تعميم وسيط رقم ٣٢٥
للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٤٤٥تاريخ  ٢٠١٣/٦/٦المتعلق بتع.ديل الق.رار
األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ) ٢٠٠٠/٣/٣٠العمليات المالي.ة والمص.رفية بالوس.ائل االلكتروني.ة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٩
بيروت ،في  ٦حزيران ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٤٤٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المادتين  ٧٠و  ١٧٤منه،
وبن..ا ًء عل..ى أحك..ام الق..انون رق..م  ١٣٣ت..اريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٦المتعل..ق بمھ..ام مص..رف لبن..ان،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠وتعديالته المتعلق بالعمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ ،٢٠١٣/٦/٥
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يع.....دل ت.....رقيم ك.....ل م.....ن "الم.....ادة الثاني.....ة عش.....رة" و"الم.....ادة الثالث.....ة عش.....رة"
من القرار األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠بحيث تصبح على الت.والي
"المادة  "٢٤و "المادة ."٢٥
المادة الثانية :تلغ...ى نص...وص ك...ل م...ن الم...واد "االول...ى" و"الثاني...ة" و"الثالث...ة" و"الرابع...ة"
و"الخامس.....ة" و"السادس.....ة" و"الس.....ابعة" و"الثامن.....ة" و"التاس.....عة" و"العاش.....رة"
و"الحادي...ة عش....رة" م...ن الق....رار األساس...ي رق....م  ٧٥٤٨ت....اريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
وتستبدل بما يلي:
» القسم االول :العمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية:
المادة  :١لغاي...ة تطبي...ق احك...ام ھ...ذا الق...رار ،تعتب...ر "عملي...ات مالي...ة ومص...رفية
بالوس..ائل االلكتروني..ة" العملي..ات او النش..اطات كاف..ة الت..ي ي..تم عق..دھا
او تنفي..ذھا او الت..رويج لھ..ا بواس..طة الوس..ائل االلكتروني..ة او الض..وئية
)ھ..اتف  -حاس..وب  -انترني..ت  -ص..راف آل..ي (...م..ن قب..ل المص..ارف
او المؤسسات المالية او مؤسسات الوساطة المالية او ھيئات االس.تثمار
الجماعي او اي ھيئة او مؤسسة اخرى .
ويشمل ھذا التعريف ايضا ً العمليات الت.ي يجريھ.ا مص.دّرو او مروج.و
بطاق..ات االيف..اء او ال..دفع او االئتم..ان االلكتروني..ة عل..ى انواعھ..ا كاف..ة
والمؤسسات التي تتع.اطى التحاوي.ل النقدي.ة الكتروني.ا ً ومواق.ع الع.رض
والشراء والبيع وتأدية سائر الخدمات االلكترونية لالدوات المالية عل.ى
مختلف انواعھا بم.ا فيھ.ا الرك.ائز االلكتروني.ة )(Electronic Platform
ومراكز التسوية والمقاصة العائدة لھا.
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-٢المادة  :٢يسمح بممارسة "العمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية"
من قبل:
 -١المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان ،باستثناء
مؤسسات الصرافة ،بعد اعالم ھذا االخير مسبقا ً برغبتھا بالقيام
باالعمال الداخلة ضمن موضوعھا ،كليا او جزئيا ،باي من الوسائل
االلكترونية وذلك قبل  ٣٠يوما ً من مباشرتھا للنشاط أو للترويج
المُس َبق له أو من أي تعديل الحق للنشاط المصرّ ح به سابقا ً.
 -٢مؤسسات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان والتي تحصل
