
 

 
 

 
 

 

 

 41 قرار رقم
 

 يتعلق بهيئات االستثمار الجماعي
 

 
 ن رئيس هيئة األسواق المالية / حاكم مصرف لبنان،إ

 ،المالية األسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161على القانون رقم  بناء  
ة المنقول هيئات اإلستثمار الجماعي بالقيمب المتعلق 9/12/2005تاريخ  706على القانون رقم  وبناء  

 ،وسائر األدوات المالية
 ،2013كانون األول  20المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ المالية  هيئة االسواقعلى قرار مجلس  وبناء  

 
 :يقرر ما يأتي

 
 تعاريــف 

 
 :مام كل منهاية المعاني الواردة أيقصد بالعبارات التال

ألدوات المالية مهما كانت طريقة قولة وسائر اهيئة االستثمار الجماعي بالقيم المن :   "الهيئــة"       
الجماعي بالقيم المنقولة وسائر  باالستثمار نشائها والتي تكون غايتها محصورةإ

ن يتم هذا التوظيف وفقا  لمبدأ توزيع لألموال المتلقاة من العموم على أاألدوات المالية 
منقولة وسائر األدوات المخاطر. يجوز أن تتخذ هيئات االستثمار الجماعي بالقيم ال

 ستثمار أو شكل شركة استثمار مشترك.لإلالمالية  شكل صندوق مشترك 
 ستثمار بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية.لإلالصندوق المشترك  :    "الصنـدوق"   

وسائر  شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة "الشركـة"         :
 األدوات المالية.

 و "الشركة".الشركة المولجة بإدارة "الصندوق" أ "المديـر"          :
 "المدير االستثماري":الشركة المولجة بوضع استراتيجية االستثمار ومتابعتها.

 و "الشركة".أالمؤسسة التي تودع لديها موجودات "الصندوق"  "الوديـع"          :
و التسويق لهيئات استثمار جماعي أجنبية أو عارض أو طالب الترخيص بالترويج أ : "الممثـل"       

 و حصصها في لبنان.بائع أسهمها أ
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أو "للشـــركة" غيـــر  رئيســـي واإلدارة العامـــة "للمـــدير"هـــي "الهيئـــة" التـــي يكـــون مركزهـــا ال "هيئة أجنبية"     :
 موجودين في لبنان.

 
 :صشروط اإلقامة والترخي  :القسم األول

 
نافذة وال سيما المادة األولى من قانون تنظيم هيئات الضمان مع مراعاة القوانين ال :1المادة 

، يحظر على كل شخص، حقيقي أو معنوي، 4/5/1968تاريخ  9812المنشور بالمرسوم رقم 
ية، وبأية وسيلة كانت، إستقطاب أو تجميع المدخرات واألموال في لبنان، بصورة منظمة أو عرض

و شركات استثمار مار جماعي )صناديق أتثء توظيف مشترك عن طريق هيئات إسبغية إجرا
هيئة األسواق ال بعد االستحصال على الترخيص المسبق من إمشترك(، من أي فئة كانت، 

و الوطنية وتشجيع أي مستثمر، بأية رويج لهيئات االستثمار األجنبية أ. كما يحظر التالمالية
لمخاطر واألعباء والعموالت التي وسيلة كانت، على توظيف أمواله فيها إاّل اذا أحيط علما  با

تترافق مع التوظيف المقترح وبعد تزويده بالمعلومات كافة التي من شأنها التأثير على قراراته 
لتزاماته المالية.   (PROFILE) دراسة ملف كل مستثمرعلى القيمين على ادارة الهيئة ويتوجب  وا 

 األمور التالية: تقييمالى  ااستناد   وذلك ،واالمتناع عن عرض أي منتجات ال تتالءم مع ملفه عليه
 العميل سن  -
 ديعاقبرنامجه الت  -
 استثماراته السابقة  -
 ثقافته اإلستثمارية  -
 قابليته للمخاطر  -
 مالءته المادية  -

 
أو بيع أسهمها كما يحظر عرض  ويق لهيئات إستثمار جماعي أجنبية،يحّظر الترويج أو التس :2ادة مال

 واقـة األسـهيئس ـلمن مجبق ـإاّل بعد الحصول على ترخيص مس ،أو حصصها في لبنان
 .المالية

موافقته على الترخيص بترويج أو تسويق لهيئات إستثمار  مجلس هيئة األسواق الماليةيعلق  
 جماعي أجنبية كما وعرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان على:

حكام و حصصها في لبنان ألنظمة وألبيع أسهمها أ وإثبات خضوع "الهيئة" المنوي عرض أ -أ
 ة لتلك المطبقة على نظيراتها في لبنان.مشابه

 توفر الخصائص التالية لدى "الهيئة": -ب         
 استقالل مهام "المدير" عن مهام "الوديع" بحيث ال تجتمع الصفتان لدى أي منهما.  -1
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تحمل "المدير" المسؤولية عن الوكالء الذين يعينهم اذا كان نظام "الهيئة" يسمح له   -2
 ير.بإنابة مهامه للغ

المصلحة الحصرية  نمقيام "المدير" بإدارة "الهيئة" وفقا  للنظام العائد لها وانطالقا    -3
 و الحصص.ألصحاب األسهم أ

قاء موجودات "الهيئة" خارج كتلة أموال "المدير" في حال إعالن توقفه عن الدفع أو ب  -4
و أ ومفاعيل توقف "المدير" عن الدفعحكام إفالسه بحيث ال تطبق في شأنها أ

 إفالسه.
ن المصلحة الحصرية ألصحاب قيام "الوديع" بمهامه وفقا  لنظام "الهيئة" وانطالقا  م  -5

 و األسهم.الحصص أ
 عمال التالية:ن "الوديع" يقوم باألإبراز ما يثبت أ -6

 جراءات كافة المتعلقة باإلدارة العادية لموجودات "الهيئة".اإلب -
 كن مخالفة لنظام "الهيئة".بتنفيذ تعليمات "المدير" ما لم ت -

 ن:د من أبراز ما يثبت قيام "الوديع" بالتأكإ -7
عادة الشراء وا   عمليات  - ء الحصص المنفذة لصالح "الهيئة" لغااإلصدار والبيع وا 

 و لصالح "المدير" تتم وفقا  لنظام "الهيئة".أ
 احتساب قيمة الحصص يتم وفقا  لنظام "الهيئة". -
 خصص وفقا  لما هو محدد في نظامها.عائدات "الهيئة" ت -

 ن يتضمن كتاب طلب الترخيص المستندات التالية:أ  -ج 
(، مرفقا  به المستندات 7نموذج المرفق بهذا القرار )ملحق رقم ملخصا  وفق األ -1

الالزمة مع اإلشارة بشكل دقيق الى الصفحات التي تتضمن المعلومات المطلوبة 
 المذكور. 7في الملحق رقم 

صلية عن كتيب التسويق موقعة من "مدير" هيئة االستثمار الجماعي  نسخة أ -2
 و"الوديع" و"الممثل" في لبنان.

كشـركة اسـتثمار مشـترك الشركة" اذا كان "الصندوق" منشـأ و نظام "نظام "الصندوق"  -3
 مهما كان شكلها.

