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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٣٨/٢٠١٧:رقم التعمیم

١٩/١/٢٠١٧:التاریخ
في السوق .ش.م.لعوده) الصادرة عن بنك Iسھم التفضیلیة فئة (إدراج وتداول وتسعیر كامل األ:الموضوع

الرسمیة لبورصة بیروت.

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

،١٧/٨/٢٠١١تاریخ ١٦١سواق المالیة رقم وعمالً بقانون األ

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

بالنظام التطبیقي إلصدار أسھم المصارف الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق٧٨١٤/٢٠٠١وعمالً بالقرار رقم 
اللبنانیة والتداول بھا،

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

وعمالً بالتعامیم السابقة الصادرة عن البورصة،

المعطى لبنك ٢٥/١٠/٢٠١٦تاریخ ١٦/ھـ أ/٢٣٦وعلى ضوء الترخیص الصادر عن ھیئة األسواق المالیة برقم 
،)Iأسھم تفضیلیة جدیدة فئة (على تسویقلبنك عوده ش.م.ل. موافقة والقاضي بالش.م.ل.عوده

الذي تقرر بموجبھما ١٧/١١/٢٠١٦و١٠/١١/٢٠١٦وعلى ضوء مقررات مجلسي إدارة المصرف تاریخ
عن طریق إصدار أسھم تفضیلیة،إقتراح زیادة رأسمال المصرف

حیث ورد ٢٩/١١/٢٠١٦ش.م.ل. تاریخ عودهوعلى ضوء محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي بنك 
، )Iسھم التفضیلیة (األىسھم التفضیلیة تسمّ / سھم إسمي جدید من نوع األ٢٫٥٠٠٫٠٠٠قرار االول إصدار /الفي

قرار الثاني إدراج كافة األسھم ورد في الوفي متن القرار األول المذكور،شروط وتفاصیل االصدارمع تحدید
من النظام األساسي تبعاً لإلصدار ٨و ٦أما القرار الثالث فقد عدّل المادتین ) في بورصة بیروت،Iالتفضیلیة فئة (

أعاله،

)١ـ ملحق رقم ٢٩/١١/٢٠١٦الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ محضر(ربطاً صورة عن 

لبنك ٧/١٢/٢٠١٦تاریخ ١٧/م.م/١١١٤بموجب الكتاب رقم مصرف لبنان الصادرة عنموافقةالوعلى ضوء 
ً مالھزیادة رأسعلى ش.م.ل. عوده تاریخ غیر العادیة للمساھمینلما ھو محدد في الجمعیة العمومیةوفقا
/ ل.ل. لغایة مبلغ ٦٦٨٫١٩٤٫٦٨١٫٨٢٤أي زیادة رأس المال من مبلغ /، ٢٩/١١/٢٠١٦

/ ٢٫٥٠٠٫٠٠٠/ ل.ل. عن طریق إصدار /٤٫١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ ل.ل. أي بزیادة قدرھا /٦٧٢٫٣٣٤٫٦٨١٫٨٢٤/
ً بالموافقة للمصرف / ل.ل. للسھم الواحد، ١٦٥٦) بقیمة إسمیة قدرھا /Iسھم تفضیلي جدید فئة ( والقاضي ایضا
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بورصة بیروتفي)Iفئة (جدیدتفضیلي/ سھم ٢٫٥٠٠٫٠٠٠سھم المصدرة الجدیدة البالغ عددھا /األإدراجعلى
ً لمحضر الجمعیة العمومیة غیر النظام االساسي للمصرف تبعا" لما تقدممن ٨و ٦المادتین وعلى تعدیل  ووفقا

المشار الیھا أعاله.(القرار الثالث) العادیة 

) الصادر عن المصرف لتسویق االصدار الجدید ألسھم Offering Circularاالصدار (وعلى ضوء كتیب
،)Iتفضیلیة جدیدة فئة (

الصادر والمنشور من قبل رئیس مجلس )Iالتفضیلیة الجدیدة فئة (وعلى ضوء كتاب الدعوة لإلكتتاب باألسھم
تحدید مھلة االكتتاب ما بین تم فیھالذي ٨/١٢/٢٠١٦بتاریخ النھار والسفیریفیتيإدارة المصرف في صح

ً لإلكتتاب ١٣/١٢/٢٠١٦و ٩/١٢/٢٠١٦ ، ومكان االكتتاب وسعر وأصول االكتتاب وشروط االكتتاب، داعیا
وقد تم نشر باالصدار الجدید خالل المھلة المذكورة محدداً تفاصیل عملیة االكتتاب لجھة حق االفضلیة باالكتتاب،

،في النشرة الرسمیة لبورصة بیروت٨/١٢/٢٠١٦بتاریخكتاب الدعوة المذكور

غالم وشركاھم ،) وسمعانEYارنست ویونغ (عن مفوضي مراقبة المصرف الصادر وعلى ضوء الكتاب 
)BDO (المقررة من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ المصرفلماسأبشأن إتمام عملیة زیادة ر

