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 هيئة األسواق الماليةلدى  نشرة الشهريّةلل تقرير األسواق المالية
 2015 الثانيتشرين 

 األسواق المالية.1
 على أقفل إذ%  16.63 بنسبة قدما  ت 2015 الثاين تشرين شهر خالل بريوت بورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة مؤشر اظهر

بنسبة  رتفعتفقد ا البورصة يف املتداولة األسهم كمية امك.  السابق الشهر إلقفال نقطة 89.32 مقابل نقطة 104.18  مستوى
 دين سندات صعيد على أما .%103.58بنسبة  ارتفعتفقد  املتداولةما قيمة األسهم ؛ ك 5,993,797% و أصبحت 70.19
 .أمريكي دوالر ارملي 1.6ات جديدة بقيمة إصدار  تمت فقد ،أجنبية  بعمالت اللبنانية اجلمهورية

 تبورصة بيرو .2
 قيمة ماك املاضي، الشهر يف سهم مليون 3.522 مقابل  سهم مليون 5.994 فبلغت% 70.19 بنسبة املتداولة األسهم كمية ارتفعت

 .2015 الثاين تشرين يف أمريكي دوالر مليون 28 مقابل أمريكي دوالر مليون 58 فبلغت% 103.58 بنسبة ارتفعتفقد  األسهم هذه
 من األسهم سائر على Blom Bank – Listed Shares سهم تقدم فقد الشهر  هذا  خالل املتداولة األسهم نسب خص فيما

 .%20.61 بنسبة Solidere B فتصدر لسعرا ناحية من ماأ ،%62.60 هنسبت بلغت حيث الكمية ناحية
 إذ املاضي الشهر على قياسا  % 2.62 بنسبة ارتفعت فقد بريوت  بورصة  يف املدرجة الشركات أسهم جململ السوقية بالقيمة يتعلق فيما

  البورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة ارتفعت كما. أمريكي دوالر مليار 11.747  مقابل أمريكي دوالر مليار 12.055 بلغت
  .املاضي للشهر أمريكي دوالر مليار 10.886 مقابل أمريكي دوالر مليار 11.190 بلغت إذ% 2.79  بنسبة

 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
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 (GDR).إيصاالت إيداع عمومية 4
 - 9.55بني  مرتاوحة% 0.52بنسبة  2015 الثاين تشرين بنهاية واملهجر لبنان لبنك التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار إخنفضت

 6.00 - 5.95 بني  مرتاوحة %1.87 بنسبة رتفعتإ فقد عوده لبنك التابعه العمومية اإليداع إيصاالت قيمة ام  أ.أمريكي دوالر 9.64
 - 10.65بني  و تراوحت %23.43 بنسبة أيضا   رتفعتإفقد  سوليدير لشركة التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار و .أمريكي دوالر

 .أمريكي دوالر 0 - 73.00بني   مرتاوح %5.87 بنسبة خنفضإ فقد بيبلوس، بنك ماأ. أمريكي دوالر 10.95
 

 دات دين الجمهورية اللبنانية بعمالت أجنبية.سن5
 شهر بنهاية أمريكي دوالر مليار 25.316 قيمتها و أصبحت أجنبية بعمالت املصدرة اللبنانية اجلمهورية لسندات اإلمجالية القيمة رتفعتإ

 .2015 ثاينال تشرين
 
 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

 2015األول  تشرين  21 500 500 1
1 500 500 

 مليومنليون
 2015 ثاينال تشرين  21

 
 المختلفةاللبنانية بالعمالت  والمؤسسات المالية سندات دين المصارف.7

 .2015ثاينال تشرينمليون دوالر أمريكي بنهاية  21.167الية قيمة سندات الدين احمللية املصدرة من قبل املؤسسات امل بلغت


