قرار رقم 15
المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي اإلسالمي

إن رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم  161تاريخ  17/8/2011المتعلق باألسواق المالية ،الذي أناط بهيئة األسواق المالية
الصالحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل هيئات اإلستثمار الجماعي،

وبناء على القانون رقم  575تاريخ  11/2/2004المتعلق بإنشاء المصارف اإلسالمية في لبنان وال سيما المادة
الرابعة منه،
وبناااء علااى القااانون رقاام  706تاااريخ  9/12/2005المتعلااق بهيئااات اإلسااتثمار الجماااعي بااالقيم المنقولااة وسااائر
األدوات المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  20كانون األول ،2013
يقرر ما يأتي:
المادة األولى :لغايا ا ا ا ا ااات تطبيا ا ا ا ا ااق أحكا ا ا ا ا ااام ها ا ا ا ا ااذا الق ا ا ا ا ا ارار ،يقصا ا ا ا ا ااد بالعبا ا ا ا ا ااارات التاليا ا ا ا ا ااة المعا ا ا ا ا اااني ال ا ا ا ا ا اواردة
أمام كل منها:

"الهيئا ااة اإلسا ااالمية"  :هيئ ااة االس ااتثمار الجم اااعي اإلس ااالمي ف ااي األدوات المالي ااة اإلس ااالمية وس ااائر

األدوات المالي ااة ،الت ااي تك ااون صايته ااا محص ااورة باالس ااتثمار الجم اااعي ل ما اوال

المتلقااااة ما ان المسا ااتثمرين وفقاااا لمبا اادأ توويا ا المخااااطر ووفقا ااا ألحكاااام ومبا اااد

الشاريعة اإلسااالمية التااي ال تتعااارا ما أحكااام النصااول القانونيااة والتن يميااة
المعمول بها بحيث تتمثل "الهيئة اإلسالمية" بشاكل "صاندوق اساتثمار إساالمي"

أو "شركة استثمار إسالمي".
"صندوق االستثمار
اإلساالما ااي"

"شركة االساتثمار

 :الص ااندوق المشا اترك لالس ااتثمار المتخص اال ب ااالتو يف ف ااي األدوات المالي ااة
اإلسالمية وسائر األدوات المالية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

اإلساالماي"

 :شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتو يف في األدوات

"المادياار"

 :المصرف اإلسالمي أو المؤسسة المالية أو الشركة المتخصصة المولج أي

"اساتثمارات"

 :تو يف مبالغ بغية تملك أسهم أو "أدوات مالية إسالمية" أو "وحدات"

المالية اإلسالمية وسائر األدوات المالية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

منها بإدارة "الهيئة اإلسالمية".

هيئات االستثمار الجماعي بهدف المتاجرة أو الحصول على عائد.
"هيائات اساتثمار

جماعي متخصصة"  :هااي التااي تسااتثمر مباش ارة فااي "أدوات ماليااة إسااالمية" أو فااي سااائر األدوات
المالية الصادرة عن مشروع أو مشاري معينة محددة الغرا ،يطرحهاا "مادير"
"الهيئااة اإلس ااالمية" للمس ااتثمرين وتك ااون م اادة "الهيئ ااة اإلس ااالمية" مح ااددة بأج اال
المشروع أو المشاري .

"وح اادات"

 :األسااهم أو الحص اال االس اامية التااي تمث اال ملكي ااة أص ااحابها ف ااي موج ااودات
"الهيئة اإلسالمية".

