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 يٕرٚس يزٗ 

 في مصرف لبىان؟ 63كيف طارت األموال مه الحساب الرقم 

 

يهٛبر نٛزح نشزاء انذٔاء  42سأل ٔسٚز انًبل ػهٙ ؽسٍ خهٛم خالل يُبهشخ اهززاػ انوبٌَٕ انًزؼهن ثلزؼ اػزًبد إضبكٙ ثوًٛخ 

نٕارداد نزـطٛخ ْذا انًجهؾ ٔنٛس ُْبى كٙ اؽزٛبط انًٕاسَخ ا٘ نٛزح، ٔاَب اػهى كٙ انغهسخ انزشزٚؼٛخ األخٛزح7 "يٍ أٍٚ سُأرٙ ثب

 ."يهٛبر نٛزح؟ 42اٌ انًجهؾ ٚزغبٔس انـ

 ما هو احتياط الموازوة؟

إؽزٛبط انًٕاسَخ ْٕ ثُذ كٙ انًٕاسَخ انؼبيخ نهذٔنخ، ٔكٙ االٔضبع انطجٛؼٛخ، رُوم كٕائض ْذا انجُذ يٍ سُخ انٗ أخزٖ، ٔال 

نًس ثٓذِ االيٕال إال كٙ ؽبالد اسزضُبئٛخ ٔطبرئخ. ٔيٍ أثزس يًٓبد ْذا انجُذ، رـطٛخ االػزًبداد انزٙ رطهجٓب انٕساراد ُٚجـٙ ا

كٙ ؽبالد اسزضُبئٛخ ٔػُذ َلبد يٕاسَبرٓب، ػهٗ اٌ ٚزى َوم األيٕال يٍ ثبة اؽزٛبط انًٕاسَخ انٗ ثبة إَلبم ٔسارح يٍ خالل 

ب رسزخذو أيٕال ْذا االؽزٛبط نزـطٛخ انُلوبد االسزضُبئٛخ ٔانطبرئخ انزٙ رٕاعٓٓب انذٔنخ، يزسٕو ٚصذر ػٍ يغهس انٕسراء. كً

ٔيُٓب يب ٚزؼهن ثبنكٕارس انطجٛؼٛخ ٔؿٛزْب. رزصذ اػزًبداد ْذا انجُذ ضًٍ انًٕاسَخ انؼبيخ يٍ ٔسارح انًبل ٔرُوم االيٕال 

 4011رخصٛص اؽزٛبط نهًٕاسَخ هبرة  8144نؾظذ يٕاسَخ .ٛخيٍ هبٌَٕ انًؾبسجخ انؼًٕي 83ػُذ انؾبعخ ٔكوب ألؽكبو انًبدح 

يهٛبر نٛزح ػًال ثوزار  411يهٛبر نٛزح رى خلضٓب كٙ يب ثؼذ انٗ  625يب هًٛزّ  8145يهٛبر نٛزح، كًٛب خصص نٓذا انجُذ خالل 

د االؽزٛبط ثوًٛخ ؽذ 8145انذ٘ كبٌ أصذرِ انزئٛس سؼذ انؾزٚز٘. كٙ يٕاسَخ  81رئبسخ انٕسراء خلض انُلوبد ثُسجخ %

يهٛبر نٛزح ثؼذ هزار رئبسخ انؾكٕيخ خلض كم انُلوبد ثُسجخ  411يهٛبر نٛزح، كًٛب رى خلضّ انٗ يب ٚوبرة  621

ٚخصص اؽزٛبط انًٕاسَخ ضًٍ انًٕاسَخ انسُٕٚخ نزـطٛخ أ٘ َلوبد اسزضُبئٛخ ؿٛز اػزٛبدٚخ ٔؿٛز يزٕهؼخ، ٔيُٓب يب ٚزؼهن .%81

انؼهٛب نإلؿبصخ، ثبالضبكخ انٗ رـطٛخ ثؼض االػزًبداد يٍ خالل َوم االيٕال يٍ ثبة االؽزٛبط انٗ ثبة  ثبنُلوبد انًزصهخ ثبنٓٛئخ

كٙ يصزف نجُبٌ، ؽٛش رضغ  03ٔكٙ ْذا انسٛبم، رؤكذ يصبدر يزبثؼخ نهًهق اٌ انؾسبة انزهى .إَلبم آخز ضًٍ انًٕاسَخ

