
							
																							www.nassersaidi.com	

	

Prepared	by:		

Dr.	Nasser	Saidi	 	 	 Aathira	Prasad	 	
													Founder	&	President	 																					Director,	Macroeconomics	
												nsaidi@nassersaidi.com																			aathira@nassersaidi.com	 Page	1	of	6	

 ��������� ��������� �������17  �����
 �����/������2016  

األسواق  

.  الاطلاق على أسبوع جدید لتعاظم التقلّبات وانھیار في أسواق األسھم العالمیة التي تسّجل أسوأ بدایة
التصحیح "، الذین حّولوا قولھم في األشھر األخیرة من "التصحیح اللین" إلى  البنوكیبدو أن محلّلي 

ولو بحثنا عن . 2008أّن السنة لن تكون سیّئة كسنة  مؤكٍدینقنوات التلفزیون  يحتلونالمحدود"، 
طلعات المستقبلیة إذ یعید المستثمرین تقییم التبصیص أمٍل، یبدو أّن موجة البیع تتحّرك تدریجیًّا حتى اآلن 

االرتفاع في أسعار السوق بعد فترة  تقييم اعادوا كما . لمخاطرةل  قابليتهم  وللنمو العالمي 
. ومن بین المناطق الجغرافیة،  19xالمعلنة حوالي  معّدل الثمن إلى األرباح بلغ حيث  الركود العظیم

داول أوروبا الوالیات المتحدة في حین تُ في  20، 500ستاندرد آند بورز لرباح األبلغت نسبة الثمن إلى 
، لذلك Shenzen ( .41.4. وبلغ معّدل الثمن إلى األرباح لمؤّشر شنتشن (16والیابان بـ  18بحوالي 

أيام التوصل إلى الحّد األدنى مسألة  لا يبدو  

 لھ أدنى مستوى الجنیھ اإلسترلیني الذي یالمسباستثناء  مستقّرة بشكٍل ملحوظٍ أسواق العمالت، كانت 
. انخفضت نسبة النفط مقابل الیورو وأدنى مستویاتھ في خمس سنوات ونصف مقابل الدوالر خالل عامٍ 

دوالر للبرمیل یوم الجمعة، وال یزال نمو الصین یتباطأ في حین تعّزز  30الخام الرئیسیة تحت الـ 
الذھب الذي ینبغي أن یكون مالًذا الصادرات اإلیرانیة الوشیكة بواعث القلق بشأن وفرة العرض. وحتى 

آمنًا، لم یكن في مأمن في عملیات البیع العالمي.  

التطورات العالمیة  
الوالیات المتحدة  

• ٪ على أساس شھري في كانون 0.4انخفاض بنسبة  اإلنتاج الصناعي األمریكيشھد  
التوالي.  على ٪، وكالھما للشھر الثاني0.1األول/دیسمبر وبلغ ناتج الصناعات التحویلیة 

.كانت المرافق والتعدین وصناعة السیارات القطاعات الرئیسیة الضعیفة األداء  
• في الوالیات  االحتیاطي الفیدراليالبنك عن ) الصادر Beige Bookكتاب بیج ( أطلع  

النمو السریع في معظم المناطق التي یقودھا االستھالك الخاص، ولكنھ عن  المتحدة األمریكیة
الدوالر األمریكي القوي والنمو  األجور واألسعار. استمرّ استمرار انخفاض د على شدّ 

.كبح نشاط الصناعات التحویلیة في العدید من المجاالتفي في الخارج  المنخفض  
• انخفاض للمّرة الرابعة على التوالي على  مؤشر أسعار المنتجین في الوالیات المتحدة سجل 

-أساس سنوي، حیث انخفض  . وجاء أساس شھري في كانون األول/دیسمبر٪ على 0.2
.االنخفاض في أعقاب انخفاض أسعار النفط وارتفاع قیمة الدوالر  
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• -انخفاًضا ھامشیًّا بلغ  مبیعات التجزئة األمریكیةسجلت   ساس شھري في كانون ٪ على أ0.1
بب . وكانت المبیعات راكدة خالل األشھر الثالثة الماضیة بشكٍل رئیسّي بساألول/دیسمبر

.انخفاض أسعار النفط  
• ٪ على أساس شھري في كانون 1.2بنسبة  واردات الوالیات المتحدةانخفضت أسعار  

