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 دورة تدريبية متخصصةعن إعالن 
 

 وزير المالية رعاية الدكتور كنان ياغيتحت 

 :دورة تدريبية تخصصية بعنوان إقامةتعلن سوق دمشق لألوراق المالية عن 

 " المالية لألوراق دمشق سوق في المتقدم واالستثمار التداول" 

مشق د في سوق المتداولة األدوات االستثماريةشرح متخصص عن تقديم  الدورةفي هذه سيتم  

مع أمثلة  أوامر البيع والشراءأنواع  ،بكل أداة من األدوات كيفية التداول، لألوراق المالية

 في فهم مع التعمق االستثماريةالمحافظ  حساب عوائدباالضافة إلى كيفية  ،وسيناريوهات عملية

 .مؤشرات السوق

 الدورة هدافأ

 االستثمار والتداول في سوق دمشق لألوراق الماليةبآليات  االحاطة. 

   محافظ استثمارية مثلى قادر على بناءإعداد كادر. 

 .فهم نظام التداول و أنواع األوامر المتاحة و كيفية استخدامها 

 

 الرئيسة التالية:وتتضمن الدورة المحاور  

  أنماط التداول في األسواق المالية وأنواع األوراق المالية المتداولة فيها 

 وحساب األسعار االبتدائية )سعر التوازن التأشيري(.  إجراءات االدراج في السوق 

 مع تطبيق  هأنواع األوامر المستخدمة فيفي السوق و طرق احتساب األسعار المختلفة

 عنها.عملية  سيناريوهات

 .المؤشرات المستخدمة في السوق 

 .طرق احتساب عوائد المحافظ االستثمارية 

 
 

 

 الدورة: ههذ من تستهدف

 مدراء وموظفي اإلدارة المالية  -         المحافظ االستثمارية وموظفي مدراء -

 المحللون الماليون  -                إدارة المخاطروموظفي مدراء  -

  موظفي شركات الوساطة والخدمات المالية  -                مدراء وموظفي إدارة الخزينة  -
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 ( غرف التجارة والصناعة - النقابات المهنيةكل  من  )مدراء صناديق التقاعد في  -

  ق.في سوق دمش الراغبين في التداولجميع المهتمين و و لمستثمرين ورجال المال واألعمالا -

 
 

 مديرة اإلدراج والعمليات في سوق دمشق لألوراق المالية. - أ. فرح شربجي :اسم المحاضر

  .2023 شباط  8   لغاية و  6  من تاريخأيام   3:الزمان

 .(ساعات يوميا   4 )  00:4 – 0012: التوقيت:

 يحدد الحقا  : المكان

 .ألف ليرة سوريةئة خمسمس .ل 000,500 :رسم الدورة

وقع على الم لكترونيا  اطلب التدريب تعبئة  و من جهة العمل كتاب ترشيحإرسال الرجاء  :طريقة التسجيل

دورات  - الدورات التدريبية وورش العمل - تبويبة التوعية واإلعالم والموجود ضمن للسوق لكترونياال

  .اختيار أيقونة طلب التدريبتدريبية متخصصة و

courses/register/92-and-http://www.dse.sy/seminars 

 

 .3202 شباط  01 األربعاء نهاية دوام يوم : الموعد النهائي للتسجيل

 الدولي اإلسالميبنك سورية في ( 223344) رقم السوقحساب أواإليداع في تحويل العبر : الرسومدفع 

 Studies@dse.syالبريد اإللكتروني وتزويدنا بإشعار التحويل /اإليداع/ على 
 

 الدراسات واإلعالم على األرقام المبينة أدناه: أسامة حسن مدير تصال باألستاذستفسار والتسجيل االالل

 :االلكترونيالبريد و 57 11 111 99 : خلوي،  6666: فرعي  011-00 00 519: الهاتف
 ohasan@dse.sy 
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