٣٥٩

تعميم أساسي للمصارف رقم ٦٣
موجه أيضا ً للمؤسسات المالية
والمؤسسات المصدرة لبطاقات االئتمان والوفاء

١

ﻨــودﻋﻜم رﺒطــﺎ اﻝﻘ ـرار اﻷﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم  ٧٢٩٩ﺘــﺎرﻴﺦ  ١٠ﺤزﻴ ـران  ١٩٩٩اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺼ ـراف
اﻵﻝﻲ وﺒﺒطﺎﻗﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝوﻓﺎء .

ﺒﻴروت  ،ﻓﻲ  ١٠ﺤزﻴران ١٩٩٩
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١وﺟـ ـ ـ ـﻪ إﱃ اﳌﺆﺳﺴـ ـ ـ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴـ ـ ـ ــﺔ واﳌﺆﺳﺴـ ـ ـ ــﺎت اﳌﺼ ـ ـ ــﺪرة ﻟﺒﻄﺎﻗـ ـ ـ ــﺎت اﻻﺋﺘﻤـ ـ ـ ــﺎن واﻟﻮﻓـ ـ ـ ــﺎء ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ــﻢ ٨٠٥٣
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٢/٠٢/١٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٣

الرقم القديم ١٧٣٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٦٣ت /٢٠١٧-١٢-٣١

٣٦٠

قرار أساسي رقم ٧٢٩٩
اﻝﺼراف اﻵﻝﻲ وﺒطﺎﻗﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝوﻓﺎء
ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف  ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدﺘﻴن  ٧٠و ١٧٤ﻤﻨﻪ ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ، ١٩٩٩/٦/٩

ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰُ -١ : ١ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﺒوﻀﻊ وﺘﺜﺒﻴت
ﺼراف آﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً وذﻝك ﺸرط :
وﺘﺸﻐﻴل ﺠﻬﺎز ّ
 -اﻋﻼم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻤﺴﺒﻘﺎً .

 ان ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﻋــدد اﺠﻬ ـزة اﻝﺼـ ّـراف اﻵﻝــﻲ اﻝﺘــﻲ ﻴﻨــوي اﻝﻤﺼــرف وﻀــﻌﻬﺎﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرج ﻤﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻲ ﻤ ارﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ﻋﻤﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ﻓروﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺒﺎﻻﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ
اﻝ ــﻰ ﻤرﻜـ ـزﻩ اﻝرﺌﻴﺴ ــﻲ .ﻻ ﻴﺤﺘﺴ ــب ﻤ ــن ﻀ ــﻤن اﻝﺘﻌ ــداد اﻝﻤ ــذﻜور اﺠﻬـ ـزة
اﻝﺼـ ّـراف اﻵﻝــﻲ ﻤﻬﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻋــددﻫﺎ اﻝﻤﺜﺒﺘــﺔ واﻝﻤﺸــﻐﻠﺔ ﻓــﻲ اﻻﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺘواﺠــدة
ﻓﻴﻬﺎ ﻤراﻜز ﻋﻤل اﻝﻤﺼرف .
 ١ﻤﻜ ــرر -٢اﻀ ــﺎﻓﺔ اﻝ ــﻰ اﻝﻌ ــدد اﻝﻤﺸ ــﺎر اﻝﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨ ــد ) (١اﻋ ــﻼﻩ ،ﻴﻤﻜ ــن وﻀ ــﻊ
وﺘﺜﺒﻴ ـ ـ ــت وﺘﺸ ـ ـ ــﻐﻴل اﺠﻬـ ـ ـ ـزة ﺼ ـ ـ ـ ّـراف آﻝـ ـ ـ ــﻲ ﺨ ـ ـ ــﺎرج ﻨط ـ ـ ــﺎق اﻝﻤ ـ ـ ــدن اﻝﻜﺒ ـ ـ ــرى
أو اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻓروع ﻝﻠﻤﺼﺎرف وذﻝك ﺸرط:
 -ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ.

 -١أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ٨٢١٦ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٢/٨/٢٦
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٦١١ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٧/٧/٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٦٨

٣٦١

 ﻋدم ﺘﺠﺎوز ﻋدد اﻻﺠﻬزة ،اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ اﺴﺘﻨﺎداً ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﺒﻨد،اﻝﻌدد اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻔروع اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻤرﻜزﻩ اﻝرﺌﻴﺴﻲ.
ﺘﻌﺘﺒر ﻤدن ﻜﺒرى ،ﺒﻤﻔﻬوم ﻫذا اﻝﺒﻨد ،ﺒﻴروت وﻀواﺤﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺨﻠدة ﺠﻨوﺒﺎ
وﺒﻌﺒدا ﺸرﻗﺎ وﻨﻬر اﻝﻜﻠب ﺸﻤﺎﻻ وﻤراﻜز اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت وﻤراﻜز اﻻﻗﻀﻴﺔ.
 - ٢ﻴﺴ ـ ــﻤﺢ ﻻﻴ ـ ــﺔ ﻤؤﺴﺴ ـ ــﺔ ﻝﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ اﺨــ ــرى ﻏﻴ ـ ــر ﺘﻠ ـ ــك اﻝﻤﺤ ـ ــددة ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ــد )(١
ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒوﻀــﻊ وﺘﺜﺒﻴــت وﺘﺸــﻐﻴل ﺠﻬــﺎز ﺼـ ّـراف آﻝــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﻜــﺎن اﻝــذي
ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﺸرط :
 ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ . إﺒـ ـرام ﻋﻘ ــد ﺒ ــﻴن اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺔ واﻝﻤﺼ ــرف اﻝﻤﻌﻨ ــﻲ ﻴﺤ ــدد وﻴﺤﺼ ــر اﻝﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺎتاﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﻋــدد اﺠﻬ ـزة اﻝﺼـ ّـراف اﻵﻝــﻲ اﻝﻤﻨــوي ﺘرﻜﻴﺒﻬــﺎ وﺘﺸــﻐﻴﻠﻬﺎ واﻝﻤﺘﻨــﺎزل
ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺼرف ﺒﻌد ﺘﻨزﻴل ﻋددﻫﺎ ﻤن اﻝﻌدد اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﺤق ﻝﻪ
ﺘرﻜﻴﺒﻪ وﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺨﺎرج ﻤراﻜز ﻋﻤﻠﻪ.
اﻝﺼراف اﻵﻝﻲ ﻜﺎﻓﺔ:
 -١ ٣ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﺠﻬزة
ّ
أ -أن ﺘﻘﺒـ ــل ﺒطﺎﻗـ ــﺎت اﻻﺌﺘﻤـ ــﺎن واﻝوﻓـ ــﺎء اﻝﻤﺤﻠﻴـ ــﺔ واﻝدوﻝﻴـ ــﺔ ﻜﺎﻓـ ــﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝـ ــﺔ
ﻤن ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار.
ب -أن ﺘﻜــون ﻤــزودة ﺒ ــﺂﻻت ﺘﺼــوﻴر ) (Camerasﻤﺘﻘﻨــﺔ ﺘﻠ ــﺘﻘط ﻤــﺎ ﻻ ﻴﻘ ــل
ﻋن ارﺒﻊ ﺼور ﻝﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺠراة ﺒواﺴطﺔ اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ.
ج -ان ﺘﻜــون ﻤﺠﻬـزة ﻝﺤﺼــر اﻝﻤــدى اﻝﻤﺤــﻴط ﺒﻬــﺎ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻝﺠﻬــﺔ ﻋــدم ﺘﻤﻜــﻴن
اي طـ ــرف ﻏﻴـ ــر اﻝطـ ــرف ﻤﺴـ ــﺘﻌﻤل اﻝﺒطﺎﻗـ ــﺔ ﻤـ ــن ﻗ ـ ـراءة اﻝرﻤـ ــز اﻝﺴـ ــري
) (PIN Codeاﻝﻌﺎﺌد ﻝﻬﺎ ﻋﻨد ادﺨﺎﻝﻪ.
د-