"صافي الموجودات"  :مااا يمثاال حقااوق المسااتثمرين ،ويش ااتمل علااى مااا يقاباال مس اااهمات أص ااحا
"الوحدات" ،وصافي دخل االستثمارات صيار الماووع وأو خساائر االساتثمارات ،
وصافي األرباح المحققة صير المووعة وأو صافي الخسائر المحققة  ،وصاافي
الويادة أو النقل في قيمة االستثمارات ،وصافي أية موجودات أخرى.
"مقدمات رأس
المااال"

 :المبااالغ اإلفااافية التااي يااتم تجميعهااا ماان أصااحا

"الوحاادات" أو ماان الغياار

دون إصا اادار "وحا اادات" مقابلها ااا بها اادف تمويا اال "الهيئا ااة اإلسا ااالمية" أو تعويا ااو
وفعها االئتماني.
"األدوات المالية
اإلس ااالمية"

 :ه ااي ص ااكوك مالي ااة متس اااوية القيم ااة تص اادر وي ااتم الت ااداول به ااا وفا اق أحك ااام
الشا اريعة اإلسا ااالمية وتمثااال حصصا ااا شاااائعة فا ااي ملكياااة أعيا ااان أو منا اااف أو

خدمات او في مشروع معين او نشاط استثماري.
"المفاااربااة"

 :هي اتفااق بيان ر الماال والمفاار حايث يق ادم األول مااله والث ااني عمااله
بهدف اقتسام الربح حس
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اإلتفاق.

المادة الثانية :م مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية على المصارف االسالمية،
يح ر إنشاء أو المساهمة بإنشاء " صندوق االستثمار اإلسالمي" أو "شركة االستثمار اإلسالمي"
إال من قبل الهيئات التالية العاملة في لبنان:
 – 1المصارف اإلسالمية.

 - 2الشركات المتخصصة بإدارة "الهيئات اإلسالمية".
الماادة الثالثاة :يجا

أن يتفامن عقاد اإلدارة الموقا باين "المادير" روادارة "شاركة االساتثمار اإلساالمي" ،علاى األقال

وبشكل صريح ودقيق ،المندرجات التالية:
 -1حقوق وواجبات "المادير" وبش خ
اكل خاال اإلشاارة الصاريحة إلاى مانح "المادير" الحاق الحصاري
في إدارة عمليات "شركة االستثمار اإلسالمي".

 -2مدة العقد.

 -3حاالت تعديل أو إنهاء أو فسخ العقد.
المادة الرابع اة :علااى "الماادير" تعيااين هيئااة رقابااة شاارعية أو مستشااار شاارعي "للهيئااة اإلسااالمية" لتحديااد القواعااد
الشاارعية التااي يج ا

االلت اوام بهااا فااي إدارة اسااتثمارات "الهيئااة اإلسااالمية" والتااي ال تتعااارا م ا

أحكام القوانين واألن مة المعمول بها.

المادة الخامسة :إفافة ألية معلومات أخرى مطلوبة بموج األن مة والق اررات التي ترعى عمل هيئات
خ
بشكل خال ،المعلومات التالية:
االستثمار الجماعي يج أن يتفمن كتي التعريف،

 -1نا ااوع "الهيئا ااة اإلسا ااالمية" ،ونشا اااطها الرئيسا ااي ،والسياسا ااات االسا ااتثمارية الهاما ااة التا ااي تحكا اام
نشاااطها ،واأله ااداف االسااتثمارية الت ااي أنشاائت لتحقيقه ااا كم ااا واإلش ااارة الصا اريحة ب ااأن "الهيئ ااة
اإلسالمية" قد أنشئت وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 -2السياسة المحاسبية التي تم اعتمادها لتقييم االستثمارات والذمم وعمليات التمويال والموجاودات
األخرى.

 -3السياسة المحاسبية المنوي اعتمادها إلثبات الدخل.
 -4السياسة المحاسبية المنوي اعتمادها إلطفاء مصاريف تأسيس "الهيئة اإلسالمية" .
 -5األسس التي تحكم استرداد المستثمر لبعا أو لكل وحداته.
 -6العالقة التعاقدية بين "الهيئة اإلسالمية" والجهة أو الجهات التي تديرها عند االقتفاء.