منشــأ، تفيــد فــي بلــد الة حديثــة صــادرة عــن ســلطات الرقابــة نســخة طبــق االصــل إلفــاد  -4
عن حصول "الهيئة" على التـرخيص المطلـوب وخضـوعها للرقابـة المسـتمرة للسـلطات 

 المذكورة.
 البيانات المالية الفصلية والسنوية.  -5
، عنـد و عقـد تمثيـلأسـهمها و أحصصـها أالصالحيات الممنوحة مـن "الهيئـة" لتسـويق   -6

 .في لبنان صول بين "المدير" وبين "الممثل"االقتضاء، موقعا  وفقا  لأل
 

نشــاء صــندوق مشــترك لالســتثمار موافقتــه علــى التــرخيص بإ هيئــة األســواق الماليــةيعلــق مجلــس  :3المــادة 
 الشروط التالية: علىفي لبنان 
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ساسي ة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها األدارة الصندوق شركن تكون الشركة المعنية بإأ  -1
 التالي:
عدم جواز قيـام الشـركة بـأي تجـارة ثمار و دارة صناديق مشتركة لالستالتخصص بإ -أ  

 و نشاط ما غريب عن هذا النشاط.أو صناعة أ
لـدى بالكامـل نقـدا  جواز تدني رأسـمال الشـركة عـن مليـاري ليـرة لبنانيـة يحـرر  عدم -ب

 .عند االكتتابمصرف لبنان 
 تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية. -ج 
قبل تنفيذ  سواق الماليةمجلس هيئة األلضرورة الحصول على الموافقة المسبقة   -د  

و أي تفرغ عن أسهم الشركة يؤدي الى اكتساب أحد االشخاص، بصورة مباشرة أ
سهمها، وقبل إجراء أي تعديل % من مجموع أ 10غير مباشرة، نسبة تفوق الـ 

 ساسي.على نظامها األ
 ن يتضمن نظام الصندوق ما يأتي :أ  -2

ن صحاب الحصص تكو أ اصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة منحكام خوجود أ  - أ
مهمتها السهر على مختلف مصالح أصحاب الحصص على أن يكون لها 

ال سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة مدير  ،تخاذ القرارات المناسبةصالحية إ
 جراءات الواجب اتباعها.لنظام خاص يحدد جميع اإل وفقا   ،الصندوق

 شير صراحة  ضرورة تضمين عقود وصكوك االكتتاب بحصص الصندوق ما ي -ب
 إلى تفويض بإدارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة.

دراجها في سوق مالية مكانية إص الصندوق بصورة اسمية وا  صدار حصإ -ج
 منظمة.

 ينص ،على مسؤولية المصدر الكاملة ،(Prospectusعداد كتيب تعريف )إ -د 
مونه ويعرف بمض هيئة األسواق الماليةبشكل واضح وصريح على عدم عالقة 

دارته، مكان حفظ عن الصندوق )إنشاؤه، موضوعه، استراتيجيته، إ بشكل واف  
ذا إموجوداته، األتعاب والعموالت والمصاريف بما فيها عمولة البيع أو اإلسترداد 

ة حكام الخاصصدار الحصص واأللتي يحق لإلدارة تقاضيها، كيفية إما وجدت ا
ة باقتراض الصندوق، السنة المالية العائدة حكام الخاصبتداولها وبتسعيرها، األ

األرباح والفوائد  للصندوق، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، كيفية توزيع
رى الجائز نشرها خجدت، التصفية وجميع المعلومات األذا و وذكر الضرائب إ

ة بخصوص الصندوق...( على كبر قدر من الشفافيوالتي من شأنها أن تؤمن أ
عالم لى المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم إال بعد إهذا الكتيب عـن ال يوزع أ

 على الترخيص بإنشاء الصندوق. ابه وموافقتههيئة األسواق المالية 
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وفقا لتغير المعطيات  على المعنيين بإدارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دوريا  
الملحوظة الهامة، كما عليهم اإلمتناع عن إعطاء أية معلومات تتعارض مع تلك 

  في الكتيب المذكور أو تزيد عنها.
يجب الحصول على موافقة أصحاب الحصص/ األسهم المسبقة بموجب قرار 

قبل إجراء أي أو الجمعية العمومية للمساهمين وذلك هيئة حاملي الحصص 
ويعتبر تغيير  ،كتيب التعريفأو على  "تعديل جذري" على مضمون نظام الهيئة

 :ل ال الحصر ما يليعلى سبيل المثاجذري 
هداف أهيئة كما هو مذكور في إطار للأي تغيير في األهداف اإلستثمارية   -

، ويشمل معايير (Prospectus)اإلستثماري في كتيب التعريف  اهليلالهيئة ود
 اإلستثمار واختيار اإلستثمارات وفقا لسقوف محددة،

 هيئة،للصول الصافية المالية ونسبها من قيمة األ أي تغيير في سياسات الرافعة  -
 )إن ُوِجد(، الهيئةراض من تأي إق  -
 أي تغيير في القيود المفروضة على اإلستثمارات )المذكور في كتيب التعريف(،  -
ي تعديل على أالنفقات التي يتم تحميلها إلى الهيئة أو  أي تغيير في الرسوم أو  -

ى الهيئة والتي يتم تحميلها إل يطريقة احتساب الرسوم والنفقات األخرى الت
 هيئة ،لليمكن أن تؤدي إلى التأثير على قيمة األصول الصافية 

 أي تعديل على الحقوق والموجبات المرتبطة بحصص الهيئة.  -
ي تعديل على أالنفقات التي يتم تحميلها إلى الهيئة أو  أي تغيير في الرسوم أو  -

ى الهيئة والتي يتم تحميلها إل يطريقة احتساب الرسوم والنفقات األخرى الت
 هيئة،لليمكن أن تؤدي إلى التأثير على قيمة األصول الصافية 

 الهيئة. / أسهمأي تعديل على الحقوق والموجبات المرتبطة بحصص  -
أو الجمعية  تتم دعوة هيئة حاملي الحصصمع مراعاة أحكام قانون التجارة، 

بعة أيام على عن طريق النشر في جريدتين محليتين قبل س العمومية للمساهمين
بحضور منعقدة بصورة قانونية  / الجمعيةاألقل من موعد انعقادها. تعتبر الهيئة

في حال  .ة المطلقةكثرياألوتتخذ القرارات ب% من حاملي الحصص/ األسهم 51
عدم توفر النصاب، ُتدعى الهيئة/ الجمعية لإلنعقاد مرة ثانية خالل مهلة خمسة 

عن طريق النشر في  الهيئة/ الجمعية السابقة عشر يوما من تاريخ موعد انعقاد
بمن حضر منعقدة بصورة قانونية  / الجمعية الثانيةتعتبر الهيئة. جريدتين محليتين

 ة أصوات الحاضرين.وتتخذ القرارات بأكثري



 

6 

 

 
للنماذج  تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقا   -هـ

 هذا القرار.والمهل المحددة في 
صحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية وضع تحت تصرف أ -و 

ن قبل مفوضي المراقبة التي توضح أوضاع الصندوق المالية الموافق عليها م
ص العمليات االقتراضية وتفصيل األرباح والخسائر والمصاريف خوعلى األ

 و المستوفاة.اإلدارية والفوائد المدفوعة أ
هيئة األسواق صدرها تن أالتعليمات العامة والخاصة التي يمكن  كافةإللتزام با -ز

 دارة الصندوق وعملياته.بخصوص إالمالية 
لتزام مفوضي المراقبة الذين يقومون بالتدقيق بعمليات الصندوق بوضع تقارير عن إ  -3

