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الثورة االجتماعية تصل إلى المطاعم السعودية

Bloomberg, 11 Aug. 2021

تشـــهد الرياض ثورة اجتماعية غير مسبوقة، 
تتمثـــل فـــي افتتـــاح المطاعـــم الفاخـــرة التـــي 
للمســـتهلك  معروفـــة  غيـــر  وجبـــات  ُتقـــّدم 
الثـــورة فـــي تقديـــم  الســـعودي، وال تقتصـــر 
األطبـــاق المختلفة، بل تتعداهـــا إلى توظيف 
النســـاء الســـعوديات فـــي تقديـــم الطعـــام 
واالســـتقبال، وتتمثـــل أهمية هـــذه التغيرات 
فـــي أنها تحصل في الرياض، والتي ُتعّد األكثر 
محافظـــة بين بقية مـــدن المملكـــة، وبالتالي 
فـــإّن التغيـــرات تحمل أثـــرًا مضاعفـــًا مقارنة 

مـــع حصولها فـــي أي مدينـــة أخرى. 
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قبـــل بضـــع ســـنوات لم يكن من المتخيـــل أن يفتح طاه أمريكي شـــهير مطعمًا فـــي الرياض، ناهيك 	 
عن مطعمـــه الثاني في أقـــل من عام. 

لـــو حصـــل هـــذا األمـــر في دبـــي أو لنـــدن أو ســـنغافورة فإنه لن يكون مدهشـــًا أبـــدًا، ولكنـــه كذلك في 	 
الريـــاض، باعتبارهـــا أكثـــر مدن الســـعودية الكبـــرى محافظة، حتـــى من الناحيـــة التذوقية. 

فـــي مطاعـــم الريـــاض الفاخرة يمكن توثيق التحول الذي شـــهدته الســـعودية في عهـــد األمير محمد 	 
بـــن ســـلمان جيـــدًا، وكذلـــك قيادتـــه االســـتبدادية المتزايـــدة، ففـــي المطاعم ُيســـمح باالختـــالط بين 

الجنســـين، وإن كان ذلـــك بـــدون كحول.
كانـــت المدينـــة معتـــادة علـــى المأكـــوالت اللبنانيـــة واإليطالية فـــي بعض األحيـــان، والتـــي تترافق مع 	 

الميـــاه الغازيـــة وعصيـــر التفاح، أمـــا اآلن فهناك أنواع مـــن الكوكتيالت الملونة واللحوم المســـتوردة 
والكعـــك المرصـــع بالرمان وأنواع القهوة المميزة، وحتى لحوم برســـكت وبابكا، وكما قال أحد مديري 
المطاعم الذين قابلناهم بأن معظم الناس ال يعرفون أن هذه اللحوم هي جزء من المطبخ اليهودي 

التقليـــدي، وحتى لـــو عرفوا ذلك، فلن يهتم الكثيرون في »الســـعودية الجديـــدة« بهذا التفصيل. 
ُيعـــد هـــذا التوســـع فـــي األذواق أمـــرًا مهمًا لبنـــاء صناعة الترفيـــه في المملكـــة، في دولة تقـــل أعمار 	 

%70 مـــن ســـكانها عـــن 40 عامًا، وكان هذا التوســـع شـــبه معدوم عندمـــا أطلق ابن ســـلمان خطته 
لتنويـــع االقتصـــاد بعيدًا عـــن النفط في عـــام 2016. 
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تهـــدف »رؤيـــة 2030« إلـــى زيـــادة إنفاق األســـرة على األنشـــطة الثقافيـــة والترفيهية إلـــى %6 بحلول 	 
عـــام 2030، مقارنـــة مع %2.9 في عـــام 2016.

أكثـــر مـــن %90 مـــن ســـكان الريـــاض البالـــغ عددهـــم 7.8 مليـــون نســـمة يأكلـــون بالخارج مـــرة واحدة 	 
على األقل في األســـبوع، وجدت اســـتطالع للرأي أن متوســـط   اإلنفاق الشـــهري على تناول الطعام 

بالخـــارج فـــي مطعـــم أو طلـــب التوصيل فـــي الوقت الحالي هـــو 1,330 ريال ســـعودي.
المطاعـــم الجديـــدة ال ُتقـــدم طعامـــًا جديـــدًا فقـــط، فالنســـاء تعمل في هـــذه المطاعـــم كمضيفات 	 

ونـــادالت، وهـــو تغييـــر كبيـــر مقارنـــة مع األيـــام التي كانـــت فيهـــا المطاعم تعلـــق الفتة تقـــول إنه »ال 
ُيســـمح للنســـاء بالدخول دون مرافـــق ذكر«. 

إضافـــة المزيـــد مـــن التنوع إلى الريـــاض يعني أيضًا الحد من قـــوة المطاوعة، والذيـــن كانوا قد جعلوا 	 
تنـــاول الطعام في الخـــارج تجربة مرهقة. 

معظـــم الســـعوديين الذيـــن تمت مقابلتهم إلعداد هـــذه المادة كانوا مترددين في إعطاء أســـمائهم 	 
الكاملـــة، حتى وهم يتحدثـــون دعمًا للتغييرات التي تحصـــل في المملكة. 
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وضع االقتصاد2
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عودة اإلنفاق في السعودية

Wall Street Journal, 13 Jul. 

تشـــهد  بـــأن  الماضـــي  العـــام  تنبـــؤات  رغـــم 
أنهـــا  إال  كبيـــرًا،  اقتصاديـــًا  تباطـــؤ  المملكـــة 
تمّكنـــت على ما يبدو من االنتقـــال إلى مرحلة 
االنتعـــاش االقتصادي بفضل ارتفاع أســـعار 
النفـــط وتحســـن برامج التلقيح رغـــم بطئها، 
ويالحـــظ أن مســـتويات إنفاق المســـتهلكين 
قـــد عـــادت إلى مســـتواها قبـــل أزمـــة كورونا، 
وقـــد أّدى هـــذا التحّســـن إلى رفـــع التوقعات 
العالميـــة لنمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي إلى 
%4.5 هذا العام، مقارنة مع التقدير الســـابق، 

والـــذي كان بحـــدود 2.5%.
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ال تتوقـــف خطوط الهاتف المخصصة لحجـــوزات المطاعم عن الرنين، في دليل على عودة االنتعاش 	 
االقتصادي إلى الســـعودية بما يتحدى التوقعات القاتمة.

شـــهدت العديـــد مـــن البلـــدان زيـــادة كبيـــرة فـــي اإلنفـــاق المحلي خـــالل فترة الطـــوارئ التـــي فرضها 	 
فايـــروس كورونـــا، إال أن الســـعودية لـــم تكـــن مـــن بين هـــذه الدول.

قامت الســـعودية خالل األزمة بتقديم حزمة مســـاعدات هي األضيق مقارنة مع بقية دول العشرين، 	 
وضاعفـــت ضريبة القيمـــة المضافة ثالث مرات لدعم مواردها المالية وقّللت حجم برنامج مســـاعدة 

األشـــخاص األشـــد فقرًا، وقد أّدى تبني الحكومة لنهج التقشـــف إلى تنبؤات بتباطؤ طويل األمد.
ومـــع ذلك، أدى ارتفاع أســـعار النفط وحملة التطعيم المتســـارعة إلى تعافـــي االقتصاد، فقد رفعت 	 

شـــركة Goldman Sachs توقعاتهـــا لنمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي إلـــى %4.5 هذا العـــام، مقارنة مع 
سابقًا.  2.5%

اســـتثمر الســـعوديون 18 مليـــار دوالر في الســـفر إلى الخارج فـــي عام 2019، وهو الموســـم األخير قبل 	 
ظهـــور فيروس كورونـــا، بحثًا عن المتعة التي ال يجدونها في المملكـــة، ولكنهم قضوا الصيف التالي 

بيوتهم.  في 
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تـــم منـــع الســـعوديين من الســـفر الدولي تقريبًا مـــن مارس 2020 حتـــى مايو من هذا العـــام، وال تزال 	 
اإلمـــارات وتركيـــا ولبنـــان - وكلها مناطق أساســـية لســـياحة الســـعوديين – محظورة، وأي ســـعودي 

ينتهـــك قائمـــة الدول المحظـــورة يواجه حظر الســـفر لمدة ثالث ســـنوات.
خشـــي االقتصاديـــون بعد فرض المســـؤولين عـــددًا كبيرًا من إجراءات التقشـــف العـــام الماضي من 	 

حدوث األســـوأ في المملكة، وقد كان رأي الحكومة أن هذه اإلجراءات كانت الخيارات المتاحة »األقل 
ضـــررًا«، وأنهـــا إجراءات ضروريـــة لحماية الموازنـــة مع انخفاض عائـــدات النفط، لكـــن المحللين اآلن 
يراجعـــون التوقعـــات مع تســـارع تعافـــي المملكـــة، مدعومًا بارتفاع أســـعار النفط، وتوســـيع برنامج 

التطعيم.
فقـــدت الســـعودية الســـياحة الوافـــدة بعدما أغلقـــت حدودها بإحـــكام، بما في ذلك الحـــج، ولكن كان 	 

لديهـــا الكثير لتكســـبه من بقاء الســـعوديين داخـــل المملكة. 
لطالمـــا أنفـــق المواطنـــون األثريـــاء أموالهم الترفيهيـــة في الخارج بســـبب محدودية خيـــارات الترفيه 	 

داخـــل المملكـــة المحافظـــة، وهـــو أمر يحـــاول ولي العهـــد األمير محمد بن ســـلمان تغييـــره في إطار 
برنامجه للتنويـــع االقتصادي.
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القيـــود علـــى الخـــروج مـــن المملكة ال تـــزال قائمـــة، حيث يتطلـــب الســـفر الحصول علـــى التطعيم، ولـــم يحصل 	 
ســـوى ربع الســـكان فقـــط علـــى حقنتين مـــن اللقاح. 

ارتفـــع إنفـــاق المســـتهلكين بنســـبة %3.3 فـــي النصـــف األول مقارنـــة بالفترة نفســـها من عام 2019، وشـــهدت 	 
شـــركة اإللكترونيـــات المتحـــدة، وهـــي سلســـلة متاجر للبيـــع بالتجزئـــة، ارتفـــاع أرباحها فـــي الربـــع األول بأكثر من 

الضعف.
عاد اإلنفاق االستهالكي السعودي إلى مستويات ما قبل الوباء.	 
ســـجلت المدفوعـــات اإللكترونيـــة فـــي المطاعـــم والمقاهي، خالل األســـبوع المنتهي فـــي الثالث مـــن يوليو رقمًا 	 

قياســـيًا بلـــغ 1.4 مليار ريال.
يعانـــي الســـعوديون األفقر مـــن ارتفاع الضرائب وأســـعار الطاقة، وتواجه الشـــركات التي تخدمهـــم وضعًا ماليًا 	 

 . صعبًا
قـــال الرئيس التنفيذي ألســـواق عبد هللا العثيم إن األشـــهر الســـتة األولـــى كانت »صعبة«، حيـــث أنفق العمالء 	 

أقـــل مـــن المتوقع، ولكن ال يزال يخطط للتوســـع وســـط أمل فـــي التعافي.
مراكـــز التســـوق والصالونـــات والصـــاالت الرياضيـــة مزدحمة، وتظهـــر بيانات التنقـــل من غوغل أن زيـــارات مكان 	 

العمـــل ارتفعـــت بنســـبة %7 مقارنـــة مـــع مـــا كان عليـــه الوضـــع قبـــل الوبـــاء، ويالحـــظ أن هـــذا االزدحام لـــم يتأثر 
بالبيانـــات الرســـمية عـــن أكثـــر مـــن 1000 حالة إصابـــة جديدة بفيـــروس كورونـــا يوميًا.

توقـــع بنـــك أبوظبي التجـــاري أن يتجاوز الناتج المحلـــي اإلجمالي في المملكة هذا العام مســـتويات 2019 بالقيمة 	 
اإلســـمية، وهـــو ما ُيظهـــر حقًا مدى ســـرعة انتعاش الســـعودية، مع توقعـــات برؤية الزخم الفعلـــي في النصف 

الثانـــي من العام.
 	
 	.2021/08/Bloomberg, Tax Hikes and Covid Can’t Stop Trapped Saudis from Spending, 08
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الموازنة السعودية تُقلص عجزها في الربع الثاني 

تقلـــص عجـــز الميزانيـــة الســـعودية إلـــى 4.6 
مليـــار ريـــال في الربـــع الثانـــي من عـــام 2021، 
نتيجة الرتفاع أســـعار النفط وزيادة اإليرادات 
الضريبيـــة، وبنـــاء علـــى مـــا تـــم تحقيقـــه فـــي 
النصـــف األول مـــن هـــذا العـــام، فيتوقـــع أن 
تتمكـــن الحكومـــة مـــن تحقيـــق هدفهـــا فـــي 
خفـــض العجـــز إلـــى 141 مليـــار ريـــال فـــي عام 
2021، خاصة مع اســـتمرار اإلنفـــاق الحكومي 
دون الحـــد األعلـــى المقـــرر، حيـــث انخفضـــت 
النفقات الرأسمالية بنسبة %36 في النصف 
األول مـــن عـــام 2021 مقارنـــًة بالنصف األول 

مـــن العـــام الماضي.
Bloomberg, 09 Aug. 2021
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تقلـــص عجـــز الميزانية الســـعودية إلـــى 4.6 مليار ريال فـــي الربع الثانـــي، نتيجة الرتفاع أســـعار النفط 	 
وزيادة اإليـــرادات الضريبية.

فقد شـــهدت المملكة ارتفاعًا في إيرادات النفط بنســـبة %38 في الفترة من أبريل إلى يونيو؛ مقارنة 	 
بالفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي، بينمـــا تضاعفت اإليرادات غيـــر النفطية ثالث مـــرات لتصل إلى 

116 مليار ريال. 
كانـــت هـــذه الزيـــادة متأتيـــة إلى حـــد كبير مـــن زيـــادة اإليـــرادات الضريبية؛ بعـــد أن ضاعفـــت الحكومة 	 

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة ثـــالث مـــرات إلـــى %15 في يوليـــو الماضـــي، بينما ظـــل اإلنفاق مقّيـــدًا عند 
حوالـــي 253 مليـــار ريال.

يعطي ارتفاع أســـعار النفط للمالية العامة للســـعودية دفعة قوية، بعد أن أدت أزمة العام الماضي 	 
إلـــى ارتفاع عجز الميزانيـــة إلى قرابة 300 مليار ريال. 

