�أخبار هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
خالل الأ�سبوع الثالث من �شهر كانون الأول 2014
الن�شرة الأ�سبوعية رقم /12-3/

�أخبار حملية
انتخاب جمل�س �إدارة جديد لغرفة جتارة دم�شق للدورة /2018-2015/

هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
هيئة الأوراق املالية وال�سلطة الق�ضائية جتتمعان يف ور�شة عمل حتت عنوان:

�أن�شطة

�إف�صاح �رشكات م�ساهمة
�رشكات م�ساهمة

�إف�صاح �رشكات و�ساطة

(التكامل بني دور الهيئة الإ�رشايف والرقابي وال�سلطة الق�ضائية لتن�شيط اال�ستثمار)

ال�سيد رئي�س جمل�س املفو�ضني واملدير التنفيذي ل�سوق دم�شق للأوراق املالية يجتمعان مبدير عام �رشكة �إعمار
ومدير عام �رشكة البنا�ؤون ،ملناق�شة الق�ضايا املتعلقة بالت�سليم النهائي للمرحلة الثانية من اك�ساء مبنى هيئة
الأوراق املالية يف يعفور
املوافقة على ن�رش البيانات املالية الربعية عن الفرتة املنتهية بتاريخ  2014/9/30لكل من ال�رشكة املتحدة
للت�أمني و�رشكة امل�رشق العربي للت�أمني

جمل�س املفو�ضني يوافق على تعديل القيمة الإ�سمية ل�رشكة الدياب لل�رصافة لت�صبح  100ل�.س ،وحتديد تاريخ
التنفيذ يف نهاية يوم الثالثاء 2014/12/23
جمل�س املفو�ضني يوافق على طلب م�رصف فرن�سبك� -سورية منحه مهلة �إ�ضافية مدته �سنة كاملة لغاية
 2015/12/31لبيع �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال املتبقية لديه

تعليق اعتماد ال�سيد ح�سان طرابل�سي املعتمد كع�ضو جمل�س �إدارة لدى �رشكة بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
بتاريخ 2014/12/16

�أهم امل�ؤ�رشات العربية والعاملية ()2014/12/18
�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
مبيع
�رشاء
التغري اال�سبوعي

�أ�سعار الدوالر الأمريكي
178.36

الرمز

التغري

3426.70

3594.95

2127.24

2145.63

-0.56 %

8399.89

9196.93

-8.67 %

EGX 30

2061.23

2035.33

+1.27 %

500s&b

17778.15

17596.34

+1.03 %

DJI

1477.27

1455.04

+1.53 %

MCX

�أ�سعار العمالت مقابل اللرية ال�سورية يف **2014/12/18

اليورو

الروبل

اليوان ال�صيني

220.20

2.987

177.30

218.67

2.966

28.51

0.58 %

-0.25 %

-7.80 %

-0.07 %

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

28.71

عيار 24
6753.7

38.05 $

33.29 $
1194.80 $
54.36

AMGNRLX

درهم اماراتي دينار كويتي

�أ�سعار الذهب يف ال�سوق ال�سورية بتاريخ 2014/12/18
عيار 21
5909.48

-4.68 %

DFMGI

جنيه م�رصي
24.95

48.58

610.51

48.24

606.25

24.78

0.57 %

0.37 %

0.53 %

عيار 18
5065.27
28.54 $

معلومات ال�سوق والتداول
ال�شـــــــــــركات الأقل ن�شــــــــــاطا ً

ا�سم ال�رشكة

عدد ال�صفقات

ال�رشكة الأهلية للنقل

1

92,875.00

2

51,950.00

بنك ال�رشق

2

بنك بيبلو�س� -سورية

قيمة التداول

�رشكــات الو�ســــاطة الأكرث ن�شــــاطا ً
قيمة التداول
عدد ال�صفقات
ا�سم ال�رشكة
16,127,210.25
129
العاملية االوىل
�شام كابيتال

عدد ال�صفقات
قيمة التداول
حجم التداول

219

10,734,259.00

44

4,272,586.25

عدد ال�صفقات
ال�صفقات العادية
256

1280
1275
1270
1265
1260
1255
1250

121,362.50

ال�شـــــــــــركات الأكرث ن�شــــــــــاطا ً
قيمة التداول
عدد ال�صفقات
ا�سم ال�رشكة
4,461,072.00
32
بنك قطر الوطني� -سورية
4,334,453.50
39
بنك الربكة � -سورية
3,899,391.50
43
بنك �سورية الدويل الإ�سالمي

بيمو

ﻣؤﺷر اﻟﺳوق

ال�صفقات ال�ضخمة
0

20,151,014.50

0

162,493

0

Value

بيانات امل�ؤ�شر
انخف���ض م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة خ�لال الأ�س��بوع الثال��ث م��ن �ش��هر
كان��ون الأول  /13/نقط��ة تقريب��ا ً لي�ص��ل �إىل  /1,261.43/نقط��ة بانخفا���ض ع��ن
الأ�س��بوع الث��اين مبع��دل ،/%1.04-/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  /1274.67/ 2014/12/11نقط��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 املدرجة يف ال�س��وق املالية �أكرث م��ن  /131/مليار
لرية �س��ورية بانخفا�ض قدره  /%1.04-/عن الأ�س��بوع ال�س��ابق.

بينم��ا بلغ��ت ع��دد ال�صفق��ات املنف��ذة خالل الأ�س��بوع الثالث من �ش��هر كان��ون الأول ،/256/
وبل��غ حج��م الت��داول االجمايل � /162.493/س��هم بقيمة  /21.151.0143/مليون لرية �س��ورية.