 -7األسااس الت ااي تحكاام عمليااة البي ا ماان "الهيئااة اإلسااالمية" لموج ااودات عائاادة "للم اادير" أو لااه
مصلحة فيها.
 -8األسس التي تحكم العمليات المشاتركة باين "المادير" و"الهيئاة اإلساالمية" فاي تمويال بعاا او
كل عمليات "الهيئة اإلسالمية" .

 -9األس ا ا ا ا ا ااس الت ا ا ا ا ا ااي تحك ا ا ا ا ا اام عملي ا ا ا ا ا ااات االس ا ا ا ا ا ااتثمار الممك ا ا ا ا ا اان ان يق ا ا ا ا ا ااوم به ا ا ا ا ا ااا "الم ا ا ا ا ا اادير"
في "الهيئة اإلسالمية" التي يديرها.
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 -10العمولااة الممكاان دفعهااا " للماادير" والتااي يج ا

ان تكااون حص ا ار امااا مبلغااا مقطوعااا أو مبلغااا

محتسبا على أساس نسبة معلومة من رباح "الهيئاة اإلساالمية" أو نسابة مان قيماة المسااهمات
او نسبة من صافي قيمة موجودات "الهيئة اإلسالمية".

 -11األسااس التااي تحكاام عمليااة اسااتثمار "الهيئااة اإلسااالمية" فااي "هيئااة إسااالمية" أخاارى يااديرها
"المدير".

 -12أسس تقييم موجودات "الهيئة اإلسالمية".
 -13كيفية التصرف في الكس

صير الشرعي ،ان وجد.

 -14ما إذا كان إخا ار الوكااة مان مساؤولية أصاحا

الوحادات أو مان مساؤولية "الهيئاة اإلساالمية"

وفي الحالة األخيرة على "الهيئة اإلسالمية" اإلفصاح عن الوكاة الواجبة عن كل وحدة.

 -15ما إذا كانت "الهيئة اإلسالمية" ستكون مخصصات لقاء أية التوامات.
 -16مدة "الهيئة اإلسالمية"  ،وشروط تصفيتها.
المادة السادسة :على "المدير":

 - 1تن ايم بياناات "الهيئاة اإلساالمية" المالياة وفاق النمااذ و ، 1و ، 2و ، 3و ، 4و ، 5و ، 6و، 7
و 8وو 9المرفقة بهذا القرار.

 - 2توويد هيئة األسواق المالية ،قبل نهاية شهر نيسان بالبيانات المذكورة أعاله.
المادة السابعة :إفافة ل حكام الواردة في هذا القرار ،تطبق على هيئات االستثمار الجمااعي اإلساالمية ،فاي كال

م ااا ل اام ي اارد بش ااأنه ن اال مخ ااالف ،األحك ااام واألن م ااة والمب اااد كاف ااة المتعلق ااة بهيئ ااات االس ااتثمار
الجماعي.

المادة الثامنة :يتعرا كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوباات االدارياة المنصاول عنهاا فاي القاوانين واالن ماة
المرعية االجراء ال سيما تلك المنصول عنها في القانون رقام  161تااريخ  17/8/2011والمتعلاق
باألسواق المالية .
المادة التاسعة :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ .3/3/2014
بيروت ،في  13شباط 2014
رئيس هيئة األسواق المالية  /حاكم مصرف لبنان

رياا توفيق سالمه
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أنموذج رقــم 1
هيكلية الحسابات

هيئات االستثمار الجماعي اإلسالمي
فئة 1
حسابات الرساميل الخاصة
 الرأسمال الرأسمال في بداية الدورة اإلصدارات وإعادة الشراء اإلصدارات إعادة الشراء مقدمات رأس المال العموالت عموالت االكتتابات عموالت إعادة الشراء إعادة توزيع عموالت من عمليات االكتتابات من عمليات إعادة الشراء التقلبات في فروقات التقييم )*( فروقات القطع العمليات على القيم المالية أعباء الشراء أعباء البيع فوائض وانخفاضات القيم فوائض القيم )*( انخفاضات القيم (*) مقبوضات عن ضمان األداء أرباح مدورة نتائج الدورة حسابات تسوية تسوية األرباح المدورة تسووووية إيووورادات الووودورة (قيووودالتوزيع)
)*( تفصل بحسب الموجودات وأنوا
القووويم الماليوووة والعمليوووات علووووى
القيم.