م الى / ل.ل. مقسّ ٦٧٢٫٣٣٤٫٦٨١٫٨٢٤المصرف المحرر أصبح /رأسمال أن تأكیدالو، ٢٩/١١/٢٠١٦
،محررة بكاملھا/ ل.ل. للسھم الواحد١٫٦٥٦/إسمیة / سھم بقیمة٤٠٥٫٩٩٩٫٢٠٤/

صحة االكتتاب بكامل التي تحققت من ٢١/١٢/٢٠١٦وعلى ضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 
) المصدرة وفقاً لمقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي المصرف تاریخ Iاألسھم التفضیلیة الجدیدة فئة (

/ ١٫٦٥٦) قیمة السھم الواحد اإلسمیة /I/ سھم تفضیلي فئة (٢٫٥٠٠٫٠٠٠وأعلنت إتمام إصدار /٢٩/١١/٢٠١٦
االصدار / ل.ل. لدى مصرف لبنان وعالوة٤٫١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠لیرة لبنانیة وقد سددت قیمتھا اإلسمیة البالغة /

وأعلنت إتمام االكتتاب بالزیادة وتحریرھا. وقد ش.م.ل./ دوالر أمیركي لدى بنك عوده٢٤٧٫٢٥٣٫٧٣١وقیمتھا /
ً لمقررات الجمعیة العمومیة  صادقت ووافقت على صحة المعامالت واالجراءات كافة بالخصوص المذكور وفقا

.٢٩/١١/٢٠١٦غیر العادیة تاریخ 

ل.ل. مقسم /٦٧٢٫٣٣٤٫٦٨١٫٨٢٤ت أعاله یكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره /ضوء المقررابوبما أنھ و
/ ل.ل. لكل سھم موزعة كالتالي: ١٫٦٥٦/ سھم عادي وتفضیلي بقیمة إسمیة قدرھا /٤٠٥٫٩٩٩٫٢٠٤الى /

رأس المال بعد الزیادة
(ل.ل.)

عدد األسھم 
الزیادةبعد

توزیع عدد األسھم على إدراجفئات األسھم
فئة بعد الزیادةكل 

٣٩٩٫٧٤٩٫٢٠٤مدرجعادي٦٧٢٫٣٣٤٫٦٨١٫٨٢٤٤٠٥٫٩٩٩٫٢٠٤
١٫٥٠٠٫٠٠٠مدرجFتفضیلي 
١٫٥٠٠٫٠٠٠مدرج Gتفضیلي 
٧٥٠٫٠٠٠مدرجHتفضیلي 
٢٫٥٠٠٫٠٠٠مدرج Iتفضیلي 
٤٠٥٫٩٩٩٫٢٠٤المجموع
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/ ٤٠٥٫٩٩٩٫٢٠٤/كافة أسھم المصرف أي أنالىنظام االساسي للمصرف تشیر ) من ال٣(فقرة ٨وكون المادة 
،وذلك وفق التوزیع الوارد في الجدول أعالهفي االسواق المالیة المنظمة سھم مطروحة

المقدم من قبل المصرف للبورصة في السوق الرسمیة لبورصة بیروتاالدراج االضافيقبولوعلى ضوء طلب
،)I(فئة لي جدیدتفضی/ سھم٢٫٥٠٠٫٠٠٠لعدد /١٧/١/٢٠١٧بتاریخ 

)٢ملحق رقم ـ(ربطاً صورة عن طلب االدراج 

ش.م.ل. على عودهالمعطاة لبنك ١٢/١/٢٠١٧تاریخ ١٧/ھـ أ/٣وعلى ضوء موافقة ھیئة األسواق المالیة رقم 
،/ سھم في بورصة بیروت٢٫٥٠٠٫٠٠٠) البالغ عددھا /Iإدراج األسھم التفضیلیة المذكورة فئة (

ما یلي:بیروتقررت بورصة 

عودهمن قبل بنك ةمصدر)I(فئةتفضیلي جدید/ سھم٢٫٥٠٠٫٠٠٠قبول إدراج وتداول وتسعیر /-١
فئةالتفضیلیة من الش.م.ل. وذلك في السوق الرسمیة لبورصة بیروت، بحیث تكون كافة أسھم المصرف

)I ( الحاضر التعمیممدرجة في السوق المذكورة. أما تفاصیل االدراج والتداول والتسعیر لألسھم موضوع
فھي على الشكل التالي:

