
:٩٢٠١ایلول ٣٠◄

. یمكن ٢٠١٩أیلول ٣٠وغیرالمدققة للفترة المنتھیة بتاریخ ش.م.ل. عن نشر بیاناتھ المالیة المجمعةیعلن بنك بیمو 
:تنزیل ھده البیانات من خالل الرابط التالي

w.bse.com.lb/Portals/0/Bemo%20FS%2020190930%20Ar.pdfhttp://ww

٢٤/١٢/٢٠١٩–النشرة الیومیة 

دعوة لحضور جمعیة عمومیة منعقدة بصورة إستثنائیة

إن حضرات المساھمین في بنك بیمو ش.م.ل. مدعوون لحضور إجتماع الجمعیة العمومیة التي ستنعقد بصورة 
ً من یوم اإلثنین الواقع في  في مكاتب المصرف في ٢٠١٩كانون األول ٢٣إستثنائیة عند الساعة التاسعة صباحا

اإلطالع -الیاس سركیس، بنایة بنك بیمو، الطابق الثاني وذلك للتداول في جدول األعمال التالي: األشرفیة، شارع 
المتعلق باإلطار ٥٣٢التعمیم الوسیط رقم والموافقة على عقد المقدمات النقدیة المخّصص للرأسمال عمالً بأحكام

أمور مختلفة.  یرجى من حضرات -.  ٤/١١/٢٠١٩التنظیمي لكفایة رسامیل المصارف العاملة في لبنان تاریخ 
التقید بأحكام النظام األساسي للمصرف في حال رغبتھم حضور الجمعیة العمومیة لمساھمي المصرف، المساھمین 

.وفقاً للنصاب واألكثریة المطلوبین قانوناً لتعدیل النظام األساسية ستعقد یمع اإلفادة بأن الجمع

٢٧/١١/٢٠١٩–یومیة النشرة ال

◄٣٠٢٠١٩:

٣٠فترة.ب
٢٠١٩

http://www.bse.com.lb/Portals/0/Bemo%20FS%2020190630%20Ar.pdf

–٣٠/٧/٢٠١٩

توزیع أسھم عادیة مجانیة 

في مكاتب ٢٠١٩أیار ٦وافقت الجمعیة العمومیة غیر العادیة لبنك بیمو ش.م.ل. خالل إجتماعھا المنعقد بتاریخ
وعلیھ حدد ؛فقط لحملة األسھم العادیةالمصرف في ریاض الصلح على توزیع سھم واحد عادي لكل أربعة أسھم 

كما ستظھر في قیود شركة میدكلیر (الودیع المركزي) ٢١/٦/٢٠١٩) للمستفدین في Record Dateتاریخ السجل (
العادیةوبالتالي سیتم تداول أسھم بنك بیمو ش.م.ل. ؛٢٤/٦/٢٠١٩تاریخ بھذا تاریخ على أن یتم توزیع ھذه األسھم ب

.١٩/٦/٢٠١٩) إعتباراً من Ex-Dateدون حق التوزیع المجاني (

–١٨/٦/٢٠١٩
إلدارة إلى الجمعیة العمومیة:تقریر مجلس ا



الموجھ للجمعیة العمومیة العادیة للمساھمین التي إنعقدت تقریر مجلس اإلدارةیعلن بنك بیمو ش.م.ل. عن نشر
.٢٠١٩أیار ٦بتاریخ 

–١٠/٥/٢٠١٩
:تقریر مجلس اإلدارة الخاص

١٥٨والمعد وفقا ألحكام المادتین ٢٠١٨للسنة المالیة تقریر مجلس اإلدارة الخاصیعلن بنك بیمو ش.م.ل. عن نشر
.  من قانون التجارة اللبناني١٥٩و 

–١٠/٥/٢٠١٩
٣١٢٠١٨والمدققة المجمعة◄

كانون ٣١والبیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة بتاریخ ریر مدققي الحساباتتقش.م.ل. عن نشربیمویعلن بنك 
.٢٠١٨األول 

–١٠/٥/٢٠١٩
◄٨٢٠١:

في مكاتب ٢٠١٩أیار ٦ادیة لبنك بیمو ش.م.ل. خالل إجتماعھا المنعقد بتاریخ وافقت الجمعیة العمومیة الع
/ دوالر ٢٫٤٥٠٫٠٠٠بقیمة إجمالیة /٢٠١٨المصرف في ریاض الصلح، على توزیع أنصبة أرباح عن سنة 

د د.أ. للسھم الواح٧: ٢٠١٣إصدار أسھم تفضیلیّة كما یلي:ألصحاب األسھم التفضیلیةأمیركي موّزعة فقط 
بعد حسم ١٠/٦/٢٠١٩%).  سوف تدفع ھذه المبالغ إبتداًء من ١٠د.أ. صافي ضریبة التوزیع بنسبة ٦٫٣٠(

% وذلك ألصحاب األسھم التفضیلیة، كما ستظھر في قیود شركة میدكلیر (الودیع ١٠ضریبة التوزیع البالغة 
). Record Date(٢٠١٩أیار ١٤المركزي) بتاریخ 

