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 هيئة األسواق الماليةلدى  نشرة الشهريّةلل تقرير األسواق المالية
 

 2016 أيار
 األسواق المالية.1

  معدل على أقفل إذ%  2.39 بنسبة راجعا  ت 2016 أيار شهر خالل بريوت بورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة مؤشر معدل اظهر
% و 40.88بنسبة  رتفعتإفقد  البورصة يف املتداولة األسهم كمية ام  أ. السابق الشهر عدلمل نقطة 95.72 مقابل نقطة 93.43

مليون دوالر  31لتسجل تداوال  بقيمة  %9.64بنسبة  إخنفضت فقد املتداولةقيمة األسهم  وعلى صعيد؛  4،411،792أصبحت 
 .إستحقاق أو إصدار أي يتم فلم والعاملية، احمللية اإليداع شهادات صعيد على أما .أيارأمريكي يف 

 تبورصة بيرو .2
 قيمة ماأ املاضي، الشهر يف سهم مليون 3.132 مقابل  سهم مليون 4.412 فبلغت% 40.88 بنسبة املتداولة األسهم كمية إرتفعت

 .2016 أيار يف أمريكي دوالر مليون 35 مقابل أمريكي دوالر مليون 31 فبلغت% 9.64 بنسبة إخنفضت فقد األسهم هذه
 الكمية ناحية من األسهم سائر علىBank Audi – GDR  سهم تقدم فقد الشهر  هذا  خالل املتداولة األسهم نسب خص فيما

  Bank Audi – GDR فتصدر أداء األسهم ناحية من ماأ ،من جمموع التداول على البورصة %43.32 هنسبت بلغت حيث
 .%4.62بإرتفاع نسبة 

 إذ املاضي الشهر على قياسا  % 2.16 بنسبة إرتفعت فقد بريوت بورصة  يف املدرجة الشركات أسهم جململ السوقية بالقيمة يتعلق فيما
  فقد البورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة وعلى صعيد. أمريكي دوالر مليار 11.685  مقابل أمريكي دوالر مليار 11.938 بلغت

  .املاضي للشهر أمريكي دوالر مليار 10.817 مقابل أمريكي دوالر مليار 11.056 بلغت إذ% 2.21  بنسبة إرتفعت
 تفضيلية) بأنواعها املصدرة  األسهم  قيمة جمموع بريوت بورصة يف املدرجة الشركات أسهم جململ السوقية القيمة احتساب يشمل: مالحظة
 .الشركات هلذه املدرجة وغري املدرجة كافة فئاهتا و( وعادية

 

 ولوية المدرجة عند اإلصداراألاألسهم التفضيلية و .3

 ةالكميّ  سعر السهم نوع األسهم المصدر
 )آالف(

 القيمة
 )مليون $(

 بنك بريوت
 "Hأسهم تفضيلية "
 "Iأسهم تفضيلية "
 "Jأسهم تفضيلية "

 2014أسهم أولوية 

$25.25 
$25.25 
$25.25 

21.00$  

5،400 
5،000 
3،000 
4،762 

136 
126 
76 

100 
 35 350 100$ 2013أسهم تفضيلية  بنك بيمو

 200 20،000 10.01$ 2011أسهم تفضيلية  بنك لبنان واملهجر

 بنك عودة
 "Fأسهم تفضيلية "
 "Gأسهم تفضيلية "
 "Hأسهم تفضيلية "

$100.30 
$100.00 
$100.10 

1،500 
1،500 
750 

150 
150 
75 

 "Aأسهم تفضيلية " البنك اللبناين للتجارة
 "Bأسهم تفضيلية "
 "Cأسهم تفضيلية "

  $100.50 
$101.00 

101.00$  

400 
550 
350 

40 
56 
35 

 2008أسهم تفضيلية  بنك بيبلوس
 2009أسهم تفضيلية 

$100.10 
$100.20 

2،000 
2،000 

200 
200 
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 (GDR).إيصاالت إيداع عمومية 4
 10.35 – 10.20بني  مرتاوحة% 1.28بنسبة  2016 أيار بنهاية واملهجر لبنان لبنك التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار إرتفعت

 دوالر 6.12 – 6.00 بني  مرتاوحة %5.21 بنسبة إرتفعت فقد عوده لبنك التابعه العمومية اإليداع إيصاالت قيمة امك.أمريكي دوالر
 10.25 -10.00بني  و تراوحت %0.20 بنسبة خنفضتافقد  سوليدير لشركة التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعارأم ا  .أمريكي
 0 - 75.00بني  تو تراوح  نسبتها حافظت على فقد بيبلوس، بنكل التابعة العمومية اإليداع إيصاالتيف ما خص  .أمريكي دوالر
 .أمريكي دوالر

 
 دات دين الجمهورية اللبنانية بعمالت أجنبية.سن5

 شهر بنهاية أمريكي دوالر مليار 23.540 قيمتها لتصبح أجنبية بعمالت املصدرة اللبنانية اجلمهورية لسندات اإلمجالية القيمة إخنفضت
 دوالرمليون  400بقيمة $ وذلك 2016-05-11تاريخ يف  أجنبية بعملة دراصاللبناين ال اجلمهوري مت إستحقاق السند إذ، 2016 أيار

 .أمريكي
 
 شهادات اإليداع.6

 مليون دوالر أمريكي. 500إذ بلغت  ،على مكانتها غري املستحقة اإليداع املصدرة جممل شهاداتحافظت قيمة 
 

  مصدرة )مليون( غير مستحقة عدد المصارف
 محلية خارجية المجموع

 2016 نيسان 0 0 500 500 1
1 500 500 

 مليومنليون
 2016 أيار 0 0

 
 المختلفةاللبنانية بالعمالت  والمؤسسات المالية المصارفسندات دين .7

 .2016 آذارمليون دوالر أمريكي بنهاية  22.292الية قيمة سندات الدين احمللية املصدرة من قبل املؤسسات امل بلغت


