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2المقدمة

يقدم هذا التقرير تحليًال عن اكتتاب أرامكو العام وردود فعل المجتمع الدولي في الصحف والمقاالت 

وأيضا على موقع التواصل االجتماعي تويتر , ويكون ذلك بالنظر إلى مقدار التفاعل على المنشورات، 

مع التركيز على أبرزها وأكثرها تداوًال وتأثيرا، وتم استثناء اللغة العربية في رصد المقاالت والتغريدات 

لندرة اآلراء ذات القيمة.
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3المعايير المستخدمة

تاريخ بداية التقرير

٢ صفر 1441 هـ 

١ اكتوبر 2019 م

حول العالم

رصد التفاعل حول اكتتاب ارامكو العام

تاريخ نهاية التقرير

 1 ربيع األول 1441 هـ 

29 اكتوبر 2019 م



رصـدت جـميع الـمقاالت والـتغريـدات الـتي تحـدثـت عـن اكـتتاب أرامـكو الـعام لـقياس االنـطباع الـعام 
باستخدام الكلمات التالية ككلمات مفتاحية:

Aramco IPO

 阿美ipo

introduction en bourse de aramco
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Aramco IPOアラムコipo 
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introduction en bourse de aramco арамко ipo

aramco initial public offering
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6الملخص التنفيذي

يقدم هذا التقرير أبرز المقاالت التي تم تداولها عن اكتتاب أرامكو العام خالل فترة محددة لمعرفة أبرز النقاط السلبية •
وااليجابية التي ذكرت في الصحف والمواقع اإلخبارية. 

مع اقتراب اإلعالن عن موعد االكتتاب العام لشركة أرامكو لوحظ ارتفاع في المقاالت التي تتحدث عن االكتتاب خصوصا •
ان شركة أرامكو تصنف من اكبر الشركات قيمة حول العالم وأيضا بسبب االحداث اإلرهابية التي حدثت مؤخرًا. 

 سوف يتم ذكر اهم األمور اإليجابية والسلبية التي نشرت في المقاالت خالل الفترة الماضية. •

لوحظ كثرت الحديث عن تأجيل أرامكو األخير لالكتتاب العام لما بعد اإلعالن عن إيرادات الربع الثالث, وقد صنفها البعض •
بانها خطوة ذكية لزيادة ثقة المستثمرين المحتملين في أرامكو حيث ذكر البعض ان إيرادات أرامكو بلغت 68 مليار دوالر 

خالل التسع اشهر الماضية وهو قريب مما وعدت به أرامكو للمستثمرين. 

أيضا سوف يكون لالكتتاب العام ألرامكو تأثيرا كبيرًا في زيادة نسبة الحضور لمؤتمر دافوس الصحراء هذا العام بسبب •
ان اغلب الحضور مهتمين باالستثمار في أرامكو. 

توقعات كبيرة بأن يستثمر عدد من رجال االعمال الروس في اكتتاب أرامكو العام خصوصا بعد زيارة الرئيس الروسي •
للرياض.



اكثر ما تم تداوله في الصحف العالمية هي مقاالت حول انخفاض قيمة أرامكو السوقية من 2 الى 1.5 تريليون •
دوالر وذلك اقل من قيمتها عند اإلعالن عن االكتتاب العام قبل 3 سنوات. 

 أيضا امتناع بعض البنوك من االستثمار في الوقود االحفوري للحفاظ على البيئة كما ٌنشر في بعض الصحف •
ان بعض المنظمات البيئية أرسلت مذكرات للبنوك المتوقع استثمارها في أرامكو لجعلها تتراجع عن االستثمار 

بسبب ان أرامكو مسؤولة عن االضرار البيئية بشكل كبير كما يزعم. 

كما ذكرت بعض الصحف ان انخفاض مستوى تقيم المملكة العربية السعودية في تصنيف فيتش االئتماني •
من أ+ الى أ سوف يكون له اثار سلبية على االكتتاب العام ألرامكو. 

توقعات من بعض الصحف انه سوف يتم تأجيل اكتتاب أرامكو مرة أخرى بسبب ان قيمتها السوقية لن تصل •
لما هو مأمول منها.  

كما ذكرت بعض الصحف ان اكبر تحدي سوف يواجه أرامكو حاليا هو اقناع المستثمرين بعدم تأثر القوة اإلنتاجية •
للشركة بعد انخفاضها مؤقتًا بسبب الهجمات اإلرهابية األخيرة.

