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(English Version) 

(Japanese Version) 

 

(Translated from English version to Arabic by Google Translate)  

 

November, 2019 

 

 (MbS) أين هي األسر التجارية السعودية؟ - الحرب الباردة مع األمير محمد بن سلمان

 

 ال أخبار عن األسر التجارية

 

ً  أن عدداً  قليالً  جداً  من التقارير حول العائالت التجارية الكبيرة يتم عرضها في الوسائط السعودية مؤخًرا. في المملكة  يبدو غريبا

 العربية السعودية ، هناك العديد من العائالت التجارية الكبيرة ، مثل مجموعة المملكة القابضة. تكتل بقيادة األمير الوليد آل سعود ، عبد

 ؛ أقدم مجموعة في المملكة Xenel مجموعة ، Toyota Motor Corporation ؛ الوكيل الوحيد لشركة (ALJ) اللطيف جميل

 العربية السعودية ، مجموعة بن الدن ؛ أكبر مقاول بناء عام ؛ مجموعة الزامل تكتل صناعي ومجموعة الفيصلية ؛ العقارات والفنادق

 .لقد نقلوا عن أسمائهم في وسائل اإلعالم بشكل متكرر .M & A تكتل. هذه التكتالت تجعل شركات أجنبية مشتركة و / أو صفقات

 

 .ومع ذلك ، منذ عام 2017 ، يمكنك العثور على عدد قليل جًدا من التقارير حول هذه التكتالت عند التحقق من الصحف المحلية

سلمان بن محمد الملك نجل فيه أطلق الذي الوقت مع الحقيقة وقعت  ( باسم المعروف  MbS) الطموحة االقتصادي اإلصالح خطة  ، 

الوطنية للسياسة الكاملة السلطة وتولى ، 2030 الرؤية تسمى التي . 

 

 .في الحرب الباردة MbS التكتالت و .MbS حاليًا ، تتجنب التكتالت في المملكة المشاركة المباشرة مع

 

 االستيالء على الممتلكات الخاصة عن طريق الكشف عن الفساد

 

عبد الملك أمراء على بالقبض إس بي إم األمير يقم لم. 2017 ، نوفمبر في كارلتون ريتز فندق سجن هي الباردة الحرب إشارة كانت  

 هللا السابق والبيروقراطيين الكبار فحسب بل واحتجزهم أيًضا األمير الوليد وشقيق مجموعة بن الدن. كان من الواضح أن الغرض الخفي

 .هو نفي األعداء السياسيين. تم فرض غرامة كبيرة على المشتبه بهم. لم يتم الكشف عن تفاصيل التحقيق والمحاكمة. تم إخفاء الحادث

 أكبر مساهم MbS (صندوق االستثمار العام) بقيادة PIF تخلت عائلة بن الدن عن 36٪ من أسهم الشركة وسلمتها للحكومة. أصبح

 .MbS في مجموعة بن الدن. بدا القطاع الخاص ناقوس الخطر ضد

 

 لم ترفع العائالت التجارية يدها لرؤساء مجالس الغرف
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كرئيس الطائف تجارة غرفة رئيس انتخاب تم. 1918 عام يوليو في الغرف مجالس رئيس بانتخاب كارلتون ريتز فندق سجن تأثر  

 للمجلس ، وهو أعلى منصب في القطاع الخاص السعودي. تم انتخاب رئيسي المدينة المنورة وحائل كنائبين لرئيسي المجالس على

 ً  ، التوالي. هناك 32 غرفة في المملكة. تتمتع الغرف الثالث في جدة والرياض والمنطقة الشرقية (الدمام الخبر) بأغلبية قوية. تاريخيا

 .شغل رئيس هذه المجالس رئيس هذه المجالس الثالث. كانوا رؤساء التكتالت القوية

 

 الرئيس الجديد ونواب رؤساء المجالس هم من الغرف األصغر مقارنة بالثالثة الكبار. في المملكة العربية السعودية ال توجد اتحادات

 للوحدات الصناعية. وبالتالي ، فإن غرفة التجارة هي الوسيط الوحيد بين الحكومة والقطاع الخاص. يُعتقد أن ثالث غرف كبيرة في

 نفسها. أعلنت التكتالت الكبرى عدم التعاون مع MBS جدة والرياض والمنطقة الشرقية تتجنب دور الوسيط في الحكومة. الحكومة هي

MbS. 

 

 انخفاض كبير في االستثمار األجنبي المباشر

 

 إعالن عدم تعاون األسر التجارية الكبيرة أدى إلى انخفاض حاد في االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية. وفقًا لتقرير

والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر  (UNCTAD) ، في كانت السعودية العربية المملكة إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات فإن  

و 2017 عام في فقط دوالر يارمل 1.4 إلى انخفض المباشر األجنبي االستثمار لكن. 2015 عام حتى دوالر مليارات 8 حدود  

 مليار دوالر في عام 2018. بشكل عام من ناحية أخرى ، يتكون االستثمار األجنبي المباشر من الشركات األجنبية والقطاع 3.2

 الخاص السعودي عن طريق نقل التكنولوجيا واستثمار رأس المال. تشير األرقام الحديثة إلى أنه ال يتم جذب الشركات األجنبية أو

 المحلية لالستثمار في المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن مناخ االستثمار في المملكة العربية السعودية يصبح الظالم. أكثر العوامل

 كانت محفوفة MbS التي ال يمكن التنبؤ بها هي خطة رؤية 2030. يعتقد الكثير من الناس أن رؤية 2030 الخاصة بشركة

الهدف تحقق لم بحيث يرةكب بدرجة بالمخاطر . 

