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حركة االسهم هبوط خام برنت إلى 49.69 دوالرًا للبرميل

صندوق النقد: ضبابية خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي عنصر سلبي 

طهران تدعو واشنطن لتشجيع البنوك على 
العمل مع إيران

محللون: أسواق الخليج تعاني من ضعف 
السيولة وتترقب أنباء هامة

ايران: صادرات النفط تجاوزت 
مستوى 3.8 مليون برميل

 
بني  التوتر  من  حالة  و�سط  النفط،  هبط 
ب�ساأن  املالية  الأ�سواق  يف  امل�ستثمرين 
ال�ستفتاء الذي �سيجرى الأ�سبوع املقبل 
بريطانيا على اخلروج املحتمل من  يف 
ع�سوية الحتاد الأوروبي مما طغى على 

موؤ�رشات على تعايف اأ�سعار اخلام.
مزيج  العاملي  القيا�س  خام  واأنخف�س 
�سنتا   66 الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  يف  ب��رن��ت 
للربميل  دولر   49.69 اإىل  لي�سل 
بتوقيت   10:39 ال�����س��اع��ة  ب��ح��ل��ول 
الرابع  لليوم  الهبوط  موا�سال  غرينت�س 
اخلام  انخف�س  حني  يف  ال��ت��وايل  على 
 65 بواقع  الآجلة  العقود  يف  الأمريكي 

�سنتا اإىل 48.23 دولر للربميل.
ال��ذي  ال�����س��دي��د  للتوتر  ان��ع��ك��ا���س  ويف 
احتمالت  ب�ساأن  امل�ستثمرين  يعرتي 

الحتاد  من  اخل��روج  ل�سالح  الت�سويت 
الأوروبي �سجل اجلنيه ال�سرتليني اأعلى 
م�ستوى من التقلبات يف 20 عاما على 
عندما  حدث  ما  حتى  فاق  ومبا  الأق��ل 
الأم��ريك��ي  ب���راذرز  ليمان  بنك  ان��ه��ار 
تتاأثر  كما   .2008 اأواخ��ر  لال�ستثمار 
ب�ساأن  مبخاوف  �سلبا  ال�سوق  معنويات 
اأثر  لتبديد  يكفي  مبا  ال�سني  يف  النمو 
الوليات  توقع  مثل  متفائلة  اإ���س��ارات 
املتحدة يوم الثنني تراجع اإنتاج النفط 
ال�سخري يف يوليو /متوز لل�سهر ال�سابع 
البلدان  منظمة  وتوقعت  التوايل.  على 
اأن  اأم�����س،  "اأوبك"،  للبرتول  امل�سدرة 
توازنها  �ست�ستعيد  العاملية  النفط  �سوق 
من  ال��ث��اين  الن�سف  يف  اأف�سل  ب�سكل 
الإنتاج  بع�س  تعطل  ي�ساعد  اإذ   2016
وترية  ت�رشيع  على  وكندا  نيجرييا  يف 

تقل�س تخمة املعرو�س من اخلام.

 وكاالت- متابعة

قال م�سوؤول يف �سندوق النقد الدويل اإن 
الأوروبي  الحتاد  من  بريطانيا  خروج 
�ستحيط  ال�سبابية  اإىل فرتة من  �سيقود 
بالتجارة بني لندن والحتاد الأوروبي، 
ولفت ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير 
�سحفي  موؤمتر  خالل  لل�سندوق  العام 
التكهن  ي�سعب  بينما  اإن��ه  بكني  يف 

عن  �ستنتج  ال��ت��ي  ب��الآث��ار  بال�سبط 
الحتاد  ع�سوية  من  بريطانيا  خ��روج 
ال�سبابية  ج��و  ي�سود  فقد  الأوروب����ي 
اأو�سع وهو ما  التيقن على نطاق  وعدم 
يت�سم  وقت  يف  �سلبيا  عن�رشا  �سيكون 
و�سي�سوت  العاملي،  القت�ساد  ب�سعف 
البقاء  حول  ا�ستفتاء  يف  الربيطانيون 
 23 الأوروب��ي يف  الحتاد  يف ع�سوية 