ر شؤونه ونها حول أعمال الشركة التي تديالصندوق بشكل مستقل عن التقارير التي يعدّ 
 و التي تحفظ موجوداته.أ

بحفـــظ موجـــودات الصـــندوق والـــذي "بـــالوديع" الـــذي ســـيكلف  هيئـــة األســـواق الماليـــةعـــالم إ  -4
هيئــــة األســــواق وافــــق عليهــــا ت ي مؤسســــةأو مؤسســــة ماليــــة أو أ ن يكــــون مصــــرفا  يجــــب أ
 .المالية

 
جنبيـة فـي لبنـان ركة أفـرع شـ موافقتـه علـى التـرخيص بتأسـيسهيئة األسـواق الماليـة يعلق مجلس  :4المادة 

 على توافر الشروط التالية: دارة صناديق مشتركة لالستثمارتكون مهامه إنشاء وا  
رقابـة ن تكون الشركة االجنبية متخصصة بإدارة صـناديق مشـتركة لالسـتثمار وخاضـعة لأ  -1

فـي البلـد الـذي تجـري  وأفـي البلـد الحاملـة جنسـيته  و مهنيـةدائمة من قبل هيئة حكوميـة أ
 فيه عملياتها الرئيسية.

ألعمال فرعها في لبنان مبلغا ، مدفوعا  بكامله، ال يقل على الدوام عن  خصصأن ت  -2
 لبنانية. ملياري ليرة

( 2و بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود )بالتقيد بأي من أ ن تتعهد خطيا  أ  -3
هيئة لما يفرضه عليها مجلس  من هذا القرار وذلك وفقا   3( من المادة 4( و)3و)

 .يةاألسواق المال
 

نشــاء شــركة اســتثمار مشــترك، ذات رأســمال موافقتــه علــى إ هيئــة األســواق الماليــةيعلــق مجلــس  :5المــادة 
(، علـى open end - capital variable)و متغيـر( أclosed end - capital fixeثابت )

 توافر الشروط التالية:
 ساسي التالي:األة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها ن تكون الشركة المنوي تأسيسها شركأ  -1

فــادة مســـاهميها مــن نتــائج إأ  - أ دارتهـــا ن تكــون غايتهــا محصــورة بتوظيـــف أموالهــا وا 
 لموجوداتها.
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 ي وقت عن عشرة مليارات ليرة لبنانية مدفوعة بكاملها.ي أن ال يقل رأسمالها فأ  - ب
رأسـمال ع المساهمين القدامى، في حال كانت الشـركة ذات اشتراط عدم جواز تذرّ   -ج

 سهم.بأي حق أفضلية عند إصدار أسهم جديدة أو إعادة شراء األ ،متغير
ـــة إدراجهـــا اذا كانـــت الشـــركة ذات وا  ســـهم الشـــركة بشـــكل إســـمي، إصـــدار أ  -د  مكاني

ونشــر ســعر الســهم مــرة واحــدة علــى األقــل رأســمال ثابــت فــي ســوق ماليــة منظمــة، 
 ذا كانت ذات رأسمال متغير.عالم إشهريا بوسائل اإل

كة ذات الرأسمال المتغير قابلة إلعادة الشراء، بصورة مباشـرة سهم الشر أأن تكون   -هـ
لمـا  و غير مباشرة، من قبـل الشـركة خـالل مهلـة معينـة مـن تـاريخ العـرض، وفقـا  أ

ذا هو محدد في نظامها، مع إمكانيـة هـذه األخيـرة بتعليـق إعـادة شـراء الحصـص إ
شــروط المحــددة فــي قضــت بــذلك ظــروف اســتثنائية وذلــك بصــورة مؤقتــة ووفــق ال

 نظامها األساسي.
( والفقــرات )د( 1االلتــزام بالموجبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )د( مــن البنــد )  -و 

ـــد ) ـــدين )2و )هــــ( و )و( و )ز( مـــن البن مـــن هـــذا  3( مـــن المـــادة 4( و)3( والبن
 القرار.

 
فـرع شـركة اسـتثمار مشـترك بتأسـيس  موافقتـه علـى التـرخيص هيئـة األسـواق الماليـةيعلق مجلـس  :6المادة 

 :لبنان على توافر الشروط التالية جنبية فيأ
جنبيـــة العاملــة فـــي لبنــان معتبــرة كشـــركة اســتثمار مشـــترك فــي نظـــر ن تكــون الشــركة األأ  -1

 القانون الذي تخضع له.
بكاملـه ال يقـل علـى  مـدفوعا   عمال فرعهـا فـي لبنـان مبلغـا  أن تخصص الشركة االجنبية أل  -2

 ة مليارات ليرة لبنانية.الدوام عن عشر 
ـــــد )أ  -3 ـــــان بـــــالفقرات ) د ( و ) هــــــ ( و ) و ( و ) ز ( مـــــن البن ( 2ن يلتـــــزم الفـــــرع فـــــي لبن

 من هذا القرار. 3( من المادة 4( و)3وبالبندين )
 

 مع مراعاة أحكام هذا القرار :: 7المادة 
األعمال لمؤسسـات الوسـاطة المالية والمؤسـسات المالية والمصارف التي تمارس يمكن 

دارة صناديق مشتركة لالستثمار أو نشاء إالخاـصة باألدوات المالية  أو المساهمة بإنشاء وا 
يتم الحصول على موافقة هيئة األسواق  شرط أن، المساهمة بشركات استثمار مشترك

 المالية المسبقة على ذلك.
ركة لالسـتثمار أو خصص إلدارة الصـناديق المشتتمؤسسـات الوسـاطة المالية أن على 

ات االستثمار المشترك، جهازا  خاصا  مستقال  يعمل وفق نظام في شرك إلدارة مساهمتها
 داخلي وهيكلية إدارية محددة.
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 موجودات هيئات اإلستثمار الجماعي والبيانات المالية المطلوبة:تقييم   :القسم الثاني
 

صـة العائـدة  أو الحاعي تقيـيم القيمـة البيعيـة للسـهم دارة هيئـة اإلسـتثمار الجمـعلـى القيمـين علـى إ :8المادة 
حــد األســواق أو الحصــص غيــر مدرجــة فــي أ( فــي حــال كانــت هــذه األســهم N.A.V" للهيئــة " )

 المالية المنظمة على الشكل اآلتي:
 ذا كانت " الهيئة " ذات رأسمال ثابت.على األقل إ شهريا    - أ
 ذا كانت " الهيئة " ذات رأسمال متغير.إ يوميا    - ب

 عند الحاجة.ف المستثمرين لإلطالع عليه ت تصر عاله تحيوضع التقييم المذكور أ
 

اس القــيم ســعلــى أ ( لهيئــة اإلســتثمار الجمــاعيN.A.Vو الحصــة )قــدر القيمــة البيعيــة للســهم أت :9المــادة 
منظمــة حــدى األســواق الماليــة الفــي إا كانــت هــذه الموجــودات مدرجــة ذوالحقــوق المكونــة لهــا. فــإ

 ســعرها المدرجــة أو التـي تــم تعليــق والحقــوق غيــرمــا بالنســبة للقـيم أفتقـيم وفــق  خــر سـعر معلــن. 
ســـاس قيمـــة البيـــع المحتملـــة التـــي أة المنظمـــة، فـــإن تقييمهـــا يـــتم علـــى فـــي األســـواق الماليـــ مؤقتـــا  