7 الملخص التنفيذي



التحليل التفصيلي لكامل الفترة



9حجم التفاعل ( المقاالت)
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زيارة الرئيس الروسي للرياض وحديث رئيس صندوق 
االستثمار الروسي حول اهتمام المستثمرين الروس 

باالكتتاب االولي ألرامكو. 

عدد المقاالت : 588          التاريخ : 14 / 10

حدوث تزايد في المقاالت بسبب تأجيل اكتتاب أرامكو 
العام, أيضا بسبب ارسال بعض منظمات حماية البيئة 
مذكرات الى بعض البنوك بشأن التلوث التي تسببه 

ارامكو. 

عدد المقاالت : 990                التاريخ : 18-17 / 10    



10تحليل التفاعل
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تحليل للرأي الدولي حول اكتتاب ارامكو 
 (في الصحف والمقاالت) 



12اهم المقاالت حول االكتتاب

“

ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان نجاح مؤتمر دافوس الصحراء يعتمد 
على قدرة المملكة في توليد الحماس حول اكتتاب أرامكو العام.

The success of the conference also hinges on the kingdom’s ability 
to generate excitement around other initiatives, including the 
Aramco IPO and entertainment and tourism projects. “Around non-
Jamal-Khashoggi-related news,” Mogielnicki said.  

“

كما ذكرت وكالة رويترز لألنباء على هامش الزيارة الروسية للرياض ان 
رئيس صندوق االستثمار الروسي قال ان هناك عدد من المستثمرين 

الروس مهتمين باالكتتاب العام االولي ألرامكو. 

RDIF head Kirill Dmitriev said a number of Russian investors were 
interested in a planned initial public offering of Aramco. The oil 
major could sell 1-2% through a local listing its chairman said 
would be announced “very, very soon”, ahead of a potential 
international offering.

اقرأ المزيداقرأ المزيد

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-backlash-fears-fade-major-firms-are-returning-to-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing/2019/09/30/db73829a-defb-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-backlash-fears-fade-major-firms-are-returning-to-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing/2019/09/30/db73829a-defb-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-backlash-fears-fade-major-firms-are-returning-to-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing/2019/09/30/db73829a-defb-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-backlash-fears-fade-major-firms-are-returning-to-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing/2019/09/30/db73829a-defb-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-backlash-fears-fade-major-firms-are-returning-to-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing/2019/09/30/db73829a-defb-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia/saudi-visit-shows-putins-deepening-middle-east-influence-idUSKBN1WT0KH
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia/saudi-visit-shows-putins-deepening-middle-east-influence-idUSKBN1WT0KH
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia/saudi-visit-shows-putins-deepening-middle-east-influence-idUSKBN1WT0KH
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia/saudi-visit-shows-putins-deepening-middle-east-influence-idUSKBN1WT0KH
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia/saudi-visit-shows-putins-deepening-middle-east-influence-idUSKBN1WT0KH


13اهم المقاالت حول االكتتاب

“
في مقال نشر في موقع سينا الصيني تحدث عن توقعات بانخفاض 

قيمة أرامكو السوقية من 2 تريليون دوالر الى 1.5 تريليون و احد 
األسباب في انخفاض القيمة السوقية ألرامكو هي الهجمات التي 

تعرضت لها أرامكو في الشهرين الماضية, أيضا من األسباب هي كثرت 
تأجيالت االكتتاب حيث انه يتوقع ان يتم تأجيل االكتتاب الى عام 2020, 
كما ذكر في المقال ان ابرز التحديات التي تواجه شركة أرامكو حاليا هي 

اقناع المستثمرين المحتملين بأن الشركة قد استأنفت اإلنتاج والصادرات 
بسرعة بعد أن تسببت الغارات الجوية التي حدثت في الشهر الماضي 

في توقف نصف إنتاج الشركة مؤقًتا, انخفاض تصنيف المملكة العربية 
السعودية من أ+ الى أ في تصنيف فيتش االئتماني سوف يؤثر على 

االكتتاب العام ألرامكو.

 沙特阿美终于IPO? 估值锐减25%后还⾯临更多问题. “

تأخير وتأجيل اكتتاب أرامكو العام يؤثر على صندوق االستثمار العام 
السعودي خصوصا بعد مساهمته بمبلغ 41 مليار دوالر في صندوق 

الرؤية.

Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF), which contributed 
$45 billion to the first Vision Fund, does not have large amounts of 
fresh cash to invest until it receives payment from a pending asset 
sale or proceeds from the planned public offering of the oil firm 
Aramco, according to people familiar with its finances. The 
Aramco offering is long delayed and there is no guarantee it will go 
ahead even next year.

اقرأ المزيداقرأ المزيد

https://finance.sina.com.cn/roll/2019-10-29/doc-iicezuev5561372.shtml
https://finance.sina.com.cn/roll/2019-10-29/doc-iicezuev5561372.shtml
https://finance.sina.com.cn/roll/2019-10-29/doc-iicezuev5561372.shtml
https://finance.sina.com.cn/roll/2019-10-29/doc-iicezuev5561372.shtml
https://finance.sina.com.cn/roll/2019-10-29/doc-iicezuev5561372.shtml
https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-visionfund/softbanks-plans-for-second-mega-fund-hit-by-wework-debacle-idUSKBN1WJ0AA
https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-visionfund/softbanks-plans-for-second-mega-fund-hit-by-wework-debacle-idUSKBN1WJ0AA
https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-visionfund/softbanks-plans-for-second-mega-fund-hit-by-wework-debacle-idUSKBN1WJ0AA
https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-visionfund/softbanks-plans-for-second-mega-fund-hit-by-wework-debacle-idUSKBN1WJ0AA
https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-visionfund/softbanks-plans-for-second-mega-fund-hit-by-wework-debacle-idUSKBN1WJ0AA


14اهم المقاالت حول االكتتاب

Z

“
نشرت صحيفة نيويورك تايمز توقعات بانخفاض القيمة السوقية ألرامكو 

من 2 الى 1.5 تريليون دوالر.

“

ذكر موقع بيزوفورماتا  الروسي انه يوجد توقعات بأن تشارك شركة 
( Surgutneftegas ) الروسية للنفط والغاز في اكتتاب أرامكو العام. 

В частности, выдвигается версия, что готовится некая сделка 
с  ЛУКОЙЛом. Есть  предположение, что  Сургутнефтегаз» 
примет  участие  в  IPO одного  из  крупнейших  в  мире 
производителей  нефти  Saudi Aramco. Ходят  слухи  об 
изменении  дивидендной  политики  (сейчас акционеры 
нефтяной  компании  могут  претендовать  на  10% от  чистой 
прибыли). Имеется  даже  версия, что  что  «Сургутнефтегаз» 
выкупит  акции  у  миноритариев  и  уйдет  с  биржи, став 
полностью частной компанией.

Saudi Arabia’s PublicSaudi Aramco: The initial public offering for 
the state-owned oil giant is likely to be announced soon, but in a 
smaller, humbler form than promised — with its valuation expected 
to drop to $1.5 trillion from $2 trillion. 

اقرأ المزيداقرأ المزيد

https://www.nytimes.com/2019/10/28/briefing/brexit-isis-india.html
https://www.nytimes.com/2019/10/28/briefing/brexit-isis-india.html
https://www.nytimes.com/2019/10/28/briefing/brexit-isis-india.html
https://www.nytimes.com/2019/10/28/briefing/brexit-isis-india.html
https://www.nytimes.com/2019/10/28/briefing/brexit-isis-india.html
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/surgutneftegaz-rezko-podorozhal/78812259/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/surgutneftegaz-rezko-podorozhal/78812259/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/surgutneftegaz-rezko-podorozhal/78812259/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/surgutneftegaz-rezko-podorozhal/78812259/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/surgutneftegaz-rezko-podorozhal/78812259/


15اهم المقاالت حول االكتتاب

Z

“
ذكرت صحيفة ذا ديلي ستار نقال عن رويترز ان تأجيل شركة أرامكو 

لالكتتاب العام بعد اإلعالن عن نتائج الربع الثالث من عام 2019 خطوة 
إيجابية ويظهر اذا ما كان هناك تأثير للهجمات التي حدثت خالل الشهرين 
الماضية على أرامكو, وذكرت أيضا انه من الصعب ان يتم تقييم أرامكو 

ب 2 تريليون دوالر خصوصًا ان بعض الدول تتجه الى عدم االستثمار في 
الوقود االحفوري بسبب االضرار البيئية.

“
ذكرت صحيفة ذي إيج بان التوقعات تشير بشكل كبير بأن تنخفض قيمة 

أرامكو السوقية الى اقل من 2 تريليون دوالر.

