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تعمیم صادر عن بورصة بیروت

٤٣٢/٢٠١٦: رقم التعمیم
١٧/١٠/٢٠١٦: التاریخ

) التالیة:BLC(ش.م.ل. سھم البنك اللبناني للتجارة : إدراج وتداول وتسعیرأالموضوع
/ سھم عادي جدید٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠/-أ

) جدیدD/ سھم تفضیلي فئة (٧٥٠٫٠٠٠/-ب

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

،١٧/٨/٢٠١١تاریخ ١٦١وعمالً بقانون األسواق المالیة رقم 

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

سھم المصارف أالصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالنظام التطبیقي إلصدار ٧٨١٤/٢٠٠١وعمالً بالقرار رقم 
اللبنانیة والتداول بھا،

منھ،٨٤تھ سیما المادة الوتعدی٧٦٦٧/٩٥وعمالً بأحكام النظام الداخلي لبورصة بیروت الصادر بالمرسوم رقم 

ن البورصة،وعمالً بالتعامیم السابقة الصادرة ع

: / سھم عادي جدید٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠في ما خص طلب إدراج وتداول وتسعیر /: ألف

الذي تقرر بموجبھ إقتراح زیادة راسمال المصرف ٥/٥/٢٠١٦على ضوء مقررات مجلس إدراة المصرف تاریخ 
/ ٢١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ ل.ل. الى مبلغ /١٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ي من مبلغ /أ/ ل.ل. ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ /
/ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠من االحتیاطي القانوني ومبلغ /عیقتط/ ل.ل. ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠أي بإدماج مبلغ /ل.ل. 
/ سھم عادي جدید بقیمة ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠صدار /رة. وتحقق الزیادة المذكورة عبر إیقتطع من االحتیاطات الحل.ل. 
/ ل.ل. للسھم الواحد توّزع مجاناً على المساھمین العادیین وفقاً لنسبة مساھمة كل منھم.١٠٠٠تبلغ /إسمیة

المتضمنة الزیادة المذكورة بقیمة ٣/٦/٢٠١٦وعلى ضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ 
/ ١٠٠٠د، بقیمة إسمیة قدرھا // سھم عادي جدی٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ ل.ل. عن طریق إصدار /٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/

سھم العادیة وفقاً لنسبة مساھمة كل منھم من مجموع أسھم ل.ل. للسھم الواحد توزع مجاناً على المساھمین مالكي األ
/ ل.ل. من ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠عن طریق تحویل مبلغ /األسھم الجدیدةالمصرف العادیة، ویتم تحریر قیمة
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/ ل.ل. من االحتیاطات الحرة. ویتم إدراج ثلث األسھم الجدیدة ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠االحتیاطي القانوني ومبلغ /
ساسي سواق المالیة المنظمة، وقد عدّل النظام األ/ سھم عادي جدید في األ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصدرة أي ما یوازي /

تبعاً لھذه الزیادة،

)٣/٦/٢٠١٦(ربطاً صورة عن محضر اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 
)١(ملحق رقم 

القاضي ٢٧/٧/٢٠١٦تاریخ ١٧/م م /٦٢٥على ضوء الموافقة الصادرة عن مصرف لبنان بموجب الكتاب رقم 
من زیادة رأسمال المصرف ٣/٦/٢٠١٦الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ اتھ قرارتبالموافقة على ما تضمن

سھم في االسواق المالیة المنظمة،ث ھذه األ/ سھم عادي جدید وإدراج ثل٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠وإصدار /

وعلى ضوء الكتاب الصادر عن مفّوضي مراقبة المصرف دیلیوت اند توش و د.ف.ك فیدوسیار الشرق األوسط 
ً لما ھو مقرر من قبل الجمعیة العمومیة ١١/٨/٢٠١٦تاریخ  المتضمن تاكیداً بإتمام زیادة راسمال المصرف وفقا

قسم الى م/ ل.ل. ٢١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠صبح /أوبأن رأس المال المحرر ٣/٦/٢٠١٦غیر العادیة تاریخ 
ل.ل. للسھم الواحد،/١٠٠٠سھم بقیمة // ٢١٤٫٠٠٠٫٠٠٠/

