
أبلغت إيران أوبك امس  األحد أنه ينبغي عدم 
السماح ألي عضو باملنظمة باالستحواذ علي 
حصة عضو آخ��ر مبدية قلق طهران من عرض 
السعودية ضخ مزيد من النفط في ظل العقوبات 

األمريكية على مبيعات النفط اإليراني.
وح��ث دبلوماسي إيراني كبير األم��ن العام 
ملنظمة أوبك محمد باركيندو على النأي باملنظمة 

عن السياسة.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط اإليرانية 
عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى 
املنظمات الدولية في فيينا قوله ”ال يحق ألي 
دولة أن تأخذ حصة األعضاء اآلخرين من إنتاج 
النفط وص��ادرات��ه حتت أي ظرف من الظروف، 
ومؤمتر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن مبثل تلك 

التصرفات.“
وف��ي مايو أي��ار انسحب الرئيس االمريكي 
دونالد ترامب من االتفاق النووي مع إيران وأعلن 
فرض عقوبات على طهران. وتضغط واشنطن 
على حلفائها لوقف واردات النفط اإليراني متاما 
وستفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط 

اإليراني في نوفمبر تشرين الثاني.
وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك بعد 

السعودية والعراق.
ودع��ا ترامب أوب��ك ل��زي��ادة إنتاجها من أجل 
خفض أسعار النفط وقال وزيرا طاقة السعودية 
وروسيا في مايو أي��ار إنهما مستعدان لتهدئة 

مخاوف املستهلكن بشأن اإلمدادات.

وقال غريب آبادي ”تؤمن إيران بأن على أوبك 
أن تدعم أعضاءها بقوة في ه��ذه املرحلة وأن 
تتصدى ملؤامرات الدول الساعية لتسييس هذه 

املنظمة“.
والسعودية حليف مقرب للواليات املتحدة 
وتخوض هي وإي��ران حروبا بالوكالة في دول 

مثل اليمن وسوريا.
وق��ال نائب الرئيس اإليراني ام��س  األح��د إن 
احلكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وحتويل 
إي��رادات��ه بعد أن انسحبت ال��والي��ات املتحدة 
من االتفاق النووي املبرم مع طهران وفرضت 
عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك 

اإليرانين.
وق���ال إس��ح��اق جهاجنيري ف��ي تصريحات 
بثتها وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية الرسمية 
”يحدونا األمل في أن تستطيع الدول األوروبية 
الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن 

نبحث عن حلول لبيع نفطنا وحتويل إيراداته.“
وتبحث الدول األوروبية املوقعة على االتفاق 
النووي في 2015 عن سبل إلنقاذه رغم انسحاب 
الواليات املتحدة وضغوط واشنطن على حلفائها 

خلفض مشتريات النفط اإليراني.
وقالت وزارة النفط العراقية امس  األحد إن 
شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة قد اتفقت 
مع شيفرون على تطبيق مذكرة تفاهم لتطوير 

حقول في جنوب البالد.
وق��ال بيان نشره موقع وزارة النفط على 
اإلنترنت إن مسؤولن تنفيذين من الشركتن 
وقعوا اتفاقا يحدد اخلطوط العريضة لبرنامج 
لتطوير احلقول يشمل دراس���ات ملسح املكامن 

وعمليات االستخراج.
كان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن 
في يونيو حزيران أن نفط البصرة وشركة أخرى 
تديرها الدولة، شركة نفط ذي قار، وقعتا مذكرة 

تفاهم مع شيفرون.
تتيح مذكرة التفاهم لشيفرون إجراء مسوح 
ودراس�����ات ع��ل��ى امل��واق��ع وامل��ن��ش��آت النفطية 
وم��س��اع��دة الشركتن العراقيتن ف��ي حتسن 

أدائهما الفني واإلداري واملالي.
وارتفع عجز اليابان التجاري من السلع إلى 
231.2 مليار ين )2.1 مليار دوالر( في يوليو، 
على خلفية ارتفاع تكاليف واردات النفط، بحسب 
بيانات حكومية أفادت بأن قيمة واردات النفط 
اخلام زادت بنسبة %40.3 إلى 763.5 مليار ين 
)6.8 مليار دوالر تقريباً( نتيجة ارتفاع سعر 

برميل النفط عاملياً.
وبلغت قيمة الصادرات اليابانية في يوليو 
6.75 تريليون ين )60 مليار دوالر تقريباً( 
بدعم من ارتفاع الطلب على املكونات اإللكترونية 
مثل أشباه املوصالت، ومعدات تصنيع شاشات 
الكريستال السائل املستخدمة في الهواتف الذكية 