فئة 2
حسابات األصول الثابتة
 األصول الثابتة المادية األصوول الثابتوة غيورالمادية
 األصول الثابتة المالية اسووووتت كات األصووووولالثابتة

فئة 3
حسابات المحفظة المالية
 األسووتم والقوويم المشووابتة المتداولووةفي األسواق المنظمة)*(
 األوراق الماليوووووووووووووة األخووووووووووووورالمتداولوووووة(*) (شوووووتادات إيووووودا
إس مية)...
 أسوووووووووتم أو حصووووووووو هيئووووووووواتاالسووتثمار الجموواعي (تفصوول بووين
هيئوووووات مسوووووجلة فوووووي األسوووووواق
المنظمة وغير مسجلة )
 صكوك مالية )*( عمليووات شووراء وبيووع م قووت لقوويممالية )*(
 قيم مالية أخر )*( فروقووات تقيوويم المحفظووة (تفصووولبحسب أنوا القيم والعمليات)
 فروقووات تقيوويم علووى عمليووات بيووعقيم مالية مع حق اإلسترداد
 عمليات بيع قيم منقولة قيم مستقرضة ثم مباعة قيم مأخوذة باألمانة ثم مباعة قوويم مووأخوذة برسووم االسووترداد ثووممباعة

)*( تفصل بحسب أنواعتا مع لحظ
حسوابات اإليوورادات السووارية
حيث ينطبق.

فئة 4
حسابات مع الغير
 متعووووواملون دائنوووووون وحسووووواباتمرتبطة
 اكتتابات للتسديد مشتريات م جلة التسديد هوامش نقدية مطلوبة متعووووواملون مووووودينون وحسووووواباتمرتبطوووة (تفصووول بحسوووب نوووو
العمليات)
 موظفون وحسابات مرتبطة الضمان االجتماعي والم سساتاالجتماعية األخر
 القطا العام والتيئات العامةاألخر
 المساهمون وأصحاب الحص مدينون ودائنون مختلفون مدينون مختلفون دائنون مختلفون حسابات انتقالية حسابات التسوية اعباء محتسبة مسبقا -حسابات توزيع األعباء الدوري

فئة 5
الحسابات المالية
 مصارف وم سسات مالية حسابات تحت الطلب حسابات التوظيفات البورصوووووة والوسوووووطاءاآلخرون
 هيئات مالية أخر -إيرادات سارية

فئة 6
حسابات األعباء
 أعباء العمليات المالية )*( األعباء التشغيلية ضرائب ورسوم أعباء الموظفين أعبووووواء تشوووووغيلية جاريوووووةأخر
 أعباء استثنائية مخصصات األعباءالملحوظة في الموازنة
 -مخصصات اإلستت كات

فئة 7
حسابات اإليرادات
 إيووووووووووووووووورادات العمليووووووووووووووووواتالمالية )*(
 إيرادات أخر تسوية إيرادات الدورة مدفوعات مسبقة مون حصواألرباح

)*( تفصووووووول بحسوووووووب أنووووووووا
العمليات.

)*( تفصووووووول بحسوووووووب أنووووووووا
العمليات.

