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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٩٢/٢٠٢٠:رقم التعمیم

١٨/٣/٢٠٢٠:تاریخال
فيوذلك عادي صادر عن بنك عوده ش.م.ل. / سھم١٨٨٫٧٨٩٫٠١١: إدراج إضافي لـ/الموضوع

السوق الرسمیة لبورصة بیروت.

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

،١٧/٨/٢٠١١تاریخ 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،

لبنان والمتعلق بالنظام التطبیقي إلصدار أسھم المصارف الصادر عن مصرف 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،

الذي تقرر بموجبھ دعوة الجمعیة ٢٦/١٢/٢٠١٩مجلس ادارة بنك عوده ش.م.ل. تاریخ ضوء مقررات بو
ما یلي:على العمومیة غیر العادیة للمصرف لإلجتماع للموافقة 

مقدمات نقدیة لرأس المال بالدوالر األمیركي قابلة للتحویل الى أسھم عادیة وتحدید قیمتھا وشروطھا وأحكام قبول 
تاریخ ٥٣٢عمالً بمتطلبات المرحلة األولى من تعمیم مصرف لبنان الوسیط رقم المشاركة فیھا وذلك

ً للتحویل .٤/١١/٢٠١٩ والموافقة على تحویل المقدمات النقدیة الى أسھم عادیة وزیادة رأسمال المصرف تبعا
مصرف المذكور وتعدیل النظام األساسي للمصرف بالخصوص المذكور مع تعلیق نفاذ القرارات على موافقة

لبنان بشأنھا،

في النشرة الرسمیة للبورصةوعطفاً على اإلعالم الصادر عن بنك عوده ش.م.ل. لحملة األسھم العادیة المنشور
حاملي أسھم المصرف العادیة الراغبین بالمشاركة في المقدمات النقدیة وةدعتم بموجبھ الذي ٢٣/١/٢٠٢٠بتاریخ 

ضمناً لإلطالع على التفاصیل ١٧/٢/٢٠٢٠االتصال بالمصرف لغایة تاریخ ،وفقاً لمتطلبات تعمیم مصرف لبنان
وتوقیع المستندات ودفع كامل قیمة المقدمات في صنادیق المصرف. 

ً على الدعوة التي تم نشرھا في النشرة الرسمیة للبورصة بتاریخ  العمومیة إلنعقاد الجمعیة ٢٣/١/٢٠٢٠وعطفا
وفقاً ٢٦/١٢/٢٠١٩لنظر بجدول األعمال الذي حدد من قبل مجلس االدارة في ل٢٠/٢/٢٠٢٠بتاریخ غیر العادیة

لما أوردناه أعاله. 
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، التي ٢٣/١/٢٠٢٠) المنشورة في النشرة الرسمیة للبورصة بتاریخ Term Sheetوعطفاً على الئحة الشروط (
المتعلقة بالمقدمات النقدیة القابلة للتحویل ألسھم عادیة،تم بموجبھا تحدید الشروط والتفاصیل

المنشور في النشرة الرسمیة للبورصة ٢٣/١/٢٠٢٠وعطفاً على اإلعالم الصادر عن بنك عوده ش.م.ل. بتاریخ 
المتعلق بزیادة أموال البنك الخاصة األساسیة حیث ورد فیھ أن المصرف باشر بقبول ٢٤/١/٢٠٢٠بتاریخ 

نقدیة بالدوالر األمیركي من مساھمي حملة أسھم البنك العادیة وذلك تنفیذاً للمرحلة األولى من تعمیم مقدمات 
المذكور أعاله، وقد تم دعوة سائر المساھمین للمشاركة في المقدمات النقدیة٥٣٢مصرف لبنان الوسیط رقم 

المقدمات العادیة مع إمكانیة تحویل ھذه % من حقوق حملة األسھم١٠بما یعادل لزیادة األموال الخاصة األساسیة
وذلك بالتزامن مع قبول المقدمات النقدیة النھائي من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة النقدیة الى أسھم عادیة

. ٢٠/٢/٢٠٢٠المدعّوة لإلنعقاد في 

٢٨/١/٢٠٢٠تاریخ ٢٠/ھـ.أ/٤١رقم بموجب كتاب ھیئة األسواق المالیةمجلس وعطفاً على القرار الصادر عن 
الذي نص على إعفاء المصارف من اإللتزام بنظام عرض األدوات المالیة الصادر عن ھیئة األسواق المالیة 

وذلك فقط بالنسبة لتأمین المقدمات النقدیة المخصصة لزیادة رأس مال المصارف عمالً بأحكام )٦٠٠٠سلسلة (
٢٥/٣/١٩٩٨تاریخ ٦٩٣٩علق بتعدیل القرار األساسي رقم المت٤/١١/٢٠١٩تاریخ ١٣١٢٩القرار الوسیط رقم 

الصادر عن مصرف لبنان.

