الن�شرة الأ�سبوعية الأوىل
ل�شهر �شباط 2015

مديرية الدرا�سات والأبحاث والتوعية-الن�شرة الأ�سبوعية رقم /2015 -02 -1/

�أخبار حملية
م�رصف الت�سليف ال�شعبي ي�ضع خطة لعام  /2015/تهدف �إىل رفع حمفظة القرو�ض �إىل  57مليار لرية وحمفظة الودائع �إىل
 88مليار لرية وودائع �شهادات اال�ستثمار �إىل  69مليار لرية �سورية
بنك �سورية املركزي يعد درا�سة تهدف �إىل �ضمان حقوق امل�صارف من املقرت�ضني املتعرثين

هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
ن�رش االف�صاح الأويل والنهائي لل�رشكة ال�سورية الوطنية للت�أمني وذلك عن الفرتة املنتهية بتاريخ
31/12/2014

اف�صاح

ن�رش اف�صاح طارئ من بنك ال�رشق يتعلق بانتخاب ال�سيد ناجي بطر�س �إميل �شاوي رئي�سا ً ملجل�س الإدارة

لل�رشكات

امل�ساهمة

ن�رش اف�صاح طارئ من بنك �سوريا الدويل الإ�سالمي يتعلق بتعوي�ض البنك مببلغ  80مليون لرية من قبل
�رشكة الت�أمني ,وذلك بعد �أن مت �رسقة املبلغ املذكور �أثناء نقله
ن�رش اف�صاح طارئ من بنك �سورية الدويل الإ�سالمي يتعلق مبوافقة م�رصف �سورية املركزي على تعني
ال�سيد م�أمون الدركزللي ع�ضو جمل�س �إدارة

اف�صاح ال�شركات امل�ساهمة
ال�رشكة

الفرتة
31/12/2013
31/12/2014

ال�سورية الوطنية
للت�أمني
ال�سورية الوطنية
للت�أمني

املوجودات

حقوق امللكية

الأرباح  /اخل�سائر

3.215.334.904

1.330.052.112

391.556.012

3.934.767.536

1.608.589.812

416.537.696

�أ�سعار العمالت مقابل اللرية ال�سورية يف 2015/02/05
العملة

نهاية الأ�سبوع

دوالر �أمريكي

اليورو

الروبل اليوان ال�صيني درهم اماراتي دينار كويتي جنيه م�رصي

218.92

247.28

3.21

34.88

58.55

729.07

28.18

نهاية الأ�سبوع ال�سابق

207.97

232.38

3.03

32.97

55.54

691.12

27.32

التغري اال�سبوعي%

% 5.27 +

% 5.79 +

% 5.42 +

% 5.49 +

% 3.15 +

% 5.94 + % 6.41 +

�أ�سعار الذهب يف ال�سوق ال�سورية والعاملية بتاريخ 2015/02/05
عيار غرام الذهب �/سورية/
�سعر غرام الذهب باللرية

�سعر غرام الذهب بالدوالر

�سعر �أون�صة الذهب العاملية بالدوالر الأمريكي

عيار 24

عيار 21

عيار 18

7666.6

6708.27

5749.95

35.02 $

30.64 $

26.27 $

1262.70 $
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معلومات �سوق دم�شق للأوراق املالية
DWX
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Summary

ملخ�ص

The Index of Damascus Securities

انخف���ض م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق
املالية خالل الأ�سبوع الأول من �شهر �شباط
/1,250.56/  نقط��ة لي�ص��ل �إىل/11.55/
بانخفا���ض ع��ن نهاي��ة الأ�س��بوع الراب��ع م��ن
 مبعدل/2015/ �ش��هر كان��ون الث��اين لع��ام
 حي��ث بل��غ م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق،/0.91 %/
ل�ل�أوراق املالي��ة بنهاي��ة ت��داوالت الأ�س��بوع
/1,262.11/ الرابع من �ش��هر كانون الثاين
 مع العلم �أن م�ؤ��شر ال�س��وق قد بد�أ يف،نقطة
 نقط��ة/1000/  عن��د/2010/ بداي��ة ع��ام

