
   
   

 
 
 
   
   

  ٥ رقم اساسيتعميم 
   

 لمؤسسات الصرافة

   
   
   

   
المنصة بالمتعلق  ١٠/٦/٢٠٢٠ ريختا ١٣٢٣٦ مرق ا!ساسيرار ن القعخة سن اً دعكم ربطنو

 .  ا!لكترونية لعمليات الصرافة

   
  ٢٠٢٠حزيران   ١٠بيروت، في 

  
 حاكم مصرف لبنان  

   
   
   

  
    رياض توفيق س9مه

  
  



 

 

   
   

 
 

  
  ١٣٢٣٦ رقم اساسيقرار 

    
  المنصة ا!لكترونية لعمليات الصرافة

  
 
  
 

 إن حاكم مصرف لبنان، 

 منه،   ٧٠بناًء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 

المتعلق بتنظيم مھنة الصرافة في لبنان سيما المDواد  ٦/٨/٢٠٠١تاريخ  ٣٤٧وبناًء على القانون رقم 
 منه،   ٢٠و ١٩و ١٨و ١٦و ١٣

صرف سعر ر ستقراحمايةً ! وذلك عمليات التي تقوم بھا مؤسسات الصرافةال تنظيم ه يقتضيان وبما
 ، حرية التداول بالعم9ت ا!جنبيةدون المس بالليرة اللبنانية 

أ استمرارية مبد الىناداً استن اف لبنرمص عملأمين ت ةكم بغياد للحوتع يحيات الت9الص ىًء علابنو
  فق العام،المر

  
  

  يقرر ما يأتي:  
 
   

  :التقيد بما يلي صرافة ةمؤسسكل لى ع :المادة ا!ولى

   المنشDDأة مDDن مصDDرف لبنDDان لعمليDDات الصDDرافة المنصDDة ا!لكترونيDDة ا!شDDتراك فDDي -١
 العائDد لھDذه المنصDة "SayrafaالمسDمى " التطبيق ا!لكترونDيالتسجيل على عبر 

 خصيصDاً لھDذه الغايDة، ،التDي تسDلّم) tablets( ةا!لكتروني لوحاتالمحّمل على الو
 .صرافة ى كل مؤسسةال

  الرئيسDDDي  ھDDDاالكترونيDDDة للعمDDDل داخDDDل مركزاو عDDDدة لوحDDDات تخصDDDيص لوحDDDة  -٢
 "SayrafaعلDDى تطبيDDق " لوحDDةكDDل  وكDDل مDDن فروعھDDا علDDى ان يDDتم تحديDDد موقDDع

ج خDارأخDرى وأيDة عملDة للDدو!ر ا!ميركDي شDراء او بيDع اية عملية  اجراءوعدم 
  . له لوحة ايالمركز او الفرع المخصصة 

لتDداول ل ھامن قبل معتمدسعر اليومي الال "،Sayrafa"، عبر تطبيق ادخالتحديد و  -٣
وذلك قبل الساعة التاسعة  ،(وأية عملة اخرى قد تضاف !حقاً)بالدو!ر ا!ميركي 

   .خ9ل النھار ھذا السعر ويمكن تعديل صباحاً من كل يوم عمل

  .فروع مؤسسة الصرافة كافةمركز ولدى موّحد عتمد سعر ي

../..  



  

-٢- 

  أخDDرى شDDراء او بيDDع للDDدو!ر ا!ميركDDي (وأيDDة عملDDة عنDDد اجDDراء ايDDة عمليDDة  -٤
  كافDDة المطلوبDDة  المعلومDDات وضDDوح وشDDفافيةبفDDوراً و ادخDDال ،قDDد تضDDاف !حقDDاً)

 . "Sayrafa"عبر تطبيق  عن العملية وتثبيتھا

فئتDDDه و العميDDDل تعريDDDفتDDDاريخ وقيمDDDة العمليDDDة،  :المطلوبDDDة تتضDDDمن المعلومDDDات
واسDDمه ورقDDم  )، مصDDرف، مؤسسDDة صDDرافةمعنDDوي شDDخص طبيعDDي، شDDخص(

جيل فDDي التسDD اتمسDDتندأو نسDDخة عDDن  مسDDتند مثبDDت لھويتDDهھاتفDDه وصDDورة عDDن 
وأيDة معلومDات أخDرى قDد تطلDب !حقDاً  ،شخصاً معنوياً السجل التجاري اذا كان 

  .لبنانب ا!نظمة الصادرة عن مصرف بموج

   لDDDDDDدو!ر ا!ميركDDDDDDيشDDDDDDراء او بيDDDDDDع ل ن اجDDDDDDراء ايDDDDDDة عمليDDDDDDةعDDDDDDا!متنDDDDDاع  -٥
 ."Sayrafaتطبيق "على  ادخالھا(او أية عملة اخرى قد تضاف !حقاً) دون 

 

  :كافة صرافةال اتعلى مؤسس :المادة الثانية

قDد يحDدده  للبنانيDةاالليرة  مقابل الدو!ر ا!ميركي بيعحد اقصى لسعر اي ب لتقيدا -١
  .لبنانمصرف 

 .المألوفةخرج عن العادات تشراء البيع وسعر الش بين سعر مد ھوااتمعدم اع -٢

لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيّد مؤسسات لدى دائرة الصرافة تقوم : المادة الثالثة
   .بھذا الخصوص من أي متضرر أي شكوىمتابعة و ھذه المادة الصرافة بأحكام

سيما المنصوص  عقوبات القانونية وا!داريةللمخالفة صرافة ية مؤسسة اتخضع   :المادة الرابعة
  .٦/٨/٢٠٠١تاريخ  ٣٤٧من القانون رقم  ٢٠و ١٨و ١٦في المواد  عليھا

  
 .  ٢٣/٦/٢٠٢٠اعتباراً من مل بھذا القرار :  يعالخامسةالمادة 

   
 شر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.  :  ينالسادسةالمادة 

   
  

٢٠٢٠حزيران ١٠ي بيروت، ف
         

  
 حاكم مصرف لبنان  

   
   
   

  
   رياض توفيق س9مه

    
  