لبنك ٥/٢/٢٠٢٠تاریخ ٣/أ.ع/٧٣الصادرة عن مصرف لبنان بموجب الكتاب رقم الموافقة المبدئیةعطفاً علىو
للتحویل الى أسھم ، عن طریق مقدمات نقدیة مخصصة لرأس المال (قابلة ش.م.ل. على زیادة أموالھ الخاصةعوده

ً للشروط ٣١١٫٠٠٠٫٠٠٠عادیة) تدرج ضمن األموال الخاصة األساسیة كمرحلة أولى بمبلغ / / د.أ. وذلك وفقا
والمرفقة بكتاب مصرف لبنان المشار الیھ.الواردة في الئحة الشروط الصادرة عن المصرف

تضمنت ما یلي:التي٢٠/٢/٢٠٢٠مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ عطفاً علىو

/ د.أ. تدفع نقداً وتكون ٣٥.٢٠٩٫٥٥٦٫١٨١الموافقة على قبول مقدمات نقدیة بالدوالر األمیركي لغایة مبلغ /-١
أرفقت بالمحضر ) Term Sheet(ضمن شروط حددت في الئحة شروط عادیة قابلة للتحویل الى أسھم 

:ھذه الشروطالمذكور وأھم

إن حق المشاركة في المقدمات النقدیة یعود لحاملي األسھم العادیة كل بنسبة مساھمتھ في رأس المال •
وذلك بصورة غیر قابلة للتنقیص ومن ثم بصورة قابلة للتنقیص. وفي حال عدم المشاركة بالصورتین 

بھ الى یكون لمجلس االدارة تخصیص الجزء غیر المشارك بكامل القیمة المطروحة المذكورتین 
المساھمین المشاركین وفقاً إلستنسابھ المطلق.

إن المقدمات النقدیة ھي ذات طبیعة دائمة دون استحقاق قابلة للتحویل الى أسھم عادیة حسب الشروط •
الواردة في القرار .

مرتبة أعلى من األسھم العادیة في تلقي عائدات ، في حال لم تكن قد إستعملت بعد،تكون للمقدمات النقدیة•
التصفیة ومرتبة أدنى من األسھم التفضیلیة في تلقي عائدات التصفیة.

ال یتقاضى المشاركون في المقدمات النقدیة أي فائدة أو مردود.•
لبنان.یخضع قبول المقدمات النقدیة لموافقة الجمعیة العمومیة غیر العادیة ولموافقة مصرف •
/١٫١١/یتم تحویل المقدمات النقدیة الى أسھم عادیة عبر إصدار المصرف سھماً عادیاً جدیداً مقابل كل •
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د.أ. من المقدمات النقدیة. وتسدد القیمة اإلسمیة لألسھم الجدیدة في رأسمال المصرف من خالل تحویل 
االحتیاطي الحر باللیرة اللبنانیة الى حساب مبلغ باللیرة اللبنانیة مواٍز للقیمة اإلسمیة للسھم من حساب

رأس المال على أن تحّول بصورة متزامنة كامل قیمة المقدمات النقدیة بالدوالر األمیركي الى حساب 
إحتیاطي خاص بالدوالر األمیركي. مع اإللتزام بتعامیم مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع. وتكون 

و لإلستعمال إال بموافقة الجمعیة العمومیة ومصرف لبنان.ھذه المبالغ غیر قابلة للتوزیع ا
التي أرفقت بالمحضر.) Term Sheet(تم لحظ شروط إضافیة في القرار وفي الئحة الشروط •

ً للقوانین والتعامیم ذات الصلة سیما المتعلقة -٢ الموافقة على تحویل المقدمات النقدیة الى أسھم عادیة وفقا
القطع وذلك تحفیزاً للمساھمین الذین أعطوا المقدمات في الظروف الصعبة التي تمر بھا البالد وذلك بمراكز 

/ ١٫١١عبر إصدار المصرف سھماً عادیاً واحداً جدیداً لكل مساھم مشترك في المقدمات النقدیة مقابل كل /
ة اإلسمیة ممبلغ على أن تسدد القیمع إعطاء الحق لمجلس االدارة بتدویر كسور أي د.أ. من المقدمات النقدیة