حزيران

 وكاالت- متابعة

جواد  حممد  الإي���راين  اخلارجية  وزي��ر  دع��ا 
املزيد  ب��ذل  اىل  املتحدة،  ال��ولي��ات  ظريف 
بعد  اإي��ران  مع  العمل  على  البنوك  لت�سجيع 
ال��ع��ق��وب��ات. وق���ال ظ��ري��ف يف موؤمتر  رف��ع 
�سحفي عقده يف الرنويج، اإن "على الوليات 
على  البنوك  لت�سجيع  املزيد  ب��ذل  املتحدة 
العقوبات"،  رف��ع  بعد  اإي����ران  م��ع  العمل 
رفعت   كل  املتحدة  "الوليات  اأن  معتربا 
ظريف،  واأ���س��اف  الورق".   على  العقوبات 
املهم  من  اأن  اأعتقد  بالبنوك  يتعلق  "فيما 
اأن التفاق �سيكون قابال  اأن يدركوا  للجميع 
يحققون  باأنهم  اجلميع  �سعر  اإذا  لال�ستمرار 
اأن  ينبغي  اأن" تطبيقه  مبينا  منه"،  مكا�سب 
ي�سعر  بحيث  اأي�سا  اجلميع  �سالح  يف  ي�سب 

هناك  وب���اأن  منافع  هناك  ب��اأن  ط��رف  ك��ل 
باراك  الأمريكي  الرئي�س  وكان  مكا�سب".  
اأن   ،)2016 ني�سان   1( اجلمعة  اأكد،  اأوباما 
الآن،  حتى  ناجح  اإيران  مع  النووي  التفاق 
اإيران  تعود  حتى  وقتا  �سي�ستغرق  الأمر  لكن 
وكانت  العاملي.  القت�ساد  يف  لالندماج 
منت�سف متوز  تو�سلوا يف  وال�سدا�سية  اإيران 
النووي  برناجمها  حول  اتفاق  اإىل  املا�سي 
مفاو�سات  انتهت  حيث  بالتاريخي،  و�سف 
اإىل  الدولية  وال�سدا�سية  اإي��ران  بني  مطولة 
متهد  وم�سرتكة،  �ساملة  عمل  خطة  اعتماد 
ل��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات الق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 
قبل  ط��ه��ران  على  �سنوات  منذ  املفرو�سة 
املتحدة،  والوليات  ال��دويل،  الأم��ن  جمل�س 
التفاق  لبنود  طهران  تنفيذ  حال  يف  وذلك 

والتحقق من �سلمية برناجمها النووي.

    
اأ�سواق  توا�سل  اأن  حمللون  توقع 
املائل  املتذبذب  اأدائ��ه��ا  اخلليج 
لالرتفاع خالل جل�سة اليوم الأربعاء، 
ظل  يف  ال�سيولة  م�ستويات  �سعف  رغم 
الأمريكي  الفيدرايل  لقرار  الرتقب  حالة 

ب�ساأن الفائدة وا�ستمرار هبوط النفط.
ال�سوق  جلنة  تنهي  اأن  اليوم،  املنتظر  ومن 
اجتماعها  الفيدرايل  بالحتياطي  املفتوحة 
الذي بداأ م�ساء الثالثاء، حيث �سيظهر بعدها قرارا 

ب�ساأن ال�سيا�سة النقدية والفائدة.
اإن  كابيتال  مب�ساكن  املحلل  عريقات،  مهند  وق��ال 
قبل  من  كبري  حذر  �ستواجه  اخلليج  اأ�سواق  موؤ�رشات 
عما  "اإم.اإ�س.�سي.اآي"  اإعالن  ينتظرون  الذين  امل�ستثمرين 
لإدراج  املراجعة  قيد  ال�سعودي  ال�سوق  �ست�سع  كانت  اإذا 
الفيدرايل  وقرار   ،2017 منت�سف  بحلول  املوؤ�رش  حمتمل يف 

