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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٧٤/٢٠١٨:رقم التعمیم

٢٦/١٠/٢٠١٨:التاریخ
ش.م.ل. بیروتبنك مصدرة من قبلإضافيعادي/ سھم٣٫٠٥٠٫٠٠٠/وتداول وتسعیرإدراج :الموضوع

الرسمیة لبورصة بیروت.قالسوفيوذلك 

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،

المتضمنة الموافقة على زیادة رأسمال ١٥/٣/٢٠١٨تاریخ بنك بیروت ش.م.ل.وعلى ضوء مقررات مجلس إدارة 
HPGالمصرف عن طریق إصدار أسھم عادیة جدیدة یكتتب بھا نقداً تخصص لشركة  Urban Developements

Pty Ltd المنتمیة لمجموعةHoldmarkسھم بالمساھمین الحالیین نظراً االسترالیة وعدم حفظ حق االكتتاب بھذه األ
Bank of Sydneyشاركة ھذه المجموعة في رأسمال المصرف من نمو وتطویر للمصرف التابع لـ لما تؤمنھ م

ة للجمعیة العمومیة غیر الیة اللبنانیة في استرالیا، والتوصیوللتعامل المصرفي لمجموعة بنك بیروت ش.م.ل. مع الج
ألخذ القرار بزیادة رأس المال ولتعدیل النظام ما ذكر ودعوة الجمعیة العمومیة غیر العادیة لالنعقادالعادیة على تنفیذ 

بطلب من محكمة التجارة في ولتفویض رئیس مجلس االدارة و/أو أي شخص یعّینھ جمیع جمیع الصالحیات للتقدم
و ٨٦بیروت لتعیین خبیر إلعداد تقریر خاص بالخصوص المشار الیھ عمالً بأحكام قانون التجارة اللبناني (المادتین 

١١٣.(

المعیّنة من قبل رئیس المحكمة االبتدائیة ٤/٤/٢٠١٨على ضوء التقریر المعدّ من الخبیرة السیدة تانیا سماحة تاریخ و
أن عالوة االصدار للسھم الجدید المنوي بموجبھبیّنتمن قانون التجارة الذي١١٣و ٨٦في بیروت عمالً بالمادتین 

كما وتحققت من شرعیة عدم حفظ حق االكتتاب باألسھم الجدیدة الممثلة لزیادة رأس المال ،إصداره تعتبر مقبولة
لجمیع المساھمین الحالیین،

مجلس المتضمنة األخذ بتوصیة١٠/٤/٢٠١٨وعلى ضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ 
HPGاالدارة بشأن تخصیص الزیادة لشركة  Urban Developements Pty Ltd التابعة لمجموعةHoldmark
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/ ١١٥٫٢١٨٫٦٧٤٫٠٠٠ب الواردة في مقررات مجلس االدارة وزیادة رأسمال المصرف من مبلغ /االسترالیة لألسبا
/ سھم إسمي جدید من نوع األسھم ٣٫٠٥٠٫٠٠٠/ ل.ل. عن طریق إصدار /١١٩٫٦٧١٫٦٧٤٫٠٠٠ل.ل. الى مبلغ /

 ً سیما لجھة:١٠/٤/٢٠١٨لشروط محددة  في متن محضر االجتماع تاریخ العادیة یكتتب بھا نقداً وفقا

قررات مصرف لبنان وھیئة األسواق المالیة.بالتقیّد بالقوانین واالنظمة المرعیة االجراء و•
عدم تمتع مساھمو المصرف الحالیون بأي أفضلیة لالكتتاب باألسھم الجدیدة وتخصیصھا بشركة •

HPG Urban Developements Pty Ltd.
/ لیرة ١٫٤٦٠القیمة اإلسمیة بمبلغ // دوالر أمیركي یضم ١٨٫٨٠تحدید سعر االكتتاب بالسھم الجدید بمبلغ /•

/ دوالر أمیركي.١٧٫٨٣١٥لبنانیة وعالوة إصدار بقیمة /
طرح كامل األسھم الجدیدة المصدرة في بورصة بیروت.•
وق وموجبات وشروط سائر أسھم المصرف العادیة األخرى.خضوع األسھم الجدیدة لذات حق•
.٢٠١٨السنة المالیة نتائجإستفادة األسھم الجدیدة من نتائج المصرف إعتباراً من •
.١٠/٤/٢٠١٨سواھا من الشروط األخرى الواردة في المحضر تاریخ •

/ سھم في بورصة بیروت ٣٫٠٥٠٫٠٠٠/كما تضمنت المقررات إدراج كامل األسھم الجدیدة المصدرة وعددھا 
ً لما ذكر وسواھا من المقررات الواردة في محضر ٨و ٧وتعدیل المادتین  من النظام التأسیسي للمصرف تبعا

االجتماع.