سٚز انًبل إصبرح ْذا انًٕضٕع نؼذو إشبػخ ا٘ َٕع يٍ انجهجهخ ٔانوهن ٔسارح انًبل اؽزٛبط انًٕاسَخ، كبرؽ يُذ كززح، ٔنى ُِٚزد ٔ

ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، ٔنكٍ ثؼذ طهت ٔسارح انصؾخ رأيٍٛ االػزًبداد نألدٔٚخ، خزط انٕسٚز ػهٙ ؽسٍ خهٛم ػٍ صًزّ يؼهُب َلبد 

 .األيٕال

 أيه ُصرفث األموال؟

انٕساراد انزٙ طهجذ كٙ االشٓز انًبضٛخ كزؼ اػزًبداد رشٛز يؼهٕيبد إنٗ اٌ أيٕال االؽزٛبط صزكذ نًصهؾخ ػذد يٍ 

اسزضُبئٛخ نزـطٛخ َلوبرٓب، ٔيُٓب ٔسارح االشـبل، كًب ؽصم يغهس االًَبء ٔاالػًبر ػهٗ عشء يٍ ْذِ االيٕال، ثبالضبكخ انٗ 

بداد يٍ اؽزٛبط انًٕاسَخ، كٓٙ أيب ثبنُسجخ انٗ ػًهٛخ َوم االػزً.َلوبد أخزٖ يزؼهوخ ثبنٓٛئخ انؼهٛب نإلؿبصخ ٔاالعٓشح انؼسكزٚخ

خطٕح رؾزبط انٗ يزسٕو ٚصذر ػٍ انؾكٕيخ نًًٓبد يؾذدح، أٔ يٍ خالل يزسٕو إدار٘ ٕٚهؼّ ٔسٚز انًبل. ٔثؼذ َلبد ْذا 

االؽزٛبط رغذ انؾكٕيخ انغذٚذح َلسٓب أيبو ضزٔرح انهغٕء انٗ يغهس انُٕاة نهخزٔط ثزشزٚغ عذٚذ ٚسًؼ نٓب ثبالسزذاَخ يغذدا 

 318ٕام. ٔكٙ انسبػبد انًبضٛخ أهز انًغهس انُٛبثٙ إػطبء يؤسسخ كٓزثبء نجُبٌ سهلخ خشُٚخ طٕٚهخ األعم ثوًٛخ يٍ االس

يهٛبر نٛزح، ٔٚجوٗ اهززاؽبٌ يزؼهوبٌ ثًغهس االًَبء ٔاالػًبر  42يهٛبر نٛزح نجُبَٛخ. كًب أهز انًغهس ثُذ رأيٍٛ انذٔاء ثوًٛخ 

يغًٕع ْذِ االػزًبداد .يهٛبر نٛزح 004االًَبئٛخ ٔيب ٚزؼهن ثبالشـبل انؼبيخ ثوًٛخ  يهٛبر نٛزح، ٔثؼض انًشبرٚغ 480ثوًٛخ 

يهٛبر نٛزح روزٚجبً يٍ االسٕام، سٛكٌٕ نٓب رذاػٛبد  4811انزٙ سزؤيُٓب خشُٚخ انذٔنخ يٍ خالل االسزذاَخ ٔرصم هًٛزٓب انٗ 

انٗ َؾٕ  8145يهٛبر نٛزح كبَذ يزٕهؼخ نهؼبو  4812ٚوبرة كجٛزح ػهٗ انؼغش انؼبو ٔانًبنٛخ انؼبيخ، نُبؽٛخ سٚبدح انؼغش يًب 

يٍ انُبرظ انًؾهٙ، ػهٗ اٌ ٚزؾٕل ْذا انؼغش ؽكًب انٗ دٍٚ ػبو إضبكٙ. ٔػُذ  44يهٛبر نٛزح، يب ٚؼُٙ َسجخ روبرة % 6111

ذٚذح يٍ خالل َلبد اؽزٛبط انًٕاسَخ، رصزف االػزًبداد يٍ خالل إهزار هبٌَٕ كٙ يغهس انُٕاة ٚسًؼ ثلزؼ اػزًبداد ع

 .االسزذاَخ، ا٘ يب ٚؼزف ثبالسزذاَخ يٍ خبرط انًٕاسَخ