خاصة من الصن.
لكن قيمة الواردات وصلت إلى 6.98 تريليون 
ين )62 مليار دوالر(، منها م��وارد الطاقة حيث 
تستورد اليابان أكثر من ثالثة أرباع احتياجاتها 

النفطية من الدول العربية.
وأظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��ع��م��الق النفط 
السعودي أرامكو لعام 2017 اكتشاف حقلن 

نفطين جديدين باإلضافة إلى مكمن للغاز.
وح��م��ل التقرير مفاجأة ق��وي��ة حيث رفعت 
الشركة احتياطيات اململكة من النفط املكافئ 
للشركات التي تديرها أرامكو قد وصل إلى 333 
مليار برميل، علما أن التقديرات العاملية كانت 

تشير إلى احتياطيات مبقدار 265 مليار برميل.
كما سجل إن��ت��اج النفط اخل���ام واملكثفات 
املمزوجة 10.2 مليون برميل يوميا خالل العام 

املاضي منخفضا بشكل طفيف عن عام 2016.
أّم��ا معاجلة الغاز اخل��ام فارتفعت في العام 

املاضي لتصل 12.4 مليار قدم مكعبة قياسية 
يوميا.

وبالنسبة لصادرات النفط احتفظت األسواق 
اآلسيوية بحصة األس��د بنسبة %68.5، تليها 
الواليات املتحدة ب�%14 ثم كل من منطقة البحر 
األبيض املتوسط وشمال غرب أوروبا ب� 5.5% 

تقريبا لكل منهما .
قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في 
تقرير لشركة أرامكو إن شركة النفط العمالقة 
اململوكة للدولة تظل ملتزمة بتلبية...الفالح: 
أرامكو ملتزمة بتلبية الطلب على النفط مستقبال 

أسواق
وفي االكتشافات اجلديدة، أعلنت أرامكو عن 
اكتشاف حقلي سكب جنوب شرق حرض وحقل 
الزمول في الربع اخلالي إضافة إلى مكمن جديد 

للغاز هو مكمن اجلوف بحقل السهباء.
وأكملت أرامكو استحواذها على شركة موتيفا 
انتربرايزز لتصبح الشركة السعودية املالك 

األكبر مصفاة للنفط اخلام في أميركا الشمالية.
وحصلت الشركة على 230 ب��راءة اختراع 
أميركية خاصة ف��ي مجال تقليل االنبعاثات 
الكربونية م��ا يحقق مكاسب ملنتجي الطاقة 

واملستهلكن على حٍدّ سواء.
من جهته، أش��ار رئيس مجلس إدارة أرامكو 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى مواصلة 
االستعدادات لالكتتاب العام األول��ي الذي ميثل 

حدثا فارقا تنتظره الشركة بحماس.
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تبحث عن حل لبيع النفط وحتويل اإليرادات

إيران: ال يحق ألعضاء أوبك أخذ حصتها من صادرات النفط
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انخفاض احتياطي العمالت األجنبية 
13 باملئة في نهاية يوليو في األردن 

تعمل شركة »ميتسوبيشي« 
للصناعات الثقيلة في اليابان، 
على تصنيع أكبر توربن رياح 
بحرية في العالم باستطاعة تصل 
إلى 10 آالف كيلو واط، ويتوقع 
تركيبه في مطلع ع��ام 2020 مبا 

يوفر كفاءة أفضل في التكلفة.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان م��ن الشركة 
اليابانية أنها تخطط لبيع التوربن 
ل��ش��رك��ات ال��ط��اق��ة ف��ي أوروب����ا، 
مستفيدة م��ن ت��وج��ه ع��امل��ي نحو 

االبتعاد عن محطات توليد الطاقة 
من الوقود األحفوري وانخفاض 
أسعار الكهرباء من محطات الرياح 

البحرية.
ويتوقع محللون ف��ي طوكيو 
أن تنمو سوق توربينات الرياح 
العمالقة واألكثر فعالية من حيث 
التكلفة، السيما في أوروب��ا، حيث 
يبلغ سعر امليغاواط حوالي 50 
يورو )57 دوالر( أي ثلث السعر 

قبل بضع سنوات.

اليابان تنتج أكبر توربينات 
رياح في العالم

احدى احلقول التابعة الرامكوشعار شيفرون على محطة وقود في كاليفورنياعلم منظمة أوبك في فيينا

أظهرت أرق��ام للبنك امل��رك��زي األردن���ي  امس  
األحد انخفاض احتياطي العمالت األجنبية 12.8 
باملئة في نهاية يوليو متوز إلى 10.68 مليار 

دوالر مقارنة مع مستواه في نهاية 2017.
كانت قيمة االحتياطي األجنبي للمملكة في 

نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دوالر.
وب��دأ االحتياطي األجنبي في األردن بالتأثر 
سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ حتويالت 
امل��غ��ت��رب��ن وإي�����رادات ال��س��ي��اح��ة واالس��ت��ث��م��ار 

األجنبي.