المتضمن المصادقة على صحة إصدار وتوزیع ١١/٨/٢٠١٦مجلس إدارة المصرف تاریخ وعلى ضوء مقررات 
/ سھم عادي إضافي مجاني والمصادقة على تحریر كامل ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠سھم العادیة المصدرة وعددھا /جمیع األ

ً لمقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ  زیادة رأسمال والمصادقة على صحة ٣/٦/٢٠١٦قیمتھا وفقا
/ ل.ل.٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصرف بقیمة /

/ سھم عادي من اسھم ٧١٫٠٣٣٫٣٣٣ساسي للمصرف تشیر الى أن /األوكون المادة السادسة المعدلة من النظام 
سواق المالیة المنظمة،المصرف مطروحة في األ

المتضمن الموافقة ٧/٩/٢٠١٦تاریخ ١٦/ھـ أ/١٩٧وعلى ضوء الكتاب الصادر عن ھیئة األسواق المالیة برقم 
رصة بیروت على مسؤولیة / سھم عادي إضافي جدید في بو٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠على طلب المصرف بإدراج /

المصرف الخاصة ومع التقیّد بموجبات المصدر المنصوص عنھا في القوانین واالنظمة المرعیة االجراء ال سیما 
،١٦١من قانون ھیئة األسواق المالیة رقم ٤٨تلك المحددة في المادة 

بل المصرف للبورصة بتاریخ وعلى ضوء طلب االدراج االضافي في السوق الرسمیة لبورصة بیروت المقدم من ق
/ سھم عادي إضافي جدید،٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠لعدد /IN/01411/2016مبرق٢٩/٩/٢٠١٦

(ربطاً صورة عن طلب االدراج)
)٢(ملحق رقم 
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:)D/ سھم تفضیلي جدید فئة (٧٥٠٫٠٠٠في ما خص طلب إدراج وتداول وتسعیر /: باء

وبھدف تعزیز أموال الذي تقرر بموجبھ١٥/١٢/٢٠١٥على ضوء مقررات مجلس إدارة المصرف تاریخ 
المصرف الخاصة األساسیة بالعمالت االجنبیة إقتراح زیادة رأسمال المصرف عن طریق إصدار اسھم تفضیلیة فئة 

)D تتمتع بامتیازات وحقوق وأولویات تحددھا الجمعیة العمومیة غیر ٣٠٨/٢٠٠١) تخضع ألحكام القانون رقم
لشروط رئیسیة حددھا مجلس االدارة على سبیل الذكر ال الحصر. كما تقرر إدراج األسھم التفضیلیة العادیة ووفقاً 

) موضوع القرار في األسواق المالیة المنظمة،Dفئة (

المعطى ٢٧/٦/٢٠١٦تاریخ ١٦ھـ أ//١٥٣وعلى ضوء الترخیص الصادر عن ھیئة األسواق المالیة برقم 
)،Dوتسویق األسھم التفضیلیة الجدیدة فئة (إصدارللمصرف والقاضي بالموافقة على 

المتضمنة ما یلي:١١/٧/٢٠١٦وعلى ضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ 

/ ل.ل. أي بمقدار ٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ ل.ل. الى /٢١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠سمال المصرف من /زیادة رأ-أ
) الخاضعة D/ سھم جدید من األسھم التفضیلیة فئة (٧٥٠٫٠٠٠/ ل.ل. عن طریق إصدار /٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠/

ً لشروط محددة في / ل.ل. یكتتب بھا نقداً ١٠٠٠قیمة السھم الواحد /٣٠٨/٢٠٠١ألحكام القانون  وفقا
المقررات.

) في األسواق المالیة D/ سھم تفضیلي فئة (٧٥٠٫٠٠٠) البالغ عددھا /Dإدراج كامل األسھم التفضیلیة فئة (-ب
المنظمة.