يهـــدف المســـؤولون إلـــى خفض العجز إلى 141 مليـــار ريال في 2021، بحيث يكـــون العجز بنحو %5 من 	 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، ويبدو حتى اآلن أنهم ســـيتمكنون مـــن تحقيق هذا الهدف، بعـــد أن حققوا 
عجـــزًا بقيمـــة 12 مليـــار ريال فقط فـــي النصف األول من العام، مع اســـتمرار اإلنفاق دون المســـتوى 
األعلـــى المحـــدد، حيـــث انخفضت النفقات الرأســـمالية بنســـبة %36 في النصف األول مـــن عام 2021 

مقارنـــًة بالنصف األول مـــن العام الماضي.
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وبناء على ذلك، يتوقع أن ينخفض   العجز إلى 62 مليار ريال للعام بأكمله.	 
اقترضـــت الحكومـــة أكثـــر بكثيـــر ممـــا تحتاجه في األشـــهر الســـتة األولى مـــن العام، حيـــث جمعت ما 	 

يقـــارب مـــن 14 مليار دوالر من مســـتثمرين محلييـــن ودوليين، متجـــاوزة العجز البالـــغ 3.2 مليار دوالر، 
وقالـــت وزارة المالية إن هذا االقتراض الزائد سيســـتخدم لســـد احتياجات التمويـــل في النصف الثاني.

الزيـــادة فـــي اإليـــرادات غير النفطية ال تعكس ارتفاع الضرائب فحســـب، بل تعكـــس أيضًا االنتعاش 	 
الحـــاد في النشـــاط االقتصـــادي غير النفطي، الذي وصل بالفعل إلى مســـتويات مـــا قبل الوباء.

انخفـــض اإلنفـــاق على أجور موظفي الحكومة بنســـبة %1 فـــي النصف األول، مقارنة بالفترة نفســـها 	 
مـــن العـــام الماضي، بعد أن ألغـــت الحكومة بدل »غالء المعيشـــة« للعمـــال العام الماضي.

انخفض اإلنفاق العســـكري بنســـبة %2 في النصف األول، بينما تراجع اإلنفاق على الخدمات البلدية 	 
بنســـبة %25، وانخفض اإلنفاق على البنية التحتية والمواصالت بنســـبة 19%

ارتفـــع اإلنفـــاق علـــى الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة بنســـبة %20، حيث كّرســـت الحكومـــة المزيد من 	 
التمويـــل للتصـــدي للوباء. 

 	2021/08/Bloomberg, Saudi Arabia’s Budget Deficit Narrows in Second Quarter on Oil, Taxes, 09
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شركة »معادن« تُحقق أرباحًا ألول مرة منذ ثمان سنوات

حققت »شركة التعدين العربية السعودية« 
صافـــي دخـــل في الربـــع الثاني من هـــذا العام 
بمـــا يعادل حوالـــي 1.1 مليار ريـــال، وهي المرة 
األولـــى التـــي ُتحقق الشـــركة مثل هـــذا الدخل 
منـــذ نحو ثمان ســـنوات، وُيعتقد أن الشـــركة 
ســـوف تســـتمر فـــي تحقيـــق األربـــاح خـــالل 
النصـــف الثاني مـــن العام، وتأتي هـــذه األرباح 
أداء  وتحســـن  الحكوميـــة  الحوافـــز  نتيجـــة 

االقتصـــاد العالمـــي عمومًا. 

Bloomberg, 08 Aug. 2021
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حققـــت »شـــركة التعديـــن العربية الســـعودية« )معـــادن( الحكومية أرباحًا في الربع الثاني بســـبب ارتفاع أســـعار 	 
الســـلع األوليـــة، وقال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة إن االرتفاع سيســـتمر على األرجح حتى نهايـــة عام 2021.

ذكرت الشركة أنها حققت صافي دخل يفوق مليار ريال للمرة األولى منذ نحو ثمان سنوات. 	 
جـــاء ارتفـــاع أربـــاح الشـــركة فـــي الربـــع الثانـــي البالغـــة 1.10 مليـــار ريال، بمـــا يتماشـــى مـــع التوقعات، بعـــد قفزة 	 

المبيعـــات بنســـبة %52، مـــن 434 مليـــون ريـــال فـــي نفـــس الفتـــرة قبـــل عام.
جاء ارتفاع المبيعات بفعل ازدهار الطلب نتيجة للحوافز الحكومية الضخمة وانتعاش االقتصاد العالمي. 	 
ومـــع ذلـــك، حـــذر الرئيـــس التنفيذي للشـــركة مـــن أن التضخم قـــد يحد مـــن القدرة الشـــرائية للمســـتهلكين، وأن 	 

اســـتمرار تفشـــي فيـــروس كورونـــا قد يحد مـــن التعافـــي االقتصادي.
وقـــال الحربـــي إن الشـــركة ســـتعزز اإلنفـــاق علـــى التنقيـــب عن المعـــادن فـــي المملكة، وستوســـع إنتـــاج الذهب 	 

والفوســـفات على مـــدى الســـنوات العديـــدة المقبلة. 
 	2021/08/Bloomberg, Saudi State Miner Maaden Sees Commodity Rally Continuing in 2021, 08
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صندوق االستثمار يشتري حصة في شركة سيارات إيطالية

قـــام صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة بشـــراء 
حّصة بقيمة %30 من شركة صناعة السيارات 
هـــذا  ويأتـــي  باغانـــي،  هوراســـيو  اإليطاليـــة 
االســـتثمار ضمن اهتمـــام الصنـــدوق المتزايد 
بصناعة الســـيارات، حيث كان قد اســـتثمر في 
عـــّدة شـــركات أخـــرى خـــالل األعـــوام الماضية، 
من بينها تســـال ولوسيد، كما تسعى المملكة 
للســـيارات  مصنـــع  إنشـــاء  إمكانيـــة  لبحـــث 

الكهربائيـــة علـــى أرضها. 

Bloomberg, 19 Aug. 2021
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اشـــترى صندوق الثروة الســـيادية الســـعودي حصة أقلية في شـــركة صناعة الســـيارات اإليطالية هوراســـيو باغاني، في مؤشـــر 
جديـــد على اهتمام المملكة بشـــكل متزايد بصناعة الســـيارات.

هذا االستثمار هو جزء من شراكة استراتيجية طويلة األمد مع الشركة اإليطالية العريقة. 
ســـوف تحتفـــظ عائلـــة باغاني بالســـيطرة الكاملة على الشـــركة، في الوقت الذي ســـيحصل فيـــه صندوق االســـتثمارات العامة 

على %30 من الشـــركة.
يقـــع مقـــر الشـــركة بالقـــرب من مودينـــا في شـــمال إيطاليا، وقد أسســـها رجل األعمـــال اإليطالـــي األرجنتيني هوراســـيو باغاني 

في عـــام 1992. 
وصـــف الرئيـــس التنفيـــذي ورئيـــس مجلـــس اإلدارة صنـــدوق االســـتثمارات العامة بأنـــه »الشـــريك المثالي« لمواصلـــة تحقيق 

»مكانـــة تجاريـــة مميـــزة في قطـــاع ســـيارات الهايبر«.
وكان الصنـــدوق قـــد عّيـــن فـــي أبريل الماضي مستشـــارين الستكشـــاف إنشـــاء شـــركة محلية لصناعـــة الســـيارات الكهربائية، 

وكان مـــن بين المستشـــارين »مجموعة بوســـطن االستشـــارية«. 

وقـــد كان الصنـــدوق فاعـــاًل فـــي مجـــال الســـيارات الكهربائيـــة منذ عدة ســـنوات، حيث اســـتحوذ علـــى حصة صغيرة في شـــركة 
.Lucid تيســـال عـــام 2018 واســـتثمر الحقًا في شـــركة

اســـتعان الصنـــدوق فـــي هذه الصفقة بـــكل من روتشـــيلد وشـــركاه وFreshfields Bruckhaus Deringer كمستشـــارين ماليين 
وقانونيين.

 ,Bloomberg
 ,Saudi Wealth Fund Buys 30% Stake in Supercar Maker Pagani

2021/08/19
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اكتتاب شركة التنمية لألغذية

تمّكنت شركة »التنمية« من جمع 402 
مليون ريال فـــي اكتتابها العام األولي، 
والشـــركة هي ثاني أكبر منتج للدواجن 
في الســـعودية، وُتســـيطر على حوالي 
%18 من ســـوق الدواجن في المملكة، 
وقد تمّكنت الشركة من النمو بنسبة 
%20 خـــالل فتـــرة إغالقـــات كوورنا في 
العام الماضي، وتســـعى الشركة بعد 
االكتتـــاب إلـــى التوســـع عالميـــًا، حيـــث 
كل  الســـتهداف  مخططـــات  تملـــك 

أسواق المســـلمين حول العالم. 

Bloomberg, 09 Aug. 2021
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ُتخطط شـــركة »التنمية« لألغذية، ثاني أكبر منتج للدواجن في الســـعودية، لتوســـيع قطاع الدجاج الحالل في أســـواق جديدة، 	 
بعـــد االكتتاب العام األولـــي الذي انتهى في األســـبوع األخير من يوليو.

وقالـــت الشـــركة بأنهـــا تتطلع إلى التوســـع محليـــًا وإقليميًا وعالميًا، وأنها تســـتهدف 1.8 مليار مســـلم حـــول العالم من خالل 	 
توسعها.

وجمعـــت الشـــركة ومقرهـــا الريـــاض 402 مليـــون ريـــال فـــي الطرح العـــام األولـــي، وتمتلـــك »التنميـــة« حوالي %18 من ســـوق 	 
الســـعودي. الدواجن 

وقالـــت الشـــركة: لقـــد أصبح الطعـــام الحالل فرصة رئيســـية للعديد من الشـــركات، وبحلول عـــام 2025 ســـنكون قادرين على 	 
االســـتعداد لهذا التوسع.

تعمل الشـــركة بشـــكل أساســـي في الســـعودية، ولها فروع في أجزاء من الشـــرق األوســـط وأفريقيا، وقالت بأنها تأمل في 	 
التوســـع إلـــى الواليـــات المتحدة وأوروبا وآســـيا وأمريكا الالتينية، بتمويـــل »أدوات مالية متنوعة« مـــن كل من المقرضين.

تركز الشركة بشكل أساسي على إنتاج الدجاج الطازج والمجمد، وتفكر أيضًا في التوسع إلى منتجات أخرى.	 
كانـــت البورصـــة الســـعودية هـــي الســـوق األكثر ســـخونة لالكتتابـــات العامة األولية في الشـــرق األوســـط على مـــدى العامين 	 

الماضيين. 
أنهـــت »التنمية« عملية بناء الدفاتر لالشـــتراكات المؤسســـية بنســـبة تغطيـــة بلغت %9534، حيث حددت ســـعر العرض في 	 

نطاقها. أعلى 
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قبـــل إدراجهـــا، درســـت »التنميـــة« اســـتراتيجيات مختلفة، بمـــا في ذلك عمليـــات االندماج واالســـتحواذ والبيع واالســـتثمارات 	 
األخـــرى، لكنهـــا وجدت أن االكتتـــاب العام هـــو »اإلجابة األكثر اســـتدامة« وفقًا للشـــركة.

نمت الشركة بنسبة %20 حتى أثناء عمليات اإلغالق بسبب فايروس كورونا.	 
قالـــت الشـــركة إنهـــا تســـعى إلى التخلص مـــن انبعاثـــات الكربون فـــي الســـنوات القادمة، في قطـــاع معروف بتلوثـــه. وقالت 	 

إن ذلـــك ســـيأتي عـــن طريق اســـتخدام مياه الصرف لزراعة مليون شـــجرة في الســـنوات الخمـــس المقبلة، وتوفيـــر مليار بذرة 
للمســـتهلكين لتشـــجيع الزراعة، من بين مبـــادرات أخرى.

كانـــت الشـــركة مـــوردًا لسالســـل الوجبـــات الســـريعة الرئيســـية، ماكدونالـــدز وبرغر كينغ وســـبوي، مـــن بين عمـــالء آخرين في 	 
. لمنطقة ا

فقد سهم التنمية يوم 8 أغسطس 2.80 ريال من قيمته، ليصبح 101 ريال. 	 
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أرامكو وإنتاج 3
النفط
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النفط السعودي إلى آسيا يواجه تحديات

قامـــت شـــركة أرامكو برفع أســـعار نفطهـــا الموجه 
إلى آســـيا بحوالـــي 20-30 ســـنتًا للبرميل، فـــي الوقت 
الـــذي يتراجـــع فيـــه الطلب علـــى النفط هنـــاك بفعل 
الشـــركات  وقيـــام  كورونـــا،  مـــن  الجديـــدة  الموجـــة 
األمريكيـــة والروســـية بعـــرض المنتجـــات المماثلـــة 
لجـــودة النفط الســـعودي بأســـعار أقل، ولـــذا يتوقع 
أن تقـــوم منشـــآت التكرير اآلســـيوية بطلـــب كميات 

أقـــل مـــن النفط الســـعودي في شـــهر ســـبتمبر. 

Bloomberg, 06 Aug. 2021
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قامـــت الســـعودية برفـــع أســـعار النفـــط المتجه إلى آســـيا، وهو ما قد يأتي بنتائج عكســـية، خاصـــة في الوقت الـــذي تقّدم فيه 	 
الواليات المتحدة وروســـيا بدائل بأســـعار تنافسية.

وكانت أرامكو الســـعودية قد رفعت أســـعار درجاتها العربية المتوســـطة والثقيلة لمبيعات ســـبتمبر إلى آســـيا من 20 إلى 30 	 
ســـنتًا للبرميـــل، وهـــو أعلى مســـتوى لهـــذه الدرجات منذ أربعة أشـــهر، وهو أقـــل من االختالف في مؤشـــر دبي، والـــذي تعتمد 

عليه أرامكو في أســـعارها.
وبالمقابل، فإّن األصناف األمريكية والروسية ذات الجودة المماثلة تم عرضها في آسيا بأسعار أقل من الشهر الماضي.	 
قد يؤدي ذلك إلى توجه شركات التكرير اآلسيوية لشراء كميات أقل من الكميات المتعاقد عليها مع أرامكو. 	 
بدأت السوق تشهد عرض شحنات فورية، مع ضخ منظمة أوبك وحلفائها للمزيد من النفط.	 
توقعـــت مؤسســـة البتـــرول الوطنيـــة الصينيـــة أن تـــؤدي موجة كورونـــا األخيرة إلـــى تراجع %5 مـــن الطلب علـــى النفط قصير 	 

األجـــل فـــي الصيـــن، وهي أكبر مســـتورد للنفـــط الخام فـــي العالم. 
 	