ان ﺘﻜــون ﻤﺠﻬـزة ﺘﻘﻨﻴـﺎً وﻤﺎدﻴـﺎً ﻝﻀــﺒط ﻓﺘﺤــﺔ ادﺨــﺎل اﻝﺒطﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺼــرﻓﻴﺔ
ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘن ﻴﺤول دون اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻐﻴر اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ.

 -١ﻋـ ــﺪل ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٠٣٨٤ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٠/٢/٢٣ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ،(٢١٦
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
» ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﻣﻬﻠـﺔ ﺣـﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼـﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ  ٢٠١٠/٦/٣٠ﻟﺘﺰوﻳـﺪ اﺟﻬـﺰة اﻟﺼـﺮاف اﻵﱄ اﳌﺜﺒﺘـﺔ ﻗﺒـﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻـﺪور
ﻫــﺬا اﻟﻘـﺮار ﺑــﺎﻻﺟﻬﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﻔﻘـﺮات )ب( و)ج( و)د( ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﺪ ) (٣ﻣــﻦ اﳌــﺎدة اﻻوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮار اﻻﺳﺎﺳــﻲ
رﻗﻢ  ٧٢٩٩ﺗﺎرﻳﺦ «.١٩٩٩/٦/١٠

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٦٣ت /٢٠١٧-١٢-٣١

٣٦٢

ﻫـ ـ  -١ان ﺘﺤﺘــوي  %٧٥ﻤــن اﻻدراج اﻝﻤوﺠــودة ﻓ ــﻲ ﻜــل ﺠﻬــﺎز ﺼ ـراف آﻝ ــﻲ،
ﻜﺤــد ادﻨــﻰ ،ﻋﻠــﻰ اوراق ﻨﻘدﻴــﺔ ﻝﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻤﺘداوﻝــﺔ وﺸــرط ﻋــدم وﻀــﻊ اﻝﻔﺌــﺔ
اﻝواﺤدة ﻓﻲ اﻜﺜر ﻤن درج واﺤد.
ﻓ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــﺎل وﺠ ـ ــود اﻜﺜ ـ ــر ﻤ ـ ــن ﺠﻬ ـ ــﺎز ﺼـ ـ ـراف آﻝ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﻜـ ـ ـﺎن واﺤ ـ ــد
)ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻤرﻜـ ـ ــز اﻝرﺌﻴﺴـ ـ ــﻲ ﻝﻠﻤﺼـ ـ ــرف أو اي ﻤـ ـ ــن ﻓروﻋـ ـ ــﻪ أو ﺨﺎرﺠﻬـ ـ ــﺎ(،
ﻴﻤﻜـ ـ ــن ﺘوزﻴـ ـ ــﻊ اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴـ ـ ــﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ــﺔ واﻻﺠﻨﺒﻴـ ـ ــﺔ ،وﻓﻘ ـ ـ ـﺎً ﻝﻤـ ـ ــﺎ ﻴرﺘﺄﻴـ ـ ــﻪ
اﻝﻤﺼـ ــرف اﻝﻤﻌﻨـ ــﻲ ،ﻋﻠـ ــﻰ اﻻدراج ﻜﺎﻓـ ــﺔ ﺸـ ــرط اﻝﺘﻘﻴـ ــد ﺒﺎﻝﻨﺴـ ــﺒﺔ اﻝﻤﺤـ ــددة
اﻋﻼﻩ.
 -٢٤ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘــﻰ ُﻴﺴـ َـﻤﺢ ﻝﻬـﺎ ﺒﺘﺜﺒﻴــت وﺘﺸـﻐﻴل اﺠﻬـزة اﻝﺼـراف
اﻵﻝﻲ:
أ-

اﺠراء ﻜﺸف دوري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺠﻬزة ﻜﺎﻓﺔ وﻋﻠـﻰ آﻻت اﻝﺘﺼـوﻴر ﻝﻠﺘﺄﻜـد
ﻤن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ وﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺴﻼﻤﺔ وأﻤﺎن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ.

ب -ﺘﺨـ ـزﻴن اﻝﺼ ــور اﻝﻤﻠﺘﻘط ــﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﻝﻤﺠـ ـراة ﺒواﺴ ــطﺔ اﺠﻬـ ـزة اﻝﺼـ ـراف
اﻵﻝــﻲ ﻝﻤــدة ﻜﺎﻓﻴ ــﺔ ﻻ ﺘﻘــل ﻋــن اﻝﻤﻬﻠــﺔ اﻝﻌﻘدﻴــﺔ أو اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻝﻼﻋﺘ ـراض
ﻤن ﻗﺒل ﺼﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ج -ﺘﻤﻜــﻴن اي ﺠﻬــﺔ ذي ﺼــﻔﺔ ﻝﻼﻋﺘ ـراض ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻤﺠ ـراة ﻋﻠــﻰ ﺠﻬــﺎز
اﻝﺼراف اﻵﻝﻲ ﻤن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﺼور ﻤوﻀوع اﻝﻔﻘرة )ب( اﻋﻼﻩ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :٣ﻴﻘوم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺎﺼدار :
 - ١ﻻﺌﺤﺔ ﺒﺎﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤﻊ ﺘﺎﺒﻌﺎﺘﻬﺎ وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ .
 - ٢ﻻﺌﺤـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺎﻝﺒطﺎﻗـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﻴﺠـ ـ ـ ــب ان ﺘﻜـ ـ ـ ــون ﻤﺘواﻓﻘـ ـ ـ ــﺔ
ﻤ ـ ـ ــﻊ اﻝﻤﻌ ـ ـ ــﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘﻨﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝدوﻝﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﻜﺘﻠ ـ ـ ــك اﻝﻤﻌ ـ ـ ــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘ ـ ـ ــوﻓرة ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺒطﺎﻗ ـ ـ ــﺎت

