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  ١٠/١٠/٢٠١٨ تاريخ ٨١ رقم قانون

 الشخصي الطابع ذات والبيانات اإللكترونية المعامالت

 

 : وحيدة مادة
 عدلتــه كمــا ٢٠١٢ الثــاني تشــرين ١٧ تــاريخ ٩٣٤١ رقــم بالمرســوم الــوارد القــانون مشــروع صــّدق -

  . النواب ومجلس المشتركة النيابية اللجان
  . نشره تاريخ من أشهر ثالثة بعد به يعملو  الرسمية الجريدة في القانون هذا ينشر -
  
  

  ٢٠١٨تشرين األول  ١٠بعبدا في 
  االمضاء: ميشال عون

  صدر عن رئيس الجمهورية
  رئيس مجلس الوزراء

  لدين الحريريااالمضاء: سعد 
  رئيس مجلس الوزراء

  لدين الحريريااالمضاء: سعد 
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 تمهيدية أحكام

  
 : ١ المادة
   المبـــين المعنـــى أدنـــاه المـــذكورة المصـــطلحات مـــن لكـــل يكـــون نونالقـــا هـــذا أحكـــام تطبيـــق أجـــل مـــن
 : منها كل جانب الى

 أو بيانــات أو رمــوز أو أشــكال أو أرقــام أو أحــرف تــدوين هــي :)L'écrit / Writing( الكتــاب
  المسـتعملة الدعامـة كانـت أيـاً  وذلـك مفهـوم، معنى لها يكون وأن ءةراللق قابلة تكون أن شرط تسجيلها
 . المعلومات نقل وطرق إلكترونية) أو (ورقية
 المدنيــة، المحاكمــات أصــول قــانون حــدده كمــا ، الرســمي أو العــادي الســند هــو  :اإللكترونــي الســند
 .  القانون هذا من ٨ المادة احكام عاةرام مع اإللكتروني بالشكل يصدر والذي

 القــانوني العمــل عــن ضــاهر  ويثبــت بصــاحبه، يعــرف قــانوني عمــل الكتمــال الــالزم التوقيــع  :التوقيــع
 .  بالتوقيع المذّيل
   /Prestataire de service de certification( المصـــادقة خـــدمات مقـــدم

Certification Service provider(: الخــاص أو العــام القــانون أشــخاص مــن شــخص هــو 
   ةالمحــدد الوظــائف تــؤّمن التــي الحمايــة اتءراإجــ التطبيــق قيــد وضــع بعــد مصــادقة شــهادات يصــدر

 . إحداها أو القانون هذا من ١٥ المادة في
 هـي(Le Commerce Electronique/Electronic Commerce)  :اإللكترونيـة التجـارة
 بالسـلع الغيـر تزويـد إلكترونيـة بوسـيلة ُبعـد عن يعرض أو األشخاص أحد بموجبه يؤدي الذي النشاط

 . لهم الخدمات تقديم أو
   مصـــرف عـــن صـــادرة أداة هـــي )Carte Bancaire/Bank Card( :المصـــرفية البطاقـــة

 النقديـة األمـوال سـحب لصـاحبها تتـيح لبنـان، مصرف قبل من بإصدارها لها مرخص مؤسسة عن أو
 . اخرى مالية او مصرفية خدمات أي أو النقدية لالموال الكتروني دفع عملية ءراإج أو

  /Monnaie Electronique et numérique ( :والرقميـــــة اإللكترونيــــة النقــــود
Digital or Electronic Money( حفظهــا يمكــن إلكترونــي نقــد وحــدات تســمى وحــدات هــي   

  .  إلكترونية دعامة على
   هــو :)Fournisseur d'accès/Network Service provider( االتصــال خدمــة مقــّدم

.  اشـرةً مب المعلومـات نقـل خـدمات لـه ويـوفر إلكترونيـة اتصـاالت شـبكة ولـوج مـن المسـتخدم نيمكـ من
 إلـى يـؤدي ال أن شـرط الُمرسـلة للمعلوماتًا مؤقت انتقالياً  تخزيناً  الخدمات هذه تقديم يتضمن أن يمكن

 يتعـدى ال وأن الخدمـة تنفيـذ لحسـن التخـزين هـذا يسـتعمل أن وشـرط المخّزنـة، البيانات في تعديل أي
 . إلتمامها الالزم الوقت
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 بتخــزين يقــوم مــن هــو ) Hébergeur de données/Data host( :البيانــات مستضــيف
 متنــاول فــي ويضــعها عــوض، دون أو عــوض مقابــل الغيــر، لحســاب طبيعتهــا، تكــن أيــاً  المعلومــات

 . المباشر االتصال خدمات خالل من الجمهور
 أيــة هــي  :Données de trafic/ Traffic data)( البيانــات بحركــة المتعلقــة المعلومــات
ــــي حاســــب نظــــام اســــطةبو  إتصــــال بعمليــــة متعلقــــة معلومــــات    تصــــدر .معلوماتيــــة بشــــبكة مــــرتبط آل

   ومتلقيــــه اإلتصــــال مصــــدر علــــى وتــــدل بالشــــبكة، مــــرتبط آلــــي حاســــب نظــــام عــــن المعلومــــات هــــذه
 . المعلومات من ذلك شابه ما أو الزمنية والمدة والحجم والتاريخ والوقت المعلومات سير وخط
 أو األبجديـة بـالرموز يـوازي امـ هـو :)Nom de domaine/Domain Name( الموقـع اسـم

 . اإلنترنت شبكة على إلكتروني لموقع المعين الرقمي العنوان خالفه أو الرقمية
 : (Données à caractère personnel/Personal Data)الشخصي الطابع ذات البيانات

 اشـرمب نحـو علـى بـه، التعريـف مـن تمّكـن التـي طبيعي بشخص المتعلقة المعلومات أنواع جميع هي
 . بينها فيما التقاطع أو المصادر المتعددة المعلومات مقارنة طريق عن ذلك في بما مباشر، غير أو

  /Traitement des Données à caractère personnel(الشخصـي الطـابع ذات البيانـات معالجـة

Processing of Personal Data(: البيانـات هـذه علـى تقـع عمليـات مجموعـة أو عمليـة كـل هي 
 والتكييـــف والحفـــظ والتنظـــيم والتســـجيل التجميـــع عمليـــات الســـيما المســـتخدمة، الوســـيلة كانـــت مهمـــا

 آخــر شــكل وكــل واإلتــالف والمحــو والنشــر والنســخ والنقــل واإلســتعمال ءةراوالقــ واإلقتطــاع والتعــديل
 . التصرف تحت المعلومات لوضع

 الطـابع ذات بالبيانـات المعنـي بالشـخص أيضـاً  المعـروف( :الشخصـي الطـابع ذات البيانـات صاحب
 . البيانات هذه به تتعلق الذي الطبيعي الشخص هو) الشخصي
 الــذي المعنــوي أو الطبيعــي الشــخص هــو: الشخصــي الطــابع ذات البيانــات معالجــة عــن المســؤول

 . وأساليبها المعالجة أهداف يحدد
 الطــابع ذات البيانــات ماســتال الُمخــول الشــخص هــو :الشخصــي الطــابع ذات البيانــات إليــه الُمرســل

 تعتبـر ال. ينجزهـا مـن أو المعالجة عن المسؤول أو بالمعالجة المعني الشخص غير وهو الشخصي،
  . شخصي طابع ذات بيانات طلب مهامها ضمن قانوناً  المخولة العامة السلطات إليه الُمرسل بحكم

  
 :٢ المادة

   حقوقـــه أو الفرديـــة هويتـــه تمـــس ال أن شـــرط شـــخص كـــل خدمـــة فـــي هـــي المعلومـــات تكنولوجيـــا إن
 . العامة أو الفردية الحريات أو الخاصة حياته أو
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 :٣ المادة
 عليـه يـنص لـم ومـا يـرد لـم مـا كـل فـي ءراجـاإل المرعيـة القـوانين في عليها المنصوص األحكام تطبق

 . أحكامه مع يتعارض ال ما كل وفي القانون، هذا
  

 اإللكترونية ائلبالوس واإلثبات الكتابة:  األول الباب
 عامة أحكام:  األول الفصل

  
 :٤ المادة
 دعامـة علـى والتوقيـع الكتابـة بهـا تتمتـع التـي القانونيـة المفاعيل ذات االلكتروني والتوقيع الكتابة تنتج

 تــنظم وأن عنــه، الصــادرة الشــخص تحديــد ممكنــاً  يكــون أن شــرط آخــر، نــوع مــن دعامــة أي أو ورقيــة
 . هاسالمت تضمن بطريقة وتحفظ
 . عالها المذكورة الشروط فيها تتوافر ال الكترونية كتابة كل خطية بينة بداءة تعتبر أن يمكن

  
 :٥ المادة
 تسـجيلها عـاله،ا ٤ المـادة مـن االولـى الفقـرة فـي عليـه المنصـوص اإللكترونيـة، البيانـات بحفـظ يقصد
 إلــــى للوصــــول ةدائمــــ إمكانيــــة وتــــؤمن ســــالمتها تضــــمن بشــــروط تخــــزين وســــيلة علــــى كامــــل بشــــكل