-٧/٥/٢٠١٩

:٢٠١٩اذار ٣١غیر المدققة المجمعة

. ٢٠١٩آذار٣١عن نشر بیاناتھ المالیة المجمعة وغیر المدققة للفترة المنتھیة بتاریخ .بنك بیمو ش.م.لیعلن
:یمكن تنزیل ھده البیانات من خالل الرابط التالي

http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20FS%2020190331%20Ar.pdf

٢٥/٤/٢٠١٩–النشرة الیومیة 

بنك بیمو ش.م.لیتشرف مجلس ادارة 

ل -للتداول في جدول األعمال التالي:  ٢٠١٩أیار ٦الواقع في 
٢٠١٨-.  ٢٠١٨  .-

١٥٩و١٥٨



-.  ١٥٢والمادة 
-وتخصیص نتائج السنة المالیة، ودفع الفوائد على المقدمات النقدیة.  ٢٠١٨السنة المالیة 

--٣١/١٢/٢٠١٨المالیة المجمعة لغایة 
–تحدید مخصصات رئیس مجلس اإلدارة -.  ٢٠١٨ھم خالل السنة المالیة اإلدارة عن أعمال

-.  ٢٠١٩تحدید مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة -.  ٢٠١٩
أمور مختلفة.  یرجى من حضرات المساھمین التقید بأحكام النظام ا-أتعابھما.  

١٩٧المستندات المنصوص عنھا في المادة 
قبل خمسة عشر یوماً من انعقاد الجمعیة. 

١٦/٤/٢٠١٩–النشرة الیومیة 

دعوة لحضورالجعیة العمومیة غیر العادیة

بیمو ش.م.ل. بدعوة المساھمین لحضور الجمعیة العمومیة غیر العادیة لبنك بیمو ش.م.ل. التي یتشرف مجلس إدارة بنك 
ستنعقد في مكاتب اإلدارة العامة في ریاض الصلح، بنایة العسیلي، الطابق السابع، عند الساعة الحادیة عشرة من نھار 

تعدیل بعض المواد -زیادة رأسمال المصرف.  -للتداول في جدول األعمال التالي:  ٢٠١٩آیار ٦اإلثنین الواقع في 
أمور مختلفة.  على المساھمین الراغبین -من النظام األساسي للمصرف السیما المواد المتعلقة بجدول أعمال الجمعیة.  

في حضور ھذه الجمعیة العمومیة غیر العادیة أن یتقیدوا بأحكام النظام األساسي للمصرف والنصوص القانونیة 
لتنظیمیة المرعیة اإلجراء.وا

١٦/٤/٢٠١٩–النشرة الیومیة 
◄٣١٢٠١٨:

. ٢٠١٨كانون األول٣١المنتھیة بتاریخ للسنةعن نشر بیاناتھ المالیة المجمعة وغیر المدققة .بنك بیمو ش.م.لیعلن
:خالل الرابط التاليیمكن تنزیل ھده البیانات من 

http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20FS%2020181231%20Ar.pdf

٢٩/١/٢٠١٩–النشرة الیومیة 

:٢٠١٨ایلول ٣٠◄

ابلول٣٠فترة.ب
٢٠١٨

http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20FS%2020181009%20Ar.pdf

٢٩/١٠/٢٠١٨–النشرة الیومیة 
◄٣٠٢٠١٨:

٣٠فترةة المجمعة وغیر المدققة لل.ب
٢٠١٨

http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20Financials%20June%202018.pdf



–٢٦/٧/٢٠١٨

:٣١٢٠١٧والمدققة المجمعة◄

٣١فترةللوالمدققة المجمعةعن نشر .ب
٢٠١٧

http://www.bse.com.lb/Portals/0/2017%20Banque%20BEMO%20Consolidated%
20Financial%20Statements.pdf

–١/٦/٢٠١٨

 الجمعیة العمومیةتقریر مجلس اإلدارة إلى:

أیار ٢٨التي انعقدت في إلى الجمعیة العمومیةالموجھتقریر مجلس اإلدارةنشرعن.بیعلن 
٢٠١٨.

.bse.com.lb/Portals/0/Banque%20BEMO%20Board%20of%20Directorhttp://www
s%20reports%20to%20GA%2020180528.pdf

–١/٦/٢٠١٨

الخاص:تقریر مجلس اإلدارة

التي انعقدت في إلى الجمعیة العمومیةالموجھالخاصتقریر مجلس اإلدارة نشرعن.بیعلن 
. ٢٠١٨ار أی٢٨

http://www.bse.com.lb/Portals/0/Banque%20BEMO%20Board%20special%20report%20article%
20158%20and%20159%20commerce%20for%20GA%2020180528.pdf



–١/٦/٢٠١٨

المّوزع:٧٢٠١تحدید تاریخ بدء تداول أسھم بنك بیمو ش.م.ل. في بورصة بیروت دون ربح سنة ◄

Record)٢٠١٧٤/٦/٢٠١٧بتوزیع أنصبة أرباح عن السنة المالیة ٢٨/٥/٢٠١٨
date)

(Ex-dividend date)٣١/٥/٢٠١٨فیھاالموافق خمیسھو یوم ال.

