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االستثمار مؤشرات االستثمارمؤشرات

.عائد السهم•
للسهم• النقدية همالتوزيعات ي  وزي ا . ا
.نسبة التوزيعات النقدية الى العائد•
.  ريع السهم•
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ة املد ف ا امل ه أ ا أ تطور أسعار أسهم املصارف املدرجة          تط

ة
القيمة  
30/07/2009بتاريخالسعر السعرالقيمةة

االسميةاسم الشرآةالرقم
للسهم

القيمة
الدفترية  

السعر
المرجعياالستكشافي

المعتمد

ريخ 30/07/2009 ب

التغير   معدلالسوقيةالقيمة 

%500757915950.001168.0022.94بنك بيمو السعودي الفرنسي1

%500634700805.001079.4334.03بنك سورية والمهجر2

* 1,3801,587.001475.00 1,0001,227بنك عودة سورية  ٣ -7.05%

%850977.501497.0053.1 500702المصرف الدولي للتجارة والتمويل٤

%720828.001220.0047.34 500551البنك العربي٥

%500492٥٥٠٦٣٢.5846.534بنك سورية الدولي اإلسالمي٦

ل مل ل لل ل مل أ بسبب زيادة رأس املال بالقيمة٢٠٠٩-٦-٢٤مت تعديل السعر املرجعي لسهم عوده بتاريخ*
% ١٦س وبالتايل فان معدل التغري احلقيقي يكون .ل ١٣٦٥.٥س اىل .ل ١٧٣١االمسية من 

٤املاليةلألوراقدمشقسوق



جة املد ف املصا ه أ ا أ تط تطور أرباح أسهم املصارف املدرجة           

ل(األرباحالشرآة التغير)سمليون معدل معدل التغير)س.مليون ل(األرباحالشرآة
20072008 السنة

%٤٤٨٧٣٢٦٣بيمو السعودي الفرنسيبنك يب ر ي و و %بي

%٢٣٣٦٤٧١٧٦والمهجر بنك سوريا 

عودة %٢٥٩٣٦٦٤١سورية-بنك و ٢وريب  ٩٣٦٦٤١%

%٤٣٥٥٨٣٣٤الدولي للتجارة والتمويل المصرف 

*%١٤٣٢٧٠٨٩سورية-العربيالبنك %١٤٣٢٧٠٨٩سورية-العربيالبنك

-------١٣٥)٢١٥(بنك سورية الدولي اإلسالمي

.٢٠٠٨تمت زيادة رأس المال من مليار ونصف الى ثالثة مليارات في عام  *

٥املاليةلألوراقدمشقسوق



وقعائد ال يف املدرجة املصارف سهم سهم املصارف املدرجة يف  السوق عائد

لالشرآة التغيرسالعائد معدل معدل التغيرس.العائد لالشرآة
20072008 السنة

*%  128209٦٣بيمو السعودي الفرنسيبنك يب ر ي و و %بي

%39108١٧٦والمهجر بنك سوريا 

عودة %104146٤١سورية-بنك و %104146٤١وريب 

**%١٦-11597الدولي للتجارة والتمويل المصرف 

%4861٢٧سورية-العربيالبنك %4861٢٧سورية-العربيالبنك

-------13.47(21.57)بنك سورية الدولي اإلسالمي

عام* ف السهم عائد أساسل٢٠٩ال٢٠٠٨ارتفع عل األسهم عدد احتساب نتيجة س س نتيجة احتساب عدد األسهم على أساس .ل ٢٠٩الى٢٠٠٨ارتفع عائد السهم في عام
س أي  .ل ١٤٧المتوسط المرجح وفي حال احتسابه على آامل عدد األسهم فيبلغ العائد 

.فقط% ١٤بمعدل نمو 

  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧يعود سبب انخفاض عائد السهم الى اختالف عدد األسهم بين عامي  **
.عند زيادة رأس المال ٢٠٠٧الستخدام عدد األسهم المرجح في عام  ٦املاليةلألوراقدمشقسوق



السوقينسبة العائد إىل سعر السهم       هم ر يإىل و

السوقية٢٠٠٨العائدالشرآة المعدلةالنسبةالقيمة النسبة النسبة المعدلةالنسبةالقيمة السوقية٢٠٠٨العائدالشرآة
%١٢.٦%17.89*٢٠٩1168.00بيمو السعودي الفرنسي بنك 