 . عنها نسخ جراواستخ مضمونها
  

 :٦ المادة
 اإللكترونيـة األسـناد علـى ءراجـاإل المرعيـة االخـرى والقـوانين المدنيـة المحاكمـات أصـول قـانون يطبق

 . القانون هذا في الواردة الخاصة األحكام ومع اإللكترونية طبيعتها مع يتالءم بما
  . البرية التجارة قانون في بها ةالخاص لألحكام التجارية الدفاتر تخضع

  
 : الثاني الفصل

 اإللكترونية األسناد إثبات في
  

 :٧ المادة
 الخطـي السند بها يتمتع التي الثبوتية والقوة المرتبة ذات له وتكون اإلثبات في االلكتروني السند يقبل

 بطريقــة حفــظوي يــنظم وأن عنــه الصــادر الشــخص تحديــدًا ممكنــ يكــون أن شــرط الــورق، علــى المــدون
 . سالمته تضمن
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 :٨ المادة
 فــي يتخــذ بمرســوم وتنظيمهــا هــاقرار إ بعــد إال قانونيــة مفاعيــل أيــة اإللكترونيــة الرســمية االســناد تنـتج ال

 . العدل وزير حرااقت على بناء ءراوز ال مجلس
 . ونطاقها االسناد بهذه المتعلقة والضمانات الخاصة اتءراجاإل المرسوم هذا ينظم

  
 :٩ المادة
 علـى ضـمانة وتشـكل الموّقـع، عـن تعـّرف آمنـة وسـيلة إستعمال طريق عن اإللكتروني التوقيع يصدر
 . به يرتبط الذي القانوني بالعمل التوقيع عالقة

 المصــادقة خــدمات مقــدم قبــل مــن عليهــا المصــادق الحمايــة اتءراإجبــ اإللكترونــي التوقيــع اقتــرن إذا
 حتـى المـادة هـذه مـن األولـى الفقـرة شـروط وفـق راصـاد يعتبر نهفإ بع،راال الفصل أحكام وفق المعتمد
 . العكس إثبات

  
 :١٠ المادة
 المدنيــة المحاكمــات أصــول قــانون مــن ١٥٢ المــادة فــي عليهــا المنصــوص النســخ تعــدد قاعــدة تعتبــر

 وعنـدما ، القـانون هذا في عليها المنصوص الموثوقية شروط وفق العادي السند ينظم عندما مستوفاة
 . إليها الوصول أو السند عن نسخة على بالحصول طرف لكل المستعملة اآللية محتس
  

 :١١ المادة
 القاضـي يفصـل الخصـوص، بهـذا التفـاق الفرقـاء مراإب عدم وعند أخرى قواعد القانون يحدد ال عندما

 األكثـر السـند الوسـائل بجميـع ويحـدد األسـناد، تعـدد حالـة فـي الخطـي باإلثبـات المتعلقة نزاعاتال في
  . الرسمي للسند العائدة الثبوتية القوة عاةرام مع وذلك دعامته، عن النظر بصرف مصداقية

  
 :١٢ المادة
 إلكترونـي، بتوقيع أو الكتروني بسندًا متعلق التزوير إدعاء أو فرااالعت رفض أو اإلنكاريكون  عندما
 مـن التأكـد المدنيـة اكمـاتالمح أصـول قـانون فـي عليـه المنصـوص التحقيـق ءراإج عند القاضي على
 ُنّظـم قـد السـند أن مـن التأكـد أي اإللكترونـي، التوقيـع أو السـند لصحة الالزمة الموثوقية شروط توافر
 موثوق آلية بواسطة السند عنه الصادر الشخص تحديد يمكن وأنه سالمته تضمن ظروف في وُحفظ

 .  القانون هذا من ٩ و ٧ المادتين ألحكام وفقاً  للتواقيع بها
 البحـث خبيـر تكليـف أو بحـوزتهم التـي اإللكترونيـة اآلثـار جميـع تقـديم الفرقـاء مـن يطلـب أن للقاضي

 .  الفنية بالخبرة اإلستعانة يمكنه كما عنها،
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 األســـناد علـــى التزويـــر وادعـــاء التواقيـــع بإنكـــار المتعلقـــة العامـــة القواعـــد تطبـــق األحـــوال، جميـــع فـــي
 . والتواقيع األسناد هذه طبيعة مع يتوافق بما ية،اإللكترون لتواقيعاو  اإللكترونية

  
 :١٣ المادة
 ١٠و ٩ و ٧ المــواد فــي المحـددة الشــروط جميــع فيـه تتــوافر ال الــذي االلكترونـي الســند اعتبــار يجـوز

 . خطية بينة بداءة بمثابة القانون هذا من
  

 : الثالث الفصل
 اإللكترونية الكتابة حماية في

  
 :١٤ المادة

 خــالف علــى القــانون يــنص لــم مــا حمايــة وســائل إلــى بــاللجوء أحــد يلــزم الو  حــرة، لكترونيــةاإل الكتابــة
 . ذلك

  
 :٥١ المادة
 .  موثوقيتها تعزيز إلى اإللكترونية والتواقيع الكتابات على تطّبق التي الحماية وسائل تهدف
 أو/و لــه صــحيح تــاريخ إعطــاء أو/و الســند واضــع هويــة مــن التحقــق الحمايــة وســائل وظيفــة تكــون

 . حفظه وتأمين بنوده سالمة ضمان
 شـهادة إنجازهـا عنـد يسلمون مقدمين، عدة أو مصادقة خدمات مقدم منها كل أو الوظائف هذه يؤّمن

 . الصفة صاحب إلى مصادقة
  . أخرى تقنيات بواسطة منها كل أو الوظائف هذه تؤّمن أن يمكن

  
 :١٦ المادة

 تــرخيص إلــى المصــادقة خــدمات تقــديم يخضــع ال قــانون،ال هــذا مــن ١٣٣ المــادة أحكــام عــاةرام مــع
 الشــــروط، يســــتوفي الــــذي المصــــادقة خــــدمات مقــــدم قبــــل مــــن لطلــــب بنــــاءً  يمكــــن، أنــــه إال.  مســــبق

 بموجـب المنشـأ )COLIBAC( لالعتمـاد اللبنـاني المجلس يصدرها عتماد،ا شهادة على االستحصال
   بـــعراال الفصـــل ألحكـــام وفقـــاً  )بـــالمجلس نونالقـــا هـــذا فـــيًا الحقـــ المســـّمى( ٥٧٢/٢٠٠٤ رقـــم القـــانون

 .٥٧٢/٢٠٠٤ رقم القانون من ١١ و ٤ المادتين في الواردة لألحكام استثناءً  وذلك الباب، هذا من
  



٥٣٥ 

/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 :١٧ المادة
 معتمـد، مصـادقة خـدمات مقـدم يقـدمها اتءراإجـ وفـق عليـه ويصـادق اإللكترونـي التوقيـع ينشـأ عنـدما
 الموثوقيــة بقرينــة ويتمتــع ، القــانون هــذا مــن ٩ المــادة فــي عليهــا المنصــوص للشــروطًا مســتوفي يعتبــر
 . العكس إثبات حتى

  
 :١٨ المادة

 مصــادقة اتءراإجــ وفــق وحفظهــا وتأريخهــا إلكترونيــة كتابــة تنظــيم أو إلكترونــي توقيــع إنشــاء تــم إذا
 يتفــق لــم مــا الثبوتيــة، قوتهــا تقــدير حــق للقاضــي يعــود معتمــد، غيــر مصــادقة خــدمات مقــدم يقــدمها
 . ذلك خالف على الفرقاء

  
 :١٩ المادة

 البيانـات شـأن فـي المهنيـة السـرية لموجـب المعتمد، غير أو المعتمد المصادقة، خدمات مقّدم يخضع
 . يصدرها التي الشهادة في الواردة تلك باستثناء لمصادقته الخاضعة

 معـرض فـي المخـتص ائيالقضـ المرجـع عـن يصـدر رراقـب االقتضـاء، عنـد هذه، المهنية السرية ترفع
 . أمامه العالقة المالحقات أو نزاعاتال
  

 : بعراال الفصل
 االعتماد أصول

  
 :٢٠ المادة

 والتواقيـع الكتابـات تمـنح شـهادات يصـدرون الذين المصادقة خدمات مقدمي باعتماد المجلس يختص
 .  القانون هذا من ٩ و ٧ المادتين في عليها المنصوص الشروط استيفاء قرينة اإللكترونية

  . الدولة شورى مجلس أمام الطعن القانون هذا بتطبيق المتعلقة المجلس تراراق تقبل
  

 :٢١ المادة
 يعرضـها التـي الحمايـة اتءراإجـ فـي المفروضة والموجبات الشروط يحدد شروط دفتر المجلس يضع
 بصــورة لتقيــيما عمليــة إلتمــام الالزمــة العناصــر يحــدد كمــا االعتمــاد، طالــب المصــادقة خــدمات مقــدم