) (موضوع تعامیم A/ سھم تفضیلي فئة (٤٠٠٫٠٠٠/) البالغ عددھا Aإسترداد وإلغاء كامل األسھم فئة (-ج
ةواالستعاضة عن قیمتھا اإلسمیة البالغ)٤٣٠/٢٠١٦و ٤٢٩/٢٠١٦و ٤٢٧/٢٠١٦رقم (البورصة السابقة 

/ ل.ل. في حساب رأس المال بقیمة موازیة لھا لیبقى رأس المال ثابتاً وذلك عن طریق إصدار ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠/
ً لنسبة ملكیة كل منھم ٤٠٠٫٠٠٠/ ً على المساھیمن مالكي األسھم العادیة وفقا / سھم عادي جدید توّزع مجانا

.ل. من حساب االحتیاطي  العام الى / ل٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لمجموع األسھم العادیة ویتم تحویل قیمتھا البالغ /
حساب رأس المال.

تعدیل المادة السادسة من النظام األساسي تبعاً لما تم ذكره أعاله.-د

)١١/٧/٢٠١٦(ربطاً صورة عن محضر إجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 
) ٣(ملحق رقم 

القاضي ٢٩/٨/٢٠١٦تاریخ ١٧/م م /٧٨١الكتاب رقم وعلى ضوء الموافقة الصادرة عن مصرف لبنان بموجب 
من زیادة رأسمال المصرف ١١/٧/٢٠١٦الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ اتھ قرارتبالموافقة على ما تضمن

) البالغة Dسھم التفضیلیة الجدیدة فئة () وإدراج كامل األD/ سھم تفضیلي جدید فئة (٧٥٠٫٠٠٠وإصدار /
ً على ٤٠٠٫٠٠٠سواق المالیة المنظمة وإصدار /األسھم في /٧٥٠٫٠٠٠/ / سھم إسمي عادي جدید توّزع مجانا

سمال المصرف بحیث یبقى رأ)Aسھم التفضیلیة فئة (سترداد وإلغاء األإلوذلك بشكل موازي العادیةمالكي األسھم
ثابتاً دون تغییر،
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) المنشور في Dتفضیلیة جدیدة فئة (وعلى ضوء البیان الصادر عن المصرف المتعلق بموضوع إصدار أسھم
والذي تم االعالن فیھ بتّوفر كتیّب االصدار المعّد لتسویق األسھم التفضیلیة الجدیدة ٢٠١٦آب ٣١الصحف بتاریخ 

) في مركز المصرف الرئیسي وفي كافة فروعھ، حیث یمكن لمّوقعي طلبات شراء األسھم التفضیلیة فئة Dفئة (
)Dوقد تم نشر الكتاب المذكور في ٢٠١٦ایلول ٥ولغایة ٢٠١٦آب ٣١المھ من تاریخ ) االطالع علیھ واست

النشرة الرسمیة لبورصة بیروت،

) الصادر عن المصرف لتسویق االصدار الجدید ألسھم تفضیلیة جدیدة prospectusوعلى ضوء كتیب االصدار (
/ دوالر ١٠٠/ دوالر أمیركي ما یوازي /٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠/ سھم تفضیلي بقیمة /٧٥٠٫٠٠٠) البالغ عددھا /Dفئة (

أمیركي للسھم الواحد وتضم القیمة اإلسمیة وعالوة االصدار،

وعلى ضوء الكتاب الصادر عن مفّوضي مراقبة المصرف دیلویت اند توش و د.ف. ك. فیدوسیار الشرق االوسط 
) بقیمة Dم تفضیلیة فئة (سھتمام االجراءات المرتبطة بإصدار أالمتضمن تاكیداً بإ٢٢/٩/٢٠١٦تاریخ 

سماء المكتتبین في األسھم التفضیلیة ومطابقتھا مع نماذج طلبات أوبالتحقق من دوالر أمیركي/ ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠/
المكتتب بھا،االكتتاب وحسابات ومصادر االموال

المتضمنة ما یلي:٢٢/٩/٢٠١٦وعلى ضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ 