 لقواعد الحيطة والحذر. يقتضي تقديرها وفقا  
 

 دارة هيئة استثمار جماعي:القيمين على إ على :1.المادة 
فــي النمــوذج المرفــق علــى هيكليــة للحســابات محــددة  مــدينتنظــيم محاســبة " الهيئــة " معت  -1

 (.1)ملحق رقم 
 بالبيانات اآلتية:لدى هيئة األسواق المالية  األسواق المالية وحدة الرقابة علىتزويد   -2

 وخالل األسبوع الذي يلي انتهاء كل شهر: شهريا     - أ
نموذج لل و حصص "الهيئة" وفقا  بيان معلومات مالية يبين تطور أسعار أسهم أ

 (.2المرفق )ملحق رقم 
 وقبل نهاية شهري شباط و ب: نصف سنويا    -ب
 (.3و حصص "الهيئة" وفقا للنموذج المرفق )ملحق رقم بيان بنسب توزيع أسهم أ   -                    
      ق ـرفق )ملحــالمـ  ذجـ  قبا مئنوب زيب  لمو وب تلا لمفبا يل همئةي بلهبيان بنسب  و    -                     

 (.4رقم                         
بنســـختين عـــن التقـــارير والبيانـــات اآلتيـــة وذلـــك قبـــل نهايـــة   هيئـــة األســـواق الماليـــةتزويـــد  - 3

 شهر حزيران:
نيـــة وحســـاب النتـــائج( )الميزانوية المدققـــة مـــن مفوضـــي المراقبـــة البيانـــات الماليـــة الســـ -

 (.6و  5ن رقم للنموذجين المرفقين )ملحقي والمنظمة وفقا  
عية العمومية السنوية للمساهمين أو محضر اإلجتماع السنوي لهيئة محضر الجم -

 صحاب الحصص.أ
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العمومية دارة " الهيئة " الى الجمعية ر السنوي المقدم من القيمين على إالتقري -
 صحاب الحصص.السنوية لحاملي األسهم أو الى اإلجتماع السنوي لهيئة أ

مــن قــانون التجــارة المقــدم  158المــنظم وفقــا ألحكــام المــادة  الخــاص التقريــر الســنوي -
 من مجلس اإلدارة الى جمعية المساهمين في شركة اإلستثمار المشترك.

ــــة  - ــــارير الســــنوية العامــــة والخاصــــة المقدمــــة مــــن مفوضــــي المراقب ــــى جمعيــــات التق ال
 صحاب الحصص.المساهمين العمومية أو اجتماع هيئة أ

 ارة "الهيئـــــة"، مـــــن غيـــــر المصـــــارف أووي عـــــن الشـــــركة المولجـــــة بـــــإدالتقريـــــر الســـــن -
المؤسســات الماليــة، فـــي حــال وجودهـــا، يتضــمن تفاصـــيل عــن نشـــاطها خــالل العـــام 

 المنصرم والميزانية السنوية وحساب النتائج مدققة من مفوضي المراقبة.
األجنبية النشرة السنوية الصادرة عن المركز الرئيسي لشركة اإلستثمار المشترك  -

 التي لها فرع في لبنان.
 

 دارة هيئات اإلستثمار الجماعي:موجبات القيمين على إ :القسم الثالث
 

عنــد تجــاوز  هيئــة األســواق الماليــةبــالغ علــى القيمــين علــى إدارة هيئــة اإلســتثمار الجمــاعي إ :11المــادة 
 مــــوعمــــن مج%  5و مجموعــــة اقتصــــادية واحــــدة أ ،طبيعــــي أو معنــــوي ،أي شــــخص ملكيــــة

ســهم رأســمال شــركة اإلســتثمار % مــن مجمــوع أ 5و حصــص الصــندوق المشــترك لإلســتثمار أ
 المشترك.

صوله ، زوج هذا الشخص وأواحدا   طبيعيا   حكام هذه المادة يعتبر شخصا  لغاية تطبيق أ
 وفروعه الذين هم على عاتقه.

 كما تعتبر، للغاية نفسها، مجموعة اقتصادية واحدة:
لتي يملك شخص طبيعي أكثرية حقوق التصويت فيها أو التي عة الشركات امجمو   - أ

حداها )الشركة األم( سلطات اإلدارة والمراقبة على الشركات األخرى )الشركات تمارس إ
 التابعة( التي تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت اإلشراف الدائم للشركة األم.

البية رأس مال ركة األم لغويستمد حق اإلشراف من حيازة الشخص الطبيعي أو الش
متع بغالبية حقوق التصويت فيها، أو من حق تسمية أكثر و من التالشركات التابعة، أ

 الحادية والعشرينلما تنص عليه المادة  و المدراء وفقا  من نصف أعضاء مجلس اإلدارة أ
 .26/12/1981تاريخ  4665من المرسوم رقم 

   اهم كل كثر ال تتوافر فيها شروط الفقرة السابقة لكن تسمجموعة مؤلفة من شركتين أو أ - ب
 منها بما ال يقل عن عشرين بالمئة من رأس مال الشركة أو الشركات األخرى.

 
في الحالتين  فورا   هيئة األسواق الماليةبالغ على القيمين على إدارة هيئة اإلستثمار الجماعي إ :12المادة 

 اآلتيتين:
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ن تقوم أحصص هيئة اإلستثمار الجماعي على و في حال تم تعليق التداول بأسهم أ  -1
ذا كانت مسجلة لديها ، إبالوقت نفسه بنشر هذا الخبر في نشرة األسواق المالية المنظمة

 وفي صحيفتين محليتين واسعتي اإلنتشار.
ئــة اإلســتثمار الجمــاعي عمــا يعــادل و حصــص هيحــال تــدنت القيمــة الســوقية ألســهم أ فــي  -2

 % من القيمة في بداية السنة المالية. 25و يزيد عن أ
 

 دارة هيئة اإلستثمار الجماعي:يحظر على القيمين على إ :13ة الماد
كثر لمصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أ% من القيم المنقولة ا 15كثر من تملك أ  -1

% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة  15من 
 اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

يفات الشركة التي أنشأت يفات التي يقومون بها لحساب "الهيئة" مع توظدمج التوظ -2
 و تلك المولجة باإلدارة.الصندوق أ

ظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة اإلقتراض بهدف تو  -3
 ال ضمن الشروط التالية:هم الشركة ذات الرأسمال المتغير إسشراء أ

ذا كانت لشركة اإلستثمار المشترك إو لصندوق ألمة المقدرة % من القي 10لغاية   - أ
حد األسواق المالية لية المنوي شراؤها غير مدرجة في أالصكوك واألدوات الما

 المنظمة.
ذا كانت لصندوق أو لشركة اإلستثمار المشترك إل% من القيمة المقدرة  20لغاية    - ب

حد األسواق المالية أ يالصكوك واألدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة ف
 المنظمة.

ي من النسبتين المحددتين في البندين )أ( و)ب( من هذه الفقرة بعد يمكن تجاوز أ -ج
بناء  على طلب  هيئة األسواق الماليةالحصول على موافقة مسبقة من مجلس 

 معلل بهذا الخصوص.
 

