تعميم وسيط رقم ١٢٠
للمصارف

نودعكم ربط ا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٤٣٧تاريخ  ٢٠٠٦/١٠/٢٠المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ ) ٢٠٠٥/٦/١ھيئات االستثمار الجماعي اإلسالمي(.
بيروت ،في  ٢٠تشرين األول ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٤٣٧
تعديل القرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
)ھيئات االستثمار الجماعي اإلسالمي(

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على القانون رقم  ٧٠٦تاريخ  ٢٠٠٥/١٢/١٩المتعلق بھيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة
وسائر األدوات المالية،
وبنا ًء على القانون رقم  ٥٧٥تاريخ  ٢٠٠٤/٢/١١المتعلق بإنشاء المصارف اإلسالمية في لبنان
وال سيما المادة الرابعة منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٥٢٠تاريخ  ١٩٩٦/٦/٦المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود االئتمانية
وال سيما المادة األولى منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ  ٢٠٠٥/٦/١المتعلق بھيئات االستثمار الجماعي
اإلسالمي،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٦/١٠/١١
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :يُلغى نص المادة األولى من القرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ  ٢٠٠٥/٦/١ويستبدل
بالنص التالي:
» لغايات تطبيق أحكام ھذا القرار ،يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة
أمام كل منھا:
"الھيئة اإلسالمية"  :ھيئة االستثمار الجماعي اإلسالمي في األدوات المالية
اإلسالمية وسائر األدوات المالية ،التي تكون غايتھا
محصورة باالستثمار الجماعي لألموال المتلقاة
من المستثمرين وفق ا ً لمبدأ توزيع المخاطر ووفق ا ً ألحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي ال تتعارض مع أحكام
النصوص القانونية والتنظيمية والمعمول بھا
بحيث تتمثل "الھيئة اإلسالمية" بشكل "صندوق استثمار
إسالمي" أو "شركة استثمار إسالمي".
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-٢"صندوق االستثمار
اإلسالمي"

"شركة االستثمار
اإلسالمي"

 :الصندوق المشترك لالستثمار المتخصص بالتوظيف
في األدوات المالية اإلسالمية وسائر األدوات المالية
وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 :شركة االستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف
في األدوات المالية اإلسالمية وسائر األدوات المالية وفقا ً
ألحكام الشريعة اإلسالمية.

"المديـر"

 :المصرف اإلسالمي أو المؤسسة المالية أو الشركة
المتخصصة المولج أي منھا بإدارة " الھيئة اإلسالمية ".

"استثمارات"

 :توظيف مبالغ بغية تملك أسھم أو "أدوات مالية إسالمية"
أو "وحدات" ھيئات االستثمار الجماعي بھدف المتاجرة
أو الحصول على عائد.

"ھيئات استثمار
جماعي متخصصة"  :ھي التي تستثمر مباشرة في "أدوات مالية إسالمية"
أو في سائر األدوات المالية الصادرة عن مشروع أو مشاريع
معينة محددة الغرض ،يطرحھا "مدير" "الھيئة اإلسالمية"
للمستثمرين وتكون مدة "الھيئة اإلسالمية" محددة بأجل
المشروع أو المشاريع.
"وحدات"

 :األسھم أو الحصص االسمية التي تمثل ملكية أصحابھا
في موجودات "الھيئة اإلسالمية".

"صافي الموجودات"  :ما يمثل حقوق المستثمرين ،ويشتمل على ما يقابل مساھمات
أصحاب "الوحدات" ،وصافي دخل االستثمارات غير الموزع
)أو خسائر االستثمارات( ،وصافي األرباح المحققة غير
الموزعة )أو صافي الخسائر المحققة( ،وصافي الزيادة أو
النقص في قيمة االستثمارات ،وصافي أية موجودات أخرى.
"مقدمات رأس المال" :المبالغ اإلضافية التي يتم تجميعھا من أصحاب "الوحدات"
أو من الغير دون إصدار "وحدات" مقابلھا بھدف تمويل
"الھيئة اإلسالمية" أو تعزيز وضعھا االئتماني.
../..
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"األدوات المالية
اإلسالمية"

"المضاربة"

 :ھي صكوك مالية متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بھا
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتمثل حصصا ً شائعة
في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات او في مشروع مع يّن
او نشاط استثماري.
 :ھي اتفاق بين رب المال والمضارب حيث يقدم األول ماله
والثاني عمله بھدف اقتسام الربح حسب االتفاق«.