/ سھم وعلى ٧٥٠٫٠٠٠) البالغ عددھا /Dسھم التفضیلیة فئة (المصادقة على صحة االكتتاب بجمیع األ-أ
/ ١٠٠٠ساس /ل.ل. على أ/٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠مجموعھا /تحریر كامل القیمة اإلسمیة لألسھم المصدرة البالغ 

دوالر /٧٤٫٥٠٢٫٤٨٧مجموعھا /البالغول.ل. للسھم الواحد وعلى تحریر كامل قیمة عالوة االصدار 
للسھم الواحد وذلك وفقاً لمقررات الجمعیة العمومیة غیر دوالر أمیركي/ ٩٩٫٣٣٦٦٥على أساس /أمیركي

.١١/٧/٢٠١٦العادیة تاریخ 

مبلغ/ ل.ل. الى٢١٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/مبلغ المصادقة على صحة زیادة رأسمال المصرف من -ب
/ ل.ل.٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠/

/ ل.ل. وعلى ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) بقیمة /A(فئةالمصادقة على إجراءات إسترداد وإلغاء األسھم التفضیلیة -ج
س المال ووزّعت مجاناً على أمن االحتیاطي العام الى رقیمتھا/ سھم عادي جدید حّولت٤٠٠٫٠٠٠إصدار /

) الملغاة بحیث بقي رأسمال A(المساھمین مالكي األسھم العادیة لالستعاضة عن قیمة األسھم التفضیلیة فئة 
المصرف ثابتاً.

) مطروحة في Dسھم التفضیلیة فئة (وكون المادة السادسة المعدلة من النظام األساسي للمصرف تشیر الى أن األ
األسواق المالیة المنظمة،

وبما أنھ وبضوء ما ورد أعاله في الفقرتین "ألف" و "باء" یكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره
/ ١٠٠٠/ سھم عادي وتفضیلي بقیمة إسمیة قدرھا /٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠/ ل.ل. مقسم الى /٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠/

للسھم الواحد مّوزعة كالتالي:
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رأس المال بعد الزیادة 
(ل.ل.)

توزیع عدد األسھم على كل إدراجفئات األسھمعدد االسھم بعد الزیادة
فئة بعد الزیادة

٧١٫٠٣٣٫٣٣٣مدرجعادي٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠
١٤٢٫٠٦٦٫٦٦٧غیر مدرج

٥٥٠٫٠٠٠مدرج)Bتفضیلي (
٣٥٠٫٠٠٠مدرج)Cتفضیلي (
٧٥٠٫٠٠٠مدرج)Dتفضیلي (

٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠المجموع

بتاریخ وعلى ضوء طلب االدراج االضافي في السوق الرسمیة لبورصة بیروت المقدم من قبل المصرف للبورصة 
)،D/ سھم تفضیلي جدید فئة (٧٥٠٫٠٠٠لعدد /IN/01410/2016برقم ٢٩/٩/٢٠١٦

(ربطاً صورة عن طلب االدراج)
)٤(ملحق رقم 

المتضمن الموافقة ٧/٩/٢٠١٦تاریخ ١٦/ ھـ أ/١٩٧وعلى ضوء الكتاب الصادر عن ھیئة األسواق المالیة برقم 
) في بورصة بیروت على مسؤولیة المصرف Dلي من الفئة (/ سھم تفضی٧٥٠٫٠٠٠على طلب المصرف بإدراج /

الخاصة ومع التقیّد بموجبات المصدر المنصوص عنھا في القوانین واالنظمة المرعیة االجراء ال سیما تلك المحددة 
،١٦١من قانون ھیئة األسواق المالیة رقم ٤٨في المادة 

قررت بورصة بیروت ما یلي:

:/ سھم إسمي عادي إضافي جدید٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠وتداول وتسعیر /في ما خص إدراج : ألف

/ سھم عادي جدید إصدار البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. وذلك ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠قبول إدراج وتداول وتسعیر /ـ١أ/
في السوق الرسمیة لبورصة بیروت.

