تعميم وسيط رقم ٢٤
موجه للمصارف وللمؤسسات المالية
وللمؤسسات المصدرة لبطاقات االئتمان والوفاء

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٨٢١٦تاريخ  ٢٠٠٢/٨/٢٦المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٧٢٩٩تاريخ ) ١٩٩٩/٦/١٠الصراف اآللي وبطاقات االئتمان والوفاء(.
بيروت  ،في  ٢٦آب ٢٠٠٢
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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قرار وسيط رقم ٨٢١٦
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٢٩٩تاريخ ١٩٩٩/٦/١٠
المتعلق بالصراف اآللي وبطاقات االئتمان والوفاء

ان حاكم مصرف لبنان ،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف  ،ال سيما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه ،
وبنا ًء على القانون رقم  ١٣٣تاريخ ، ١٩٩٩/١٠/٢٦
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٢٩٩تاريخ  ١٩٩٩/٦/١٠المتعلق بالصراف اآللي وبطاقات
االئتمان والوفاء ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ، ٢٠٠٢/٨/٢٢
يقرّ ر ما يأتي:
المادة االولى ُ :تلغى نصوص المواد "االولى" و"الثانية" و"الثالثة" و"الرابعة" و"الخامسة" مKن
القرار االساسKKي رقKKم  ٧٢٩٩تKKاريخ  ١٩٩٩ /٦/١٠المتعلKKق بالصKKراف اآللKKي
وبطاقات االئتمان والوفاء و ُتستبدل بالنصوص التالية :
» المادة االولى  -١ :يُسمح للمصKـارف وللمؤسسKات المملوكKة مKن المصKارف
بوضـع وتثبيت وتشKغيل جھKاز صKرّ اف آلKـي فKي المكKان
الذي تراه مناسبا ً وذلك شرط :
 اعالم مصرف لبنان مسبقا ً . ان ال يتجاوز عدد اجھزة الصراف اآللي التي ينويالمصرف وضعھا خارج مباني مراكز عمله عدد
فروعه باالضافة الى مركزه الرئيسي .ال يحتسب من
ضمن التعداد المذكور اجھزة الصراف اآللي مھما
كان عددھا المثبتة والمشغلة في االبنية المتواجدة فيھا
مراكز عمل المصرف .
 - ٢يسمح الية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في
البند ) (١من ھذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جھاز
صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا ً شرط :
 موافقة مصرف لبنان المسبقة . إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحددويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجھزة الصراف
اآللي المنوي تركيبھا وتشغيلھا والمتنازل عنھا من
قبل المصرف بعد تنزيل عددھا من العدد االجمالي
الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله .
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 - ٣يجب على اجھزة الصراف اآللي كافة ان تقبل بطاقات
االئتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من
مصرف لبنان وفقا ّ للمادة الثانية من ھذا القرار .
المادة الثانية :

يقوم مصرف لبنان باصدار :
 - ١الئحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتھا
ومشتقاتھا.
 - ٢الئحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب ان تكون
متوافقة مع المعايير التقنية الدولية  ،كتلك المعايير
المتوفرة في بطاقات  Diners Clubو  Visa Cardو Master
 Cardو American Expressوتابعاتھا ومشتقاتھا .

المادة الثالثة  :يتوجب ربط اجھزة الصراف اآللي بشبكات الربط االلكترونية
على ان ترتبط ھذه الشبكات بعضھا ببعض إلزاميا ً وعلى ان ال
يجري التعامل محليا ً اال بواسطة ھذه الشبكات  .تقوم الشركات
المعنية باعالم مصرف لبنان بموجب كتاب تتعھد فيه
بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية  ،مرفقا ً به تقرير
يتضمن :
 - ١اسماء مالكيھا .
 - ٢عدد المشتركين على الشبكة .
 - ٣انظمة وقواعد عملھا .
يتوجب ابالغ مصرف لبنان عن اية تعديالت للمعلومات
المطلوبة في ھذه المادة .
المادة الرابعة  :على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية
االحصاءات واالبحاث االقتصادية في مصرف لبنان ،شھريا ً
وخالل مھلة سبعة ايام تلي انتھاء كل شھر ،بالمعلومات
المتعلقة ببطاقات االئتمان والوفاء وبالصراف اآللي وباجھزة
نقاط البيع ) ،(POS terminalsموضوعة على ديسكيت )(Diskette
طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان .
المادة الخامسة  :يجب ان تتم ،محليا  ،ضمن مھلة اقصاھا ،٢٠٠٢/١٢/٣١
اعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة او المرتبطة باستعمال
البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة
محليا ً )اي دون المرور بالشبكات العالمية( وكذلك اجراءات
التحكيم ) (Arbitrageلحل النزاعات وفقا ً النظمة يتعاقد بشأنھا
المتعاملون .
اما البطاقات الدولية  ،المصدرة والمستعملة محليا ً  ،فيجب ان
تتم  ،محليا ً وضمن المھلة المذكورة اعاله  ،اعمال المقاصة
والتسوية كافة المتعلقة بھا ،وفقا ً النظمة يجري وضعھا
بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بھذه
البطاقات «.
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المادة الثانية  :يعدل رقما المادتين "السادسة" و"السابعة" من القرار االساسي رقم ٧٢٩٩
تاريخ  ١٩٩٩/٦/١٠بحيث يصبحان على التوالي "التاسعة" و"العاشرة" .
المادة الثالثة ُ :تضاف الى القرار االساسي رقم  ٧٢٩٩تاريخ ١٩٩٩/٦/١٠المواد "السادسة"
و"السابعة" و"الثامنة" التالي نصھا :
ً
»المادة السادسة :على شبكات الربط االلكترونية كافة  ،العاملة حاليا والمشار
اليھا في المادة "الثالثة" اعاله ،ان تعمد ،خالل فترة شھر ،الى
تسوية اوضاعھا وفق احكام القرار الحالي وال سيما المادة
الثالثة منه .
المادة السابعة  :على المصارف ،ضمن مھلة تنتھي في  ،٢٠٠٢/٩/٣٠إزالة
كل جھاز صراف آلي ال تتطابق مواصفاته واحكام ھذا القرار
وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات االدارية المناسبة بحقھا .
المادة الثامنة  :ال تخضKKKKKKKع الحكKKKKKKKام ھKKKKKKKذا القKKKKKKKرار البطاقKKKKKKKات الخاصKKKKKKKة
) (Proprietary cardsالتKKي تصKKدرھا المؤسسKKات لخدمKKة زبائنھKKا
والتي ال تكتسب الطابع الخدماتي المالي او المصرفي «.
المادة الرابعة  :يُعمل بھذا القرار فور صدوره .
المادة الخامسة :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت  ،في  ٢٦آب ٢٠٠٢
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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