 

قد السعودي االقتصادي النمو أن يروي الدولي النقد لصندوق السنوية نصف" العالمية االقتصادية التوقعات" تقرير فإن ، ذلك على عالوة  

ً  على التوالي. تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام (2019) ، والذي كان من المتوقع أن يكون  + تم تعديله نزوليا

إصدار أحدث في ٪ 0.2+  إلى كذلك وانخفض ، 2019 أبريل إصدار في ٪ 1.8+  إلى ، 2018 أكتوبر إصدار في ٪ 2.4  

 أكتوبر. يعود معظم الناتج المحلي اإلجمالي السعودي إلى إيرادات النفط الخام. لكن المراجعة النزولية لمعدل النمو ال تعود فقط إلى

 أسعار النفط ولكن أيًضا بسبب تباطؤ القطاع الخاص المحلي. تبحث الشركات األجنبية في هذه المؤشرات االقتصادية وإعادة النظر في

السعودية العربية المملكة في التجارية األعمال . 

 

 مصير الرؤية 2030

 

عام بحلول وقت هناك يزال ال أنه من الرغم على. 2030 الرؤية تحقيق للغاية الصعب من يبدو ، الكلي االقتصاد بأرقام يتعلق فيما  

أن في شك فال ، 2030  NTP2020 )2020 عام بحلول تحقيقها المراد المحددة األهداف يوضح والذي ،) للتحول الوطني البرنامج  

 عملية ، مثل: (1) زيادة اإليرادات غير النفطية إلى 530 مليار NTP2020 غير قابل للتحقيق تقريبا. األهداف المحددة من قبل ،
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 لاير ، (2) لتخفيض مدفوعات الرواتب اإلجمالية للموظفين الحكوميين من 480 مليار إلى 456 مليار لاير ، (3) لتحسين السيادية

من النفطية غير الصادرات لزيادة) 5( ، النفطي غير القطاع في عمل فرصة 000،450 لتوفير A1 (4) إلى Moody's تصنيف  

 مليار إلى 330 مليار لاير ، وهكذا. ال يعتقد أي خبير اقتصادي أن هذه األهداف يمكن تحقيقها بحلول العام المقبل. حتى 185

 .NTP2020 الحكومة السعودية نفسها تدرك ذلك. لقد توقفت الحكومة مؤخًرا عن لمس موضوع

 

 ماذا عن الرؤية 2030؟ تم إطالق عدد من المشاريع لتنويع الصناعات غير النفطية. األمثلة النموذجية هي مشروع بناء السفن

العمالقة المنتجعات تطوير ومشروع) العربي الخليج ساحل( الشرقي الساحل على الجافة واألرصفة  NEOM الغربي الساحل على  

 .(ساحل البحر األحمر). يقال أنه سيتم إنشاء مليون وظيفة. الحكومة ، التي تكافح مشكلة البطالة ، ترفع توقعات الشباب في هذه المشاريع

 لكن ال أحد يتصور أن الشباب السعوديين يمكنهم القيام بعمل اللحام في حوض بناء السفن تحت أشعة الشمس الحارقة. ليس من العملي

 ، أيًضا أن تقوم الفتيات الصغيرات بصنع فراش في أحد فنادق المنتجع بكل سرور. قد ال يشعر الضيوف األجانب بالضيافة. في النهاية

مشاريع من العديد تفشل أن المحتمل نم  Vision 2030. 

 

 هل االكتتاب العام في أرامكو هو اختبار الوالء من قبل ولي العهد؟

 

 االكتتاب العام فقط من أرامكو هو الذي يعد بالنجاح في الرؤية 2030. ال تصل قيمة الشركة إلى 2 تريليون دوالر كما هو متوقع. قد

 يكون المبلغ حوالي 1.5 تريليون دوالر. تقدم الحكومة حوافز مختلفة للمستثمرين األفراد. ليس هناك شك في أن المواطنين العاديين

من األموال اقتراض أو للمشتريات األموال لجمع األخرى األسهم بيع مثل جانبية آثاًرا هناك إن يقال( أرامكو أسهم إلى يندفعون سوف  

 .(البنوك

 

 يعمل على األسر MbS ومع ذلك ، فإن جمع األموال من المواطنين العاديين ال يكفي لتمويل االكتتاب العام في أرامكو. يقال أن

 عن شراء أسهم MbS التجارية الغنية لبيع 0.5 ٪ من أسهم أرامكو في السوق المحلية. تحجم العائالت التجارية التي ال تثق في

 .تجبرهم على شراء أسهم تزوير سيفه. هذا يشبه اختبار الوالء للعائالت التجارية من قبل ولي العهد MbS أرامكو. يبدو أن

 

 

كبير تقدير موضع سيكون الموضوع هذا على تعليقك . 

 

 

By Areha Kazuya 

E-mail: Arehakazuya1@gmail.com 
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