أنموذج رقـــم 2
اســم هيئــة االســتثمار الجماعي اإلس مي _________________________
الشـكل القانوني للتيئــة اإلس مية صـندوق/شركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـان شـهري بمعلومات ماليـة
وتطور أسـعار األسـهم أو الحصص
كما في ______/__/
(القيـم بآالف ل.ل.أو الوحدات النقدية األجنبية)
أ) معلومـات ماليــة
 -1سعر الستم أو الحصة في نتاية الشتر السابق
 -2سعر الستم أو الحصة في نتاية الشتر الحالي
 -3القيمة التأسيسية للتيئة اإلس مية
 -4القيمة السوقية للتيئة اإلس مية في نتاية الشتر

المبالغ

ب) تطور أسـعار األسهم أو الحصص خالل
الشـهر
سعر السهم أو الحصة
التاريـخ
-1
-2
-3
-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
-29
-30
-31

توقيـع الشـركة المولجـة باإلدارة

أنموذج رقـــم 3
اســم هيئــة االســتثمار الجماعي اإلس مي _________________________
الشـكل القانوني للتيئــة اإلس مية صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـــان نصـف ســـنوي
بتوزيـع األســهم أو الحصـص
كما في ______/__/
(القيم بم يين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية)
الفتـرة السـابقة
الفتـرة الحاليـة
مقيمون

غير
مقيمين

إجمالي

مقيمون

 -1عدد األستم والحص في نتاية الفترة
 منتا التي تزيد ملكية أي شخ طبيعي أومعنوي أو مجموعوة اقتصوادية واحوـدة عون
 %10من مجمو أستم أو حص التيئة
اإلس مية
 -2مجمو مبالغ االكتتـــابات
 منتووـا التووي يزيوود اكتتـووـاب أي شووـخ أومجموعة عن  %10مون مجموو أسوتم أو
حص التيئــة اإلس مية
 -3مجمو قيم األسـتم أو الحص

المعاد شرا ها

 -4أنصبة أرباح موزعة أو دفعــات مسـبقة

 -5القيمة البيعية للستم أو الحصة في نتاية الفترة

توقيـع الشـركة المولجـة باإلدارة

توقيع مفوضي المراقبة

غير
مقيمين

إجمالي

أنموذج رقـم 4
اســم هيئــة االســتثمار الجماعي اإلس مي _________________________
الشـكل القانوني للتيئــة اإلس مية صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـان نصـف ســـنوي
بتوزيع الموجودات الصافية
كما في

(القيم بم يين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية)
المبالغ

الفئـــــة

مقيم

غير مقيم

إجمالي

نسبة مجموع كل
فئة إلى مجموع
الموجودات

النسبة في نهاية
الفترة السابقة

 -1استم وقيم مشابتة
 في مصارف وم سسات ماليةمنتا :المتداولة في األسواق المنظمة
 في القطا الخا غير الماليمنتا :المتداولة في األسواق المنظمة
 -2شتادات اإليدا
 المشتراة من مصرف لبنان المشتراة من م سسات إصدار دولية المشتراة من المصارف أخر -3أستم أو حص هيئات االستثمار الجماعي
منتا :المتداولة في األسواق المنظمة
 -4صكوك حكومية وإس مية لبنانية وغير لبنانية
 صكوك حكومية صكوك إس مية لبنانية صكوك إس مية غير لبنانية صكوك مالية أخر -5قيم منقولة أخر (*)
 - 6مجمو المحفظة المشتراة ()5+4+3+2+1
منتا :لد الوديع
 -7ذمم مدينة ()+
 -8ذمم دائنة ()-
 -9عمليات مع مصارف وشركات مالية أخر  +أو ()-
 إيداعات توظيفات -10مختلف

 +أو ()-

 -11مجمو الموجودات الصافية ()10+9+8+7+6
 -12عدد الوحدات( األستم أو الحص )
 -13صافي الموجودات للوحدة الواحدة

م حظة :تدرج المبالغ وفقا لقيمتتا في الميزانية (القيمة السوقية أو القيمة التعاقدية) مع األخذ بعين االعتبار فروقات التقييم
(بوين القيموة بتواريد إدخالتوا فوي الميزانيوة والقيمووة اآلنيوة) اإليورادات المحتسوبة مسوبقا واإليرادات السوارية غيوور
المستحقة حيث ينطبق.
(*) في حال وجودها ترفق تفاصيلتا مع هذا البيان.