على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد
في "المادة  "١من ھذا القرار.
 -٣اية مؤسسة لبنانية اخرى ،غير تلك المحددة في البندين ) (١و)(٢
من ھذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان
بتعاطي اي نشاط محدد في "المادة  "١من ھذا القرار.
 -٤اية مؤسسة اجنبية اخرى ،غير تلك المحددة في البند )(١
من ھذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان
بتعاطي اي نشاط محدد في "المادة  "١من ھذا القرار اذا كانت
تتوجه بعملياتھا او تعرض خدماتھا على الجمھور في لبنان.
المادة  :٣يحصر القيام بالعمليات المصرفية بواس.طة األجھ.زة الكتروني.ة الجوال.ة
) (Electronic Mobile Devicesب..ين مص..رف مع..ين وزب..ائن نف..س
المصرف المعني فقط.
كما يحظر اصدار النقود االلكترونية ) (Electronic Moneyمن اي كان
والتعامل بھا بأي شكل من االشكال.
المادة  :٤عل..ى المؤسس..ات المح..ددة ف..ي "الم..ادة  "٢م..ن ھ..ذا الق..رار والت..ي تق..وم
"بعمليات مالية ومصرفية بالوسائل االلكترونية":
 -١ان تتع...اون عل...ى تس...ھيل اعم...ال الرقاب...ة بم...ا فيھ...ا الرقاب...ة التقني...ة
عل....ى اعمالھ....ا الت....ي يق....وم بھ....ا مص....رف لبن....ان او لجن....ة الرقاب....ة
على المصارف.
 -٢ان تزود كل من مديرية االسواق المالية لدى مصرف لبنان
ولجنة الرقابة على المصارف بكل تعديل يطرأ على انظمة عملھا
وعلى القواعد التقنية التي تتبعھا في تنفيذ عملياتھا االلكترونية.
 -٣ان تطل...ب م...ن مفوض...ي المراقب...ة ل...ديھا اع...داد تق...ارير س...نوية ع...ن
عملياتھا االلكترونية وعن اوضاعھا التقني.ة والتنظيمي.ة المتعلق.ة بھ.ذه
العملي..ات وان ت..زود ك..ل م..ن مديري..ة االس..واق المالي..ة ل..دى مص..رف
لبنان ولجنة الرقابة على المص.ارف بنس.خة عنھ.ا خ.الل م.دة اقص.اھا
آخر شھر نيسان من كل سنة.
 -٤ان تشير على موقعھا االلكتروني ،في حال وجوده ،الى:
أ  -رقم تسجيلھا لدى مصرف لبنان وذلك في ما خص المص.ارف
وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان.
ب -تاريخ اي ت.رخيص )وال.رقم عن.د ت.وفره( معط.ى م.ن مص.رف
لبنان لممارسة اي من العمليات موضوع ھذا القرار.
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-٣القسم الثاني :عمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية
أوالً :الشروط المطلوبة للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية:
المادة  :٥على جميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل
النقدية داخل لبنان بالوسائل االلكترونية ،ان:
 - ١تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسھمھا اسمية.
 - ٢يكون رأسمالھا خمسة مليارات ليرة لبنانية ،على االقل.
 - ٣تض ّمن نظامھا االساسي احكاما ً توجب:
أ  -االستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على كل:
 تعديل في نظامھا االساسي. اكتت....اب وت....داول بأس....ھمھا ي....ؤدي ال....ى اكتس....اب اح....داالشخاص ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،نسبة تف.وق
 %١٠من مجموع اسھم المؤسسة.
ب -المحافظة على السرية المھنية وتحمل كامل المسؤولية،
تجاه الغير ،الناتجة عن العمليات التي تقوم بھا المؤسسة
أو فـروعھــا أو مـواقــع/نـقاط خدمــة التحـاويــل