١٠٨1079.439واملهجربنك سوريا 99%9 99% رور ه ١و ٨1079.439.99%9.99%
%٧.٩%9.8**١٤٦1475.00سورية -بنك عودة 
%6.4%٩٧1497.006.4الدويل للتجارة والتمويلاملصرف 6.4%6.4%
%5%٦١1220.005سورية -العريبالبنك 

13.47846.51.59بنك سورية الدويل اإلسالمي %1.59 % 13.471.59 %1.59 %

 األسهم عدد احتساب نتيجة س.ل ٢٠٩ اىل ٢٠٠٨ عام يف السهم عائد ارتفع *
  العائدفيبلغاألسهمعددكاملعلىاحتسابهحالويفاملرجحاملتوسطأساسعلى

  رأس زيادة بسبب ٢٠٠٩-٦ -٢٥ بتاريخ عوده لسهم املرجعي السعر تعديل مت **
ةاملال ةالق ايللاىللاال ةفانال ال

غمح
.%١٢.٦ احلقيقيةالنسبةفانوبالتايلس.ل١٤٧

 النسبةفانوبالتايلس.ل١٣٦٥.٥اىل س.ل١٧٣١مناالمسيةبالقيمةاملال
.%٧.٩ هي احلقيقية ٧املاليةلألوراقدمشقسوق



ونسبتها اىل العائدالتوزيعات النقدية للسهم م و

لالشرآة النقدية العائد/التوزيعاتسالتوزيعات العائد/التوزيعاتس.التوزيعات النقدية لالشرآة
٢٠٠٨لعام 20072008 السنة

الفرنسيبنك السعودي %030٢٠بيمو يب ر ي  و و  %030٢بي

%3050٤٦والمهجر بنك سوريا 

عودة %3347٣٢سوريةبنك %3347٣٢سورية-بنك عودة

%4050٥٢الدولي للتجارة والتمويل المصرف 

نك ةالال %3025٤١سورية-العربيالبنك

تدوير األرباح تم-بنك سورية الدولي اإلسالمي

٨املاليةلألوراقدمشقسوق



)القيمة السوقية/التوزيع النقدي(ريع السهم              

ةةة ق ريع السهم المعدلريع السهمالسوقيةالقيمة الشرآة
1168.002.57بيمو السعودي الفرنسي بنك  %2.57 %

1079.434.6والمهجر بنك سوريا  %4.6 %
*1475.00سورية - بنك عودة  3.1 %2.55%

ف لال الت ة ا للت ل 1497ال 003 3%3 3% %3.3%1497.003.3الدولي للتجارة والتمويلالمصرف

1220.002.04سورية -العربيالبنك  %2.04 %
اإلسالمي الدولي سورية 846بنك األرباح5 تدوير األرباحتم تدوير تم تم تدوير األرباحتم تدوير األرباح846.5بنك سورية الدولي اإلسالمي

رأسزيادةبسبب٢٠٠٩-٦-٢٤بتاريخعودهلسهماملرجعيالسعرتعديلمت* ٢٤٦٢بتاريخ عودهلسهماملرجعيالسعرتعديلمت  رأسزيادةبسبب٩
 السهم ريع فان وبالتايل س.ل ١٣٦٥.٥ اىل س.ل ١٧٣١ من االمسية بالقيمة املال

.%٢.٥٥هواحلقيقي

املاليةلألوراقدمشقسوق
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منسبة السعر السوقي للسهم إىل رحبيته           ي
)مكرر الرحبية(

القيمة القيمةالشرآة  
عدد المرات المعدلةعدد المراتعائد السهمالسوقية

*1168.00٢٠٩بيمو السعودي الفرنسيبنك 5.58٨ ي
1079.43١٠٨9.999.99واملهجر بنك سوريا 
10.1١٢.٦**1475.00١٤٦سورية -بنك عودة 

1497.00٩٧15.4315.43الدويل للتجارة والتمويل  املصرف 
1220.00٦١2020سورية -العريبالبنك 

846.513.4762.862.8بنك سورية الدويل اإلسالمي
  أساس على األسهم عدد احتساب نتيجة س.ل ٢٠٩ اىل ٢٠٠٨ عام يف السهم عائد ارتفع *