-٢٩/٥/٢٠١٨

◄٧٢٠١:
فـي لمصـرفافـي ٢٨٢٠١٨

٢٠١٧٩,٧٩٢، ریاض الصلح

٩٠١٠ل.ل. للسهم الواحد (١٠٠(%

 ٦,٣٠١٠د.أ. للسهم الواحد (٧: ٢٠١٣إصدار(%

١٢٢٠١٨١٠ء من تدفعسوف 
٤٢٠١٨)Record Date(.

-٢٨/٥/٢٠١٨

◄



یتشـرف مجلـس ادارة 
عنــد الســاعة التاســعة مــن 

جدول األعمال التالي:للتداول في٢٨٢٠١٨نهار اإلثنین الواقع في 

٢٠١٧-١.
٢٠١٧-٢.
٣-

مــــن قــــانون النقــــد ١٥٢المــــادة مــــن قــــانون التجــــارة  و ١٥٩و١٥٨

٢٠١٧-٤
٣١/١٢/٢٠١٧-٥
إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد-٦
٢٠١٧-٧.
.٢٠١٨المدیر العام عن سنة –-٨
٢٠١٨-٩.

١٠-
أمور مختلفة-١١

١٩٧المنصوص عنها في المادة 

-٣/٥/٢٠١٨

:٢٠١٨اذار ٣١غیر المدققة المجمعة◄

اذار ٣١فترةللغیر المدققة المجمعةعن نشر.ب
٢٠١٨



-O%20Financials%20Q1http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEM
2018%20Arabic%20Version.pdf

–٢٧/٤/٢٠١٨

:٣١٢٠١٧ةغیر المدققةالمجمع◄

٣١سنة.ب
٢٠١٧األول 

http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20FS%20December%202017.pdf

–٣٠/١/٢٠١٨

ة سندات الدین المرؤوسة◄
:)٥/٩/٢٠١٧ش.م.ل. (إصدار 

٥عمالً بأحكام القرار الثاني المتخذ من الجمعیة العمومیة العادیة لبنك بیمو ش.م.ل. المنعقدة بصورة إستثنائیة بتاریخ 
دین الكرام لحضور الجمعیة المدیر العام بدعوة حضرات حملة سندات ال–، یتشرف رئیس مجلس إدارة ٢٠١٧ایلول 

العمومیة التأسیسیة لھیئة حملة سندات الدین المرؤوسة التي ستنعقد في مكاتب اإلدارة العامة للمصرف الكائنة في 
بیروت، شارع ریاض الصلح، بنایة العسیلي، الطابق السابع، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من یوم االثنین الواقع 

في جدول االعمال التالي: للتداول١٥/١/٢٠١٨في 

التحقق من إكتمال اإلكتتاب بجمیع سندات الدین المرؤوسة وتسدید قیمتھا.-١
البحث والمناقشة في نظام ھیئة حاملي سندات الدین المرؤوسة وإتخاذ القرار المناسب بشأنھ .-٢
تعیین ممثل لحملة السندات.-٣
أمور مختلفة.-٤

–٢٨/١٢/٢٠١٧



من قانون التجارة:١٢٦◄





–١٦/١١/٢٠١٧



:٢٠١٧أیلول ٣٠المجمع◄

أیلول ٣٠فترة.ب
٢٠١٧

http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20FS%20September%202017.pdf

–٢٦/١٠/٢٠١٧

:٢٠١٧أیلول ٥المنعقدة ◄

٥عــن نشــر .ب
٢٠١٧.

٥/٩/٢٠١٧(

–٦/٩/٢٠١٧

:المنعقدة دع◄
. مجلس ادارة إن 

-ئنةاالكاإلدارة العامة
للتداول في جدول األعمال التالي:٢٠١٧أیلول ٥الواقع في من نهار الثالثاء عاشرةاعة الالس

-
أمور مختلفة-

–١٧/٨/٢٠١٧

:٢٠١٧ن ٣٠المجمع◄

٣٠فترة.ب
٢٠١٧

b/Portals/0/BEMO%20FS%20June%202017.pdfhttp://www.bse.com.l



–٢٧/٧/٢٠١٧

المّوزع:٢٠١٦تحدید تاریخ بدء تداول أسھم بنك بیمو ش.م.ل. في بورصة بیروت دون ربح سنة ◄

٥/٦/٢٠١٧یخ بناًء على االعالن الصادر عن بنك بیمو ش.م.ل. المتضمن قرار الجمعیة العمومیة العادیة السنویة تار
(Record date)٩/٦/٢٠١٧لحملة أسھم المصرف بتاریخ ٢٠١٦بتوزیع أنصبة أرباح عن السنة المالیة 

(Ex-dividend date) ٧/٦/٢٠١٧ھو یوم االربعاء الموافق فیھ.