) (Points of Electronic Transfersالعاملة داخل الفروع أو
عبر الوكالء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معھا.
 - ٤تباش...ر أعمالھ...ا ض...من مھل...ة س...تة اش...ھر م...ن ت...اريخ ص...دور
قرار الترخيص تحت طائلة سحب ھذا الترخيص.
 - ٥يك..ون ل..ديھا نظ..ام ض..بط داخل..ي )(Internal Control System
فاع..ل يھ..دف ال..ى ت..دارك المخ..اطر الت..ي تواجھھ..ا او يمك..ن ان
تواجھھا المؤسسة.
 - ٦يك..ون ل..ديھا نظ..ام محاس..بة م..رتبط بنظ..ام التحاوي..ل االلكتروني..ة
المعتم..د بحي..ث يمك..ن اس..تخراج ،بش..كل آل..ي ،ج..داول لعملي..ات
تحويل االموال الصادرة والواردة.
 - ٧تع .يّن مس..ؤول ت..دقيق داخل..ي ) (Internal Audit Officerللقي..ام
بأعمال التدقيق الداخلي على عملياتھا.
 - ٨تتقيد بالقوانين واالنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة
خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض االموال وتمويل االرھاب.
 - ٩يكون لديھا نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريھا.
 -١٠تع ّين مفوض مراقبة على اعمالھا من بين الشركات المعروفة.
 -١١تعلم كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية االسواق المالية
لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ  -عن فتح اي فرع لھا.
ب -ع......ن ع......دد وعن......اوين مواق......ع/نق......اط خدم......ة التحاوي......ل
العامل.ة داخ.ل الف.روع أو عب..ر ال.وكالء الث.انويين أو عب..ر اي
مؤسسة متعاقد معھا وعن اي تعديل في ھذه المعلومات ف.ور
حصوله.
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-٤ -١٢تف..رض عل..ى مواق..ع/نق..اط خدم..ة التحاوي..ل العامل..ة خ..ارج الف..روع
ان تكون مؤسسات مسجلة لدى السجل التجاري.
 -١٣تخصص مبلغ عش.رة مالي.ين لي.رة لبناني.ة م.ن رأس.مالھا لك.ل م.ن
مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر ال.وكالء
الثانويين أو عبر اي مؤسسة غير مصرفية متعاقد معھا.
 -١٤تلتزم بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من
مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكالء
الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معھا تحت طائلة سحب
الترخيص المعطى لھا.
...كل دوري ،م....ن م....ؤھالت الع....املين ل....ديھا او ل....دى
 -١٥تتأك....د ،بشٍ .
مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر ال.وكالء
الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معھا ومن الصفات االخالقية
التي يتمتعون بھا.
 -١٦تقوم بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام ال.وكالء الث.انويين
أو اي مؤسسة متعاقد معھا ب.اي نش.اط مخ.الف للق.وانين المرعي.ة
ولالنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
 -١٧تعقد تأمين يغطي العمليات التي تجريھ.ا والمخ.اطر كاف.ة الممك.ن
ان تواجھھ..ا عل..ى ان يع..اد النظ..ر بھ..ذا العق..د س..نويا ً عل..ى ض..وء
مس...تجدات توج...ب ذل...ك )تع...ديل ف...ي انتش...ار المؤسس...ة وحج...م
عملياتھا وعدد فروعھا ومواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل
الفروع أو عبر الوكالء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معھا.(...
