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

مديرية الدرا�سات والأبحاث والتوعية-الن�شرة الأ�سبوعية رقم /2015 -02 -2/

�أخبار حملية
وزارة املالية تعلن �أنها �ستبد�أ بتطبيق نظام الفوترة واعتماد الرقم ال�رضيبي بناء على الرقم الوطني
املركزي ي�ستبدل �أموالً م�شوهة بقيمة جتاوزت املليوين لرية من �أ�صل قيمتها البالغة  4ماليني لرية

هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية ي�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر التا�سع الحتاد هيئات الأوراق
املالية العربية يف اجلزائر
الهيئة تقوم بجولة تفقدية على �رشكات ومكاتب املحا�سبيني القانونيني لت�أكد من �رشوط اعتمادها
هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية ت�صدر تقرير حوكمة ال�رشكات اخلا�ضعة لإ�رشاف الهيئة لعام :2013
والذي يت�ضمن �أهم م�ؤ�رشات تطبيق ممار�سات احلوكمة لدى ال�رشكات امل�ساهمة العامة يف �سورية حيث يعد
التقرير �أوىل اخلطوات لر�صد املالحظات والثغرات يف �إدارة هذه ال�رشكات و�أثرها املتوقع على جوانب �أداءها
املالية والت�شغيلية فيما ي�صب يف م�صلحة جميع الأطراف و ي�ساهم يف تعزيز هذه املمار�سات يف �سورية.

ن�شاطات

حيث ا�شتمل التقرير على �أهم �آليات احلوكمة املتعلقة مبجال�س الإدارة وتركزات امللكية وحقوق امل�ساهمني
واللجان املنبثقة عن املجل�س �إ�ضاف ًة �إىل مو�ضوعات الإف�صاح وال�شفافية ومدققي احل�سابات والإدارة
التنفيذية والتدقيق الداخلي و�صوالً �إىل �إدارة املخاطر وال�سيما يف ظروف الأزمة احلالية.

حوكمة

و�أحلق التقرير بدليل لل�رشكات يحتوي �أهم م�ؤ�رشات احلوكمة داخل كل �رشكة ب�شكل تف�صيلي لتمكني اجلمهور
من االطالع على �أكرب قدر ممكن من املعلومات التي تخ�ص هذه ال�رشكات وت�ساهم يف الو�صول مل�ستويات
ال�شفافية امل�ستهدفة.
ن�رش ا�ستمارة الإف�صاح الأولية لل�رشكة ال�سورية الدولية للت�أمني – �آروب �سورية

اف�صاح
�رشكات
م�ساهمة

ن�رش ا�ستمارة الإف�صاح الأويل ل�رشكة � -MTNسورية

ن�رش �إف�صاح طارئ من ال�رشكة الوطنية للت�أمني حول ا�ستقالة ع�ضوين جمل�س �إدارة مع جهة التمثيل وتعيني
�أع�ضاء جدد يف ال�رشكة

اف�صاح ال�شركات امل�ساهمة

الإف�صاح

ال�رشكة

�أويل

� -MTNسورية

ال�سورية الدولية للت�أمني

�أويل

3.372.157.849

حقوق امل�ساهمني
1.488.819.005

�صايف الدخل

املوجودات

80.590.844.348

5.576.480.972

3.326.480.972

154.474.316

�أ�سعار العمالت مقابل اللرية ال�سورية يف 2015/02/12

العملة

نهاية الأ�سبوع

دوالر �أمريكي

اليورو

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

220.91

249.07

3.36

35.24

59.10

733.89

28.47

نهاية الأ�سبوع ال�سابق

218.92

247.28

3.21

34.88

58.55

729.07

28.18

التغري اال�سبوعي%

% 0.91 +

% 1.03 +

% 0.94 +

% 0.66 +

% 1.03 +

% 4.67 + % 0.73 +

�أ�سعار الذهب يف ال�سوق ال�سورية والعاملية بتاريخ 2015/02/12
عيار غرام الذهب �/سورية/
�سعر غرام الذهب باللرية

�سعر �أون�صة الذهب العاملية بالدوالر الأمريكي

عيار 24

عيار 21

عيار 18

7411.29

6484.88

5558.47

1220.70 $

معلومات �سوق دم�شق للأوراق املالية

Summary

ملخ�ص

The Index of Damascus Securities

أوراق
�انخف���ض م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل
www.dse.sy

Exchange (DWE) decreases within the
Second Week of February a level of
/12,16/ points reaching into /1238,40/
points, that is a decrease comparing
to the First Week Final of February 2015,
an average of /0,97/%.
And the Index of Damascus Securities
Exchange (DWE) reaches at the end
of the Trading Sessions for the Second
Week of February a level of /1250,56/
points. Considering that the Market›s
Index began at /1000/ points the
beginning of the year 2010.
And the Market Value of the Listed
Companies, reaches at the end of the
Second Week of February a sum of
/128,931,715,329/

S.L.