-٥/٦/٢٠١٧

◄٦٢٠١:
فـي لمصـرف افي ٥٢٠١٧

ملیو ٢٠١٦٨,٥٩٩

٧٦٥ل.ل. للسهم الواحد (٨٠(%

 ٦,٦٥٥د.أ. للسهم الواحد (٧: ٢٠١٣إصدار(%

٢٢٢٠١٧٥تدفعسوف 
٩٢٠١٧)Record Date(.

-٥/٦/٢٠١٧

:٦٢٠١ألول ١٣◄

٣١.ب
٢٠١٦



ww.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20Audited%2031%20dec%202016.pdfhttp://w

–١٩/٥/٢٠١٧

◄

یتشـرف مجلـس ادارة 
وذلـك یـوم المصرف في األش

للتداول في جدول األعمال التالي:عند الساعة التاسعة ٥٢٠١٧الواقع في اإلثنین 

٢٠١٦-١٢.
.٢٠١٦نة -١٣
١٤-

مــن قــانون ١٥٢مــن قــانون التجــارة  والمــادة ١٥٩و١٥٨

لســنة ٢٠١٦-١٥

٣١/١٢/٢٠١٦-١٦
٢٠١٦-١٧.
.٢٠١٧المدیر العام عن سنة –-١٨
٢٠١٧-١٩.
مفوضیینتع-٢٠
أمور مختلفة-٢١

١٩٧المنصوص عنها في المادة 

-١٨/٥/٢٠١٧



:٢٠١٧ّاذار ٣١◄

ّاذار ٣١فترة.ب
٢٠١٧

http://www.bse.com.lb/Portals/0/Bemo%20FS%20march%202017%20Ar.pdf

–٢٨/٤/٢٠١٧

◄١٣٦٢٠١:

٣١.ب
٢٠١٦األول 

http://www.bse.com.lb/Portals/0/Bemo%20FS%2020161231.pdf

٣٠/١/٢٠١٧–النشرة الیوم

:٢٠١٦أیلول٠٣المالي◄

أیلول ٣٠فترة.ب
٢٠١٦

http://www.bse.com.lb/Portals/0/1609%20Bemo%20financials.pdf

–٢٧/١٠/٢٠١٦



:إعالن ◄

/ ٢٤/١٠/٢٠١٦٧,٦٤٧,٣١١.ش.م.لو مــ
١٢,٢٣٥,٦٩٧,٦.و ش.م.لمــســهمًا مــن أســهمه فــي رأســمال 

/ د.أ. للسهم الواحد.١,٦تداول /

–٢٦/١٠/٢٠١٦

◄٧٢٠١٦:

الموافقــة علــى -علــى:٧٢٠١٦ة لمســاهمي 
و ٢٠١٥ي

٢٠١٥.-
على أصحاب االسـهم ٢,٤٥٠,٠٠٠/ الف ل.ل. (٢٠١٥/٣,٦٩٣,٣٧٥

-/ ل.ل. للســـهم الواحـــد. ٣,٦٨٣,١٠٢٦٠/مبلـــغةال
١٥٢-.٢٠١٥

إنتخـاب مجلـس إدارة جدیـد -من قـانون النقـد والتسـلیف.
, , ف من، مؤل٢٠١٩٢٠١٨العام 

و , , بیتـر, یوسـف منصـور انطـوان , 

تحدیـد -٦مـن قـانون التجـارة. ١٥٩و ١٥٨-
٢٠١٦-٢٠١٦.٧

Fiduciaire du Moyen Orient (FMO)تحدید أتعاب و

–٢/٨/٢٠١٦

:٣٠٢٠١٦غیر◄

٣٠فترة.ب
٢٠١٦

http://www.bse.com.lb/Portals/0/BEMO%20Publication%20160630.pdf

–٢٨/٧/٢٠١٦



٢٠١٥ ◄ت
الموزع:

بتوزیع ٢٠١٦حزیران ٧و ش.م.ل. المتضمن قرار الجمعیة العمومیة العادیة تاریخ بناء على اإلعالن الصادر عن بنك بیم
، تعلن بورصة بیروت أن تاریخ بدء التداول بأسھم بنك بیمو ٢٠١٦حزیران ١٤أنصبة أرباح لحاملي أسھم المصرف بتاریخ 

حزیران ١٠الموافق فیھ ھو یوم الجمعة Ex-dividend dateش.م.ل. في بورصة بیروت دون قیمة الربح الموزع 
٢٠١٦.

-٨/٦/٢٠١٦

◄٢٠١٥:
٧٢٠١٦

٢٠١٥٧,٣٧٦نة 

٥٧٥ل.ل. للسهم الواحد (٦٠(%

 ٦,٦٥٥د.أ. للسهم الواحد (٧: ٢٠١٣إصدار(%
٢١٢٠١٦٥تدفعسوف 

١٤٢٠١٦)Record Date(.