 -١٨تطلب من مفوض.ي المراقب.ة ل.ديھا تض.مين التق.ارير المش.ار اليھ.ا
في البند ) (٣من "المادة  "٤اعاله معلومات عن االوضاع التقنية
والتنظيمية لفروعھا ولمواقع/نقاط خدمة التحاويل ،عند وجودھا،
وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التحاويل النقدية االلكترونية.
 -١٩تطلب من مفوضي المراقبة لديھا اعداد التقري.ر الس.نوي المتعل.ق
بالتحقق من اجراءات مكافحة تبي.يض االم.وال وتموي.ل االرھ.اب
المطبق......ة ف......ي المؤسس......ة وم......دى فاعليتھ......ا والمش......ار الي......ه
ف.......ي "الم.......ادة  "١٣م.......ن الق.......رار االساس.......ي رق.......م ٧٨١٨
تاريخ ) ٢٠٠١/٥/١٨نظام مراقب.ة العملي.ات المالي.ة والمص.رفية
لمكافحة تبييض األموال وتمويل االرھاب(.
 -٢٠تنف...ذ جمي...ع عملي...ات التحاوي...ل النقدي...ة داخ...ل لبن...ان بالوس...ائل
االلكترونية عبر شبكة محلية.
المادة  :٦على جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات
التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل االلكترونية أن :
 -١تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسھمھا اسمية.
 -٢يكون رأسمالھا س.بعماية وخمس.ون ملي.ون لي.رة لبناني.ة ،عل.ى االق.ل
ما لم تكن من المؤسسات التي تقوم بعمليات تحاويل داخل لبنان.
 -٣تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بھا مصرف لبنان.
 -٤تتقيد بالبنود من ) (٣الى ) (١٩من "المادة  "٥من ھذا القرار.
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-٥المادة  :٧على المؤسسات االجنبية المشار اليھا في البند ) (٤من "الم.ادة  "٢اع.اله
والتي تتع.اطى عملي.ات التحاوي.ل النقدي.ة الخارجي.ة بالوس.ائل االلكتروني.ة
ان:
 -١تخص..ص العم..ال فرعھ..ا ف..ي لبن..ان مبل..غ س..بعماية وخمس..ون ملي..ون
ليرة لبنانية ،على االقل.
 -٢تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بھا مصرف لبنان.
 -٣تتقيد بالبنود من ) (٤الى ) (١٩من "المادة  "٥من ھذا القرار.
المادة  :٨على المؤسس.ات المح.ددة ف.ي البن.دين ) (٣و) (٤م.ن "الم.ادة  "٢م.ن ھ.ذا
القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل اإللكترونية ان تثبت،
على الدوام ،ان موجوداتھا تفوق بالفعل المطلوب.ات المتوجب.ة عليھ.ا تج.اه
الغي...ر بمبل...غ يس...اوي عل...ى االق...ل قيم...ة رأس...مالھا او المبل...غ المخص...ص
العمالھا في لبنان ،اذا كانت فرع لمؤسسة اجنبية.
عل..ى ھ..ذه المؤسس..ات اذا اص..يبت بخس..ائر ان تعي..د تك..وين رأس..مالھا او
مخصصاتھا خالل ستة اشھر على االكثر تحت طائل.ة س.حب الت.رخيص
الممنوح لھا بممارسة عملياتھا في لبنان.
المادة  :٩على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل اإللكتروني.ة
تضمين ام.ر التحوي.ل والرس.ائل المرفق.ة ب.ه كام.ل ھوي.ة اآلم.ر بالتحوي.ل
بش..كل دقي..ق )االس..م والعن..وان( ورق..م الحس..اب أو رق..م مرج..ع خ..اص ف..ي
ح..ال ع..دم وج..ود رق..م حس..اب ومص..در ھ..ذه األم..وال ووجھتھ..ا وغايتھ..ا
وھوية المستفيد وصاحب الحق اإلقتصادي ،وفقا ً للحالة.
كم.ا عل.ى ھ..ذه المؤسس.ات تزوي..د الس.لطات المختص..ة بالمعلوم.ات المن..وه
عنھا كاملة خالل مھلة ثالثة أيام عمل من تاريخ طلبھا.
