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1.  سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية

4.  تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا- االقتصاد العربي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم العربية

ثالثًا- االقتصاد العالمي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم األجنبية

رابعًا- أسواق المال العالمية
1.  أسعار النفط الخام

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أ سعار العمالت الرئيسية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

فــي  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  تراجــع 

الســوق املوازيــة بشــكل طفيــف خــال تعامــات هــذا األســبوع، مقارنــة 

بمســتوياته املســجلة فــي األســبوع الســابق، ليصــل ســعر الصــرف إلــى 

575 ليــرة ســورية للشــراء و 578 ليــرة ســورية للمبيــع للــدوالر األمريكــي 

الواحــد.

ويعود ذلك التغيير إلى زيادة مؤقتة في حجم الطلب املحلي على القطع 

األجنبــي لتمويــل بعــض العمليــات التجاريــة، واســتمرار حالــة الترقــب 

للتوتــرات العســكرية واألمنيــة فــي شــمال البــاد، فــي حيــن مازالــت الليــرة 

الســورية تتلقــى الدعــم مــن زيــادة حجــم الحــواالت الخارجيــة الــواردة 

خــال شــهر رمضــان املبــارك، إضافــة إلــى تراجــع ســعر صــرف الــدوالر 

األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية فــي األســواق املاليــة العامليــة، كمــا 

أن بــدء موســم تســويق القمــح الســوري يعطــي املزيــد مــن الدعــم لليــرة 

الســورية التوقعــات بتراجــع فاتــورة املســتوردات مــن القمــح هــذا العــام 

وبالتالــي تراجــع الطلــب علــى الــدوالر األمريكــي.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال 

 في تثبيت سعر صرف الليرة السورية 
ً
مصرف سورية املركزي مستمرا

مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي 

الحــواالت  لتســليم  األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد، 

الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 

ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي 

بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 

ليــرة ســورية للشــراء.
الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد تراجع مستوى سعر صرف 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 645 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 644 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 0.16 %، بينما ارتفعت 

الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 0.55 %، 

لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 486.1 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 488.80 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 

تســجيل   ،2019/05/23-19 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 10.27 
ً
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

نقطــة وبمــا نســبته 0.17 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   6،094.67

6,084.40 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد انخفــض بمقــدار 

2.19 نقطة وبما نسبته 0.21 % لتصل قيمته إلى مستوى 1,065.07 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,067.26 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

14.22% لتصــل إلــى 205.4 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 179.8 مليــون 

ليرة سورية خال األسبوع السابق، كما ارتفع حجم التداول وبمعدل 

إلــى 315,684 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل  90.12 % ليصــل 

 علــى 276 صفقــة. 
ً
166,042 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-3.84بنك الشام 4.97بنك سورية واملهجر48.81 %املصرف الدولي للتجارة والتمويل

-1.96املصرف الدولي للتجارة والتمويل4.41بنك سورية والخليج 14.18 %بنك الشام 

-1.92العقيلة للتأمين التكافلي 0.85بنك قطر الوطني سورية 13.81 %بنك سورية الدولي اإلسامي

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

• أصــدر رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد القانــون رقــم 12 لعــام 2019 
القا�ضــي بإحــداث شــركة عامــة ذات طابــع اقتصــادي تســمى )الشــركة 

العامــة للدراســات الهندســية(  ومقرهــا مدينــة دمشــق، بــرأس مــال 

قــدره 1.45 مليــار ليــرة ســورية، لتحــّل الشــركة املحدثــة بموجــب أحــكام 

هــذا القانــون محــّل الشــركة العامــة للدراســات واالستشــارات الفنيــة 

والشــركة العامــة للدراســات املائيــة فــي الحقــوق وااللتزامــات وفــي عقــود 

املشــروعات للشــركتين قيــد التنفيــذ أو املشــروعات الجديــدة التــي لــم 

يباشــر بتنفيذهــا بتاريــخ نفــاذ هــذا القانــون، وبموجــب هــذا القانــون 

تقــوم الشــركة بأعمــال الدراســات واالستشــارات فــي مجــال اإلنشــاءات 

الدراســة  بمهــام  اختصاصهــا  نطــاق  فــي  وتقــوم  العامــة،  واألشــغال 

والتدقيــق واإلشــراف فــي املشــروعات املدرجــة فــي خطــط جهــات القطــاع 

العــام واملشــترك وأي جهــة أخــرى يجــري االتفــاق معهــا داخــل ســورية أو 

خارجهــا.

