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العمليات على العمالت االجنبية.
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قرار اساسي رقم ١٣٣٢٤
اجراءات استثنائية حول العمليات على العمالت االجنبية
ان حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ٧٥و ) ٨٣فقرة ب( و ١٧٤منه،
وبما أن الظروف االستثنائية الحالية التي يمر بھا لبنان أثرت بشكل كبير على سعر صرف العمالت االجنبية
النقدية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢١/٤/٢٨
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :تشترك المصارف حكما ً في المنصة االلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان
)في ما بعد "المنصة"( وذلك بناء على دعوة ) (Invitationعلى عنوان ) (IPخاص بكل
مصرف من قبل وحدة العمالت االجنبية لدى مصرف لبنان.
على المصارف عند القيام بالعمليات المشار اليھا في المادة الثانية ادناه ،التقيد بما يلي:
 -١ادخال فوراً وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن كل عملية وتثبيتھا عبر
البرنامج االلكتروني المسمى " "Sayrafaالعائد لھذه "المنصة".
تتضمن المعلومات المطلوبة :تاريخ وقيمة العملية ،تعريف العميل وفئته )شخص طبيعي،
شخص معنوي (...،واسمه ورقم ھاتفه وھدف العملية وصورة عن مستند مثبت لھويته
أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا ً معنوياً ،وأية معلومات
أخرى قد يُطلب ادخالھا الحقا ً على برنامج "."Sayrafa
 -٢االستحصال على مستند موقع من العميل يرفع بموجبه السرية المصرفية عن العملية التي
تتم لصالحه على "المنصة" تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
المادة الثانية :يمكzzzن للمصzzzارف ان تقzzzوم بعمليzzzات الصzzzرافة النقديzzzة ،بمفھzzzوم القzzzانون رقzzzم  ٣٤٧تzzzاريخ
 ،٢٠٠١/٨/٦لتzzأمين الحاجzzات التجاريzzة والشخصzzية لعمالئھzzا ،أي zا ً تكzzن صzzفتھم ،وفق zا ً للعzzرض
والطلب في السوق ،شzرط ان ال يzتم اعتمzاد ھzوامش بzين سzعر البيzع وسzعر الشzراء أو أي نzوع
مzzن العمzzوالت تخzzرج عzzن العzzادات المألوفzzة وان ال تتجzzاوز ،فzzي مطلzzق االحzzوال كحzzد اقصzzى،
نسبة  %١من سعر الشراء وذلك عن طريق:
 -١شرائھا اوراقا ً نقدية ) (Banknotesبالليرة اللبنانية من عمالئھا مقابل عمالت اجنبية يجري
تسديدھا في الخارج أو في حسابات جديدة ) (Fresh Accountsفي لبنان بحيث يكون
للعمالء حرية استعمال ھذه األموال لالستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من
المصرف المعني بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات
المصرفية في لبنان والخارج.
ً
 -٢شرائھا العمالت االجنبية اوراقا نقدية أو من حسابات جديدة ) (Fresh Accountsمقابل
الليرة اللبنانية يجري تسديدھا اوراقا ً نقدية أو في حساب العميل.
../..

-٢المادة الثالثة:

مع مراعاة القوانين المرعية االجراء والنصوص التنظيمية والتطبيقية السارية ،يمكن
لمصرف لبنان ،اذا ما رأى ذلك مناسبا ً وضمن امكانياته ،التدخل على "المنصة" لتأمين ثبات
سعر القطع على ان تقيد ھذه العمليات في حسابات خاصة من ضمن "صندوق تثبيت القطع".

المادة الرابعة :يطلب من المصارف ادخال االرصدة النقدية اليومية الفتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية
وبالعمالت االجنبية ،يومياً ،على "المنصة" على ان تقوم وحدة العمالت االجنبية لدى
مصرف لبنان بمطابقة ھذه المعلومات.
المادة الخامسة :يمكن للمصارف المشتركة في "المنصة" تحميل دليل استخدام برنامج " "Sayrafaبغية
االستيضاح أو االستعالم عن كيفية التشغيل كما واالتصال على رقم الھاتف )(٧٨-٩٨٠٨٣٩
للحصول على المزيد من المعلومات.
المادة السادسة :يطلzب مzzن لجنzzة الرقابzzة علzى المصzzارف التzzدقيق بصzzحة المعلومzات المتعلقzzة بالتعامzzل علzzى
"المنصzzzzة" وبمراقبzzzzة مzzzzدى تقيّzzzzد المصzzzzارف بأحكzzzzام ھzzzzذا القzzzzرار ومتابعzzzzة أي شzzzzكوى
من أي متضرر بھذا الخصوص.
المادة السابعة :ان مخالفة احكام ھذا القرار تعرض المصرف المخالف للعقوبات االدارية المنصوص عليھا في
القوانين واالنظمة المرعية االجراء.
المادة الثامنة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة التاسعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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