نوع الصكوك 
المالیة موضوع 

االدراج

قیمة االكتتاب فئتھاعددھا
االساسي بالسھم 
التفضیلي الواحد

القیمة االسمیة 
للسھم التفضیلي 

الواحد

السنویة للسھم نسبة الربح 
التفضیلي الواحد

أسھم تفضیلیة غیر 
تراكمیة ذات طبیعة 
دائمة قابلة للشراء 
من قبل المصرف 

وقابلة بغیة إلغائھا 
للتحویل اإللزامي 
في حال حصول 

وفقاً "حدث موجب" 
لشروط محددة 

(مراجعة الملحقین 
) ٢ورقم ١رقم 

/٢٫٥٠٠٫٠٠٠ /
سھم تفضیلي

أسھم تفضیلیة 
)Iمدرجة فئة (

دوالرات ٢٠١٦:٣عن سنة / ل.ل١٦٥٦// د.أ١٠٠/
.أمیركیة

من السنوات سنةعن كل 
دوالرات أمیركیة٧:الالحقة

وفقاً للتحدید الوارد في قرار 
غیر العادیةالجمعیة العمومیة

٢٩/١١/٢٠١٦تاریخ 
١(مراجعة الملحقین رقم 

)٢ورقم 

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

) موضوع االدراج الحاضر مفصلة في متن كل من طلب Iسھم التفضیلیة فئة (إن التفاصیل المتعلقة باأل-٣
) وفي قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف ٢القبول المرفق ربطاً بھذا التعمیم (الملحق رقم 

). ١المرفق ربطاً بھذا التعمیم (الملحق رقم ٢٩/١١/٢٠١٦تاریخ 
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تاریخ ١٧١/٢٠٠٣تعتمد آلیة نظام التداول الحالي في بورصة بیروت المنصوص علیھ في التعمیم رقم -٤
سھم درجة موضوع ھذا التعمیم. توضع األ) المIسھم التفضیلیة فئة (لتداول وتسعیر األ٣/٧/٢٠٠٣

حتى یتم تحدید سعر إقفال التسعیر الخاص ) المدرجة موضوع ھذا التعمیم تحت باب Iالتفضیلیة فئة (
علماً ) دون أي ھامش تسعیر. Iسھم التفضیلیة فئة (بإدخال االوامر والتداول بھذه األلھا بحیث أنھ یسمح 

كي). على دوالر أمیرمایة/ د.أ (١٠٠) ھي /Iفئة (الواحدأن قیمة االكتتاب االساسیة للسھم التفضیلي
ً بالتسعیر الخاص المذكور في ھذه الفقرة ( ) الحاضرة ویبدأ العمل بھوامش ٤أن یتوقف العمل حكما

أدناه في أول جلسة تداول تلي تحدید أول سعر إقفال )٥(التسعیر المحددة للتسعیر العادي في الفقرة
).Iللسھم التفضیلي فئة (

%) إن للتداول ١٠±) الحاضر في التسعیر العادي بنسبة (I(حددت ھوامش تسعیر السھم التفضیلي فئة -٥
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
مذكور.ال١٧١/٢٠٠٣التعمیم رقم 

) الحاضرة فینطبق علیھ التعریف المحدد في Iسھم التفضیلیة فئة (م "العملیات الفعلیة" بالنسبة لألأما مفھو-٦
بالنسبة ألسھم المصارف المدرجة في البورصة أي:١٧١/٢٠٠٣من التعمیم رقم ٣/١/٣الفقرة 

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

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

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

/ د.أ.٥٠/ د.أ للصكوك المالیة التي یقل تسعیرھا عن /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.٥٠٠/ د.أ للصكوك المالیة التي یعادل أو یفوق تسعیرھا قیمة /٠٫٥درجة /

یعتمد الرمز التالي لتسعیر السھم التفضیلي الحاضر:-٨
"AUPRI"

) الحاضرة:Iسھم التفضیلیة فئة (الجاریة خارج الردھة بالنسبة لألللصفقات المباشرةیكون الحد االدنى -٩
/ د.أ (مایة ألف دوالر أمیركي)١٠٠٫٠٠٠/

) واحد.I) لالمر: سھم تفضیلي فئة (Lot Sizeتكون درجة الكمیة الدنیا (-١٠
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)١٩٦١(٩٩٣٤٤٤) ـ فاكس: ١٩٦١(٩٩٣٥٥٥ـ وسط بیروت التجاري ـ لبنان، ھاتف: ١١ـ٣٥٥٢ـ الطابق الرابع ـ ص.ب.:01ریة ـ بلوك ابنایة العاز
Azarieh bldg., block 01-4th floor – P.O.Box:11-3552 – Beirut Central District – Lebanon, Tel:(961 1)993555 – Fax:(961 1)993444

e-mail: bse@bse.com.lb – Web: www.bse.com.lb

الصفقات المباشرة للعملیات العادیة وتتولى شركة میدكلیر إجراء عملیات التسدید والتسلیم (المقاصة) -١١
) الحاضرة من خالل بورصة بیروت.Iسھم التفضیلیة فئة (الجاریة على األ

لمزید من التفاصیل حول ھذا االدراج یمكن للوسطاء ضمن أوقات الدوام الرسمي للبورصة االطالع -١٢
على المستندات العمومیة لملف طلب القبول في البورصة. 

.٢٥/١/٢٠١٧الموافق فیھاالربعاءصباح یوم ) المذكورة Iسھم التفضیلیة فئة (التداول باألیبدأ-١٣

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت

د. غالب محمصاني