• بحــث رئيــس مجلــس الــوزراء مــع نائــب وزيــر الخارجيــة الهنــدي والوفــد 
املرافــق لــه ســبل تعزيــز التعــاون املســتقبلي بيــن البلديــن فــي املجــاالت 

مســاهمة  كيفيــة  اللقــاء  تنــاول  حيــث  واالســتثمارية،  االقتصاديــة 

فــي إعــادة اإلعمــار واالســتعدادات الجاريــة لعقــد  الشــركات الهنديــة 

اجتماعــات الــدورة الثالثــة للجنــة املشــتركة الســورية الهنديــة للتعــاون 

في املجاالت االقتصادية والثقافية والعلمية والفنية في الفترة القادمة. 

 
ً
 خاصــا

ً
بــدوره، أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة الهنــدي أن بــاده تولــي اهتمامــا

بتطويــر عاقــات التعــاون االقتصــادي مــع ســورية والخــروج بنتائــج 

 
ً
إيجابيــة خــال اجتماعــات اللجنــة املشــتركة الســورية الهنديــة نظــرا

 
ً
للعاقــة التاريخيــة املتجــذرة التــي تربــط البلديــن الصديقيــن، مبينــا

ضــرورة تنشــيط مجلــس رجــال األعمــال الســوري الهنــدي والتعــاون فــي 

مجــال التدريــب املنهــي والتقنــي.

• بين وزير االقتصاد والتجارة الخارجية أن قيم املستوردات الفعلية 
ارتفعت بالقيمة خال العام 2018  لتصل إلى نحو 6.5 مليار يورو وبما 

نســبته 21 % مقارنــة بالعــام 2017، كمــا كشــف عــن ارتفــاع الكميــات 

 بنظيرتها في العام 2017 لتصل بالحجم 
ً
املصّدرة في العام 2018 قياسا

إلــى أكثــر مــن 1.25 مليــون طن.

• كشــفت مديــر عــام مؤسســة الصناعــات الغذائيــة عــن تحقيــق إنتــاج 
فعلــي للشــركات التابعــة للمؤسســة مــن بدايــة العــام الحالــي ولغايــة 

الشــهر الرابــع منــه مــا قيمتــه 5,871 مليــون ليــرة مقابــل 13,081مليــون 

ليــرة مــن قيمــة اإلنتــاج املخطــط بمعــدل تنفيــذ قــدره 45 %، كمــا بّينــت 

أن قيمــة املبيعــات اإلجماليــة لغايــة نيســان /أبريــل 2019 وإلجمالــي 

الشــركات بلغــت 5,874 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 13,644 مليــون ليــرة 

سورية من قيمة اإلنتاج املخطط بمعدل تنفيذ قدره 43 % أما نسبة 

املبيعــات اإلجماليــة إلــى اإلنتــاج الفعلــي فقــد ســجلت 100 %. وحــول 

أربــاح املؤسســة أكــدت أن إجمالــي أربــاح الشــركات التابعــة للمؤسســة 

قبــل الضريبــة بلغــت 1,378 مليــون ليــرة ســورية.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع23 أيار/مايو 182019 أيار/مايو 2019السلعة

0.0 %400,000400,000الحديد طن /ليرة سورية

0.0 %50,00050,000اإلسمنت طن /ليرة سورية

-0.49 %20,30020,200الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز كبسة السورية للتجارة  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• اإلمارات العربية املتحدة

كشــف التقريــر الصــادر عــن مركــز إحصــاء أبوظبــي عــن وصــول معــدل 

التضخــم بإمــارة أبوظبــي إلــى مســتوى -1.3 % خــال شــهر نيســان /أبريــل 

2019، ليبقــى فــي النطــاق الســالب للشــهر الرابــع علــى التوالــي، ويعــزى 

الســبب الرئي�ضــي لهــذا االنخفــاض إلــى تراجــع الرقــم القيا�ضــي ألســعار 

املســتهلك لفئــة إيجــارات الســكن ليبلــغ معــدل التضخــم -4.1 %، بينمــا 

بلــغ معــدل التضخــم لفئــة النقــل -5.9 %.