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٠١١ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٥/٦/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٣٩٠ﰒ ﻋﺪﻟﺖ ﲟﻮﺟـﺐ اﻟﻘـﺮار
اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢١٠٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٥/١٠/٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٠٢
 ﻣﻨﺤ ـ ــﺖ اﻟﻤﺼ ـ ــﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴ ـ ــﺎت اﻟﺘ ـ ــﻲ ﻳﺴ ـ ــﻤﺢ ﻟﻬ ـ ــﺎ ﺑﺘﺜﺒﻴ ـ ــﺖ وﺗﺸ ـ ــﻐﻴﻞ اﺟﻬ ـ ــﺰة اﻟﺼـ ـ ـﺮاف اﻵﻟ ـ ــﻲ ﻣﻬﻠ ـ ــﺔ ﺣ ـ ــﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼ ـ ــﻰ ٢٠١٥/١٢/٣١ﻟﻠﺘﻘﻴ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑﺄﺣﻜ ـ ـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ـ ـ ــﺬﻩ اﻟﻔﻘ ـ ـ ـ ــﺮة وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ ١٢٠١١
ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٥/٦/١٥ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٣٩٠
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٣٨٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٠/٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢١٦
 -٣أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٢١٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٢/٨/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤

 ٣٦٢ﻣﻜﺮر١

 Diners Clubو Visa Cardو Master CarوAmerican Express
وﺘﺎﺒﻌﺎﺘﻬﺎ وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ .١
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻜرر :٢ﻴﺤظـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﻤﺼـ ــدرة ﻝﺒطﺎﻗـ ــﺎت اﻻﺌﺘﻤـ ــﺎن واﻝوﻓـ ــﺎء،
اﺼدار أو ﺘروﻴﺞ ﺒطﺎﻗﺎت ﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝدﻓﻊ ).(Prepaid Cards
ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ،ﺒﻤﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ،ﻤن اﻝﺒطﺎﻗﺎت ﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝدﻓﻊ اﻝﻤﺤظر اﺼدارﻫﺎ:

١

٣

 -ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻮﻓﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮت ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ١٣٠٩٥ﺗﺎرﻳﺦ :٢٠١٩/٨/٢٣

"
"
"
"
"

ان ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن،
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٧٢٩٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ١٩٩٩/٦/١٠اﻟﺼﺮاف اﻵﱄ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻮﻓﺎء( ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ،
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ّ

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

اﳌﺎدة اﻻوﱃ :ﺗُﻨﺸﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻮﻓﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن واﳌﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٧٢٩٩ﺗﺎرﻳﺦ : ١٩٩٩/٦/١٠
) Visa - ١وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ (Visa
) Master Card - ٢وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ (Master Card
American Express - ٣
Diners Club - ٤
China UnionPay - ٥
JCB Card - ٦

"
"
"
"
"
"
"
"

"

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ١٢٧٨٢ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٨/٤/١٠

"

"

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻳُﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻳﺒﻠّﻎ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ اﳊﺎﺟﺔ .

"

"
"
"

ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻮﻓﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

ﺑﲑوت  ،ﰲ  ٢٣آب ٢٠١٩
ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
رﻳﺎض ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﻼﻣﻪ

"
"
"

 -٢أﺿ ــﻴﻔﺖ ﻫـ ـﺬﻩ اﳌ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ١٢٢٢٠ﺗ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٣/٢٤ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤١٥
وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
» اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار:
 -١اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎل.
 -٢اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻻﺟﺮاءات ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﺧﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٦/٩/٣٠
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺼــﺎرف وﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ــﺎت اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻬ ــﺎ اﻋــﻼﻩ ﻣﺮاﺟﻌ ــﺔ اﻠــﺲ اﳌﺮﻛــﺰي ﳌﺼ ــﺮف ﻟﺒﻨــﺎن اذا ﺗﻌ ــﺬر ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻄﺒﻴ ــﻖ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ) (٢ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ  ١٢٢٣٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٤/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤١٨

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٦٣ت /٢٠١٩-١٢-٣١

 ٣٦٢ﻣﻜﺮر٢

 اﻝﺒطﺎﻗ ـ ــﺎت اﻝﻤرﺘﺒط ـ ــﺔ ﺒﺤﺴ ـ ــﺎب ﻤﺼـ ـ ـرﻓﻲ واﻝﻤﺼ ـ ــدرة ﺒﺎﺴ ـ ــم ﺸ ـ ــﺨص ﻤﻌ ـ ــﻴن)ﻜﺎﻝﺒطﺎﻗــﺎت اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺤﺴــﺎب ﻋﻤﻴــل واﻝﻤﺼــدرة ﺒﺎﺴــﻤﻪ او ﺒﺎﺴــم اﺤــد اﻓ ـراد
ﻋﺎﺌﻠﺘــﻪ واﻝﺒطﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺼــدرة ﺒﻨــﺎء ﻝطﻠــب رب اﻝﻌﻤــل ،ان ﻜــﺎن ﺸﺨﺼـﺎً طﺒﻴﻌﻴـﺎً
أو ﻤﻌﻨوﻴﺎً ،ﻝدﻓﻊ رواﺘب أو ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝدﻴﻪ.(...
 اﻝﺒطﺎﻗـ ــﺎت اﻝﺼـ ــﺎدرة ﺒطﻠـ ــب ﻤـ ــن اﻝﻤﻨظﻤـ ــﺎت اﻝدوﻝﻴـ ــﺔ اﻝﺸـ ــرﻋﻴﺔ واﻝﻤﺨﺼﺼـ ــﺔﻝﻠﻤﺴ ــﺎﻋدات اﻻﻨﺴ ــﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴ ــﺔ ﺸ ــرط اﻝﺤﺼ ــول ﻋﻠ ــﻰ ﻤواﻓﻘ ــﺔ
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :١ﻴﺘوﺠ ــب رﺒ ــط اﺠﻬـ ـزة اﻝﺼ ـ ّـراف اﻵﻝ ــﻲ ﺒﺸ ــﺒﻜﺎت اﻝـ ـرﺒط اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ان ﺘـ ـرﺘﺒط
ﻫـذﻩ اﻝﺸــﺒﻜﺎت ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺒــﺒﻌض إﻝزاﻤﻴـﺎً وﻋﻠــﻰ ان ﻻ ﻴﺠـري اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤﺤﻠﻴـﺎً اﻻ ﺒواﺴــطﺔ
ﻫــذﻩ اﻝﺸــﺒﻜﺎت  .ﺘﻘــوم اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒــﺎﻋﻼم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺒﻤوﺠــب ﻜﺘــﺎب ﺘﺘﻌﻬــد
ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺴرﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ  ،ﻤرﻓﻘﺎً ﺒﻪ ﺘﻘرﻴر ﻴﺘﻀﻤن :
 - ١اﺴﻤﺎء ﻤﺎﻝﻜﻴﻬﺎ .
 - ٢ﻋدد اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﻜﺔ .
 - ٣اﻨظﻤﺔ وﻗواﻋد ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻴﺘوﺠـ ـ ـ ــب اﺒـ ـ ـ ــﻼغ ﻤﺼـ ـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ـ ــن اﻴـ ـ ـ ــﺔ ﺘﻌـ ـ ـ ــدﻴﻼت ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤطﻠوﺒـ ـ ـ ــﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻜرر :٢اوﻻً :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝوﻓﺎء:
 -٣١ﺘزوﻴ ـ ــد ﺼ ـ ــﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗ ـ ــﺔ ،دورﻴـ ـ ـﺎً وﺤﺴ ـ ــب اﻻﺘﻔ ـ ــﺎق ﻤ ـ ــﻊ اﻝﻌﻤﻴ ـ ــل،
ﺒﻜﺸ ـ ـ ــف ﺤﺴ ـ ـ ــﺎب )ﺤﺴ ـ ـ ــﺎب اﻝﺒطﺎﻗ ـ ـ ــﺔ أو اﻝﺤﺴ ـ ـ ــﺎب اﻝﻤرﺘﺒط ـ ـ ــﺔ ﺒ ـ ـ ــﻪ
ﻫذﻩ اﻝﺒطﺎﻗﺔ( ﻴﺘﻀﻤن:
 اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﻔذة ﺒواﺴطﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒطﺎﻗﺔ. ﻤﻬﻠﺔ اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻜﺸف. اﻴﻀــﺎﺤﺎً ﺒــﺄن اﻝﻜﺸــف ﻴﺼــدر دورﻴ ـﺎً ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ ﻤﺤــدد وأﻨــﻪ ﻴﻤﻜــنﻝﻠﻌﻤﻴل ،ﻓﻲ ﺤﺎل ﻝم ﻴﺘﺴﻠم اﻝﻜﺸف ﺨﻼل أﺴﺒوع ﻤن ﻫـذا اﻝﺘـﺎرﻴﺦ،
ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺼرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.