األول/دیسمبر، مسجلةً انخفاضھا السادس على التوالي واألكبر منذ آب/أغسطس الماضي 
.٪ في أسعار الوقود المستورد9.5بسبب انخفاض   

•  2007على أدنى مستوى لھ منذ العام  2015ام للع العجز في میزانیة الوالیات المتحدةأقفل  
٪ 2.6ملیار دوالر، أي حوالي  478وبلغت قیمتھ  (االنخفاض السنوي السادس على التوالي)

٪ من الناتج المحلي 2.8ملیار دوالر، أو  488من الناتج المحلي اإلجمالي، إذ انخفاض من 
.2014اإلجمالي عن العام   

• مع  284000إلى  277000من  ل في الوالیات المتحدةمطالبات العاطلین عن العمزادت  
أسابیع. وارتفعت المطالبات  4للمتوسط المتحرك لمدة  278750إلى  3000ارتفاع من 

ملیون. وتشیر المطالبات الجدیدة والمستمرة أّن نمو فرص  2،263إلى  29000المستمرة 
لتي كان من الصعب تحّملھا العمل باتت معتدلة في وقت مبكر من ھذا العام، بعد المكاسب ا

في كانون األول/دیسمبر.  

أوروبا  

• ، أي 2015٪ في العام 1.7بنسبة  الناتج المحلي اإلجمالي السنوي الحقیقي في ألمانیانما  
.2014٪ عن العام 1.6بزیادة قدرھا   

• - اإلنتاج الصناعي في منطقة الیوروتراجع   ٪ على أساس 1.1٪ على أساس شھري (+ 0.7
تشرین ٪ على أساس سنوي) في 2.0٪ (0.8نوفمبر مقابل زیادة /يتشرین الثانسنوي) في 

- الذي بلغنتاج الطاقة إاالنخفاض إلى ضعف  ویعود .أكتوبراألول/ ٪ على أساس شھري 4.3
- التي بلغت والسلع الرأسمالیة -٪، والسلع المعمرة 1.9 السلع االستھالكیة  وبلغت نسبة٪. 1

.٪0.7الوسیطة بنسبة ٪، والسلع 0.1غیر المعمرة   
• ملیار  23.6إلى نوفمبر تشرین الثاني/في  فائض التجارة الخارجیة لمنطقة الیوروارتفع  

.2014نوفمبر تشرین الثاني/في ملیار یورو  20.1بعدما كان   
• مؤشر مدراء  بلغحالة المروعة. بعد النتعاش من عودة االإلى  بیانات الیونانأشارت  

مایو أیار/منذ لھ (إقلیم التوسع) وھو أعلى مستوى  50.2 لیونانفي ا ینالمشتریات الصناعی
على أساس سنوي  ٪0.4دیسمبر كانون األول/. ارتفع مؤشر أسعار المستھلكین في 2014

٪ على أساس سنوي 1.8ارتفع اإلنتاج الصناعي و 2012 مایوأیار/وھو أعلى مستوى لھ منذ 
.نوفمبرتشرین الثاني/في   

• -في تشرین الثاني/نوفمبر، وتراجع اإلنتاج  عي اإلیطالياإلنتاج الصناتدھور   ٪ على 0.5
اإلنتاج الصناعي ٪ في تشرین األول/أكتوبر. وارتفع 0.5بنسبة  ارتفعأساس شھري بعد أن 

ا بشكٍل طفیٍف عن نسبة منخفضً ٪ على أساس سنوي في تشرین الثاني/نوفمبر، 4 في اسبانیا
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اإلنتاج الصناعي في المملكة ٪ على أساس سنوي في تشرین األول/أكتوبر. انخفض 4.1
- المتحدة نوفمبر بعد تشرین الثاني/على أساس سنوي) في ٪ 1٪ على أساس شھري (0.7

.أكتوبرتشرین األول/٪ على أساس سنوي) في 1.7٪ (0.1زیادة المعدل   
آسیا والمحیط الھادئ  

• ٪ على أساس سنوي في كانون األول/دیسمبر، M2 13.3 لصینالعروض النقدي في ا نما 
٪ في تشرین الثاني/نوفمبر. تسارع نمو االئتمان بفضل 13.7متراجًعا عن االرتفاع الذي بلغ 