ــــي اإلداري الطــــابع ذات العناصــــر ســــيما ال صــــحيحة، ــــي والمــــالي والتقن ــــق أن يجــــب الت ــــب ترف  بطل
 .  االعتماد



٥٣٦ 

 والمقــاييس المعــايير االعتبــار فــي المجلــس يأخــذ التقنيــة، الشــروط دفتــر مواصــفات تحديــد أجــل مــن
) software( مجراالبــ او الخــدمات أو المنتجــات مــن وغيرهــا االلكترونــي التوقيــع مجــال فــي الدوليــة

 . اإللكترونية والكتابات بالتواقيع المرتبطة
 ضــوء علــى الحاجــة، دعــت وكلمــا األقــل علــىًا ســنوي الشــروط دفتــر فــي النظــر إعــادة المجلــس علــى

 .  التقني التطور
  

 :٢٢ المادة
 : التالية المعايير تجديدها أو اعتماد شهادة إصدار أجل من باالعتبار المجلس يأخذ

 البشرية والموارد التنظيمية اتءراجإل او اإللكترونية الكتابة لحماية التقنية والتدابير التحتية نىالب  -١
 للمعـــايير مطابقــة تكــون أن يجــب والتــي التطبيــق، قيـــد المصــادقة خــدمات مقــدم  يضــعها التــي

 . الدولية
 علـــى دقةالمصـــا خـــدمات مقـــدم خـــدمات مطابقـــة مـــن للتحقـــق ومـــداها التـــدقيق عمليـــات انتظـــام    -٢

 . عنه الصادرة والسياسات اإلعالنات
 .الخدمات مقدم نشاط ولةزالم المالية الضمانات توافر    -٣
 . المدنية لمسؤوليته المالية التبعات يضمن تأمين عقد وجود    -٤
 .  المصادقة خدمات مقدم لدى هةزاوالن واالستقالل الحياد ضمانات    -٥
 الدوليـة المعـايير عـيرات أن يجـب والتـي الحماية وسائل لنوعية قاً ساب الُمجرى التقييم أو االعتماد    -٦

 . الخارج فيًا مقيم المصادقة خدمات مقدم كان إذا مختصة، هيئة قبل من
 مقــدم يقــدمها التــي الحمايــة وســائل موثوقيــة مــدى لتقــدير أعــاله الــواردة المعــايير االعتبــار فــي تؤخــذ

 . المعتمد غير المصادقة خدمات
  

 :٢٣ المادة
 لـذلك ويمكنـه.  االعتمـاد طالـب المصـادقة خـدمات مقـدم نفقـة على االعتماد طلب في المجلس يدقق
 المسـتخدمين ومـع مكاتبـه فـي تحقيـق ءراإجـ طلـب تشـمل الخدمات، مقدم من إضافية معلومات طلب
  . لديه

 مقــدم يطلــب التــي الحمايــة، وســائل الســيما االعتمــاد، شــروط انطبــاق مــن التأكــد إلــى التــدقيق يهــدف
 . الشروط دفتر مواصفات على عتمادها،ا الخدمات

 إبـداء مـن لتمكينـه المصـادقة خدمات مقدم من يبّلغ ،راتقري المجلس ينظم التدقيق، معاملة انتهاء عند
 . مالحظاته

  



٥٣٧ 

/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 :٢٤ المادة
 مهلــة فــي المجلــس يصــدر وجــدت، إن المصــادقة خــدمات مقــدم ومالحظــات التقيــيم تقريــر ضــوء فــي

 . المصادقة خدمات مقدم لدى المطلوبة الشروط توافر بعدم أو بتوافر معلالً  ارار ق شهرين
 المهلـة انقضـاء يعتبـر ،قـرار أي المجلـس يتخـذ أن دون األولـى الفقـرة فـي المحـددة المهلة انقضت إذا
 . بالرفض ضمنياً  راراق

 وســائل تبــّين عتمــادا شــهادة يصــدر للشــروط، مســتوفٍ  المصــادقة خــدمات مقــّدم أن المجلــس قــرر إذا
 . سنوات ثالث تتجاوز ال أن على صالحيتها مدة ويحدد باالعتماد، المشمولة الحماية

  
 :٢٥ المادة

 يعّلـق أن بنتيجتـه يمكنـه الذي المجلس، لتدقيق االعتماد، مدة خالل المصادقة، خدمات مقدم يخضع
 الشـروط بـدفتر أو تمـاداالع شـهادة إصـدار بشـروط اإلخـالل عنـد رافـو  يسـحبها أن أو االعتماد شهادة

 ًا. قانون المحددة والمالي واإلداري التقني الطابع ذات بالعناصر أو
 خــدمات مقــدم ممثــل تمكــين بعــد إال ســحبها أو االعتمــاد بشــهادة العمــل بتعليــق رراقــ اتخــاذ يمكــن ال

 . المجلس عن صادر رراقب تحّدد مهلة ضمن مالحظاته إبداء من المصادقة
  

 :٢٦ المادة
 كـل عـن لديـه، يسـجل كتـاب بواسـطة المجلـس، خطيـاً  يبلـغ أن المعتمـد المصـادقة خـدمات دممق على
 المـادة أحكـام تطبيـق طائلـة تحـت وذلـك االعتمـاد، طلب ملف في المقدمة العناصر على يؤثر تغيير
 .  القانون هذا من ٢٥

 :٢٧ المادة
 مـــن لكـــل المجلــس عـــن الصــادرة الشـــهادة عــن نســـخة تســـليم المعتمــد المصـــادقة خــدمات مقـــدم علــى

 .  يطلبها
 ر،راباســتم ُتحــّدث المعتمــدين، المصــادقة خــدمات بمقــدمي الئحــة العمــوم تصــّرف فــي المجلــس يضــع
  . بالمجلس الخاص اإلنترنت موقع على السيما

  
 :٢٨ المادة
 شــهادة منحــه المجلــس مــن يطلــب أن اللبنانيــة ضــيرااال خــارج مقــيم مصــادقة خــدمات لمقــدم يمكــن

 . المطلوبة الشروط استوفى إذا االعتماد
  



٥٣٨ 

 :٢٩ المادة
 االعتماد بشهادة المشمولة الحماية وسائل موثوقية عن مسؤوال المعتمد المصادقة خدمات مقدم يعتبر
 تنفيـذ سـوء ءراجـ مـن بزبائنه تلحق قد التي ررااألض عن بالتعويض يلزم و مخالف، اتفاق لكل خالفاً 

 . التعاقدية موجباته
  

 اإللكترونية والعقود التجارة يف:  الثاني الباب
  

 : األول الفصل
 عامة أحكام

  
 :٣٠ المادة
 . القانون عليها ينص التي والقيود الموانع حدود في حرةً  اإللكترونية التجارة ممارسة تكون

 المرعيــة للقــوانين القــانون هــذا فــي نــص عليــه يــرد لــم مــا كــل فــي اإللكترونيــة التجــارة عقــود تخضــع
 وقـانون المدنيـة المحاكمـات أصـول وقـانون والعقـود الموجبـات وقـانون التجـارة لقـانون السيما ،ءراجاإل

 . المستهلك حماية
  

 :٣١ المادة
 ســـهال ولوجـــاً  معهـــم يتعامـــل الـــذين لألشـــخاص يـــؤمن أن اإللكترونيـــة التجـــارة يمـــارس مـــن كـــل علـــى
 :  اآلتية المعلومات إلىًا ودائم راومباش

 . طبيعياً  الشخص هذا كان ذاإ إقامته، ومحل وشهرته اسمه    -١
 . معنوياً  شخصاً  كان إذا التجاري، وعنوانه ومركزه القانوني ممثله واسم إسمه    -٢
 اإللكترونـــي الموقـــع وعنـــوان االلكترونـــي بريـــده وعنــوان الشـــخص إقامـــة لمحـــل المفّصـــل العنــوان    -٣

 . أخرى اتصال وسيلة أية أو الهاتف رقامأو  المستعمل
 . المختصة الضريبية الدائرة ولدى التجاري السجل في يلهتسج ومكان رقم    -٤
 أو منظمـة مهنـة فـيًا عضـو  كـان إذا عليـه، المطبقـة المهنيـة القواعد إلى واإلشارة المهنية صفته    -٥

 .  نقابة
  . المستحقة اإلضافية والنفقات لرسوماو  ئبراالض جميع مبيناً  البدل أو بالثمن تفصيلياً  بياناً     -٦
  



٥٣٩ 

/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 :٣٢ المادة
ـــــوج يمكـــــن دعـــــائي إعـــــالن كـــــل يتضـــــمن أن يجـــــب ـــــه الول ـــــى إلي ـــــة )online( الخـــــط عل    وســـــيلة بأي

 تعريفـــاً  يتضـــمن أن يجـــب كمـــا دعـــائي، إعـــالن أنـــه إلـــى اإلشـــارة اإللكترونيـــة، اإلتصـــال وســـائل مـــن
 . لصالحه اإلعالن يتم الذي بالشخص