أمــوال "الهيئــة" فــي الحصــص أو  يــفدارة هيئــة اإلســتثمار الجمــاعي توظيمكــن للقيمــين علــى إ   :14المادة 
تصــدرها الشــركة المولجــة بــاإلدارة أو لــدى أي صــاحب حصــة و الصــكوك كافــة التــي األســهم أ

ذا تربطـه مصـالح مشـتركة مـع "الهيئـة" إو معنـوي أ أو سهم في "الهيئة" أو أي شـخص طبيعـي
 الشرطان التاليان:توفر 

 دية للمساهمين في "الهيئة".و الجمعية العمومية العاموافقة هيئة أصحاب الحصص أ  -1
عـــاله بـــذات شـــروط أن تكـــون التوظيفـــات المنـــوي إجراؤهـــا لـــدى األشـــخاص المـــذكورين أ -2

 التوظيفات المشابهة.
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 موالها ما يأتي:على القيمين على إدارة " الهيئة " أن يراعوا في توظيف أ   :15المادة 
التوظيفيــــة المعلنــــة  % علــــى األقــــل مــــن هــــذه التوظيفــــات السياســــة 65ن تعكــــس نســــبة أ  -1

 الجغرافي ونسبة مخاطرها. ئة" لجهة نوعية السندات وتوزيعها"للهي
دوات الشـــركة ذات الرأســـمال المتغيـــر فـــي أ% مـــن مجمـــوع توظيفـــات  85ن تكـــون نســـبة أ -2

 ( .liquideمالية سهلة التسييل )
 

 
 حكام مختلفة:أ  :القسم الرابع

 
 ن يقوم:على " الوديع " أ :16المادة 

 باآلتي : هيئة األسواق الماليةويد بتز  -1
( Plan de Contrôle Annuelدارة "الهيئــة" )راقبـــة أعمـــال القيميـــن علــى إنظــام م -

 .ي تعديل يطرأ عليه الحقا  الذي سيتبعه، وأ
 تقرير نصف سنوي يحتوي على اآلتي: -

 لقيمها. الئحة بموجودات "الهيئة" المودعة لديه، تبين عددها وتفصيال    -أ 
 الى تحصيلها.مستحقة "للهيئة" والتي لم تبادر الئحة بجميع العائدات ال -ب

 عماله.عن أية معلومات أو تجاوزات تتبين له في نطاق أهيئة األسواق المالية بالغ بإ  -2
 

السـنوية : على كل من شركة اإلدارة أو "الوديع" غير المقيم، تزويد هيئة األسـواق الماليـة بالنشـرة 17المادة 
 التي تصدرها مع تقارير مفوضي المراقبة لديها.

 ترسل هذه المعلومات قبل نهاية شهر حزيران من السنة الالحقة.
 

علـى هيئـة اإلســتثمار الجمـاعي أن تضـع بتصـرف المســتثمرين، باإلضـافة الـى كتيـب التعريــف  :18المـادة 
والصـادرة عنهـا وذلـك فـي مكاتبهـا ولـدى  بها، البيانات المالية والتقارير كافة المتعلقة بتوظيفاتهـا

 و لحصصها.ة ولدى المؤسسات كافة التي تروج أو تسوق ألسهمها أشركة اإلدار 
ي واســعتي اإلنتشــار وفــليــة الســنوية فــي جريــدتين محليتــين ن تنشــر بياناتهــا الماكمــا وأن عليهــا أ 

رســال إ تتجــاوز موعــدضــمن مهلــة ال  ، ذا كانــت مســجلة لــديهانشــرة األســواق الماليــة المنظمــة إ
 هذه البيانات الى هيئة األسواق المالية.

 
 يعونعلى الذين يرّوجون أو يسّوقون لهيئات إستثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يب :19المادة 

ن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين، باإلضافة إلى كتيب أسهمها أو حصصها في لبنان، أ
مراكز إدارتهم في لبنان. التعريف، البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم و 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/l'historique%20des%20articles/tm49(مادة19).doc
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(، كل 8وفق األنموذج المرفق بهذا القرار )ملحق رقم هيئة األسواق المالية كما عليهم تزويد 
شهر، بتقرير عن حجم اإلكتتاب بالحصص أو باألسهم الحاصلة خالل الشهر والعائدة 

 لتسويق "الهيئة" في لبنان.
 

وحـدة وفقـا لتعليمـات ن يعـّدوا تقـاريرهم ار الجمـاعي أمراقبة هيئـات اإلسـتثميطلب من مفوضي  :20المادة 
 صــول التــدقيقمــع أ المحــددة تماشــيا   لــدى هيئــة األســواق الماليــة علــى األســواق الماليــة الرقابــة

دارات المعلومــات المختلفــة المقدمــة مــن إ ن يضــّمنوا هــذه التقــارير  راءهــم فــيالدوليــة وعلــيهم أ
تتبــين  يــة معلومــاتعــن أ هيئــة األســواق الماليــةالغ بــات اإلســتثمار الجمــاعي كمــا علــيهم إهيئــ

 عمالهم يرون ضرورة اإلبالغ عنها فور حصولها.لهم في نطاق أ
 

على مفوضي مراقبة هيئات اإلستثمار الجماعي، وفي سياق اإليضاحات حول البيانات  :21المادة 
ئات" والمخاطر لهيالمالية المدققة، أن يعمدوا الى تقييم سياسات التوظيف المتبعة من "ا

ن يضّمنوا تقاريرهم تقييم المخاطر كافة بما فيه مخاطر الفوائد والقطع والبلد المتعلقة بها وأ
 والعمليات على األسهم ومشتقاتها والسندات ومشتقاتها.

 
فــي القــوانين داريــة المنصــوص عنهــا يتعــرض كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــرار للعقوبــات اإل :22المادة 

ــــك المنصــــوص عنهــــا فــــي القــــانون رقــــم رعيــــة اإلواالنظمــــة الم تــــاريخ  161جــــراء ال ســــيما تل
 )المتعّلق باألسواق المالية(. 17/8/2011

 
 .3/3/2014ابتداء  من تاريخ  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به :23المادة 

 
 2014 شباط 10 بيروت، في          

 لبنان/ حاكم مصرف رئيس هيئة األسواق المالية

 
 

رياض توفيق سالمه                                                                



 

 

 

 1ملحق رقم 
 

 هيكلية الحسابات     هيئات االستثمار الجماعي         

 1فئة 
 حسابات الرساميل الخاصة

 2فئة 
 حسابات األصول الثابتة

 3فئة 
 حسابات محفظة السندات

 4فئة 
 حسابات مع الغير

 5فئة 
 الحسابات المالية

 6فئة 
 حسابات األعباء

 7فئة 
 حسابات اإليرادات

 الرأسمال -
 الرأسمال في بداية الدورة -
عادة الشراء -  اإلصدارات وا 

 اإلصدارات -
 إعادة الشراء -
 العموالت -

 عموالت اإلكتتابات -
 عموالت إعادة الشراء -
 اعادة توزيع عموالت -
 من عمليات اإلكتتابات -
 من عمليات إعادة الشراء -

قيـــــيم التقلبـــــات فـــــي فروقـــــات الت -
(*) 
 فروقات القطع -
 العمليات على السندات -

 اعباء الشراء -
 اعباء البيع -
 فوائض وانخفاضات القيم -

 (*)فوائض القيم  -
 (*) انخفاضات القيم -
 مقبوضات عن ضمان األداء -
اعبـــاء علـــى العمليـــات ألجـــل  -