سھم الشروط والمتطلبات المتعلقة بأفس سھم العادیة االضافیة المذكورة لنإدراج وتداول وتسعیر األیخضع ـ٢أ/
ش.م.ل. اإلسمیة العادیة المدرجة حالیاً على بورصة بیروت.البنك اللبناني للتجارة

:)D/ سھم تفضیلي جدید فئة (٧٥٠٫٠٠٠في ما خص إدراج وتداول وتسعیر /: باء

اللبناني نك البمن قبل ةمصدر)Dفئة (تفضیلي جدید/ سھم٧٥٠٫٠٠٠قبول إدراج وتداول وتسعیر /ـ١ب/
وذلك في السوق الرسمیة لبورصة بیروت، بحیث تكون كافة أسھم المصرف) BLC(ش.م.ل. للتجارة

مدرجة في السوق المذكورة. أما تفاصیل االدراج والتداول والتسعیر لألسھم ) Dالتفضیلیة من الفئة (
الحاضر فھي على الشكل التالي:التعمیمموضوع 
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الصكوك نوع 
المالیة موضوع 

االدراج

قیمة االكتتاب فئتھاعددھا
االساسي بالسھم 
التفضیلي الواحد

القیمة االسمیة 
للسھم التفضیلي 

الواحد

نسبة الربح السنویة للسھم 
التفضیلي الواحد

أسھم تفضیلیة غیر 
تراكمیة ذات طبیعة 
دائمة قابلة للشراء 
من قبل المصرف 
بغیة إلغائھا وفقاً 
لشروط محددة 

(مراجعة الملحق 
) ٣رقم 

/٧٥٠٫٠٠٠ /
سھم تفضیلي

أسھم تفضیلیة 
مدرجة فئة 

)D(

عن الفترة المتبقاة من سنة / ل.ل١٠٠٠// د.أ١٠٠/
نسبة أرباح تحتسب :٢٠١٦

سنویاً % ٦٫٧٥على اساس 
من سعر إصدار السھم 

) لتعكس Dالتفضیلي فئة (
الفترة المتبقاة من تاریخ 
االصدار ولغایة نھایة 

٢٠١٦.

وما ٢٠١٧عن السنوات 
/ د.أ. ثابت ٦٫٧٥: مبلغ /یلیھا

ً لما  لكل سھم مشروطة وفقا
الجمعیة ورد في مقررات

تاریخ غیر العادیةالعمومیة
(مراجعة ١١/٧/٢٠١٦

)٣الملحق رقم 

) في السوق الرسمیة لبورصة بیروت.Dسھم التفضیلیة فئة (یتم تداول وتسعیر األ-٢ب/

) موضوع االدراج الحاضر مفصلة في متن كل من طلب Dسھم التفضیلیة فئة (إن التفاصیل المتعلقة باأل-٣ب/
ً بھذا التعمیم (الملحق رقم  ) وفي قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف ٤القبول المرفق ربطا

). ٣المرفق ربطاً بھذا التعمیم (الملحق رقم ١١/٧/٢٠١٦تاریخ 

تاریخ ١٧١/٢٠٠٣تعتمد آلیة نظام التداول الحالي في بورصة بیروت المنصوص علیھ في التعمیم رقم -٤ب/
سھم درجة موضوع ھذا التعمیم. توضع األ) المDسھم التفضیلیة فئة (لتداول وتسعیر األ٣/٧/٢٠٠٣

حتى یتم تحدید سعر إقفال لھا التسعیر الخاص ) المدرجة موضوع ھذا التعمیم تحت باب Dالتفضیلیة فئة (
علماً أن دون أي ھامش تسعیر. )Dسھم التفضیلیة فئة (بإدخال االوامر والتداول بھذه األبحیث أنھ یسمح 

دوالر أمیركي). على أن یتوقف مایة/ د.أ (١٠٠) ھي /Dلتفضیلي فئة (قیمة االكتتاب االساسیة للسھم ا
ً بالتسعیر الخاص المذكور في ھذه الفقرة ( ) الحاضرة ویبدأ العمل بھوامش التسعیر ٤ب/العمل حكما

أدناه في أول جلسة تداول تلي تحدید أول سعر إقفال للسھم )٥ب/(المحددة للتسعیر العادي في الفقرة
).Dالتفضیلي فئة (

%) إن للتداول ١٠±) الحاضر في التسعیر العادي بنسبة (Dحددت ھوامش تسعیر السھم التفضیلي فئة (-٥ب/
العادي وإن للصفقات المباشرة خارج الردھة على غرار كافة أسھم المصارف المدرجة في البورصة.

