تعميم وسيط رقم ٥٨٨
للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية

نودعكم ربط%ا نس%خة ع%ن الق%رار الوس%يط رق%م  ١٣٣٣٨ت%اريخ  ٢٠٢١/٦/٢١المتعل%ق بتع%ديل الق%رار
االساس%%ي رق%%م  ٧٥٤٨ت%%اريخ ) ٢٠٠٠/٣/٣٠العملي%%%ات المالي%%ة والمص%%رفية بالوس%%ائل االلكتروني%%%ة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٩
بيروت في ٢١حزيران ٢٠٢١
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٣٣٨
تعديل القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ،سيما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
وبناء على القانون رقم  ١٣٣تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٦المتعلق بمھام مصرف لبنان،
وبنا ًء على القانون رقم  ٨١تاريخ  ٢٠١٨/١٠/١٠المتعلق بالمعامالت االلكترونية والبيانات ذات
الطابع الشخصي سيما المادة  ٦٤منه،
وبن%%ا ًء عل%%ى الق%%رار االساس%%ي رق%%م  ٧٥٤٨ت%%اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠وتعديالت%%ه المتعل%%ق بالعملي%%ات المالي%%ة
والمصرفية بالوسائل االلكترونية،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢١/٦/٤
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :يلغ%%ى ن%%ص الفق%%رة )أ( م%%ن البن%%د ) (٤م%%ن المقط%%ع »ثاني %ا ً« م%%ن »الم%%ادة  «٣م%%ن الق%%رار
األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنص التالي:
» أ -مبلغ  /١ ٠٠٠ ٠٠٠/ليرة لبنانية يوميا ً ومبلغ /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ليرة لبنانية شھريا ً
للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية« .
المادة الثانية :يلغ%%ى ن%%ص الفق%%رة )أ( م%%ن البن%%د ) (٥م%%ن المقط%%ع »ثاني %ا ً« م%%ن »الم%%ادة  «٣م%%ن الق%%رار
األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنص التالي:
» أ -مبلغ  /٢ ٠٠٠ ٠٠٠/ليرة لبنانية يوميا ً ومبلغ /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ليرة لبنانية شھريا ً
للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية« .
الم%%ادة الثالث%%ة :يلغ%%ى ن%%ص المقط%%ع »ثالث %ا ً« م%%ن »الم%%ادة  «٣م%%ن الق%%رار األساس%%ي رق%%م  ٧٥٤٨ت%%اريخ
 ٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنص التالي:
» ثالثا ً :يمكن لمقدمي خدمات العمليات المصرفية أو المالية بواسطة االجھزة
االلكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات ) (Applicationsأو برامج
الكترونية وفقا ً لما جاء في المقطع "ثانيا" اعاله تضمين ھذا التطبيق أو
البرنامج خدمة "المحفظة االلكترونية" ) (Electronic Walletوذلك ضمن
الشروط التالية:
 -١االلتزام بالشروط كافة المنصوص عليھا في المقطع "ثانيا" من ھذه المادة.
 -٢المحافظة على الدوام على رأسمال ال يقل عن /٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ل.ل.
 -٣ايداع اجمالي قيمة "المحافظ االلكترونية" المفتوحة على التطبيق او
البرنامج االلكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لھذه الغاية
باسم مقدم الخدمة واتخاذ االجراءات الالزمة لضمانة وجود المبالغ المودعة
في الحساب المذكور.
../..

-٣ -٤تحقق مقدم خدمة "المحفظة االلكترونية" من ھوية كل شخص يستفيد من
ھذه الخدمة ومن مصدر االموال التي ستغذي "المحفظة االلكترونية".
 -٥وضع سقف لألموال المتوفرة في كل "محفظة الكترونية" ،على ان ال
يتعدى مجموعھا في اي وقت مبلغ  /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ليرة لبنانية او مبلغ
 /١٠٠٠/دوالر اميركي.
ً
 -٦تمكين المستخدم من تعبئة "المحفظة االلكترونية" نقدا و/أو من خالل
استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خالل "محفظة
الكترونية" اخرى.
 -٧منح المستخدم امكانية تحويل اموال "المحفظة االلكترونية" الى حسابه
المصرفي و/أو سحبھا نقداً.
 -٨منح مستخدم "المحفظة االلكترونية" امكانية رفض اية عملية تلقي االموال
وحجب اي مستخدم آخر بشكل كامل.
 -٩عدم اجراء اية عملية قطع على "المحفظة االلكترونية" بحيث تتم العمليات
كافة بالعملة التي تم تغذية "المحفظة االلكترونية" بھا.
 -١٠عدم تجاوز العمولة المستوفاة من مقدم خدمة "المحفظة االلكترونية"
) % ٠٫٥نصف بالمئة( من قيمة كل عملية تجري على المحفظة.
 -١١ارسال اعالم ) (Notificationالى المستخدم فور قيامه بأية عملية على
"المحفظة االلكترونية".
 -١٢تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان شھريا ً بعدد ھذه العمليات
وقيمتھا وفقا ً لألنموذج رقم  IP-1المرفق بھذا القرار وبأي مستند اضافي قد
تتطلبه متابعة ھذا النوع من العمليات« .
المادة الرابعة :يضاف الى نص »المادة  «٣من القرار األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المقطع » رابعا ً« التالي نصه:
» رابعا ً :يحظر اصدار النقود االلكترونية ) (Electronic Moneyمن أي كان
والتعامل بھا بأي شكل من االشكال اال وفقا ً ألحكام القرارات الصادرة والتي
ستصدر عن مصرف لبنان« .
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢١حزيران ٢٠٢١
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

IP-1 أنموذج رقم
Institution Name : _________________________________________

Number of E-Wallets: _______________________________________
Currency: LBP
Month / Year

Number of transactions on

Value of transactions on E-Wallets

E-Wallets

Total

Currency: USD (or other foreign currency)
Month / Year

Number of transactions on
E-Wallets

Total

Date: ________________________
Signature: ____________________
To be sent to the following addresses:
-mbounassar@bdl.gov.lb
-MElhassanieh@bdl.gov.lb

Value of transactions on E-Wallets

