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 هيئة األسواق الماليةلدى  نشرة الشهريّةلل تقرير األسواق المالية
 2016 ثانيتشرين ال

 األسواق المالية.1
 أقفل إذ  ،%8.89 بنسبة قدما  ت 2016 الثاين تشرين شهر خالل بريوت بورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة مؤشر معدل اظهر
 بورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة مؤشرل اقفإ أّما سعر .السابق الشهر عدلمل نقطة 104.31 مقابل نقطة 113.59 معدل على

 .إستحقاق أو إصدار أي يتم فلم والعاملية، احمللية اإليداع شهادات صعيد على أما .110.57 فسجل بريوت
 
 تبورصة بيرو .2

 ماأ املاضي، الشهر يف سهم مليون 22.911 مقابل  سهم مليون 6.376 فبلغت% 72.17 بنسبة املتداولة األسهم كمية خنفضتإ
 الثاين تشرين يف أمريكي دوالر مليون 229 مقابل أمريكي دوالر مليون 48 فبلغت% 78.91 بنسبة خنفضتإ فقد األسهم هذه قيمة

 الكمية ناحية من األسهم سائر على Byblos Bank سهم تقدم فقد الشهر  هذا  خالل املتداولة األسهم نسب خص فيما .2016
يف  بإرتفاع  Bank Audi سهم فتصدر أداء األسهم ناحية من ماأ ،من جمموع التداول على البورصة %42.37 هنسبت بلغت حيث

 .%8.00 السعر حبوايل
 

 إذ املاضي الشهر على قياسا  % 0.06 بنسبة خنفضتإ فقد بريوت بورصة  يف املدرجة الشركات أسهم جململ السوقية بالقيمة يتعلق فيما
  فقد البورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة وعلى صعيد. أمريكي دوالر مليار  12.696  مقابل أمريكي دوالر مليار 12.688 بلغت

  .املاضي للشهر أمريكي دوالر مليار 11.814 مقابل أمريكي دوالر مليار 11.877 بلغت إذ% 053 بنسبة رتفعتإ
 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
 

 المدرجة عند اإلصدار ولويةاألاألسهم التفضيلية و .3

 ةالكميّ  سعر السهم نوع األسهم المصدر
 )آالف(

 القيمة
 )مليون $(

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

 2014أسهم أولوية 

$26.25 
$26.25 
$26.00 

21.00$  

5،400 
5،000 
3،000 
4،762 

142 
131 
78 
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 35 350 100.00$ 2013أسهم تفضيلية  بنك بيمو

 200 20،000 10.00$ 2011أسهم تفضيلية  بنك لبنان واملهجر

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

$101.00 
$102.00 
$101.10 

1،500 
1،500 
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152 
153 
76 

 "Bأسهم تفضيلية " البنك اللبناين للتجارة
 "Cأسهم تفضيلية "
 "Dأسهم تفضيلية "

 

  $100.00 
$100.00 
$100.00 

550 
350 
750 
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35 
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 2008أسهم تفضيلية  بنك بيبلوس
 2009أسهم تفضيلية 

$101.30 
$101.20 

2،000 
2،000 

203 
202 
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 (GDR).إيصاالت إيداع عمومية 4
 – 10.80بني  مرتاوحة% 3.83بنسبة  2016 الثاين تشرين بنهاية واملهجر لبنان لبنك التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار رتفعتإ

 – 6.60 بني  مرتاوحة %4.20بنسبة  إرتفعت فقد عوده لبنك التابعه العمومية اإليداع إيصاالت قيمة امك.أمريكي دوالر 10.90
 و تراوحت %5.75 بنسبة خنفضتإفقد  سوليدير لشركة التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار أما على صعيد .أمريكي دوالر 6.80

و  %5 بنسبةأيضا   إخنفضت فقد بيبلوس، بنكل التابعة العمومية اإليداع إيصاالتيف ما خص  .أمريكي دوالر 11.10 -10.85بني 
 .أمريكي دوالر 00.00 – 76.00بني  تتراوح

 
 دات دين الجمهورية اللبنانية بعمالت أجنبية.سن5

 بنهاية أمريكي دوالر مليار 26،039% فبلغت 2بنسبة  أجنبية بعمالت املصدرة اللبنانية اجلمهورية لسندات اإلمجالية القيمةإخنفضت 
 اللبنانية اجلمهورية ، وذلك بسبب إستحقاق سندملاضي الشهر بنهاية أمريكي دوالر مليار 26،581 مقابل 2016 الثاين تشرين شهر

 .أمريكي دوالرمليون  500بقيمة  2016-11-02يف تاريخ  أجنبية بعملة املصدر
 
 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 األول تشرين 0 0 500 500 1
1 500 500 

 مليومنليون
 2016 الثاين تشرين 0 0

 
 المختلفةاللبنانية بالعمالت  والمؤسسات المالية سندات دين المصارف.7

 .2016 أيلولمليون دوالر أمريكي بنهاية  23.397الية قيمة سندات الدين احمللية املصدرة من قبل املؤسسات امل بلغت