وفقاً لما ورد أعاله.للسھم الجدید في رأسمال المصرف

/ ل.ل. أي بمبلغ ٩٩٢٫٨٧٨٫٨١٩٫٠٥٠/ ل.ل. الى /٦٧٧٫٦٠١٫١٧٠٫٦٨٠زیادة رأسمال المصرف من /-٣
جدید./ سھم إسمي عادي١٨٨٫٧٨٩٫٠١١عن طریق إصدار /وذلك/ ل.ل. ٣١٥٫٢٧٧٫٦٤٨٫٣٧٠/

. وقد حدد سعر / ل.ل. للسھم الواحد١٫٦٧٠بقیمتھا االسمیة أي بمبلغ /االسھم الجدیدة المذكورةإصدار-٤
االكتتاب بھا على الشكل التالي:

القیمة االسمیة للسھم الواحدسعر االكتتاب للسھم الواحد أسھم مصدرة مكتتب بھا
/ د.أ.١٫١١/سھم/١٨٨٫٧٨٩٫٠١١/

وأحد عشر سنتاً)(دوالر أمیركي واحد 
/ ل.ل.١٫٦٧٠/

من النظام األساسي تبعاً لما ورد أعاله ویصبح التعدیل نافذاً عند تحقق الجمعیة ٨و ٦تعدیل أحكام المادتین -٥
تحدید قیمة رأس المال الجدید بمبلغ ٦العمومیة غیر العادیة من زیادة رأس المال. وقد تضمن تعدیل المادة 

ً قیمة السھم الواحد /٥٩٤٫٥٣٨٫٢١٥ل. مقسم الى // ل.٩٩٢٫٨٧٨٫٨١٩٫٠٥٠/ ً إسمیا / ١٫٦٧٠/ سھما
تشكیل األسھم التي تمثل رأس المال من فئتین: فئة األسھم العادیة وعددھا ٨ل.ل..وتضمن تعدیل المادة 

ً وفئة األسھم التفضیلیة وعددھا /٥٨٨٫٥٣٨٫٢١٥/ ً مقسمة بدورھا الى ثالث ٦٫٠٠٠٫٠٠٠/ سھما / سھما
فئات:

H/ سھم من الفئة ٧٥٠٫٠٠٠/-
I/ سھم من الفئة ٢٫٥٠٠٫٠٠٠/-
J/ سھم من الفئة ٢٫٧٥٠٫٠٠٠/-

وتحفظ األسھم لدى شركة میدكلیر وتثبت ملكیتھا وقیودھا بموجب قیود الشركة المذكورة. وتكون األسھم 
للتداول في ھذه األسواق.قابلة بطبیعتھا لإلكتتاب العام وللتداول في األسواق المالیة المنظمة وھي مطروحة 

تكون القرارات أعاله معلّقة على موافقة مصرف لبنان ویعود لمجلس اإلدارة التحقق من حصول ھذه -٦
الموافقة.
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تفویض رئیس مجلس اإلدارة منفرداً أو أي إثنین من أعضاء مجلس اإلدارة المدراء العامین باالتحاد فیما -٧
أعاله.بینھما إلنفاذ القرارات 

)١ملحق رقم ٢٠/٢/٢٠٢٠(ربطاً صورة عن محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة 

ً و المتعلقة بالمقدمات النقدیة القابلة للتحویل ألسھم التي أرفقت بمحضر )Term Sheetالئحة الشروط (على عطفا
وقد شكلت جزءاً ال یتجزأ من المحضر المذكور وقد تضمنت بعض ٢٠/٢/٢٠٢٠الجمعیة العمومیة تاریخ 

كما أرفق بالمحضر تقریر رئیس مجلس اإلدارة الذي حددالتفاصیل اإلضافیة المتعلقة بشروط المقدمات النقدیة.
أسماء المساھمین الذین أعطوا مقدمات نقدیة للمصرف والمبلغ المعطى من كل منھم بالدوالر األمیریكي وعدد 

األسھم التي تعود لكل منھم عند تحویل المقدمات النقدیة الى رأس المال،

)٢) ملحق رقم Term Sheet(ربطاً صورة عن الئحة الشروط (

ً علىو بشأن زیادة أموالھ الخاصة ٢٠/٢/٢٠٢٠بنك عوده ش.م.ل. بتاریخ البیان الصحفي الصادر عنعطفا
والمتضمن شرحاً ٢١/٢/٢٠٢٠/ د.أ. والمنشور في النشرة الرسمیة للبورصة بتاریخ ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠بمقدار /

ً عن مقررات الجمعیة العمومیة تاریخ  بإداء للثقةوشكراً لمساھمي المصرف وتقدیراً ٢٠/٢/٢٠٢٠مقتضبا
راتھ،المصرف وقد