توقيع الشركة المولجة باإلدارة

توقيع مفوضي المراقبة

أنموذج رقـــم 5
اســم هيئــة االســتثمار الجماعي اإلس مي ___________________
الشـكل القانوني للتيئــة اإلس مية صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________
الدورة األخيرة
أجنبي
ل.ل.

الموجـودات

مجموع

 -1صافي األصول الثابتة
 -2محفظة االستثمارات – المشتراة (*)
 1-2أستم وقيم مشابتة
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع فروقات التقييم 2-2شتادات إيدا
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع المشتراة حتى االستحقاق فروقات التقييم 3-2أستم او حص هيئات االستثمار الجماعي
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع فروقات التقييم 4-2صكوك
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع المشتراة حتى االستحقاق فروقات التقييم 5-2قيم منقولة أخر
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع المشتراة حتى االستحقاق -فروقات التقييم

الميـزانيـة النهائيـــة
كما فـي
(القيم بم يين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية)
الدورة السـابقة
أجنبي مجموع
ل.ل.

الدورة األخيرة
أجنبي
ل.ل.

المطلوبات

مجموع

الدورة الســـابقة
أجنبي مجموع
ل.ل.

 -1الرساميل الخاصة
 رأسمال نتائج سابقة مدورة ()1 حساب تسوية النتائج المدورة ()1 مقدمات رأس المال النتائج ()2 القابلة للرسملة ()3 القابلة للتخصي ()4 القابلة للتوزيع ()3مجمــو الرساميل الخاصة
 -2كسب غير شرعي
 -3محفظة االستثمارات  -المباعة
 1-3بيع م قت أو مع حق االسترداد لقيم مالية
 ذمم ممثلة لقيم مالية مستقرضة ذمم ممثلة لقيم مالية معطاة مع حق االسترداد 2-3عمليات بيع قيم منقولة ()5
 -4ذمم دائنة ودائنون مختلفون
 -5مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
خارج الميزانية
 -1سندات للتسليم
 -2تعتدات بالتراضي
 -3تعتدات أخر .
( )1تدخل مباشرة في الرأسمال في التيئات الترسملية.
( )2بعد تسوية أرباح الدورة وتنزيل التوزيعات المسبقة خ ل الدورة في حال وجدت.
( )3ينطبق فقط على هيئات االستثمار الجماعي الترسملية أو ذات اإليرادات القابلة للتوزيع.
( )4بحسب السياسة المقررة في التيئة اإلس مية .
( )5قيم مستقرضة أو مأخوذة باألمانة أو مع حق االسترداد ثم مباعة

 -3ذمم مدينة ومدينون مختلفون
 -4األموال النقدية
مجموع الموجودات

(*) -مع األخذ بعين االعتبار اإليرادات السارية غير المستحقة واإليرادات المحتسبة مسبقا .