)١(ملحق رقم ١٠/٤/٢٠١٨ربطاً صورة عن محضر اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 

بالخصوص المشار ١٨/٤/٢٠١٨تاریخ ١٨/ھـ أ/١١٨ئة األسواق المالیة برقم وبضوء كتاب الموافقة الصادر عن ھی
الیھ،

بالخصوص المذكور،١/٨/٢٠١٨تاریخ ٣/م م /٧٦٧وبضوء كتاب الموافقة الصادر عن مصرف لبنان برقم 

Deloitteوبضوء كتاب مفّوضي مراقبة المصرف السادة  & Touche وDFK Fiduciaire du Moyen - Orient
التي تظھر تسدید قیمة الزیادة البالغة الذین أفادوا بموجبھ التحقق من سجالت المصرف٢١/٩/٢٠١٨تاریخ 

/ ل.ل. في حساب مجمد لدى مصرف لبنان من خالل إصدار األسھم الجدیدة وعددھا ٤٫٤٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠/
/ ٥٤٫٣٨٦٫١٠٣صدار بقیمة // ل.ل. للسھم الواحد باالضافة الى تسدید عالوة إ١٫٤٦٠/ سھم بقیمة /٣٫٠٥٠٫٠٠٠/

/ سھم بقیمة ٨١٫٩٦٦٫٩٠٠/ ل.ل. مقّسم الى /١١٩٫٦٧١٫٦٧٤٫٠٠٠دوالر أمیركي وإن رأس المال المحرر أصبح /
/ سھم تفضیلي.٢٠٫٩٧٠٫٠٠٠/ ل.ل. للسھم الواحد منھا /١٫٤٦٠/

)٢اب مفّوضي المراقبة (ملحق رقم ربطاً صورة عن كت

المتضمنة إعالن التحقق من صحة ٢٦/٩/٢٠١٨وبضوء مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمصرف تاریخ 
HPGاالكتتاب من قبل شركة  Urban Developements Pty Ltd٣٫٠٥٠٫٠٠٠سھم الجدیدة وعددھا /بكامل األ /

% من قیمتھا ومن عالوة االصدار والمصادقة ١٠٠/ ل.ل. وتحریر ٤٫٤٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠سھم الممثلة للزیادة بقیمة /
مجلس االدارة.في على عملیة الزیادة المشار الیھا وانتخاب الشركة المكتتبة عضواً 

)٣(ملحق رقم ٢٦/٩/٢٠١٨ربطاً صورة عن محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 
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٢٨/٩/٢٠١٨لبورصة بیروت المقدم من قبل المصرف بتاریخ وء طلب االدراج االضافي في السوق الرسمیةضوب
/ سھم عادي إضافي جدید.٣٫٠٥٠٫٠٠٠والمتضمن طلب إدراج /

)٤ربطاً صورة عن طلب االدراج (ملحق رقم 

ل.ل. مقّسم الى /١١٩٫٦٧١٫٦٧٤٫٠٠٠وبما أنھ وبضوء ما ذكر أعاله یكون رأسمال المصرف قد اصبح قدره /
/ ل.ل. للسھم الواحد مّوزع ١٫٤٦٠عادي وعادي ذات أولویة وتفضیلي بقیمة إسمیة قدرھا // سھم ٨١٫٩٦٦٫٩٠٠/

كالتالي:

رأس المال بعد الزیادة
(ل.ل.)

عدد األسھم بعد 
الزیادة

توزیع عدد األسھم على إدراجفئات األسھم
كل فئة بعد الزیادة

٢٠٫٧٩٦٫٤١٧مدرجعادي١١٩٫٦٧١٫٦٧٤٫٠٠٠٨١٫٩٦٦٫٩٠٠
٣٥٫٤٣٨٫٤٨٣مدرجغیر

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

٨١٫٩٦٦٫٩٠٠المجموع

لذلك،

بیروت/ سھم عادي إضافي مصدر من قبل بنك ٣٫٠٥٠٫٠٠٠قررت بورصة بیروت قبول إدراج وتداول وتسعیر /
ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمیة لبورصة بیروت، لتضاف الى االسھم العادیة المدرجة في البورصة لیصبح عدد 

. أما تفاصیل االدراج والتداول اديع/ سھم ٢٠٫٧٩٦٫٤١٧أسھم المصرف العادیة المدرجة في بورصة بیروت /
والتسعیر لألسھم االضافیة موضوع الطلب الحاضر فھي على الشكل التالي:

نوع الصكوك 
المالیة موضوع 
االدراج االضافي

القیمة اإلسمیة فئتھاعددھا
للسھم الواحد 
العادي االضافي

قیمة االكتتاب بالسھم الواحد 
المصدر (تضم قیمة إسمیة 

إصدار)وعالوة 

د.أ./١٨٫٨٠// ل.ل.١٫٤٦٠/عادیة /٣٫٠٥٠٫٠٠٠/أسھم إسمیة عادیة

المحددة ألسھم المصرف العادیة المدرجة سابقاً في السوق الرسمیة.
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المستندات العائدة لملف طلب االدراج االضافي.

.٣١/١٠/٢٠١٨الموافق فیھ االربعاءسھم االضافیة المذكورة إعتباراً من صباح یوم ألایبدأ التداول ب

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت

د. غالب محمصاني