The shrinking oil giant: World's biggest IPO set to be smaller than 
promised.

 Saudi Aramco delays planned IPO until after earnings update.

اقرأ المزيداقرأ المزيد

https://www.thedailystar.net/business/news/saudi-aramco-delays-planned-ipo-until-after-earnings-update-1816561
https://www.thedailystar.net/business/news/saudi-aramco-delays-planned-ipo-until-after-earnings-update-1816561
https://www.thedailystar.net/business/news/saudi-aramco-delays-planned-ipo-until-after-earnings-update-1816561
https://www.thedailystar.net/business/news/saudi-aramco-delays-planned-ipo-until-after-earnings-update-1816561
https://www.thedailystar.net/business/news/saudi-aramco-delays-planned-ipo-until-after-earnings-update-1816561
https://www.theage.com.au/business/companies/the-shrinking-giant-world-s-biggest-ipo-set-to-be-smaller-than-promised-20191029-p5355w.html
https://www.theage.com.au/business/companies/the-shrinking-giant-world-s-biggest-ipo-set-to-be-smaller-than-promised-20191029-p5355w.html
https://www.theage.com.au/business/companies/the-shrinking-giant-world-s-biggest-ipo-set-to-be-smaller-than-promised-20191029-p5355w.html
https://www.theage.com.au/business/companies/the-shrinking-giant-world-s-biggest-ipo-set-to-be-smaller-than-promised-20191029-p5355w.html
https://www.theage.com.au/business/companies/the-shrinking-giant-world-s-biggest-ipo-set-to-be-smaller-than-promised-20191029-p5355w.html


16اهم المقاالت حول االكتتاب

اقرأ المزيد

“
ذكرت وكالة رويترز بأن من أسباب تأجيل أرامكو لالكتتاب العام هو اظهار 

نتائج الربع الثالث على أمل ان تعزز من ثقة المستثمرين.

Saudi Aramco delays planned IPO until after earnings update.

Z

“

نشرت صحفية (NZZ) السويسرية عن االستثمار في اكتتاب أرامكو العام 
ال يعتبر خيار مناسب وذلك بذكر ان قيمة أرامكو السوقية سوف تنخفض 

وانها ال تعتبر امنة بسبب كثرة الهجمات اإلرهابية على أرامكو.

Aramco gilt als das profitabelste Unternehmen der Welt. In den 
ersten neun Monaten dieses Jahres soll der Konzern einen Gewinn 
von 68 Mrd. $ erzielt haben. Trotzdem schätzen unabhängige 
Experten den Wert des Erdölriesen lediglich auf 1,2 bis 1,5 Bio. $ 
ein. Und obwohl den Investoren üppige Dividenden im 
Gesamtvolumen von 75 Mrd. $ in Aussicht gestellt wurde, 
scheinen sie noch immer nicht Schlange zu stehen. Weil die 
finanziellen Anreize nicht genügen, griff Riad offenbar auch zu 
gröberen Methoden. Gemäss Recherchen der «Financial Times» 
wurden einige der reichsten saudischen Familien unter Druck 
gesetzt, Aramco-Anteile zu kaufen.

اقرأ المزيد



17اهم المقاالت حول االكتتاب

Z

“

نشرت صحيفة ذا غارديان مقاًال عن ارسال بعض المنظمات البيئية الى 
البنوك المتوقع ان تستثمر في اكتتاب أرامكو العام تحذر فيها من شركة 

أرامكو وان نشاطها يعتبر اكبر مساهم في ازمة المناخ العالمية, حيث 
أنتجت الشركة حوالي 4.4 ٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

والميثان في العالم منذ عام 1965.

“
نشر موقع السي ان ان مقاًال مشباهًا للمقال الذي نشرته صحيفة 

الغارديان حول محاربة المنظمات البيئية الكتتاب أرامكو العام في محاول 
منها لجعل البنوك االستثمارية الكبرى عدم االستثمار في أرامكو.

The Aramco IPO will help destroy the planet, environmental groups 
warn.

The outcry over the upcoming Aramco IPO comes after a Guardian 
investigation into the world’s 20 most polluting companies 
revealed Saudi Aramco as the biggest single contributor to the 
global climate crisis. The company has produced about 4.4% of 
the world’s total carbon dioxide and methane emissions since 
1965.

