
 مجلــــس االدارة تقريـــر

 ...حضرات المساهمين الكرام
تمميررمعج ررحجر لرر لججرفسررين جلجتمكيرراجنرحجيمرر  جف رر جمرركجرستلرر    لرريسررمجلس رردجرة رم جرحجيمكرراج  رر جرس

رفيم يرةجرفلنكر عججرفتر مم  ن ير حجرةم ر وجنرفاسر ومجنم ولرةجرفشم ةجنيش ط ته ج ل جمكجذفكجرفليزرييرةجرفملنليرةج

ج.ناطته جرفلستم  يةجف م  جرفم   ،ج13/31/1031رفليتهيةجمكجف سيةجرفل فية
ج

لم  ررلج) ييرر مجرم يرركجج30033,102جرفتمميررمجلنضررن ج ررحجرفرتررم   غرر جرةيررمر ر جرفلسلمررةجف شررم ةج:جاولاً
ج.تميي جرفلنسن ر جرفل فيةجف لت سم ججممنم  ج نحجإكتس اج(1033  ج يي مج ج9190535

ج

 ييررر مجلم  رررلجج9580211رفملنليرررةجنليررر ميرجرفتلنيرررلجنرةسرررته كج  غررر جرفليررر ميرجرة رميرررةجن:جثانياااااً
ج190000مكجرفسيةجرفل ضية،جمكجكيحجزر جلايصجرفر ينحجرفلشر نكجمركجتكيري ه ج ل  ر ج يي مججج8230898
ج. يي مجمكجرفم  جرفل ضكج910000 يي مجلم  لج

ج

ج لم رمهجاس م لم  لج) يي مجج398,598جضمي ةجرف الجلم رمعج م ي مي ججم ك  جكمم جرفشم ةجهذرجرفم  ج:جثالثااً
ج.(مكجرفم  جرفل ضكج يي مج1010811

ج

للر جمركجرفمر  جرفل ضركج يي مجج3901310889جلم  ل يي مجج3901130813كمنقجلس هلكجرفشم ةجج  غ :جرابعااً
رفسه ججت رنلجسممجمكجكيحج  ح يي مجج3.020جةتل ميلج13/31/1031ف سه ج  غ جمكجج متميةرفميلةجرفجرحجيميك
ج. يي مجرم يكج0.110جفسنقجرفل فكمكجر

ج

رفررر ججرفمررر  جرفل ضرررك ييررر مجمررركجج3502010991جلرررح%ج102لنسرررن ر جرفشرررم ةج يسررر ةججإيارضررر :جخامساااااً
فشررم ةججيرري نقجضررل حجرفتسررنيةنجإلياررر اجرفررذل جرفل ييررةيتيسررةجج1031يه يررةج ييرر مجمرركجج3501910120

ج.رفنس طة
ج

جرفسين جف م  :جسادسا جرنم ي جمكجتمميمي  جفل  تس ه جميهجرف يكجرف  ي يكجرف ي  جرفذ ج اينصجج1122جرفك م 

دعوى قضائية ضد شركة البنك  1033ديسمبر  39اقامت الحكومة االميركية بتاريخ مم ج،ج%1رفشم ةج كيةج

من غير مساهمي البنك او اعضاء مجلس )وعدد من المتهمين االخرين ( قيد التصفية. )ل.م.اللبناني الكندي ش

وكنتيجة للدعوى ووضع الخزينة االميركية للبنك  هم شاركوا في عمليات تبييض اموال،انادعت فيها ( ادارته

د اللبناني الكندي على قائمة المؤسسات المالية التي تقوم بغسيل االموال، انهارت اعمال البنك واصبح قي

حتى قائمة تجميد هذه جميع المتهمين وستبقى اوامر ال اصولتجميد  موت التصفية وال يزال كذلك لغاية تاريخه،

 .انتهاء القضية

، عقدت المحكمة جلسة طلبت فيها حضور جميع االطراف، وقد اصر معظم المتهمين 1031وخالل شهر ايار 

بالمطالبة برد االدعاءات بحقهم، اال انه و حين رفضت المحكمة ذلك، قاموا بتقديم ردود على القضية، نافين 

 .بشكل قاطع جميع االتهامات

مليون دوالر امريكي عائدة للبنك اللبناني  390، استولت الحكومة االميركية على مبلغ 1031شهر آب خالل و

الفرنسي وهو البنك المودع لديه المبلغ نفسه في البنك اللبناني الفرنسي في لبنان لحساب شركة البنك اللبناني 

لواليات المتحدة االميركية، وقد تم نقل هذا من اصل حسابات البنك اللبناني الفرنسي في ا( قيد التصفية)الكندي 

 .المبلغ الى حساب تابع للدائرة االمريكية بانتظار حل القضية او الحكم فيها

 وعليهاالبتدائية ولم يصدر اي قرار او حكم نهائي فيها،  مراحلهاان هذه الدعوى القضائية الزالت في وحيث 

 .همات المتوفرة لغاية تاريخفانه يتعذر اجراء تقييم للوضع على ضوء المعلو

من اسهم البنك ومن ضمنهم الشركة % 11وكما تعلمون فقد رفضت مجموعة مساهمين حائزين على ما نسبته 

وبالتالي لم   The Undertaking Letterاالستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين توقيع كتاب الضمان 