ط جاملت ابهحالويفامل هعددكاملعلاحت لغاأل فانوبالتايلل١٤٧العائدف فانوبالتايل س.ل ١٤٧العائدفيبلغاألسهمعددكامل علىاحتسابهحالويفاملرجحاملتوسط
.مرات ٨ هو الرحبية مكرر

سخميلمت بالقيمةاملال رأس زيادةبسبب٢٠٠٩-٦-٢٤بتاريخ عودهلسهماملرجعيالسعرتعديلمت **
.مرة ١٢.٦ هو احلقيقي الرحبية مكرر فان وبالتايل س.ل ١٣٦٥.٥ اىل س.ل ١٧٣١ من االمسية

١٠املاليةلألوراقدمشقسوق



رحبيته إىل للسهم السوقي السعر هم إىل رحبي           نسبة ي  و ر  ب 
يف بعض األسواق العربية              

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ البنك     السوق

١١.٤ ١١ أبوظبيسوق التجاري أبوظبي .بنك بيوق بو ري ج بي  بو ب 

١١.٧ ٥.٦ أبوظبي  سوق بنك الشارقة 

٩.٩ ١١.٥ عمانسوق عمان القاعرة .بنك . نوق ن ر  ب 

٩.٤ ١٢ عمان   سوق بنك األردن  

٢١.٧٤ ١٦.٧٣ عمانسوق االسكان .بنك . نوق ن ب 
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ة ف ال ة الق إىل ة ق ال ة القيمة السوقية إىل القيمة الدفترية            الق

النسبةالقيمةالقيمة
الشرآة 

القيمة 
الدفترية 

القيمة
النسبة السوقية 

النسبة 
المعدلة 

7571168.001.541.54بيمو السعودي الفرنسيبنك
6341079.431.701.70واملهجر بنك سوريا 
1.2١.٥*1,2271475.00سورية -بنك عودة 
7021497.002.132.13الدويل للتجارة والتمويلاملصرفف
5511220.002.212.21سورية -العريبالبنك 

٤٩٢846.51.721.72بنك سورية الدويل اإلسالمي

لألمللل لمل  بالقيمةاملال رأس زيادةبسبب٢٠٠٩-٦-٢٤بتاريخ عودهلسهماملرجعيالسعرتعديلمت*
.١.٥ هي احلقيقية النسبة فان وبالتايل س.ل ١٣٦٥.٥ اىل س.ل ١٧٣١ من االمسية
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ريالقيمة السوقية إىل القيمة الدفترية             ي إىل ي و ي
يف بعض األسواق العربية         

٢ ٨ ٢ ٧ ق ال نك ٢٠٠٨ال ٢٠٠٧ البنك السوق

٢ ٢.٣ أبوظبي  سوق بنك أبوظبي التجاري 

١ ٣٨ ١ ٦٦ ظق أ قة الشا ١.٣٨نك ١.٦٦ أبوظبيسوق بنك الشارقة

١.٤٣ ١.٩٣ عمان   سوق بنك القاعرة عمان

١ ٤٢ ١ ٦١ انق دن األ ١.٤٢نك ١.٦١ عمانسوق بنك األردن

٢.٣ ٢.١٢ عمان   سوق بنك االسكان  

١٣املاليةلألوراقدمشقسوق



ة املد كات الش اق أ ا أ تط تطور أسعار أسهم باقي الشركات املدرجة              

اسم الشرآةالرقم
القيمة  
االسمية  
ه لل

القيمة  
الدفترية

السعر 
االستكشافي

السعر 
المرجعي 
د عت ال

30/07/2009 بتاريخ

التغييرمعدلالسوقيةالقيمة التغيير معدلالسوقيةالقيمة المعتمديللسهم

%170195.00376.0092.82 100139واإلعالنالمجموعة المتحدة للنشر ١

%500730٩٠٠١٠٣٥1304.82٢٦األهلية للنقل٢

%250324٤٠٠٤٦٠777.5٦٩نماء -الهندسية الزراعية ٣

النباتية٤ الزيوت لصناعة 500546٥٥٠632األهلية 5768 0021 4% %500546٥٥٠632.5768.0021.4األهلية لصناعة الزيوت النباتية٤

