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 1300حساب بنكي
وق ــت مـتــأخــر م ــن م ـســاء أمـ ــس ،أنـهــا
ّ
ستمكن الشركات التابعة للمتهمني
ب ــ«ال ـف ـســاد» مــن مــواصـلــة أنشطتها
ك ــاملـ ـعـ ـت ــاد .وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
السعودية الرسمية أن ولــي العهد،
ّ
م ـح ـمــد ب ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ك ــل ــف ال ـ ـ ــوزراء
املعنيني بـ«اتخاذ كل ما يلزم لتمكني
الشركاء واإلدارات التنفيذية في تلك
الـشــركــات واملــؤسـســات مــن مواصلة
أنشطتها االقتصادية ومشروعاتها
وم ـعــامــات ـهــا امل ــال ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة في
ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية،
واملحافظة على حقوق كافة األطراف
ذوي العالقة».
ك ــذل ــك ،م ــن امل ـتــوقــع أن ت ـ ــزداد أع ــداد
الحسابات املعرضة لإلقفال ،خاصة
أن م ـ ـصـ ــدرًا م ـص ــرف ـي ــا ن ـق ــل ع ـن ــه أن

«البنك املركزي السعودي يوسع منذ
يوم األحد (املاضي) قائمة الحسابات
ال ـت ــي ي ـل ــزم ال ـب ـنــوك تـجـمـيــدهــا على
أس ــاس كــل ســاعــة تـقــريـبــا» ،لـكـنــه لم
يــذكــر أس ـمــاء ال ـشــركــات الـتــي تــأثــرت
ب ـمــا يـسـمـيــه ال ـن ـظ ــام «ال ـح ـم ـلــة ضد
الفساد» ،فيما نقل عن مصرفي آخر
أن مـعـظــم ال ـح ـســابــات امل ـج ـ ّـم ــدة هي
ألفراد وليس لشركات ،وأن السلطات
التنظيمية «تسمح للبنوك بمواصلة
تمويل االلتزامات الحالية» .وأضاف
امل ـ ـصـ ــدر ال ـ ـثـ ــانـ ــي« :الـ ـبـ ـن ــك امل ــرك ــزي
اجـتـمــع مــع بـعــض الـبـنــوك األجنبية
هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ل ـط ـم ــأن ـت ـه ــا إلـ ـ ــى أن
تجميد الحسابات يستهدف أفــرادًا،
وإن ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــأول ـئ ــك
األشخاص لن تتضرر».

لـلـتـشــريـعــات .لــذلــك ي ـجــدر االنـتـظــار
ح ـت ــى ال ـك ـش ــف عـ ــن خ ـط ــة املـ ـش ــروع
الكاملة للحكم عليها ،إذ إن مؤتمر
الرياض ال يعدو كونه تجمعًا ّ
عامًا
ل ــدع ــوة امل ـس ـت ـث ـمــريــن الـ ــى امل ـشــاركــة
فــي الـصـنــدوق االسـتـثـمــاري إلنـشــاء
املدينة املفترضة.

 ،٢٠٢٠مع احتمال تطوره لغاية ٢٠٠٠
مليار دوالر حتى عام  ،٢٠٣٠إذا دعت
الـحــاجــة (م ــع ع ــدم اإلف ـص ــاح عــن أي
تفصيل عن كيفية زيــادة موجودات
ال ـص ـن ــدوق) .ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى أن
مــوجــودات اململكة لــدى االحتياطي
امل ــرك ــزي أق ــل م ــن  ٥٠٠مـلـيــار دوالر.
ل ــذل ــك ،إن مـ ـص ــادر ت ـمــويــل م ـشــروع
 NEOMيخضع لعدة احتماالت.
األول ،وكما هو متوقع أن يتم تمويل
الجزء األكبر من اململكة وصندوقها
السيادي .ولكن في ظل العجز الذي
ت ـعــانــي م ـنــه م ـيــزان ـيــة امل ـم ـل ـكــة ،وفــي
ظــل أس ـعــار الـنـفــط املنخفضة ،كيف
يمكن للمملكة إيجاد التوازن لإليفاء
بـتـعـهــداتـهــا ال ـج ــدي ــدة وال ـتــزامــات ـهــا
ال ـســاب ـقــة ،وال سـيـمــا ال ـتــي أغــدقـتـهــا