ً علىو المنشور في النشرة ٢١/٢/٢٠٢٠اإلعالن اإلضافي الصادر عن المصرف باللغة اإلنكلیزیة بتاریخ عطفا
والذي تضمن تفصیالً للمقررات الصادرة عن الجمعیة العمومیة تاریخ ٢٤/٢/٢٠٢٠الرسمیة للبورصة بتاریخ 

٢٠/٢/٢٠٢٠،

تاریخ سمعان غالم وشركاھمBDOالمصرف أرنست ویونغ وعن مفوضي مراقبة الصادر الكتاب عطفاً علىو
الذي أكدا بموجبھ قیامھما بإجراءات متفق علیھا حدداھا بالتفصیل في متن الكتاب وھي مرتبطة ٢٨/٢/٢٠٢٠

مقررات الجمعیة بضوءوذلك / د.أ.٣٥.٢٠٩٫٥٥٦٫١٨١بالمقدمات النقدیة المخصصة لرأس المال بقیمة /
ً لتقریر رئیس مجلس ا٢٠/٢/٢٠٢٠تاریخ العمومیة غیر العادیة  الجمعیة العمومیةمحضرإلدارة المرفق بووفقا

. وأكدا أیضاً أن اإلجراءات التي قاما بھا ال تشكل تدقیقاً أو مراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة وأنھما لم یبدیا ةالمذكور
باختیارھا.رأیاً بشأنھا وأن نتائج اإلجراءات بنیت على أساس العینّة التي قاما

ً علىو ٤/٣/٢٠٢٠تاریخ ٣/أ.ع/١٢٧الصادرة عن مصرف لبنان بموجب الكتاب رقم النھائیةالموافقة عطفا
/ د.أ. ٣٥.٢٠٩٫٥٦٦٫١٨١المقدمات النقدیة البالغة قیمتھا /على بصورة نھائیة مصرف لبنانموافقةالقاضي ب

على أن یقوم المصرف باستكمال ٢٠/٢/٢٠٢٠تاریخ والموافق علیھ بموجب قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة
% من حقوق حملة األسھم العادیة عن طریق المقدمات النقدیة وذلك ٢٠زیادة أموالھ الخاصة األساسیة بنسبة الـ 

. كما وموافقة مصرف لبنان على زیادة رأس المال بمبلغ ٣٠/٦/٢٠٢٠بمھلة أقصاھا تاریخ 
ً جدیداً بقیمو إسمیة /١٨٨٫٧٨٩٫٠١١إصدار // ل.ل. عن طریق ٣١٥٫٢٧٧٫٦٤٨٫٣٧٠/ ً عادیا / ١٫٦٧٠/ سھما

وموافقة مصرف لبنان على ٢٠/٢/٢٠٢٠ل.ل. للسھم الواحد وفقاً لمقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 
لمذكورة من نظام المصرف أالساسي وفقاً لما جاء في قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة ا٨و ٦تعدیل المادتین 

على أن یصبح التعدیل نافذاً بعد تنفیذ وتحقیق الزیادة المشار الیھا أعاله.٢٠/٢/٢٠٢٠تاریخ 
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ً علىو أعلنت أنھا إطلعت على المستندات التي ٦/٣/٢٠٢٠مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ عطفا
ً ١٨٨٫٧٨٩٫٠١١المتعلقة بزیادة رأس المال وأنھ تم إصدار / ً قیمة السھم الواحد اإلسمیة // سھما / ١٫٦٧٠عادیا

/ ل.ل. وأن اإلكتتاب بزیادة رأس المال ٣١٥٫٢٧٧٫٦٤٨٫٣٧٠ل.ل. وقد دفعت قیمتھ اإلسمیة نقداً وقدرھا /
وتحریرھا قد تما ضمن المھل المحددة من قبل األشخاص المبیّنین في الالئحة المرفقة بالمحضر والمؤشر علیھا 

وقررت الجمعیة المصادقة والموافقة تي تبیّن األسماء وعدد األسھم العائدة لكل مساھم.من قبل مصرف لبنان وال
/ ل.ل. الى مبلغ ٦٧٧٫٦٠١٫١٧٠٫٦٨٠على صحة المعامالت واإلجراءات لتنفیذ الزیادة من مبلغ /

