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  هيئة األسواق الماليةلدى  نشرة الشهريّةلل تقرير األسواق المالية
  ٢٠١٧ شباط

  األسواق المالية.١
 على أقفل إذ  ،%٣,٨٢ بنسبة قدماً ت ٢٠١٧ شباط 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 ١٠٢,٤٦ مقابل نقطة ١٠٦,٣٨ معدل
 احمللية اإليداع شهادات صعيد على أما .٢٠١٧ ثاين% عن شهر كانون ال٤,٢٩بنسبة  خنفاضي ما يعادل أأ ١٠٤,٧٠ فسجل بريوت

  .إستحقاق أو إصدار أي يتم فلم والعاملية،
  

 تبورصة بيرو .٢
 قيمة ماأ املاضي، الشهر يف سهم مليون ٣٫٨٨٩ مقابل  سهم مليون ٣٫٠٧٧ فبلغت% ٢٠,٨٦ بنسبة املتداولة األسهم كمية خنفضتإ

 الثاين كانون يف أمريكي دوالر مليون ٣٦ مقابل أمريكي دوالر مليون ٢٨ فبلغت% ٢١,٢٦ بنسبة أيضاَ  خنفضتإ فقد األسهم هذه
 سائر على BLOM Bank – Listed Shares سهم تقدم فقد الشهر  هذا  خالل املتداولة األسهم نسب خص فيما .٢٠١٧
 سهم فتصدر أداء األسهم ناحية من ماأ ،من جمموع التداول على البورصة %٣١,٧٣ هنسبت بلغت حيث الكمية ناحية من األسهم

HOLCIM Liban ٢٢,٥٧ يف السعر حبوايل بإرتفاع%.  
 إذ املاضي الشهر على قياساً % ١,٢٩ بنسبة رتفعتإ فقد بريوت بورصة  يف املدرجة الشركات أسهم �مل السوقية بالقيمة يتعلق فيما

  فقد البورصة يف املدرجة لألسهم السوقية القيمة وعلى صعيد. أمريكي دوالر مليار  ١٢,٩٥٣  مقابل أمريكي دوالر مليار ١٣,١٢٠ بلغت
   .املاضي للشهر أمريكي دوالر مليار  ١٢,١٤٠ مقابل أمريكي دوالر مليار ١٢,٣٠٦ بلغت إذ% ١,٣٧ بنسبة رتفعتإ

 تفضيلية( بأنواعها املصدرة  األسهم  قيمة جمموع بريوت بورصة يف املدرجة الشركات أسهم �مل السوقية القيمة احتساب يشمل: مالحظة
 .الشركات هلذه املدرجة وغري املدرجة كافة فئا�ا و) وعادية

  

 ولوية المدرجة عند اإلصداراألاألسهم التفضيلية و .٣

  ةالكميّ   سعر السهم  نوع األسهم  المصدر
 (آالف)

  القيمة
 (مليون $)

  بنك بريوت

  "Hأسهم تفضيلية "
  "Iأسهم تفضيلية "
  "Jأسهم تفضيلية "
  "Kأسهم تفضيلية "

 ٢٠١٤أسهم أولوية 
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 ٣٥ ٣٥٠ ٩٩,٧٥$  ٢٠١٣أسهم تفضيلية   بنك بيمو

 ٢٠٦ ٢٠،٠٠٠ ١٠,٣٠$  ٢٠١١أسهم تفضيلية   بنك لبنان واملهجر

  بنك عودة
  "Fأسهم تفضيلية "
  "Gأسهم تفضيلية "
  "Hأسهم تفضيلية "
 "Iأسهم تفضيلية "
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  البنك اللبناين للتجارة
  "Bأسهم تفضيلية "
 "Cأسهم تفضيلية "
  "Dأسهم تفضيلية "
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  ٢٠٠٨أسهم تفضيلية   بنك بيبلوس
 ٢٠٠٩أسهم تفضيلية 

$١٠٢,١٠ 
$١٠٥,٥٠ 

٢،٠٠٠ 
٢،٠٠٠ 

٢٠٤ 
٢١١ 



٢ 

  (GDR).إيصاالت إيداع عمومية ٤
 – ١٢,٥٠بني  مرتاوحة% ٦,٨١بنسبة  ٢٠١٧ شباط بنهاية واملهجر لبنان لبنك التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار رتفعتإ

 ٦,٨٧ – ٦,٦٠ بني  مرتاوحة %١,٦١بنسبة  عوده لبنك التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار خنفضتإ .أمريكي دوالر ١٢,٦٠
بني  و تراوحت %١,١٣ بنسبة خنفضتإفقد  سوليدير لشركة التابعة العمومية اإليداع إيصاالت أسعار أما على صعيد .أمريكي دوالر

بني  تو تراوح %٢,٦٣بنسبة  إرتفعت فقد بيبلوس، بنكل التابعة العمومية اإليداع إيصاالتيف ما خص  .أمريكي دوالر ٩,٦٥ - ٩,٦٢
  .أمريكي دوالر ٠٠,٠٠ – ٧٨,٠٠

  

  دات دين الجمهورية اللبنانية بعمالت أجنبية.سن٥
 مقابل ٢٠١٧ شباط شهر بنهاية أمريكي دوالر مليار ٢٦،٠٦٦ أجنبية بعمالت املصدرة اللبنانية اجلمهورية لسندات اإلمجالية القيمة بلغت

  .ملاضي الشهر بنهاية أمريكي دوالر مليار ٢٦،٠٧٣
  

  شهادات اإليداع.٦
  مليون دوالر أمريكي. ٥٠٠إذ بلغت  ،على مكانتها غري املستحقة اإليداع املصدرة جممل شهاداتحافظت قيمة 

 

    مصدرة  (مليون) غير مستحقة  عدد المصارف
 محلية خارجية  المجموع

  ٢٠١٧ الثاين كانون ٠  ٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ١

  ٢٠١٧ شباط  ٠  ٠ ٥٠٠  ٥٠٠  ١

  

  المختلفةاللبنانية بالعمالت  والمؤسسات المالية دين المصارفسندات .٧
 .٢٠١٦ األول كانونمليون دوالر أمريكي بنهاية   ٢٤,٤٩٨الية قيمة سندات الدين احمللية املصدرة من قبل املؤسسات امل بلغت