 	
 	 ,Bloomberg
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تراجع طلبات النفط السعودي إلى آسيا

قامت أربع مصاٍف في شـــمال وجنوب شـــرق آسيا 
بطلب كميات أقل من النفط الســـعودي في شـــهر 
أغســـطس، وبالمقابـــل تســـجيل مزيد مـــن طلبات 
شـــراء النفـــط األمريكـــي، ويعـــود هـــذا التراجـــع إلـــى 
قيام الســـعودية برفع أســـعارها إلى آســـيا، وتراجع 
الطلـــب فـــي العديـــد مـــن الـــدول اآلســـيوية نتيجـــة 

دلتا.  لتفشـــي متحول 

Bloomberg, 11 Aug. 2021
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طلبـــت العديـــد مـــن المصافي اآلســـيوية نفطـــًا أقل من الســـعودية لشـــهر ســـبتمبر، نتيجة لتراجـــع الطلب علـــى النفط هناك 
تأثـــرًا بانتشـــار متحـــول دلتا من فايـــروس كورونا.

وقـــد طلـــب أربعـــة عمـــالء علـــى األقـــل، ثالثـــة منهـــم في شـــمال شـــرق آســـيا وواحد فـــي جنوب شـــرق آســـيا، كميـــات أقل من 
اإلمـــدادات المتعاقـــد عليها لشـــهر ســـبتمبر. 

تعمـــل الســـلطات فـــي جميـــع أنحاء آســـيا علـــى توســـيع أو فرض قيـــود جديدة علـــى التنقـــل لكبح جمـــاح متحول دلتا ســـريعة 
االنتشار. 

رفعت أرامكو أســـعار خاماتها العربية الخفيفة والمتوســـطة إلى أعلى مســـتوياتها منذ فبراير 2020، مما أتاح فرصة لمنشـــآت 
التكرير للحصول على أســـعار أكثر تنافســـية من الواليات المتحدة وروسيا.

تقترب عالوة خام برنت في مؤشـــر دبي من أدنى مســـتوى لها منذ منتصف يونيو، مما يجعل براميل حوض المحيط األطلســـي 
أكثر جاذبية. 

أصـــدرت شـــركة فورمـــوزا للبتروكيماويـــات التايوانية في بداية أغســـطس مناقصة نادرة لشـــراء الخام األمريكي فـــي الفترة من 
أكتوبر إلى نوفمبر، بينما اشـــترت شـــركتان من شـــمال شـــرق آســـيا حوالي 5 ماليين برميل نفط أمريكي لشـــهر نوفمبر.

 ,Bloomberg
 ,Several Asia Buyers Take Less Saudi Oil as Delta Hits Demand

2021/08/11
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سوق األسهم يُحقق أفضل أداء منذ 13 عامًا

ســـّجل ســـوق تـــداول فـــي شـــهر أغســـطس أعلى 
مســـتوى لـــه منـــذ أكثـــر مـــن 13 عامـــًا، كمـــا ســـّجل 
أطول سلســـلة مكاســـب متتاليـــة منذ عـــام تقريبًا، 
ويأتـــي هـــذا التقـــّدم بســـبب ارتفـــاع أســـعار النفـــط 
المؤسســـات  أبـــرز  ومـــن  الحكوميـــة،  والمشـــاريع 
والشـــركات التـــي حققـــت أفضـــل النتائـــج مصـــرف 
الراجحـــي والبنـــك الوطني الســـعودي والمؤسســـة 

األساســـية. للصناعـــات  الســـعودية 

Bloomberg, 02 Aug. 2021
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أعلـــى 	  عنـــد  الســـعودية  األســـهم  ســـوق  أغلـــق 
مســـتوى له منذ أكثر من 13 عامـــًا، نتيجة إعالنات 

األربـــاح اإليجابيـــة وارتفـــاع أســـعار النفط.
وقد ارتفع مؤشر »تداول« القياسي بنسبة 0.8% 	 

يـــوم 2 أغســـطس، ليغلـــق عنـــد أعلـــى مســـتوى 
له منـــذ ينايـــر 2008، وارتفـــع المقياس للجلســـة 
الحاديـــة عشـــرة، وهي أطول سلســـلة مكاســـب 

متتاليـــة منذ عـــام تقريبًا. 
وقـــاد مصـــرف الراجحي، الذي أعلن عـــن أرباح يوم 	 

1 أغســـطس، المكاســـب على المؤشـــر الرئيسي 
الوطنـــي  البنـــك  وكان   ،3.4% بنســـبة  مرتفعـــًا 
الســـعودي والمؤسســـة الســـعودية للصناعات 
األساســـية من بين األسهم الرئيســـية المتقدمة.



30السعودية في اإلعالم االقتصادي

مـــن المتوقـــع أيضـــًا أن يكـــون معدل التضخـــم في الســـعودية للعام بأكملـــه أعلى من عوائد الســـندات، مما يجعل األســـهم 	 
وســـيلة تحـــوط أكثر جاذبية مـــن التضخم.

جـــاء التحســـن في األســـهم المدرجة في المملكة هـــذا العام نتيجة الرتفاع أســـعار النفط والمشـــاريع الحكومية، بما في ذلك 	 
برنامـــج يهدف إلى جـــذب 5 تريليونات ريال من اســـتثمارات القطاع الخاص.

قفزت األسهم السعودية بالنفط متفوقة على نظيراتها في األسواق الناشئة	 
تفـــّوق المؤشـــر القياســـي علـــى نظرائه في األســـواق الناشـــئة حتى عـــام 2021، لكنـــه ال يزال أقل بنســـبة %46 تقريبـــًا من أعلى 	 

مســـتوى لـــه فـــي عـــام 2006، عندما أّدت جهـــود الحكومة آنذاك الســـتخدام أســـواق رأس المال للمســـاعدة في إعـــادة توزيع 
الثـــروة النفطيـــة إلـــى تضخيـــم فقاعة المضاربـــة التي يقودها فـــي الغالب تجـــار التجزئة.

تبـــع ذلـــك انهيـــار حـــاد، نتـــج عن عـــدة عوامل، بما فـــي ذلك شـــائعات عن توجـــه الحكومة لوقـــف التـــداول وحدود التـــداول التي 	 
فرضتهـــا الهيئـــة التنظيميـــة، والتـــي أّدت إلـــى موجة مـــن البيع الناجمة عـــن الذعر. 

 	2021/08/Bloomberg, Saudi Stocks Hit Highest Level Since 2008 Over Earnings, Oil, 02
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أرامكو تُحقق أكبر دخل منذ نهاية عام 2018

حققـــت شـــركة أرامكـــو صافي ربـــح بلـــغ 95.5 مليار 
ريـــال في الربـــع الثاني من عام 2021، وهـــو أكبر دخل 
ُتحققـــه الشـــركة منـــذ نهايـــة 2018، وارتفـــع التدفق 
النقـــدي الحر في الشـــركة إلى 22.6 مليـــار دوالر، وهو 
أعلى من أرباح الشـــركة الفصليـــة البالغة 18.8 مليار 
دوالر، فـــي إنجاز هـــو األول من نوعه منذ بداية جائحة 

كورونا. فيروس 

Bloomberg, 08 Aug. 2021
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حققـــت شـــركة أرامكـــو صافي ربح بلـــغ 95.5 مليـــار ريال 	 
فـــي الربـــع الثاني من عـــام 2021، وهـــو أكبر دخـــل ُتحققه 

الشـــركة منذ نهايـــة 2018. 
وارتفـــع التدفق النقدي الحر في الشـــركة إلـــى 22.6 مليار 	 

دوالر، وهـــو أعلـــى مـــن أربـــاح الشـــركة الفصليـــة البالغة 
18.8 مليـــار دوالر، في إنجاز هـــو األول من نوعه منذ بداية 

جائحة فيـــروس كورونا.
أدت إعادة فتح االقتصادات الرئيســـية إلى ارتفاع أسعار 	 

النفـــط الخام، حيث ارتفـــع بنحو %35 هذا العام. 
فـــي بدايـــة أغســـطس قالت شـــركات النفط مثـــل BP و	 

Chevron Corp و Royal Dutch Shell إنها ستزيد عمليات 
إعـــادة شـــراء األســـهم والمدفوعـــات، بما ُيظهـــر ثقتها 

بتجـــاوز المرحلة األســـوأ من وبـــاء كورونا. 
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انخفـــض معـــدل تســـيير أرامكو، وهو مقيـــاس لصافي الدين إلى حقوق الملكيـــة، إلى %19.4 من %23 في نهايـــة 2020، رغم أنه 	 
ال يزال أعلى من الســـقف المفضل للشـــركة، والبالغ 15%. 

حصـــل هـــذا التراجـــع بفضـــل التدفق النقدي المرتفع، واســـتخدام الشـــركة بعض العائـــدات من بيع حصة فـــي خطوط أنابيب 	 
النفـــط لســـداد ديونهـــا، وهـــي الصفقة التي أنجزتها الشـــركة في يونيو، وحصلـــت بموجبها علـــى 12.4 مليار دوالر.

بلغ اإلنفاق الرأسمالي للشركة 15.7 مليار دوالر في النصف األول من العام، وتتوقع أرامكو أن يبلغ مجمل اإلنفاق الرأسمالي 	 
لكامل عام 2021 حوالي 35 مليار دوالر.

سيخصص جزء من هذه األموال لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام اليومية إلى 13 مليون برميل، مقارنة مع 12 مليونًا حاليًا. 	 
قال ناصر: إن أرامكو تجد أمامها فرصة في السوق نتيجة لتخفيض المنتجين اآلخرين على مستوى العالم استثماراتهم. 	 
فـــي ظل مســـتويات اإلنفاق الرأســـمالي الحالية وأســـعار النفط، يتوقع معظـــم المحللين أن تكون أرامكو قـــادرة على تغطية 	 

التزامهـــا بتوزيعـــات األربـــاح مـــن خـــالل التدفق النقـــدي الحر، حتـــى أن العاملين في بنـــك أوف أمريكا أشـــاروا إلى ضـــرورة رفع 
تعويضـــات أرامكـــو لتظل قادرة على المنافســـة اآلن.
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انخفـــض معـــدل تســـيير أرامكو، وهو مقيـــاس لصافي الدين إلى حقوق الملكيـــة، إلى %19.4 من %23 في نهايـــة 2020، رغم أنه 	 
ال يزال أعلى من الســـقف المفضل للشـــركة، والبالغ 15%. 

حصـــل هـــذا التراجـــع بفضـــل التدفق النقدي المرتفع، واســـتخدام الشـــركة بعض العائـــدات من بيع حصة فـــي خطوط أنابيب 	 
النفـــط لســـداد ديونهـــا، وهـــي الصفقة التي أنجزتها الشـــركة في يونيو، وحصلـــت بموجبها علـــى 12.4 مليار دوالر.

بلغ اإلنفاق الرأسمالي للشركة 15.7 مليار دوالر في النصف األول من العام، وتتوقع أرامكو أن يبلغ مجمل اإلنفاق الرأسمالي 	 
لكامل عام 2021 حوالي 35 مليار دوالر.

سيخصص جزء من هذه األموال لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام اليومية إلى 13 مليون برميل، مقارنة مع 12 مليونًا حاليًا. 	 
قال ناصر: إن أرامكو تجد أمامها فرصة في السوق نتيجة لتخفيض المنتجين اآلخرين على مستوى العالم استثماراتهم. 	 
فـــي ظل مســـتويات اإلنفاق الرأســـمالي الحالية وأســـعار النفط، يتوقع معظـــم المحللين أن تكون أرامكو قـــادرة على تغطية 	 

التزامهـــا بتوزيعـــات األربـــاح مـــن خـــالل التدفق النقـــدي الحر، حتـــى أن العاملين في بنـــك أوف أمريكا أشـــاروا إلى ضـــرورة رفع 
تعويضـــات أرامكـــو لتظل قادرة على المنافســـة اآلن.
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قالـــت أرامكـــو بأنهـــا مـــا زالت تـــدرس بعنايـــة اســـتثمارًا مقترحًا فـــي أعمـــال تكرير النفـــط التابعة لشـــركة ريالينس إندســـتريز 	 
الهنديـــة، وكانت أرامكو قد ناقشـــت في عام 2019 شـــراء حصـــة %20 مقابل 15 مليار دوالر تقريبًا، لكن الصفقة تأخرت بســـبب 

وبـــاء كورونـــا، وقالـــت ريالينس فـــي يونيو إنـــه ينبغي االنتهاء مـــن هذه الصفقة هـــذا العام.
شـــهدت أعمـــال التنقيـــب واإلنتـــاج ألرامكـــو - والتي تتكون أساســـًا مـــن إنتاج النفط والغـــاز - ارتفاعـــًا في أرباحها قبـــل الفوائد 	 

والضرائـــب، حيـــث وصلـــت إلى 45.3 مليـــار دوالر بين أبريل ويونيو، بزيادة بنســـبة %208 عن العام الســـابق و%13 عن الربع األول.
بلغ متوسط   إنتاج النفط الخام، الذي تعثر منذ العام الماضي بسبب التزامات السعودية أوبك، 8.6 مليون برميل يوميًا.	 
حققـــت وحـــدة التكريـــر والبتروكيماويات في أرامكو أرباحًا بقيمة 4.6 مليار دوالر قبل الفوائـــد والضرائب في الربع الثاني، مقارنة 	 

مـــع نتائـــج خاســـرة فـــي نفـــس الفترة مـــن عـــام 2020، وجاء تحقيـــق هذه األربـــاح نتيجـــة الهوامـــش المرتفعة علـــى المنتجات 
المكررة ومســـاهمات من الشـــركة الســـعودية للصناعات األساســـية )سابك(. 
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وكانـــت ســـابك - التـــي تمتلـــك أرامكـــو %70 منهـــا - قـــد أعلنت عـــن أفضل نتائجهـــا خالل مـــا يقارب من عقـــد من الزمـــن بداية 	 
أغســـطس، نتيجـــة الرتفـــاع الطلب على البالســـتيك والطـــالء والتعبئـــة والتغليف.

ارتفع سهم أرامكو في الرياض يوم 8 أغسطس بنسبة %0.3، ليصل إلى 35.15 ريااًل. 	 
 	