 المثبتة او المشروطة
 ارباح مدورة -
 نتائج الدورة -
 حسابات تسوية -

 تسوية األرباح المدورة -
)قيــــد  تســــوية ايــــرادات الــــدورة -

 التوزيع(

 األصول الثابتة المادية -

 األصول الثابتة المالية -

 استهالكات األصول الثابتة -

ســـــــندات الـــــــدين واالســـــــهم والقـــــــيم  -
ــــي األســــواق  ــــة ف المشــــابهة المتداول

 (*) المنظمة 

  األوراق الماليـــة األخـــرى المتداولـــة  -
ـــــــة، شـــــــهادات ( )ســـــــندات *) خزين

 إيداع...(

ـــــــــــــات اإلســـــــــــــتثمار  - ســـــــــــــندات هيئ
ــــــات  ــــــين هيئ الجمــــــاعي )تفصــــــل ب
مســــــجلة فــــــي األســــــواق المنظمـــــــة 

 وغير مسجلة (

 عمليات شراء وبيع مؤقت لسندات -
(*) 

 (*)قيم مالية اخرى  -

)تفصل  فروقات تقييم المحفظة -
 بحسب انواع السندات والعمليات(

ـــات بيـــع  - ـــيم علـــى عملي ـــات تقي فروق
 ندات مع حق اإلستردادس

 عمليات بيع قيم منقولة -

 قيم مستقرضة ثم مباعة -

 قيم مأخوذة باألمانة ثم مباعة -

قــــيم مــــأخوذة برســــم اإلســــترداد ثــــم  -
 مباعة

 قيم مباعة ألجل -

متعــــــاملون دائنــــــون وحســــــابات  -
 مرتبطة

 اكتتابات للتسديد -
 مشتريات مؤجلة التسديد -
 هوامش نقدية مطلوبة -
 عات التأمينايدا -
 سندات مقرضة -
متعـــــاملون مـــــدينون وحســـــابات  -

مرتبطــــة )تفصــــل بحســــب نـــــوع 
 العمليات(

 موظفون وحسابات مرتبطة -
الضمان اإلجتماعي والمؤسسات  -

 اإلجتماعية األخرى
القطــاع العــام والهيئــات العامــة  -

 األخرى
 المساهمون واصحاب الحصص  -
 مدينون ودائنون مختلفون -
 لفونمدينون مخت -
 دائنون مختلفون -
 حسابات انتقالية -
 حسابات التسوية -
انعكاس التعهدات على العمليات  -

 ألجل المثبتة أو المشروطة
 اعباء محتسبة مسبقا -
 حسابات توزيع األعباء الدوري -

 مصارف ومؤسسات مالية -
 حسابات تحت الطلب  -
 حسابات ألجل -

 إيداع ألجل -
 ديون ألجل -
 قطع ألجلعمليات ال -

 مشترى قطع ألجل -
 بيع قطع ألجل -
 البورصة والوسطاء اآلخرون -
 هيئات مالية اخرى -
 فوائد سارية -

 (*)اعباء العمليات المالية  -
 األعباء التشغيلية -

 ضرائب ورسوم -
 أعباء الموظفين -
 أعباء تشغيلية جارية أخرى -
 أعباء استثنائية -
مخصصات األعباء الملحوظة  -

 لموازنةفي ا
 مخصصات اإلستهالكات -

 (*)ايرادات العمليات المالية  -
 ايرادات اخرى -
 تسوية ايرادات الدورة -
مــدفوعات مســبقة مــن حصــص  -

 األرباح

تفصل بحسب الموجودات  (*)
وأنواع السندات والعمليات على 

 السندات.

 تفصل بحسب أنواعها مع لحظ (*) 
 .حسابات الفوائد السارية، حيث ينطبق 

تفصل بحسب انواع  (*)  
 العمليات.

تفصل بحسب انواع  (*)
 العمليات.

 



 

  

 2ملحق رقم     
 

 

 اسم هيئة اإلستثمار الجماعي ـــــــــــــــ
 ليةبيان شهري بمعلومات ما                      صندوق/ شركةالشكل القانوني للهيئة 

 وتطور أسعار األسهم أو الحصص                                   شركة اإلدارة    ــــــــــ
 كما في ـــــــ                                                   وديـــع    ـــــــــــال

 مفوضو المراقبة ــــــــــ
 ( ) القيم بآالف ل.ل. أو الوحدات النقدية األجنبية

 ب( تطور أسعار األسهم خالل الشهر  المبالغ أ( معلومات مالية
 سعر السهم التاريخ   سعر السهم او الحصة في نهاية الشهر السابق - 1
  -1   سعر السهم او الحصة في نهاية الشهر الحالي - 2
  -2   القيمة التأسيسية للهيئة - 3
  -3   القيمة السوقية للهيئة في نهاية الشهر - 4
  4-  
  5-  
  6-  
  7-  
  8-  
  9-  
  10-  
  11-  
  12-  
  13-  
  14-  
  15-  
  16-  
  17-  
  18-  
  19-  
  20-  
  21-  
  22-  
  23-  
  24-  
  25-  
  26-  
  27-  
  28-  

 توقيع الشركة المولجة اإلدارة

 29-  
 30-  
 31-  

 



 

  

 3ملحق رقم     
 
 

 اسم هيئة اإلستثمار الجماعي ـــــــــــــــ
 

 بيان نصف سنوي               صندوق/ شركةالشكل القانوني للهيئة 
 بتوزيع األسهم أو الحصص                                شركة اإلدارة    ــــــــــــ
 ــــكما في ـــ           الـوديـــع    ــــــــــــ   

 مفوضو المراقبة ــــــــــــ
 ) القيم بماليين ل.ل. أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية (

 الفترة السابقة الفترة الحالية 

 مقيمون 
غير 
 مقيمون إجمالي مقيمين

غير 
 إجمالي مقيمين

 عدد األسهم والحصص في نهاية الفترة - 1
منها التي تزيد ملكية اي شخص طبيعي او  - 

  او مجموعة اقتصادية واحدة عن  معنوي
 % من مجموع اسهم او حصص الهيئة10

      

 مجموع مبالغ االكتتابات  - 2
منها التي يزيد اكتتاب اي شخص او مجموعة  - 

 % من مجموع اسهم او حصص الهيئة 10عن 

      

       مجموع قيم االسهم او الحصص المعاد شراؤها - 3
       او دفعات مسبقةانصبة ارباح موزعة  - 4
       القيمة البيعية للسهم أو الحصة في نهاية الفترة - 5

    

 
 

 توقيع مفوضي المراقبة                       توقيع الشركة المولجة االدارة
 



 

 

 4ملحق رقم     
 

 اسم هيئة اإلستثمار الجماعي ـــــــــــــــــ
 بيان نصف سنوي                   ةصندوق/ شركالشكل القانوني للهيئة 

 بتوزيع الموجودات الصافية                                  ــــــــــــ     شركة اإلدارة
 كما في ــــــ                                          الـوديـــع    ــــــــــــ

 مفوضو المراقبة ــــــــــــ
 و بآالف الوحدة النقدية األجنبية () القيم بماليين ل.ل. أ

 الــفـئــــة
 نسبة مجموع كل  (*المبالغ )

