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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٧٣/٢٠١٨:رقم التعمیم

٢٤/١٠/٢٠١٨:التاریخ
" المصدرة من قبل البنك اللبناني للتجارة Eاالسھم التفضیلیة فئة "كاملإدراج وتداول وتسعیر:الموضوع

ش.م.ل. في السوق الرسمیة لبورصة بیروت.

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

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

م وتعدیالتھ الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالنظام التطبیقي إلصدار أسھ٧٨١٤/٢٠٠١وعمالً بالقرار رقم 
المصارف اللبنانیة والتداول بھا،

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

وعمالً بالتعامیم السابقة الصادرة عن البورصة،

الموافقة على اقتراح اللجنة الذي تقرر بموجبھا ٦/٦/٢٠١٧وعلى ضوء مقررات مجلس إدارة المصرف تاریخ 
التنفذیة بزیادة رأسمال المصرف عن طریق إصدار أسھم تفضیلیة،

لبنك لالمعطى ٢٤/١٠/٢٠١٧تاریخ ١٧/ھـ أ/٢٥٠سواق المالیة برقم وعلى ضوء الترخیص الصادر عن ھیئة األ
"، غیر Eجدیدة فئة "سھم تفضیلیةأتسویق المصرف اللبناني للتجارة ش.م.ل. والقاضي بالموافقة على طلب 

تراكمیة ذات طبیعة دائمة ممكن استردادھا،

التي ١٠/٥/٢٠١٨وعمالً بمقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تاریخ 
أي/ ل.ل. ٢١٥٫٠١٣٫٥١٠٫٠٠٠/مبلغالى/ ل.ل. ٢١٤٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠/مبلغزیادة رأس المال منتم بموجبھا 

" بقیمة إسمیة قدرھا E/ سھم تفضیلي جدید فئة "٢٦٣٫٥١٠/من خالل إصدار/ ل.ل. ٢٦٣٫٥١٠٫٠٠٠/بمقدار
من ١٣/٨/٢٠١٨، وقد تحققت الجمعیة العمومیة غیر العادیة بتاریخ / ل.ل. للسھم التفضیلي الواحد١٠٠٠/

فئات األسھم التي تؤلف رأسمال وبالتالي فإن "،Eاالكتتاب بكامل قیمة ھذا االصدار الجدید لألسھم التفضیلیة فئة "
كالتالي:ةزعصبح بعد االصدار الجدید موّ المصرف ت

٧١٫٠٣٣٫٣٣٣مدرجةأسھم عادیة
١٤٢٫٦١٦٫٦٦٧غیر مدرجة

أسھم تفضیلیة
مستردة غیر " Cفئة "

قید اإللغاءمتداولة 
٣٥٠٫٠٠٠

٧٥٠٫٠٠٠" مدرجةDفئة "
٢٦٣٫٥١٠" مدرجةEفئة "

٢١٥٫٠١٣٫٥١٠المجموع
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)١ـ ملحق رقم ١٠/٥/٢٠١٨(ربطاً صورة عن محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 

الصادر عن المصرف لتسویق ١٦/٧/٢٠١٨) تاریخ Offering Circularوعلى ضوء كتیّب االصدار (
"،Eاالصدار الجدید ألسھم تفضیلیة جدیدة فئة "

" وعلى طرحھ في Eمصرف لبنان على االصدار الجدید المذكور لألسھم التفضیلیة فئة "وعلى ضوء موافقة 
،١٨/٧/٢٠١٨تاریخ ٣/م م/٦٦٧مة بموجب كتاب سعادة حاكم مصرف لبنان رقم سواق المالیة المنظّ األ

النشرة الرسمیة لبورصة بیروت وعلى ضوء االعالن الصادر عن البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. المنشور في
المتضمن دعوة مالكي األسھم ٢٨/٧/٢٠١٨وفي صحیفتي النھار والمستقبل بتاریخ ٢٧/٧/٢٠١٨بتاریخ 

لالكتتاب باالصدار الجدید ضمن مھلة محددة، لممارسة حق األفضلیة " D" و "Cالتفضیلیة فئة "

DFK) و (Deloitte & Toucheمراقبة المصرف السادة (يوعلى ضوء الكتاب الصادر عن مفّوض
Fiduciare du Moyen-Orient بشأن تأكید إتمام عملیة زیادة رأس المال وإصدار ١٣/٨/٢٠١٨) بتاریخ

" وفقاً لما ھو مذكور أعاله،Eاألسھم التفضیلیة الجدیدة فئة "

رقم تحت ٦/٨/٢٠١٨استالمیخوبناًء لطلب االدراج المقدم من قبل المصرف لبورصة بیروت تار
2018/IN/1099" المتعلق باألسھم التفضیلیة فئةE،"

" المصدرة من قبل E"ةقررت لجنة بورصة بیروت قبول إدراج وتداول وتسعیر كامل االسھم التفضیلیة من الفئ
/ سھم ٢٦٣٫٥١٠البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، وذلك في السوق الرسمیة لبورصة بیروت، بحیث یتم إدراج /

" في السوق المذكورة. أما تفاصیل االدراج والتداول والتسعیر فھي على الشكل التالي:Eتفضیلي فئة "

:معلومات حول األسھم التفضیلیة موضوع التعمیم الحاضر-١

نوع الصكوك 
المالیة موضوع 

االدراج

قیمة االكتتاب فئتھاونسبتھاعددھا
االساسي بالسھم 

التفضیلي

القیمة االسمیة 
للسھم 
التفضیلي

التوزیعات السنویة 
المقرر دفعھا للسھم

الواحدالتفضیلي 
أسھم تفضیلیة 
غیر تراكمیة 

قابلة لالسترداد 
ذات طبیعة دائمة

مراجعة الملحق (
)١رقم 

/٢٦٣٫٥١٠ /
سھم تفضیلي

% من ١٠٠(
االصدار)

