تعميم وسيط رقم ٥٣٩
للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية

نودعكم ربط&ا نس&خة ع&ن الق&رار الوس&يط رق&م  ١٣١٨٣ت&اريخ  ٢٠٢٠/١/١٧المتعل&ق بتع&ديل الق&رار
االساس&&ي رق&&م  ٧٥٤٨ت&&اريخ ) ٢٠٠٠/٣/٣٠العملي&&&ات المالي&&ة والمص&&رفية بالوس&&ائل االلكتروني&&&ة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٩
بيروت في  ١٧كانون الثاني ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣١٨٣
تعديل القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
وبناء على القانون رقم  ١٣٣تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٦المتعلق بمھام مصرف لبنان،
وبنا ًء على القانون رقم  ٨١تاريخ  ٢٠١٨/١٠/١٨المتعلق بالمعامالت االلكترونية والبيانات ذات
الطابع الشخصي ال سيما المادة  ٦٤منه،
وبن&&ا ًء عل&&ى الق&&رار االساس&&ي رق&&م  ٧٥٤٨ت&&اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠وتعديالت&&ه المتعل&&ق بالعملي&&ات المالي&&ة
والمصرفية بالوسائل االلكترونية،
ً
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان اس&تنادا ال&ى مب&دأ اس&تمرارية
المرفق العام،
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :يلغى نص »المادة  «٣من القرار األساس&ي رق&م  ٧٥٤٨ت&اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠ويس&تبدل
بالنص التالي:
» أوالً :يحظر القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة االجھزة االلكترونية الجوالة
والثابتة ب&ين عم&الء مص&ارف مختلف&ة اال لتلق&ي طلب&ات التحاوي&ل المص&رفية م&ن
العميل وذلك شرط:
 -١ان ال ي&&&&&&تم تنفي&&&&&&ذھا بش&&&&&&كل آن&&&&&&ي عب&&&&&&ر التطبي&&&&&&ق )(Application
أو البرنامج االلكتروني المستخدمين على جھاز العميل.
 -٢ان تتأك&&د دوائ&&ر ال&&ـ  Back Officeل&&دى المص&&رف المعن&&ي م&&ن مطابق&&ة
طلبات التحويل للقوانين واالنظمة المرعية االجراء.
 -٣ان ي&&تم تنفي&&ذھا ،حص&&راً ،ب&&الطرق التقليدي&&ة المعھ&&ودة )أي بواس&&طة ش&&بكة
الـ  SWIFTالمعتمدة بين المصارف(.
ثانيا ً :استثنا ًء ألحكام المقطع "اوالً" من ھذه المادة ،يسمح القي&ام بالعملي&ات المص&رفية
أو المالي&&&ة بواس&&&طة االجھ&&&زة االلكتروني&&&ة الجوال&&&ة أو الثابت&&&ة عب&&&ر تطبيق&&&ات
) (Applicationsأو برامج الكترونية وذلك من خالل استعمال بطاق&ات و/او
حسابات مصرفية تعود لعمالء مصارف مختلفة وذلك شرط:
 -١أن يتم االستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على أي من ھذه
التطبيقات أو البرامج االلكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات المذكورة
بالمقطع "ثانياً" من ھذه المادة وعلى شروطھا التقنية وعلى اآللية المتبعة
لتنفيذ ھذه العمليات.
../..

-٢ -٢أن تنفذ ھذه العمليات بين العمالء بشكل آني.
 -٣أن تتم تسوية ھذه العمليات كافة بين حسابات المصارف لدى مصرف
لبنان.
 -٤أن ال يتعدى مجموع االموال ال ُمرسلة من كل عميل:
أ -مبلغ  /٥٠٠ ٠٠٠/ليرة لبنانية يوميا ً ومبلغ /٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ليرة
لبنانية شھريا ً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب -مبلغ  /٣٠٠/دوالر اميركي يوميا ً و /٣٠٠٠/دوالر اميركي شھريا ً او
ما يوازيھا بالعمالت االجنبية االخرى للعمليات التي تجري بالدوالر
االميركي او بأي من ھذه العمالت االجنبية.
 -٥أن ال يتعدى مجموع االموال ال ُمتلقاة من كل عميل:
أ -مبلغ مليون ليرة لبنانية يوميا ً ومبلغ عشرة ماليين ليرة لبنانية شھريا ً
للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب -مبلغ  /٦٠٠/دوالر اميركي يوميا ً و /٦٠٠٠/دوالر اميركي شھريا ً
او ما يوازيھا بالعمالت االجنبية االخرى للعمليات التي تجري
بالدوالر او بأي من ھذه العمالت االجنبية.
يمكن لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا ً على سقف أعلى لمجموع المبالغ
المتلقاة من احد العمالء في حال كان العميل متلقي االموال تاجراً او من
اصحاب المھن الحرة.
 -٦أن ال تتعدى العمولة المستوفاة على ھذه العمليات ) % ٠٫٥نصف بالمئة(
من قيمة كل عملية.
 -٧أن تُراعي في ھذه العمليات القوانين واالنظمة كافة المتعلقة باالمتثال
ومكافحة تبييض االموال.
 -٨أن يتم تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان شھريا ً بعدد ھذه
العمليات وقيمتھا وفقا ً لألنموذج رقم  IP-0المرفق بھذا القرار.
ثالثا ً :يحظر اصدار النقود االلكترونية ) (Electronic Moneyمن أي كان
والتعامل بھا بأي شكل من االشكال اال وفقا ً ألحكام القرارات الصادرة والتي
ستصدر عن مصرف لبنان «.
المادة الثانية :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٧كانون الثاني ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

IP-0 أنموذج رقم
Bank / Institution Name _________________________________________

Number of individuals using the service _______________________________________
Number of merchants or professionals using the service __________________________
Currency: LBP
Month /

Volume of Transactions

Value of Transactions

Volume of Transactions

Value of Transactions

Person to Person
Person to Merchants or
Professionals
Total

Currency: USD
Month /
Person to Person
Person to Merchants or
Professionals
Total

Date: _________________________________
Signature: ____________________
To be sent to the following addresses:
-mbounassar@bdl.gov.lb
-MElhassanieh@bdl.gov.lb