ب�ساأن الفائدة.
واأو�سح عريقات اأن اأ�سواق املنطقة تعاين حاليًا من غياب حمفزات 
امل�ستمرة  ال�سلبية  التاأثريات  عن  ف�ساًل  اإيجابيًا،  حتركها  قوية 

للعوامل اخلارجية.
وتوقع عريقات اأن تكون جل�ستي الأربعاء واخلمي�س اختباراً حقيقيًا 
لقوة اأ�سواق اخلليج ومدى ا�ستعدادها لتحقيق ارتفاعات قادمة من 

عدمه.
ل�"مبا�رش"،  ال�سمري  حمود  املال  باأ�سواق  املحلل  اأكد  جانبه،  ومن 
اأ�سواق  اأن  اإل  اأنه بالرغم من وجود بع�س عالمات الرتقب لالأ�سهم، 
وت�سغيلية  قيادية  اأ�سهم  على  �رشائية  عمليات  حاليًا  ت�سهد  اخلليج 

اء عمليات زيادة املراكز لبع�س املحافظ. جرَّ
ويف ال�سعودية، �سعد �سهم ال�سعودية للكهرباء باحلد الأق�سى اليومي 
منذ  اإغالق  م�ستوى  اأعلى  م�سجال  ريال   20.05 اإىل   10% البالغ 

نهاية مايو املا�سي.
ويف الإمارات، ارتفع �سهم بنك دبي الإ�سالمي %2.4، وتعافى �سهم 
اإعمار العقارية ليغلق مرتفعًا %0.3، و�سعد �سهم بنك اخلليج الأول 

.0.8% %0.4، وات�سالت 
 ،2.3% العقاري  للتطوير  القاب�سة  ازدان  �سهم  ارتفع  قطر،  ويف 

و�سهم م�رشف الريان 1%.
الأ�سهم  اأ�سواق  اإن  املال،  باأ�سواق  املحلل  الفيلكاوي،  اإبراهيم  وقال 
اخلليجية قد تتجه فنيًا يف م�سار اأفقي مييل اإىل النخفا�س بالفرتة 
اجتاهًا  حتدد  اأن  ت�ستطيع  جديدة  فزات  حمحُ ظهور  حتى  القادمة، 

وا�سحًا للموؤ�رشات.

ك�سف وزير النفط اليراين بيجن زنكنة، ام�س ان حجم �سادرات بالده من 
النفط جتاوزت م�ستوى 3.8 مليون برميل يوميا بعد ان كان 2.7 مليون 
برميل عام 2014. وبني زنكنة يف كلمة اأمام نواب الربملان اليراين ان 
 2013 970 برميل يوميا يف  ارتفع من  النفط اليراين  "حجم �سادرات 
3.8 مليون  2015 اىل ان جتاوز  حمققا مليوين برميل يوميا يف نهاية 
ال�سوائل  من  ايران  "انتاج  اأن  وا�ساف  الراهن".  الوقت  يف  يوميا  برميل 
الغازية ارتفع اي�سا من 380 الف برميل يوميا مع تويل حكومة الرئي�س 
اليراين ح�سن روحاين عام 2013 اىل 600 الف برميل يوميا يف الوقت 
الراهن "،م�سيفا ان "ايران عانت من نق�س يف الغاز الطبيعي ب�سبب عدم 
"بار�س اجلنوبي"، م�سريا اىل  17 مرحلة من مراحل تطوير حقل  اكتمال 
الغاز  من  مكعب  مرت  مليون   240 من  احلقل  يف  الغاز  انتاج  "ارتفاع 
2015 لي�سل اىل  50 باملئة يف عام  2013 وبنحو  الطبيعي يوميا يف 

354 مليون مرت مكعب يوميا".  
وا�ساف، ان "انتاج ايران من املنتجات البرتوكيماويات كان عند 40.6 
مليون طن عام 2013 يف حني بلغ 46 مليون طن يف 2015”، م�سريا 
 12.8 اي�سا من  ارتفع  البرتوكيماوية  "حجم �سادرات املنتجات  ان  اىل 
مليون طن يف عام 2013 اىل 18.8 مليون طن يف 2015 لي�سجل زيادة 

بن�سبة 46 باملئة". 