المادة  :١٠عل....ى المؤسس....ات المح....ددة ف....ي البن....دين ) (٣و) (٤م....ن "الم....ادة "٢
من ھذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل اإللكترونية
ان تعد بياناتھا المالية وفقا ً لالنموذج  ،٢٠١٠المرف.ق ب.القرار االساس.ي
رقم  ٧٧٢٣تاريخ ) ٢٠٠٠/١٢/٢المتعلق بوضعية المصارف(.
المادة  :١١ي...تم س...حب الت...رخيص الممن...وح لممارس...ة عملي...ات التحاوي...ل النقدي...ة
بالوسائل االلكترونية في حال التوقف عن ممارسة ھذه العمليات لمدة ستة
اشھر متتالية.
ثانيا ً :مستندات الترخيص:
المادة  :١٢بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل
النقدية بالوسائل االلكترونية ،على المؤسسات اللبنانية المشار اليھا في
البند ) (٣من "المادة  "٢من ھذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل
النقدية بالوسائل اإللكترونية ،أن تتقدم بطلب على ثالث نسخ ،واحدة منھا
اصلية ،مرفقا ً به:
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 -١مس....تند مثب....ت لھوي....ة المؤسس....ين واالش....خاص ال....ذين سيس....اھمون
باالكتت.....اب واالش.....خاص المتوق.....ع تكل.....يفھم بمھ.....ام اداري.....ة علي.....ا
)اخ......راج قي......د اف......رادي أو ھوي......ة أو ج......واز س......فر ،أو نس......خة
ع..ن مل..ف التس..جيل ف..ي الس..جل التج..اري اذا ك..ان أي م..ن المؤسس..ين
أو المساھمين شخصا ً معنويا ً(.
 -٢بيانات موقعة من ك.ل م.ن االش.خاص المح.ددين أع.اله تتض.من س.يرة
كل منھم الذاتية )الشھادات والخبرات وغيرھا من المعلومات المادية(
وتقييم دقيق لذممھم المالية.
 -٣خالص...ة ع...ن الس...جل الع...دلي العائ...د لك...ل م...ن ھ...ؤالء االش...خاص
ال يعود تاريخھا الكثر من ثالثة أشھر.
 -٤بيان بنس.بة المس.اھمة لك.ل م.ن ال.ذين ين.وون االكتت.اب ف.ي الرأس.مال،
على أن يتضمن فئات االسھم ،ان وجدت ،وكيفية توزيعھا.
 -٥مشروع كل م.ن النظ.ام االساس.ي للش.ركة والھيكلي.ة االداري.ة المزم.ع
اعتمادھا.
 -٦المس..تندات المتعلق..ة بأنظم..ة العم..ل وبالقواع..د التقني..ة الت..ي س..تتبعھا
ف..ي تنفي..ذ عملياتھ..ا االلكتروني..ة والت..ي تثب..ت ان ل..ديھا نظ..ام حماي..ة
الكترون..ي فع..ال للعملي..ات الت..ي تجريھ..ا عل..ى ان تتض..من عل..ى االق..ل
المستندات المحددة في الملحق رقم ) (١المرفق بھذا القرار.
 -٧نسخة طبق االصل عن العقد الموقع م.ع الش.بكة الدولي.ة للتحاوي.ل ف.ي
ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية.
 -٨نس..خة طب..ق االص..ل ع..ن عق..د ت..أمين يغط..ي العملي..ات الت..ي تجريھ..ا
والمخاطر كافة الممكن ان تواجھھا.
المادة  :١٣عل.ى مؤسس.ات الص.رافة الت.ي ترغ.ب بالقي.ام بعملي.ات التحاوي.ل النقدي.ة
بالوسائل االلكتروني.ة ان تتق.دم بطل.ب ت.رخيص عل.ى ث.الث نس.خ ،واح.دة
منھا اصلية ،مرفقا ً به المستندات المشار اليھا ف.ي البن.ود ) (٦و) (٧و)(٨
من "المادة  "١٢اعاله.
المادة  :١٤بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعملي.ات التحاوي.ل
النقدية الخارجية بالوسائل االلكترونية ،على المؤسس.ات االجنبي.ة المش.ار
اليھا في البند ) (٤من "الم.ادة  "٢اع.اله أن تتق.دم بطل.ب الت.رخيص عل.ى
ثالث نسخ ،واحدة منھا اصلية ،مرفقا ً به:
 -١النظام االساسي للمؤسسة االجنبية والھيكلية االدارية المزمع اعتمادھا