 	
 	 ,Bloomberg
 	 ,Saudi Aramco Follows Big Oil Competitors as Profit Surges
 	2021/08/08
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سابك تحّقق أفضل أرباحها منذ عشر سنوات

حققـــت شـــركة ســـابك صافي دخـــل بلـــغ 7.64 مليار 
ريـــال، وهـــو أعلى رقـــم ربع ســـنوي ُتحققه الشـــركة 
منـــذ مـــا يقارب من عقد مـــن الزمان، وبزيـــادة حوالي 
%60 عـــن األشـــهر الثالثـــة األولى من العـــام، وزادت 
اإليرادات بنســـبة %72 على أساس ســـنوي إلى 11.3 
مليار دوالر. وتأتي هذه األرباح نتيجة النفتاح الســـوق 
العالمـــي من جديد، وزيادة الطلب على الســـلع التي 

ُتنتجها الشـــركة عالميًا.
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حققت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، 	 
أكبـــر صانع للمـــواد الكيميائية في العالـــم من حيث القيمة 
الســـوقية، ارتفاعـــًا فـــي األرباح فـــي الربع الثانـــي، حيث أّدى 
التعافـــي االقتصـــادي بعـــد وباء فيـــروس كورونـــا إلى رفع 
الطلـــب على منتجات الشـــركة، من البالســـتيك إلى الطالء.

حققت الشـــركة التي تسيطر عليها شـــركة أرامكو، صافي 	 
دخـــل بلـــغ 7.64 مليـــار ريـــال، وهـــو أعلـــى رقـــم ربع ســـنوي 
ُتحققه الشـــركة منذ ما يقارب من عقد من الزمان، وبزيادة 
حوالـــي %60 عن األشـــهر الثالثـــة األولى من العـــام، وزادت 
اإليرادات بنســـبة %72 على أســـاس ســـنوي إلى 11.3 مليار 

دوالر.
تشـــهد شـــركات الكيماويـــات ارتفاعـــًا حـــادًا فـــي أرباحهـــا، 	 

حيـــث زاد الطلـــب العالمـــي علـــى مـــواد التعبئـــة والتغليف 
واألرضيات والســـقوف بشـــكل ملحوظ هذا العام، وسط 

إعـــادة االنفتـــاح االقتصادي. 
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ارتفعت أسعار المكونات الكيميائية مثل البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد، المستخدمة في صناعة البالستيك والمذيبات 	 
ومـــواد البنـــاء األخـــرى، إلى مســـتويات قياســـية. وال تزال صناعـــة المـــواد الكيميائية في طـــور التعافي على إثـــر عواصف فبراير 

فـــي الواليات المتحدة، والتي تســـببت في انقطاع كبيـــر في اإلمدادات.
وقالت ســـابك إنها اســـتفادت مـــن »ارتفاع أســـعار المنتجات وأحجام المبيعـــات، مدعومة بالطلب الصحـــي وظروف العرض 	 

المحدودة لمعظم المنتجات الرئيســـية«.
وتتوقع الشـــركة، التي تصنع الصلب أيضًا - والتي وصلت أســـعارها إلى مســـتويات قياســـية - أن تنخفض الهوامش الربحية، 	 

لكنها »ســـتظل ســـليمة« خالل الفترة المتبقية من العام.
وقـــال الرئيس التنفيذي يوســـف البنيان: »نـــرى أنه ال يزال هناك طلب قوي على منتجاتنا األساســـية، ونتوقع أن يظل النصف 	 

الثاني مشـــابهًا إلى حد ما للنصـــف األول من عام 2021«.
وقال إن سابك ليس لديها خطط لبيع الديون قريبًا.	 
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أوصـــى مجلـــس إدارة ســـابك فـــي يونيـــو حزيـــران بتوزيـــع أربـــاح نقدية بواقـــع 1.75 ريال للســـهم عـــن النصف األول مـــن 2021، 	 
ارتفاعـــًا مـــن 1.50 ريـــال قبل عام عندما خســـرت الشـــركة. 

ارتفع سهم سابك بنسبة %22 منذ نهاية عام 2020، متفوقًا على المنافسين.	 
تتوقـــع الســـعودية أن يشـــكل صانعـــو المواد الكيميائية، مثل ســـابك، والتي تبلغ قيمتها الســـوقية 99 مليار دوالر، األســـاس 	 

للصناعات التحويلية الجديدة وصناعات الســـلع االســـتهالكية.
 	
 	2021/08/Bloomberg, Saudi’s Sabic Sees Profit Surge Amid Global Chemical Boom, 05
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صفقة سابك تعطي بوادر نجاح بالنسبة ألرامكو 

عندما قررت أرامكو شـــراء حّصة سابك قبل عامين 
مـــن صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة، كان ُينظر إلى 
هـــذه الصفقـــة باعتبارهـــا صفقة خاســـرة بالنســـبة 
ألرامكـــو، وبأنهـــا نقل للمال الحكومـــي من جيب إلى 
جيـــب، لكـــن األرباح التـــي حققتها ســـابك فـــي الربع 
الثاني من عام 2021 ُتشـــير إلى أن الشـــركة يمكن أن 

تكون صفقـــة رابحة بالنســـبة ألرامكو. 

Bloomberg, 09 Aug. 2021
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ســـابك 	  شـــركة  بشـــراء  أرامكـــو  قـــرار  تســـبب 
للكيماويـــات فـــي ارتفاع مســـتويات ديـــون أرامكو، 
مقارنـــة مع هدف االقتراض الذي فرضته الشـــركة 
على نفســـها، لكـــن أداء ســـابك اآلن يظهر قدرتها 
علـــى تســـديد هـــذه الديـــون، بعـــد ارتفـــاع أســـعار 

البالســـتيك والطـــالء والتغليـــف.
ســـاعد االســـتحواذ في العـــام الماضـــي على حصة 	 

ســـابك بقيمـــة 69 مليـــار دوالر علـــى إحـــداث تحول 
فـــي أعمـــال أرامكـــو لتحويـــل النفط إلى بالســـتيك 

أخرى.  ومنتجـــات 
وقـــد أعلنـــت وحـــدة التكرير عـــن أرباح قبـــل الفوائد 	 

والضرائـــب بلغـــت 4.6 مليار دوالر فـــي الربع الثاني، 
ارتفاعـــًا مـــن 344 مليـــون دوالر خســـارة فـــي نفس 

الفترة من عـــام 2020. 
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أعلنـــت ســـابك - أكبـــر صانـــع للمـــواد الكيميائيـــة فـــي العالم مـــن حيث القيمـــة الســـوقية - بداية أغســـطس عن أعلـــى صافي 	 
دخـــل فصلـــي لهـــا منذ ما يقـــارب من عقد مـــن الزمن، حيث عـــزز التعافـــي االقتصادي من جائحـــة فيروس كورونـــا الطلب على 

 . منتجاتها
قـــال الرئيـــس التنفيـــذي ألرامكو أمين ناصـــر إن أرامكو تتقـــدم حاليًا عن الجدول الزمنـــي المحدد في خططهـــا للحصول على 3 	 

مليـــارات دوالر إلـــى 4 مليارات دوالر لدمج ســـابك بحلول عام 2025.
فـــي أكبـــر صفقـــة نقدية فقط فـــي العاميـــن الماضيين، اشـــترت أرامكـــو %70 من ســـابك من صنـــدوق االســـتثمارات العامة، 	 

وكان ُينظـــر إلـــى عملية االســـتحواذ على نطاق واســـع على أنهـــا نقل أموال الحكومة مـــن جيب إلى آخر، بداًل مـــن كونها صفقة 
ألرامكو. كبيرة 

انخفض ســـعر ســـهم ســـابك إلى النصـــف تقريبًا في 12 شـــهر بعد إعـــالن أرامكو عن الصفقـــة في مـــارس 2019، ويتم تداوله 	 
اآلن عنـــد 122.40 ريـــااًل، وهو الســـعر الذي وافقت أرامكـــو على دفعه.

أدى الديـــن الـــذي حصلـــت عليـــه أرامكو لتمويل الشـــراء، إلى جانب التعهد بدفـــع 75 مليار دوالر من األرباح الســـنوية، إلى نقص 	 
كبيـــر فـــي الســـيولة النقدية، ومع انخفاض أســـعار النفـــط العام الماضي، لم تحصل الشـــركة على ما يكفـــي لتغطية توزيعات 

األرباح، لكن وضع الســـوق تغّيـــر هذا العام.
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ارتفـــع التدفـــق النقـــدي الحـــر ألرامكو إلـــى 22.6 مليـــار دوالر بين أبريـــل ويونيو، وهو مـــا يزيد علـــى أرباحها ربع الســـنوية البالغة 	 
18.8 مليـــار دوالر ألول مـــرة منـــذ بداية الوباء. 

وقـــد انخفـــض مؤشـــر Gearing، وهو مقياس لصافي الدين إلـــى حقوق الملكية، إلى %19.4 من %23 فـــي نهاية عام 2020، على 	 
الرغـــم من أنه ال يـــزال أعلى من الحد األقصى المفضل لـــإدارة، وهو 15%.

ال يزال أمام أرامكو عدة سنوات أخرى قبل أن تسدد ديونها المترتبة بسبب صفقة سابك. 	 
اســـتجابًة لتراجع أســـعار النفط العام الماضي، أعادت أرامكو التفاوض بشـــأن شـــروط الدفع التي اتفقت عليها مع صندوق 	 

االســـتثمارات العامة، ومنحت نفســـها ثالث سنوات إضافية. 
 	
 	 ,Bloomberg
 	2021/08/Aramco’s Giant Chemicals Deal Starts to Show Signs of Paying Off, 09
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أرامكو تتحدى دعوات خفض انبعاثات الكربون

فـــي الوقـــت الـــذي تدعـــو فيـــه األمـــم المتحـــدة إلـــى 
شـــركات  وتتوجـــه  الكربـــون،  انبعاثـــات  تخفيـــض 
النفط المســـتقلة للحـــد من اســـتثماراتها النفطية 
انســـجامًا مـــع القلـــق الدولي مـــن هـــذه االنبعاثات، 
تتبنى أرامكو اســـتراتيجية معاكســـة تقوم على رفع 
مســـتوى االســـتثمارات النفطيـــة والعمل على رفع 
إنتاجهـــا النفطـــي فـــي الســـنوات المقبلـــة، وتعتمد 
اســـتراتيجية أرامكو على قاعدة التكلفة المنخفضة 
لبرميـــل النفـــط لديهـــا، والتـــي ســـتقلل مـــن مخاطر 

الجديدة. البتروليـــة  االســـتثمارات 

Wall Street Journal, 09 Aug. 
2021
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فـــي الوقت الـــذي تتصاعد فيه الدعوات لخفـــض انبعاثات ثاني 	 
أكســـيد الكربون، تســـعى أرامكو لضخ المزيد من النفط، وهي 
إســـتراتيجية منطقيـــة بشـــروطها الخاصة، لكنهـــا ال تخلو من 

المخاطر.
احتـــوى أحـــدث تقريـــر صـــادر عـــن لجنـــة تغيـــر المنـــاخ التابعـــة 	 

لألمـــم المتحـــدة، والـــذي صـــدر يـــوم 9 أغســـطس علـــى دعوة 
مثيـــرة للعمل: »ما لـــم تكن هناك تخفيضات فورية وســـريعة 
وواســـعة النطاق في انبعاثات غازات االحتباس الحراري، فإن 
اإلبقـــاء علـــى االحترار بمســـتوى يتـــراوح بيـــن 1.5-2 درجة مئوية 

ســـيكون هدفًا بعيـــد المنال«.
فـــي اليوم الســـابق، أعلنـــت أرامكو أكبر دولـــة منتجة للنفط في 	 

العالـــم خطًطـــا لزيـــادة اســـتثماراتها البتروليـــة، بمـــا فـــي ذلك 
زيـــادة طاقتهـــا مـــن 12 مليون برميـــل يوميًا إلـــى 13 مليونًا. 
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ُتبـــرز الخطـــة اســـتراتيجية مختلفـــة لدى شـــركات النفط الحكومية مثل شـــركة أرامكو مقارنـــة مع المنتجين المســـتقلين مثل 	 
شـــل وBP وحتـــى إكســـون موبيـــل، والتي حّدت مـــن االســـتثمارات النفطية، ألنهـــا تتعامل مع تســـاؤالت حول كيفيـــة مواءمة 

أعمالهـــم مـــع التوجه العالمـــي للحد من انبعاثـــات الكربون.
علـــى الرغـــم مـــن تذبـــذب معايير النفـــط مؤخـــرًا، إال أن صناعـــة إنتاج النفـــط تمتعت بعـــام جيد حتـــى اآلن، حيث تعـــززت النتائج 	 

بارتفاع األســـعار، وتحســـنت هوامـــش الربح وتعافـــي الطلب. 
أعلنـــت أرامكـــو عـــن 40.9 مليار دوالر من التدفـــق النقدي الحر للربع الثاني، أي ما يقارب من الضعف مقارنة مع الفترة نفســـها 	 

من العام الماضي. 
مثل المنافســـين المســـتقلين، ستســـتخدم الشـــركة النقود لخفض الديون ومكافأة المســـاهمين، ولكن على عكس هؤالء 	 

النظـــراء، ســـتقوم أرامكو أيضـــًا بالعودة إلى مســـتويات اإلنفاق الرأســـمالي قبل الوباء.
شـــركات النفـــط المدعومـــة مـــن الدولـــة مثل أرامكـــو، لديها مجموعـــة متميزة مـــن المصالح، فمســـتثمروها الذين يشـــكلون 	 

األغلبيـــة قلقون بشـــأن الوظائـــف واإليـــرادات الحكومية. 
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تمتلـــك أرامكـــو أيضـــًا احتياطيات وفيرة ورخيصة نســـبيًا مـــن النفط والغاز الســـتخراجها، مما يعني أنها ســـتكون على األرجح 	 
مـــن بيـــن آخـــر الموردين في العالـــم عندما يتناقص الطلـــب على النفط في نهايـــة المطاف، ومع ذلك، فإنهم يـــرون أن الطلب 
علـــى النفـــط يتطـــور، ولذا فـــإن قاعدة التكلفـــة المنخفضـــة تقلل من مخاطـــر االســـتثمارات البتروليـــة الجديدة، إن اســـتعداد 
أرامكو لزيادة نفقاتها الرأســـمالية اســـتجابة لألســـعار - حتى مع بقاء شـــركات النفط الكبرى على الهامش - يشـــهد على هذا 

االختالف.
تقـــدم أرامكـــو وأمثالهـــا فرصة لمســـتثمري األقلية غير المهتميـــن بآثار الكربون للمضـــي قدمًا في رحلة مربحـــة محتملة، لكن 	 

ال تـــزال محفوفة بالمخاطر. 
تواجـــه الشـــركة نفـــس التهديـــدات التـــي يواجهها منتجـــو النفط اآلخـــرون: انخفـــاض األســـعار إذا أزالت االقتصـــادات الكربون 	 

بســـرعة أكبـــر مـــن المتوقـــع، أو إذا تعثر االنضبـــاط الملحوظ ألوبـــك وحلفائها مـــرة أخرى. 
الكلفة الكبيرة النبعاثات الكربون في األسواق الرئيسية من شأنها أن ُتقلل األرباح أو ُتخفض الطلب.	 
الشـــركات التي تســـيطر عليها الحكومات المعتمدة على البترول تحمل مخاطر سياســـية، حيث تخضع هذه الشـــركات دائمًا 	 

المحلية. السياسية  لألهواء 
قـــد تكـــون أرامكـــو معزولة إلى حد كبير عن اإلجراءات المتزايدة بشـــأن تغيـــر المناخ، لكن هذا ال ينبغي أن ُيعمي المســـتثمرين 	 

األخرى.  تحدياتها  عن 
 	2021/08/Wall Street Journal, Oil Giant Aramco Sees Growth Where Others Eye Transition, 09
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أرامكو تبحث زيادة إنتاج الطاقة

تســـعى شركة أرامكو الســـتخدام العوائد اإلضافية 
التـــي تحصل عليها حاليًا بســـبب ارتفاع الطلب على 
النفـــط عالميـــًا وارتفـــاع أســـعاره في رفع مســـتوى 
رفـــع  مـــن  تتمكـــن  بحيـــث  النفطيـــة،  اســـتثماراتها 
مســـتوى طاقتها اإلنتاجية القصـــوى من 12 مليون 
برميل حاليًا إلى 13 مليون برميل في 2023، وستؤّدي 
هـــذه االســـتثمارات إلـــى الحّد مـــن توزيعـــات األرباح 
التي تصل إلى المســـتثمرين، فـــي الوقت الذي تقوم 
فيـــه الشـــركات العالميـــة المنافســـة برفـــع نســـب 

األربـــاح التي تقـــوم بتوزيعها. 

