�أخبار هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
خالل الأ�سبوع الرابع من �شهر كانون الأول 2014
الن�شرة الأ�سبوعية رقم /12-4/

هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

ن�شاطات

اف�صاح �رشكات م�ساهمة

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية وجامعة ت�رشين ،بهدف ن�رش مفاهيم اال�ستثمار
بالأوراق املالية ،والتعريف ب�أهمية الدور الإ�رشايف والرقابي على كل من �سوق دم�شق للأوراق املالية وال�رشكات
امل�ساهمة و�رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية� ،إ�ضافة �إىل ربط مفردات التعليم مع �سوق العمل.

ن�رش البيانات املالية للربع الثالث لكل من ال�رشكة املتحدة للت�أمني و�رشكة امل�رشق العربي للت�أمني و�رشكة االحتاد
التعاوين للت�أمني كما هي يف 30/09/2014

�أهم امل�ؤ�رشات العربية والعاملية ()2014/12/24
�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

نهاية الأ�سبوع
الرابع

2159.42

2127.24

+1.52%

8766.12

8399.89

+4.36%

EGX 30

2081.88

2061.23

+1%

500s&b

18030.21

17778.15

+1.42%

DJI

1401.50

1477.27

-5.13%

MCX

�أ�سعار العمالت مقابل اللرية ال�سورية يف **2014/12/24
242.09

3.56

التغري اال�سبوعي

درهم اماراتي دينار كويتي

جنيه م�رصي

196.65

245.57

2.73

31.75

53.54

674.15

27.50

0.68%

-1.42%

30.40%

0.16%

0.67%

0.37%

0.65%

لالطالع على مزيداً من التفا�صيل على املواقع التالية

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

31.80

AMGNRLX

53.90

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

�سوق دم�شق للأوراق املالية www.dse.sy

الروبل

اليوان ال�صيني

+11.84%

DFMGI

676.67

عيار غرام الذهب �/سورية/

*www.bloomberg.com

3832.53

�أ�سعار الدوالر الأمريكي

نهاية الأ�سبوع
الثالث

التغري

3426.70

اليورو

197.99

الرمز

�أ�سعار الذهب يف ال�سوق ال�سورية بتاريخ 2014/12/24
عيار 24
6724.84

عيار 21
5884.24

33.97$

29.72 $
1173.50 $
55.84 $

27.68

عيار 18
5043.63
25.47 $

معلومات ال�سوق والتداول
ال�شـــــــــــركات الأقل ن�شــــــــــاطا ً
قيمة التداول
عدد ال�صفقات
ا�سم ال�رشكة

ال�سورية الدولية للت�أمني
بنك بيبلو�س� -سورية
فرن�سبنك� -سورية

1

33,900.00

1

2,080.00

1

2,000.00

ا�سم ال�رشكة
بنك الربكة � -سورية
بنك ال�شام
بنك �سورية واملهجر

22

قيمة التداول

3,713,387.50

23

1,986,300.00

4

1,523,079.00

�رشكــات الو�ســــاطة الأكرث ن�شــــاطا ً

ا�سم ال�رشكة
بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
�شام كابيتال
العاملية الأوىل لال�ستثمارات املالية

عدد ال�صفقات
قيمة التداول
حجم التداول

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

حجم التداول

البنك العربي �-سورية

عدد ال�صفقات قيمة التداول

انخف���ض م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق

املالية خالل الأ�سبوع الرابع من �شهر كانون
الأول  /1.84/نقط��ة لي�ص��ل �إىل /1,259.59/
نقط��ة بانخفا���ض ع��ن الأ�س��بوع الث��اين
Value
�س��وق
مبع��دل ،/%0.15/حي��ث بل��غ م�ؤ��شر
دم�شق للأوراق املالية بنهاية تداوالت يوم
اخلمي���س  /1,261.43/ ،2014/12/18نقط��ة

70
24

 7,652,091.50م��ع العل��م �أن م�ؤ��شر ال�س��وق ق��د ب��د�أ يف بداية
3,960,851.50

30

3,085,186.00

عدد ال�صفقات
ال�صفقات العادية

ال�صفقات ال�ضخمة

9,743,629.75   

43,718,500     

76,954   

166,600

84

قيمة التداول
26,532,000

73,700

17,186,500

92,900

بيانات امل�ؤ�شر

ال�شـــــــــــركات الأكرث ن�شــــــــــاطا ً
عدد ال�صفقات

ا�سم الورقة املالية

ال�صفقات ال�ضخمة

2

DWX
1262
1261
1260
1259
1258
1257

ع��ام  /2010/عن��د  /1000/نقط��ة

ملخ�ص ن�شاط ال�سوق

جت��اوزت القيم��ة ال�س��وقية لل��شركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة �أكرث م��ن  /131/مليار
ل�يرة �س��ورية بانخفا���ض قدره  /%0.15-/عن الأ�س��بوع ال�س��ابق.

بينم��ا بلغ��ت ع��دد ال�صفق��ات املنف��ذة خ�لال الأ�س��بوع الراب��ع م��ن �ش��هر كان��ون الأول
 ،/86/بينهم��ا اثنت��ان �صفق��ات �ضخم��ة ،وبل��غ حج��م الت��داول االجم��ايل � /243.554/س��هم
بقيم��ة  /53,462,129.75/ملي��ون ل�يرة �س��ورية.