المادة الثانية :يُلغى نص المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
ويستبدل بالنص التالي:
ّ
يحظر إنشاء أو المساھمة بإنشاء وإدارة " صندوق االستثمار اإلسالمي"
»
ّ
أو "شركة االستثمار اإلسالمي" إال من قبل الھيئات التالية العاملة في لبنان :
 – ١المصارف اإلسالمية.
 - ٢المؤسسات المالية.
 - ٣الشركات المتخصصة بإدارة " الھيئات اإلسالمية "«.
المادة الثالثة :يُلغى نص المادة الثالثة من القرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
ويستبدل بالنص التالي:
» يجب أن يتضمن عقد اإلدارة الموقع بين "المدير" وإدارة "شركة االستثمار اإلسالمي"
على األقل وبشكل صريح ودقيق ،المندرجات التالية:
وبشكل خاص اإلشارة الصريحة إلى منح "المدير"
 -١حقوق وواجبات "المدير"
ٍ
الحق الحصري في إدارة عمليات " شركة االستثمار اإلسالمي ".
 -٢مدة العقد.
 -٣حاالت تعديل أو إنھاء أو فسخ العقد« .
المادة الرابعة :يُلغى نص البند ) (٣من المادة الرابعة من القرار األساسي رقم ٩٠٤١
تاريخ .٢٠٠٥/٦/١
المادة الخامسة :يُلغى نص البند ) (١٢من المادة السادسة من القرار األساسي رقم ٩٠٤١
تاريخ  ٢٠٠٥/٦/١ويستبدل بالنص التالي:
»  -١٢أسس تقييم موجودات "الھيئة اإلسالمية"«.
../..
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المادة السادسة :يلغى نص البند ) (١من المادة السابعة من القرار األساسي رقم ٩٠٤١
تاريخ  ٢٠٠٥/٦/١ويستبدل بالنص التالي :
» -١تنظيم بيانات "الھيئة اإلسالمية" المالية وفق النماذج )، (٤) ، (٣) ، (٢) ، (١
) (٨) ،(٧) ، (٦) ، (٥و) (٩المرفقة بھذا القرار«.
المادة السابعة :يُلغى نص المادة التاسعة من القرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
ويستبدل بالنص التالي:
» إضافة لألحكام الواردة في ھذا القرار ،تطبق على ھيئات االستثمار الجماعي
اإلسالمية ،في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف األحكام واألنظمة والمبادئ كافة المتعلقة
بھيئات االستثمار الجماعي«.
المادة الثامنةُ :تستبدل عبارة "الھيئة" حيثما وردت في القرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
بعبارة "الھيئة اإلسالمية".
المادة التاسعةُ :تلغى كل من المادة الرابعة و المادة الثامنة من القرار األساسي رقم ٩٠٤١
تاريخ . ٢٠٠٥/٦/١
المادة العاشرةُ :تلغى النماذج ) (٤) ، (٣) ، (٢) ، (١و) (٥المرفقة بالقرار األساسي رقم  ٩٠٤١تاريخ
 ٢٠٠٥/٦/١وتستبدل بالنماذج المرفقة ربطا ً.
المادة الحادية عشرة :يعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الثانية عشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت ،في  ٢٠تشرين األول ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

أنموذج رقـــم ١
للقــرار األسـاسـي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
ھيكلية الحسابات

ھيئات االستثمار الجماعي اإلسالمي
فئة ١
حسابات الرساميل الخاصة
 الرأسمال الرأسمال في بداية الدورة اإلصدارات وإعادة الشراء اإلصدارات إعادة الشراء العموالت عموالت اإلكتتابات عموالت إعادة الشراء اعادة توزيع عموالت من عمليات اإلكتتابات من عمليات إعادةالشراء
 التقلبات في فروقاتالتقييم )*(
 فروقات القطع العمليات على القيم المالية اعباء الشراء اعباء البيع فوائض وانخفاضات القيم فوائض القيم )*( انخفاضات القيم )*( مقبوضات عن ضماناألداء
 اعباء على العمليات ألجلالمثبتة او المشروطة
 ارباح مدورة نتائج الدورة حسابات تسوية تسوية األرباح المدورة تسوية ايرادات الدورة )قيدالتوزيع(
)*( تفصل بحسب الموجودات
وأنواع القيم المالية
والعمليات على القيم.