اقرأ المزيداقرأ المزيد
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تحليل للرأي الدولي حول اكتتاب ارامكو 
(في تويتر) 



20ابرز االستنتاجات 

ابرز ما تم تداوله حول اكتتاب أرامكو العام هو تأجيل أرامكو األخير لالكتتاب. ‣

ردود فعل بعض المغردين المهتمين بالبيئة كانت سلبية حول اكتتاب أرامكو ودعوات بمقاطعة االكتتاب . ‣

تداول بعض المغردين اخبار عن إيرادات أرامكو للربع الثالث وان إيرادات التسع اشهر الماضية قد بلغت 68 ‣
مليار دوالر. 

ارتفاع التغريدات حول أرامكو بعد تناقل بعض االخبار عن اعتزام أرامكو البدء في االكتتاب العام االولي في ‣
يوم االحد المقبل الموافق 3 نوفمبر. 

بعض الردود تتوقع عن انه لن يتم حدوث االكتتاب العام ألرامكو ابدا وانه سوف يتم الغاءه نهائيًا. ‣

معظم التغريدات كانت من حسابات إخبارية تتناقل االخبار حول أرامكو مثل التأجيل األخير لالكتتاب العام واخبار ‣
تتعلق بقيمة أرامكو السوقية وأخرى عن اعتزام أرامكو البدء في االكتتاب االولي العام في 3 نوفمبر.



21حجم التفاعل (التغريدات)
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الحديث عن اعتزام أرامكو البدء في االكتتاب 
العام في 3 نوفمبر.                               

عدد التغريدات : 1,982         التاريخ : 29 / 10 

تداول المغردين تأجيل أرامكو لالكتتاب العام.                 
عدد التغريدات : 1,077     التاريخ : 17 / 10       



22تحليل التفاعل

إعادة التغريد

24.52%

االعجابات

75.48%
                                                                         114,739

المجموع الكلي للتفاعل

التفاعل
حيادي

90.33%

سلبي

4.63%

إيجابي

5.04%

اإلنطباعات
33.25%

66.75%

االنطباع العام 

حيادي
مجموع المغردين 

6,681
مجموع التغريدات 

11,083



23تحليل التفاعل

أخرى

2.55%

االمارات

7.26%

الهند

8.98%

السعودية

12.98%

بريطانيا 

18.98%

أمريكا 

49.25%

أمريكا  بريطانيا  السعودية الهند االمارات أخرى

جهات / شركات

27.55%

حسابات غير معرفة

34.02%

حسابات معّرفة

38.43%

حسابات معّرفة حسابات غير معرفة جهات / شركات

أخرى

4.32%

باريس

6.29%

دبي

11.01%

الرياض

11.63%

نيويورك

16.67%

لندن

50.08%

لندن نيويورك الرياض دبي باريس أخرى

الدول
المدن

نوع 

الحساب

370 حساب موثق

المعّرفة: وهي التي تخص أشخاص بأسماء حقيقية ووصف واضح للحساب يدل على أن الحساب شخصي.

غير المعّرفة: وتشمل الحسابات الشخصية غير واضحة المالمح، أو األسماء المستعارة، باإلضافة إلى الحسابات الوهمية.

الجهات والشركات: وهي الحسابات المخصصة للجهات اإلعالمية والتجارية والحكومية ونحوها.



24المؤثرين

24.1M

5.59M

3.73M

17M

9.1M

The Economist / @TheEconomist 

The Wall Street Journal / @WSJ  

TIMES NOW / @TimesNow  

Al Jazeera English / @AJEnglish  

Financial Times / @FT  

20.8M

5.67M

1.69M

15.7M

6.95M

Reuters  / @Reuters   

Forbes / @Forbes  

Hindustan Times / @htTweets  

Bloomberg / @business  

AFP news agency / @AFP  

795KAl Arabiya English / @AlArabiya_Eng  401KCNBC Now / @CNBCnow  
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ابرز التغريدات الشخصية 



26أهم تغريدات الفترة انتشارًا

تغريدة مع 

 59.4K متابعانطباع حيادي 
@JavierBlas 
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تغريدة مع 
انطباع حيادي 

 40.1K متابع
@Ed_Crooks  
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تغريدة مع 
 66.5K متابعانطباع حيادي 

@tracyalloway
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تغريدة مع 
 20.9K متابعانطباع حيادي 

@TrickFreee
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تغريدة مع 
 20.9K متابعانطباع حيادي 

@AnjliRaval  
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