-٨/٦/٢٠١٦

دعوة ◄
یتشـرف مجلـس ادارة 

الواقـع ثالثـاء-
اسعة للتداول في جدول األعمال التالي:عند الساعة الت٧٢٠١٦في 

٢٠١٥-٢٢.
٢٠١٥-٢٣.
٢٤-

مــن قــانون ١٥٢انون التجــارة  والمــادة مــن قــ١٥٩و١٥٨



٢٠١٥-٢٥

٣١/١٢/٢٠١٥-٢٦
.أعضاء مجلس إدارة جددإنتخاب -٢٧
٢٠١٥-٢٨.
.٢٠١٦المدیر العام عن سنة –-٢٩
٢٠١٦-٣٠.
مفوضتعیین-٣١
أمور مختلفة-٣٢

١٩٧المنصوص عنها في المادة 

-٥/٥/٢٠١٦

◄١٣٢٠١٥:

٣١.ب
٢٠١٥األول 

com.lb/Portals/0/BEMO%20Unaudited%2031%20December%202015.pdfhttp://www.bse.

–٢٨/١/٢٠١٦

◄٢٠١٤:
فــي ٢٩٢٠١٥.لبوافقــت 

٢٠١٤٦,٧٩٣



٤٧,٥٥ل.ل. للسهم الواحد (٥٠(%

:ألصحاب األسهم ال
 ٦,٦٥٥د.أ. للسهم الواحد (٧: ٢٠١٣إصدار(%

% وذلك ألصحاب ٩٢٠١٥٥هذه تدفعسوف 
٤

٢٠١٥)Record Date ،(وسوف یتم تداول األسهم بدون حصة ال
Ex-Dividend(٢٢٠١٥من  Date(.

-١/٦/٢٠١٥

◄

یتشـرف مجلـس ادارة 
-

للتداول في جدول األعمال التالي:عند الساعة التاسعة ٢٩٢٠١٥في 

.٢٠١٤لسنة عن أعمال المصرف-١
.٢٠١٤لسنة -٢
الخــاص اإلســتماع إ-٣

مــــن قــــانون النقــــد ١٥٢مــــن قــــانون التجــــارة  والمــــادة ١٥٩و١٥٨

٢٠١٤-٤
٣١/١٢/٢٠١٤المصا-٥
مجلس إدارة جدید.عضوإنتخاب-٦
٢٠١٤-٧.
.٢٠١٥المدیر العام عن سنة –-٨
٢٠١٥-٩.

١٠-
أمور مختلفة-١١



١٩٧المنصوص عنها في المادة 

-٧/٥/٢٠١٥

◄١٠٢٠١٥:
–في . التي انعقدت 

التالي:١٠٢٠١٥الواقع في اءنهار الثالثقبل ظهر-العسیلي

٢٠١٦٢٠١٥.

١٦/٣/٢٠١٥–النشرة ال

◄
یدعو مجلس ادارة 

للتـداول فـي ١٠٢٠١٥الواقع في -–
جدول األعمال التالي:

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد-١
أمور مختلفة-٢

–٢٢/١/٢٠١٥







–١٠/١٢/٢٠١٤



:٢٤١٤٢٠بمحضر◄

٢٤٢٠١٤. التـي انعقـدت 
/ د.أ. ٢٥,٠٠٠,٠٠٠الموافقة على 

/ د.أ. ٢٥,٠٠٠,٠٠٠/::سندات دین مرؤوسة. :
/ ســند. ٢,٥٠٠/: عــدد ســندات الــدین/ د.أ. ١٠,٠٠٠: /لســند الــدین الواحــد

مهلـة اإلكتتـاب
: الضــمانات

: موعـد دفـع الفائـدة%. ٦الفائـدة
٣٠٣١٣١

: إن ســندات الــدین المصــدرة غیــر قابلــة ٢٠١٥األول 
التفرغ عن سندات الدین

. إن سـندات الـدین هـي ٤٢٠٢١ق

–١٤/١١/٢٠١٤

:دعوة ◄
فـي المسـاهیدعو مجلس ادارة 

لتداول في جدول األعمال التالي:ل٢٤/١٠/٢٠١٤الواقع في الجمعة
 التداول
أمور مختلفة

–٢/١٠/٢٠١٤

بیمو ش م ل:بنك الصادرة عن ٢٠٠٦إصدار التفضیلیةسھماألإلغاء إدراج • 
إلغاء كامل األسھم بإسترداد و القاضي ١٦/٥/٢٠١٤عطفاً على قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 

إلى مبلغ زیادة رأسمال المصرفو/ سھم٢٠٠٫٠٠٠البالغ عددھا /٢٠٠٦إصدار التفضیلیة 
، قررت بورصة بیروت/ ل.ل.١٠٠٤ة اإلسمیة للسھم الواحد /مبحیث تصبح القیل.ل.٦٢٫٥٩٩٫٤٠٠٫٠٠٠



من / سھماً ٢٠٠٫٠٠٠لبالغ عددھا /ا٢٠٠٦بیمو ش م ل التفضیلیة إصدار إلغاء وشطب إدراج كامل أسھم بنك 
أن یعمل بھذا التعمیم فور نشرهالسوق الرسمیة لبورصة بیروت على

٢٢/٨/٢٠١٤تاریخ ٣٩٧/٢٠١٤تعمیم 

من قبل ٢٠٠٦إسترداد ◄
الجدول التالي:حسب/٢٠٠٦إس.قرر

١٦٢٠١٤.
١٨٢٠١٤.