الى مجموع  فئة
 الموجودات

 النسبة في نهاية
 إجمالي غير مقيم مقيم الفترة السابقة

 أسهم وقيم مشابهة - 1
 في مصارف ومؤسسات مالية -

 منها : المتداولة في األسواق المنظمة
 ير الماليفي القطاع الخاص غ -

 منها : المتداولة في األسواق المنظمة
 سندات دين وقيم مشابهة - 2

 في المصارف والمؤسسات المالية -
 منها : المتداولة في األسواق المنظمة

 في القطاع الخاص غير المالي -
 منها : المتداولة في األسواق المنظمة

   )**( شراء وبيع مؤقت او مع حق االسترداد لسندات قيم -3
 (-او) +

ســــــندات مستقرضــــــة او مــــــأخوذة باألمانــــــة او مــــــع حــــــق  -
االســـترداد وقـــروض ممثلـــة لســـندات مقرضـــة او معطـــاة 

 باألمانة او سندات معطاة مع حق االسترداد

ديون ممثلة لسندات مستقرضة او معطاة باألمانة او مع  -
 حق االسترداد

مع  فروقات التقييم على عمليات شراء وبيع مؤقت او البيع -4
 حق

                                        االسترداد لسندات قيم
 (-) + او

 )***( عمليات بيع قيم منقولة - 5

 سندات الخزينة اللبنانية - 6

 سندات خزينة مصدرة من الدول الكبرى - 7

 شهادات االيداع - 8

 المشتراة من مصرف لبنان -

 المشتراة من مؤسسات اصدار دولية -
 شتراة من المصارفالم -

 اسهم او حصص هيئات االستثمار الجماعي - 9

 منها : المتداولة في األسواق المنظمة

 )**( قيم منقولة اخرى - 10
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 مجموع المحفظة المشتراة -

 يعمنها : لدى الود

 مجموع المحفظة المباعة -
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 القروض االخرى - 11

 الديون االخرى- 12

               عمليات مع مصارف وشركات مالية اخرى - 13
 (-) + او

 ايداعات وتوظيفات -
 عن شراء قيم وادوات مالية ديون ناتجة -
 ديون اخرى من مصارف وشركات مالية -
 عمالت اجنبية لالستالم -
 عمالت اجنبية للتسليم -

                                                   مختلف - 14
 (-+ او )

 مجموع الموجودات الصافية - 15
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األدوات المشتراة بتمويل من مصارف او مؤسسات  - 16
 مالية

 المدرجة في اسواق مالية منظمة -
 غير المدرجة في اسواق مالية منظمة -
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نية( قيمة بتاريخ ادخالها في الميزانية والقيمة اآل(   تدرج المبالغ وفقا لقيمتها في الميزانية )القيمة السوقية او القيمة التعاقدية( مع األخذ بعين اإلعتبار فروقات التقييم )بين ال*)  
 والفوائد السارية غير المستحقة ، حيث ينطبق .

 (   في حال وجودها ، ترفق تفاصيلها مع هذا البيان .**) 
 (  المأخوذة مؤقتا او مع حق االسترداد ثم مباعة وقيم مباعة ألجل.***)

 
 توقيع مفوضي المراقبة        توقيع الشركة المولجة االدارة



 

 

 5ملحق رقم                                                 اسم هيئة اإلستثمار الجماعي ــــــــــــــ                                         
                                                                                    صندوق/ شركة الشكل القانوني للهيئة 
 الميزانية النهائية                                                                           شركة اإلدارة     ـــــــــــــ 

 كما في ـــــ                                                                                    الـوديــع      ـــــــــــــ                        
 بآالف الوحدة النقدية األجنبية ()القيم بماليين ل.ل. أو          مفوضو المراقبة  ـــــــــــــ

 الدورة السابقة الدورة األخيرة المطلوبات  الدورة السابقة الدورة األخيرة الموجودات
 مجموع أجنبي ل.ل. مجموع أجنبي ل.ل.   مجموع أجنبي ل.ل. مجموع أجنبي ل.ل. 

 صافي األصول الثابتة المادية  - 1 
 المشتراة -محفظة السندات  - 2

 ات خزينة لبنانية او مصدرة من الدول الكبرىسند 2-1
 سندات مستلمة -
 سندات لالستالم -

 اسهم وقيم مشابهة متداولة في األسواق المنظمة 2-2
 اسهم وقيم مستلمة -
 اسهم وقيم لالستالم -

 سندات دين وقيم مشابهة متداولة في األسواق المنظمة 2-3
 سندات وقيم مستلمة -
 سندات وقيم لالستالم -

 شهادات ايداع وقيم مشابهة متداولة في األسواق المنظمة 2-4
 شهادات وقيم مستلمة -
 شهادات وقيم لالستالم -

اسهم او حصص هيئـات االسـتثمار الجمـاعي المتداولـة  2-5 
  في

 األسواق المنظمة

 الرساميل الخاصة - 1       
 رأسمال -
 (1نتائج سابقة مدورة ) -
 (1دورة )حساب تسوية النتائج الم -
 (2النتائج ) -

 (3القابلة للرسملة ) -
 (4القابلة للتخصيص ) -
 (3القابلة للتوزيع ) -

 مجموع الرساميل الخاصة
 المباعة -محفظة السندات  - 2

 بيع مؤقت او مع حق االسترداد لسندات قيم 1 - 2
 ديون ممثلة لسندات مستقرضة -
 ديون ممثلة لسندات معطاة باألمانة -
ثلة لسندات معطاة مع حق ديون مم -

 االسترداد
 (6عمليات بيع قيم منقولة ) 2 - 2 

      

       المتعاملون الدائنون وديون اخرى - 3       
       مجموع المطلوبات        ـ اسهم او حصص مستلمة 
               ـ اسهم او حصص لالستالم 

 الدورة السابقة الدورة األخيرة خارج الميزانية        (*) ات قيممع حق اإلسترداد لسند شراء وبيع مؤقت او 6ـ2
 ـ سندات مستقرضة

 ـ سندات معطاة مع حق االسترداد
 ـ سندات مأخوذة باألمانة

 ـ قروض ممثلة لسندات مأخوذة مع حق االسترداد
 ـ قروض ممثلة لسندات مقرضة

 سندات للتسليم - 1       
 (5تة في األسواق المنظمة )تعهدات على عقود ألجل مثب - 2
تعهدات على عقود ألجل مشروطة في األسواق المنظمة  - 3
(5) 
 (5تعهدات بالتراضي ) - 4
 تعهدات اخرى - 5

      

 ـ قروض ممثلة لسندات معطاة باألمانة
 قيم منقولة اخرى 7ـ2

 ـ قيم مستلمة
 ـ قيم لالستالم

 المتعاملون المدينون وقروض اخرى  - 3
 وال النقديةاألم  - 4

 ( تدخل مباشرة في الرأسمال في الهيئات الترسملية .1)       
 ( بعد تسوية أرباح الدورة وتنزيل التوزيعات المسبقة خالل الدورة ، في حال وجدت .2)
 ( ينطبق فقط على هيئات االستثمار الجماعي الترسملية او ذات االيرادات القابلة للتوزيع .3)
 مقررة في الهيئة .( بحسب السياسة ال4)
 . هيئة األسواق المالية( ال تجرى هذه العمليات اال بعد موافقة 5)
 ( قيم مستقرضة او مأخوذة باألمانة أو مع حق االسترداد ثم مباعة، وقيم مباعة ألجل .6)

         مجموع الموجودات
 توقيع مفوضي المراقبة                             المولجة االدارةتوقيع الشركة      ( تفصل البنود الفرعية ، بين مستلمة ولالستالم .*)

 



 

 

 6ملحق رقم               
ــ ــــ                                                                                                اسم هيئة اإلستثمار الجماعي ـــــــ