فئة ٢
حسابات األصول الثابتة
 األصول الثابتة المادية األصول الثابتة المالية -استھالكات األصول الثابتة

فئة ٣
حسابات المحفظة المالية
 االسھم والقيم المشابھةالمتداولة في األسواق
المنظمة )*(
 األوراق المالية األخرىالمتداولة)*( )سندات خزينة،
شھادات إيداع(...
 أسھم أو حصص ھيئاتاإلستثمار الجماعي )تفصل
بين ھيئات مسجلة في
األسواق المنظمة وغير
مسجلة (
 صكوك مالية عمليات شراء وبيع مؤقتلقيم مالبة )*(
 قيم مالية اخرى )*( فروقات تقييم المحفظة)تفصل بحسب انواع القيم
والعمليات(
 فروقات تقييم على عملياتبيع قيم مالية مع حق
اإلسترداد
 عمليات بيع قيم منقولة قيم مستقرضة ثم مباعة قيم مأخوذة باألمانة ثم مباعة قيم مأخوذة برسم اإلستردادثم مباعة
 -قيم مباعة ألجل

)*( تفصل بحسب أنواعھا مع لحظ
حسابات االيرادات السارية،
حيث ينطبق.

فئة ٤
حسابات مع الغير
 متعاملون دائنون وحساباتمرتبطة
 اكتتابات للتسديد مشتريات مؤجلة التسديد ھوامش نقدية مطلوبة ايداعات التأمين قيم مالية مقرضة متعاملون مدينون وحساباتمرتبطة )تفصل بحسب نوع
العمليات(
 موظفون وحسابات مرتبطةاإلجتماعي
الضمان
اإلجتماعية
والمؤسسات
األخرى
 القطاع العام والھيئاتالعامة األخرى
 المساھمون واصحابالحصص
 مدينون ودائنون مختلفون مدينون مختلفون دائنون مختلفون حسابات انتقالية حسابات التسوية انعكاس التعھدات علىالعمليات ألجل المثبتة أو
المشروطة
 اعباء محتسبة مسبقا حسابات توزيع األعباءالدوري

فئة ٥
الحسابات المالية
 مصارف ومؤسسات مالية حسابات تحت الطلب حسابات التوظيفات عمليات القطع ألجل مشترى قطع ألجل بيع قطع ألجل البورصة والوسطاءاآلخرون
 ھيئات مالية اخرى -ايرادات سارية

فئة ٦
حسابات األعباء
 اعباء العمليات المالية )*( األعباء التشغيلية ضرائب ورسوم أعباء الموظفين أعباء تشغيلية جاريةأخرى
 أعباء استثنائية مخصصات األعباءالملحوظة في الموازنة
 -مخصصات اإلستھالكات

فئة ٧
حسابات اإليرادات
 ايرادات العملياتالمالية )*(
 ايرادات اخرى تسوية ايرادات الدورة مدفوعات مسبقة منحصص األرباح

)*( تفصل بحسب انواع العمليات.

)*( تفصل بحسب انواع العمليات.

أنموذج رقـــم ٢
للقــرار األسـاسـي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
اســم ھيئــة االســتثمار الجماعي اإلسالمي _________________________
الشـكل القانوني للھيئــة اإلسالمية  ١صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـان شـھري بمعلومات ماليـة
وتطور أسـعار األسـھم أو الحصص
كما في ______/__/
أ( معلومـات ماليــة
 -١سعر السھم او الحصة في نھاية الشھر السابق
 -٢سعر السھم او الحصة في نھاية الشھر الحالي
١
 -٣القيمة التأسيسية للھيئة اإلسالمية
١
 -٤القيمة السوقية للھيئة اإلسالمية في نھاية الشھر

المبالغ

)القيـم بآالف ل.ل.أو الوحدات النقدية األجنبية(
ب( تطور أسـعار األسھم خالل الشـھر

التاريـخ

سـعر السـھم

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥
-١٦
-١٧
-١٨
-١٩
-٢٠
-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥
-٢٦
-٢٧
-٢٨
-٢٩
-٣٠
-٣١
توقيـع الشـركة المولجـة اإلدارة

 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

أنموذج رقـــم ٣
للقــرار األسـاسـي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١