د.أ.٢٠,٠٠٠,٠٠٠ة اإلسترداد:م
د.أ.١,٥٢٠,٠٠٠٬٠٠الضرائب):صافي(

–١٨/٦/٢٠١٤

:١٦١٤٢٠غیر◄
على:١٦٢٠١٤. التي غیر 

٢٠٠٦٢٠٠,٠٠٠-١
٤٩,٤٠٠,٠٠٠/١٠٠٤
لمصرف.

من النظام األساسي.٨و٧المادتین تعدیل-٢
اءات الالزمة.ر س-٣
١٧٢٠١٤-٤.

–٢٧/٥/٢٠١٤

:١٦١٤٢٠اجتما◄

على:١٦٢٠١٤
المصـادقة و ٢٠١٣ي-

٢٠١٣.



/ الــف ل.ل. ٢٠١٣/٢,٤١٢,٠٠٠-
٩٣٠,٠٠٠/مبلـغةعلى أصـحاب االسـهم ال١,٦٠٠,٠٠٠(
/ ل.ل. للسهم الواحد. ١٥/
-٢٠١٣.
من قانون النقد والتسلیف.١٥٢-
من قانون التجارة. ١٥٩و ١٥٨-
-٢٠١٤.
Fiduciaire du Moyen Orientتحدیــد أتعــاب و٢٠١٤-

(FMO)

٢٧/٥/٢٠١٤–النشرة ا

◄٢٠٠٦:
١١/٤/٢٠١٤عطفًا على قرار مجلس إدارة 

روت ما یلي:/ سهم تقرر بورصة بی٢٠٠٦٢٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦-٥

١٣/٥/٢٠١٤
٦-

٣٩٤/٢٠١٤
–١٣/٥/٢٠١٤

دعوة ◄
یدعو مجلس ادارة 
لتداول في جدول االساعة العاشرة١٦/٥/٢٠١٤الواقع في جمعةالوموذلك ی--

األعمال التالي:
٢٠٠٦-١

٢٠٠٦.
٢٠٠٦-٢

أمور مختلفة-٣



على المساهمین الر 

–٥/٥/٢٠١٤

◄
. المســاهمین لحضــور الجیــدعو مجلــس ادارة 

.١٦/٥/٢٠١٤الواقع في -–

–٥/٥/٢٠١٤

العائدة ل٢٠١٣إدراج◄

المصــدرة مــن قبــل ٢٠١٣بورصــة بیــروت قبــول إدراج وتــداول وتســعیر لجنــة قــررت 
ــش.م.ل. فــي الســوق ٢٠١٣/ ســهم تفضــیلي إصــدار ٣٥٠,٠٠٠وذل

.٤/٣/٢٠١٤ثالثاء

٣٨٩/٢٠١٤
–٢٧/٢/٢٠١٤

الدعوة ◄
المساهمین لحضور الجمعیدعو مجلس ادارة 

٢٥الواقــع فــي -–
للتداول في جدول األعمال التالي:٢٠١٣التاني

/ ل.ل.٦٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. إلـى /٦٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠-١
٣٠٨/٢٠٠١(Preferred Shares)٣٥٠,٠٠٠دار /صـإ

٢-
٣-
٥١تعدیل المادة -٤



أمور مختلفة-٥

النظـام األساسـي للمصـرف 

–٨/١١/٢٠١٣

◄٧١٣٢٠:

على:٧٢٠١٣
المصـادقة و ٢٠١٢يالموافقة -

٢٠١٢.
/ الــف ل.ل. ٢,٤١٢,٠٠٠/ة٢٠١٢-
١,٥٥٠,٠٠٠/مبلغةعلى أصحاب االسهم ال١,٦٠٠,٠٠٠(
/ ل.ل. للسهم الواحد. ٢٥/
-٢٠١٢.
للمصـادقة ٢٠١٦ة جدید إنتخاب مجلس إدار -

، مؤلف من٢٠١٥
-
-
-
-
-
-
-
-
-

من قانون النقد والتسلیف.١٥٢-
من قانون التجارة. ١٥٩و ١٥٨-
-٢٠١٣.
Fiduciaire du Moyen Orientتحدیــد أتعــاب و٢٠١٣-

(FMO)

–٢٦/٨/٢٠١٣



◄
یــدعو مجلــس ادارة 

٧الواقع في -–
٢٠١٣.

–٢٣/٥/٢٠١٣

◄٢٩١٢٢٠:

على:٢٩٢٠١٢
المصـادقة و ٢٠١١ي-

٢٠١١.
/ الــف ل.ل. ٢٠١١/٢,٤١٢,٠٠٠-
د.أ.).١,٦٠٠,٠٠٠(
-٢٠١١.
من قانون النقد والتسلیف.١٥٢-
من قانون التجارة. ١٥٩و ١٥٨-
-٢٠١٢.
Fiduciaire du Moyen Orientتحدیــد أتعــاب و٢٠١١تحدیــد أتعــاب -

(FMO)

–٨/٦/٢٠١٢

◄
یدعو مجلس ادارة 

.٢٩٢٠١٢الواقع في –للمصرف 

–١١/٥/٢٠١٢

◄٢٨١١٢٠:



على:٢٨٢٠١١
المصـادقة و ٢٠١٠المو -

٢٠١٠.
/ الــف ل.ل. ٢,٤١٢,٠٠٠/وال٢٠١٠-
د.أ.).١,٦٠٠,٠٠٠(
-٢٠١١
-٢٠١٠.
من قانون النقد والتسلیف.١٥٢-
من قانون التجارة. ١٥٩و ١٥٨-
-٢٠١١.
٣١٢٠١٠BDOتعــدیل القــرار التاســع مــن محضــ-

Fiduciaire du Moyen Orient (FMO).