.ارتفاع القروض غیر النمطیة، في حین أن اإلقراض المصرفي العادي كان ثابتًا  
• ملیار دوالر في كانون األول/دیسمبر مرتفًعا عن  60.1 إلىالفائض التجاري للصین ارتفع  

تجاه  أرباحت الصادرات بفضل ملیار دوالر في تشرین الثاني/نوفمبر. تحسنّ  54قیمة 
-ال تزال أقل بـ  ھاالوالیات المتحدة وأوروبا، ولكن .٪ على أساس سنوي1.5  

• ملیار دوالر  12.2إذ بلغ توقّعات خائبة األمل  االستثمار األجنبي المباشر في الصینسبّب  
-في كانون األول/دیسمبر، منخفًضا  ٪ على أساس سنوي.8.2  

•  42.6بعدما كانت نسبتھا  42.7في كانون األول/دیسمبر إلى  ثقة المستھلك الیابانيارتفعت  
في تشرین الثاني/نوفمبر. وتحّسنت ثقة المعیشة ونمو الدخل، في حین تراجع االستعداد 

.ةلشراء السلع المعمر  
• -إلى  طلبیات اآلالت في القطاع الخاص الرئیسي في الیابانانخفضت   ٪ على أساس 14.4

٪ على أساس سنوي) في تشرین الثاني/نوفمبر، مّما یعادل شھرین من 1.2شھري (+ 
.األرباح المطردة  

• -بنسبة ھبوط ب اإلنتاج الصناعي في الھندفاجأ ت  تشرین ٪ على أساس سنوي في 3.2
.أكتوبرتشرین األول/٪ في 9.9بنسبة  ارتفاعنوفمبر بعد الثاني/  

• - أسعار الجملة في الھندانخفضت   دیسمبر، كانون األول/٪ على أساس سنوي في 0.7
-الذي بلغ نوفمبر تشرین الثاني/ عن االنخفاض في ةً متحّسن  ٪ على أساس سنوي. وقد تمّ 2

 ّ ار الغذاء بعد موسم الریاح ا بسبب ارتفاع أسعتعویض االنخفاض على نطاق واسع جزئیً
.الموسمیة غیر المواتیة  

• متراجًعا نوفمبر، تشرین الثاني/٪ على أساس سنوي في 1.9 الناتج الصناعي في مالیزیانما  
.أكتوبرتشرین األول/٪ في 4.2زیادة  عن  

• ٪ على أساس سنوي في تشرین الثاني/نوفمبر 7.5لیبلغ  اإلنتاج الصناعي في الفیلیبینانتعش  
٪ في تشرین األول/أكتوبر.1.7بعدما كان   

• نقطة لدعم 25بمقدار  سعر الصرف الرسميبشكل غیر متوقع  بنك إندونیسیاخفّض  
 خروج٪ ، بقیت مخاطر 5٪ إلى 3االقتصاد. على الرغم من أن التضخم قد استقر ما بین 

.رأس المال  
• في كانون األول/دیسمبر  التجارةعلى التوالي في  الشھريالثاني  العجز ندونیسیاإسجلت  

ملیون دوالر وھو أقل بشكٍل ضئیٍل من معدل العجز في تشرین  240وبلغ العجز 
ملیون دوالر). 350ملیون دوالر (والذي وصل مسبقًا إلى  400الثاني/نوفمبر الذي بلغ   
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دیة في اآلونة األخیرة مختلطة في أحسن األحوال، مع استثناء ملحوظ : ال تزال البیانات االقتصاالخالصة
الخمول في األسواق المالیة ینتشر لسوق العمل في الوالیات المتحدة، وبالتالي فإنھ لیس من المستغرب أن 

الرئیسي  لمنظمة الدولیة للتعاون االقتصادي والتنمیةن ملحوظ. وكان مؤشر االتي كانت تراھن على تحسّ 
في تشرین الثاني/نوفمبر، وھو نفس المستوى الذي كان علیھ في تشرین األول/أكتوبر. على الرغم  99.8
شرات الفرعیة ، انخفضت المؤبالنسبة القتصادات مجموعة الدول السبع ثابتًامركب كان المؤشر ال من أنّ 