اســم ھيئــة االســتثمار الجماعي اإلسالمي _________________________
الشـكل القانوني للھيئــة اإلسالمية  ١صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـــان نصـف ســـنوي
بتوزيـع األســھم أو الحصـص
كما في ______/__/

)القيم بماليين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية(

الفتـرة الحاليـة
مقيمون

غير
مقيمين

الفتـرة السـابقة
إجمالي

مقيمون

غير
مقيمين

 -١عدد األسھم والحصص في نھاية الفترة
 منھا التي تزيد ملكية أي شخص طبيعيأو معنوي او مجموعة اقتصادية واحـدة
عن  %١٠من مجموع أسھم او حصص الھيئة
اإلسالمية

١

 -٢مجموع مبالغ االكتتـــابات
 منھـا التي يزيد اكتتــاب أي شـخص أومجموعة عن  %١٠من مجموع أسھم أو
١
حصص الھيئــة اإلسالمية
 -٣مجموع قيم األسـھم او الحصص المعاد شراؤھا
 -٤أنصبة أرباح موزعة او دفعــات مسـبقة
 -٥القيمة البيعية للسھم او الحصة في نھاية الفترة

توقيـع الشـركة المولجـة اإلدارة

 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

توقيع مفوضي المراقبة

إجمالي

أنموذج رقـم ٤

للقــرار األسـاسـي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
اســم ھيئــة االســتثمار الجماعي اإلسالمي _________________________
الشـكل القانوني للھيئــة اإلسالمية  ١صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـان نصـف ســـنوي
بتوزيع الموجودات الصافية
كما في

الفئـــــة
مقيم

)القيم بماليين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية(
نسبة مجموع كل
المبالغ
النسبة في نھاية
فئة الى مجموع
الفترة السابقة
الموجودات
إجمالي
غير مقيم

 -١اسھم وقيم مشابھة
 في مصارف ومؤسسات ماليةمنھا :المتداولة في األسواق المنظمة
 في القطاع الخاص غير الماليمنھا :المتداولة في األسواق المنظمة
 -٢شھادات اإليداع
 المشتراة من مصرف لبنان المشتراة من مؤسسات إصدار دولية المشتراة من المصارف أخرى -٣أسھم او حصص ھيئات االستثمار الجماعي
منھا :المتداولة في األسواق المنظمة
 -٤صكوك حكومية واسالمية لبنانية وغير لبنانية
 صكوك حكومية صكوك اسالمية لبنانية صكوك اسالمية غير لبنانية صكوك مالية أخرى -٥قيم منقولة أخرى )**(
 - ٦مجموع المحفظة المشتراة )(٥+٤+٣+٢+١
منھا :لدى الوديع
 -٧ذمم مدينة )(+
 -٨ذمم دائنة )(-
 -٩عمليات مع مصارف وشركات مالية أخرى  +أو )(-
 إيداعات توظيفات عمالت اجنبية لإلستالم عمالت اجنبية للتسليم +أو )(-
 -١٠مختلف
 -١١مجموع الموجودات الصافية )(١٠+٩+٨+٧+٦
 -١٢عدد الوحدات
 -١٣صافي الموجودات للوحدة الواحدة
)*( تدرج المبالغ وفقا لقيمتھا في الميزانية )القيمة السوقية او القيمة التعاقدية( مع األخذ بعين االعتبار فروقات التقييم )بين القيمة
بتاريخ إدخالھا في الميزانية والقيمة اآلنية( ،االيرادات المحتسبة مسبقا"وااليرادات السارية غير المستحقة حيث ينطبق
)**( في حال وجودھا ،ترفق تفاصيلھا مع ھذا البيان.
توقيع الشركة المولجة اإلدارة
توقيع مفوضي المراقبة

 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

أنموذج رقـــم ٥
للقــرار األسـاسـي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
اســم ھيئــة االســتثمار الجماعي اإلسالمي ___________________
الشـكل القانوني للھيئــة اإلسالمية  ١صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________
الدورة االخيرة
مجموع
ل.ل .أجنبي