 وعنوانـه، حقيقي شخص ماس يستعمالن اللذين) SPAM( المستدرجين غير والتسويق الترويج يحظر
 . اإلعالن من النوع هذا علىًا مسبق وافق قد الشخص هذا يكن لم ما

   الموجـــه المســـتدرج غيـــر االعـــالن لمرســـل ســـبق قـــد فيهـــا يكـــون التـــي الحالـــة المبـــدأ هـــذا مـــن تســـتثنى
 . معه هاراأج سابقة عملية خالل قانونية بطريقة عنوانه على استحصل ان عميل إلى

ـــذي للعنـــوان تحديـــد تســـويق، رســـالة أو تـــرويج رســـالة كـــل تتضـــمن أن يجـــب    إليـــه للمرســـل يمكـــن ال
 . مصاريف أية تكبد دون نهائياً  الرسائل من النوع هذا وقف إلى يرمي طلباً  عليه يرسل أن
  

 : الثاني الفصل
 اإللكترونية التجارة عقود

  
 :٣٣ المادة
 : يأتي ما العرض ُيضّمن أن رونيةإلكت بوسيلة خدمات أوًا سلع مهنته بحكم يعرض من كل على

 . اإللكترونية بالوسيلة العقد مراإلب اتباعها الواجب حلراالم -١
 . نسخها وبإعادة عليها بالمحافظة تسمح بطريقة العقد شروط -٢
 الوسـائل استعمال لدى المرتكبة األخطاء من بالتحقق العرض لمتلقي تسمح التي التقنية الوسائل -٣

 . العقد مراإب إلى تؤدي التي النهائية الموافقة قبل تصحيحهاوب اإللكترونية
 حـال وفـي المبـرم، وللعقـد للمفاوضـة اإللكترونيـة اآلثار على بالمحافظة العرض مقدم مزاإلت مدى -٤

 وشــروط اإللكترونيــة، اآلثــار علــى المحافظــة وكيفيــة مزاااللتــ هــذا مــدة تحديــد م،زاالتــ هكــذا وجــود
 . المحفوظة المستندات إلى الولوج

 . المعتمدة العقد لغة -٥
  

 :٤٣ المادة
  . اإللكترونية بالوسيلة العرض هذا إلى الولوج اإلمكان في يبقى طالما للعارض ملزماً  العرض يبقى

  
 :٥٣ المادة
 ضــمن أو معقولــة زمنيــة مهلــة ضــمن وذلــك القبــول بــورود اآلخــر الطــرف إبــالغ العــرض مقــدم علــى

 . العرض في المحددة الزمنية المهلة
 . ضرر عنه ينشأ الموجب بهذا إخالل أي عن بالتعويض العرض مقدم يلزم



٥٤٠ 

 :٦٣ المادة
 تبـادل طريـق عـنًا حصـري المبرمـة العقـود علـى القـانون هـذا مـن ٣٥ و ٣٣ المـادتين أحكـام تطبق ال

 . مستقلة شخصية اتصاالت خالل من أو اإللكتروني البريد بواسطة الرسائل
  

 :٧٣ المادة
 أو اإللكترونيـة التجـارة مجـال فـي المحتـرفين بين المبرمة العقود في أو التجار بين المبرمة ودالعق في
 ٣٥و ٣٣ المـادتين في عليها المنصوص القواعد مخالفة للفرقاء يمكن المحترفين، وهؤالء التجار بين
 .  القانون هذا من
  

 :٨٣ المادة
 منشــئاً  القبــول هــذا يعتبــر ال والتجاريــة، المدنيــة العقــود فــي اإللكترونيــة بالوســيلة القبــول يصــدر عنــدما
 مضــمون مــن تحقــق قــد يكــون أن بعــد العــرض إليــه وجــه مــن ثانيــة مــّرة عليــه يؤكــد أن بعــد إال للعقــد

 . الفريقين ماتزاالت
 يعـدّ  ال العقـد فـإن اإللكترونية، بالوسيلة جرت قد والتجارية المدنية العقود في المساومات تكون عندما
 . العارض إلى القبول فيه يصل الذي الوقت في إال منشأً 
 . المرسل سيطرة خارج معلوماتي نظام أول تدخل عندما أرسلت قد اإللكترونية الرسالة تعتبر
 : التاليتين الحالتين في إليه المرسل قبل من استلمت قد اإللكترونية الرسالة تعتبر

 . قبله من لالستالم المحدد النظام تدخل عندما -١
 معـــين معلومـــاتي نظـــام تحديـــد يـــتمّ  لـــم إذا بـــه، خـــاص إلكترونـــي عنـــوان علـــى يســـتخرجها عنـــدما -٢

 . اإللكترونية الرسائل الستالم
 فـي اسـتلمت وأنهـا المرسـل عمـل مقـر مـن أرسـلت قـد اإللكترونيـة الرسـالة تعتبـر العكـس، يثبـت لـم ما

 العمـل مقـر علـى يعـول عمل، قرم من أكثر إليه للمرسل أو للمرسل كان إذا. إليه المرسل عمل مقر
 العمـــل بمقـــر يؤخـــذ معاملـــة، هكـــذا وجـــود عـــدم حـــال وفـــي المعنيـــة، بالمعاملـــة عالقـــة أوثـــق لـــه الـــذي

  . الواقعي أو القانوني إقامته بمحل يؤخذ عمل، مقر إليه للمرسل أو للمرسل يكن لم إذا. الرئيسي
 . ستالمهااو  الرسائل إرسال رعىت خاصة قواعد على إليه والُمرسل الُمرسل بين االتفاق يمكن

  
 :٣٩ المادة

 تنظـيم يمكـن القـانوني، العمـل لصـحة خطـي سـند تنظـيم والتجاريـة المدنيـة العقـود فـي يشـترط كان إذا
 لإلثبـات، المطلوبـة الشـروط يسـتوفيان والتوقيـع السـند كـان إذا اإللكترونيـة بالصيغة وحفظه السند هذا
 .  القانون هذا من ٩و ٧ المادتين في محددة هي كما
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 كانـت إذا اإللكترونيـة بالصـيغة التـدوين هـذا ءراإجـ يمكنـه الملتزم، يد بخط عبارة تدوين يجب كان إذا
 . الملتزم عن إال صدوره إمكانية عدم تضمن

  
 :٤٠ المادة
 فــي عليهــا المنصــوص بالموجبــات التقيــد يفــرض أن المخــتص المســتعجلة األمــور قاضــي إلــى يعــود

 . هيةراإكمة راغ طائلة تحت القانون هذا نم ٣٢و ٣١ المادتين
 المحـــاكم أمـــام والضـــرر العطـــل دعـــوى إقامـــة دون المســـتعجلة األمـــور قاضـــي اختصـــاص يحـــول ال

 . المختص ئيزاالج القضاء أمام واإلدعاء المدنية
  

 :مكررة ٤٠ المادة
 يتعـارض ال مـا كـل فـي اإللكترونيـة بالتجـارة يتعلـق مـا كـل علـى المسـتهلك حماية قانون أحكام تطبق

 .  القانون هذا أحكام مع
  

 : الثالث الفصل
 اإللكترونية والمالية المصرفية الخدمات

  
 النقدية لألموال اإللكتروني والتحويل اإللكتروني الدفع عمليات في:  األول الجزء

  
 :٤١ المادة
 إنشـاؤه، يـتم أمـر لكـ هـو النقديـة لألمـوال اإللكترونـي التحويـل أو اإللكترونـي الـدفع عمليـة ءراإجـ أمر
 أي أو الماليــــة المؤسســــة أو المصــــرف بمقتضـــاه العميــــل ويفــــوض الكترونيـــة بوســــيلةًا جزئيــــ أو كليـــاً 

 أو إلكترونــي دفــع عمليــة ءراإجبــ بــذلك، قانونــاً  مخولــة أو لبنــان مصــرف مــن مرخصــة أخــرى مؤسســة
  . آخر حساب على أو حسابه على مدين أو دائن قيد إتمام أو النقدية لألموال إلكتروني تحويل
 بمــا إلكترونيــة وســائل مجموعــة أو وســيلة كــل األولــى الفقــرة فــي المــذكورة اإللكترونيــة بالوســائل يقصــد
 العميــل ويســتعملها لهــا تابعــة شــركات أيــة أو أعــاله المــذكورة المؤسســات إحــدى تقــدمها الرقميــة، فيهــا

 لألمــوال إلكترونــي تحويــل أو نــيإلكترو  دفــع عمليــات عــدة أو عمليــة ءراإجبــ األمــر إعطــاء أو ءراجــإل
 . النقدية

  



٥٤٢ 

 :٤٢ المادة
 االلكترونـي الـدفع بعمليـات قيامهـا عنـد القـانون، هـذا من ٤١ المادة في إليها المشار المؤسسات على

 ءراجـاإل المرعيـة القـوانين عـيرات العمليـات هـذه أن مـن التأكـد النقدية، لالموال االلكتروني التحويل أو
 . لبنان مصرف عن الصادرة واألنظمة