یؤكد مؤشر رئیسي آخر وھناك . في فرنسا مؤشراتالارتفعت الوالیات المتحدة وبریطانیا، في حین في 
مؤشر البلطیقوصل  ، إذضعف النمو للشحن   12000أدنى تاریخي. وكانت ذروتھ  كحدٍّ  383 الجاف إلى 

العالمي عملیة صعبة من التحول االقتصاد  يشهد عموًما،. 600 الحد األدنى السابق وكان 2008عام الفي 
بعد .  التغييريةالمرحلة ولم تنتھ  ظاھرة دوریة.باعتباره معظم محللي السوق أخطأ الذي  البنيوي

.األصول نحو االنخفاض عائداتل توقعات یتعد وأھمیةالمخاطر  ارتفاعومن ھنا   

التطورات اإلقلیمیة  

 

• التحاد التابعة لاألمریكیة ومعظم العقوبات  ھ سیتّم إزالةأن وإیراناالتحاد األوروبي  أعلن 
في بھا الصفقة على الفور، حیث أكملت إیران الخطوات التي تتطلّ  األوروبي واألمم المتحدة

.برنامجھا النووي، وھو ما أكدتھ وكالة الدولیة للطاقة الذریةلیولیو تموز/  
• التي سعار األمع ارتفاع  ٪60األسبوع الماضي بنسبة تصل إلى  أسعار الوقود البحرین رفع 

للغالون الواحد من  دوالر 1.60للغالون الواحد من البنزین العادي و دوالر 1.25إلى  وصلت
.الممتازالوقود   

• في قطاعات التصنیع والبناء والسیاحة  في البحرین مجموعة مشاریع مواصلة فیتشتتوقع  
 لمشاریعا مجموعة تقدیرات رسمیة إلجمالي وتصلودعم النمو وسط انخفاض أسعار النفط. 

.2015دیسمبر كانون األول/ا من منتصف اعتبارً  ملیار دوالر 72.3إلى   
•  45 بعدما كاندیسمبر كانون األول/نقطة في  48.2إلى  مصرفي النشاط التجاري ارتفع  

.والينقطة للشھر الثالث على الت 50 ـنوفمبر، ولكن دون مستوى التشرین الثاني/نقطة في   
• دیسمبر بینما كانون األول/٪ في 11.1وبلغ دون تغییر  التضخم الحضري في مصربقي معدل  

.٪)7.44نوفمبر: تشرین الثاني/٪ (7.23تراجع التضخم األساسي إلى   
• : خفّض البنك المركزي الحد األقصى للمبلغ الذي یسمح مصر قواعد سوق االئتمانعّدلت  

٪ 20 منخفًضا٪ من رأس المال على المستوى األول، 15للبنوك إلقراض عمیل واحد إلى 
للبنوك االستثمار في صنادیق  یسمحخفضت المبلغ اإلجمالي الذي و. ةسابقعن النسبة ال

.ا٪ سابقً 5 بعدما كانیة ٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحل2.5أسواق المال إلى   
•  200البنوك  تضّخ فيالتي من شأنھا أن  مصر مبادرة المشاریع الصغیرة والمتوسطةأعلنت  

.دعم الشركات على مدى السنوات األربع المقبلة من أجلجنیھ ملیار   
• تسھیالت في  من خالل مصرفي احتیاجات النفط وعدت المملكة العربیة السعودیة تلبیة  

.وكالة رویترز بحسبفبرایر، شباط/ا من ٪ لمدة ثالثة أشھر بدءً 1الفائدة إلى  السداد وأسعار  
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• ، كشرط مسبق للحصول على قرض: تخطط البالد برنامج صندوق النقد الدولي العراقوقع  
 43إلى  یاطاتھا من النقد االجنبياحت خفضلتمویل میزانیة عجز المدفوعات عن طریق 

ملیار دوالر نھایة تشرین األول/أكتوبر. 59بعدما كانت  2016ملیار دوالر في العام   
• ، وذلك بفضل 2015٪ على أساس سنوي في العام 0.9بنسبة  معدل التضخم في األردن ارتفع 

.انخفاض في تكالیف النقل والوقود واإلضاءة والمشروبات وسط القطاعات الفرعیة األخرى  
• ، 2015الربع الثالث من العام  ملیار لایر كویتي في 1.8 التجاري في الكویت الفائضتراجع  