/ ل.ل. مدفوع بكاملھ ٩٩٢٫٨٧٨٫٨١٩٫٠٥٠س المال أصبح قیمتھ /أأن رأعلنت/ ل.ل. و٩٩٢٫٨٧٨٫٨١٩٫٠٥٠/
٦أن تعدیل المادتین أعلنت/ ل.ل. و١٫٦٧٠/ سھماً إسمیاً قیمة السھم الواحد اإلسمیة/٥٩٤٫٥٣٨٫٢١٥مقسم الى /و
قد أصبح نھائیاً. كما ٢٠/٢/٢٠٢٠من النظام األساسي وفقاً لقرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة السابقة تاریخ ٨و 

/ سھماً عادیاً في بورصة بیروت وقررت إبراء ١٨٨٫٧٨٩٫٠١١قررت إدراج األسھم الجدیدة المصدرة والبالغة /
،ذمة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة فیما یتعلق بزیادة رأس المال المذكورة واإلصدار الجدید

)٣ملحق رقم ٦/٣/٢٠٢٠(ربطاً صورة عن محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 

المنشور في النشرة الرسمیة ٦/٣/٢٠٢٠صرف  بتاریخ وبضوء اإلعالن الصادر باللغة اإلنكلیزیة عن الم
٦/٣/٢٠٢٠الذي فّصل بموجبھ مقررات الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ ٩/٣/٢٠٢٠للبورصة بتاریخ 

المشار الیھا أعاله، 

/ ل.ل. ٩٩٢٫٨٧٨٫٨١٩٫٠٥٠وبما أنھ وعلى ضوء المقررات أعاله یكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره /
/ ل.ل. لكل سھم موزعة كالتالي: ١٫٦٧٠/ سھم عادي وتفضیلي بقیمة إسمیة قدرھا /٥٩٤٫٥٣٨٫٢١٥الى /مقسم 

رأس المال بعد الزیادة
(ل.ل.)

توزیع عدد األسھم على كل فئات األسھمعدد األسھم بعد الزیادة
فئة بعد الزیادة

٥٨٨٫٥٣٨٫٢١٥عادي٩٩٢٫٨٧٨٫٨١٩٫٠٥٠٥٩٤٫٥٣٨٫٢١٥
H٧٥٠٫٠٠٠تفضیلي 
I٢٫٥٠٠٫٠٠٠تفضیلي 
J٢٫٧٥٠٫٠٠٠تفضیلي 

من النظام االساسي للمصرف تشیر الى أن كافة أسھم المصرف العادیة والتفضیلیة قابلة بطبیعتھا ٨وكون المادة 
ً أن لالكتتاب العام وللتداول في االسواق المالیة المنظمة وھي مطروحة للتداول في ھذه االسواق،  الجمعیة علما

أشارت في قرارھا الثاني الى إدراج األسھم الجدیدة المصدرة في بورصة ٦/٣/٢٠٢٠العمومیة غیر العادیة تاریخ 
بیروت،

ً علىو لعدد ٣/٣/٢٠٢٠طلب االدراج االضافي المقدم من قبل المصرف للبورصة بتاریخ عطفا
والكتاب التكمیلي الملحق تاریخ / سھم عادي إضافي في السوق الرسمیة لبورصة بیروت١٨٨٫٧٨٩٫٠١١/

١٢/٣/٢٠٢٠،

)٤ملحق رقم ـ(ربطاً صورة عن طلب االدراج 
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/ سھم عادي إضافي مصدر من قبل بنك ١٨٨٫٧٨٩٫٠١١قررت بورصة بیروت قبول إدراج وتداول وتسعیر /
البورصة عوده ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمیة لبورصة بیروت، لتضاف الى االسھم العادیة المدرجة في

بحیث تكون كافة عادي / سھم ٥٨٨٫٥٣٨٫٢١٥لیصبح عدد أسھم المصرف العادیة المدرجة في بورصة بیروت /
أسھم المصرف العادیة إضافة الى األسھم التفضیلیة مدرجة في السوق المذكورة. أما تفاصیل االدراج والتداول 

ل التالي:والتسعیر لألسھم االضافیة موضوع الطلب الحاضر فھي على الشك

نوع الصكوك المالیة 
موضوع االدراج االضافي

القیمة اإلسمیة للسھم الواحد العادي فئتھاعددھا
االضافي

/ ل.ل.١٫٦٧٠/عادیة /١٨٨٫٧٨٩٫٠١١/أسھم إسمیة عادیة

ھي نفسھا تلك المحددة ألسھم المصرف العادیة المدرجة سابقاً في السوق الرسمیة.

.٢٣/٣/٢٠٢٠الموافق فیھ اإلثنینیبدأ التداول باالسھم االضافیة المذكورة إعتباراً من صباح یوم 

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت

د. غالب محمصاني


