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تعمیم صادر عن بورصة بیروت
٤٩٨/٢٠٢١:رقم التعمیم

٢٨/١٠/٢٠٢١:التاریخ
في السوق الرسمیةصادرة عن بنك بیروت ش.م.ل. سھم عادي / ٤٫٧٦٢٫٠٠٠لـ /إضافي إدراج :الموضوع

. إلى أسھم عادیة٢٠١٤ناتجة عن تحویل األسھم األولویة فئة لبورصة بیروت

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

،١٧/٨/٢٠١١تاریخ ١٦١/٢٠١١بقانون األسواق المالیة رقم وعمالً 

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

وتعدیالتھ الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالنظام التطبیقي إلصدار أسھم ٧٨١٤/٢٠٠١رقم وعمالً بالقرار
المصارف اللبنانیة والتداول بھا،

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

الذي قررت بموجبھ بورصة ٤٩٤/٢٠٢٠سیما التعمیم رقم البورصة،وعمالً بالتعامیم السابقة الصادرة عن 
وذلك بضوء ١٨/١١/٢٠٢٠بدًءا من تاریخ٢٠١٤بیروت وقف التداول بأسھم بنك بیروت ش.م.ل. األولویة فئة 

لھذه األسھم دون تمدید من قبل مجلس إدارة المصرف بحیث أصبحت ھذه األسھم انتھاء الفترة األولویة األساسیة
،٢٢/٥/٢٠١٤مجّرد أسھم عادیة وفقاً لقرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ 

الذي تضمن أخذ العلم بأن األسھم األولویة فئة ١٦/١٢/٢٠٢٠قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة تاریخ وبضوء 
ت تصنیفھا ومیزاتھا وأصبحت مجّرد أسھم عادیة، تستفید من ذات الحقوق وتخضع لذات األحكام فقد٢٠١٤

والشروط والموجبات العائدة ألسھم المصرف العادیة. كما تقرر تعدیل بعض مواد النظام األساسي للمصرف تبعاً 
:كالتاليلما ذكر بحیث أصبح توزیع راسمال المصرف على الشكل

عدد األسھم قبل إلغاء أسھم اجإدرنوع األسھم
األولویة

عدد األسھم بعد إلغاء األسھم 
األولویة وتحویلھا ألسھم عادیة

٢٠٫٧٩٦٫٤١٧٢٥٫٥٥٨٫٤١٧مدرجةعادیة

٣٥٫٤٣٨٫٤٨٣٣٥٫٤٣٨٫٤٨٣غیر مدرجةعادیة

٤٫٧٦٢٫٠٠٠٠مدرجةأولویة

٣٫٥٧٠٫٠٠٠٣٫٥٧٠٫٠٠٠غیر مدرجةGتفضیلیة 

٥٫٤٠٠٫٠٠٠٥٫٤٠٠٫٠٠٠مدرجةHتفضیلیة 
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٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠مدرجةIتفضیلیة 

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠مدرجةJتفضیلیة 

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠مدرجةKتفضیلیة 

مقررات الموافقة على بالقاضي٣/٨/٢١رقم ٣/٣/٢٠٢١تاریخ وبضوء قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
،١٦/١٢/٢٠٢٠تاریخ العمومیة غیر العادیة لمساھمي بنك بیروت ش.م.ل.محضر الجمعیة

وبضوء طلب االدراج اإلضافي المقدم من قبل المصرف للبورصة 

(ربطاً صورة عن طلب االدراج)

بیروت/ سھم عادي مصدر من قبل بنك ٤٫٧٦٢٫٠٠٠قررت بورصة بیروت قبول إدراج وتداول وتسعیر /
ً والبالغة  ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمیة لبورصة بیروت لتضاف الى األسھم العادیة المدرجة سابقا

إضافة الى األسھم / سھم ٢٥٫٥٥٨٫٤١٧/المدرجةاألسھم العادیةعدد صبح ی/ سھم بحیث ٢٠٫٧٩٦٫٤١٧/
ع الطلب المرفق فھي على مدرجة. أما تفاصیل االدراج والتداول والتسعیر لألسھم االضافیة موضوالتفضیلیة ال

الشكل التالي:

نوع الصكوك المالیة 
موضوع االدراج

االسمیة تھاقیمفئتھاعددھا
(لیرة لبنانیة)

ل.ل./١٫٤٦٠/عادیة٤٫٧٦٢٫٠٠٠أسھم إسمیة عادیة

أما الحقوق والموجبات المتعلقة باألسھم االضافیة موضوع اإلدراج اإلضافي الحاضر فھي نفس الحقوق 
والموجبات المتعلقة بأسھم المصرف العادیة المدرجة سابقاً، كما إن شروط التداول والتسعیر والتسویة والمقاصة 

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

.١/١١/٢٠٢١یھالموافق فثنیناإلإعتباراً من صباح یوماإلضافیة المذكورة سھم یبدأ التداول باأل

باالنابةرئیس لجنة بورصة بیروت

د. غالب محمصاني