البنك املركزي األردني

جلنة تنظيمية طلبت دعم االستثمار بالبنية األساسية

الصني في قلب العاصفة.. بكني تناشد البنوك بضخ القروض

طلبت جلنة تنظيم النشاط املصرفي 
والتأميني في الصن من املؤسسات املالية 
تقدمي قدر أكبر من الدعم لالستثمار في 
البنية األساسية وش��رك��ات االستيراد 
وال��ت��ص��دي��ر وال��ش��رك��ات ذات اجل���دارة 

االئتمانية، التي تواجه مشكالت مؤقتة.
ودع��ت أيضا اللجنة، ف��ي بيان على 
موقعها اإللكتروني في ساعة متأخرة من 
مساء اول امس  السبت، املؤسسات إلى 
زيادة نسبة القروض املتوسطة والطويلة 
األجل لتفادي الضغط على املقترضن في 

نهاية الشهر أو الربع سنة.
وتأتي هذه اخلطوة في خضم غموض 
يواجه االقتصاد الصيني، وذلك إلى حد 
ما بسبب زي��ادة حدة خالف جت��اري مع 

الواليات املتحدة.
وزادت ال��ص��ن ق��ي��م��ة امل��ش��روع��ات 
االستثمارية ذات األص��ول الثابتة التي 
متت املوافقة عليها في يوليو متوز بواقع 
4 أضعاف عن الشهر السابق مع تطلعها 

لإلسراع باإلنفاق على البنية األساسية.
ودعت اللجنة البنوك وشركات التأمن 
إلى معاجلة » نقاط الضعف« في قطاع 
البنية األساسية بالصن والتعاون مع 
احلكومات احمللية لتحديد احتياجاتها 
ول��ك��ن م��ع ت��وخ��ي احل���ذر ب��ش��أن زي��ادة 

مستويات ديونها املستترة.
وقالت أيضا إنه يجب على املؤسسات 
امل��ال��ي��ة أال تسحب »بشكل عشوائي« 
مت��وي��ل��ه��ا م��ن ال��ش��رك��ات ذات السجل 
االئتماني اجليد والتي تواجه »مشكالت 
تشغيل مؤقتة« دون أن تذكر اسم أي من 

هذه الشركات.
وأضافت أنه يجب توفير دعم لشركات 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ذات التوجهات 
التصديرية والتي تأثرت بالوضع في 
السوق الدولية وتواجه مشكالت ولكنها 

حتتفظ باحتماالت منو قوية.
وت���س���ارع ال��ن��م��و ف���ي ال���ص���ادرات 
والواردات الصينية في يوليو متوز على 

الرغم من التعريفات اجلمركية األميركية 
اجلديدة في حن ظل فائضها التجاري مع 

الواليات املتحدة قرب مستويات قياسية.
و طلبت جلنة تنظيم النشاط املصرفي 
والتأميني في الصن من املؤسسات املالية 
تقدمي قدر أكبر من الدعم لالستثمار في 
البنية األساسية وش��رك��ات االستيراد 
وال��ت��ص��دي��ر وال��ش��رك��ات ذات اجل���دارة 

االئتمانية التي تواجه مشكالت مؤقتة.
تأتي هذه اخلطوة في خضم غموض 
يواجه االقتصاد الصيني ألسباب منها 
زيادة حدة اخلالف التجاري مع الواليات 
املتحدة. وزادت الصن قيمة استثمارات 
م��ش��اري��ع األص����ول ال��ث��اب��ت��ة ال��ت��ي متت 
املوافقة عليها في يوليو مت��وز ألربعة 
أضعافها عن الشهر السابق مع تطلعها 

لإلسراع باإلنفاق على البنية األساسية.
ودعت اللجنة اول امس  السبت البنوك 
وش��رك��ات التأمن إل��ى معاجلة ”نقاط 
الضعف“ ف��ي قطاع البنية األساسية 

بالصن والتعاون مع احلكومات احمللية 
لتحديد احتياجاتها لكن مع توخي احلذر 

بشأن زيادة مستويات ديونها املستترة.
وأض��اف��ت أن��ه يجب على املؤسسات 
امل��ال��ي��ة أال تسحب ”بشكل عشوائي“ 
مت��وي��ل��ه��ا م��ن ال��ش��رك��ات ذات السجل 
االئتماني الطيب والتي تواجه ”مشكالت 
تشغيلية مؤقتة“ دون أن تذكر اسم أي 

من هذه الشركات.
وأضافت أنه يجب توفير دعم لشركات 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وذات ال��ت��وج��ه 
التصديري والتي تأثرت بالوضع في 
السوق العاملية وتواجه مشكالت لكنها 

ذات احتماالت منو قوية.
وت���س���ارع ال��ن��م��و ف���ي ال���ص���ادرات 
والواردات الصينية في يوليو متوز على 
الرغم من الرسوم اجلمركية األمريكية 
اجلديدة في حن ظل فائضها التجاري مع 
الواليات املتحدة قرب مستويات قياسية 

مرتفعة.

