الن�شرة الأ�سبوعية الأوىل ل�شهر
كانون الثاين
2015

الن�شرة الأ�سبوعية رقم /2015 -01 -1/

�أخبار حملية
املالية تخف�ض ن�سب الأرباح ال�صافية لـ  73مهنة تخ�ضع ل�رضيبة الدخل املقطوع بن�سبة تراوحت بني % 20-5

املركزي يعقد جل�سة تدخل يف �سوق القطع الأجنبي بح�ضور �رشكات ومكاتب ال�رصفة خالل ال�شهر الأول من عام /2015/

هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
وفد برئا�سة الدكتور عبد الرحمن مرعي رئي�س الهيئة يزور م�رشوع البوابة الثامنة يف يعفور

�أخبار الهيئة

جمل�س املفو�ضني يوافق على جتديد اعتماد �رشكة �سورية واملهجر للخدمات املالية حمدودة امل�س�ؤولية
لعام  ،2015وجتديد اعتماد كادرها الوظيفي ،وذلك ملمار�سة ن�شاط الو�ساطة حل�سابها وحل�ساب الغري.
جمل�س املفو�ضني يوافق على متديد جتميد ن�شاط �رشكة عودة كابيتال�-سورية حمدودة امل�س�ؤولية لعام .2015

قرارات

جمل�س املفو�ضني يوافق على متديد جتميد ن�شاط �رشكة ايفا للخدمات املالية امل�ساهمة املغفلة
اخلا�صة لعام .2015

جمل�س املفو�ضني يوافق على �إعفاء مفت�شي احل�سابات من وثيقة ك�شف الت�أمينات االجتماعية
الهيئة تن�رش اف�صاح طارئ من بنك عودة يتعلق بتعر�ض فرع البنك يف دير الزور لل�رسقة.

االف�صاح
لل�رشكات
امل�ساهمة

الهيئة متنح �رشكة العقيلة للت�أمني التكافلي موافقة ن�رش للبيانات املالية العائدة للربع الثالث لعام /2014/
الهيئة متنح �رشكة الأدهم لل�رصافة موافقة ن�رش للبيانات املالية النهائية لعام /2013/

�أ�سعار العمالت مقابل اللرية ال�سورية يف 2015/01/08
العملة

نهاية الأ�سبوع

دوالر �أمريكي اليورو الروبل اليوان ال�صيني درهم اماراتي دينار كويتي جنيه م�رصي
198.04

236.38

3.37

31.91

53.92

674.30

27.52

نهاية الأ�سبوع ال�سابق

197.96

240.68

3.50

31.92

53.89

676.10

27.70

التغري اال�سبوعي%

% 0.04 +

%1.8-

%3.7-

%0.03-

%0.06+

%0.27-

%0.65-

�أ�سعار الذهب يف ال�سوق ال�سورية والعاملية بتاريخ 2015/01/08
عيار غرام الذهب �/سورية/
�سعر غرام الذهب باللرية

�سعر غرام الذهب بالدوالر

�سعر �أون�صة الذهب العاملية بالدوالر الأمريكي
1ملزيد من الأخبار لالطالع على مزيداً من التفا�صيل على موقعي:

*هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية www.scfms.sy

**املوقع االلكرتوين مل�رصف �سورية املركزي

عيار 24

عيار 21

عيار 18

7055.36

6173.44

5291.52

$ 35.6

$ 31.17

$ 26.72

$ 1208.50
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معلومات �سوق دم�شق للأوراق املالية
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Summary:
The index of Damascus Securities
Exchange (DWE) declines during the
First Week of January /3,92/ points, to
reach a level of /1,267,33/ point, that
is a decrease from the last week of
December 2014, an average of /0,31 %/,
and the Index of Damascus Securities
Exchange (DWX) reaches at the last
trading of the final week /1,271,25/ 2014
point, taking into consideration that
the Market›s index (DWX) begins at
the beginning of /2010/ at /1,000/ point.
The Market Value for the Listed
Companies at the end of the first
week of January, is /131,943,752,630/
S.L., with a decrease amounted as
/0,31 %/ comparing to the last week of
December

/2014/.

