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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٢٤/٢٠١٦:رقم التعمیم

١١/٧/٢٠١٦:التاریخ
السوقفيوذلك ش.م.ل. بیروتعادي صادرة عن بنك / سھم٩٢٣٫٩٥٠: إدراج إضافي لـ/الموضوع

الرسمیة لبورصة بیروت.

بإنشاء بورصة بیروت،وتعدیالتھ المتعلق ١٢٠/٨٣عمالً بالمرسوم االشتراعي رقم 

،١٦١/٢٠١١نون األسواق المالیة رقم قاوعمالً ب

المتعلق بإصدار أسھم المصارف والتداول بھا وإصدار سندات الدین وتملك ٣٠٨/٢٠٠١وعمالً بالقانون رقم 
العقارات من قبل المصارف،

التطبیقي إلصدار أسھم المصارف الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالنظام ٧٨١٤/٢٠٠١وعمالً بالقرار رقم 
اللبنانیة والتداول بھا وتعدیالتھ،

منھ،٨٤وتعدیالتھ سیما المادة ٧٦٦٧/٩٥وعمالً بأحكام النظام الداخلي لبورصة بیروت الصادر بالمرسوم رقم 

وعمالً بالتعامیم السابقة الصادرة عن البورصة،

التي تضمنت ما یلي:٢١/٣/٢٠١٦لمساھمي المصرف تاریخ وعلى ضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة 

/ ل.ل. أي بمبلغ ١٠٩٫٣٧٨٫٦٧٤٫٠٠٠/ ل.ل. الى /١٠٥٫٤١١٫١٢٤٫٠٠٠زیادة رأسمال المصرف من /-١
لیرة وخمسمایة وخمسون ألفملیونثالثة ملیارات وتسعمایة وسبعة وستون / ل.ل. (٣٫٩٦٧٫٥٥٠٫٠٠٠/

ً وخمسمایة/ (٢٫٧١٧٫٥٠٠لبنانیة) عن طریق إصدار / إسمي ) سھمملیونان وسبعمایة وسبعة عشر ألفا
جدید.عادي

ال یتمتع مساھمو المصرف الحالیون بأي أفضلیة لالكتتاب باألسھم الجدیدة المصدرة التي یخصص االكتتاب -٢
بھا وفقاً لجدول أرفق بمحضر الجمعیة. وقد ونوعدد األسھم التي یكتتبماءبھا باشخاص محددین لناحیة األس

صیص الزیادة:خبررت الجمعیة سبب ت

بالنظر لحجم األعمال المحقق والمتوقع أن یحققوه بعد المشار الیھبمساھمین حالیین محددین في الجدول◊
لصالح المصرف.

مصالح استراتیجیة للمصرف فرون من بما یوالمشار الیھبمساھمین جدد ممیزین محددین في الجدول◊
یصّب في مصلحة المصرف ومساھمیھ الحالیین خاصة وأنھ سیتم االكتتاب بھذه الزیادة مقابل دفع 

عالوة إصدار.
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/ سھم عادي جدید لكل مكتتب.٤٠٫٠٠٠یكون الحد األدنى لالكتتاب باألسھم العادیة الجدیدة /-٣

ً ١٫٤٦٠االسمیة أي بمبلغ /بقیمتھا االسھم الجدیدة المذكورةإصدار-٤ الیھا عالوة / ل.ل. للسھم الواحد مضافا
اصدار. وقد حدد سعر االكتتاب بھا على الشكل التالي:

سعر االكتتاب للسھم أسھم مصدرة مكتتب بھا
الواحد یضم قیمة 

اسمیة وعالوة اصدار

القیمة االسمیة للسھم 
الواحد

للسھم عالوة االصدارقیمة 
دالواح

/ د.أ.١٨٫٤٠/سھم/٢٫٧١٧٫٥٠٠/
ثمانیة عشر دوالراً (

ً یأمیرك )اً وأربعون سنتا

الفرق بین سعر االكتتاب / ل.ل.١٫٤٦٠/
على أساس والقیمة االسمیة

سعر صرف الدوالر األمیركي

ولقانون التجارة ١٦١/٢٠١١والقانون ٣٠٨/٢٠٠١ألحكام القانون سھم العادیة الجدیدة األخضوع -٥
ولقرارات مصرف لبنان وھیئة االسواق المالیة وألحكام نظام المصرف والشروط المحددة في الجمعیة 

.العمومیة

٣٠٨/٢٠٠١خضوع االكتتاب باألسھم الجدیدة لموافقة مصرف لبنان في الحاالت المحددة في القانون رقم -٦
وفي القرارات الصادرة عن مصرف لبنان.

وموجبات وشروط سائر أسھم المصرف العادیة.حقوقلذاتخضوع األسھم الجدیدة -٧

.٢٠١٦المصدر إعتباراً من نتائج أعمال السنة المالیة الجدیدھمسحق االنتفاع العائد للتحدید-٨

سھم الجدیدة باألینسھم على المكتتب% من األسھم الجدیدة في بورصة بیروت وتوزیع ھذه األ٣٤طرح فعلیاً -٩
كل بنسبة عدد األسھم التي یكون قد اكتتب بھا.