 • مصر

انخفضــت أســعار الفائــدة علــى الســندات الحكوميــة املحليــة أجــل 5 

و10 ســنوات إلــى مســتوى 16 %  خــال العطــاءات التــى طرحتهــا وزارة 

، حيــث تراجــع العائــد علــى ســندات الخزانــة ألجــل 5 
ً
املاليــة مؤخــرا

ســنوات بواقــع 25 نقطــة أســاس لتصــل إلــى 16.06 % مقابــل 16.31 % 

عنــد آخــر عطــاء لــذات األجــل.

وفــي ذات الســياق ارتفــع حجــم الديــن العــام املحلــي املصــري بنســبة 

20.3% خــال عــام 2018 ليصــل إلــى 4.108 تريليــون جنيــه، مقابــل 

3.416 تريليــون جنيــه خــال عــام 2017، ليســجل الديــن العــام املحلــي 

نســبة إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي الجــاري نحــو 78.2 %، هــذا وقــد أعلــن 

البنــك املركــزي املصــري عــن ارتفــاع الديــن الخارجــي ملصــر بنهايــة العــام 

2018 بنســبة 16.6 % ليســجل 96.612 مليــار دوالر أمريكــي بنهايــة 

2018، مقابــل 82.884 مليــار دوالر أمريكــي بنهايــة 2017. 

وعلــى صعيــد آخــر أعلــن وزيــر الكهربــاء والطاقــة املتجــددة فــي مصــر، عــن 

زيــادة فــي أســعار شــرائح الكهربــاء بنســبة 14.9 %، حيــث ســيتم تطبيــق 

 مــن شــهر تمــوز /يوليــو 2019 علــى فاتــورة 
ً
األســعار الجديــدة اعتبــارا

االســتهاك، وذلــك فــي إطــار خطــة رفــع الدعــم.

• لبنان

اتفق مجلس الوزراء اللبناني على معظم البنود في مسودة موازنة عام 

2019، والتــي ســتخفض العجــز إلــى 7.6 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

مــن خــال إجــراءات بينهــا رفــع الحــد األدنــى لســنوات الخدمــة التــي تتيــح 

الحــق بالتقاعــد ووضــع حــد أق�ضــى ملزايــا املوظفيــن الحكومييــن، ونصت 

مســودة املوازنــة أيضــا علــى ”عــدم جــواز الجمــع بيــن املعــاش التقاعــدي 

وأي مبلــغ شــهري مهمــا كانــت تســميته مدفــوع مــن املــال العــام“، وكذلــك 

علــى وقــف التوظيــف أو التعاقــد فــي اإلدارات واملؤسســات العامــة ملــدة 

ثــاث ســنوات. 

من جهته، صّرح وزير املالية إن العجز ســيبلغ 8.3 % من الناتج املحلي 

أو أقل، وفي العام املا�ضي، بلغ العجز مستوى أعلى مما توقعته املوازنة 

عند 10.5-11 % من الناتج املحلي اإلجمالي.

هذا ويعد لبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ 

تبلغ ديونه نحو 150 % من الناتج املحلي اإلجمالي.

• السعودية 

نيســان / الســعودية خــال شــهر  فــي  املســتهلكين  أســعار  انخفضــت 

أبريــل 2019 باملقارنــة مــع مســــــتواها قبــل عـــــــــــــام، وذلــك للشــهر الرابــع 

 يذكــر علــى 
ً
علــى التوالــي، لكــن مؤشــر أســعار املســتهلكين لــم يســجل تغيــرا

أســاس شــهري، حيــث أظهــرت األرقــام الصــادرة عــن الهيئــة العامــة 

لإلحصاء أن مؤشر أسعار املستهلكين انخفض في نيسان /أبريل 2019 

بنســبة 1.9% على أســاس ســنوي، في حين اســتقر مقارنة مع شــهر آذار 

/مــارس 2019. 