And the Number of the Executed Deals
are /186/ Transaction, with Trading
Volume of /211,878/ securities and a
Trading Value of /28,164,842/ S.L.

املالية خالل الأ�سبوع الثاين من �شهر �شباط
/1238.40/

نقط��ة لي�ص��ل �إىل

/12,16/

بانخفا���ض ع��ن نهاي��ة الأ�س��بوع الأول

 مبع��دل/2015/ م��ن �ش��هر �ش��باط لع��ام

 حي��ث بل��غ م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق,/0.97%/

ل�ل�أوراق املالي��ة بنهاي��ة ت��داوالت الأ�س��بوع
, نقطة/1250.56/ االث��اين من �ش��هر �ش��باط

م��ع العل��م �أن م�ؤ��شر ال�س��وق قد ب��د�أ يف بداية
نقط��ة

/1000/

عن��د

/2010/

ع��ام

كم��ا بلغ��ت القيم��ة ال�س��وقية لل��شركات

املدرجة يف نهاية الأ�س��بوع الثاين من �ش��هر

 ل�يرة �س��ورية/128,931,715,329 / �ش��باط
/186/

بل��غ ع��دد ال�صفق��ات املنف��ذة

, �س��هم/211,878/  بحج��م ت��داول,�صفق��ة
 لرية �س��ورية/28,164,842/ وقيم��ة ت��داول

تداول ال�شركات املدرجة

ال�رشكة

بنك �سورية واملهجر
بنك الربكة �سورية
بنك �سورية الدويل الإ�سالمي
بنك قطر الوطني
بنك ال�شام
فرن�سبنك�-سورية
الأهلية للزيوت النباتية
ال�رشكة املتحدة للت�أمني
بنك االردن � -سورية
بنك عودة� -سورية
بنك ال�رشق

عدد ال�صفقات

حجم التداول

قيمة التداول

39

51,457

6,427,675.25

51

52,206

5,256,287.50

38

36,034

3,896,381.75

33

19,176

1,859,642.50

6

7,090

669,787.50

2

1,515

375,492.50

2

2,000

304,000.00

1

2,000

175,000.00

1

400

91,200.00

1

500

63,875.00

12

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول
0%

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر

0%

ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ

19%

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ
ﺑﻧك اﻟﺷﺎم

39,500

1%
1%

1%

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر

3%

ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

9%

ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ

1%
1%

0%

ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ ﺳورﯾﺔ

17%

0%

2% 1%
7%

32%

14%

ﺑﻧك اﻟﺷﺎم

24%

ﻓرﻧﺳﺑﻧك-ﺳورﯾﺔ

19%

23%

اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ

25%

ﻓرﻧﺳﺑﻧك-ﺳورﯾﺔ

9,045,500.00

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ

ﺑﻧك اﻻردن  -ﺳورﯾﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

ﺑﻧك ﻋودة -ﺳورﯾﺔ

ﺑﻧك اﻻردن  -ﺳورﯾﺔ

ﺑﻧك اﻟﺷرق

املعلومات اخلا�صة ب�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية

ا�سم �رشكة املنفذة

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

عدد ال�صفقات

حجم التداول

قيمة التداول

109

110,776

13,789,409.00

28

47,571

9,928,140.75

65

52,993

5,796,518.00

30

21,739

2,283,389.25

17

14,437

1,505,182.50

4

5,035

526,872.50

119

22,500,172.00

171,205

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00

اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻷوﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺷﺎم ﺷﺎم ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠوﺳﺎطﺔ
واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺳورﯾﺔ
واﻟﻣﮭﺟر
ﻟﻠﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺑﯾﻣو
اﻟﺳﻌودي
اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻻوﻟﻰ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

0.00

�أخبار عربية وعاملية
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�أهم م�ؤ�شرات الأ�سهم العربية والعاملية 2015/02/12
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

3903.38

3886.53

% 0.43 +

DFMGI

2186.18

2220.77

% 1.56 -

AMGNRLX

9747.36

9965.43

% 2.19 -

EGX30

2088.48

2062.52

% 1.26 +

500s&b

17972.38

17884.88

% 0.49 +

DJI

1802.80

1696.06

% 6.29 +

MCX

�أ�سعار �صرف العمالت الرئي�سية 2015/02/12
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 -

1.1403

0.0153

74.433

1.1477

0.0150

76.383

% 0.64 -

% 2.00 +

% 2.55 -

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

�سعر �إغالق النفط بتاريخ 2015/02/12

$ 52.16

�سعر �إغالق النفط اخلام بالدوالر الأمريكي بتاريخ 2015/2/05

$ 50.48

التغري %

% 33.3+

2لالطالع على مزيدا ً من التفا�صيل على موقع:

www.bloomberg.com

روبل رو�سي