توقيع الشركة المولجة باإلدارة

توقيع مفوضي المراقبة

أنموذج رقـــم 6
اســم هيئــة االســتثمار الجماعي اإلس مي ___________________
الشـكل القانوني للتيئــة اإلس مية صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________
أ) حســاب النتائـج
 -1إيرادات العمليات المالية (*)
 1-1ايرادات األستم والقيم المشابتة
 2-1إيرادات شتادات اإليدا
 3-1ايرادات صكوك مالية
 4-1إيرادات أستم أو حص هيئات االستثمار الجماعي
 5-1إيرادات من اإليداعات
 6-1إيرادات مالية أخر
مجمـــــوع 1
 -2أعباء العمليات المالية
 1-2أعباء عمليات شراء وبيع م قت ألوراق مالية
 3-2أعباء مالية أخر
مجمــــوع 2
نتائـــج العمليات الماليـة ()2-1
 -3ايرادات أخر
 -4عمولة اإلدارة (في حال إدارة الصندوق على أساس الوكالة)
 -5أتعاب متنية
 -6أعباء إدارية
 -7مخصصات اإلستت كات
 -8أعباء مختلفة
صافي الدخل أو الخسارة من االستثمار
 -9المكاسب أو الخسائر المحققة و/أو غير المحققة من االستثمارات
 1-9صافي المكاسب أو الخسائر المحققة من االستثمارات
 2-9التغيير في الزيادة أو النق غير المحققين في قيمة االستثمارات
صافي المكاسب أو الخسائر من االستثمارات
صافي الدخل أو الخسارة قبل نصيب مدير الهيئة اإلسالمية
 -10نصيب مدير التيئة اإلس مية
النتائج
القابلة للرسملة
القابلة للتخصي

المبالـــــــــغ
الدورة األخيرة الدورة السابقة

حسـاب النـتائج السـنوي
وتطـور الموجـودات الصافيــة
من  ......ولغاية ......

(القيم بم يين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية)

ب) تطور الموجودات الصافية
 -1الموجودات الصافية في أول الدورة
 -2االكتتابات (بما فيتا العموالت المقبوضة من التيئة اإلس مية)
 -3قيمة األستم والحص المعاد شرا ها (ما عدا العموالت المقبوضة من التيئة اإلس مية)
 -4فائض القيمة المحقق على االستثمارات
 -5انخفاض القيمة المحقق على االستثمارات
 +أو ()-
 -6فروقات القطع
 +أو ()-
 -7التقلبات في فروقات تقييم االستثمارات
 -8التغيرات في الم ونة لتدني قيمة حصة التيئة اإلس مية في شركات قيد التصفية  +أو ()-
 -9توزيعات أرباح الدورة السابقة
 +أو ()-
 -10النتيجة الصافية للدورة قبل حساب التسوية
 -11المدفوعات المسبقة خ ل الدورة
 +أو ()-
 -12عناصر أخر (*)
 -13الموجودات الصافية في نتاية الدورة.

المبالــــــغ
الدورة األخيرة الدورة السـابقة

(*) في حال وجودها ترفق تفاصيلتا مع هذا البيان.

توقيع الشـركة المولجة باإلدارة

توقيع مفوضي المراقبة

القابلة للتوزيع
(*) مع األخذ بعين االعتبار اإليرادات السـارية غير المستحقة حيث ينطبق.

أنموذج رقم 7
أنموذج ملخ
1
2
3
4

-

- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

- 17
- 18
- 19
- 20

عن هيئة االستثمار الجماعي اإلس مي

اسم التيئة اإلس مية ورقم التعريف العائد لتا (.)... SEDOL number
جنسيتتا.
نظامتا القانوني ( :شركة استثمار تراست  Trustالد.)....
الشركة المولجة بإدارة هيئة االستثمار اإلس مية  :موضوعتا ومركزها( .إمكانية
انتداب الغير للقيام بمتامتا).
الشركة المولجة بوضع استراتيجية االستثمار ومتابعتتا (إذا وجدت) :موضوعتا
مركزها وتاريد منحتا الترخي .
شركة التسويق ( إذا وجدت)  :موضوعتا مركزها وتاريد منحتا الترخي .
المستشار االستثماري (إذا وجد)  :موضوعه ومركزه.
الوديع  :موضوعه مركزه متامه وتاريد منحه الترخي .
هيئة التدقيق  :موضوعتا ومركزها.
شكـل هيئـة االستثمـار الجماعـي اإلس مية :صنـدوق منفـرد – صنـدوق مظلـة
( )UMBRELLA-fUNDالد....
تاريد اإلنشاء .
تاريد منح الترخي من السلطات المختصة في بلد المنشأ .
مختصر عن سياسة االستثمار المتبعة ( المكان قطا التوظيف الد.) ...
تاريد إقفال الحسابات السنوية.
المخاطر الخاصة (إذا وجدت) ).(Special Risk Warning
األعباء والعموالت كافة المفروضة لد االستثمار في التيئة اإلس مية :
 عمولة االنتساب. عمولة الخروج المبكر. العمولة السنوية. العمولة اإلضافية العائدة للتسويق في لبنان ( إذا وجدت ) .عملة التيئة اإلس مية .
الممثل أو المروج في لبنان.
طريقة التسويق في لبنان.
م حظات أخر .