هــذا وقــد عــزا املحللــون انخفــاض مؤشــر أســعار املســتهلكين الســنوي 

ألســباب من بينها تبدد أثر بدء تطبيق ضريبة القيمة املضافة في العام 

املا�ضــي.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 19- 2019/05/24

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 2.79 %2,519.432,589.68مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.89 %13,520.8213,776.85مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.31 %6,004.846,023.25مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.94 %4,732.964,777.32مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.12 %525.13525.74مؤشر القدس

)TASI(  0.07 %8,525.228,531.16املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.99 %1,830.521,812.42املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.28 %6,937.486,956.91مؤشر بورصة تونس

)MASI( 2.67 %11,391.0811,087.32مؤشر بورصة املغرب-
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العدد /19/  أيار / مايو 2019

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• أملانيا

رجــح البنــك املركــزي األملانــي أن يفقــد اقتصــاد أملانيــا بعــض الزخــم فــي 

 فــي الربــع األول 
ً
 قويــا

ً
الربــع الثانــي مــن العــام 2019، بعدمــا حقــق نمــوا

منه، حيث نما الناتج املحلي اإلجمالي  بنسبة 0.4 %، مقارنة باألشهر 

الثاثــة الســابقة، و0.7 % علــى أســاس ســنوي بعــد التعديــل فــي ضــوء 

عوامــل التقويــم، كمــا أظهــرت بيانــات مكتــب اإلحصــاء االتحــادي 

 فــي معــدل تضخــم أســعار املنتجيــن 
ً
 طفيفــا

ً
األملانــي تســجيل ارتفاعــا

)الجملة( في أملانيا خال أبريل /نيســان 2019، حيث ارتفعت أســعار 

 بعــد 
ً
الجملــة فــي أملانيــا خــال الشــهر املا�ضــي بنســبة 2.5 % ســنويا

ارتفاعها بنسبة 2.4 % سنويا خال آذار /مارس 2019، وكانت أسعار 

الطاقة صاحبة أكبر تأثير على أسعار الجملة ككل، حيث زادت أسعار 

الكهربــاء بنســبة 10.8 % وبلــغ معــدل تضخــم أســعار الجملــة األسا�ضــي 

بــدون حســاب أســعار الطاقــة خــال الشــهر املا�ضــي 1.3 % فقــط،  أمــا 

علــى أســاس شــهري فقــد زادت أســعار الجملــة خــال نيســان /أبريــل 

 خــال آذار /مــارس 
ً
بنســبة 0.5 % بعــد تراجعهــا بنســبة 0.1 % شــهريا

 .2019

• باكستان

رفع البنك املركزي الباكستاني سعر الفائدة بمعدل 150 نقطة ليصل 

إلــى 12.25 %، وهــو أعلــى مســتوى لــه بســبب اســتمرار الضغــط علــى 

التضخــم والعجــز املالــي وانخفــاض ســعر العملــة املحليــة، وأوضــح البنك 

 
ً
 متزايــدا

ً
 ماليــا

ً
فــي بيــان أن اتجاهــات االقتــراض الحكومــي أظهــرت عجــزا

خــال األشــهر التســعة األولــى مــن الســنة املاليــة الحاليــة، مــا دفــع البنــك 

إلــى مراجعــة السياســية املاليــة ورفــع ســعر الفائــدة املصرفيــة للســيطرة 

 أن الضغــط املتزايــد علــى ميزانيــة املدفوعــات 
ً
علــى التضخــم، مضيفــا

الخارجية للحكومة أدى إلى انخفاض االحتياطيات إلى 8.8 مليار  دوالر 

أمريكــي، ممــا أدى إلــى انخفــاض ســعر الروبيــة الباكســتانية بشــكل حــاد، 

 إلــى أنــه ســيواصل مراقبــة املؤشــرات االقتصاديــة عــن كثــب، 
ً
مشــيرا

واالســتعداد التخــاذ التدابيــر الازمــة ملعالجــة أي تقلــب ال مبــرر لــه فــي 

مؤشــرات االقتصــاد الوطنــي.

