�أخبار هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
خالل الأ�سبوع الثاين من �شهر كانون الأول 2014
الن�شرة الأ�سبوعية رقم /12-2/

�أخبار اقت�صادية ومالية حملية
وزارة التجارة الداخلية وحماية امل�ستهلك

م�رصف �سورية املركزي

تخفي�ض �سعر ليرت املازوت جلميع القطاعات اخلا�صة لي�صبح  140لرية �سورية بدال من
 150لرية م�ستثنية قطاع التدفئة املنزلية والنقل �ضمن حدود املحافظة الذى بقي بـ
 80لرية �سورية دون تعديل.

�إ�صدار التعميم (رقم  1159م\ 1بتاريخ  )2014\12\8والذي �أوقف من خالله منح

الت�سهيالت االئتمانية باللريات ال�سورية مقابل ت�أمينات نقدية بالعمالت االجنبية
اعتبارا من تاريخه.

القرارات والتعاميم واملوافقات ال�صادرة عن هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

*1

اف�صاح �رشكات م�ساهمة

اف�صاح مرحلي :منح موافقة ن�رش للبيانات املالية الربعية عن الفرتة املنتهية بتاريخ  2014/9/30لكل
من ال�رشكة ال�سورية الوطنية للت�أمني و ال�رشكة ال�سورية الدولية للت�أمني (�آروب �سورية).

قرار رقم  /31/تاريخ  2014/12/2املت�ضمن اعتماد ال�سيدة �صفاء بغدادي كمحا�سب لدى �رشكة
الرقابة والإف�صاح ل�رشكات الو�ساطة

�ضمان ال�شام للو�ساطة واخلدمات املالية.

توقف الو�سيط املايل (�أن�س �شونو) عن العمل بتاريخ  2014/12/3علما ً �أنه معتمد لدى �رشكة بيمو
ال�سعودي الفرن�سي املالية.

�أهم امل�ؤ�رشات العربية والعاملية ()2014/12/11
�إغالق نهاية اال�سبوع ال�سابق
�سعر االغالق نهاية اال�سبوع

امل�ؤ�رش
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
العملة

�أ�سعار الدوالر ل�رشكات
ال�رصافة

مبيع
�رشاء
التغري اال�سبوعي

177.34

الرمز

التغري

% -13.8

DFMGI

3594.95

4171.15

AMGNRLX

2145.63

2145.85

% -0.01

9196.93

9458.57

% -2.76

EGX 30

2035.33

2071.92

% -1.76

500s&b

17596.34

17900.10

% -1.69

DJI

1455.04

1582.08

% -8.03

MCX

�أ�سعار العمالت مقابل اللرية ال�سورية يف **2014/12/11

اليورو

الروبل

اليوان ال�صيني

درهم اماراتي دينار كويتي

جنيه م�رصي

220.76

3.239

28.73

48.31

608.26

24.82

176.28

219.22

3.217

28.53

47.97

604.02

24.65

% 75.0-

% 76.1

% 27.2-

% 71.0

% 65.0

% 16.0

% 16.0

عيار غرام الذهب �/سورية/

�سعر غرام الذهب باللرية
�سعر غرام الذهب بالدوالر
�سعر �أون�صة الذهب العاملية بالدوالر الأمريكي
�سعر �إغالق النفط اخلام بالدوالر الأمريكي*

لالطالع على مزيداً من التفا�صيل على املواقع التالية

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

�سوق دم�شق للأوراق املالية www.dse.sy

*www.bloomberg.com

** املوقع االلكرتوين مل�رصف �سورية املركزي  -ن�رشة �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية

�أ�سعار الذهب يف ال�سوق ال�سورية بتاريخ 2014/12/11
عيار 24
6943.57

عيار 21
6075.62

39.23

34.33
1225.60
59.95

عيار 18
5207.67
29.43

معلومات ال�سوق والتداول
ال�شـــــــــــركات الأقل ن�شــــــــــاطا ً
قيمة التداول
عدد ال�صفقات
ا�سم ال�رشكة
984,375
8
العقيلة للت�أمني
447,775
6
فرن�سبك �-سورية
130,830
2
بنك الأردن �-سورية
ال�شـــــــــــركات الأكرث ن�شــــــــــاطا ً
قيمة التداول
عدد ال�صفقات
ا�سم ال�رشكة
7,037,074.25
43
بنك الربكة � -سورية
4,428,302.50
33
بنك قطر الوطني� -سورية
4,131,160.00
10
بنك �سورية واملهجر
�رشكــات الو�ســــاطة الأكرث ن�شــــاطا ً
عدد ال�صفقات
ال�رشكة
152
العاملية الأوىل
109
بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
23
�سورية واملهجر للخدمات املالية

عدد ال�صفقات
قيمة التداول
حجم التداول

قيمة التداول
18.558.146
22.607.911
5.563.189

1280
1270
1260
1250
11/12/2014 10/12/2014 09/12/2014 08/12/2014

1240

Value

بيانات امل�ؤ�شر
ارتف��ع م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة خ�لال الأ�س��بوع الث��اين من �ش��هر كانون
الأول  /15/نقط��ة تقريب��ا ً لي�ص��ل �إىل  /1274.67/نقط��ة بزي��ادة ع��ن الأ�س��بوع

ال�س��ابق مبع��دل  ،/%1.22/حي��ث بل��غ م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة بنهاي��ة
ت��داوالت ي��وم اخلمي���س  /1259.36/ ،2014/12/04نقط��ة

*مع العلم �أن م�ؤ�رش ال�سوق قد بد�أ يف بداية عام  /2010/عند  /1000/نقطة

ملخ�ص ن�شاط ال�سوق

جت��اوزت القيم��ة ال�س��وقية لل��شركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالية �أك�ثر من /132/

عدد ال�صفقات
ال�صفقات العادية

ال�صفقات ال�ضخمة

26,745,548.25

17,718,835.00

199,055

200,780

176

ﻣؤﺷر اﻟﺳوق

1

ملي��ار ل�يرة �س��ورية بارتف��اع و�ص��ل �إىل  /%1.22/ع��ن الأ�س��بوع ال�س��ابق.

بينما بلغت عدد ال�صفقات املنفذة خالل الأ�سبوع الثاين من �شهر كانون الأول /177/

�صفق��ة واح��دة منه��ا �ضخمة نفذت على �أ�س��هم ��شركة العقيل��ة للت�أم�ين التكافلي ,وبلغ
حج��م الت��داول االجم��ايل � /399.835/س��هم بقيم��ة  /44.464.383/ملي��ون ل�يرة �س��ورية.