بكن تناشد البنوك بضخ القروض دعوات لالستثمار في البنية االساسية بالصن

استحواذ »أمانات« على حصة
69.3 باملئة في شركة بحرينية  

استحوذت شركة » أمانات القابضة« على حصة 
 ROYAL MATERNITY « 69.3 % في شركة
HOSPITAL » القابضة ، العاملة ب�«املستشفى 
امللكي للنساء« في البحرين، وذل��ك مقابل 141 

مليون درهم.
تضاف هذه الصفقة إلى سلسلة من االستثمارات 
في شركات نفذتها أمانات خالل النصف األول من 
العام حيث قامت باالستحواذ على حصة %35 في 
»شركة جامعة أبوظبي القابضة« في مارس 2018 
إضافة إلى زيادة حصتها في »شركة تعليم القابضة 

» بنسبة %5.3 في ديسمبر 2017.
وشهد النصف األول 2018 إجناز »أمانات« ثاني 

صفقاتها االستثمارية لهذا العام، عبر استحواذها 
في يونيو 2018 على أرض ومباني مدرسة »نورث 
لندن كوليجييت« )NLCS( في دبي، مقابل مبلغ 
وقدره 360 مليون درهم إماراتي والذي ساهم في 
تنويع قاعدة أصول أمانات عبر االستثمار في البنية 

العقارية املتخصصة.
ومن اجلدير بالذكر أن أمانات قامت في يوليو 
ب��االس��ت��ح��واذ ع��ل��ى %100 م��ن ملكية جامعة 
»ميديلسكس« دب��ي وال��ت��ي تعد فرعا جلامعة » 
ميديلسكس » لندن في صفقة بلغت قيمتها 369 
مليون دره��م وبذلك تكون أم��ان��ات قد جنحت في 

استثمار %73 من رأسمالها لغاية أغسطس 2018.

شعار أمانات القابضة أق��ر البرملان ف��ي نيوزيلندا قانوناً ج��دي��داً يضع 
قيوداً على ملكية األجانب للعقارات السكنية، وذلك 
ف��ي م��ح��اول��ة لضبط األس��ع��ار ال��ت��ي ت��رى احلكومة 
النيوزيلندنية أن املضاربات التي يقوم بها األجانب 
هي السبب في ارتفاع أسعارها الى مستويات قياسية 
جعلت املواطنن غير ق��ادري��ن على شرائها. وقالت 
جريدة »فايننشال تاميز« البريطانية في تقرير لها 
إن هذا القانون ُيعد انتصاراً للحكومة التي ترأسها 
جاسيندا آردي���رن والتي تريد أن حتافظ على قدرة 
املواطنن النيوزيلندين على شراء املساكن وجتنبهم 
ارتفاع أسعارها. وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه 
»العربية ن��ت« ف��إن أس��ع��ار املساكن ف��ي نيوزيلندا 
ارتفعت بأكثر م��ن %60 خ��الل ال��س��ن��وات العشرة 
األخيرة، وهو ما جعل نسبة املواطنن الذين ميلكون 

املنازل التي يسكنون بها في أدنى مستوى منذ سبعن 
عاماً، األم��ر ال��ذي دف��ع السلطات إل��ى السير نحو هذا 

القانون ودفع البرملان للموافقة عليه.
وتقول »فايننشال تاميز« إن نيوزيلندا تشهد أزمة 
إسكان حالياً يعود سببها إلى الهجرة ونقص املساكن 
ذات األسعار املنخفضة، أو األسعار التي هي في متناول 
اليد، إضافة الى ارتفاع أج��ور املنازل، وهو ما جعل 
قضية املنازل وأسعارها وتوفير السكن للمواطنن 
واحدة من أهم القضايا السياسية التي تتصدر اهتمام 
الرأي العام في البالد. وقال وزير التجارة النيوزيلندي 
ديفيد باركر أمام البرملان إن واح��داً من بن كل خمسة 
منازل في مدينة أوكالند، وواحداً من بن كل عشرة في 
منطقة »بحيرات كوينز تاون« مت بيعه ألجانب خالل 

الربع احلالي من العام اجلاري.

نيوزيلندا ُتقيد ملكية األجانب للعقارات