في التمويل
إن التقييم األول ــي لتكلفة املـشــروع
هــو  ٥٠٠مليار دوالر ،ممولة بشكل
رئـ ـيـ ـس ــي مـ ــن امل ـم ـل ـك ــة والـ ـصـ ـن ــدوق
االسـتـثـمــاري ال ـعــام  .PIFوف ــي ُ بيان
صـ ــادر ع ـلــى ه ــام ــش امل ــؤت ـم ــر ،أع ـلــن
عن نية اململكة مضاعفة موجودات
صندوقها الـسـيــادي مــن  230مليار
دوالر إلى  ٤٠٠مليار دوالر حتى عام

في هذا السياق ،قال بيان صادر عن
وزير الثقافة واإلعالم عواد بن صالح
الـعــواد ،عقب جلسة ملجلس الــوزراء
أم ــس ،إن املجلس «ثـ ّـمــن ص ــدور أمر
خ ــادم الـحــرمــن الـشــريـفــن بتشكيل
ل ـج ـن ــة ع ـل ـي ــا ب ــرئ ــاس ــة ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان لـحـصــر
امل ـخــال ـفــات وال ـج ــرائ ــم واألش ـخ ــاص
والـكـيــانــات ذات الـعــاقــة فــي قضايا
ال ـف ـســاد ال ـع ــام» .وأضـ ــاف ال ـب ـيــان أن
«األمر امللكي سيعزز برامج التنمية
ويكرس املنهج
الوطنية املستدامة،
ّ
اإلصـ ــاحـ ــي الـ ـ ــذي ت ـت ـب ــن ــاه حـكــومــة
خادم الحرمني الشريفني في اجتثاث
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ...وكـ ـ ــل ذلـ ـ ــك س ـي ـص ـ ّـب فــي
ضـمــان حـقــوق الــدولــة وحـمــايــة املــال
العام».

للرئيس ترامب عند زيارته للرياض
(عقود بما يعادل  ٤٢٠مليار دوالر)؟
من املحتمل أن تلجأ اململكة إلى بيع
م ــا ي ــزي ــد ع ــن  ٪٥م ــن أس ـه ــم شــركــة
أرامكو أو أن تلجأ إلى االستدانة من
أس ــواق امل ــال ،فكال االحـتـمــالــن وارد
وج ـ ـ ّـد ّي ،إذ إن شــركــة أرام ـك ــو شركة
عاملية ووضعها املالي جيد ومستقر
وكثير من املستثمرين يرغبون بضم
أسهمها إلــى محفظتهم املالية .كما
أن االسـتــدانــة مــن أس ــواق املــال خيار
سـهــل ن ـظ ـرًا إل ــى ال ــوض ــع االئـتـمــانــي
امل ـس ـت ـق ــر ل ـل ـس ـع ــودي ــة ف ــي األسـ ـ ــواق
ال ـع ــامل ـي ــة ،وه ـ ــذا م ــا ش ـه ــدن ــاه خــال
شهر حزيران  ٢٠١٧عندما استدانت
املـمـلـكــة م ــا يــزيــد ع ــن  ٩٣م ـل ـيــارًا في
غضون  ٢٤ساعة مع طلب هائل من
املستثمرين.
يبقى االحتمال الثالث واألصعب بني
الحلول ،أال وهــو جــذب املستثمرين
للمشاركة فــي املنطقة االقـتـصــاديــة
 .NEOMف ـمــن املـ ـع ــروف أن مــؤتـمــر
ال ــري ــاض امل ــذك ــور ل ــم ي ـكــن إال دع ــوة
للمستثمرين للمشاركة في املشروع
املطروح .لذلك ،وإلقناع املستثمرين
في جدية االستثمار ،قدمت اململكة
ال ـع ــدي ــد م ــن اإلغـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـعــديــد من
املستثمرين الكبار أمثال SoftBank
الـ ـي ــاب ــان ــي (أع ـ ـلـ ــن عـ ــن ت ــوق ـي ــع عـقــد
لــاسـتـثـمــار فــي الـطــاقــة الشمسية)،
أو تعيني املدير العام السابق لشركة
 ALCOAال ـس ـيــد كــايـنـفـيـلــد مــدي ـرًا
عامًا للمشروع ،مع وعود من األمير
الـ ـش ــاب ب ـتــوف ـيــر ك ــاف ــة اإلم ـك ــان ـي ــات
والـحــاجــات لخلق بيئة استثمارية
م ـح ـف ــزة ...ك ــل ه ــذا يـبـقــى وع ـ ــودًا ما
ً
لم ُيترجم أفـعــاال على األرض .وهذا
م ــا يـخـشــاه املـسـتـثـمــرون حــالـيــا من
صعوبة إيـفــاء بــن سلمان بــوعــوده،
خصوصًا في ظل الطلبات املتزايدة
مـ ــن امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن الـ ــذيـ ــن ي ــدخ ـل ــون
االستثمار بشروطهم قبل توقيع أي
اتفاق .في كل األحوالُ ،يخشى من أن
يلجأ بن سلمان إلى الحلول األسهل
أال وه ـ ــي االسـ ـتـ ــدانـ ــة ف ـت ـك ــون ق ـفــزة
فــي لعبة أس ــواق امل ــال وفــي مجهول
املديونية وخدمتها.