Financial Times, 08 Aug. 
2021
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تستخدم أرامكو ارتفاع أسعار النفط من أجل زيادة طاقتها اإلنتاجية، مخالفة االتجاه السائد بين المنافسين الدوليين.	 
حافظـــت أرامكـــو علـــى توزيعـــات أرباحهـــا عنـــد 18.8 مليـــار دوالر في الربـــع الثاني، حتـــى مع تضاعـــف صافي الدخـــل أربع مرات 	 

تقريبـــًا عـــن نفـــس الفترة من العـــام الماضـــي إلى 25.5 مليـــار دوالر. 
توقع المحللون ربحًا صافيًا بنحو 24.7 مليار دوالر للربع الثالث.  	 
أشـــار أميـــن ناصـــر - الرئيس التنفيذي للشـــركة - إلـــى أنها اختارت االســـتثمار في فرصة زيـــادة طاقتها اإلنتاجيـــة القصوى بداًل 	 

من زيـــادة توزيعات األرباح في المســـتقبل.
تتوقـــع العديـــد مـــن شـــركات النفـــط الغربيـــة الكبـــرى أن يتراجـــع إنتاجهـــا خـــالل العقـــد المقبـــل، تحـــت ضغـــط الحكومـــات 	 

والمســـتثمرين لخفـــض االنبعاثـــات وزيـــادة االســـتثمار فـــي الطاقـــة المتجـــددة.
قـــال ناصـــر إن الشـــركة على بعـــد حوالي عامين من اســـتكمال مرحلـــة التخطيط والتصميم لزيادة ســـعتها المســـتهدفة من 	 

12 مليـــون برميـــل فـــي اليـــوم إلى 13 مليون برميل فـــي اليوم، مضيفًا أنه يتوقع عـــودة الطلب العالمي على النفط إلى مســـتوى 
مـــا قبـــل الوباء الذي بلـــغ حوالي 100 مليـــون برميل في اليوم العـــام المقبل.
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تســـتثمر الشـــركة حوالـــي 35 مليـــار دوالر في النفقـــات الرأســـمالية هذا العام، بما يتماشـــى مـــع التوجيهات الســـابقة. وكانت 	 
الشـــركة قـــد أعلنـــت أنهـــا تنوي إنفـــاق حوالي %15 أكثر فـــي النصف األول من عـــام 2021 مقارنة بالفترة نفســـها مـــن عام 2020.

اقترضت أرامكو بكثافة للحفاظ على توزيعات أرباحها خالل تراجع األسعار الناجم عن جائحة فيروس كورونا العام الماضي. 	 
كمـــا ارتفـــع االقتـــراض العـــام الماضـــي بعد أن اضطـــرت إلى اســـتكمال صفقة بقيمـــة 69 مليـــار دوالر لالســـتحواذ على حصة 	 

أغلبيـــة في شـــركة ســـابك من صندوق االســـتثمارات العامة في المملكة، في الوقـــت الذي كانت تمر فيه أرامكو بأزمة ســـيولة.
فـــي الوقـــت ذاتـــه، قامت الشـــركات النفطية المنافســـة برفع عوائد المســـتثمرين في األســـابيع األخيرة، بحيـــث أصبحت هذه 	 

العوائـــد فـــي حدود %5، فـــي الوقت الذي ُتقـــّدم فيه أرامكو حوالـــي %4 فقط. 
قالت الشـــركة بأنها ســـتقوم في وقت الحق من هذا العام باإلفصاح عما إذا كانت ســـتلتزم باألرباح العادية أو ســـتقوم برفع 	 

األرباح.  نسبة 
قفـــز مؤشـــر قيـــاس درجـــة تمويل العمليـــات بالديون، من ســـالب %4.9 فـــي الربع األول من عـــام 2020 إلى %23 في ديســـمبر، 	 

وبقـــي عنـــد هـــذا المســـتوى في الربـــع األول من هذا العـــام، لكن في الربـــع الثاني، خفضت الشـــركة هذا المســـتوى إلى 19.4%، 
وهـــي خطـــوة عزتهـــا فـــي المقام األول إلـــى التدفقات النقديـــة األعلى، بما فـــي ذلك صفقة بقيمـــة 12.4 مليـــار دوالر لبيع حصة 

في خطـــوط أنابيبها لمســـتثمرين دوليين. 
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مـــن المتوقـــع أن تقود أرامكو خطة اســـتثمار محليـــة جديدة لتحديث الســـعودية، وقد يحد ذلك من قدرتها علـــى توزيع المزيد 	 
من الســـيولة على المســـتثمرين في أســـهمها في بورصة تداول بالرياض.

ومع ذلك، أثار انتعاش أســـعار النفط تســـاؤالت حول ما إذا كان يمكن أن تكون هناك مكاســـب غير متوقعة في المســـتقبل، 	 
فقـــد أّدى طـــرح اللقاحـــات في العالـــم إلى انفتاح االقتصادات المتقدمـــة، مما عزز الطلب على الوقود، بعد أن انخفض بشـــكل 

الماضي. العام  حاد 
عـــززت الســـعودية وحلفاؤهـــا فـــي مجموعـــة أوبك+ أســـعار النفط الخـــام التي فرضت قيـــودًا على إنتـــاج النفط منـــذ أبريل من 	 

العـــام الماضـــي، علـــى الرغـــم من أنها بـــدأت ببطء ِبضـــخ المزيد مـــن البراميل إلى الســـوق مع زيادة االســـتهالك. 
 	
 	 ,Financial Times
 	 ,Saudi Aramco looks at raising production capacity as profits surge
 	2021/08/08
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أرباح أرامكو هي األكبر في العالم

أظهـــر تحليـــل دولـــي أن أربـــاح أرامكو هـــي األكبر في 
العالـــم، لكن التحليل انتهـــى إلى أن أرامكو ينبغي أن 
ُتعـــّدل من نســـب توزيـــع األرباح على المســـاهمين، 
وخاصـــة مســـاهمي األقليـــة، حتـــى تبقى قـــادرة على 
منافســـة الشـــركات النفطية العالميـــة، حيث تدفع 
مقابـــل  للمســـاهمين،   4% حوالـــي  حاليـــًا  أرامكـــو 
مـــا معدلـــه أكثـــر مـــن %5 لـــدى الشـــركات العالمية 

المنافسة. 

Bloomberg, 04 Aug. 2021
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بحسب بنك أوف أميركا، فإن أرباح أرامكو السنوية البالغة 75 مليار دوالر هي بالفعل األكبر في العالم.	 
وقـــال محللـــو البنـــك أوف أميـــركا في مذكـــرة بحثية قبل إعـــالن نتائج الربع الثاني للشـــركة يوم 1 أغســـطس »هنـــاك حاجة إلى 	 

زيـــادة توزيعـــات األربـــاح للبقـــاء في المنافســـة، ال ســـيما بالنظر إلـــى أن ارتفاع أســـعار النفط وزيـــادة اإلنتاج المرتبـــط بأوبك+ 
ســـُيحقق زيـــادة كبيرة فـــي التدفق النقدي الحـــر خالل العاميـــن المقبلين.«

وقـــال المحللـــون إن أحـــد الخيارات هو أن ُتبقـــي أرامكو مدفوعاتها للحكومـــة دون تغيير، على أن ترفع مدفوعاتها لمســـاهمي 	 
األقلية.

اضطـــرت أرامكـــو إلى اللجوء إلى ســـوق الديون العام الماضي لتمويل توزيعات األرباح، بعـــد أن تراجعت أرباحها نتيجة لظهور 	 
وبـــاء فيـــروس كورونـــا، لكن أســـعار النفط قفـــزت %40 في عـــام 2021 إلى نحـــو 70 دوالر للبرميـــل مع إعادة فتـــح االقتصادات 

ى.  الكبر
مّكن ارتفاع الطلب منظمة أوبك+ من تخفيف تخفيضات اإلنتاج التي بدأتها في أوائل العام الماضي.	 
تعمـــل شـــركات مثـــل BP وChevron Corp وRoyal Dutch Shell Plc على زيادة شـــراء األســـهم والمدفوعـــات، وهي تعتقد أنها 	 

تجاوزت أســـوأ ما تحمله أزمة كورونا، وتهدف هذه الشـــركات من توجهها لزيادة المدفوعات إلى جذب المســـتثمرين القلقين 
بشـــكل متزايد من صناعـــة الوقود األحفوري.
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على الرغم من دفع 75 مليار دوالر، فإن عائد توزيعات أرباح أرامكو يقل بشكل واضح عن منافسيها.	 
المدفوعـــات الحاليـــة ألرامكـــو تتخلف عن منافســـيها من حيث القيمة النســـبية، حيث يبلـــغ عائد توزيعات األربـــاح المحدد 4% 	 

تقريبـــًا، بينمـــا تدفـــع كل مـــن BP وChevron وExxon Mobil Corp  جميعًا أكثر من 5%.
ُتعـــد توزيعـــات أربـــاح أرامكو مصدرًا أساســـيًا لتمويـــل الحكومة الســـعودية، والتي تحاول تضييـــق عجز الميزانية الذي اتســـع 	 

إلـــى %12 من الناتـــج المحلي اإلجمالي العـــام الماضي.
يتوقـــع بنـــك أوف أميـــركا أن ُتحقـــق أرامكو أرباحًا صافيـــة قدرها 24 مليار دوالر فـــي الربع الثاني، بزيادة %16 عن األشـــهر الثالثة 	 

الســـابقة و%258 على أساس سنوي. 
كمـــا يتوقـــع البنـــك أن التدفق النقدي الحر ســـيرتفع إلـــى 95 مليار دوالر هذا العام، على افتراض أن ســـعر النفط ســـيكون عند 	 

75 دوالر للبرميـــل، وأن يصـــل هـــذا التدفق إلى 120 مليـــار دوالر في عام 2022.
 	
 	
 	 ,Bloomberg
 	 ,Aramco Raises Asia, U.S. Oil Prices in Sign Demand Seen Rising
 	2021/08/04
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كوفيد وبايدن يخففان التوترات في الشرق األوسط

أّدى وصـــول الرئيس بايدن إلـــى البيت األبيض - جنبًا 
إلى جنـــب مع اآلثـــار المدمرة لفايـــروس كورونا على 
دول المنطقـــة - إلـــى توليـــد بيئة جديدة من الســـالم 
فـــي الشـــرق األوســـط، وقد قـــادت الســـعودية هذا 
التحـــول في المنطقـــة عندما قامت بإنهـــاء الحصار 
علـــى قطـــر فـــي بدايـــة العـــام - فيمـــا ُيعتقـــد أنهـــا 
خطـــوة مـــن ابن ســـلمان لكســـب رضـــا بايـــدن - ثم 
أتبعتها بفتـــح حوار مع إيران في بغداد، وقد مّهدت 
الخطوات الســـعودية لسياســـات قطرية ومصرية 
وتركيـــة وإماراتية مماثلة، في مشـــهد غريب لم يكن 

متصورًا قبل 18 شـــهرًا. 

Financial Times, 26 Aug. 2021



58السعودية في اإلعالم االقتصادي

يشـــهد الشـــرق األوســـط محادثات ســـرية بين الخصـــوم القدامى، وتجري عملية تبادل رســـائل بيـــن القادة الذيـــن كانوا أعداء 	 
لســـنوات، وتقوم شـــبكات التلفزيـــون في المنطقـــة بتعديل خطابها.

عـــزا المســـؤولون العـــرب االتجـــاه المبدئـــي إلى التقـــاء جائحـــة كورونا وتأثيرهـــا االقتصـــادي المدمر وانتخـــاب جو بايدن رئيســـًا 	 
للواليـــات المتحـــدة، وقـــد اجتمـــع هـــذان األمران لدفـــع القـــادة اإلقليميين إلـــى إعادة ضبـــط سياســـاتهم الخارجية.

قـــال مســـؤول عربـــي كبير: »لقد ســـئم الجميع مـــن مدى تعقيد األمـــور، والجميـــع أدرك أنه ال يمكـــن تجاوز التأثيـــر االقتصادي 	 
لكوفيـــد مـــا لـــم يتم تحقيق االســـتقرار سياســـيًا، نحـــن بحاجة إلى وظائـــف واقتصاد قـــوي، وال يمكننا فعل ذلـــك إذا لم نتحدث 

مع بعضنـــا البعض.«
ويحـــذر دبلوماســـيون ومحللـــون من أن ما نشـــاهده هو ســـالم بـــارد، وتحـــول براغماتي بعد الفتـــرة المضطربة لرئاســـة دونالد 	 

ترامـــب، عندمـــا أدى عـــداؤه إليـــران إلى تفاقـــم التوترات اإلقليمية، ويرون أنه يمكن بســـهولة أن يخرج هذا الســـالم عن مســـاره.
التوتـــرات فـــي المنطقـــة يمكـــن أن تتصاعد في لحظة، وهو ما أظهرتـــه االتهامات بأن إيران كانت مســـؤولة عن هجوم بطائرة 	 

مســـيرة علـــى ناقلـــة نفـــط مرتبطة بإســـرائيل واشـــتباكات عبـــر الحدود بين حـــزب هللا وإســـرائيل، وقـــد تمتد تداعيـــات انتصار 
طالبان في أفغانســـتان عبـــر المنطقة.
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خفـــُض التصعيـــد بيـــن دول المنطقة يتصف بالهشاشـــة، ويمكـــن التراجع عنه ألنه نتـــاج ظروف إقليمية مؤقتـــة، وليس نتاج 	 
تغيير واســـع النطاق فـــي العقليات.