 4.3(الربع الثاني:  ملیار لایر كویتي في نفس الربع 3.7مع عائدات النفط التي وصلت إلى 
.٪ على أساس سنوي8وانخفاض نمو العائدات غیر النفطیة بنسبة  ملیار لایر كویتي)  

• إلى تراجع في األشھر الثمانیة األولى من السنة  الكویت عجز الموازنة المؤقت فيیشیر  
-2015المالیة  ملیار لایر كویتي  6.6(الذي بلغ  ، وذلك بفضل خفض اإلنفاق الحكومي2016

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي). ال 22اعتباًرا من تشرین الثاني/نوفمبر، منخفًضا 
ي تظھر زیادة طفیفة. وتشیر تقدیرات بنك الكویت تزال األجور والرواتب واإلنفاق الرأسمال

ملیار لایر كویتي. 3.9الوطني أن عجز السنة الكاملة بلغ   
• -2004خالل فترة ملیار دوالر  19.9بقیمة  غیر مشروعتراكمي لبنان تدفق مالي شھد  

ا لتقریر صادر عن منظمة النزاھة ، وفقً )في السنة ملیار دوالر 2 اأي ما یعادل تقریبً ( 2013
.في العالم النزاهةمعدالت  في  54 في المرتبة البلد صنّف الذيالمالیة العالمیة،   

• لتعكس األسعار العالمیة كجزء من  في سلطنة عمانووقود الدیزل  أسعار البنزینزادت  
.إصالحات الدعم  

• .العامملیار دوالر لتغطیة العجز  1 الحكومة العمانیة اقترضتوقد    
• ٪ اعتباًرا من یوم الخمیس الماضي. وبلغت التوقعات 30بنسبة  قطر أسعار البنزینرفعت  

، وھو أول عجز لھ خالل 2016ملیون لایر قطري في العام  46.5الرسمیة لعجز المیزانیة 
.عام 15  

• ٪)، 18، وذلك بفضل ارتفاع تكالیف التعلیم (+ 2015٪ في العام 2.7 التضخم في قطركان  
%). 3.1٪) والنقل (3.2یجارات، واالتصاالت (واإل  

• إذا قررت  شركة أرامكوبحصة مسیطرة في  الحكومیة السعودیةمن المرجح أن تحتفظ  
، نقلت الصحیفة عن رئیس منفصلٍ  الرئیس التنفیذي للشركة. بشكلٍ  اإلدراج بحسب ما كشف

ة د أو خطّ محدّ  یوجد جدول زمنيّ  إنھ الشركة أرامكو في صحیفة وول ستریت جورنال قولھ 
.إلدراجلدة محدّ   

• أن بالده ستواصل اإلبقاء على ربط عملتھا  مؤسسة النقد العربي السعوديد محافظ أكّ  
التجار كانوا واقعیة". التوقعات غیر ال" سببھفي السوق اآلجلة  التقلببالدوالر. وقال الحاكم 

٪ من 3 أي ما یقارب انخفاضا، شھرً  12 خالللایر للدوالر  3.85 بـ سعر صرف یحّددون
.1986عام المنذ  كانالتي لایر سعودي  3.75 مستوى  
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• تبلغ أنھا ستشھد زیادة في التكلفة  شركة لمنتجات األلبان في المملكة العربیة السعودیةأعلنت  
ملیون لایر سعودي كنتیجة مباشرة الرتفاع الرسوم للوقود والكھرباء والمیاه  200 حوالي
.إضافیة كتكالیف غیر مباشرة من الموردین المحلیین ملیون لایر سعودي100و  

• ، أي زیادة 2015ملیون راكب في العام  30 مطار جّدة في المملكة العربیة السعودیةاستقبل  
.٪ على أساس سنوي6.6قدرھا   

• روع مش، أفید أن تشریع وزارة المالیة لمجلس التعاون الخلیجيوبعد اجتماع لمسؤولین في   
ینتظر الموافقة النھائیة من مجلس الوزراء أو البرلمان في المملكة  ضریبة القیمة المضافة

والكویت، وقطر ال  .العربیة السعودیة وسلطنة عمان والبحرین واإلمارات العربیة المتحدة
.تزال تحّضر لقانونھا  

• ضریبة ذكرت وسائل اإلعالم المحلیة أن دول مجلس التعاون الخلیجي قد قررت فرض  
٪ على 50٪ على مشروبات الطاقة و100٪ على منتجات التبغ، و100بنسبة  موحدة