إمدادات النفط السعودي إلى السوق 10.5 ماليين برميل يوميًا

اإنتاج  ب��اأن  النفط  قطاع  يف  م�سدر  اأف��اد 
 10.279 بلغ  اخلام  النفط  من  ال�سعودية 

ماليني برميل يوميًا يف اأيار.
الأ�سواق  اإىل  اخلام  اإم��دادات  اأن  واأ�ساف 

بلغت 10.450 ماليني برميل يوميًا.
وقد تختلف الإمدادات اإىل ال�سوق حمليًا اأو 
خارجيًا عن الإنتاج بناء على حركة النفط 

من �سهاريج التخزين واإليها.
كميات  �ستوّرد  ال�سعودية  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بالكامل  عليها  املتعاقد  اخل��ام  النفط 
لثنني على الأقل من امل�سرتين الآ�سيويني 

عن  ذكر  يحُ تغيري  دون  من  يوليو  متوز  يف 
ال�سهر اجلاري.

التي  ال�سعودية«  »اأرام��ك��و  اأن  واأ�سافت 
عر�ست ال�سهر املا�سي كميات اإ�سافية من 
اخلام لزبائنها يف اآ�سيا، مل ت�ساأل الزبائن 
هذه املرة اإذا كانوا يف حاجة اإىل مزيد من 

اخلام.
اإىل ذلك، توقعت »منظمة البلدان امل�سدرة 
للنفط« اأوبك اأن ت�سبح �سوق النفط العاملية 
العام  من  الثاين  الن�سف  يف  توازنًا  اأكرث 

احلايل.
اإنتاجها  اأن  اإىل  واأ�سارت يف تقرير �سهري 
اإىل  يوميًا  برميل  األف   100 مبعدل  هبط 

32.36 مليون برميل يوميًا يف اأيار مايو.
 2.59 بلغ  الإنتاج  فائ�س  اأن  اإىل  ولفتت 
الأول.  ال��رب��ع  يف  يوميًا  برميل  مليون 
العاملي  الطلب  لنمو  توقعاتها  واأب��ق��ت 
تغيري  دون  م��ن   2016 يف  النفط  على 
ومن  يوميًا.  برميل  مليون   1.20 عند 
العراق، قال اأحد م�ست�ساري رئي�س الوزراء 
لل�سيا�سات املالية، مظهر �سالح، اإن بغداد 
املتاأخرة  امل�ستحقات  كل  لت�سوية  تخطط 
ال�سنة  نهاية  يف  الأجنبية  النفط  ل�رشكات 
»�سندوق  مع  اتفاق  عليه  ين�س  ملا  وفقًا 
يف  مقابلة  خ��الل  وق��ال  ال���دويل«.  النقد 
التي  الإج��راءات  من  جزء  القرار  اإن  بغداد 

املا�سي  الأ�سبوع  احلكومة  عليها  وافقت 
دولر  بليون   5.4 بقيمة  قرو�س  لتاأمني 
موقع  نقل  ذلك،  اإىل  النقد«.  »�سندوق  من 
على  الإي��ران��ي��ة  النفط  وزارة  معلومات 
التنفيذي  الرئي�س  عن  »�سانا«  الإنرتنت 
لأكرب �رشكة نفط اإيرانية، قوله اإن اإنتاجها 
بلغ م�ستوياته التي كان عليها قبل فر�س 
العقوبات على طهران. وقال رئي�س »�رشكة 
بيغان  الإيرانية،  الوطنية«  اجلنوب  نفط 
الإنتاج احلايل لل�رشكة يبلغ  اإن  علي بور، 
ت�سدير  يجري  يوميًا  برميل  مليون   2.9
ال�سوق،  يف  منها.  برميل  مليون   1.6
هبطت اأ�سعار النفط نتيجة زيادة املخاوف 