%500567610701.5773.510الشرآة المتحدة للتأمين٥

١٤املاليةلألوراقدمشقسوق



يتطور األرباح يف باقي الشركات املدرجة ح

القيمة
الشرآة 

ي
)س.مليون ل(األرباح االسمية

معدل التغير 20072008
%٣٠- 100٧٦٥٣للنشر واإلعالن والتسويقالمتحدة 

%١١- 500٣٦٣٢األهلية للنقل 

%٢٥- 250٨٦نماء -  الزراعيةالهندسية 

%٦٠- 500٢٢٠٨٩األهلية لصناعة الزيوت النباتية

%500٦٨٨٩٣١الشرآة المتحدة للتأمين

١٥املاليةلألوراقدمشقسوق



املدرجة كات الش اق ل ه ال عائد السهم لباقي الشركات املدرجةعائد

الشرآة 
القيمة 
س.للسهم لالعائد االسمية  

التغ ل معدل التغير20072008
%٣٠- 1002618للنشر واإلعالن والتسويقالمتحدة 

للنقل ة %5009080١١األهل %١١- 5009080األهلية للنقل

%٢٥- 25012.5٩.٤نماء -  الزراعيةالهندسية 

%٦٠- 500٧٣٣٠األهلية لصناعة الزيوت النباتية

%5004052.5٣١الشرآة المتحدة للتأمين

١٦املاليةلألوراقدمشقسوق



ه ال سع إىل العائد ة كاتن الش اق ل لباقي الشركاتنسبة العائد إىل سعر السهم      

النسبة القيمة السوقية ٢٠٠٨العائد الشرآة 
١٨376.000للنشر واإلعالن والتسويقاملتحدة 2%0.2%

%٨٠1304.826.13األهلية للنقل  
%٩.٤777.51.٢مناء-الزراعيةاهلندسية .1. %

%٣٠768.003.٩األهلية لصناعة الزيوت النباتية
%٥٢.٥773.56.8الشركة املتحدة للتأمني .6.8%

املاليةلألوراقدمشقسوق
١٧



أل النقدية الشركاتالتوزيعات باقي ي ألسهم روزي  ي  هم ب

الشرآة  
القيمة 
التوزيعات النقدية االسمية

العائد /التوزيعات 
%

٢٠٠٨لعام 20072008
------- تدوير األرباح تم10013المتحدة لإلعالن

%5009050٦٣األهلية للنقل 
*%25012.512.5١٣٢نماء -  الزراعيةالهندسية 

ة ة ة %5006650٦٠األهلية لصناعة الزيوت النباتيةأل

%50040.5030٥٧الشرآة المتحدة للتأمين

آأرباح من قيمة % ٥تم إستخدام جزء من اإلحتياطيات إلستكمال توزيع *
السهم

١٨املاليةلألوراقدمشقسوق



لباقي الشركات ريع السهم
/ القيمة السوقية/التوزيع النقدي

ريع السهمالسوقيةالقيمة الشرآة 
والتسويقالمتحدة واإلعالن األرباح376.00للنشر تدوير تم حللنشر واإلعالن والتسويقالمتحدة رب وير  م 

1304.823.8األهلية للنقل  %
777.51.6نماء-الزراعيةالهندسية %

%768.006.5األهلية لصناعة الزيوت النباتية

للتأمين المتحدة %773.53.9الشرآة الشرآة المتحدة للتأمين

١٩املاليةلألوراقدمشقسوق



لباقي الشركاتنسبة السعر السوقي للسهم إىل رحبيته           
مكرر الرحبية

آة ةالش ةالق ق هال ال ةعائد الن النسبةعائد السهمالسوقيةالقيمةالشرآة
376.00١٨20.88للنشر واإلعالن والتسويقاملتحدة 

٨أل 1304.82٨٠16.3األهلية للنقل

777.5٩.٤٨2.٧مناء - الزراعيةاهلندسية 

768.00٣٠25.٦األهلية لصناعة الزيوت النباتية

773.5٥٢.٥١٤.7الشركة املتحدة للتأمني

٢٠املاليةلألوراقدمشقسوق



ة ف ال ة الق إىل ة ق ال ة كاالق الش اق ل لباقي الشركاتالقيمة السوقية إىل القيمة الدفترية           

الشرآة 
القيمة

االسمية  
القيمة

الدفترية 
القيمة

النسبة السوقية 
والتسويقاملتحدة واإلعالن 100139376للنشر 002 7 لتسويقملتحدة إلعالن و 100139376.002.7للنشر و

5007341304.821.77األهلية للنقل  
250333777.52.33مناء-الزراعيةاهلندسية 250333777.52.33