• اليابان

أظهــرت بيانــات الناتــج املحلــي اإلجمالــي نمــو اقتصــاد اليابــان بنســبة 

2.1% علــى أســاس ســنوي فــي الربــع األول عــام 2019 )مقابــل 1.6 % 

معــدل النمــو املســجل خــال الربــع الرابــع 2018(، ليحقــق االقتصــاد 

 في النمو على غير املتوقع خال هذه الفترة، ويرجع هذا 
ً
الياباني تسارعا

النمو املفاجئ بدرجة كبيرة إلى انخفاض الواردات )بنسبة 4.6 %( على 

نحــو أســرع مــن الصــادرات )بنســبة 2.4 %(، ليســاهم صافــي الصــادرات 

بمقــدار 0.4 نقطــة مئويــة فــي نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي، بينمــا أظهــرت 

قــراءات االســتهاك الخــاص واإلنفــاق الرأســمالي هــذه الصعوبــات، إذ 

انخفــض كاهمــا فــي الربــع األول مــن العــام،  حيــث تراجــع االســتهاك 

الخــاص بنســبة 0.1 %، واإلنفــاق الرأســمالي بنســبة 0.3 %.

• الصين

أعلنــت الحكومــة الصينيــة، ابتــداًء مــن شــهر حزيــران /يونيــو 2019 رفــع 

الرســوم الجمركيــة مــن 10 % إلــى 25 % علــى واردات الغــاز الطبيعــي 

 كارثيــا لصناعــة الغــاز 
ً
املســال مــن الواليــات املتحــدة، مــا يعــد تحــوال

 علــى إجــراءات 
ً
املســال فــي الواليــات املتحــدة، وتأتــي الرســوم الصينيــة ردا

واشــنطن التــي أعلنــت زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى بضائــع صينيــة 

بقيمــة 200 مليــار دوالر.

• منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

خفضت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية توقعاتها لنمو االقتصاد 

إلــى حــل خافاتهــا التجاريــة والتصــّرف  العالمــي، ودعــت الحكومــات 

)بســرعة إلنعــاش النمــو الــذي يفيــد الجميــع(، حيــث أعلنــت املنظمــة 

مراجعــة توقعاتهــا للنمــو العالمــي لينخفــض معــدل النمــو املتوقــع مــن 

3.3 % إلــى 3.2 % هــذا العــام. وأكــد األميــن العــام للمنظمــة علــى ضــرورة 

حل الخافات من خال زيادة التعاون الدولي وإصاح النظام العالمي 

 توصيتــه باالســتثمار فــي البنــى التحتيــة 
ً
القائــم علــى القوانيــن، مضيفــا

والتحــول الرقمــي واملهــارات التــي تلبــي تحديــات الغــد، وفي منطقة اليورو 

شــدد علــى أهميــة دمــج السياســات الهيكليــة مــع املاليــة لتحفيــز النشــاط 

االقتصادي، وقد جاءت هذه التوقعات الجديدة للمنظمة دون األخذ 

بالحســبان آخــر تطــورات الحــرب التجاريــة بيــن واشــنطن وبكيــن، إال أنهــا 

تضمنــت ازديــاد الغمــوض الناجــم عــن التوتــرات التجاريــة. 
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العدد /19/  أيار / مايو 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع24 أيار/مايو 202019 أيار/مايو 2019املؤشر

S&p500- USA2,840.232,826.06% 0.50-

Dow	Jones- USA25,679.9025,585.69% 0.37-

NASDAQ- USA7,702.387,637.01% 0.85-

FTSE 100- UK7,310.887,277.73% 0.45-

CAC 40- France5,358.595,316.51% 0.79-

DAX- Germany12,041.2912,011.04% 0.25-

FTMIB- Italy20,539.8720,376.03% 0.80-

Nikkei 225- Japan21,301.7321,117.22% 0.87-

Shanghai	Composite )SSEC(- China2,870.602,852.99% 0.61-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /19/  أيار / مايو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع24 أيار/مايو 202019 أيار/مايو 2019

-4.56 %71.9768.69سعر خام برنت /$

-7.08 %63.158.63سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع24 أيار/مايو 202019 أيار/مايو 2019

0.56 %1,277.151,284.30أونصة الذهب /$

0.77 %14.40914.52أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع24 أيار/مايو 202019 أيار/مايو 2019

EUR USD1.11711.1204% 0.30

USD JYP110.06109.31% 0.68-
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