة ريالينـــس التابعـــة للمليارديـــر الهنـــدي موكيش أمبانـــي رئيس صنـــدوق االســـتثمارات العامة ياســـر الرميان 	 
عضـــوًا فـــي مجلـــس إدارتهـــا، ويأتـــي تعيين الرميـــان ضمن مســـاعي أمباني للحصول علـــى اســـتثمار بقيمة 15 مليـــار دوالر من 
الســـعودية مقابـــل حصة %20 في أصـــول التكرير والبتروكيماويات التـــي تملكها ريالينس، بعد أن كان صندوق االســـتثمار قد 
اشـــترى حصـــة بقيمـــة 1.5 مليـــار دوالر في شـــركة جيو التـــي تملكها مجموعـــة ريالينس، واشـــترى 1.3 مليـــار دوالر في ريالينس 

ريتيل التـــي تملكهـــا المجموعة أيضًا.
وافقـــت الســـعودية علـــى اســـتئناف تقديم مســـاعدات نفطية لباكســـتان بقيمـــة 1.5 مليار دوالر علـــى األقل ســـنوًيا في يوليو، 	 

وهـــذه المنحـــة هـــي نصف المنحة التي كانت مقررة ســـابقًا، قبل أن تقـــوم الرياض بإلغائها في 2020 بعـــد توتر العالقات بينها 
وبيـــن إســـالم أبـــاد على خلفية الموقف من أحداث كشـــمير، ُيعتقـــد أن اعتماد المنحـــة النفطية يندرج ضمن سياســـة الرياض 
لتســـوية خالفاتها الســـابقة مع العديد من الدول بمن فيهم قطر، وتحســـبًا لتوصل إيران التفاق نووي مع الواليات المتحدة 
بمـــا ُيمّكنهـــا مـــن تصدير النفط واالســـتفادة من الغياب الســـعودي عن باكســـتان، باإلضافـــة إلى حاجة الواليـــات المتحدة إلى 

القواعد الباكســـتانية بعد انســـحابها المزمع من أفغانستان. 
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أعلنـــت الســـعودية تراجعهـــا عن تنفيذ مشـــروع إلنشـــاء مصفاة نفط فـــي مدينة جوادر بقيمـــة 10 مليـــارات دوالر، وأعلنت 	   	  
فـــي الوقت نفســـه عن إنشـــاء مصفـــاة للبترول ومجمع للبتروكيمياويات في مدينة كراتشـــي، كان مشـــروع إنشـــاء المصفاة 
فـــي جـــوادر قـــد تم التوقيع عليـــه أثناء زيارة محمد بن ســـلمان إلى باكســـتان عام 2019، ويســـتند قرار التحول إلى كراتشـــي إلى 
دراســـة جـــدوى طلبتها الســـعودية من شـــركة استشـــارية، حيـــث انتهت الدراســـة إلى عدم جـــدوى وجود المصفـــاة في جوادر 

التـــي تفتقر إلـــى البنية التحتيـــة الالزمة. 
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