 -١أدﺧﻞ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٢١٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٢/٨/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤
 -٢اﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠١١٩ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/٤/١٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(١٨٤
 -٣ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٢٦٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/١٠/٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٠٣
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ﻴﺘم ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻜﺸف ﻝﻠﻌﻤﻴل ﻤﺒﺎﺸـرة ﻓـﻲ اﻝﻤﺼـرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ
أو ﻴرﺴ ـ ــل اﻝ ـ ــﻰ ﻋﻨـ ـ ـوان ﻴﺨﺘ ـ ــﺎرﻩ اﻝﻌﻤﻴ ـ ــل ،ان ﺒﺎﻝﺒرﻴ ـ ــد اﻝﻌ ـ ــﺎدي و/أو
اﻻﻜﺘروﻨــﻲ ،ﻋﻠــﻰ ان ﺘﺘﺨــذ اﻻﺠ ـراءات اﻝﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن اﺴــﺘﻼم
اﻝﻌﻤﻴل ﻝﻬذا اﻝﻜﺸف.
 -٢اﺒـ ـ ـ ـ ــﻼغ ﺼـ ـ ـ ـ ــﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ــور اﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﻌﻤﺎل ﺒطﺎﻗﺘـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﺴـ ـ ـ ـ ــﻴﻤﺎ
ﻋﻠ ــﻰ اﺠﻬـ ـزة اﻝﺼـ ـراف اﻷﻝ ــﻲ ) (ATMأو ﻋﻠ ــﻰ اﺠﻬـ ـزة ﻨﻘ ــﺎط اﻝﺒﻴ ــﻊ
) (POSأو ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت ﻋن ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وذﻝك ﺒواﺴـطﺔ
رﺴﺎﻝﺔ ﻗﺼﻴرة ) (SMSﺘوﺠﻪ اﻝﻰ ﻫﺎﺘﻔﻪ اﻝﺨﻠوي ،ﻓﻲ ﺤﺎل ﻝـم ﻴـرﻓض
اﻝﻌﻤﻴل ذﻝك ﺨطﻴـﺎً ،ﺘﺘﻀـﻤن ﻋﻠـﻰ اﻻﻗـل ﻤﻜـﺎن وﺘـﺎرﻴﺦ وﺘوﻗﻴـت ﺘﻨﻔﻴـذ
اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ وﻨــوع اﻝﻌﻤﻠـﺔ وذﻝــك اﻤــﺎ ﻤﺠﺎﻨـﺎً اﻤــﺎ وﻓﻘـﺎً ﻝﻤـﺎ ﻫــو ارﺌــﺞ
ﺤﺎﻝﻴﺎً.
 -٣ﺘﻀـ ـ ــﻤﻴن اﺘﻔﺎﻗﻴـ ـ ــﺎت ﺘﺜﺒﻴـ ـ ــت اﺠﻬ ـ ـ ـزة ﻨﻘـ ـ ــﺎط اﻝﺒﻴـ ـ ــﻊ ) (POSاﻝﻤوﻗﻌـ ـ ــﺔ
ﻤﻊ اﻝﺘﺠﺎر اﻝﺒﻨود اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ  -١ﺤﺼر اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺒطﺎﻗﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﺠﻬزة ﻨﻘﺎط اﻝﺒﻴﻊ
) (POSاﻝﻤﺜﺒﺘـﺔ ﻝـدﻴﻬم واﻻﻤﺘﻨـﺎع ﻜﻠﻴـﺎً ﻋـن اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ أو ﺘﻤرﻴرﻫـﺎ
ﻋﻠﻰ اي ﺠﻬﺎز آﺨر ).(Double Swipe
ب -ﻋ ــدم اﺴ ــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت اﻝﻤﺤﻔوظ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﺒطﺎﻗ ــﺔ أو ﻨﺸ ــرﻫﺎ أو
اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬـﺎ اﻻ ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺴـدﻴد ﺜﻤـن اﻝﺒﻀـﺎﻋﺔ اﻝﻤﺸـﺘراة ﻤـن اﻝزﺒـون
أو ﺒدل اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻪ.
ج -اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒطﺎﻗﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــدﻴر ﺸ ــﺒﻜﺎت اﺠﻬـ ـزة اﻝﺼـ ـراف اﻷﻝ ــﻲ )(ATM
واﺠﻬ ـ ـ ـ ـزة ﻨﻘـ ـ ـ ــﺎط اﻝﺒﻴـ ـ ـ ــﻊ ) (POSﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻝﺒﻨـ ـ ـ ــﺎن ،ﺨـ ـ ـ ــﻼل ﻤﻬﻠـ ـ ـ ــﺔ اﻗﺼـ ـ ـ ــﺎﻫﺎ
 ،٢٠٠٩/٩/٣٠إﺠراء ﺘﻌـدﻴﻼت ﻋﻠـﻰ ﺒـراﻤﺞ طﺒﺎﻋـﺔ اﻻﻴﺼـﺎﻻت اﻝﺼـﺎدرة
ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺠﻬزة ﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗﺔ ﺒﺤﻴث:
 -١ﻴـ ــﺘم طﺒﺎﻋـ ــﺔ آﺨـ ــر ارﺒﻌـ ــﺔ ارﻗـ ــﺎم ﻓﻘـ ــط ﻤـ ــن رﻗـ ــم اﻝﺒطﺎﻗـ ــﺔ واﺴـ ــﺘﺒدال
ﺒﻘﻴـ ــﺔ اﻻرﻗـ ــﺎم ﺒـ ــﺄﺤرف أو اﺸـ ــﺎرات ) (Charactersﻤﺜـ ــل "×" أو""#
أو "*" ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ان ﻻ ﺘﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون رﻗﻤﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ) (Numericأو ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراغ
)space

 (Blankوذﻝـ ــك ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﻴﺼ ـ ــﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼ ـ ــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠ ـ ــﺎر

واﻻﻴﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗﺔ.