  
 :٤٣ المادة
   اإللكترونــي التحويــل أو الــدفع بعمليــات المتعلقــة الشــروط علــى ومســبقاً  كتابــةً  يوافــق أن العميــل علــى

 مصرف عن الصادرة األنظمة مع ومتوافقة وصريحة واضحة الشروط هذه تكون أن على إلغائها، أو
ـــان ـــات الحقـــوق تتضـــمن وأن لبن ـــة لمصـــرفيةا بالخـــدمات المتعلقـــة والموجب ـــد اإللكتروني  الرســـوم وتحدي

 . وجدت إن ئبراوالض والعموالت والمصاريف
  

 :٤٤ المادة
   يومــاً  ٣٠ قبــل ،اً خطيــ العميــل إبــالغ القــانون هــذا مــن ٤١ المــادة فــي إليهــا المشــار المؤسســات علــى
 . التعاقد شروط على تعديل أي ءراإجب رغبتها األقل، على
 .  المعنية المؤسسة مع العقد فسخ واما التعديالت ذهه على الموافقة إما للعميل يعود
ـــه إال ـــررة، إســـتثنائية حـــاالت فـــي أن    لمحافظـــةاو  واألمـــان الحمايـــة معـــايير اســـتيفاء وجـــوب كحالـــة مب

   اإللكترونـــــــي، التحويـــــــل أو اإللكترونـــــــي الـــــــدفع نظـــــــام ســـــــالمة أو العميـــــــل حســـــــاب ســـــــالمة علـــــــى
 الــدفع عمليــات علــىًا قيــود تضــع أن القــانون هــذا مــن ٤١ المــادة فــي إليهــا المشــار للمؤسســات يمكــن

   بــــالقيود رافــــو  إبالغــــه إلــــى يصــــار أن شــــرط العميــــل مــــن ةراالمجــــ االلكترونــــي والتحويــــل االلكترونــــي
  . ذلك ءراج من مالية أعباء أية تحميله دون

  
 :٤٥ المادة
   اإللكترونــي لــدفعا عمليــة ءراإجــ أمــر نقــل علــى قــادرة تكــون أن المســتخدمة اإللكترونيــة الوســيلة علــى

ـــي التحويـــل أو ـــة لألمـــوال اإللكترون ـــه، وعلـــى النقدي ـــالرجوع تســـمح نأو  تخزين ـــل مـــن إليـــه ب ـــل قب    العمي
 . االقتضاء عند المؤسسة أو

 تحديـد مـن يمّكنهـا تقنـي نظـام اعتمـاد ، القـانون هـذا من ٤١ المادة في إليها المشار المؤسسات على
   األمـــــر هـــــذا بإرســـــال العميـــــل قيـــــام واثبـــــات اإللكترونـــــي التحويـــــل أو الـــــدفع ألمـــــر المصـــــدرة الجهـــــة

  . المعنية المؤسسة إلى
 رافــو  يمّكــن معلومــاتي نظــام عتمــادا القــانون هــذا مــن ٤١ المــادة فــي إليهــا المشــار المؤسســات علــى

   القبــول لجهــة كتابــةً  األمــر هـذا نتيجــة معرفــة مــن االلكترونــي التحويـل أو الــدفع بعمليــة اآلمــر الطـرف
 . الرفض هذا أسباب وتحديد ضالرف أو
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  .  تصـــحيحه وطريقـــة إمكانيـــة تحديـــد يجـــب الـــرفض، هـــذا الـــى أّدى قـــد مـــادي خطـــأ وجـــود حـــال وفـــي
 . المذكور للنظام األساسية المعايير تحديد لبنان مصرف إلى ويعود

  
 :٤٦ المادة
ــــادح اإلهمــــال أو الجســــيم الخطــــأ حــــاالت خــــال مــــا فــــي    مســــؤوالً  العميــــل يعــــدّ  ال النيــــة، ســــوء أو الف
 إبطـــاء دون أبلـــغ حـــال فـــي إلكترونـــي تحويـــل أو دفـــع عمليـــة نتيجـــة تـــم حســـابه علـــى قيـــد أي عـــن

 قيـد تـاريخ مـنًا يومـ ٩٠ فتـرة خالل ، كتابةً  ، القانون هذا من ٤١ المادة في إليها المشار المؤسسات
 : التالية الحاالت إحدى عن الناتجة العملية

 . حق وجه وند حسابه إلى الغير دخول إمكانية -
 . بحسابه الخاص التعريف لرمز الغير معرفة احتمال -
 غيــر أو خاطئــة بطريقــة أو المســبقة معرفتــه أو موافقتــه دون حســابه علــى عمليــة أيــة ءراإجبــ علمــه -

 . مشروعة
ــاً  المعنيــة المؤسســة أبلــغ أنــه العميــل يعتبــر ــعا أذا الســابقة للفقــرة وفق    المحــددة اتءراجــواإل األصــول تّب

 . لبنان مصرف قبل من
  

 :٤٧ المادة
   دفــع عمليــة عــن ، القــانون هــذا مــن ٤١ المــادة فــي إليهــا المشــار المؤسســات مــن أي إبــالغ حــال فــي
   الســــابقة، المــــادة فــــي المــــذكورة الحــــاالت مــــن حالــــة أي عــــن أو منفــــذة غيــــر إلكترونــــي تحويــــل أو

  . التــــــدقيق هــــــذا يجــــــةنت كتابــــــةً  العميــــــل بــــــالغاو  االمــــــر هــــــذا فــــــي التــــــدقيق المؤسســــــة هــــــذه علــــــى
 . العميل به أبلغها قد ما عكس إثبات عبء المعنية المؤسسة على يقع األحوال مطلق وفي
 االبـالغ تفتـرض التـي الحـاالت إحـدى تحقـق أو منفـذة غيـر عملية وجود التدقيق نتيجة تبّين حال في

 أو بـــدالت أيـــة العميـــل تكبيـــد دون وذلـــك ، أصـــوال المبلغـــة المؤسســـة علـــى ، ٤٦ المـــادة وفـــق عنهـــا
 : مصاريف

 . لالصولًا وفق المنفذة غير العملية بتنفيذ وقت، أسرع وفي مسؤوليتها كامل على تقوم أن -١
 . العميل حساب لحماية المناسبة اتءراجاإل تتخذ أن -٢
 . مشروع غير قيد أو خطأ أي تصحح أن -٣
  . العميل حساب على مترتبة خسائر أية عن ضتعوّ  أن -٤
  



٥٤٤ 

 :٤٨ المادة
ـــدفع عمليـــات ءراإجـــ أوامـــر ُتعطـــى ـــل ال ـــة والتحاوي ـــة، لألمـــوال اإللكتروني ـــةً  النقدي   يـــدوياً  موقعـــة ، كتاب

 . بطالنها ائلةط تحتًا إلكتروني أو 
 القواعـد وفـق عليـه مصـادقاً  التوقيع هذا يكون أن يجب ،اً إلكتروني وتوقيعها األوامر هذه إعطاء تمّ  إذا

 . لبنان مصرف عن الصادرة
  

 :٤٩ دةالما
   بالــــدفع اآلمــــر عــــن صــــادر النقديــــة لألمــــوال إلكترونــــي تحويــــل أو دفــــع أمــــر عــــن الرجــــوع يمكــــن ال
   اليهــا المشــار المعنيــة والمؤسســة المســتفيد موافقــة بعــد اال حســابه مــن المبلــغ ســحب بعــد بالتحويــل أو
 .  القانون هذا من ٤١ المادة في

 المؤسسـات اسـتالم شـرط الـدوري الطـابع ذات نـيااللكترو  التحويـل أو الـدفع أوامـر عـن الرجـوع يجوز
ـــانون هـــذا مـــن ٤١ المـــادة فـــي إليهـــا المشـــار ـــومي قبـــل الرجـــوع أمـــر الق    األقـــل علـــى كـــاملين عمـــل ي

 . الحقة تحويل عملية أقرب تاريخ من
  

 :٥٠ المادة
ــــي التنفيــــذ عــــدم مســــؤولية القــــانون هــــذا مــــن ٤١ المــــادة فــــي إليهــــا المشــــار المؤسســــات تتحّمــــل    الكل

 : التالية الحاالت إحدى توافر اثبتت إذا إال االلكتروني، التحويل أو الدفع ألوامر الجزئي أو
   العميــــل عــــن الصــــادرة التعليمــــات فــــي نقــــص أو إهمــــال أو خطــــأ عــــن نــــاجم التنفيــــذ عــــدم إن -١

 . نيته سوء عن أو
 العميـل مـع االتفـاق مّ تـ إذا إال العمليـة، هـذه لتنفيـذ العميـل حساب في المتوفرة االموال كفاية عدم -٢

 . ذلك عكس على
 الجهـود كـل بـذلت قـد المعنيـة المؤسسـة وكانـت سـيطرتها عـن خارجـة أو قـاهرة قـوة حالة حصول -٣

