تعميم اساسي رقم ٥
لمؤسسات الصرافة

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار االساسي رقم  ١٣٢٣٦تاريخ  ٢٠٢٠/٦/١٠المتعلق بالمنصة
االلكترونية لعمليات الصرافة.
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حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار اساسي رقم ١٣٢٣٦
المنصة االلكترونية لعمليات الصرافة

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادة  ٧٠منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٣٤٧تاريخ  ٢٠٠١/٨/٦المتعلق بتنظيم مھنة الصرافة في لبنان سيما المDواد
 ١٣و ١٦و ١٨و ١٩و ٢٠منه،
ً
وبما انه يقتضي تنظيم العمليات التي تقوم بھا مؤسسات الصرافة وذلك حماية الستقرار سعر صرف
الليرة اللبنانية دون المس بحرية التداول بالعمالت االجنبية،
ً
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية
المرفق العام،

يقرر ما يأتي:
المادة االولى :على كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:
 -١االشDDتراك فDDي المنصDDة االلكترونيDDة لعمليDDات الصDDرافة المنشDDأة مDDن مصDDرف لبنDDان
عبر التسجيل على التطبيق االلكترونDي المسDمى " "SayrafaالعائDد لھDذه المنصDة
والمح ّمل على اللوحات االلكترونية ) (tabletsالتDي تسDلّم ،خصيصDا ً لھDذه الغايDة،
الى كل مؤسسة صرافة.
 -٢تخصDDDيص لوحDDDة او عDDDدة لوحDDDات الكترونيDDDة للعمDDDل داخDDDل مركزھDDDا الرئيسDDDي
وكDDل مDDن فروعھDDا علDDى ان يDDتم تحديDDد موقDDع كDDل لوحDDة علDDى تطبيDDق ""Sayrafa
وعدم اجراء اية عملية شDراء او بيDع للDدوالر االميركDي وأيDة عملDة أخDرى خDارج
المركز او الفرع المخصصة اي لوحة له.
 -٣تحديد وادخال ،عبر تطبيق " ،"Sayrafaالسعر اليومي المعتمد من قبلھا للتDداول
بالدوالر االميركي )وأية عملة اخرى قد تضاف الحقاً( ،وذلك قبل الساعة التاسعة
صباحا ً من كل يوم عمل ويمكن تعديل ھذا السعر خالل النھار.
يعتمد سعر موحّد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.
../..

-٢ -٤عنDDد اجDDراء ايDDة عمليDDة شDDراء او بيDDع للDDدوالر االميركDDي )وأيDDة عملDDة أخDDرى
قDDد تضDDاف الحقDاً( ،ادخDDال فDDوراً وبوضDDوح وشDDفافية المعلومDDات كافDDة المطلوبDDة
عن العملية وتثبيتھا عبر تطبيق "."Sayrafa
تتضDDDمن المعلومDDDات المطلوبDDDة :تDDDاريخ وقيمDDDة العمليDDDة ،تعريDDDف العميDDDل وفئتDDDه
)شDDخص طبيعDDي ،شDDخص معنDDوي ،مصDDرف ،مؤسسDDة صDDرافة( واسDDمه ورقDDم
ھاتفDDه وصDDورة عDDن مسDDتند مثبDDت لھويتDDه أو نسDDخة عDDن مسDDتندات التس Dجيل فDDي
السجل التجاري اذا كان شخصا ً معنويا ً ،وأيDة معلومDات أخDرى قDد تطلDب الحقDا ً
بموجب االنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
 -٥االمتنDDDDDاع عDDDDDDن اجDDDDDDراء ايDDDDDDة عمليDDDDDDة شDDDDDDراء او بيDDDDDDع للDDDDDDدوالر االميركDDDDDDي
)او أية عملة اخرى قد تضاف الحقاً( دون ادخالھا على تطبيق "."Sayrafa
المادة الثانية :على مؤسسات الصرافة كافة:
 -١التقيد باي حد اقصى لسعر بيع الدوالر االميركي مقابل الليرة اللبنانيDة قDد يحDدده
مصرف لبنان.
 -٢عدم اعتماد ھوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة.
المادة الثالثة :تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيّد مؤسسات
الصرافة بأحكام ھذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بھذا الخصوص.
المادة الرابعة :تخضع اية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية واالدارية سيما المنصوص
عليھا في المواد  ١٦و ١٨و ٢٠من القانون رقم  ٣٤٧تاريخ .٢٠٠١/٨/٦
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من .٢٠٢٠/٦/٢٣
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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