الموجـودات
 - ١صافي االصول الثابتة غير المادية
 - ٢محفظة االستثمارات  -المشتراة
 ١-٢اسھم وقيم مشابھة
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع منھا فروقات التقييم ٢-٢شھادات إيداع
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع المشتراة حتى االستحقاق منھا فروقات التقييم ٣-٢أسھم او حصص ھيئات االستثمار الجماعي
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيعمنھا فروقات التقييم ٤-٢صكوك
 المشتراة لغرض المتاجرة المشتراة والمتوفرة للبيع المشتراة حتى االستحقاق منھا فروقات التقييم ٥-٢قيم منقولة أخرى )**(
 المشتراة لغرض المتاجرة -المشتراة والمتوفرة للبيع

الميـزانيـة النھائيـــة

كما فـي
الدورة السـابقة
مجموع
ل.ل .اجنبي

)القيم بماليين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية(
الدورة الســـابقة
الدورة األخيرة
مجموع
مجموع ل.ل .اجنبي
ل.ل .أجنبي

المطلوبات

 - ١الرساميل الخاصة
 رأسمال نتائج سابقة مدورة )(١ حساب تسوية النتائج المدورة )(١ مقدمات رأس المال القابلة للرسملة )(٣ القابلة للتخصيص )(٤ القابلة للتوزيع )(٣مجمــوع الرساميل الخاصة
 - ٢محفظة االستثمارات  -المباعة
 ١- ٢بيع مؤقت او مع حق االسترداد لقيم مالية
 ديون ممثلة لقيم مالية مستقرضة ديون ممثلة لقيم مالية معطاة مع حق االسترداد ٢- ٢عمليات بيع قيم منقولة )(٦
 - ٣ذمم دائنة ودائنون مختلفون
 - ٤مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
خارج الميزانية
 - ١سندات للتسليم
 - ٢تعھدات على عقود ألجل مثبتة في االسواق المنظمة )(٥
 - ٣تعھدات على عقود ألجل مشروطة في االسواق المنظمة )(٥
 - ٤تعھدات بالتراضي )(٥
 - ٥تعھدات أخرى.
) (١تدخل مباشرة في الرأسمال في الھيئات الترسملية.
) (٢بعد تسوية أرباح الدورة وتنزيل التوزيعات المسبقة خالل الدورة ،في حال وجدت.

 المشتراة حتى االستحقاق -منھا فروقات التقييم

 - ٣ذمم مدينة ومدينون مختلفون
 - ٤االموال النقدية
مجموع الموجودات
 -١مع األخذ بعين االعتبار فروقات التقييم والفوائد السارية غير المستحقة

 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

) (٣ينطبق فقطعلى ھيئات االستثمار الجماعي الترسملية او ذات االيرادات القابلة للتوزيع.
١
) (٤بحسب السياسة المقررة في الھيئة اإلسالمية .
) (٥ال تجرى ھذه العمليات إال بعد موافقة مصرف لبنان.
) (٦قيم مستقرضة او مأخوذة باألمانة او مع حق االسترداد ثم مباعة ،وقيم مباعة ألجل.

توقيع الشركة المولجة اإلدارة

توقيع مفوضي المراقبة

أنموذج رقـــم ٦
اســم ھيئــة االســتثمار الجماعي اإلسالمي ___________________
الشـكل القانوني للھيئــة اإلسالمية  ١صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________
أ( حســاب النتائـج
 - ١إيرادات العمليات المالية
 ١- ١ايرادات االسھم والقيم المشابھة
 ٢- ١إيرادات شھادات االيداع
 ٣- ١ايرادات صكوك مالية
 ٤- ١إيرادات أسھم أو حصص ھيئات االستثمار الجماعي
 ٥- ١إيرادات من االيداعات
 ٦- ١إيرادات مالية اخرى
مجمـــــوع ١
 - ٢أعباء العمليات المالية )*(
 ١- ٢أعباء عمليات شراء وبيع مؤقت ألوراق مالية
 ٣- ٢أعباء مالية أخرى
مجمــــوع ٢
نتائـــج العمليات الماليـة )(٢- ١
 - ٣ايرادات اخرى
 - ٤عمولة اإلدارة )في حال ادارة الصندوق على أساس الوكالة(
 - ٥أتعاب مھنية
 - ٦أعباء ادارية
 - ٧مخصصات االســتھالكات
 - ٨أعباء مختلفة
صافي الدخل أو الخسارة من االستثمار
 - ٩المكاسب او الخسائر المحققة و/أو غير المحققة من االستثمارات
 ١- ٩صافي المكاسب أو الخسائر المحققة من االستثمارات
 ٢- ٩التغيير في الزيادة أو النقص غير المحققين في قيمة االستثمارات
صافي المكاسب أو الخسائر من االستثمارت
١
صافي الدخل أو الخسارة قبل نصيب مدير الھيئة اإلسالمية
١
 - ١٠نصيب مدير الھيئة اإلسالمية
النتائج
القابلة للرسملة
القابلة للتخصيص
القابلة للتوزيع
)*( مع األخذ بعين االعتبار الفوائد السـارية غير المستحقة ،حيث ينطبق.