–٣٠/٦/٢٠١١

◄
. المسـاهمین لحضـور الجیدعو مجلس ادارة 

.٢٨٢٠١١الواقع في –

–١٣/٥/٢٠١١

٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠إدراج إضافي ل /◄

٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠
من قبل 

.١٥/٤/٢٠١١یبدأ ا

٣٣٣/٢٠١١
–١٢/٤/٢٠١١

مال:الرأسإتمام عنإعالن ◄
٣١/١/٢٠١١ ،

٠٠٠٠٠٠٢٠٠٦٢٤٦/ل ل الى مبلغ /٠٠٠٠٠٠٢٠٠١٦



/ل ل وقـد تمـت هـذ٤٦١٠٠٠
١٦١٦

٣٠
.

ش م ل 
د اسهمهم. 

–١٧/٣/٢٠١١

دعوة ◄
یــدعو مجلــس ادارة 

لسـاعة العاشـرة مـن قبـل ظهـر نهـار السـبت –––
للتداول في جدول األعمال التالي:٢٠١١ّاذار٢٦الواقع في 
٣١/١/٢٠١١المنعقـدة-١

أمور مختلفة.-٢

–١١/٣/٢٠١١

◄
.٣١/١/٢٠١١

) ٢(و ١٦,٠٠٠,٠٠٠) /١(:المصـــرف
/٣٠,٠٠٠,٠٠٠

ـــم  ومـــن ث
٤/٣/٢٠١١.

یر اإلستثنائي حتى یتم تحدید سعر إقفـال جدیـد لـه

% مـع ١٠±
) وذلك في أول جلسة تداول تلي تحدید سعر إقفال جدید للسهم موضوع ٣/١١٧١/٢٠٠٣

١٠/٣/٢٠١١.

٣٣٠/٢٠١١



◄

ل ./ ل٦٢٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠/ ل ل إلى مبلغ /٣١/١/٢٠١١١٦٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠

/ ل ل وفقًا لما یلي:١٬٠٠٠/
١٦٬٠٠٠٬٠٠٠إصــدار /-

.
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠إصــدار /-

من ضــ

المج
لذلك 

٢٠١١اذار١٤اذار و ٧-
٢٠١١اذار١٨اذار و ١٥-

–٧/٣/٢٠١١

◄٣١٢٠١٠:

على:٣١٢٠١٠لمساهمي 
المصـادقة و ٢٠٠٩-

٢٠٠٩.
/ الــف ل.ل. ٢٠٠٩٢,٤١٢,٠٠٠-
/ ل.ل للسهم الواحد.٢٢٥/ الف ل.ل٣,٥١٧,٠٢١د.أ.) و ١,٦٠٠,٠٠٠(
-٢٠٠٩.
من قانون النقد والتسلیف.١٥٢-
من قانون التجارة. ١٥٩و ١٥٨-
للمصـادقة ٢٠١٣انتخاب مجلس ادارة جدید لمدة ثالث-

، مؤلف من:٢٠١٢



-
-
-
-
-
-
-
م ابي اللمع-
-
-

.٢٠١٠مجلس االدارة عن سنة -
--٢٠١٠.
د انعقــاBDOل-

وتحدید أتعابها.٢٠١٢ي ستنعقد للنظر

–٢٢/٠٧/٢٠١٠

◄
یــدعو مجلــس ادارة 

–-٣١٢٠١٠.

–٠٣/٠٥/٢٠١٠

◄٣٠٢٠٠٩:
على:٣٠٢٠٠٩

المصـادقة و ٢٠٠٨الموافقة عل-
٢٠٠٨.

-٢٠٠٨١١,٢٤٦,٦٣٤
٢٠٠٨اال-

ألف/٦,٠٧٣,٩١١/



/ ٢٠٠٨/٢,٤١٢,٠٠٠سـنة لهـم عـن -
د.أ.). ١,٦٠٠,٠٠٠الف ل.ل. (

/ ٣,٥٥١,٣٥٨٢٢٥مبلـغ /-
ل.ل للسهم الواحد .

ل.ل.ألف/٤,٧٦١,٤٨٥-
-٨٠٥,٧٤٢

٢٠٠٨

-٢٠٠٨
من قانون النقد و التسلیف.١٥٢-
من قانون التجارة. ١٥٩و ١٥٨إعطاء ا-
.٢٠٠٩ة -
.٢٠٠٩المدیر العام مخصصات اتعاب و بدالت تمثیل و تنقل و انتقال لعام --
-٢٠٠٩.