في لبنان.
 -٢قرار الھيئة المختصة في المؤسسة االجنبية يتضمن الموافقة
على ممارسة عملھا في لبنان وتعيين ممثل لھا وتحديد صالحياته.
 -٣المستندات المشار اليھا في البنود ) (٦و) (٧و) (٨من "المادة "١٢
اعاله.
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-٧المادة  :١٥عل..ى المؤسس..ات المش..ار اليھ..ا ف..ي البن..دين ) (٣و) (٤م..ن "الم..ادة "٢
م....ن ھ....ذا الق....رار الت....ي تق....وم بعملي....ات التحاوي....ل النقدي....ة بالوس....ائل
اإللكتروني...ة ،بع...د الحص...ول عل...ى الت...رخيص م...ن مص...رف لبن...ان
وقبل مباشرة اعمالھا في لبنان ،ان تستكمل معامالت التأسيس القانونية
والنظامي..ة وان ت..زود مديري..ة الش..ؤون القانوني..ة ل..دى مص..رف لبن..ان
بالمستندات المثبتة لذلك مصادقا ً عليھا وفقا ً لالصول.
ثالثا ً :مستندات دورية
المادة  :١٦عل..ى المؤسس..ات غي..ر المص..رفية الت..ي تق..وم بعملي..ات التحاوي..ل النقدي..ة
بالوسائل االلكترونية تزويد:
 -١كل من مديرية االس.واق المالي.ة ل.دى مص.رف لبن.ان ولجن.ة الرقاب.ة
عل..ى المص..ارف بتق..ارير مفوض..ي المراقب..ة الس..نوية المش..ار اليھ..ا
في البند ) (٣من "المادة  "٤والبن.دين ) (١٨و) (١٩م.ن "الم.ادة "٥
اعاله وذلك خالل مدة اقصاھا آخر شھر نيسان من كل سنة.
 -٢ك....ل م....ن مديري....ة الش....ؤون القانوني....ة ومديري....ة االس....واق المالي....ة
لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ  -بنسخة طبق االصل عن عقد التأمين المشار اليه في البند )(١٧
من "المادة  "٥من ھذا القرار ،عند تجديده.
ب -بالمعلوم....ات المش....ار اليھ....ا ف....ي الفق....رة )ب( م....ن البن....د )(١١
م..ن "الم..ادة  "٥اع..اله وذل..ك وقف .ا ً لالنم..وذج ) (CET-0المرف..ق
والذي يتوجب اعداده ،ك.ل س.تة اش.ھر ،عل.ى اس.طوانة ممغنط.ة
وفق.....ـا ً لبرن......ـامج يت.....ـم االستحص......ـال علي.....ـه م......ن مديري......ة
االسواق المالية لدى مصرف لبنان.
المادة  :١٧عل..ى المؤسس..ات المح..ددة ف..ي البن..ود ) (٢و) (٣و) (٤م..ن "الم..ادة "٢
من ھذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية
تزويد كل من مديرية االسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجن.ة الرقاب.ة
على المصارف:
 -١بتقارير مفوضي المراقبة السنوية عن اوضاعھا المالية وذل.ك خ.الل
مدة اقصاھا آخر شھر نيسان من كل سنة.
 -٢بالئحة بأسماء مساھمي المؤسسات المنشأة في لبنان وذلك في نھاية
كل سنة وبأي تعديل قد يطرأ على ھذه الالئحة فور حصوله.
 -٣ببياناتھا المالية خالل مھلة اثني عشر يوما ً من التاريخ الموقوفة فيه
ھذه البيانات وذلك:
 ش..ھرياً ،ف..ي م..ا خ..ص المؤسس..ات الت..ي تق..وم بعملي..ات التحاوي..لداخل لبنان.
 فص..لياً ،ف..ي م..ا خ..ص المؤسس..ات الت..ي ال تق..وم س..وى بعملي..اتالتحاويل الخارجية.
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-٨المادة  :١٨عل..ى المؤسس..ات المح..ددة ف..ي "الم..ادة  "٢م..ن ھ..ذا الق..رار والت..ي تق..وم
بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكتروني.ة إع.ـالم مديري.ـة االس.واق
الماليـة لدى مصرف لبنان خالل االيام العشرة االولى من كل شھر عن:
 -١حج...م ھ...ذه العملي...ـات م...ـن وال...ـى لبن...ـان خ...ـالل الش...ـھر المنص...ـرم