 . الحالة هذه مثل لتفادي
 . لبنان مصرف قبل من المحددة االخرى الحاالت في -٤

   عليهـــا المتنـــازع الغالمبـــ إعـــادة عليهـــا يجـــب المـــذكورة، المؤسســـات علـــى المســـؤولية ترتـــب حـــال فـــي
 . به الالحق الضرر عن االقتضاء عند والتعويض العميل إلى
  

 :٥١ المادة
   الرســــوم مــــن أي تســــتوفي أن القــــانون هــــذا مــــن ٤١ المــــادة فــــي إليهــــا المشــــار للمؤسســــات يمكــــن ال
ــــغ قيمــــة مــــن ئبراالضــــ أو العمــــوالت أو المصــــاريف أو ــــوب المبل ــــه أو دفعــــه المطل ــــ تحويل   ًا إلكتروني
  . كتابة موافقته على واالستحصال بذلك حةً راص العميل إعالم بعد إال



٥٤٥ 

/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 :٥٢ المادة
 دوريـة بكشـوفات كتابـةً  العميـل بتزويـد القـانون، هـذا مـن ٤١ المـادة فـي اليهـا المشـار المؤسسـات تلزم

 التحويــــل أو الــــدفع عمليــــات حــــول معلومــــات تتضــــمن أن علــــى حســــابه، علــــى أجريــــت التــــي للقيــــود
 . وقيمها ئهاراإج وتواريخ والواردة الصادرة العمليات تحديد سيما ال نفذة،الم اإللكتروني

  
  المصرفية البطاقات في:  الثاني الجزء

  
 :٥٣ المادة
 علــى يجــب كمــا ، كتابــةً  المصــرفية البطاقــة علــى للحصــول المبــرم العقــد أو الطلــب يكــون أن يجــب
 . لبنان مصرف حددهاي التي باألنظمة التقيد المصرفية للبطاقة المصدرة الجهة

 قبـــل مـــن المصـــرفية البطاقـــات بإصـــدار لهـــا الُمـــرخص المؤسســـات أو المصـــارف مـــن ألي يمكـــن ال
 قـد يكـن لـم إذا شـخص أي لصـالح تشـغيلها تـمّ  قـد مصـرفية بطاقـة تسـلم أو تصـدر أن لبنـان مصرف
 . مسبقاً  عليها متفق بطاقة تبديل أو تجديد حالة في إال عليها تعاقد أو بها طالب

  
 :٥٤ المادة
 : المصرفية للبطاقة المصدرة الجهة على

 . استعمالها تخوله التي التعريف معلومات المصرفية البطاقة صاحب تسلم أن -١
 يـؤمن حـديث تقنـي نظـام باعتمـاد السـابقة الفقـرة فـي المذكورة التعريف معلومات سرية تضمن أن -٢

 . المعلومات هذه سرية
 . لبنان مصرف يحددها لمدة البطاقة بواسطة المنفذة العمليات عن كاملة بكشوفات تحتفظ أن -٣
   فقـــدانها عـــن اإلبـــالغ مـــن تمكنـــه التـــي المناســـبة الوســـائل المصـــرفية البطاقـــة لصـــاحب تــؤمن أن -٤

 . سرقتها أو
 . سرقتها أو فقدانها عن اإلبالغ فور المصرفية للبطاقة استخدام كل تمنع أن -٥

   تجــرى عمليــة كــل عــن فوريــة تراإشــعا إرســال أو تســليم المصــرفية، تللبطاقــا المصــدرة الجهــة علــى
 بعمليـة المتعلقـة األساسـية المعلومات ترااالشعا هذه تتضمن أن على المصرفية، البطاقة طريق عن

  . العميل وهوية األمر تاريخ فيها بما التحويل أو الدفع
  



٥٤٦ 

 :٥٥ المادة
   يتخـــــذ وأن عليهـــــا، المتفـــــق الشـــــروط وفـــــق بطاقتـــــه يســـــتخدم أن المصـــــرفية البطاقـــــة صـــــاحب علـــــى

 . استعمالها تخول التي التعريف ومعلومات البطاقة لحماية الالزمة االحتياطات كل
 بالـدفع اإللكترونـي مزااإللتـ أو اإللكترونـي الـدفع أمـر عن الرجوع المصرفية البطاقة لصاحب يمكن ال

 . للبطاقة المصدرة مؤسسةوال المستفيد موافقة بعد إال البطاقة هذه بواسطة الصادر
  

 :٥٦ المادة
ــــــى إضــــــافةً  ــــــالغ حــــــاالت إل ــــــواردة ونتائجهــــــا االب    ، القــــــانون هــــــذا مــــــن ٤٧ و ٤٦ المــــــادتين فــــــي ال

 المعلومــات أو ســرقتها أو المصــرفية البطاقــة بفقــدان معرفتــه فــور المصــرفية، البطاقــة صــاحب علــى
ـــي ـــر بشـــكل الغيـــر مـــن اســـتعمالها تتـــيح الت    المـــذكورتين الحـــالتين بإحـــدى أو احتيـــالي أو مشـــروع غي
 أن عليهــا التــي للبطاقــة المصــدرة الجهــة ،اً إلكترونيــ أوًا خطيــ أو شــفهياً  إبــالغ، أدنــاه، ٥٨ المــادة فــي

 . رافو  استخدامها وتمنع توقفها
  

 :٥٧ المادة
   اســتعمالها أو ســرقتها أو البطاقــة فقــدان عــن المترتبــة النتــائج المصــرفية البطاقــة صــاحب يتحمــل ال
   ٤١ المـــادة فـــي إليهـــا المشـــار المؤسســـات أبلـــغ حـــال فـــي الغيـــر، مـــن االحتيـــالي أو المشـــروع يـــرغ

 المصـــدرة الجهـــة تقـــوم.  لبنـــان مصــرف يحـــددها مهلـــة خـــالل ،اً إلكترونيــ أوًا خطيـــ القـــانون، هـــذا مــن
ــالغ قيــد بإعــادة  اضــافية ماليــة أعبــاء ترتيــب دون البطاقــة صــاحب حســاب فــي عليهــا المعتــرض المب
 . االبالغ هذا تاريخ من شهر أقصاها مهلة في وذلك عليه،
 فادحاً  خطأ إرتكب أنه المعنية المؤسسة اثبتت إذا المسؤولية كامل المصرفية البطاقة صاحب يتحمل

 أحكـام وفـق اإلبـالغ بموجـب يقـم لـم إذا أو نيـة بسـوء تصـرف أو المـألوف عـن خارجاً  راكبي إهماال أو
 . السابقة الفقرة

  
 :٥٨ المادة

 ،اً إلكترونيـــ أوًا خطيـــ إبالغـــه، حـــال فـــي المصـــرفية البطاقـــة صـــاحب علـــى مســـؤولية أيـــة تترتـــب ال
 : عن لبنان، مصرف من المحددة المهلة وضمن للبطاقة المصدرة المؤسسة

ــدفع عمليــات -١  المصــرفية البطاقــة تقــديم دون احتيــالي، أو مشــروع غيــر بشــكل ُبعــد عــن المنفــذة ال
 . بالدفع مراآل هوية تحديد أو مادياً 

 قبـل مـن األصـلية البطاقـة حيـازة مـن بـالرغم مزورة مصرفية بطاقة بواسطة المنفذة الدفع عمليات -٢
  .  عليها المعترض العملية تنفيذ وقت صاحبها
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 ترتيـب دون حسـابه فـي عليهـا المعتـرض المبـالغ قيـد بإعادة المصدرة الجهة تقوم الحالتين، هاتين في
 . اإلبالغ هذا تاريخ من شهر أقصاها مهلة في وذلك عليه، مالية أعباء

  
 :٥٩ المادة
 صـــاحب عـــن الصـــادرة األوامـــر تنفيـــذ عـــدم عـــن مســـؤولة المصـــرفية للبطاقـــة المصـــدرة الجهـــة تكـــون

 الحاصـلة األخطـاء عـن او/و موافقتـه دون المنفـذة العمليـات عن أو/و تنفيذها سوء عن أو/و البطاقة
 . حسابه ادارة في
  

 :٦٠ المادة
 والتحويـل االلكترونـي الـدفع بعمليـات والمتعلقة الفصل هذا من االول الجزء في الواردة االحكام تطبق

 . الجزء هذا أحكام مع يتعارض ال ما في المصرفية البطاقات على النقدية لالموال االلكتروني
  

 والرقمية اإللكترونية النقود في:  الثالث الجزء
  

 :٦١ المادة
 إصــــدارها وكيفيـــة والرقميــــة اإللكترونيـــة النقــــود ماهيـــة لبنــــان مصـــرف نعــــ الصـــادرة األنظمــــة تحـــدد

 . ترعاها التي واألنظمة والتقنيات واستعمالها
  

 الرقمي والشيك للشيك الرقمي والتمثيل للشيك الرقمية والصورة اإللكتروني الشيك في: بعراال الجزء
  