اسم هيئة االستثمار الجماعي اإلس مي
الشكل القانوني للتيئة اإلس مية
المدير
الوديع
مفوضو المراقبة
السعر
سعر السهم
أو الحصة
في نهاية
الشهر
السابق

سعر السهم
أو الحصة
في نهاية
الشهر
الحالي

القيمة
التأسيسية

أنموذج رقـم 8
بيان شهري عن أداء وتطور أسعار األسهم أو الحصص
وحجم االكتتاب
كما في----/--/ --
:
:
:
:
:
األداء

القيمة
السوقية في
نهاية
الشهر

نسبة األداء
نسبة األداء في
الفصلي
نهاية الشهر
Quarterly
Monthly
Performance Performance

االكتتاب
نسبة األداء
منذ بداية السنة
لغاية نهاية
الشهر الحالي
((YTD

حجم االكتتاب
في التسويق
األولي

توقيع الشركة المولجة باإلدارة

رصيد حجم
االكتتاب في
نهاية الشهر

عدد المكتتبين

األرباح
والخسائر

(نصف سنوي)

محققة

غير محققة

توقيع مفوضي المراقبة

أنموذج رقـــم 9

اســم هيئــة االســتثمار الجماعي اإلس مي _________________________
الشـكل القانوني للتيئــة اإلس مية صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـان شهري
بتوزيع المحفظة المالية المشتراة
كما في

(القيم بم يين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية)

الفئـــــة

الدورة األخيرة
مقيم

غير مقيم

الدورة السابقة
إجمالي

مقيم

غير مقيم

إجمالي

 -1أستم وقيم مشابتة
 أستم وقيم مشابتة لبنانيةمنتا :إس مية
 أستم وقيم مشابتة غير لبنانيةمنتا :إس مية
 -2شتادات اإليدا
 -شتادات إيدا

لبنانية

منتا :إس مية
 شتادات إيدا غير لبنانيةمنتا :إس مية

 -3أستم أو حص

هيئات االستثمار الجماعي

 -أستم أو حص

هيئات االستثمار الجماعي اللبنانية

منتا :إس مية
 -أستم أو حص

هيئات االستثمار الجماعي غير اللبنانية

منتا :إس مية

 -4صكوك حكومية وإس مية لبنانية وغير لبنانية
 صكوك لبنانيةمنتا  -:صكوك مشاركة
 صكوك مضاربة صكوك إجارة صكوك السلم صكوك استصنا صكوك إس مية أخر صكوك غير لبنانيةمنتا  -:صكوك مشاركة
 صكوك مضاربة صكوك إجارة صكوك السلم صكوك استصنا صكوك إس مية أخر -5قيم منقولة أخر (*)
 -قيم منقولة أخر

لبنانية

منتا  :إس مية
 قيم منقولة أخر غير لبنانيةمنتا  :إس مية
 -6مجمو المحفظة المشتراة
منتا :لد الوديع

م حظة :تدرج المبالغ وفقا لقيمتتا في الميزانية (القيمة السوقية أو القيمة التعاقدية) مع األخذ بعين االعتبار فروقات التقييم بين القيمة
بتاريد إدخالتا في الميزانية والقيمة اآلنية.
(*) في حال وجودها ترفق تفاصيلتا مع هذا البيان.

توقيع الشركة المولجة باإلدارة

توقيع مفوضي المراقبة