Exchange (DWE) slopes down within
the First Week of February /11,55/
points to reach /1,250,56/ points, that
is a decrease comparing to the Fourth
Week Final of January 2015, in an
average of /0,91%/.
And the Index of Damascus Securities
Exchange (DWE) hit at the Fourth Week
Ending Trading Sessions of January a
level of /1, 262, 11/ points, taking notes
that the Market›s Index began at /1000/
points, the beginning of the year 2010.
Adding, the Market Value of the Listed
Companies amounts at the First Week
Ending of February a sum of /130, 197,
991, 617, 06/ S.L.
And the Number of the Executed Deals
are /99/ Transaction, with Trading

كم��ا بلغ��ت القيم��ة ال�س��وقية لل��شركات
املدرج��ة يف نهاي��ة الأ�س��بوع الأول م��ن �ش��هر
 ل�يرة �س��ورية/130,197,991,617/ �ش��باط

، �صفقة/99/ بل��غ ع��دد ال�صفقات املنف��ذة
 وقيم��ة، �س��هم/102,811/ بحج��م ت��داول
 ل�يرة �س��ورية/13,838,857/ت��داول

Volume of /102,811/ Securities, and
Trading Value of /13,838,857/ S.L.

:لالطالع على مزيدا ً من التفا�صيل على موقع1
www.dse.sy �سوق دم�شق للأوراق املالية

تداول ال�شركات املدرجة
ال�رشكة

بنك �سورية واملهجر
بنك �سورية الدويل الإ�سالمي
بنك ال�شام
بنك قطر الوطني� -سورية
بنك الربكة � -سورية
بنك الأردن � -سورية
ال�رشكة ال�سورية الوطنية للت�أمني

عدد ال�صفقات

حجم التداول

قيمة التداول

32

28,783

2,977,903.50

22

20,210

1,968,760.00

19

14,397

1,615,410.00

14

9,096

1,123,184.75

3

5,500

488,000.00

1

250

37,562.50

8

24,575

ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول

ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول
0%

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر
ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

24%

5%

ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ  -ﺳورﯾﺔ

28%

4% 0%

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر

9%

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

14%

ﺑﻧك اﻟﺷﺎم
ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ -ﺳورﯾﺔ

5,628,036.25

ﺑﻧك اﻟﺷﺎم

8%

41%

12%
14%

ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ -ﺳورﯾﺔ

20%

ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ  -ﺳورﯾﺔ

ﺑﻧك اﻷردن  -ﺳورﯾﺔ

ﺑﻧك اﻷردن  -ﺳورﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

21%

املعلومات اخلا�صة ب�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية
ا�سم �رشكة املنفذة

بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
�سورية واملهجر للخدمات املالية
العاملية الأوىل لال�ستثمارات املالية
�ضمان ال�شام للو�ساطة واخلدمات املالية
�شام كابيتال
الأوىل لال�ستثمارات املالية
املركز املايل للخدمات املالية
املجموع

عدد ال�صفقات

حجم التداول

قيمة التداول

29

40,842

7,323,340.00

47

35,321

3,648,928.50

19

23,558

2,474,288.50

27

18,565

2,023,860.50

16

15,153

1,662,488.75

4

6,510

749,492.50

198

205,622

27,677,714.00

56

9,795,315.25

65,673

ﻧﺸﺎط ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00

ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول

2,000,000.00
ﺷﺎم ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﺿﻣﺎن اﻟﺷﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠوﺳﺎطﺔ
ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات
واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺳورﯾﺔ ﺑﯾﻣو اﻟﺳﻌودي
اﻟﻔرﻧﺳﻲ
واﻟﻣﮭﺟر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

0.00

�أخبار عربية وعاملية
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�أهم م�ؤ�شرات الأ�سهم العربية والعاملية 2015/02/05
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

3886.53

3674.40

% 5.77 +

DFMGI

2220.77

2169.61

% 2.36 +

AMGNRLX

9965.43

9843.10

% 1.24 +

EGX30

2062.52

2021.25

% 2.04 +

500s&b

17884.88

17416.85

% 2.69 +

DJI

1696.06

1639.65

% 3.44 +

MCX

�أ�سعار �صرف العمالت الرئي�سية 2015/02/05
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 -

1.1477

0.0150

76.383

1.1320

0.0145

77.995

% 1.39 +

% 3.45 +

% 2.07 -

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

�سعر �إغالق النفط بتاريخ 2015/02/05

$ 50.48

�سعر �إغالق النفط اخلام بالدوالر الأمريكي بتاريخ 2015/1/29

$ 44.53

2لالطالع على مزيدا ً من التفا�صيل على موقع:

www.bloomberg.com

روبل رو�سي