 :٦٢ المادة
 ًا. إلكتروني وتداوله عليه توقيعوال إنشاؤه يتم الذي الشيك هو اإللكتروني الشيك

 بضــمانات والمقترنـة الــورقي للشـيك الضـوئي المســح عـن الناتجــة الصـورة هـي للشــيك الرقميـة الصـورة
 . لبنان مصرف يضعها التي األنظمة وفق كاملة تقنية

 نظمـةلالًا وفقـ جزئيـًا، أو كليـاً  الـورقي، الشـيك مـن البيانـات جرااسـتخ عملية هو للشيك الرقمي التمثيل
 . لبنان مصرف عن الصادرة

 التـي واألنظمـة والتقنيـات واسـتعماله إصـداره وكيفيـة الرقمـي الشـيك مفهـوم بتحديـد لبنـان مصرف يقوم
 . ترعاه
 رقميـــة، صـــورة إلـــى األخيـــر هــذا تحويـــل قبـــل الـــورقي، والشــيك اإللكترونـــي الشـــيك يتضـــمن أن يجــب

  . البرية التجارة نونقا من ٤٠٩ المادة في إليها المشار كافة المعلومات
  



٥٤٨ 

 عامة أحكام:  الخامس الجزء
  

 :٦٣ المادة
 ويعتبـر الفصـل، هـذا فـي الـواردة األحكـام بموجـب شـخص ألي ُمعطـى حـق أي عـن التنـازل يمكن ال

 . الحقوق هذه من أي عن طرف أي به يتنازل اتفاق أو بند كل باطال
  

 :٦٤ المادة
 بحفــظ المتعلقـة العامــة األحكـام المصــرفية للمعـامالت عائــدةال اإللكترونيـة والتواقيــع القيـود علــى تطبـق
 . المصرفية القيود

 الفصــل، هــذا فــي عليهــا المنصــوص بالقواعــد المتعلقــة الالزمــة األنظمــة إصــدار حــق لبنــان لمصــرف
 والصـورة اإللكترونيـة والشيكات والتحاويل والرقمية اإللكترونية والنقود الدفع أوامر تنظيم لجهة السيما

 حفــظ صــولأو  واســتعمالها، إصــدارها وكيفيــة الرقمــي، والشــيك للشــيك الرقمــي والتمثيــل للشــيك قميــةالر 
 . الالزمة واألمان الحماية وسائل الى ضافةاإلب حفظها ومدة المصرفية القيود

  
 رقمية بوسيلة الجمهور إلى النقل في:  الثالث الباب

  
 : األول الفصل
 عامة أحكام

  
 :٦٥ المادة
 الجمهــور مــن فئــات أو الجمهــور بتصــرف يوضــع مـا كــل الرقمــي بــالطريق الجمهــور إلــى بالنقــل يفهـم

 لهـا يكـون ال والتـي كانـت طبيعة أي من ورسائل وأصوات وصور وكتابات تراإشا من رقمية بوسيلة
 . الخاصة سلةراالم صفة

  
 :٦٦ المادة

 والنظـام والقـوانين لدسـتورا مرااحتـ مقتضـيات حـدود فـي حـرّ  هـو رقميـة بوسيلة الجمهور إلى النقل إن
 . العام
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 :٦٧ المادة
 خاضــعة تبقــى ينظمهــا التــي األعمــال فــإن أجنبــي، لقــانون خاضــعاً  البــاب بهــذا المعنــي العقــد كــان إذا
 :  يلي بما تعلقت إذا اللبناني القانون ألحكامًا ميزاإل
  . بالمنافسة المخلة الممارسات -١
 . الفكرية الملكية قوانين تحميها التي الحقوق -٢
 . المستهلك حماية ُتطاول التي التعسفية البنود -٣
 . التجارية االعمال ممارسة ترعى التي العام النظام قواعد -٤
  

 : الثاني الفصل
 التقنية الخدمات مقدمي في

  
 :٦٨ المادة
 . البيانات ومستضيف االتصال خدمات مقدم من كلّ  تقنية خدمات مقدم يعتبر

  
 :٦٩ المادة

 يتوجــب إنمــاًا.  مؤقتــ يخزنهــا التــي أو يرســلها التــي المعلومــات قبــةرابم االتصــال خدمــة مقــّدم يلــزم ال
 إليهـا الوصـول يجعـل أن أوًا مؤقتـ المخّزنـة المعلومـات يسـحب أن المسؤولية، طائلة تحت ،رافو  عليه

 . القضائية السلطة من رراق على بناءً  أو المعلومات مرسل طلب على بناء مستحيالً 
  

 :٧٠ دةالما
 الجمهـور، تصـرف فـي وضـعها أجـل مـن يخزنهـا التـي المعلومـات قبـةرابم البيانات مستضيف يلزم ال

 فـور مسـتحيالً  إليهـا الولـوج يجعـل لـم إذا أو المعلومـات هـذه يسحب لم إذا المسؤولية عليه تترتب إنما
 ًا. جلي الظاهر المشروع غير بطابعها الفعلية معرفته

  
 :٧١ المادة
 . البيانات ومستضيف االتصال خدمة مقّدم نشاطًا مع آن في يمارس أن ذاته للشخص يمكن

   ٣٢و ٣١و ٣٠ المـــــواد ألحكـــــام وتخضـــــع اإللكترونيــــة، التجـــــارة إطـــــار فــــي النشـــــاطات هـــــذه تــــدخل
 .  القانون هذا من
  



٥٥٠ 

 :٧٢ المادة
 الـــذين األشـــخاص لجميــع البيانـــات بحركـــة المتعلقــة المعلومـــات حفـــظ التقنيــة الخـــدمات مقـــدمي علــى

 لإلتصـاالت، األخـرى التقنية البيانات وكذلك هؤالء، هوية تحديد من تمّكن والتي خدماتهم، يستعملون
  . الخدمة تنفيذ تاريخ من رااعتبا تسري سنوات ثالث لمدة وذلك

 القضـــائي المرجـــع إعـــالم وبعـــد ،جزائيـــة دعـــوى فـــي تحقيـــق اتءراإجـــ إطـــار فـــي العدليـــة للضـــابطة
   عليــه منصــوص هــو لمــا إضــافية تقنيــة بيانــات حفــظ التقنيــة الخــدمات ميمقــد مــن الطلــب المخــتص،

 محـددين، وأشـخاص محـددة واقعـة وبشـأنًا يومـ ثالثـين أقصـاها لمـدة المـادة هذه من األولى الفقرة في
ــــالنظر وذلــــك ــــى ب ــــة طــــابع إل    تســــّلم ال. التعــــديل أو للفقــــدان البيانــــات هــــذه تعــــرض امكانيــــة و العجل

 . المختص القضائي المرجع من رراقب إال العدلية ضابطةال إلى البيانات هذه
ـــذرع التقنيـــة الخـــدمات لمقـــدم يجـــوز ال ـــى يـــؤدي تقنـــي خلـــل بـــأي الت    التقنيـــة، البيانـــات حفـــظ عـــدم إل

 . االتصاالت وزير من رراقب تحدد التي المالئمة التقنية التدابير باتخاذ وُيلزم
 التــذرع لــه يمكــن ال لكــن.  التقنيــة الخــدمات مقــدم بهــا مالُملــز  المهنيــة للســرية التقنيــة البيانــات تخضــع

 . والمحاكمات التحقيقات مقتضيات حدود في وذلك المختص، القضاء بوجه السرية بهذه
 المنقـول أو المخّزن المضمون أو المحتوى األولى الفقرة في عليه المنصوص الحفظ موجب يشمل ال

 المخزنـة المواقـع أو المعلومـات محتـوى أو المتبادلـة سالتراكالم مؤلفها، الشخص أفكار عن والمعّبر
 . المنقولة أو

   محوهــــــا، أو المعلومــــــات هــــــذه وماهيــــــة البيانــــــات بحركــــــة المتعلقــــــة المعلومــــــات حفــــــظ آليــــــة تحــــــدد
 . العدل وزير حرااقت على بناء ءراوز ال مجلس في يتخذ مرسوم بموجب وذلك

  
 :٧٣ المادة
 . التعاقدية موجباته تنفيذ حسن عن الئهعم تجاه التقنية الخدمات مقّدم يسأل
 ومـــدى ولنوعهـــا الخدمـــة لمســـتوىًا تحديـــد وملحقاتهـــا العمـــالء مـــع الموقعـــة العقـــود تتضـــمن أن يجـــب
 . ريتهارااستم
 تنفيـذه سـوء أو العقـد تنفيـذ عـدم أن أثبـت إذا المسـؤولية من جزئياً  أو كلياً  التقنية الخدمات مقدم ُيعفى
 . الغير فعل عن أو القاهرة القوة عن ناجم أو العميل ارتكبه خطأ عن ناجم

  
 :٧٤ المادة
ـــى    ،)online( الخـــط علـــى اتصـــال خدمـــة طريـــق عـــن الجمهـــور بتصـــرف معلومـــات يضـــع مـــن عل
 ٣١ المـادة فـي الملحوظـة الشخصـية التعريـف عناصـر طريقهـا عـن أيضـًا، يضع أن محترف، بصفة