في التأثير على االقتصاد

بحسب تقديرات صندوق االستثمار
 PIFإن م ـس ــاه ـم ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
م ـ ـشـ ــروع  NEOMعـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
الوطني تقدر بــزيــادة  ٢٠٠٠٠فرصة
عمل مباشرة وخلق  ٢٥٦٠٠٠فرصة
عمل فــي قـطــاع الـبـنــاء ،مــع مساهمة

م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال وزيـ ــر ال ـطــاقــة خــالــد
الفالح إن «الفساد وانعدام الشفافية
أكبر طارد لفرص جلب االستثمار»،
م ـض ـي ـف ــا أن ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة رف ـي ـعــة
امل ـس ـت ــوى مل ــواج ـه ــة ق ـضــايــا ال ـف ـســاد

ارتفعت أسعار النفط
الخام في تعامالت أمس
إلى مستويات قياسية
«جــاء لتحقيق أق ــوى حماية ملسيرة
التنمية فــي املـمـلـكــة» .وتــابــع الفالح
في بيان أمس« :ال يوجد هناك مكان
ل ـل ـم ـف ـســديــن وامل ـت ــاع ـب ــن ب ـم ـق ــدرات
ال ــوط ــن وثـ ــروتـ ــه ،ب ــل هـ ــذا ه ــو وق ــت

كشفهم ومحاسبتهم والضرب على
أيــدي ـهــم» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ال مجال
لنجاح مشاريع رؤية  2030العمالقة
إال بتوفر بيئة نظيفة من الفساد».
إلى ذلك ،ارتفعت أسعار النفط الخام
ف ــي ت ـعــامــات أم ــس إل ــى مـسـتــويــات
ق ـي ــاس ـي ــة ،م ــع ت ـص ــاع ــد ال ـت ــوت ــر بــن
السعودية وإي ــران في أعقاب إطالق
صــاروخ بالستي من اليمن ،السبت
املاضي ،على العاصمة الرياض ،وهو
صعود ألعلى مستوى منذ منتصف
حزيران  ،2015إذ بلغ (الساعة 10:20
تغ) خام القياس العاملي مزيج برنت
تسليم كــانــون الثاني  64.40دوالرًا
لـلـبــرمـيــل ،ص ـع ــودًا م ــن س ـعــر إغ ــاق
اإلثنني البالغ  64.27دوالرًا.
(األخبار)

قفزة استهالكية
هذا املؤتمر لم يلحظ أي خارطة طريق وغاب عنه كثير من التفاصيل التي تتيح التحقق من
جدواه االقتصادية كمورد متنوع للدخل السعودي .لذلك ،إن املدينة املوعودة ال تعدو كونها
مشروعًا استثماريًا سياحيًا ضخمًا يعتمد على التكنولوجيا والطاقة املتجددة ،أكثر مما
يروج له على أنه مركز تكنولوجي في الشرق األوسط .لذلك يصبح السؤال عما إذا كان هذا
االلتزام على األمد الطويل لن يكون سوى قفزة استهالكية ال تؤدي مع الوقت إال إلى الولوج
في مجهول السوق الحر وخصخصة موجودات الدولة واكتساب عضوية في نادي الدول
املستدينة وخدماتها (واململكة بقيت من الدول القليلة خارجه)؟ أم أن كل هذا الضجيج هو
ملشروع لن يبصر النور ،وكل ما في األمر هو لفت األنظار لتقديم األمير بن سلمان كصاحب
استثمارات ضخمة على الساحة الدولية وكوريث شرعي ووحيد إلدارة اململكة في املرحلة
املقبلة!