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٣/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٩

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٦٣ت /٢٠١٩-١٢-٣١
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 -٢ﻻ ﻴـ ــﺘم طﺒﺎﻋـ ــﺔ اﺴـ ــم ﺼـ ــﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﻴﺼـ ــﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ
ﺒﺎﻝﺘﺠﺎر واﻻﻴﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗﺔ.
 -٣ﻻ ﻴـ ــﺘم طﺒﺎﻋـ ــﺔ ﺘـ ــﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬـ ــﺎء اﻝﺒطﺎﻗـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﻴﺼـ ــﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ
ﺒﺎﻝﺘﺠﺎر واﻻﻴﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﺎﺤب اﻝﺒطﺎﻗﺔ.
ﺜﺎﻝﺜﺎً  :١ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝوﻓﺎء اﺴـﺘﻌﻤﺎل
ﺘﻘﻨﻴ ــﺔ ) (EMVاﻝﺘ ــﻲ ﺘﻌﺘﻤ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﺴ ــﺘﺨدام اﻝرﻗﺎﻗ ــﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ واﻝ ــرﻗم
اﻝﺴري ﻻﺼدار ﺒطﺎﻗﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻝوﻓﺎء ﻜﺎﻓﺔ.
ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻬﻠﺔ ﺤدﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ ٢٠١٩/٦/٣٠
ﻝﻠﺘﻘﻴد ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ.
اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ  :٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒطﺎﻗﺎت ﺘزوﻴد ﻤدﻴرﻴﺔ
اﻻﺤﺼﺎءات واﻻﺒﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـرف ﻝﺒﻨـﺎن ،ﺸـﻬرﻴﺎً وﺨـﻼل ﻤﻬﻠـﺔ ﻋﺸـرة
اﻴـ ــﺎم ﺘﻠـ ــﻲ اﻨﺘﻬـ ــﺎء ﻜـ ــل ﺸـ ــﻬر ،ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤـ ــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺒﺒطﺎﻗـ ــﺎت اﻻﺌﺘﻤـ ــﺎن واﻝوﻓـ ــﺎء
وﺒﺎﻝﺼـ ـراف اﻵﻝ ــﻲ وﺒﺎﺠﻬ ـ ـزة ﻨﻘـ ــﺎط اﻝﺒﻴـ ــﻊ ) ،(POS terminalsوﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤ ــوذج
) (PCD 3اﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻘرار وذﻝك ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﺒواﺴطﺔ اﻝﻤﺸروع اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻹرﺴﺎل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر اﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ )(eSTRﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝﻤﺼﺎرف.
 ﻤوﻀـ ــوﻋﺔ ﻋﻠـ ــﻰ دﻴﺴـ ــﻜﻴت ) (Disketteﻓـ ــﻲ ﻤـ ــﺎ ﺨـ ــص اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔواﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠﺒطﺎﻗﺎت.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  :٣ﻴﺠب ان ﺘﺘم ،ﻤﺤﻠﻴﺎ ،ﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ اﻗﺼﺎﻫﺎ  ،٢٠٠٢/١٢/٣١اﻋﻤﺎل اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ
واﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ او اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ
اﻝﺴوق اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎً )اي دون اﻝﻤرور ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ( وﻜذﻝك
اﺠراءات اﻝﺘﺤﻜﻴم ) (Arbitrageﻝﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت وﻓﻘﺎً ﻻﻨظﻤﺔ ﻴﺘﻌﺎﻗد ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠون .

 -١اﺿـ ـ ـ ــﻴﻒ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﳌﻘﻄ ـ ـ ـ ــﻊ ﲟﻮﺟـ ـ ـ ــﺐ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ـ ــﻢ  ١٠٢٦٨ﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٩/١٠/٢ﺗﻌﻤ ـ ـ ـ ــﻴﻢ وﺳـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ـ ــﻢ ،(٢٠٣
ﰒ ﻋﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٧٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٣/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٨٩
 -٢أدﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳌـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻻوﱃ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٠٩٨٤ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٢/٤/٣٠
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٢٩٦اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠١٢/٦/٣٠
 -٣أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻻوﱃ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ٨٢١٦ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٢/٨/٢٦
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤

 ٣٦٢ﻣﻜﺮر٥

اﻤﺎ اﻝﺒطﺎﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ،اﻝﻤﺼـدرة واﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺎً ،ﻓﻴﺠـب ان ﺘـﺘم ،ﻤﺤﻠﻴـﺎً وﻀـﻤن
اﻝﻤﻬﻠﺔ اﻝﻤذﻜورة اﻋﻼﻩ ،اﻋﻤﺎل اﻝﻤﻘﺎﺼـﺔ واﻝﺘﺴـوﻴﺔ ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ ،وﻓﻘـﺎً ﻻﻨظﻤـﺔ
ﻴﺠ ــري وﻀ ــﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴ ــﻴق ﻤ ــﻊ ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن واﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝدوﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴ ــﺔ ﺒﻬ ــذﻩ
اﻝﺒطﺎﻗﺎت .
اﻝﻤـﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴــﺔ ﻤﻜــرر :١ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺼــدرة ﻝﺒطﺎﻗــﺎت اﻻﺌﺘﻤــﺎن واﻝوﻓـﺎء اﻝﺘﻘﻴــد ﺒــﺎﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻨﺎﻓــذة
وﺒﺎﻷﻨظﻤـ ـ ــﺔ اﻝﺼـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ـ ــن ﻤﺼـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎن وﺒﺼ ـ ـ ــورة ﺨﺎﺼـ ـ ــﺔ ﺘﻠـ ـ ــك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ـ ـ ــﺔ
ﺒﻤﻜﺎﻓﺤ ـ ــﺔ ﺘﺒﻴ ـ ــﻴض اﻻﻤـ ـ ـوال وﺘﻤوﻴ ـ ــل اﻻرﻫ ـ ــﺎب ﺒﻤ ـ ــﺎ ﻓﻴ ـ ــﻪ ﺘﻌرﻴ ـ ــف وﺘﺤدﻴ ـ ــد ﻫوﻴ ـ ــﺔ
"ﺼﺎﺤب اﻝﺤق اﻻﻗﺘﺼﺎدي".
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :٢ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎت اﻝرﺒط اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ،اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎً واﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
"اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ" اﻋﻼﻩ ،ان ﺘﻌﻤد ،ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺸﻬر ،اﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ اوﻀﺎﻋﻬﺎ وﻓق اﺤﻜﺎم
اﻝﻘرار اﻝﺤﺎﻝﻲ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﻪ .
٢
ﺼراف
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ  :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ،ﻀﻤن ﻤﻬﻠﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ،٢٠٠٢/٩/٣٠إزاﻝﺔ ﻜل ﺠﻬﺎز ّ