 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

للقــرار األسـاسـي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١

حسـاب النـتائج السـنوي
وتطـور الموجـودات الصافيــة

المبالـــــــــغ
الدورة االخيرة الدورة السابقة

من  ......ولغاية ......

)القيم بماليين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية(
ب( تطور الموجودات الصافية
 - ١الموجودات الصافية في اول الدورة
١
 - ٢االكتتابات )بما فيھا العموالت المقبوضة من الھيئة اإلسالمية (
١
 - ٣قيمة االسھم والحصص المعاد شراؤھا )ما عدا العموالت المقبوضة من الھيئة اإلسالمية (
 - ٤فائض القيمة المحقق على االستثمارات
 - ٥انخفاض القيمة المحقق على االستثمارات
 - ٦فائض القيمة على عمليات االدوات ألجل والمشروطة المحقق
 - ٧انخفاض القيمة على عمليات االدوات ألجل والمشروطة المحقق
 +أو ) (-
 - ٨فروقات القطع
 +أو ) (-
 - ٩التقلبات في فروقات تقييم االستثمارات
 - ١٠التقلبات في فروقات تقييم المراكز المفتوحة في عمليات االدوات الجل والمشروطة  +أو ) (-
١
 - ١١التغيرات في المؤونة لتدني قيمة حصة الھيئة اإلسالمية في شركات قيد التصفية  +أو ) (-
 - ١٢توزيعات أرباح الدورة السابقة
 +أو ) (-
 - ١٣النتيجة الصافية للدورة قبل حساب التسوية
 - ١٤المدفوعات المسبقة خالل الدورة
 +أو ) (-
 - ١٥عناصر أخرى )**(
 - ١٦الموجودات الصافية في نھاية الدورة.

المبالــــــغ
الدورة االخيرة الدورة السـابقة

)**( في حال وجودھا ،ترفق تفاصيلھا مع ھذا البيان.

توقيع الشـركة المولجة اإلدارة

توقيع مفوضي المراقبة

أنموذج ملخص عن ھيئة االستثمار الجماعي اإلسالمي )أنموذج رقم (٧

١
٢
٣
٤

-

- ٥
- ٦
- ٧
- ٨
- ٩
- ١٠
- ١١
- ١٢
- ١٣
- ١٤
- ١٥
- ١٦

- ١٧
- ١٨
- ١٩
- ٢٠

اسم "الھيئة اإلسالمية  "١ورقم التعريف العائد لھا ). (... ، SEDOL number
جنسيتھا .
نظامھا القانوني ) :شركة استثمار  ،تراست  ، Trustالخ. (....
الشركة المولجة بادارة ھيئة االستثمار اإلسالمية  : ١موضوعھا ومركزھا ) .امكانية
انتداب الغير للقيام بمھامھا( .
الشركة المولجة بوضع استراتيجية االستثمار ومتابعتھا )اذا وجدت( :موضوعھا،
مركزھا وتاريخ منحھا الترخيص .
شركة التسويق ) اذا وجدت(  :موضوعھا  ،مركزھا وتاريخ منحھا الترخيص .
المستشار االستثماري )اذا وجد(  :موضوعه ومركزه .
الوديع  :موضوعه  ،مركزه  ،مھامه وتاريخ منحه الترخيص .
ھيئة التدقيق  :موضوعھا ومركزھا .
شكـل ھيئـة االستثمـار الجماعـي :صنـدوق منفـرد – صنـدوق مظلـة
) (UMBRELLA-fUNDالخ. ...
تاريخ االنشاء .
تاريخ منح الترخيص من السلطات المختصة في بلد المنشأ .
مختصر عن سياسة االستثمار المتبعة ) المكان  ،قطاع التوظيف  ،الخ.( ...
تاريخ إقفال الحسابات السنوية .
المخاطر الخاصة )اذا وجدت( ). (Special Risk Warning
االعباء والعموالت كافة المفروضة لدى االستثمار في "الھيئة اإلسالمية : "١
 عمولة االنتساب . عمولة الخروج المبكر . العمولة السنوية . العمولة االضافية العائدة للتسويق في لبنان ) اذا وجدت ( .عملة "الھيئة اإلسالمية . "١
"الممثل" او المروج في لبنان .
طريقة التسويق في لبنان .
مالحظات اخرى .