–٩/٦/٢٠٠٩

◄
قــررت اصــدار ســندات ١٠/٣/٢٠٠٩م.ل.

-.
-.
./٤,٠٠٠عدد السندات: /-
م٧:٣٠٣١الفائدة: -
-

٢١٢٠٠٩٣٠٢٠٠٩  .

–٢٢/٥/٢٠٠٩

◄:
یــدعو مجلــس ادارة 

–-٣٠٢٠٠٩.

–٧/٥/٢٠٠٩



:١٧٢٠٠٨إجت◄
على:١٧٢٠٠٨

المصـادقة و ٢٠٠٧• 
.٢٠٠٧على ج

 •٢٠٠٧١٠,٨٣٤,٣١٠١-
إقتطاع م

١٠,٨٣٤,٣١٠ ٢٠٠٧
)١,٣٥٤,٣٨٠                    ( ة
)٩٤٧,٩٩٣( ١٠%

)١,٤٥١,٧٤١(
)٢٢١,٤٣٠(
/٦,٨٥٨,٧٦٦  / ٢٠٠٧

/ الـــــف ل.ل. ٢٠٠٧٢,٤١٢,٠٠٠-٢
د.أ.). ١,٦٠٠,٠٠٠(
/ ل.ل للسهم الواحد .٢٢٥/ الف ل.ل٣,٥٠٦,٧٧٥-٣
٤-

/٣,٥٣٩,٤٤١  / ٣١/١٢/٢٠٠٦
/٩٣٩,٩٩١  / ٢٠٠٧
/١٠٩,٨٤١  / ة 
/٤,٥٨٩,٢٧٣  / المجموع

١,٠٧٨,٦٦٨-٥
٢٠٠٧لصالح المساهمین عن سنة 

الضرائب عل
 •٢٠٠٧.
من قانون النقد و التسلیف.١٥٢و ملحقاتهاا• 
من قانون التجارة. ١٥٩و ١٥٨• 
 •

.٢٠٠٩ت سنة ٢٠١٠



 •٢٠٠٨.
.٢٠٠٨لعام المدیر العام مخصصات اتعاب و بدالت تمثیل و تنقل و انتقال-• 
 •

–٦/٦/٢٠٠٨

حضوردعوة ل◄
جـادة –.یدعو مجلس ادارة 

.١٧٢٠٠٨عند الساعة العاشرة من نهار السبت الواقع في -

–٢٩/٤/٢٠٠٨

◄١٩٢٠٠٧:
على:١٩٢٠٠٧الالالقررت

والمصـادقة٢٠٠٦مضـمون علـىالموافقة•
.٢٠٠٦لى ع
 •٢٠٠٦/١١,١٠٧,٧١٢

١-

١١,١٠٧,٧١٢ ٢٠٠٦
)١,٥٧٣,٧٦٨(
)٩٥٣,٣٩٤( ١٠%

)٩٥٠,١١٢(
/٧,٦٣٠,٤٣٨  / ٢٠٠٦

/ الـــــف ل.ل. ٢٠٠٦٢,٤١٢,٠٠٠-٢
.د.أ.)١,٦٠٠,٠٠٠(
.احد / ل.ل للسهم الو ٣,١١٧,٩٣٣٢٠٠-٣
٤-



ل.ل./ ١٣,٤٣٨,٩٣٦,٩٧٤/ ٣١/١٢/٢٠٠٥
/ ل.ل.      ٢,١٠٠,٥٠٤,٦٣١/ ٢٠٠٦
/ ل.ل.١٠٩,٨٤١,٣٣٤/ مجموع ا
ل.ل./ ١٥,٦٤٩,٢٨٢,٩٣٩/ المجموع

% مـن أسـهم المصـرف ٣٠-٥
ل.ل.١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,١٧٧,٩٣٤,٤٣طاع مبلغ /-٦
اقتطـاع و ٢٠٠٦عن سـنة المصرف نتیجة للن یلصالح المساهم

الضرائب على المساهمین

.٢٠٠٦إبرا• 
التسلیف.من قانون النقد و ١٥٢• 
ن قانون التجارة.م١٥٩و ١٥٨• 
للمصـادقة علـى ٢٠١٠تلمدة ثالث سنواتإنتخاب مجلس ادارة جدید• 

٢٠٠٩
-
-
-
-
-
-
-
االم-

.٢٠٠٧ة عن سن• 
٢٠٠٧تمثیــل و تنقــل و انتقــال لعــام المــدیر العــام مخصصــات اتعــاب و بــدالت –• 
/ ل.ل. ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠/
٢٠٠٧مــل• 
/ د.أ. ٥٥,٠٠٠/

–٢٤/٠٥/٢٠٠٧

◄



-یدعو مجلس ادارة 
.٢٠٠٧ار ا١٩عة العاشرة من نهار السبت الواقع في 

–٠٢/٠٥/٢٠٠٧

:٢٠٠٦فئة ◄
قبـلمـن المصـدرة ٢٠٠٦

.٢٠٠,٠٠٠٢٣٢٠٠٧ش.م.ل.