آﻝﻲ ﻻ ﺘﺘطﺎﺒق ﻤواﺼﻔﺎﺘﻪ واﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘرار وذﻝك ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻌﻘوﺒﺎت

اﻻدارﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺤﻘﻬﺎ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ  :٢ﻻ ﺘﺨﻀـﻊ ﻻﺤﻜـﺎم ﻫـذا اﻝﻘـرار اﻝﺒطﺎﻗـﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ) (Proprietary cardsاﻝﺘـﻲ
ﺘﺼـدرﻫﺎ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﻝﺨدﻤــﺔ زﺒﺎﺌﻨﻬـﺎ واﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﺴـب اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﺨـدﻤﺎﺘﻲ اﻝﻤــﺎﻝﻲ او
اﻝﻤﺼرﻓﻲ .
اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ  :٣ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻘـرار رﻗـم  ٥٦٧٨ﺘـﺎرﻴﺦ  ١٩٩٤/٩/١٦اﻝﻤرﻓـق ﺒـﺎﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼـﺎرف
رﻗـ ـ ــم  ١٢٨٢ﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ١٩٩٤/٩/١٦واﻝﻘ ـ ـ ـرار رﻗـ ـ ــم  ٦٧٥٤ﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ ١٩٩٧/١٠/٣
اﻝﻤرﻓــق ﺒــﺎﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼــﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ وﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝوﺴــﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ رﻗــم
 ١٥٦٤ﺘﺎرﻴﺦ .٤ ١٩٩٧/١٠/٣

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٩٨
 -٢أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ٨٢١٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٢/٨/٢٦ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤
 -٣اﺻ ــﺒﺢ رﻗ ــﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ــﻌﺔ ﺑ ــﺪﻻً ﻣ ــﻦ اﻟﺴﺎدﺳ ــﺔ ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ٨٢١٦ﺗ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٢/٨/٢٦
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤
 -٤أرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﱘ.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٦٣ت /٢٠١٩-١٢-٣١

 ٣٦٢ﻣﻜﺮر٦

اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة  :١ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ وﻴﻨﺸر ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ١٠ﺤزﻴران ١٩٩٩
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١اﺻ ــﺒﺢ رﻗـ ــﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﳌـ ــﺎدة اﻟﻌﺎﺷ ــﺮة ﺑـ ــﺪﻻً ﻣ ــﻦ اﻟﺴـ ــﺎﺑﻌﺔ ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ  ٨٢١٦ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٠٢/٨/٢٦
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤

١  ﺻﻔﺤﺔ٦٣ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ

Banque du Liban
Statistics & Economic Research Dept
١

ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
ﻤدﻴرﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎءات واﻷﺒﺤﺎث اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ

PCD 3

ﺘوزع اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن وﻓق وظﺎﺌﻔﻬﺎ
Distribution of cards issued in Lebanon according to functions
اﻝﻤﺠﻤوع

ﻏﻴر ﻤﻘﻴم

ﻤﻘﻴم
 ﻤﺠﻤوع اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن دون اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎرﺘﻌددMASTERCARD
Total number of cards

وظﺎﺌﻔﻬﺎ

١٠١٠٠

card (irrespective of the number of functions of the o/w: Co-branded retailer's cards / Affinity Cards  ﺒطﺎﻗﺎت:ﻤﻨﻬﺎ

 اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت أو ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى،اﻝﺘﺠﺎر

١٠١٠١

Cards with a credit function (revolving) ﺒطﺎﻗﺎت إﺌﺘﻤﺎن

١٠١١٠

Cards with a debit function ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻓوري

١٠١٢٠

Cards with a delayed debit function or charge card ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻷﺠل

١٠١٣٠

Prepaid cards ًﺒطﺎﻗﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ

١٠١٤٠

function Cards with a cash ﺘﺨول اﻝﺴﺤب اﻝﻨﻘدي
ّ ﺒطﺎﻗﺎت

١٠١٥٠

Others

١٠١٩٠

-  ﻤﺠﻤوع اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن دون اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎرﺘﻌدد وظﺎﺌﻔﻬﺎVISA
number of functions of the Total number of cards (irrespective of the
(card

١٠٢٠٠

o/w: Co-branded retailer's cards / Affinity Cards  ﺒطﺎﻗﺎت:ﻤﻨﻬﺎ

 اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت أو ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى،اﻝﺘﺠﺎر

١٠٢٠١

Cards with a credit function (revolving) ﺒطﺎﻗﺎت إﺌﺘﻤﺎن

١٠٢١٠

Cards with a debit function ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻓوري

١٠٢٢٠

Cards with a delayed debit function or charge card ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻷﺠل

١٠٢٣٠

Prepaid cards ًﺒطﺎﻗﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ

١٠٢٤٠

function Cards with a cash ﺘﺨول اﻝﺴﺤب اﻝﻨﻘدي
ّ ﺒطﺎﻗﺎت
Others

١٠٢٥٠
١٠٢٩٠

-  ﻤﺠﻤوع اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن دون اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎرﺘﻌدد وظﺎﺌﻔﻬﺎAMEX
number of functions of the Total number of cards (irrespective of the
(card

١٠٣٠٠

o/w: Co-branded retailer's cards / Affinity Cards  ﺒطﺎﻗﺎت:ﻤﻨﻬﺎ

 اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت أو ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى،اﻝﺘﺠﺎر

١٠٣٠١

Cards with a credit function (revolving) ﺒطﺎﻗﺎت إﺌﺘﻤﺎن

١٠٣١٠

Cards with a debit function ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻓوري

١٠٣٢٠

Cards with a delayed debit function or charge card ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻷﺠل

١٠٣٣٠

Prepaid cards ًﺒطﺎﻗﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ

١٠٣٤٠

function Cards with a cash ﺘﺨول اﻝﺴﺤب اﻝﻨﻘدي
ّ ﺒطﺎﻗﺎت
Others

١٠٣٥٠
١٠٣٩٠

٢٠١٢/٤/٣٠  ﺗــﺎرﻳﺦ١٠٩٨٤ ــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎً ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﻮﺳــﻴﻂ رﻗــﻢ  ﺣــﻞ ﻫــﺬا اﻻﳕــﻮذج ﳏــﻞ اﻟﻨﻤــﺎذج اﳌﻌﻤــﻮل-١
.٢٠١٢/٦/٣٠  اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ،(٢٩٦ )ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ
/٢٠١٦-٦-٣٠  ت/٦٣  ر/١  ﻗﺴم/ﻨص