وذل....ك وفق....ـا ً لالنم....وذج ) (CET-1المرف....ق عل....ى ان ي....تم اع....داده
عل...ى اس...طوانة ممغنط...ة ،وفق...ـا ً لبرن...ـامج يت...ـم االستحص...ـال علي...ـه
من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان.
 -٢العمليات الت.ي تبل.غ قيمتھ.ا أو تف.وق م.ا ي.وازي مبل.غ  /١٠ ٠٠٠/د.أ.
وذل....ك وفق....ـا ً لالنم....وذج ) (CET-2المرف....ق عل....ى ان ي....تم اع....داده
عل...ى اس...طوانة ممغنط...ة ،وفق...ـا ً لبرن...ـامج يت...ـم االستحص...ـال علي...ـه
من مديرية االسواق المالية لدى مصرف لبنان.
القسم الثالث :أحكام مختلفة
المادة  :١٩على جميع المؤسسات التي تقوم بوضع وتثبيت وتشغيل
جھاز صراف آلي ان تتقيد بجميع النصوص التنظيمية الصادرة
عن مصرف لبنان بھذا الخصوص .
المادة  :٢٠على كـل مــن يتعاطى "العمليات المالية والمصرفية بالوسائل
االلكترونية" ان يتقيد بصورة مطلقة بمبادئ االستقامة والنزاھة
والشفافية وان يتبع االجراءات التي تؤمن أعلى درجات االمان وان
يتخذ كل االحتياطات المتوجبة لتحديد وحصر المسؤوليات المختلفة.
المادة  :٢١عالوة على المبادئ العامة الواردة في "المادة  "٢٠من ھذا القرار،
يقتضي ،التقيد بما يأتي :
 -١ان ال تقل سن العميل عن الثمانية عشرة عاما ً وان يكون متمتعا
باالھلية الكاملة للتعاقد .
 -٢مع مراعاة القوانين النافذة ،عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل
اال لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة.
 -٣عدم قبول التوقيع االلكتروني اال لقاء توفر الشروط التالية مجتمعة:
 اتفاق صريح بين المعنيين . استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي . تأكيد من المؤسسة المنفذة ،يرسل بالبريد االلكتروني خالل مھلةاقصاھا  ٢٤ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد العادي
ضمن مھلة اسبوع اال اذا طلب المعني من المؤسسة االحتفاظ
بالبريد لديھا .
 قيام المؤسسة المنفذة بابالغ العميل بوضعية شھرية مفصلةترسل على عنوان مختار مسبقا منه.
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-٩ -٤ع..دم تج..اوز س..قف اجم..الي للتس..ليف لص..الح ش..خص واح..د حقيق..ي
او معن....وي بجمي....ع الوس....ائل االلكتروني....ة ل....دى مؤسس....ة واح....دة
نسبة  %٢٠من اموالھا الخاصة.
ام...ا المص...ارف والمؤسس...ات المالي...ة فتبق...ى خاض...عة بھ...ذا الش...أن
للنص....وص التنظيمي....ة الص....ادرة ع....ن مص....رف لبن....ان والمتعلق....ة
بالحدود القصوى لمخاطر التسھيالت المصرفية.
المادة  :٢٢اضافة الى ما ورد في ھذا القرار ،تطبق على "العمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية" وعلى المؤسسات التي تمارسھا،
في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف ،القوانين واالنظمة والتعليمات
التي ترعى ھذه المؤسسات او التي ترعى العمليات المعنية المنفذة
بالوسائل التقليدية غير االلكترونية .
المادة  :٢٣تم..نح المؤسس..ات غي..ر المص..رفية الت..ي تق..وم بعملي..ات التحاوي..ل النقدي..ة
بالوس...ائل االلكتروني...ة والمنش...أة قب...ل ت...اريخ  ٢٠١٣/٦/٦والت...ي تك...ون
في وضع مخالف ألحكام الم.واد  ٥و ٦و ٧م.ن ھ.ذا الق.رار ،مھل.ة ح.دھا
االقصى  ٢٠١٤/٣/٣١لتسوية اوضاعھا«.