 حساب النتائج السنوي                                                                                         ركةصندوق/ شالشكل القانوني للهيئة 
ــ ــ ــــ ــــ  وتطور الموجودات الصافية                                                                        شركة اإلدارة    ـ

ـــ ــالـوديــع     ــ ـــــ  ـكما في ـــــ                               ـ
ــ ـــــ ــــ  ) القيم بماليين ل.ل. أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية (         مفوضو المراقبة ــ

 المبالغ ب ( تطور الموجودات الصافية  المبالغ أ ( حساب النتائج
 الدورة السابقة الدورة األخيرة   الدورة السابقة الدورة األخيرة 

   الموجودات الصافية في أول الدورة - 1    )*( ايرادات العمليات المالية - 1
   االكتتابات )بما فيها العموالت المقبوضة من الهيئة( - 2    ايرادات سندات الدين والقيم المشابهة 1-1     
المعاد شراؤها )ما عدا العموالت المقبوضة  قيمة االسهم والحصص - 3    ايرادات األسهم والقيم المشابهة 1-2

 من الهيئة(
)     ( )     ( 

   فائض القيمة المحقق على السندات - 4    جوائز وعالوات تسديد 1-3
 )     ( )     ( انخفاض القيمة المحقق على السندات . - 5    ايرادات من عمليات شراء وبيع مؤقت لسندات قيم 1-4
   فائض القيمة على عمليات االدوات ألجل والمشروطة المحقق - 6    سندات الخزينة وشهادات االيداع والقيم المشابهةايرادات من  1-5
 )     ( )     ( انخفاض القيمة على عمليات االدوات ألجل والمشروطة المحقق - 7    ايرادات عمليات تبادل الفوائد 1-6
فروقات القطع                                                       - 8                            ايرادات من االيداعات            1-7

 (-+ أو )
  

التقلبات في فروقات تقييم السندات                                    - 9    ايرادات مالية اخرى 1-8
 (-+ أو )

  

ييم المراكز المفتوحة في عمليات االدوات ألجل التقلبات في فروقات تق - 10    1مجموع 
 (-والمشروطة  + أو )

  

التغيرات في المؤونة لتدني قيمة حصة الهيئة في شركات قيد  -11    منه : قيمة التغيرات في الفوائد المستحقة غير المقبوضة
 (-التصفية     + أو )

  

 )     ( )     ( ح الدورة السابقةتوزيعات اربا -12    )*( اعباء العمليات المالية - 2
النتيجة الصافية للدورة قبل حساب التسوية                           -13    اعباء عمليات شراء وبيع مؤقت لسندات قيم 2-1     

 (-+ أو )
  

 )     ( )     ( المدفوعات المسبقة خالل الدورة -14    اعباء عمليات تبادل الفوائد 2-2
(                                               * *عناصر اخرى ) -15    عباء الديونا 2-3

 (-+ أو )
  

   الموجودات الصافية في نهاية الدورة -16    اعباء مالية اخرى 2-4
       2مجموع 

     ( 2 - 1نتائج العمليات المالية ) 
 يان .( في حال وجودها ، ترفق تفاصيلها مع هذا الب**)
 
 
 
 
 

 توقيع مفوضي المراقبة                              توقيع الشركة المولجة االدارة

    ايرادات اخرى - 3

    اعباء اإلدارة - 4

    مخصصات االستهالكات - 5

    ( 5 - 4- 3+  2 - 1صافي نتائج الدورة ) 

    تسوية مداخيل الدورة - 6

    قةالمدفوعات المسب - 7
    ( 7 - 6±  5 - 4 - 3+  2 - 1)   النتائج 

    القابلة للرسمل

    القابلة للتخصيص

    القابلة للتوزيع

 ( مع األخذ بعين االعتبار الفوائد السارية غير المستحقة ، حيث ينطبق .*)   



 

 

 7ملحق رقم     
 أنموذج ملخص عن هيئة االستثمار الجماعي

 ، ...(. SEDOL numberيئة" ورقم التعريف العائد لها )اسم "اله -   1
 جنسيتها. -   2
 ، الخ....( . Trustنظامها القانوني: )شركة استثمار ، تراست  -   3
الشركة المولجة بادارة هيئة االستثمار: موضوعها ومركزها. )امكانية انتداب الغير للقيام  -   4

 بمهامها(.
استراتيجية االستثمار ومتابعتها )اذا وجدت(: موضوعها، مركزها وتاريخ الشركة المولجة بوضع  -   5

 منحها الترخيص.
 شركة التسويق ) اذا وجدت(: موضوعها ، مركزها وتاريخ منحها الترخيص. -   6
 المستشار االستثماري )اذا وجد(: موضوعه ومركزه. -   7
 لترخيص.الوديع : موضوعه ، مركزه ، مهامه  وتاريخ منحه ا -   8
 هيئة التدقيق: موضوعها ومركزها. -   9

-UMBRELLA)  ةـدوق مظلـصن – ردـدوق منفـي: صنـار الجماعـة االستثمـل هيئـشك - 10

fUND....الخ ) 
 تاريخ االنشاء. - 11
 تاريخ منح الترخيص من السلطات المختصة في بلد المنشأ. - 12
 كان ، قطاع التوظيف ، الخ... (.مختصر عن سياسة االستثمار المتبعة ) الم - 13
 تاريخ إقفال الحسابات السنوية. - 14
 .(Special Risk Warning)المخاطر الخاصة )اذا وجدت(  - 15
 االعباء والعموالت كافة المفروضة لدى االستثمار في "الهيئة": - 16

 عمولة االنتساب.  - 
 عمولة الخروج المبكر.  - 
 العمولة السنوية.  - 
 لعمولة االضافية العائدة للتسويق في لبنان ) اذا وجدت (.ا  - 

 عملة "الهيئة". - 17
 "الممثل"  او المروج  في لبنان. - 18
 طريقة التسويق في لبنان. - 19
 مالحظات اخرى.     - 20



 

 

 

  8ملحق رقم 
 بيان شهري عن اداء وتطور اسعار االسهم او الحصص

 وحجم االكتتاب
 

 كما في
 : ستثمار الجماعياسم هيئة اال

 : الشكل القانوني للهيئة
 : اسم الصندوق الفرعي

 : المدير
 : الوديع

 : مفوضو المراقبة
 

 االرباح  االكتتاب االداء السعر العملة
 والخسائر

 )نصف سنوي(

سعر السهم او  
الحصة في نهاية 
 الشهر السابق

سعر السهم او 
الحصة في نهاية 
 الشهر الحالي

القيمة 
 ةالتأسيسي

القيمة السوقية 
في نهاية 
 الشهر

نسبة االداء في 
 نهاية الشهر
Monthly 

Performance 

نسبة االداء 
 الفصلي

Quarterly  
Performance 

نسبة االداء منذ 
 بداية السنة 
لغاية نهاية 
 الشهر الحالي

(YTD) 

حجم 
االكتتاب في 
التسويق 
 االولي

رصيد حجم 
االكتتاب في 
 نهاية الشهر

عدد 
 ينالمكتتب

 غير محققة محققة

             
             

 

 (.CD) قرص مدمجمالحظة: الرجاء ارسال هذا الملحق على 
 ان المعلومات المبينة اعاله مطلوبة فقط للهيئات والصناديق المتفرعة عنها )اذا وجدت( والمرخص بتسويقها في لبنان.

 

 

 