ال��دولر  وارت��ف��اع  اآ�سيا  يف  القت�سادية 
الأمريكي ما يجعل واردات الوقود بالن�سبة 
اأكرث  اأخ��رى  عمالت  ت�ستخدم  التي  للدول 
خلام  الآجلة  التعاقدات  وتراجعت  كلفة. 
للربميل  دولراً   50 من  اأقل  اإىل  »برنت« 
�سنتًا   65 برتاجع  دولر   49.89 م�سجلة 
اآخر  عند  �سعرها  عن  املئة  يف   1.29 اأو 
 78 الأمريكي  اخلام  �سعر  وتراجع  ت�سوية. 
�سنتًا اأو اأكرث من 1.5 يف املئة اإىل 48.29 
دولر للربميل. واأ�سار م�رشف »اأيه اإن زد« 
اإىل اأن �سعر النفط تراجع ب�سبب هبوط حاد 
يف ال�ستعداد للمجازفة و »ارتفاع الدولر 

و�سندات اخلزانة الأمريكية«.

وكاالت- متابعة

آيفون وأندرويد.. تاريخ المنافسة 
و"حروب األسعار"

يلخ�س الإنفوغرافيك املرفق تاريخ املناف�سة بني اأجهزة 
الهواتف الذكية من اآيفون واأندرويد، وهي الأجهزة التي 
ظهرت بعد �سنوات على ظهور الهواتف املحمولة والذكية 

من �رشكات اأخرى كانت رائدة يف هذا املجال.
 ،"2016 الإنرتنت  اجتاهات  "تقرير  وبح�سب 
على  ب�سيطة  لفرتة  اأب��ل  �رشكة  تفوقت  فقد 
�سوق  اقتحامهما  بعد  غ��وغ��ل،  مناف�ستها 

الهواتف الذكية.
الر�سوم  يف  املبيعات  اأرق��ام  على  وبنظرة 
اإن  ال��ق��ول  ميكن  املرفقة،  التو�سيحية 
�رشكان  واأن  وانتهت،  ح�سمت  املناف�سة 
امليدان،  تقتحم  وب��داأت  ظهرت  اأخ��رى 

اأتخمت  ال�سوق  اإن  كذلك  القول  وميكن 
وبداأت تتجه نحو التوازن امل�ستقر.

�رشكة  حافظت  فقد  يت�سح  وكما 
اأبل على امل�ستوى ال�سعري لأجهزة 
دولر   700 بحدود  وظل  اآيفون، 
تتحف  ك��ان��ت  فيما  ل��ل��ج��ه��از، 
باإ�سافات  اأجهزتها  م�ستخدمي 
وم���زاي���ا ج��دي��دة ب��ني احل��ني 

ولء  على  لتحافظ  والآخ���ر، 
م�ستخدمي هواتفها لها.

غوغل  تكن  مل  باملقابل، 
امل�ستخدمة  وال�����رشك��ات 
اأندرويد  ت�سغيلها  لنظام 
تعنى كثريا بال�سعر، ما 
حرب  ظهور  اإىل  اأدى 
ال�رشكات  بني  اأ�سعار 
امل��ن��ت��ج��ة ل��ه��وات��ف 

ذك����ي����ة ب��ن��ظ��ام 
ت�سغيل اأندرويد.

حرب  عن  وجن��م 
الأ���س��ع��ار ه��ذه 
كبريا  تراجعا 
اأ���س��ع��ار  يف 
ه���ذا ال��ن��وع 
م����������������ن 

الأج��ه��زة 
م�����ن�����ذ 
ال���ع���ام 

ثلث  اإىل  اجلهاز  �سعر  متو�سط  ي�سل  وبالكاد   ،2011
املنتجات  اأن  القت�ساد  بديهيات  ومن  اآيفون.  جهاز 
اإىل  ت��وؤدي  �سعريا،  ح�سا�سة  �سوق  يف  ال�سعر  الرخي�سة 
ح�ساب  على  ال�سوق،  على  �سعرا  الأقل  املنتج  يهيمن  اأن 

املنتجات الأعلى �سعرا.

دبي- متابعة    

وكاالت - متابعة

وكاالت ــ متابعةالرياض- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