And the Number of the executed deals
are /64/ Transaction, in a Trading Volume

ملخ�ص
انخف���ض م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق
املالي��ة خ�لال الأ�س��بوع الأول م��ن �ش��هر
 نقط��ة لي�ص��ل �إىل/3.92/ كان��ون الث��اين
 بانخفا���ض ع��ن الأ�س��بوع/1,267.33/
الأخ�ير م��ن �ش��هر كان��ون الأول لع��ام
 حي��ث بل��غ،/% 0.31/  مبع��دل/2014/
م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق للأوراق املالية بنهاية
/2014/ ت��داوالت الأ�س��بوع الأخ�ير م��ن ع��ام
 م��ع العل��م �أن م�ؤ��شر، نقط��ة/1271.25/
 عن��د/2010/ ال�س��وق ق��د ب��د�أ يف بداي��ة ع��ام
 نقط��ة/1000/
كما بلغت القيمة ال�س��وقية لل��شركات املدرجة
يف نهاية الأ�سبوع الأول من �شهر كانون الثاين
 لرية �سورية/131,943,752,630/
/64/ بل��غ ع��دد ال�صفق��ات املنف��ذة

، �س��هم/59.415/  بحج��م ت��داول،�صفق��ة
 ل�يرة �س��ورية/7.493.957/ وقيم��ة ت��داول

of /59,415/ securities, and a Trading
Value amounts as /7,493,957/ S.L.

:لالطالع على مزيدا ً من التفا�صيل على موقع2
www.dse.sy �سوق دم�شق للأوراق املالية

ال�رشكة
بنك الربكة – �سورية
بنك �سورية واملهجر
بنك ال�شام
ال�رشكة ال�سورية الوطنية للت�أمني
بنك قطر الوطني� -سورية
بنك �سورية الدويل الإ�سالمي
ال�رشكة الأهلية للنقل
�رشكة العقيلة للت�أمني التكافلي

تداول ال�شركات املدرجة
عدد ال�صفقات

حجم التداول

قيمة التداول

4

6,660

1,525,140.00

26

17,700

1,797,140.00

1

500

75,125.00

3

4,000

476,250.00

14

10,071

1,100,579.50

1

400

74,300.00

2

1,449

127,113.00

18,635

13

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم اﻟﺗداول

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول
1% 2%

ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ – ﺳورﯾﺔ
ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر

15%

31%

ﺑﻧك اﻟﺷﺎم

6%

1%

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر

17%

31%

7%

ﺑﻧك اﻟﺷﺎم
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

20%

ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ -ﺳورﯾﺔ

1% 2%

ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ – ﺳورﯾﺔ

24%

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

2,318,310.00

11%

30%

ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ -ﺳورﯾﺔ

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل

اﻟﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل

املعلومات اخلا�صة ب�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية
ا�سم ال�رشكة املنفذة
بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
العاملية الأوىل لال�ستثمارات املالية
�شام كابيتال
�سورية واملهجر للخدمات املالية
الأوىل لال�ستثمارات املالية
املركز املايل للخدمات املالية
�ضمان ال�شام
املجموع

عدد ال�صفقات

حجم التداول

قيمة التداول

42

40,605

4,716,465.50

22

18,882

2,792,821.00

7

9,863

1,860,875.75

6

4,915

587,615.00

2

620
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0

0

0.00
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43,945

4,964,337.75
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�أخبار عربية وعاملية
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�أهم م�ؤ�شرات الأ�سهم العربية والعاملية 2015/01/08
امل�ؤ�رش