أسھم تفضیلیة 
"Eفئة "

/ د.أ١٠٠/
/ ١٠٠٠(تضم /

ل.ل. كقیمة
إسمیة والباقي 
عالوة إصدار)

:٨٢٠١سنةعن -أ/ ل.ل.١٠٠٠/
على أساس نسبة أرباح 

من سعر % ٧توازي 
على أن تعكس االصدار 

الفترة من تاریخ االصدار 
.٢٠١٨ولغایة نھایة سنة 

ما و٩٢٠١عن سنة -ب
د.أ. لكل سھم ٧:یلیھا

ضمن الشروط المحددة 
.١في الملحق رقم 
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" موضوع التعمیم الحاضر، وذلك فقط في السوق E"ةالمدرجة من الفئالتفضیلیةیتم تداول وتسعیر االسھم -٢
الرسمیة لبورصة بیروت.

محضر " مفصلة في E"ةإن كافة التفاصیل المتعلقة باالسھم التفضیلیة موضوع االدراج الحاضر من الفئ-٣
. )١(ملحق رقم بھذا التعمیمھصورة عنالمرفق ربطاً ١٠/٥/٢٠١٨الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 

١٧١/٢٠٠٣تعتمد آلیة نظام التداول الحالي المعتمد في بورصة بیروت والمنصوص علیھ في التعمیم رقم -٤
". وتوضع E"ةلتداول وتسعیر االسھم التفضیلیة المدرجة موضوع ھذا التعمیم من الفئ٣/٧/٢٠٠٣تاریخ 

حتى یتم تحدید سعر إقفال أول في البورصة التسعیر الخاص االسھم التفضیلیة موضوع ھذا االدراج تحت باب 
، إدخال االوامر والتداول باالسھم نھ یسمح خالل فترة التسعیر الخاص، بحیث أ"Eلألسھم التفضیلیة فئة "

على أن یتوقف العمل حكماً بالتسعیر الخاص المذكور في دون أي ھامش تسعیر.المذكورة "E"التفضیلیة فئة
) أدناه وذلك في أول ٥) ویبدأ العمل بشأنھا بھوامش التسعیر المحددة للتسعیر العادي في الفقرة (٤ھذه الفقرة (

جلسة تداول تلي تحدید أول سعر إقفال في البورصة للسھم التفضیلي المعني.

±موضوع االدراج الحاضر في التسعیر العادي بنسبة ("Eتفضیلیة فئة "الالسھملحددت ھوامش تسعیر -٥
%)، إن للتداول العادي وإن للصفقات المباشرة خارج الردھة وذلك على غرار كافة أسھم المصارف ١٠

% وفقاً لما ھو منصوص علیھ في ٥٠المدرجة في البورصة. وتعتمد آلیة زیادة ھذه النسبة تدریجیاً الى نسبة 
المذكور.١٧١/٢٠٠٣من التعمیم رقم ٣/١ة الفقر

موضوع االدراج الحاضر فینطبق علیھا "Eالتفضیلیة فئة "السھملأما مفھوم "العملیات الفعلیة" بالنسبة -٦
بالنسبة ألسھم المصارف المدرجة في البورصة ١٧١/٢٠٠٣من التعمیم رقم ٣/١/٣التعریف المحدد في الفقرة 

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

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

ً للفقرة "Eالتفضیلیة فئة "تحدد درجة تسعیر االسھم-٧ من التعمیم رقم ٤/١موضوع االدراج الحاضر وفقا
التي تنص على ما یلي:١٧١/٢٠٠٣

/ د.أ.٥٠/ د.أ للصكوك المالیة التي یقل تسعیرھا عن /٠٫٠١درجة /
/ د.أ.١٠٠/ د.أ ضمناً و /٥٠للصكوك المالیة التي یتراوح تسعیرھا بین // د.أ 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 /

موضوع االدراج الحاضر على الشكل التالي:"Eالتفضیلیة فئة "تسعیر االسھمیعتمد الرمز التالي ل-٨

" أسھم تفضیلیة فئةE :     "BLCPE

موضوع االدراج "Eالتفضیلیة فئة "السھملیكون الحد االدنى للصفقات المباشرة الجاریة خارج الردھة بالنسبة -٩
أمیركي)/ د.أ (مایة ألف دوالر ١٠٠٫٠٠٠/الحاضر:
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موضوع االدراج الحاضر: سھم واحد."Eالتفضیلیة فئة ") لالمر لالسھمLot Sizeتكون درجة الكمیة الدنیا (-١٠

تتولى شركة میدكلیر إجراء عملیات التسدید والتسلیم (المقاصة) للعملیات العادیة والصفقات المباشرة الجاریة -١١
خالل بورصة بیروت.على االسھم موضوع االدراج الحاضر من 

مستندات وام الرسمي للبورصة االطالع على لمزید من التفاصیل حول االدراج یمكن للوسطاء ضمن أوقات الد-١٢
ملف طلب االدراج. 

.٢٩/١٠/٢٠١٨الموافق فیھاالثنینیبدأ التداول باالسھم موضوع االدراج الحاضر إعتباراً من صباح یوم-١٣

رئیس لجنة بورصة بیروتنائب 

د. غالب محمصاني