ً الى نسبة  ً لما ھو منصوص علیھ في الفقرة ٥٠وتعتمد آلیة زیادة ھذه النسبة تدریجیا من ٣/١% وفقا
المذكور.١٧١/٢٠٠٣التعمیم رقم 
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) الحاضرة فینطبق علیھ التعریف المحدد في Dسھم التفضیلیة فئة (م "العملیات الفعلیة" بالنسبة لألأما مفھو-٦ب/
بالنسبة ألسھم المصارف العادیة المدرجة في البورصة أي:١٧١/٢٠٠٣رقم من التعمیم ٣/١/٣الفقرة 

.الصفقات المباشرة الجاریة خارج الردھة وفقاً لالصول المحددة من قبل البورصة
/ د.أ خالل كل من الفترات ١٠٫٠٠٠عملیات التداول العادیة التي یوازي أو یفوق مجموع قیمتھا /

/ د.أ خالل كل من ٢٠٫٠٠٠%) و /٢٠±%) و (١٠±التسعیر ما بین (التي یكون فیھا ھامش 
%). ٥٠±%) و (٢٥±الفترات التي یكون فیھا ھامش التسعیر ما بین (

ً للفقرة Dتحدد درجة تسعیر السھم التفضیلي الحاضر فئة (-٧ب/ التي ١٧١/٢٠٠٣من التعمیم رقم ٤/١) وفقا
تنص على ما یلي:

/ د.أ.٥٠للصكوك المالیة التي یقل تسعیرھا عن // د.أ ٠٫٠١درجة /
/ د.أ.١٠٠/ د.أ ضمناً و /٥٠/ د.أ للصكوك المالیة التي یتراوح تسعیرھا بین /٠٫٠٥درجة /
/ د.أ.٥٠٠/ د.أ ضمناً و /١٠٠/ د.أ للصكوك المالیة التي یتراوح تسعیرھا بین /٠٫١درجة /
/ د.أ.٥٠٠التي یعادل أو یفوق تسعیرھا قیمة // د.أ للصكوك المالیة ٠٫٥درجة /

الحاضر:)D(فئة یعتمد الرمز التالي لتسعیر السھم التفضیلي-٨ب/
"BLCPD"

) الحاضرة:Dسھم التفضیلیة فئة (الجاریة خارج الردھة بالنسبة لألیكون الحد االدنى للصفقات المباشرة-٩ب/
/ د.أ (مایة ألف دوالر أمیركي)١٠٠٫٠٠٠/

) واحد.D) لالمر: سھم تفضیلي فئة (Lot Sizeتكون درجة الكمیة الدنیا (-١٠ب/

الصفقات المباشرة تتولى شركة میدكلیر إجراء عملیات التسدید والتسلیم (المقاصة) للعملیات العادیة و-١١ب/
) الحاضرة من خالل بورصة بیروت.Dسھم التفضیلیة فئة (الجاریة على األ

مشتركة لإلدراجین أعاله:أحكام: جیم

یمكن للوسطاء ضمن أوقات الدوام الرسمي للبورصة االدراجین أعاله لمزید من التفاصیل حول ھذا -١ج/
االطالع على المستندات العمومیة لملف طلب القبول في البورصة. 

صباح یوم موضوع التعمیم الحاضر)Dسھم التفضیلیة فئة (األسھم العادیة وكل من األبیبدأ التداول -٢ج/
.٢٠/١٠/٢٠١٦الموافق فیھالخمیس

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت

د. غالب محمصاني