�سعر االغالق نهاية اال�سبوع �إغالق نهاية اال�سبوع ال�سابق

م�ؤ�رش �سوق دبي

عمان
م�ؤ�رش �سوق ّ

 – EGX 30القاهرة
�إ�ستاندر �أند بورز
داو جونز

م�ؤ�رش بور�صة مو�سكو

التغري%

الرمز

3674.29

3774.00

% 2.64 -

DFMGI

2151.07

2165.46

% 0.66 -

AMGNRLX

8946.34

8926.58

% 0.22 +

EGX30

2062.14

2058.20

% 0.19 +

500s&b

17907.87

17832.99

% 0.42 +

DJI

1547.39

1396.61

% 10.80 +

MCX

�أ�سعار �صرف العمالت الرئي�سية 2015/01/08

اليورو دوالر EUR/USD -

�أمريكي

�سعر �إغالق نهاية الأ�سبوع

�سعر �إغالق نهاية الأ�سبوع ال�سابق
التغري %

الروبل RUB/USD -

رو�سي دوالر �أمريكي

اليورو EUR/RUB -

روبل رو�سي

1.1792

0.0166

70.608

1.2099

0.0165

70.229

% 2.54 -

% 0.61 +

% 0.54 +

ارتف��ع الروب��ل الرو�س��ي ب�ش��كل طفي��ف بداي��ة الع��ام مقاب��ل كل من الدوالر والي��ورو ،حيث بلغ �س��عر �رصف الروبل �أم��ام الدوالر
 /0.016/مرتفع��ا ً بن�س��به  /% 0.61/ع��ن تاري��خ  ،/2014-12-31/بينم��ا بل��غ �س��عر ��صرف الروب��ل �أم��ام الي��ورو /70.61/
مرتفع��ا ً بن�س��بة  /% 0.54/ع��ن تاري��خ  ،/2014/12/31/وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن عملي��ة رف��ع الفائ��دة م��ن قب��ل البن��ك
املركزي الرو�سي مل تنجح يف تهدئة عمليات البيع الكثيفة للروبل والتي تعترب كرد فعل متوقع مع اقرتاب فر�ض وا�شنطن
للمزي��د م��ن العقوب��ات االقت�صادي��ة عل��ى رو�س��يا ،وه��و م��ا �أث��ار خم��اوف امل�س��تثمرين( .مرج��ع اال�س��عار والف�ترة الزمنية)

3لالطالع على مزيدا ً من التفا�صيل على موقع:

www.bloomberg.com

عقود النفط اخلام
�أ�سعار �إغالق النفط اخلام يف الأ�سواق العاملية

�سعر �إغالق النفط بتاريخ 2015/01/08

$ 48.79

1

�سعر �إغالق النفط اخلام بالدوالر الأمريكي بتاريخ 2014/12/31

4

$ 53.27

�أهم �أ�سباب انهيار �أ�سعار البرتول:
 -1تباط�ؤ النمو االوروبي و قلة الطلب على البرتول -2 -املعرو�ض يف ال�سوق يزيد على املطلوب  2مبقدار مليون
برميل قابلة للزيادة وذلك يف �ضوء رف�ض منتجي النفط تخفي�ض حجم انتاجهم -3 -امريكا الول مرة منذ عام 1920
تقوم بت�صدير البرتول حيث ت�صدر  500الف برميل يوميا ً اغلبهم اىل كندا -4 -حرب املنتجني لي�ست حرب ا�سعار بل
حرب حفاظ على احل�ص�ص.

ترتيب البور�صات العربية ح�سب املكا�سب واخل�سائر خالل عام /2014/

1
2

ال�سوق املالية

الأرباح /اخل�سائر خالل العام

�أعلى قيمة للم�ؤ�رش

�أدنى قيمة للم�ؤ�رش

البور�صة امل�رصية

% 32.78 +

 9831.18نقطة

 6788.47نقطة

البور�صة القطرية

3

لبور�صة التون�سية

5

بور�صة دبي

املنطقة اخل�رضاء

% 18.9 +

 14350.50نقطة

 10377.59نقطة

% 15.21

 1494.03نقطة

 1244.67نقطة

% 4.9

 2281.03نقطة
 10381.72نقطة

% 16.73

 5199.29نقطة

% 11.82

 5406.62نقطة

4

بور�صة البحرين

6
8

بور�صة االردن
بور�صة املغرب

�سوق �أبو ظبي للأوراق املالية

9

�سوق الأ�سهم ال�سعودية

% 0.39 -

7

% 4.8
% 3.89

املنطقة احلمراء

 5255.35نقطة

 4319.56نقطة
 2992.53نقطة
 2068.37نقطة
 9069.63نقطة
 3876.44نقطة

 11159.50نقطة

 7225.83نقطة

10

�سوق دم�شق للأوراق املالية

% 1.77 -

 1331.74نقطة

 1211.65نقطة

11

بور�صة القد�س

% 7.16 -

 603.03نقطة

 481.95نقطة

12
13

بور�صة �سلطنة ُعمان
بور�صة الكويت

4لالطالع على مزيدا ً من التفا�صيل على موقع:

�سوق دم�شق للأوراق املالية www.bloomberg.com

 % 8.8% 13.68 -

 6343.22نقطة
 7871.88نقطة

 5401.51نقطة
 6096.62نقطة