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦٣ﺻﻔﺤﺔ ٢

١٠٤٠٠

 CUPﻤﺠﻤوع اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن دون اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎرﺘﻌدد وظﺎﺌﻔﻬﺎ -
number of functions of the Total number of cards (irrespective of the
(card
ﻤﻨﻬﺎ :ﺒطﺎﻗﺎت o/w: Co-branded retailer's cards / Affinity Cards

١٠٤٠١

اﻝﺘﺠﺎر ،اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت أو ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى

١٠٤١٠

ﺒطﺎﻗﺎت إﺌﺘﻤﺎن )Cards with a credit function (revolving

١٠٤٢٠

ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻓوري Cards with a debit function

١٠٤٣٠

ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻷﺠل Cards with a delayed debit function or charge card

١٠٤٤٠

ﺒطﺎﻗﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎً Prepaid cards

١٠٤٥٠

ﺘﺨول اﻝﺴﺤب اﻝﻨﻘدي function Cards with a cash
ﺒطﺎﻗﺎت ّ
Others

١٠٤٩٠

 BANKS' PROPRIETARY CARDSﻤﺠﻤوع اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن دون
١٠٥٠٠

اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎرﺘﻌدد وظﺎﺌﻔﻬﺎ Total number of cards (irrespective of -
number of functions of the card the
ﻤﻨﻬﺎ :ﺒطﺎﻗﺎت o/w: Co-branded retailer's cards / Affinity Cards

١٠٥٠١

اﻝﺘﺠﺎر ،اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت أو ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى

١٠٥١٠

ﺒطﺎﻗﺎت إﺌﺘﻤﺎن )Cards with a credit function (revolving

١٠٥٢٠

ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻓوري Cards with a debit function

١٠٥٣٠

ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻷﺠل Cards with a delayed debit function or charge card

١٠٥٤٠

ﺒطﺎﻗﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎً Prepaid cards

١٠٥٥٠

ﺘﺨول اﻝﺴﺤب اﻝﻨﻘدي function Cards with a cash
ﺒطﺎﻗﺎت ّ
Others

١٠٥٩٠

 Othersﻤﺠﻤوع اﻝﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن دون اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎرﺘﻌدد وظﺎﺌﻔﻬﺎ -
١٠٩٠٠

number of functions of the Total number of cards (irrespective of the
(card
ﻤﻨﻬﺎ :ﺒطﺎﻗﺎت اﻝﺘﺠﺎرo/w: Co-branded retailer's cards / Affinity Cards ،

١٠٩٠١

اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت أو ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى

١٠٩١٠

ﺒطﺎﻗﺎت إﺌﺘﻤﺎن )Cards with a credit function (revolving

١٠٩٢٠

ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻓوري Cards with a debit function

١٠٩٣٠

ﺒطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ﻷﺠل Cards with a delayed debit function or charge card

١٠٩٤٠

ﺒطﺎﻗﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎً Prepaid cards

١٠٩٥٠

ﺘﺨول اﻝﺴﺤب اﻝﻨﻘدي function Cards with a cash
ﺒطﺎﻗﺎت ّ
Others

١٠٩٩٠

الحركة الشھرية للمدفوعات والسحوبات على البطاقات المصدرة والممنوحة في لبنان Issuing
الليرات اللبنانية
عدد
العمليات

١٢٠٠٠
١٢١٠٠
١٢١١٠
١٢١٢٠
١٢١٣٠
١٢١٤٠

١٢٢٠٠
١٢٢١٠

بطاقات اإلئتمان Credit cards
المدفوعات في مراكز البيع POS payments
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصراف اآللي النقدية ATMs cash withdrawals
داخل لبنان للمقيمين

بآالف
الليرات

العمالت األجنبية
عدد
العمليات

بالدوالر
األميركي

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦٣ﺻﻔﺤﺔ ٣
١٢٢٢٠
١٢٢٣٠
١٢٢٤٠

١٢٣٠٠
١٢٣١٠
١٢٣٢٠
١٢٣٣٠
١٢٣٤٠

١٢٤٠٠
١٢٤١٠
١٢٤٢٠
١٢٤٣٠
١٢٤٤٠

١٢٥٠٠
١٢٥١٠
١٢٥٢٠
١٢٥٣٠
١٢٥٤٠

خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصندوق النقدية Cash advances at POS
Terminlas
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
مدفوعات عبراإلنترنت e- - Payments via internet
commerce
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
مدفوعات بوسيلة أخرى Other mean of Payment
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين

الليرات اللبنانية
عدد
العمليات

١٣٠٠٠
١٣١٠٠
١٣١١٠
١٣١٢٠
١٣١٣٠
١٣١٤٠

١٣٢٠٠
١٣٢١٠
١٣٢٢٠
١٣٢٣٠
١٣٢٤٠

١٣٣٠٠
١٣٣١٠
١٣٣٢٠
١٣٣٣٠
١٣٣٤٠

١٣٤٠٠
١٣٤١٠
١٣٤٢٠
١٣٤٣٠
١٣٤٤٠

١٣٥٠٠
١٣٥١٠
١٣٥٢٠
١٣٥٣٠
١٣٥٤٠

بآالف
الليرات

العمالت األجنبية
عدد
العمليات

بالدوالر
األميركي

بطاقات الدفع الفوري Debit cards
المدفوعات في مراكز البيع POS payments
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصراف اآللي النقدية ATMs cash withdrawals
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصندوق النقدية Cash advances at POS
Terminlas
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
مدفوعات عبراإلنترنت e- - Payments via internet
commerce
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
مدفوعات بوسيلة أخرى Other mean of Payment
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٦٣ت /٢٠١٦-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦٣ﺻﻔﺤﺔ ٤
الليرات اللبنانية
عدد
العمليات

١٤٠٠٠
١٤١٠٠
١٤١١٠
١٤١٢٠
١٤١٣٠
١٤١٤٠

١٤٢٠٠
١٤٢١٠
١٤٢٢٠
١٤٢٣٠
١٤٢٤٠

١٤٣٠٠
١٤٣١٠
١٤٣٢٠
١٤٣٣٠
١٤٣٤٠

١٤٤٠٠
١٤٤١٠
١٤٤٢٠
١٤٤٣٠
١٤٤٤٠

١٤٥٠٠
١٤٥١٠
١٤٥٢٠
١٤٥٣٠
١٤٥٤٠

بآالف
الليرات

عدد
العمليات

١٥١١٠
١٥١٢٠
١٥١٣٠
١٥١٤٠

١٥٢٠٠
١٥٢١٠
١٥٢٢٠
١٥٢٣٠
١٥٢٤٠

١٥٣٠٠
١٥٣١٠
١٥٣٢٠
١٥٣٣٠
١٥٣٤٠

عدد
العمليات

بطاقات الدفع ألجل Delayed Debit cards or Charge
cards
المدفوعات في مراكز البيع POS payments
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصراف اآللي النقدية ATMs cash withdrawals
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصندوق النقدية Cash advances at POS
Terminlas
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
مدفوعات عبراإلنترنت e- - Payments via internet
commerce
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
مدفوعات بوسيلة أخرى Other mean of Payment
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين

الليرات اللبنانية
١٥٠٠٠
١٥١٠٠

العمالت األجنبية
بالدوالر
األميركي

بطاقات مدفوعة مسبقا ً Prepaid cards
المدفوعات في مراكز البيع POS payments
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصراف اآللي النقدية ATMs cash withdrawals
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
سحوبات الصندوق النقدية Cash advances at POS
Terminlas
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين

بآالف
الليرات

العمالت األجنبية
عدد
العمليات

بالدوالر
األميركي

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦٣ﺻﻔﺤﺔ ٥

١٥٤٠٠
١٥٤١٠
١٥٤٢٠
١٥٤٣٠
١٥٤٤٠

١٥٥٠٠
١٥٥١٠
١٥٥٢٠
١٥٥٣٠
١٥٥٤٠

مدفوعات عبراإلنترنت e- - Payments via internet
commerce
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين
مدفوعات بوسيلة أخرى Other mean of Payment
داخل لبنان للمقيمين
خارج لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغير المقيمين
خارج لبنان لغير المقيمين

الليرات اللبنانية
عدد
العمليات

١٦٠٠٠
١٦١٠٠
١٦١١٠
١٦١٢٠

بآالف
الليرات

العمالت األجنبية
عدد
العمليات

بالدوالر
األميركي

الحركة الشھرية لإليداعات النقدية من خالل الصراف اآللي ATM
cash deposit
اإليداعات النقدية Cash deposit
داخل لبنان للمقيمين
داخل لبنان لغيرالمقيمين

التوزيع الجغرافي للصراف اآللي* Geographical distribution of ATMs
صراف آلي
للسحب

٢٠١٠٠
٢٠١١٠
٢٠١٢٠
٢٠١٣٠
٢٠١٤٠
٢٠١٥٠
٢٠١٦٠
٢٠٢٠٠
٢٠٢١٠
٢٠٢٢٠
٢٠٢٣٠
٢٠٢٤٠
٢٠٢٥٠
٢٠٢٦٠
٢٠٣٠٠
٢٠٣١٠
٢٠٣٢٠
٢٠٣٣٠
٢٠٣٤٠
٢٠٣٥٠
٢٠٣٦٠

منھا :صراف
آلي لإليداع

شبكة سي أس سي CSC -

بيروت وضواحيھا
محافظة جبل لبنان
محافظة البقاع
محافظة الجنوب
محافظة النبطية
محافظة الشمال
شبكة أي بي أن IPN -
بيروت وضواحيھا
محافظة جبل لبنان
محافظة البقاع
محافظة الجنوب
محافظة النبطية
محافظة الشمال
شبكة سي تي أم CTM -
بيروت وضواحيھا
محافظة جبل لبنان
محافظة البقاع
محافظة الجنوب
محافظة النبطية
محافظة الشمال

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٦٣ت /٢٠١٦-٦-٣٠

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  ٦٣ﺻﻔﺤﺔ ٦
المجموع
٢١١٠٠

الصراف اآللي حسب الموقع ATM Location

٢١١١٠

صراف آلي في المركز الرئيسي والفروع Branches & ATMs in Headquarters

٢١١٢٠

صراف آلي خارج المركز والفروع Off premises

٢١٢٠٠

الصندوق لدى المصرف Banks' Cashier

٢١٢١٠

الماكينات اإللكترونية EFTPOS Electronic Terminals

٢١٢٢٠

الماكينات اليدوية Manual Imprinters

المجموع

حقل مخصص للمصارف والمؤسسات المالية المتعاقدة مع التجار )(Acquirers
٢١٣٠٠
٢١٣١٠
٢١٣١١
٢١٣١٢
٢١٣١٣
٢١٣١٤
٢١٣٢٠
٢١٣٢١
٢١٣٢٢
٢١٣٢٣
٢١٣٢٤
٢١٣٣٠
٢١٣٣١
٢١٣٣٢
٢١٣٣٣
٢١٣٣٤
٢١٣٤٠
٢١٣٤١
٢١٣٤٢
٢١٣٤٣
٢١٣٤٤
٢١٣٩٠
٢١٣٩١
٢١٣٩٢
٢١٣٩٣
٢١٣٩٤

العدد

مراكز البيع لدى التجار P.O.S
شبكة سي.سي.أم CCM
العقود المبرمة مع التجار من قبل المصرف أوالمؤسسة المالية merchants Contracts signed with
مراكز البيع Merchant Locations
الماكينات اإللكترونية EFTPOS Electronic Terminals
الماكينات اليدوية Manual Imprinters
شبكة سي.تي.أم CTM
العقود المبرمة مع التجار من قبل المصرف أوالمؤسسة المالية merchants Contracts signed with
مراكز البيع Merchant Locations
الماكينات اإللكترونية EFTPOS Electronic Terminals
الماكينات اليدوية Manual Imprinters
شبكة بنك عوده AUDI
العقود المبرمة مع التجار من قبل المصرف أوالمؤسسة المالية merchants Contracts signed with
مراكز البيع Merchant Locations
الماكينات اإللكترونية EFTPOS Electronic Terminals
الماكينات اليدوية Manual Imprinters
شبكة بنك البحر المتوسط BankMed
العقود المبرمة مع التجار من قبل المصرف أوالمؤسسة المالية merchants Contracts signed with
مراكز البيع Merchant Locations
الماكينات اإللكترونية EFTPOS Electronic Terminals
الماكينات اليدوية Manual Imprinters
شبكة أخرى Other Switch
العقود المبرمة مع التجار من قبل المصرف أوالمؤسسة المالية merchants Contracts signed with
مراكز البيع Merchant Locations
الماكينات اإللكترونية EFTPOS Electronic Terminals
الماكينات اليدوية Manual Imprinters

الليرات اللبنانية
بآالف
عدد
الليرات
العمليات

٢١٤٠٠
٢١٤١٠
٢١٤٢٠
٢١٤٣٠
٢١٤٤٠
٢١٤٥٠

الحركة الشھرية لمدفوعات وسحوبات البطاقات المصدرة والممنوحة
في الخارج Acquiring
استعمال لدى التجار POS payments
سحوبات الصراف اآللي ATMs cash withdrawals
سحوبات الصندوق النقدية Terminlas Cash advances at POS
مدفوعات عبراإلنترنت e-commerce - Payments by internet
مدفوعات بوسيلة أخرى Other mean of Payment

العمالت األجنبية
بالدوالر
عدد
األميركي
العمليات

