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 ،وزير العدل راعي املؤمتر وزير شكيب قرطباويالمعايل 

 نقيب املحامني، نهاد جرب،األستاذ حرضة 

 املنظم للمؤمتر، ،األخ العميد الدكتور فضل ضاهر

 

 حرضات السيدات والسادة، 

 

 التصالتالتي يشهدها العامل اليوم هي بفضل توسع املعرفة يف علم  الكربىت إّن التحول 

سعة تتفاعل فيها األفكار واألعامل واملنافع اواملال وتطور تكنولوجيا املعلومات إىل مساحة و 

 بطريقة بناءة ومفيدة وإيجابية. 

 

املعرفة والتقنيات يف أعامل  هذه استغالل، لجهةالخطرةتكرث النشاطات السلبية و باملقابل،  

ئم اللكرتونية ونخص منها عنوان ار وقد أصبحت هذه الجرائم تعرف بالج. إجرامية واحتيالية

 التالية: النامذجمؤمتركم اإلقليمي األول حول جرائم الحتيال املايل اللكرتوين ونذكر منها 
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تم بناؤها عرب وسائل التقنيات بهدف تجميع املعلومات  استعاملهذه الجرائم تتمحور حول 

اإللكرتوين لألنظمة املعلوماتية، بحيث يصار إىل تأمني كافة  والخرتاقعىل مفهوم القرصنة 

ألرقام الرسية العنارص لنتحال شخصية الغري أو لتزوير البطاقات املرصفية والتوصل إىل ا

الخاصة بتعامالت األفراد مع املصارف أو مع القطاع التجاري وتنفيذ املعامالت بأسامئهم أو 

حساباتهم لصالح املجرم شخصياً أو لصالح الغري. 

 

النرتنت وشبكة مستخدمي شبكةجميعحياةمتساللكرتونية بكونهاالجرائمخطورةتكمن

 الدفع اللكرتونية،الدفع وأنظمةوبطاقات وشبكات نقاط البيع  اآليلالرصاف

شبكاتمعيوميهاجساإلنرتنت أمامجعل مستخدميالذياألمربأنواعها املتعددة

هذه الجرائم والرصاف اآليل، إذ أصبح الجميع معرضني ألن يكونوا ضحاياوالنرتنتالتصالت

 ،يف مختلف دول العامل والقتصادجاً وتهدد مستوى األمن اللكرتونية التي أصبحت تشكل إزعا

وباألسلحة.باملخدراتالتّجارجرائمبعدخطورتهاتأيتحيث 

 

فيها القطاعمبااملجالت،كافةاىلتطبيقاتهوإدخالللتكنولوجيااملتسارعالتطورهذامعو

اإليجابية وانعكاساتهاالتطوراتهذه لبنانمرصفيواكبانبديهياً كانواملرصيف،املايل

الالزمة  الحرتازية الخطوات باتخاذقام مرصف لبنان فقد .الساعة خطوبل أن يسابق والسلبية 

مشاريع قوانني،  اقرتاحواملرصيف يف لبنان، وذلك إما عرب املشاركة يف لحامية القطاع املايل

منهاإصدار تعاميم للقطاع املايل واملرصيف ونذكر أو عرب

 

من قانون النقد والتسليف: 07تعديل املادة  .1

لبنانمرصفمهاماىل، لتضيف 1١١١العام يفوالتسليفالنقدقانونمن07املادةتعديلتم

أعاملوكافةاللكرتونيةالتحاويلوعملياتالدفعوأنظمةوسائلوتنظيممهمة تطوير

اللكرتونية.املقاصات
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: 9١رقمالتعميمإصدار .2

 :2777آذار٠7تاريخ9١رقمالتعميمبإصدارلبنانمرصفقام

التيالنشاطاتالعمليات أوهي تلك  اللكرتونيةبالوسائلومرصفيةمالية"عملياتتعريفتم

الهاتفعرب الضوئية، أيأواللكرتونيةالوسائلبواسطةلهاالرتويجوأ تنفيذهاعقدها أويتم

أو املؤسساتاملصارفمن قبلالوسائلمنوغريهااآليلوالرصافوالنرتنتوالكمبيوتر

 اخرى.مؤسسةاوهيئةاياوالجامعي الستثامرهيئاتاواملاليةالوساطةمؤسساتاواملالية

 

أوالدفعاليفاء أوبطاقاتمرّوجوأومصّدرويجريهاالتيالعملياتايضاً التعريفهذايشمل

التحاويل النقدية الكرتونياتتعاطىالتياملؤسسات، كامكافةأنواعهاعىلاللكرتونيةالئتامن

مختلفعىلاملاليةلألدواتاللكرتونية الخدماتسائروتأديةوالبيعوالرشاءالعرضومواقع

 لها.العائدةواملقاصةالتسويةمراكزإضافة إىل  انواعها

 

هذه  لتطبيقواملعايري التي يجب اعتامدها واإلجراءاتتحديد املبادئوتضّمن هذا التعميم

تؤكد واملعايري  واإلجراءاتاللكرتونية. إن هذه املبادئواملرصفيةاملاليةالعملياتمناألنواع