المادة الثالثة :يع..دل عن..وان االنم..وذج ) (CET-1المرف..ق ب .القرار األساس..ي رق..م  ٧٥٤٨ت..اريخ
 ٢٠٠٠/٣/٣٠بحيث يصبح:
»عمليات التحاويل النقدية االلكترونية من والى لبنان«
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  ٦حزيران ٢٠١٣
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

الملحق رقم ١
المستندات المتعلقة بأنظمة العمل وبالقواعد التقنية

-

مستند الوصف الوظيفي ) (Job Descriptionلجميع العاملين في المؤسسة
دليل ووصف العمليات )(User Manual
ھيكلية ادارة النظام المعلوماتي )(IT Management Organization
مقوّ م...ات النظ...ام المعلوم...اتي ال س...يما االجھ...زة واالنظم...ة التش...غيلية والب...رامج التطبيقي...ة
والشبكة ...
ّ
توزع الصالحيات على النظام المعلوماتي )(Access Control List
ملفات القيود على استعماالت النظام والبرامج )(Logs
برامج حماية األنظمة )…(Antispam, Antivirus,
اجراءات حماية الشبكة )…(Firewall, Proxy, Intrusion Detection,
اجراءات التشفير
اجراءات نسخ وحفظ المعلومات
اجراءات مكافحة تبييض االموال وتمويل االرھاب
خطة الطوارئ ومتابعة العمل العائدة لعمليات المؤسسة ولنظامھا المعلوماتي
آلي..ات حماي..ة العم..الء عن..د دخ..ولھم عل..ى الخدم..ة ومنھ..ا آلي..ة التعري..ف ) Authentication
 (Procedureوآلية تثبيت العمليات ).(through OTP, or other secure dynamic code

مصرف لبنان
مديرية االسواق المالية

إسم المصرف أو المؤسسة
رقم المصرف أو المؤسسة
رقم الترخيص )التحاويل النقدية(

مراكز عمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية )(Point of sales
نموذج ) (CET-0الوضعية الفصلية كما في ___ _______ / ___ /
عدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

اسم المركز

القضاء

البلدة \ المحلة

شارع \ بناء

اسم المسؤول

رقم الھاتف

تاريخ فتح
المركز

تاريخ اقفال
المركز

إسم المصرف أو المؤسسة
رقم المصرف أو المؤسسة
رقم الترخيص )التحاويل النقدية(
عمليات التحاويل النقدية االلكترونية من والى لبنان التي توازي أو تفوق مبلغ  ١٠ ٠٠٠د.أ.
نموذج ) (CET-2الوضعية الشھرية كما في ___ _______ / ___ /

مصرف لبنان
مديرية االسواق المالية

معلومات عن المحول او المستفيد
عدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

تاريخ التحويل

االسم

العنوان

الجنسية

رقم السجل

سبب
التحويل

بند

من لبنان
المحول إليه
إسم البلد
َّ

الى لبنان
قيمة العملية

المحول
إسم البلد
ِّ

قيمة العملية