االختبـــار األول إلمكانيـــة الحفـــاظ على الزخم ســـيكون الجهـــود العراقية - المدعومة مـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون - 	 
إلقنـــاع قـــادة المنطقـــة بالجلوس مع منافســـيهم في مؤتمـــر »الجيران« في بغداد نهاية أغســـطس.

قـــال مســـؤول عراقـــي إنه إذا حضـــر المســـؤولون الســـعوديون واإليرانيون، فســـتكون هذه هي المـــرة األولى التـــي يجتمعون 	 
فيهـــا علنـــًا في حدث إقليمـــي منذ قطعـــوا العالقات الدبلوماســـية في عـــام 2016.

لقـــد اســـتضافت بغداد بالفعل أوضح مثـــال على التحول، أي المحادثات الســـرية بين الخصمين اللدودين الســـعودية وإيران، 	 
وقـــد جرت ثالث جوالت مـــن المحادثات في بغـــداد منذ أبريل.

قـــال ولـــي العهـــد الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان في أبريـــل إنه يريد بنـــاء »عالقة جيـــدة وإيجابية« مع إيـــران، ورّدت إيران 	 
بالمثـــل، وقـــال رئيســـها الجديد - إبراهيم رئيســـي - إنـــه يريد مد »يد الصداقـــة واألخوة« لجميع جيـــران إيران. 

يمكن لطهران أن تستخدم النفوذ السعودي للحد من دور إسرائيل المتزايد في المنطقة.	 



60السعودية في اإلعالم االقتصادي

ركزت المحادثات السرية بين السعودية وإيران في الغالب على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ويرى دبلوماسيون 	 
أن ابن ســـلمان أصبح أكثر جدية في إنهاء الحرب.

كما ناقشـــت الرياض وطهران إمكانية فتح قنصليات كبادرة ُحســـن نية: الســـعوديون في مدينة مشـــهد اإليرانية، واإليرانيون 	 
جدة. في 

وكان الطرفـــان قـــد قطعـــا العالقـــات الدبلوماســـية بينهما فـــي عام 2016، بعـــد إعدام المملكـــة رجل دين شـــيعي كبير ونْهب 	 
الســـفارة الســـعودية فـــي إيران، ثم أيـــدت الرياض قرار ترامب فـــي 2018 بالتخلي عـــن االتفاق النووي الـــذي وقعته طهران مع 

القـــوى العالميـــة وفرض عقوبات شـــديدة على إيران.
لكـــن محلليـــن يقولـــون إن انتخاب بايـــدن - الذي تعهـــد بالعودة إلى االتفـــاق النووي إذا أوفت إيـــران بالتزاماتهـــا باالتفاق وأعاد 	 

تقييـــم العالقـــات مـــع الســـعودية وقلص التوترات اإلقليمية - تســـبب فـــي إعادة التفكير فـــي الرياض.
قـــال مســـؤول ســـعودي رفيع إن اســـتمرار محادثـــات الرياض مع طهـــران »يعتمد على إيـــران«، مضيفـــًا أن المملكة تريد من 	 

إيـــران رؤية أفعـــال وليس أقوال.
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قال المســـؤول إن ترامب كان شـــديد التركيز على إيران، وأصر المســـؤول على أن السياســـة الخارجية للمملكة لم تتغير، لكنه 	 
أقـــر بـــأن »األحـــداث الدوليـــة األخيرة تعنـــي بالتأكيد المزيد مـــن التحول فـــي التركيز نحو القضايـــا المحلية، ويرجع ذلـــك جزئيًا إلى 

كورونا«. وباء 
في إشـــارة مبكرة على الديناميكيات اإلقليمية المتغيرة، بدأت الرياض بإنهاء أكثر من ثالث ســـنوات من الحصار الدبلوماســـي 	 

والتجـــاري على قطر، وقد ســـاعد ذلـــك في تخفيف األزمة بين المحور الســـعودي واإلماراتي ومصـــر والبحرين ضد تحالف قطر 
وتركيا. 

ُيعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة جاءت بسبب رغبة ابن سلمان في كسب ود بايدن.	 
منـــذ ذلـــك الحين، تبّنت قناة الجزيرة نبرة أقل عدوانية تجاه الســـعودية، وعرضت مالمح إيجابية عن المملكة ودعت المعلقين 	 

السعوديين إلى برامجها.
كمـــا ســـاعد الحـــد مـــن الخالف على ذوبـــان الجليد فـــي العالقات بيـــن مصر وقطـــر وتركيا، فلطالمـــا اتهمت مصـــر كال البلدين 	 

بدعـــم جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين، وهـــي الحركـــة التي صنفهـــا عبد الفتـــاح السيســـي منظمة إرهابيـــة بعد أن أطـــاح برئيس 
منهـــا في انقالب عـــام 2013.
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لكـــن فـــي األشـــهر األخيـــرة، دعا السيســـي وأمير قطر، الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني، بعضهمـــا البعض لزيـــارة عاصمتيهما، 	 
وعّينـــت القاهـــرة فـــي يونيـــو أول ســـفير لها في الدوحـــة منـــذ 2014، وطلبت أيضًا من قطر اســـتئناف مشـــروعات اســـتثمارية 

مجّمـــدة منـــذ انقـــالب السيســـي، كما عينـــت قطر ســـفيرًا لها فـــي القاهرة في الشـــهر التالي.
واتخـــذ رجـــب طيـــب أردوغان موقفـــًا مماثاًل، حيث أجـــرت أنقرة محادثات مـــع القاهرة وطلبت مـــن قنوات التلفزيـــون المصرية 	 

المعارضـــة في اســـطنبول تخفيف حدة انتقاداتها للسيســـي.
كمـــا يبـــدو أن أردوغـــان، الذي وقف إلـــى جانب قطر خالل الحصار، وانتقد ابن ســـلمان بشـــأن مقتل الصحفي جمال خاشـــقجي 	 

في إســـطنبول عـــام 2018، حريص على إصالح العالقات مع الســـعودية.
قال مسؤول تركي إن انتخاب بايدن كان عاماًل ال يمكن ألحد تجاهله، مضيفًا أن الجميع »في منطقتنا يحاول التكّيف«.	 
العديد من مشاكل المنطقة »استمرت لفترة طويلة« و«هناك حدود« لما يمكن تحقيقه.	 
وقـــال المســـؤول »االقتصـــاد مهم أيضًا، فعندما يكون قويًا، يمكن التصرف بشـــجاعة، ولكن بســـبب الوباء، فإن االقتصادات 	 

ال تســـير على ما يرام والجميع يحتاجـــون لبعضهم البعض«.
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علـــى مـــدى العقـــد الماضي، اتبعت اإلمارات السياســـة الخارجية األكثر قـــوة في العالم العربي في جهودهـــا لمواجهة الحركات 	 
اإلســـالمية ونفوذ إيران، لكن المســـؤولين اإلماراتيين يتحدثون اآلن عن تحول إلى الدبلوماســـية االقتصادية، وتمضي اإلمارات 

قدمًا في جهودها لتحســـين العالقـــات مع تركيا وإيران.
أجـــرى الشـــيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشـــار األمـــن القومي لدولة اإلمارات، محادثات مع أردوغـــان في أنقرة، في أوضح 	 

مؤشـــر حتـــى اآلن علـــى رغبـــة البلديـــن في حل مـــا أصبح أحد ألـــد الخصومات فـــي المنطقة. والتقى الشـــيخ منصور بـــن زايد آل 
نهيـــان، نائب رئيـــس الوزراء، القائم باألعمـــال اإليراني في اإلمارات في األســـابيع األخيرة.

وأّدى وقـــف الحـــرب األهليـــة فـــي ليبيـــا إلـــى تهدئة السياســـات العدائيـــة في المنطقـــة، حيث دعمـــت اإلمارات ومصر وروســـيا 	 
فصيـــاًل ضـــد حكومـــة مدعومة من األمـــم المتحـــدة تدعمها تركيـــا وقطر.

ال تـــزال هنـــاك بؤر ســـاخنة في المنطقـــة، من الصراع المســـتمر منذ عقد في ســـورية والحرب األهلية في اليمـــن، إلى هجمات 	 
الميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيران ضـــد القوات والمنشـــآت األمريكية في العـــراق، لكن مســـؤولين ومحلليـــن يقولون إن أي 

عالمة علـــى وقف التصعيـــد هي تقدم.
قـــال مســـؤول عربـــي آخـــر: »هنـــاك خفض للتصعيـــد، لكن ال تـــزال هناك أمـــور تجري تحت الســـطح، حيـــث ال يـــزال هناك دعم 	 

للميليشـــيات، وقيـــام األطـــراف بالضغـــط علـــى بعضهـــا البعـــض، لكـــن هـــذا إيجابي، حيـــث ال أعتقد أنـــه يمكن الحصـــول على 
أفضل مـــن الوضـــع الحالي«. 

 	 ,Financial Times
 	 ,We need jobs, we need a strong economy’: Covid and Biden allay Middle East tensions’
 	2021/08/26
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وزارة العدل األمريكية تتابع شركات ضغط 

تقـــوم وزارة العـــدل األمريكيـــة منذ عامين بتشـــديد 
الرقابـــة على شـــركات الضغـــط التي تعمـــل لصالح 
حكومـــات أجنبيـــة، بمـــا قـــد ُيهـــدد عقـــودًا تصـــل إلى 
ماليين الدوالرات، حيـــث تعتقد الوزارة أن الكثير من 
الشـــركات ال تقـــوم بتقديـــم المعلومـــات الصحيحة 
عمـــا تتفـــق عليه مـــع الحكومـــات، وكانـــت اإلمارات 
والسعودية من بين أبرز الدول التي قامت بتوظيف 
شـــركات العالقـــات العامة في واشـــنطن على مدار 
السنوات السابقة، ويمثل اعتقال مستشار ترامب 
الســـابق تـــوم باراك بتهمـــة العمل غيـــر المصرح به 
لصالـــح اإلمـــارات أحد أبـــرز النماذج عـــن العمل غير 

القانونـــي لوكالء العالقـــات العامة. 

Business Insider, 26 Aug. 
2021
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تقـــوم وزارة العـــدل باســـتهداف شـــركات العالقـــات العامـــة التـــي تمارس ضغوطـــًا في واشـــنطن لصالح جهـــات أجنبية، بما 	 
يضـــع عائـــدات تقدر بمالييـــن الدوالرات علـــى المحك.

يـــدور الخالف حول تطبيق قانون التســـجيل والـــوكالء األجانب، والذي يتطلب أن يقوم ممثلـــو الحكومات األجنبية، بما في ذلك 	 
شـــركات العالقـــات العامة والمحامين وجماعات الضغط، بالتســـجيل لـــدى حكومة الواليات المتحدة والكشـــف عن تفاصيل 
معينـــة حول عالقات عمالئهم، وُيغطي القانون كيانات مثل المؤسســـات الخيرية والجامعات والمســـتثمرين والمســـؤولين 

الحكوميين والشـــركات التي لها عالقات مـــع حكومات أجنبية.
تمتلـــك بعـــض أكبر الـــوكاالت في العالم، بما في ذلك BCW Group وTeneo وEdelman، حســـابات مـــع كيانات أجنبية يمكن أن 	 

تصل قيمتها إلـــى ماليين الدوالرات.
علـــى ســـبيل المثال، حصلت شـــركة Teneo فـــي يونيو 2020 على عقد بقيمة 2 مليون دوالر مع مؤسســـة ســـالمة بنت حمدان 	 

آل نهيـــان، ومقرهـــا فـــي اإلمارات، وفقًا لوثائق وزارة العدل، ووقعت شـــركة Teneo عقدًا آخر بقيمـــة 2.25 مليون دوالر مع ذات 
فبراير. في  المؤسسة 

وتعاقـــدت شـــركة Edelman مـــع الشـــركة الســـعودية للصناعات األساســـية بعقد قيمته بقيمـــة 6.6 مليـــون دوالر في فبراير 	 
.2020
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ُتجـــري وحـــدة متابعة الـــوكالء األجانب التابعة لوزارة العـــدل عمليات تفتيش للتأكـــد من امتثال الوكالء األجانـــب لّلوائح، وقال 	 
برانـــدون فـــان جـــراك الـــذي كان يرأس الوحـــدة بين عامـــي 2019 و2021، إن عدد عمليـــات التفتيش زاد بنحـــو %33 في عام 2019 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق، وقـــال إن عـــدد عمليـــات التفتيش ارتفع بشـــكل أكبر في الســـنوات التي تلـــت ذلك، رغم أنـــه لم ُيقدم 

محددة. أرقامًا 
قـــال فان جراك، الذي يعمل اآلن في شـــركة موريســـون آند فورســـتر للمحامـــاة: »الهدف من قانون تســـجيل الوكالء األجانب 	 

هـــو الشـــفافية، وال يتعلق األمـــر بتقديم معلومات إلى وزارة العـــدل، ولكن للجمهور«.
قـــال اثنـــان مـــن المديرين التنفيذيين في شـــركة عالقات عامة إنهم خضعـــوا لعمليات تفتيش من وزارة العدل في الســـنوات 	 

األخيـــرة، وقالـــوا إن محامـــي وزارة العـــدل زاروا مكاتبهم لمقابلـــة الموظفين ومراجعـــة جميع الســـجالت المتعلقة بالضغط 
األجنبـــي، بمـــا في ذلك البيانـــات المصرفية والفواتير ورســـائل البريـــد اإللكتروني غير المحميـــة بامتياز العميل.

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين للوكالة إن العملية كلفته »عشرات اآلالف من الدوالرات« كرسوم قانونية.	 
بـــدأت حملـــة قانـــون تســـجيل الوكالء األجانـــب بعد أن ظهـــر التدخل الروســـي فـــي االنتخابات الرئاســـية األمريكية لعـــام 2016 	 

لضمـــان تقديـــم الـــوكالء األجانـــب لوثائق دقيقـــة حول عالقاتهـــم مع عمالئهـــم في الوقت المناســـب. 
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تـــم تســـجيل مـــا يقرب مـــن 900 مجموعـــة كـــوكالء أجانب نشـــطين منذ عـــام 2016، مقارنـــة بــــ 602 مجموعة بيـــن عامي 2011 	 
و2015.