موافقة القاضي بال٢٩/٢/٢٠١٦تاریخ ١٦/ھـ أ/٧٧الصادر عن ھیئة األسواق المالیة برقم وعلى ضوء الترخیص
،موضوع زیادة رأس المال الحاضرةاألسھم العادیة الجدیدةعلى تسویق

القاضي٢٤/٥/٢٠١٦تاریخ ١٧/م.م/٣٨٦بموجب الكتاب رقم مصرف لبنان الصادرة عنموافقةالوعلى ضوء 
ً زیادة رأس المالبالموافقة على  ، ٢١/٣/٢٠١٦تاریخ غیر العادیةالجمعیة العمومیةقرارلما ھو محدد فيوفقا

بیروتبورصة في جدید/ سھم عادي٩٢٣٫٩٥٠عدد /ما یوازياالسھم المصدرة الجدیدة % من٣٤إدراجوعلى
االساسي للمصرف تبعا" لما تقدم،من النظام٨و ٧وعلى تعدیل المادتین 

لماسأإتمام عملیة زیادة ربشأنلویت اند توشدیعن مفوضي مراقبة المصرف الصادر وعلى ضوء الكتاب 
/ سھم عادي جدید بقیمة إسمیة ٢٫٧١٧٫٥٠٠/ ل.ل. عن طریق إصدار /٣٫٩٦٧٫٥٥٠٫٠٠٠مبلغ /بالمصرف

/ ل.ل. لكل سھم،١٫٤٦٠/قدرھا
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التي تحققت من إتمام زیادة رأسمال ٢٦/٥/٢٠١٦وعلى ضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 
/ سھم ٢٫٧١٧٫٥٠٠لجھة إصدار /٢١/٣/٢٠١٦بتاریخ العمومیة المصرف عمالً بما سبق أن قررتھ الجمعیة 

عادي إضافي،

/ ل.ل. ١٠٩٫٣٧٨٫٦٧٤٫٠٠٠یكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره /وبما أنھ وعلى ضوء المقررات أعاله 
/ ل.ل. لكل سھم ١٫٤٦٠وتفضیلي بقیمة إسمیة قدرھا /ات أولویةذوعادي / سھم عادي٧٤٫٩١٦٫٩٠٠مقسم الى /

موزعة كالتالي: 

رأس المال بعد الزیادة
(ل.ل.)

عدد األسھم بعد 
الزیادة

على توزیع عدد األسھم إدراجفئات األسھم
كل فئة بعد الزیادة

١٧٫٧٤٦٫٤١٧مدرجعادي١٠٩٫٣٧٨٫٦٧٤٫٠٠٠٧٤٫٩١٦٫٩٠٠
٣٥٫٤٣٨٫٤٨٣غیر مدرج

٤٫٧٦٢٫٠٠٠مدرج بالكاملعادي ذات أولویة
٣٫٥٧٠٫٠٠٠غیر مدرجGتفضیلي 
٥٫٤٠٠٫٠٠٠مدرج بالكاملHتفضیلي 
٥٫٠٠٠٫٠٠٠مدرج بالكاملIتفضیلي 
٣٫٠٠٠٫٠٠٠بالكاملمدرج Jتفضیلي 

٧٤٫٩١٦٫٩٠٠المجموع

% من االصدار الجدید في بورصة بیروت الصادر عن ھیئة األسواق ٣٤وعلى ضوء كتاب أخذ العلم بإدراج 
والوارد للبورصة بالبرید اإللكتروني،٢/٦/٢٠١٦المالیة بتاریخ 

/ ٩٢٣٫٩٥٠لعدد /٣/٦/٢٠١٦وعلى ضوء طلب االدراج االضافي المقدم من قبل المصرف للبورصة بتاریخ 
سھم عادي إضافي في السوق الرسمیة لبورصة بیروت،

(ربطاً صورة عن طلب االدراج)

بیروت/ سھم عادي إضافي مصدر من قبل بنك ٩٢٣٫٩٥٠قررت بورصة بیروت قبول إدراج وتداول وتسعیر /
ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمیة لبورصة بیروت، لتضاف الى االسھم العادیة المدرجة في البورصة لیصبح عدد 

% من٣٣٫٣٧ما نسبتھ / سھم بحیث تكون ١٧٫٧٤٦٫٤١٧أسھم المصرف العادیة المدرجة في بورصة بیروت /
اول والتسعیر لألسھم االضافیة أسھم المصرف العادیة مدرجة في السوق المذكورة. أما تفاصیل االدراج والتد

موضوع الطلب الحاضر فھي على الشكل التالي:
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نوع الصكوك 
المالیة موضوع 
االدراج االضافي

القیمة اإلسمیة فئتھاعددھا
للسھم الواحد 
العادي االضافي

قیمة االكتتاب بالسھم الواحد 
المصدر (تضم قیمة إسمیة 

وعالوة إصدار)

د.أ./١٨٫٤٠// ل.ل.١٫٤٦٠/عادیة /٩٢٣٫٩٥٠/أسھم إسمیة عادیة

المحددة ألسھم المصرف العادیة المدرجة سابقاً في السوق الرسمیة.ھي نفسھا تلك 

على المستندات العائدة لملف طلب االدراج االضافي.

.١٣/٧/٢٠١٦الموافق فیھ االربعاءمن صباح یوم سھم االضافیة المذكورة إعتباراً ألیبدأ التداول با

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت

د. غالب محمصاني