فــي الـنــاتــج الــوطـنــي بنسبة تـتــراوح
ما بني  ٪٤.٤و  .٪٦.٣ما لم يوضحه
الـ ـتـ ـق ــري ــر هـ ـ ــو مـ ـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ه ــذه
التوقعات تعود الى فترة االستثمار
أم إلــى فترة ما بعد االستثمار على
األم ــد الـطــويــل؟ نستنتج مــن النسب
السابق ذكرها أنها تعود إلــى فترة
االستثمار وليست للفترة التي تليه.
تاريخيًا ،يقوم االقتصاد السعودي
عـ ـل ــى قـ ـط ــاع ــي الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
وال ـب ـن ــاء ال ــذي ــن ي ـســاه ـمــان بــال ـجــزء
األكـ ـب ــر م ــن الـ ـن ــات ــج ال ــوطـ ـن ــي .وم ــن
توقعات االستثمار نرى أن املساهمة
األكبر في الناتج الوطني تأتي أيضًا
م ــن ق ـطــاع ال ـب ـنــاء ،أم ــا ف ــرص العمل

االستدانة ستكون قفزة
في لعبة أسواق المال وفي
المديونية وخدمتها
الـبــاقـيــة فمساهمتها ضئيلة .لذلك
ن ـس ـت ـن ـتــج أن ـ ــه ال ش ـ ــيء ت ـغ ـي ــر عـلــى
م ـس ـت ــوى ت ـن ــوي ــع امل ــداخـ ـي ــل لـتــأمــن
النمو على األمد الطويل.
كان من األفضل أن تقدم تقييمات ملا
بعد االستثمار ملعرفة مدى استدامة
النمو أو مدى تأثير حجم االستثمار
عـلــى االق ـت ـصــاد الــوطـنــي عـلــى األمــد
الطويل .ما ُيخشى منه أن االعتماد
ع ـل ــى الـ ــروبـ ــوتـ ــات وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
فــي فترة مــا بعد االستثمار سيقلل
االعتماد على اليد العاملة ،وبالتالي
سيزيد مــن ضعف الـقــدرة الشرائية

لـ ـ ــأفـ ـ ــراد ،مـ ــا ي ـن ـع ـك ــس س ـل ـب ــا عـلــى
االس ـت ـه ــاك وبــال ـتــالــي ع ـلــى الـنـمــو.
وي ـص ـبــح املـ ـش ــروع كــاس ـت ـث ـمــار يــدر
موارده على املستثمرين وليس على
اململكة كما وعدنا بن سلمان.
عـ ـ ـن ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــع ف ــي
االق ـت ـص ــاد (ت ـنــويــع م ـص ــادر الــدخــل
في الدولة) ،يجب مقارنة مدى تأثير
ح ـج ــم االس ـت ـث ـم ــار ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة مـ ــن الـ ــزمـ ــن ك ـعــامــل
مـحـفــز لـلـطـلــب ال ــداخ ـل ــي ع ــن طــريــق
خ ـل ــق ف ـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة ت ـســاهــم
بنسبة فعالة في النمو االقتصادي.
ً
فمثال ،وعد الرئيس الفرنسي السيد
م ــاك ــرون خ ــال حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة
ب ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــل االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إلـ ـ ــى م ـن ـظ ــوم ــة مـ ـحـ ـف ــزة ل ـل ـش ــرك ــات
التكنولوجية الصاعدة .لهذا الهدف،
رصدت الحكومة الفرنسية مبلغ ١٠
م ـل ـيــارات ي ــورو إلعـ ــادة تـكــويــن اليد
ال ـعــام ـلــة ك ــي ت ـتــأق ـلــم م ــع مـتـطـلـبــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـج ــدي ــد وسـ ـ ــد ال ـع ـجــز
ف ــي الـطـلــب م ــن ال ـشــركــات عـلــى الـيــد
العاملة املوائمة .هذا االستثمار من
شــأنــه أن يحفز الطلب الــداخـلــي عن
طــريــق زيـ ــادة ف ــرص الـعـمــل فترتفع
الـقــدرة الشرائية ،ويــزيــد االستهالك
فيحقق النمو .أيــن هــذا مــن مشروع
بن سلمان؟ ما هو قيمة االستثمار
ف ــي ت ـكــويــن ال ـي ــد ال ـعــام ـلــة ال ـك ـفــوءة
إلن ـ ـشـ ــاء املـ ــركـ ــز ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي فــي
الشرق األوســط؟ كل هــذه التفاصيل
ي ـت ــوق ــف ع ـن ــده ــا امل ـس ـت ـث ـمــر ألن مــن
خاللها يتحدد عائد االستثمار على
املدى الطويل.