المشروبات الغازیة. وكلفت لجنة التعاون المالي واالقتصادي الستكمال جمیع المتطلبات 
.2017والموافقة في أوائل العام  2016ھ بحلول منتصف الالزمة التخاذ القرار إلعداد توقیع  

• ملیون دوالر لتعلیم أكثر من ملیون  250أن الجھات المانحة تعھدت بـ  األمم المتحدةكشفت  
ملیون إضافیة لتمویل البرنامج في تركیا  500 ھذا العام، لكنھ یحتاج إلى طفل الجئ سوري
.ولبنان واألردن  

 
 نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة

 

•  مع)، 53.4في كانون األول/دیسمبر (تشرین الثاني/نوفمبر:  51.8إلى  اقتصاد دبيانخفض  
نوفمبر: تشرین الثاني/( 52.6 إلىنتاج اإلتباطأ مؤشر وتباطؤ نمو اإلنتاج والطلبات الجدیدة. 

54.9 (.  
• قانون الضریبة على القیمة لفي المرحلة التحضیریة  دولة اإلمارات العربیة المتحدةال تزال  

-3ا لوكیل وزیر في وزارة المالیة. من المتوقع أن تتراوح بین ، وفقً المضافة وستستغرق ٪، 5
وفق الوزیر وقال القانون.  إصدارتنفیذھا بعد لالقیمة المضافة عامین الضریبة على 

تنفیذ  یبدآأن  مستعّدْیني بلدین یمكن أل" ھالمناقشات بین دول مجلس التعاون الخلیجي إنّ 
."2018 بدًءا من العامضریبة القیمة المضافة   

• القطاع المصرفي في من المتوقع نمو انخفاض الودائع، وتشدید السیولة وتراجع في أرباح  
ھذا العام، وسط تراجع أسعار النفط، وفقًا لتقریر صدر مؤخًرا عن ستاندرد  دولة اإلمارات

.آند بورز  
• ملیون في  5.57٪ في حركة المسافرین إلى 6.01ارتفاًعا سنویًّا بنسبة  مطارات دبيذكرت  

ملیون  70.96تشرین الثاني/نوفمبر العام الماضي، إذ بلغ الرقم من ذاك العام حتى تاریخھ 
على أساس سنوي). 10.9%(+  
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• درھم في  ملیار 267أن الصفقات العقاریة تجاوزت  دائرة األراضي واألمالك في دبيكشفت  
من مجموع المعامالت. وسّجلت البیع والرھون العقاریة المتعلقة  63719ام الماضي، من الع

، مع 2015ملیار درھم من إجمالي الرقم العقاري للعام  194بالمعامالت األرض أكثر من 
من مجموعة المعامالت. 16751  

Media Review 

������� ����� ����  

 

 رفع العقوبات ضد إیران
http://www.wsj.com/articles/iran-completes-steps-to-implement-nuclear-accord-
1452978143 

 
 ھل إنتاج الصخر الزیتي على وشك االنھیار؟
http://www.forbes.com/sites/arthurberman/2016/01/11/big-drop-in-rig-count-
points-to-capitulation-by-u-s-shale-drillers/#2715e4857a0b33d84f0062da 
 

2015األداء االقتصادي في سلطنة عمان للعام   
http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/oman-year-review-2015? 
 
 النساء یخططن مستقبل النفط اإلیراني
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-13/the-woman-shaping-iran-s-
oil-future?  
 
 العریان: صنادیق التحوط تفقد زخمھا
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-13/momentum-darlings-hit-
wall-in-s-p-500-as-hedge-fund-stocks-slide 
 

2016موجة من التوقعات للعام   
http://blogs.wsj.com/economics/2016/01/14/what-forecasters-expect-from-the-
economy-in-2016/ 

 
 سر أرامكو
http://www.theguardian.com/business/2016/jan/16/saudi-aramco-10-trillion-
dollar-mystery-heart-of-gulf-state 
 
 إنتاج الصخر الزیتي مرن بشكل ملحوظ
http://etfdailynews.com/2016/01/15/eia-report-shows-no-sign-yet-of-u-s-
production-cuts/ 
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الجدیدة$ 40$ ھي الـ 20الـ   

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21688446-why-oil-
price-has-plunged-20-new-40 

 
 