املتوجبةالحتياطاتكلواخذواألماندرجات الحاميةاعىلعرب توفري والشفافيةالنزاهةوجود 

  بالوسائل اللكرتونيةالعملياتتنفيذ هذهعنالناجمةاملختلفةاملسؤوليات وحرصلتحديد

 

الرقابيةاإلجراءاتوإضافةبالعملتحيطالتياملخاطرمستوىملراقبة  كام تم وضع معايري

سليمة. بطريقةوإدارتها، يف حال حدوثها، املخاطرلهذهالسلبيةاآلثارعىلالالزمة للسيطرة

بكافةالكرتونيةاملرصفيةالعملياتعىلللرقابةوضع األطر العامةاملجال، تمهذاويف

املصارف قبلمنالتقنيةالرقابةتطبيقرضورةعىلنصالذيهذا التعميمخاللمنانواعها

عىلمبدأ الحفاظمراعاةمعلبنان،مرصفتزويداىلباإلضافةأعاملها عىلاملاليةواملؤسسات

عملياتها املرصفية يفاملعتمدة لديهاالتقنيةوبالقواعدعملهابأنظمةاملرصفية،الرسية

 اإللكرتونية.

 

 :1١١١حزيران  9٠ إصدار التعميم رقم  .٠

خدمات الدفع اإللكرتوين تنظيمكيفيةفيهالذي حدد9٠رقمتعميمهلبنانمرصفأصدر

أو عىل اآليللرصاف أجهزة اخالل استعاملها إما عىل  بواسطة البطاقة املرصفية، من

 ،األجهزة والبطاقات املرصفيةاستعامل، وذلك عرب  ضامن حسن أجهزة نقاط البيع 

واألمانعنارص الحامية توفريخالل باإلضافة إىل املحافظة عىل رسية معلومات العميل من

 الالزمة من أجل منع التعرض ألعامل القرصنة والحتيال.

الحاميات الالزمة تقنياً ومادياً عىل  توفريوبذلك، طلب مرصف لبنان من املعنيني بهذا الشأن 

التي طلب مرصف لبنان من املصارف  اإلجراءات. ومن أهم أجهزة الرصاف اآليل 

  تنفيذها هي إبالغ صاحب البطاقة فور استخدام بطاقته عىل كافة أجهزة الرصاف اآليل
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أو عىل شبكة النرتنت بتفاصيل العملية من خالل إرسال رسالة  البيع  وأجهزة نقاط

 .فوريتوجه إىل هاتفه النقال بشكٍل  قصرية 

  

التوقيع اإللكرتوين، مرصف لبنان بصياغة مرشوع املعامالت اإللكرتونية ومرشوع كام يشارك

اإللكرتونية والخدمات املرصفية اإللكرتونية عىل حيث تم صياغة النصوص املتعلقة بالتجارة

كافة الوسائل واملعايري املعتمدة دولياً والكفيلة بتأمني أفضل مستوى منأنواعها. وتم إضافة

الحامية واألمان لكافة األطراف مع الحفاظ عىل خصوصية الرسية املرصفية

نظام  بالجهود التي قام بها الزمالء يف مديرية املعلوماتية إلطالق كام أنه ل بد من اإلشادة

يف التاسع من شهر متوز يف الذي تم إطالقه يف مرصف لبنان  الدفع الفوري 

املصارف واملؤسسات املالية تنفيذ التحاويل املالية وبكافة العمالت  ميكنهذا العام والذي 

املعايري املعتمدة دولياً لتأمني أعىل  اعتامداآلمنة حيث تم  بشكل إلكرتوين وفوري وبالوسائل

 مستوى من الحامية واألمان.

 

 واملتوقع إطالقهام نظامني جديدين تطويرإىل أن مرصف لبنان يعمل حالياً عىل  تجدر اإلشارة

 :271٠يف شهر آذار 

 " النظام األول"  :

 ىل انواعها التي تنفذ عىل األرايض اللبنانية،ع كرتونية للمدفوعاتنظام املقاصة اإلل هو

  النظام الثاين  :

. غني عن اإلشارة بشكل فوري وإلكرتوين هادفوعات الدولة عىل انواعها يؤمن تنفيذملنظام   هو

تعتمد عىل معايري الجودة ومعايري الحامية واألمان يف عنارصها من برامج  أنظمتنا كافة أن

 وأجهزة وشبكات وحامية.

 

لحامية القطاع املرصيف واملايل وللحد من جرائم الحتيال املايل اإللكرتوين  إن هذه املشاريع

من وكلنا أمل  .التي يطلقها مرصف لبنان تصب يف خانة األهداف الرئيسية ملؤمتركم هذا

التوصل إىل توصيات ميكننا  مبحاوره املتكاملة السباق املؤمترهذا يف  الكرام املشاركني

 تساهم يف تقليل املخاطر عىل املعامالت املالية اللكرتونية.لاعتامدها 

 

 ،امتنى لكم التوفيق يف مؤمتركم هذا

 

 .وشكراً 