المحاكمـــات الجنائيـــة مثل قضية مستشـــار ترامب الســـابق توم باراك نـــادرة، ومخصصة للقضايا التي يتصـــرف فيها الوكالء 	 
األجانـــب عـــن عمـــد بطريقـــة غيـــر قانونية مـــن خالل عدم التســـجيل كعميـــل أجنبي عندمـــا يعلمون أنـــه يتعين عليهـــم ذلك أو 

اإلدالء ببيان كاذب.
 	
 	
 	 ,Business Insider
 	 Public relations firms rake in millions from Saudi Arabia and China. Now they worry the Justice Department could

2021/08/crack down on that business., 06
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حزب المحافظين البريطاني يشهد محاولة لفرض وسيط للشرق األوسط

المحافظيـــن  لحـــزب  المشـــارك  الرئيـــس  ســـعى 
لتسويق كيان جديد تأسس داخل حزب المحافظين 
إلدارة العالقة مع الشـــرق األوســـط، وقام الرئيس 
بلقـــاء ســـفراء الســـعودية والبحرين لهـــذا الغرض، 
مـــع  العالقـــة  يفضلـــون  الســـفراء  أن  يبـــدو  لكـــن 
المحافظيـــن،  لحـــزب  الحاليـــة  االتصـــال  مجموعـــة 
والتي تأسســـت في عهد تاتشـــر، كما يبدو أن رئيس 
حـــزب المحافظيـــن مرتبط بعالقة تجاريـــة مع رجال 
األعمـــال الذيـــن يقـــودون الكيـــان الجديـــد، وهـــو مـــا 
لـــم يفصـــح عنـــه أمـــام الحـــزب، ولـــم يتحـــدث به مع 

اء.  السفر

Financial Times, 11 Aug. 2021
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ناقـــش بن إليوت - الرئيس المشـــارك لحزب المحافظين - مع ســـفراء أجانب خطة لمنح أحـــد المانحين من حزب المحافظين 	 
دورًا حساســـًا فـــي عالقـــات الحـــزب الحاكـــم فـــي المملكة المتحدة في الشـــرق األوســـط، دون الكشـــف عـــن أن المانح هو في 

نفـــس الوقت عميل لشـــركة يملكها إليوت. 
أثبتـــت صحيفـــة فاينانشـــيال تايمـــز أن إليـــوت تواصل في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام مع مبعوثـــي الســـعودية والبحرين إلى 	 

لنـــدن حـــول طموحات محمد أميرســـي الســـتبدال مجموعة االتصـــال الحالية للحزب في الشـــرق األوســـط بمجموعته الخاصة.
 	 Quintessentially أعلن المحافظون عن تبرعات أميرســـي وشـــريكه البالغة 750 ألف جنيه إســـترليني، لكن عضويته في شـــركة

التـــي شـــارك إليـــوت في تأسيســـها وملكيتهـــا، لم يتم الكشـــف عنهـــا إال عندما تحّدثـــت فاينانشـــيال تايمز عـــن الموضوع في 
يوليو.

تبيـــن فـــي بدايـــة أغســـطس أن إليـــوت لـــم يفصح عن عالقـــة تجارية له مع أميرســـي، لكن الكشـــف عـــن عدم قيامـــه بالحديث 	 
مـــع ســـفراء من شـــركاء المملكة المتحدة الرئيســـيين زاد من مخـــاوف بعض كبـــار المحافظين. 

يثيـــر تدخـــل إليـــوت مع الدبلوماســـيين في منطقة حاســـمة لمصالـــح المملكـــة المتحدة في مجالـــي الطاقة والتجـــارة واألمن 	 
المزيـــد من األســـئلة حـــول مـــا إذا كان يتجاوز الخـــط الفاصل بين أنشـــطته التجارية والسياســـية. 
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في رسالة اطلعت عليها الفاينانشيال تايمز أرسلت إلى إليوت في يناير، كتب الشيخ فواز آل خليفة - سفير البحرين في 	 
المملكة المتحدة - أنه وبعض الدبلوماسيين العرب كانوا قلقين من خطط أميرسي إلنشاء مجموعة جديدة تسمى 

»األصدقاء المحافظون في الشرق األوسط والشمال« )كومينا(، وقال آل خليفة أن مجموعة االتصال الحالية لحزب 
المحافظين، »مجلس المحافظين والشرق األوسط« تبوأت على مدار 40 عامًا »مكانة خاصة في السياسة بين الشرق 

األوسط والمملكة المتحدة«.
تأسس المجلس في عهد مارغريت تاتشر ليكون بمثابة ثقل موازن ألصدقاء إسرائيل المحافظين، والتقى المجلس 	 

بوسطاء قادة المنطقة، بما في ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحاكم مصر عبد الفتاح السيسي.
قال أميرسي لـ »فاينانشيال تايمز« في شهر يوليو إنه يتوقع أن يتمتع بقدرة وصول مماثلة لتلك التي يمتلكها رئيس 	 

المجلس. 
وفقًا لرسالة آل خليفة إلى إليوت، فإّن الدبلوماسيين العرب وجدوا أنه من »المزعج رؤية روايات متنوعة ومتضاربة عن دعم 	 

حزب المحافظين لكومينا )مجموعة أميرسي(«.
وأنهى آل خليفة رسالته إلى إليوت بالقول: »آمل أن تتم معالجة هذه المخاوف من أجل الثقة الدبلوماسية بالحزب 	 

والجماعات التابعة له، والتي هي أقوى وأكثر أهمية من أي وقت مضى«.
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في رده في يناير، شدد إليوت على أهمية عالقة الحزب بالشرق األوسط، مشيرًا إلى حبه الخاص للبحرين، وذكر أنه يزور 	 
البحرين كل عام لحضور سباق »فوميوال 1« كضيف على ولي العهد، واعتذر عن االرتباك الناجم عن إنشاء كومينا، لكنه 
أضاف فقط أنه كان على اتصال مع كل مجموعة أميرسي ومجموعة المجلس، وسيكتب مرة أخرى لتوضيح الموقف. 

لم يفصح إليوت آلل خليفة أن أميرسي هو زبون لشركة Quintessentially التي يملكها إليوت، ولم يرسل آلل خليفة 	 
التوضيح الذي وعد به.

ناقش إليوت أيضًا هذا العام خطط أميرسي الخاصة بإنشاء )كومينا( مع السفير السعودي في لندن، األمير خالد بن بندر 	 
.Quintessentially آل سعود، ولم يقل له أيضًا أن أميرسي هو زبون لشركة

قال أميرسي إن تدخل إليوت لم يساعده في تأمين لقائه بالسفير السعودي، وأضاف القول »لست على علم بأي لقاء بين 	 
األمير خالد وبن إليوت، التقيت األمير خالد في المناسبات االجتماعية وغيرها في وقت سابق من هذا العام عندما سمحت 

بروتوكوالت كوفيد بذلك، ألن لدينا عالقات متبادلة«.
في أبريل، دعم اللورد جوني أستور - أحد كبار المسؤولين في حزب المحافظين - خطط أميرسي في رسالة إلى خالد 	 

الدويسان، سفير الكويت لدى المملكة المتحدة وعميد مجلس السفراء العرب، ولم ُيذكر في الرسالة أي شيء عن عالقة 
إليوت التجارية بأميرسي.
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وقال وزير سابق في مجلس الوزراء من حزب المحافظين إن تصرف إليوت »يرقى إلى مستوى سياسة خارجية مستقلة 	 
تتناقض مع األعمال الرسمية للحكومة«، وأضاف »إنه يفتح المجال لجميع أنواع اللقاءات والممارسات التي إذا قام بها 

وزير ستكون مخالفة للقانون الوزاري«.
 	
 	
 	
 	 ,Financial Times
 	 ,Tory chair failed to disclose client ties with Middle East envoys
 	2021/08/11
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إيران انتصرت في حربها الباردة مع السعودية

كان الكثيـــرون ينظـــرون إلـــى الصراعـــات فـــي الشـــرق 
األوســـط خالل العقـــود األربعـــة الماضية مـــن منظور 
الحـــرب الباردة بين الســـعودية وإيران، وقد كانت كذلك 
إلى حّد كبير، ولكن يبدو أن أيران انتصرت في هذه الحرب 
في مواجهة الســـعودية، ففي الوقـــت الذي عملت فيه 
إيران على التغلغل في المجتمعات المستهدفة وبناء 
الحلفاء الوثيقين، اعتمدت السعودية على دبلوماسية 

دفاتر الشـــيكات، والتي أثبتـــت عدم فعاليتها. 

The Economist, 28 Aug. 2021
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كان اللـــواء قاســـم ســـليماني زائـــرًا متكررًا لمدينة بيروت، وســـاعد في بناء حـــزب هللا ليصبح أقوى فاعل فـــي لبنان، مع قاعدة 	 
كبيـــرة من الدعم الشـــعبي والقدرة على إســـكات المنتقدين. 

يواجـــه لبنـــان اآلن مـــا يقـــول البنك الدولـــي إنه قد يكون إحدى أســـوأ ثالث أزمات مالية منذ خمســـينيات القرن التاســـع عشـــر، 	 
فقـــد فقـــدت الليـــرة اللبنانيـــة - التي كانـــت مرتبطة بالدوالر - أكثـــر من %90 من قيمتها فـــي غضون عامين، وأصبح الـــدوالر نادرًا. 

بعـــد الخـــروج من مطـــار بيروت، تظهر لوحتـــان إعالنيتان كبيرتان، واحدة تحمل صورة قاســـم ســـليماني، وأخـــرى تحمل صورة 	 
بنجاميـــن فرانكليـــن، أحد اآلباء المؤسســـين للواليـــات المتحدة، وقد رفعتها شـــركة صرافة محلية ترغب فـــي طمأنة العمالء 
بـــأن لديهـــا أوراق نقديـــة مـــن فئـــة 100 دوالر، هـــذه اللوحات هي مؤشـــرات على نجاح وفشـــل حـــزب هللا، وهي قصـــة تتكرر في 

أماكن أخرى فـــي المنطقة. 
تتمتـــع الجماعـــات المدعومـــة مـــن إيران بقوة كبيـــرة من بغداد إلى بيـــروت، ومع ذلك، فـــإن »محور المقاومـــة« يدعم األنظمة 	 

المتحجرة التي ُتســـيطر ولكنها ال تســـتطيع أن تحكم.
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لعقـــود مـــن الزمـــان، رأى المراقبـــون الشـــرق األوســـط من منظور الحـــرب الباردة بيـــن الســـعودية اإليرانية، وهو صـــراع يعود 	 
تاريخه إلى الثورة اإلســـالمية اإليرانية في عام 1979، وقد صاغ صدام حســـين حربه التي اســـتمرت ثماني ســـنوات ضد إيران في 
الثمانينيـــات علـــى أنهـــا محاولة لحماية العـــرب من الهيمنة اإليرانية، وقد قدمت دول الخليج، وال ســـيما الســـعودية والكويت، 

أكثـــر من 37 مليـــار دوالر لجهوده الحربية.
هـــذه النظـــرة الثنائيـــة للحـــرب بالوكالـــة قد تجـــاوزت فائدتها، ألن الســـعوديين خســـروا، فقد فشـــلوا في شـــبكات عميقة في 	 

البلـــدان العربيـــة األخـــرى، واكتفوا بدبلوماســـية دفتر الشـــيكات مع السياســـيين وأمراء الحـــرب المتقلبين، وهي دبلوماســـية 
غيـــر فعالة. 

ال شـــك أن إيـــران هـــي أقوى العب خارجي في لبنان وســـورية والعراق، ومـــن المفارقات أنها تتمتع بهـــذا النفوذ بفضل عدوها 	 
اللـــدود الواليـــات المتحـــدة التـــي أطاحـــت بصـــدام عـــام 2003، وحولت العـــراق من جار معـــاد إلـــى أرض خصبة للنفـــوذ اإليراني، 

وإضافـــة إلـــى الدول الســـابقة، تتمتـــع إيران بنفوذ كبيـــر في اليمن، حيـــث يعمل الحوثيـــون في الغالـــب لصالح إيران. 
يصف دبلوماسيون من الخليج باقتضاب عدة دول عربية بأنها »خارج الحظيرة العربية«.	 
ومـــع ذلـــك، فـــإن انتصـــار إيران نصر أجـــوف، فمحور المقاومـــة هو محور البـــؤس، فأبرز عالمـــات الحياة في ســـورية ولبنان هي 	 

طوابيـــر البنزيـــن وانقطـــاع التيـــار الكهربائي المطـــول والجوع المتزايد، ويشـــعر العراقيـــون بالحرارة خالل الصيـــف الذي تصل 
فيـــه الحـــرارة إلى 52 درجة مئوية بســـبب انقطـــاع التيار الكهربائـــي لفترات طويلة، وُيعانـــى اليمن من نوبات المجاعـــة والكوليرا. 
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ال تتحمـــل إيـــران وحلفاؤهـــا المســـؤولية الكاملة عن هذه المشـــاكل، فإفالس لبنـــان مرتبط بعقود من ســـوء الحكم من قبل 	 
الطبقـــة السياســـية، لكـــن اإليرانيين ال يتظاهرون حتى بتقديم الحلـــول، وبداًل من ذلك، أصبحوا أوصياء على األنظمة الفاشـــلة. 

فـــي ســـورية، ســـاعدت إيران بشـــار األســـد في اســـتخدام العنـــف ضـــد معارضيه والحفـــاظ على قبضتـــه على الســـلطة. وفي 	 
اآلونـــة األخيـــرة، ســـاعد حزب هللا في إخمـــاد حركة احتجاجية في لبنـــان، وقتلت الميليشـــيات المدعومة من إيـــران المتظاهرين 

فـــي العراق.
عندمـــا تأســـس حـــزب هللا في الثمانينيـــات، كان لديه ما يقاومه: االحتالل اإلســـرائيلي لجنـــوب لبنان، ورأى كثير مـــن اللبنانيين - 	 

بغـــض النظـــر عـــن طائفتهم أو انتمائهم السياســـي - أن هذه المقاومة نضال شـــرعي. 
ارتفعـــت شـــعبية الحـــزب بعد االنســـحاب اإلســـرائيلي في عـــام 2000، وظلـــت مرتفعة حتى بعـــد الحرب مع إســـرائيل في عام 	 

2006، والتـــي بـــدأت بأســـر جندييـــن إســـرائيليين، علـــى الرغـــم من أن الحرب تســـببت فـــي تدمير لبنـــان، ورغم أن قـــادة حزب هللا 
اعترفـــوا الحقـــًا بـــأن أســـر الجندييـــن كان خطأ، فقـــد تحول بقاء حـــزب هللا إلى نصر، وحصـــل الحزب على دعم العـــرب من جميع 

األطيـــاف ألنـــه تمكـــن من إلحـــاق األذى بإســـرائيل، وهو إنجـــاز لم تنجح فيـــه دولة عربيـــة منذ عقود.
لكـــن حـــزب هللا منـــذ ذلـــك الحين وّجه معظم أســـلحته نحـــو العرب اآلخريـــن، في عام 2008 ســـيطر مقاتلوه لفتـــرة وجيزة على 	 

غـــرب بيـــروت، وهـــي لحظة وســـعت تعريـــف »المقاومـــة«، ومع بدء الحـــرب األهلية الســـورية، دخـــل الحزب لدعم األســـد ضد 
المعارضـــة، باعتبـــار أنهـــم تكفيريون أو متطرفون ســـنة، لكن شـــعبية حزب هللا في العالـــم العربي تراجعت على نطاق واســـع.