مليون دوالر  91والبالغ % 11تم ايداع نصيب مجموعة الـ وتستلم نصيبها لغاية تاريخه من المبالغ الموزعة، 



مخصص لهذه  (تحت التصفية)بإسم البنك اللبناني الكندي  Sub Accountامريكي في حساب فرعي 

احتياطي على المبلغ  بوضع حجز( ةاي المجموع)المجموعة لدى بنك الشرق االوسط وافريقيا والتي قامت 

 .2/5/1031استحقاقه في  نحت يد بنك الشرق االوسط وافريقيا، لحيالمذكور ت

تبقى خاضعة لشروط عقد بيع اصول ومطلوبات البنك لغ المتبقية من اصل ثمن الصفقة، فاما بالنسبه للمبا

ة لمساهمي شركة البنك اللبناني الكندي او قد تطرأ الحقا ولمقررات الجمعية العمومي وللتطورات التي طرأت 

 (.قيد التصفية. )ل.م.ش

سرهل جمركجممسرل لج يركجتمسر جرفسزرورمجميلرةجرفسره جرفنركر جج810190لر جزرفر جرفشرم ةجتسر ه ج مر  ج:جسابعااً 
ج: يي مجرم يكج  ل ج ل جي كج108890298 يي مجسزروم ،جت  رته جج300000

 ميلرةجتمر مجج1031رفتكجتلر جمركجلط رعجرفمر  جممسل لجرف يكجمكجزي   جف جتس ه جرفشم ةجنف جت معجكيته ج -3
 .ل ينحج نةمجرلمي كج12 ل   ج

 يي مجسزروم جلل جيميكجج14,036  ي جج1033رحجرفميلةجرف متميةجفسه جرف يكجط م جفليزرييتهجرفل ممةجف م  ج -1
كجلم  رررلج ييررر مجرم يرررج8,756,606تمررر مج ل  ررر جج1033رحجرفميلرررةجرف متميرررةجةسررره جرفشرررم ةجمررركجيه يرررةج

 . يي مجمكجرفم  جرفذ جس مهج203900000

 مر ججليهر   غر جكيرةجرفشرم ةجرفم  ضرةجج1033م  جرف يكج تنزيعجرم  وج   جرفلس هليحج حجرفسيةجرفل فيةج -1
 . يي مجرم يكج1180881.-مكجرفسزرومجج رستمط  جرفضمي ةجرفلستكمةج  يه

 

 الخطةًالمستقبلية

ج
 .رلجرفشم ةجن   جتمميضه جفلا طمجغيمجل منسةرةستلمرمجمكجرفلك مظةج   جرينلجنرلن (3
لت  مةجإستلمرمجتكيريلجرةمير  جرفل ييرةجرفلسرتكمةج  ر ج لر  جشرم ةجرفنسر طةجرفل فيرةج   ت  مهر ج (1

 .رنفنيةجلط مة
 .ض طجنتمشي جلي ميرجرفشم ةجنشم  ته جرفت  مةجرف جرمي جم مجلل حجلعجرفلك مظةج   جلستنىجا ل ته  (1
 .نيعجا ل ته جنرستثل مرته جكساجرةنض  جرفس و  جمكجرفليطمةتمزيزجر ل لجرفشم ةج تي (1
ج.1031رةستلمرمجمكجتط يقجمنر  جنريظلةجكن لةجرفشم   جمكجر ل لجنريشطةجرفشم ةجا لج   ج (9

 

 :هذرجنيسمجلس دجرة رم جرحجيتم  جلحجرفلس هليحجرف مر جمكجرستل  جرفهيوةجرفم لةجرفم  يةجف شم ةج  فتنيي  جرفت فية
ج

ج. جنم وعجرستل  جرفهيوةجرفم لةجرفم   جرفس  قت ن (3
ج.نرفاطةجرفلستم  يةجف م  جرفم   ج13/31/2012لي مشةجتمميمجلس دجرة رم ج حجرفسيةجرفل فيةجرفليتهيةجمكج (1
 .13/31/2012سل  جتمميمجل ممكجكس    جرفشم ةج حجرفسيةجرفل فيةجرفليتهيةجمك (1
 ج13/31/2012اس ومجف سيةجرفل فيةجرفليتهيةجمكجلي مشةجرفليزرييةجرفملنليةجنكس اجرةم  وجنرف (1
 .ر مر جذلةجمويدجنر ض  جلس دجرة رم  (9
 .تمييحجرنجر    جتمييحجل ممكجكس    جرفشم ةجف سيةجرفم  لة (8
ريةجرلنمجرامىجتمتموجرفسلميةجرفم لةجرفم  يةجر مرسه ج   جس نلجرة ل لجكساجرفم ينحج لنرممةج   جلرحج (9

 .لحجرةسه جرفللث ةجمكجرةستل  %ج30ملج حجرفلس هليحجيلت  نحجل جةجي
 

نات ل  جمإحجلس دجرة رم جيش مجكضنم  جنثمت  ج ل جيش مجسليعجرفلرنظريحجنرفمر ل يحج  ر جسهرن ه جلتليريحج
ج.فشم تي ج لجرفتم  جنرةز ه م

ج
                                                                   ججججج11/04/2013 ل حجمكج

 مجلــس اإلدارة             