 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

أنموذج رقـم ٨
بيان شھري عن أداء وتطور أسعار األسھم أو الحصص
وحجم االكتتاب
كما في----/--/ --
اسم ھيئة االستثمار الجماعي اإلسالمي
١
:
الشكل القانوني للھيئة اإلسالمية
:
المدير
:
الوديع
:
مفوضو المراقبة

:

السعر
سعر السھم
أو الحصة
في نھاية
الشھر
السابق

سعر السھم
أو الحصة
في نھاية
الشھر
الحالي

القيمة
التأسيسية

األداء
نسبة األداء في
نھاية الشھر

نسبة األداء
الفصلي

القيمة
السوقية في
Quarterly
Monthly
نھاية
Performance Performance
الشھر

اإلكتتاب
نسبة األداء
منذ بداية السنة
لغاية نھاية
الشھر الحالي
)(YTD

حجم االكتتاب
في التسويق
األولي

رصيد حجم
االكتتاب في
نھاية الشھر

توقيع الشركة المولجة اإلدارة
ـ ـ ـ ــ ــ
 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

عدد المكتتبين

األرباح
والخسائر

)نصف سنوي(

محققة

غير محققة

توقيع مفوضي المراقبة

أنموذج رقـــم ٩

للقــرار األسـاسـي رقم  ٩٠٤١تاريخ ٢٠٠٥/٦/١
اســم ھيئــة االســتثمار الجماعي اإلسالمي _________________________
الشـكل القانوني للھيئــة اإلسالمية  ١صـندوق/شـركة
شــركة اإلدارة _______________
الوديـــــع _______________
مفوضو المراقبة _______________

بيـان شھري
بتوزيع المحفظة المالية المشتراة
كما في
الفئـــــة

مقيم

)القيم بماليين ل.ل .أو بآالف الوحدة النقدية األجنبية(
الدورة السابقة
الدورة األخيرة
إجمالي
غير مقيم
مقيم
إجمالي
غير مقيم

 -١اسھم وقيم مشابھة
 اسھم وقيم مشابھة لبنانيةمنھا :اسالمية
 اسھم وقيم مشابھة غير لبنانيةمنھا :اسالمية
 -٢شھادات اإليداع
 شھادات ايداع لبنانيةمنھا :اسالمية
 شھادات ايداع غير لبنانيةمنھا :اسالمية
 -٣أسھم او حصص ھيئات االستثمار الجماعي
 اسھم اوحصص ھيئات االستثمار الجماعي البنانيةمنھا :اسالمية
 اسھم اوحصص ھيئات االستثمار الجماعي غير البنانيةمنھا :اسالمية
 -٤صكوك حكومية واسالمية لبنانية وغير لبنانية
 صكوك لبنانيةمنھا  -:صكوك مشاركة
 صكوك مضاربة صكوك اجارة صكوك السلم صكوك استصناع صكوك اسالمية أخرى صكوك غير لبنانيةمنھا  -:صكوك مشاركة
 صكوك مضاربة صكوك اجارة صكوك السلم صكوك استصناع صكوك اسالمية أخرى -٥قيم منقولة أخرى )**(
 قيم منقولة أخرى لبنانيةمنھا  :اسالمية
 قيم منقولة أخرى غير لبنانيةمنھا  :اسالمية
 -٦مجموع المحفظة المشتراة
منھا :لدى الوديع
)*( تدرج المبالغ وفقا لقيمتھا في الميزانية )القيمة السوقية او القيمة التعاقدية( مع األخذ بعين االعتبار فروقات التقييم
بين القيمة بتاريخ إدخالھا في الميزانية والقيمة اآلنية(.
)**( في حال وجودھا ،ترفق تفاصيلھا مع ھذا البيان.

توقيع الشركة المولجة اإلدارة

 -١ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮاً ﻛﻠﻤﺔ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« .

توقيع مفوضي المراقبة