500546768.001.4األهلية لصناعة الزيوت النباتية
للتأمني املتحدة 5005677٧٣الشركة 51 36 5005677٧٣.51.36الشركة املتحدة للتأمني
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التالية النسب باستخدام األسهم تقييم األسهم باستخدام النسب التالية              تقييم

.نسبة السعر السوقي الى العائد
ة فت ةال الق ال ة ق ال ة الق .نسبة القيمة السوقية الى القيمةالدفتريةة
ي.نسبة الربح الموزع الى السعر السوقي و ر ى وزع ربح ب
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)١(طريقة ) ١(طريقة

ل ل ل :تضمنت البيانات التالية Xشرآة•
للسهم• السوقية ٥٥٠=القيمة هم ي  و ي ا   ا
مرة ١٣= نسبة السعر السوقي الى العائد في الشرآة •
مرة ١٨= نسبة السعر السوقي الى العائد في قطاع الشرآة •
العادل• القطاع=السعر الشرآة/نسبة للشرآة*نسبة السوق السعر السعر السوقي للشرآةنسبة الشرآة/نسبة القطاع=السعر العادل•

                 )=٧٦١=  ٥٥٠)* ١٣/ ١٨   
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)٢(طريقة )٢(طريقة

ل ل ل :تضمنت البيانات التالية Xشرآة•
للسهم• السوقية ٥٥٠=القيمة هم ي  و ي ا   ا
مرة  ٢.١= القيمة الدفترية في الشرآة/القيمة السوقية•
مرة ١.٩= القيمة الدفترية في قطاع الشرآة / القيمة السوقية•
العادل• القطاع=السعر الشرآة/نسبة السوقي*نسبة السعر السعر السوقينسبة الشرآة/نسبة القطاع=السعر العادل•

              ) =٤٩٧=  ٥٥٠) *  ٢.١/١.٩
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)٣(طريقة )٣(طريقة

ل ل ل :تضمنت البيانات التالية Xشرآة•
للسهم• السوقية ٥٥٠=القيمة هم ي  و ي ا   ا
%٥.٥= نسبة الربح الموزع الى القيمة السوقية للسهم •
% ٣.٥= نسبة الربح الموزع الى القيمة السوقية ألسهم القطاع •
العادل• (السعر =٥ ٣%/٥ ٨٦٤=٥٥٠%)*٥ ٨٦٤=٠%).٣%/.= (السعر العادل•
متوسط السعر حسب الطرق الثالثة•

       )=٧٠٧=  ٣)/٨٦٤+٤٩٧+ ٧٦١
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شق د ق نة قا لل ات صائ ا احصائيات للمقارنة من سوق دمشق     

٢٠٠٩ البيان  
١١ الشرآات ١١المدرجةعدد المدرجةعدد الشرآات
٤٦ )مليارليرة سورية( القيمة السوقية
٣٥٦ )مليون ليرة( حجم التداول
٣٨ )ألف(عدد المساهمين  اجمالي

٥٦٠٠ اجمالي عدد المودعين  
١٢ طا ال ل تث ال ال ١٢٠٠ا   اجمالي عدد المستثمرين لدى الوسطاء
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املايل ان ع ق نة قا لل ات صائ احصائيات للمقارنة من سوق عمان املايل     ا
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نالبيان بي
٢٦٢ ٢٤٥ ٢٢٧ المدرجة  عدد الشرآات
٢٥ ٢٩ ٢١ )مليار دينار( القيمة السوقية
٢٠ ١٢ ١٤ )مليار دينار( حجم التداول
١٩ ٢٨ ١٧ )مرة(الربحية  مكرر
٢ ٢ ٣ ٢ ٩ ة فت لل ة ق ال ة الق ة ٢.٢ن ٣ ٢.٩ نسبة القيمة السوقية للدفترية
٢.٥% ١.٨% ٢.٣% الى القيمة السوقية نسبة األرباح الموزعة
٤٩% ٤٩% ٤٦% السوقية القيمة في األردنيين غير %مساهمة % % ي و ي  ي  يين  ألر ير   
٥٦% العشر األآبر من حيث حجم التداول  الشرآات
٦٩% العشر األآبر من حيث القيمة السوقية الشرآات
٨٥٠ )ألف(عدد المساهمين 
٦٧٥ )ألف(المودعين  عدد
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نشكر لكم حسن استماعكم
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