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تعمیم صادر عن بورصة بیروت

٤٥٠/٢٠١٧: رقم التعمیم
٢٤/٧/٢٠١٧: تاریخ التعمیم

: بنك لبنان والمھجر ش.م.ل.موضوع التعمیم
.٢٠١١التفضیلیة فئة إسترداد وإلغاء إدراج أسھم المصرف -١
ورفع ٢٠١١سھم المصرف التفضیلیة فئة أزیادة رأسمال المصرف بنتیجة إسترداد وإلغاء -٢

.اإلسمیة ألسھم المصرف المتبقیةالقیمة

سھم بنك لبنان أالمتعلق بوقف التداول ب٧/٦/٢٠١٧تاریخ ٤٤٤/٢٠١٧عطفاً على تعمیم بورصة بیروت السابق رقم 
،٢٠١١والمھجر ش.م.ل. التفضیلیة فئة 

القاضي بما یلي:٢٨/٤/٢٠١٧وعطفاً على قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ 

/ سھم بقیمة إسمیة ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصدرة والبالغ عددھا /٢٠١١سھم التفضیلیة فئة استرداد وإلغاء كامل األ-١
/ ل.ل. من خالل تحویل مبلغ مواٍز لھذه القیمة بشكل فوري وبالتزامن مع اإللغاء ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بالغة /

المال.المذكور من حساب االحتیاطي المخصص لزیادة رأس المال الى حساب رأس

ً بنتیج-٢ / ٣٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠للكسور، زیادة رأسمال المصرف لغایة مبلغ /ة العملیة المذكورة أعاله، وتفادیا
تحویل من حساب االحتیاطي المخصص لزیادة رأس المال الى حساب رأس إجراء ل.ل. وذلك عن طریق 

/ ١٥٠٠لیة اإللغاء وزیادة رأس المال /المال، بحیث تصبح القیمة اإلسمیة للسھم العادي في المصرف بعد عم
ل.ل.

ساسي للمصرف تبعاً لما ذكر أعاله.من النظام األ٦تعدیل المادة -٣

ً على موافقة مصرف لبنان بكتاب سعادة الحاكم رقم  على زیادة رأسمال ٦/٦/٢٠١٧تاریخ ٣/ م م /٤١٧وعطفا
/١٥٠٠ل.ل. عن طریق رفع القیمة اإلسمیة للسھم الواحد لتصبح //٣٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصرف لغایة مبلغ /

على س المال وأ/ سھم وزیادة ر٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠البالغة /٢٠١١سھم التفضیلیة إصدار ل.ل. بنتیجة إلغاء كامل األ
تاریخ ساسي للمصرف وفقاً لما جاء في مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرفمن النظام األ٦تعدیل المادة 

المشار الیھ أعاله.٢٨/٤/٢٠١٧

األسھم التفضیلیة التأكیدي للمصرف الذي تضمن سحب٧/٦/٢٠١٧وعطفاً على كتاب شركة میدكلیر ش.م.ل. تاریخ 
من جمیع الحسابات لدى میدكلیر وتحویل أرصدة المساھمین الى حساب مجمد بإسم بنك لبنان والمھجر ٢٠١١فئة 

ش.م.ل. لغایة إنتھاء إجراءات إلغاء األسھم المذكورة بشكل نھائي.
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ً على تقریر مدققي حسابات المصرف السادة سمعان، غالم وشركاھم ( ) تاریخ EYست ویونغ () وإرنBDOوعطفا
من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة ٢٨/٤/٢٠١٧الذین أكدوا أن زیادة رأس المال المقررة بتاریخ ٥/٧/٢٠١٧

/ ل.ل. مقسماً الى ٣٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأسمال المصرف أصبح /تمت وفقاً للشروط المحددة لھا وإن قد للمصرف
/ ل.ل.١٥٠٠الواحد // سھم إسمي عادي قیمة السھم ٢١٥٫٠٠٠٫٠٠٠/

ً عن تقریر مجلس إدارة سھم تنفیذ عملیة إسترداد وإلغاء كامل األبالمتعلق١١/٧/٢٠١٧تاریخ المصرف وعطفا
س المال وفقاً لما ھو مقرر في أالمّوجھ لمساھمي المصرف المتضمن تصریحاً بإتمام زیادة ر٢٠١١صدار إالتفضیلیة 

.٢٨/٤/٢٠١٧غیر العادیة تاریخالجمعیة العمومیة 

الذي تحقق بتفویض من الجمعیة العمومیة غیر العادیة ١٣/٧/٢٠١٧وعطفاً على قرار مجلس إدارة المصرف تاریخ 
كما تحقق من تنفیذ زیادة رأسمال ٢٠١١، من إسترداد وإلغاء جمیع األسھم التفضیلیة إصدار ٢٨/٤/٢٠١٧تاریخ 

وفقاً لمقررات الجمعیة المذكورة،/ ل.ل. ٣٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصرف لغایة مبلغ /

الذي أكدّ إتمام ما ذكر.١٧/٧/٢٠١٧وبناًء لكتاب المصرف للبورصة تاریخ 

تقرر بورصة بیروت ما یلي:

البالغ عددھا ٢٠١١إلغاء وشطب إدراج كامل أسھم بنك لبنان والمھجر ش.م.ل. التفضیلیة فئة -١
بیروت./ سھم من السوق الرسمیة لبورصة ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠/

ً الى مقسّ بحیث یكون / ل.ل. ٣٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠أخذ العلم بزیادة رأسمال المصرف الى مبلغ /-٢ ما
ل.ل. /١٥٠٠/ سھم إسمي عادي قیمة السھم الواحد /٢١٥٫٠٠٠٫٠٠٠/

العمل بالتعمیم الحاضر فور نشره.-٣

رئیس لجنة بورصة بیروت باالنابة

محمصانيد. غالب