 	,The Economist
 	 Iran scores a pyrrhic victory in its cold war with Saudi Arabia 
 	2021/08/28
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تشـــهد الرياض ثورة اجتماعية غير مســـبوقة، تتمثل في افتتاح المطاعم الفاخرة التي ُتقّدم وجبات غير معروفة للمســـتهلك 	 
الســـعودي، وال تقتصـــر الثورة فـــي تقديم األطباق المختلفة، بل تتعداها إلى توظيف النســـاء الســـعوديات في تقديم الطعام 
واالســـتقبال، وتتمثـــل أهميـــة هذه التغيرات فـــي أنها تحصل في الرياض، والتـــي ُتعّد األكثر محافظة بين بقيـــة مدن المملكة، 

وبالتالـــي فإّن التغيرات تحمـــل أثرًا مضاعفًا مقارنة مع حصولهـــا في أي مدينة أخرى. 

الشأن السياسي واالجتماعي
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رغـــم تنبـــؤات العـــام الماضـــي بـــأن تشـــهد المملكـــة تباطـــؤ اقتصاديـــًا كبيـــرًا، إال أنهـــا تمّكنـــت علـــى ما يبـــدو من االنتقـــال إلى 	 
مرحلـــة االنتعـــاش االقتصادي بفضل ارتفاع أســـعار النفط وتحســـن برامج التلقيح، رغم بطئها، ويالحظ أن مســـتويات إنفاق 
المســـتهلكين قـــد عـــادت إلى مســـتواها قبـــل أزمة كورونـــا، وقد أّدى هذا التحّســـن إلـــى رفع التوقعـــات العالمية لنمـــو الناتج 

المحلـــي اإلجمالـــي إلـــى %4.5 هذا العـــام، مقارنة مـــع التقدير الســـابق، والذي كان بحـــدود 2.5%.
تقلـــص عجـــز الميزانيـــة الســـعودية إلـــى 4.6 مليـــار ريال فـــي الربـــع الثاني مـــن عـــام 2021، نتيجة الرتفاع أســـعار النفـــط وزيادة 	 

اإليـــرادات الضريبـــي،. وبنـــاء علـــى مـــا تم تحقيقـــه في النصـــف األول من هـــذا العـــام، فيتوقع أن تتمكـــن الحكومة مـــن تحقيق 
هدفهـــا فـــي خفـــض العجـــز إلى 141 مليـــار ريال في عـــام 2021، خاصة مع اســـتمرار اإلنفاق الحكومـــي دون الحد األعلـــى المقرر، 
حيـــث انخفضـــت النفقات الرأســـمالية بنســـبة %36 في النصـــف األول من عـــام 2021 مقارنًة بالنصف األول مـــن العام الماضي.

حققـــت »شـــركة التعديـــن العربية الســـعودية« صافـــي دخل في الربـــع الثاني من هـــذا العام بما يعـــادل حوالـــي 1.1 مليار ريال، 	 
وهي المرة األولى التي ُتحقق الشـــركة مثل هذا الدخل منذ نحو ثمان ســـنوات، وُيعتقد أن الشـــركة ســـوف تســـتمر في تحقيق 
األربـــاح خـــالل النصف الثاني مـــن العام، وتأتي هذه األربـــاح نتيجة الحوافز الحكومية وتحســـن أداء االقتصـــاد العالمي عمومًا. 

وضع االقتصاد 
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قام صندوق االســـتثمارات العامة بشـــراء حّصة بقيمة %30 من شـــركة صناعة الســـيارات اإليطالية هوراســـيو باغاني، ويأتي 	 
هـــذا االســـتثمار ضمـــن اهتمـــام الصنـــدوق المتزايـــد بصناعـــة الســـيارات، حيث كان قد اســـتثمر في عـــّدة شـــركات أخرى خالل 
األعـــوام الماضيـــة، من بينها تســـال ولوســـيد، كما تســـعى المملكـــة لبحث إمكانية إنشـــاء مصنـــع للســـيارات الكهربائية على 

أرضها. 
تمّكنـــت شـــركة »التنميـــة« مـــن جمـــع 402 مليـــون ريال فـــي اكتتابها العـــام األولي، والشـــركة هي ثانـــي أكبر منتـــج للدواجن في 	 

الســـعودية، وُتســـيطر على حوالي %18 من ســـوق الدواجن في المملكة، وقد تمّكنت الشركة من النمو بنسبة %20 خالل فترة 
إغالقـــات كوورنا في العام الماضي، وتســـعى الشـــركة بعـــد االكتتاب إلى التوســـع عالميًا، حيث تملك مخططات الســـتهداف 

كل أسواق المســـلمين حول العالم. 

وضع االقتصاد 
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قامت شـــركة أرامكو برفع أســـعار نفطها الموجه إلى آســـيا بحوالي 20-30 ســـنتًا للبرميل، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب 	 
على النفط هناك بفعل الموجة الجديدة من كورونا، وقيام الشـــركات األمريكية والروســـية بعرض المنتجات المماثلة لجودة 
النفط الســـعودي بأســـعار أقل، ولذا يتوقع أن تقوم منشـــآت التكرير اآلســـيوية بطلب كميات أقل من النفط الســـعودي في 

شهر سبتمبر. 
قامـــت أربـــع مصـــاٍف في شـــمال وجنوب شـــرق آســـيا بطلـــب كميات أقـــل من النفط الســـعودي في شـــهر أغســـطس، في 	 

مقابـــل تســـجيل مزيـــد من طلبات شـــراء النفـــط األمريكي، ويعود هذا التراجع إلى قيام الســـعودية برفع أســـعارها إلى آســـيا، 
وتراجـــع الطلـــب فـــي العديد من الدول اآلســـيوية نتيجة لتفشـــي متحـــول دلتا. 

ســـّجل ســـوق تداول في شـــهر أغســـطس أعلى مســـتوى له منذ أكثر من 13 عام، كما سّجل أطول سلســـلة مكاسب متتالية 	 
منـــذ عـــام تقريبـــًا، ويأتي هذا التقّدم بســـبب ارتفاع أســـعار النفـــط والمشـــاريع الحكومية، ومن أبرز المؤسســـات والشـــركات 

التـــي حققت أفضل النتائج مصرف الراجحي والبنك الوطني الســـعودي والمؤسســـة الســـعودية للصناعات األساســـية.
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حققـــت شـــركة أرامكـــو صافـــي ربح بلـــغ 95.5 مليـــار ريال فـــي الربع الثاني مـــن عـــام 2021، وهو أكبر دخـــل ُتحققه الشـــركة منذ 	 
نهايـــة 2018، وارتفـــع التدفق النقدي الحر في الشـــركة إلـــى 22.6 مليار دوالر، وهو أعلى من أرباح الشـــركة الفصلية البالغة 18.8 

مليـــار دوالر، فـــي إنجاز هـــو األول من نوعه منـــذ بداية جائحة فيـــروس كورونا.
حققـــت شـــركة ســـابك صافـــي دخل بلـــغ 7.64 مليـــار ريال، وهو أعلـــى رقم ربع ســـنوي ُتحققه الشـــركة منذ ما يقـــارب من عقد 	 

مـــن الزمـــان، وبزيـــادة حوالـــي %60 عن األشـــهر الثالثة األولى من العام. وزادت اإليرادات بنســـبة %72 على أســـاس ســـنوي إلى 
11.3 مليـــار دوال،. وتأتـــي هـــذه األرباح نتيجة النفتاح الســـوق العالمي من جديد، وزيادة الطلب على الســـلع التي ُتنتجها الشـــركة 

عالميًا.
عندما قررت أرامكو شـــراء حّصة ســـابك قبل عامين من صندوق االســـتثمارات العامة، كان ُينظر إلى هذه الصفقة باعتبارها 	 

صفقـــة خاســـرة بالنســـبة ألرامكـــو، وبأنها نقل للمال الحكومـــي من جيب إلى جيب، لكـــن األرباح التي حققتها ســـابك في الربع 
الثاني من عام 2021 ُتشـــير إلى أن الشـــركة يمكن أن تكون صفقة رابحة بالنســـبة ألرامكو. 
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فـــي الوقـــت الـــذي تدعـــو فيه األمـــم المتحـــدة إلى تخفيـــض انبعاثـــات الكربـــون، وتتوجه شـــركات النفـــط المســـتقلة للحد من 	 
اســـتثماراتها النفطيـــة انســـجامًا مـــع القلق الدولي مـــن هذه االنبعاثات، تتبنى أرامكو اســـتراتيجية معاكســـة تقـــوم على رفع 
مســـتوى االســـتثمارات النفطيـــة والعمل على رفع إنتاجهـــا النفطي في الســـنوات المقبلة، وتعتمد اســـتراتيجية أرامكو على 

قاعـــدة التكلفـــة المنخفضـــة لبرميل النفـــط لديها، والتي ســـتقلل من مخاطر االســـتثمارات البتروليـــة الجديدة.
تســـعى شـــركة أرامكو الســـتخدام العوائد اإلضافية التي تحصل عليها حاليًا بســـبب ارتفاع الطلب على النفط عالميًا وارتفاع 	 

أســـعاره فـــي رفع مســـتوى اســـتثماراتها النفطية، بحيث تتمكـــن من رفع مســـتوى طاقتها اإلنتاجية القصـــوى من 12 مليون 
برميـــل حاليـــًا إلـــى 13 مليـــون برميـــل فـــي 2023، وســـتؤّدي هـــذه االســـتثمارات إلـــى الحـــّد مـــن توزيعات األربـــاح التـــي تصل إلى 

المســـتثمرين، فـــي الوقـــت الـــذي تقوم فيه الشـــركات العالمية المنافســـة برفع نســـب األرباح التي تقـــوم بتوزيعها. 
أظهـــر تحليـــل دولـــي أن أرباح أرامكو هي األكبر فـــي العالم، لكن التحليل انتهـــى إلى أن أرامكو ينبغي أن ُتعّدل من نســـب توزيع 	 

األرباح على المســـاهمين، وخاصة مســـاهمي األقلية، حتى تبقى قادرة على منافســـة الشـــركات النفطية العالمية، حيث تدفع 
أرامكو حاليًا حوالي %4 للمســـاهمين، مقابل ما معدله أكثر من %5 لدى الشـــركات العالمية المنافســـة. 
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أّدى وصـــول الرئيـــس بايـــدن إلـــى البيـــت األبيض، جنبًا إلـــى جنب مع اآلثـــار المدمـــرة لفايروس كورونـــا علـــى دول المنطقة، إلى 	 
توليـــد بيئـــة جديدة من الســـالم في الشـــرق األوســـط، وقد قادت الســـعودية هـــذا التحول فـــي المنطقة عندما قامـــت بإنهاء 
الحصـــار علـــى قطـــر فـــي بداية العـــام، فيما يعتقد أنها خطوة من ابن ســـلمان لكســـب رضا بايـــدن، ثم أتبعتها بفتـــح حوار مع 
إيـــران فـــي بغداد، وقد مّهدت الخطوات الســـعودية لسياســـات قطرية ومصريـــة وتركية وإماراتية مماثلة، في مشـــهد غريب 

لم يكـــن متصورًا قبل 18 شـــهرًا. 
تقـــوم وزارة العـــدل األمريكيـــة منذ عامين بتشـــديد الرقابة على شـــركات الضغط التـــي تعمل لصالح حكومـــات أجنبية، بما قد 	 

ُيهـــدد عقـــودًا تصل إلـــى ماليين الدوالرات، حيـــث تعتقد الوزارة أن الكثير من الشـــركات ال تقوم بتقديـــم المعلومات الصحيحة 
عمـــا تتفـــق عليـــه مع الحكومـــات، وكانـــت اإلمارات والســـعودية من بيـــن أبرز الـــدول التي قامـــت بتوظيف شـــركات العالقات 
العامـــة فـــي واشـــنطن على مدار الســـنوات الســـابقة، ويمثل اعتقال مستشـــار ترامب الســـابق توم باراك بتهمـــة العمل غير 

المصـــرح بـــه لصالح اإلمـــارات أحد أبرز النماذج عـــن العمل غيـــر القانوني لوكالء العالقـــات العامة. 
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ســـعى الرئيس المشـــارك لحزب المحافظين لتســـويق كيان جديد تأســـس داخل حزب المحافظين إلدارة العالقة مع الشرق 	 
األوســـط، وقـــام الرئيـــس بلقـــاء ســـفراء الســـعودية والبحريـــن لهـــذا الغـــرض، لكن يبـــدو أن الســـفراء يفضلـــون العالقة مع 
مجموعـــة االتصـــال الحالية لحزب المحافظين، والتي تأسســـت في عهد تاتشـــر، كما يبدو أن رئيس حـــزب المحافظين مرتبط 
بعالقـــة تجاريـــة مـــع رجـــال األعمـــال الذيـــن يقـــودون الكيـــان الجديـــد، وهو ما لـــم يفصح عنـــه أمام الحـــزب، ولم يتحـــدث به مع 

السفراء. 
كان الكثيـــرون ينظـــرون إلـــى الصراعات في الشـــرق األوســـط خـــالل العقود األربعـــة الماضية مـــن منظور الحرب البـــاردة بين 	 

الســـعودية وإيـــران، وقـــد كانت كذلك إلى حّد كبيـــر، ولكن يبدو أن أيـــران انتصرت في هذه الحرب في مواجهة الســـعودية، ففي 
الوقـــت الـــذي عملت فيه إيران علـــى التغلغل في المجتمعات المســـتهدفة وبناء الحلفاء الوثيقين، اعتمدت الســـعودية على 

دبلوماســـية دفاتر الشـــيكات، والتي أثبتت عدم فعاليتها. 
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