 .  القانون هذا من



٥٥١ 
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 الخــط علــى اتصــال خدمــة طريــق عــن للجمهــور معلومــات تــرف،مح غيــر بصــفة يضــع، لمــن يجــوز
)(online، عائـدة تعريـف عناصـر الجمهـور متنـاول فـي فقـط يضـع وأن هويته سرية على يحافظ أن 

 لـــه العائـــدة الشخصـــية التعريـــف ببيانـــات البيانـــات مستضـــيف يـــزود أن وعليـــه البيانـــات، لمستضـــيف
ــــــي المحــــــّددة ــــــانون هــــــذا مــــــن ٣١ المــــــادة ف ــــــى بيجــــــ.   الق ــــــات مستضــــــيف عل    يحفظهــــــا أن البيان

  . سنوات عشر لمدة
  

 :٧٥ المادة
 دائمة بصورة فيه رامستق يكون عندما لبنان في قانوني إقامة محلًا متخذ التقنية الخدمات مقّدم يعتبر

 . معنوياً  شخصاً  كان حال في الرئيسي مركزه كان ياً أو  جنسيته كانت أياً  نشاطه، لممارسة
  

 :٧٦ المادة
 القــانون فـي عنهـا المنصــوص جـعراوالم المخـتص القضــاء مـع التعـاون التقنيــة الخـدمات مقـدمي علـى
 . أمامه عالقة دعوى كل في أو يجريه تحقيق كل في الحقيقة إلظهار حدوده وضمن ١٤٠/٩٩رقم 

 إطـار فـي ، حـدوده وضـمن ١٤٠/٩٩للقضاء المختص والمراجع المنصوص عليهـا فـي القـانون رقـم 
 الموضــوعة أو حوزتــه فــي التــي البيانــات بتســليمها التقنيــة الخــدمات مقــّدم تلــزم أن ،دعــوى أو تحقيــق
 ، القــانون هــذا مــن ٧٤ و ٧٢ المــادتين فــي عليهمــا المنصــوص الحفــظ لمــوجبيًا تنفيــذ رقابتــه، تحــت
 . والمحاكمات التحقيقات مقتضيات حدود في وذلك
 فـي عليهـا المنصـوص جـعراالم أو المخـتص يالقضـائ المرجع رراقل بناءً  التقنية، الخدمات مقدم على

 وبالبيانـات البيانـات بحركـة المتعلقـة بالمعلومات رافو  يزوده أن حدوده، وضمن ١٤٠/٩٩رقم  القانون
 إلـى الوصـول يخولـه نأو  ، القانون هذا من ٧٤ و ٧٢ المادتين في اعليه المنصوص االخرى التقنية

 . شبكته عبر عابرة اتصال عملية ألي )real time( الحقيقي للوقت وفقاً  المذكورة المعلومات
  

 :٧٧ المادة
 ٧٦و ٧٤و ٧٢ المـواد فـي عليهـا المنصـوص الموجبـات مـن بـأي التقنية الخدمات مقّدم إخالل يعتبر
   عشــــرة مـــنمـــة راغوبال أشـــهر ســـتة الـــى ثالثـــة مـــن بـــالحبس عليهـــا ُيعاقـــب جنحـــة القـــانون هـــذا مـــن
  .  العقوبتين هاتين حدىبإ أو لبنانية ليرة مليون خمسين الى
  



٥٥٢ 

 اإلنترنت شبكة على المواقع أسماء في:  بعراال الباب
  

 :٧٨ المادة
 شـبكة علـى المواقـع عنونـة لنظـام االعلـى المستوى ضمن لبنان،. والنطاق. lb النطاق من كل يعّرف

 .  لبنان البلد لرمز العائدة االسماء االنترنت،
  

 :٧٩ المادة
 » بلبنـــــان الخاصـــــة النطاقـــــات الدارة الوطنيـــــة الهيئـــــة «ة ُتســـــمى تنشـــــأ بموجـــــب هـــــذا القـــــانون هيئـــــ

(Registry) . 
  لبنـــان.و. lb( بلبنـــان الخاصـــة النطاقـــات ضـــمن المواقـــع أســـماء وتســـجيل إدارة مهـــام الهيئـــة تتـــولى
 عمليـات سـوق تنميـة مـع تتوافـق لتعرفـة وفقـاً  الالزمة التحقيقات ءراإج بعد )المواقع أسماء من وغيرها

 . التسجيل
 وزارة الماليـة، وزارة والتجـارة، االقتصـاد وزارة االتصـاالت، وزارة مـن كـل عـن ممثلين من الهيئة تتألف

 التجــــارة غـــرف اتحــــاد لالتصـــاالت، الناظمــــة الهيئـــة االداريـــة، التنميــــة لشـــؤون الدولــــة وزيـــر العـــدل،
 القطـاع بهـذا لمعنيـةا العاملـة الجمعيـات مـن عـدد عـن وممثلـين المحـامين، نقابـة عة،راوالز  والصناعة

 جمعيـة أي وتسـتبدل المـذكورة الهيئـة قبـل من تسميتهم يتم أن على خمسة أو ثالثة بين عددها وحرايت
 . الهيئة هذه قبل من عاملة غير تصبح

  
 :٨٠ المادة
 والعتمـــاد اللبنانيـــة، للنطاقـــات التابعـــة األســـماء وادارة لمـــنح والتقنيـــة اإلداريـــة الشـــروط الهيئـــة تحـــدد

 الدوليـة جـعراالم قبـل من الموضوعة القواعد االعتبار بعين األخذ مع وذلك (registrars) ينالمسجل
 . اإلنترنت مواقع بتسجيل المعنية

 وتضـعها اإلنترنـت شـبكة علـى المواقـع أسـماء تسـمية حـول شـرعة شـكل فـي الشروط هذه الهيئة تدرج
 . اإلنترنت شبكة على موقعها على وتنشرها العموم بتصرف

عــاة رام شـرط تمييـز، وبـدون مواقـع أسـماء علــى للحصـول موضـوعيةًا شـروط التسـمية شـرعة نتتضـم
 بتسـجيل المعنيـة الدوليـة جـعراالم قبـل مـن الموضـوعة والقواعـد ءراجـاإل المرعية والقوانين العام النظام
 . االنترنت مواقع
   بالتنســيق الحكوميــة نطاقــاتال أســماء وتســجيل إدارة مهــام االداريــة التنميــة لشــؤون الدولــة وزيــر يتــولى

  . المختصة تراواالدا تراوزاال مع
  



٥٥٣ 

/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 :٨١ المادة
 . كترونيةلاال الوسائل عبر بعد عن وادارته الموقع إسم تسجيل يمكن
 . الغير حقوق حفظ مع الموقع إسم يسجل
   الموقـــع، اســـم طالـــب علـــى االقتضـــاء عنـــد القانونيـــة المســـؤوليات تترتـــب األحكـــام هـــذه مخالفـــة عنـــد

 . الممنوح الموقع إسم ملكية نقل أو إلغاء إلى تؤدي أن يمكن التيو 
  

 :٨٢ المادة
 . المواقع بأسماء المتعلقة نزاعاتال فصل في المحاكم تختص

 . اللبنانية المحاكم عن نزاعاتال في الصادرة األحكام تُنفذ بل عزاالن فيًا طرف الهيئة ُتعتبر ال
 الجهــة وتختــار قضــائية غيــر بطــرق المواقــع بأســماء المتعلقــة للصــلح القابلــة نزاعــاتال تســوية يمكــن

 بطــرق المواقــع بأســماء المتعلقــة نزاعــاتال لتســوية أكثــر أو زامركــ المواقــع أســماء وادارة مــنح المخولــة
 . قضائية غير

 مباشــرةً  للتنفيــذ صــالحة وتكــون حكمــاً  التنفيذيــة بالصــيغة التحكــيم كــزرام عــن الصــادرة األحكــام تتمتــع
 . المختصة التنفيذ ئردوا عبر
 والقواعــد كــزراالم بأسـماء الئحــة اإلنترنــت شـبكة علــى المواقـع أســماء تســمية شـرعة تتضــمن أن يجـب
 . نزاعاتال لحل تعتمدها التي

  
 :٨٣ المادة

 أســـماء علـــى حقـــوق أيـــة يكســـبها ال لمهامهـــا المواقـــع أســـماء وادارة مـــنح المخولـــة الجهـــة ممارســـة إن
 .  تديرها أو تمنحها التي المواقع

 التسـجيل طالبو يختارها التي تراعباال عن مسؤولة المواقع أسماء وادارة منح المخولة الجهة تعتبر ال
 شـبكة علـى المواقـع أسـماء تسـمية لشـرعة هـؤالء مرااحتـ مـن التأكـد عليهـا يتعـين إنمـا المواقـع، ألسماء

 . االنترنت
  

 :٨٤ المادة
ــــة للجهــــة ــــع إســــم نفســــها تلقــــاء مــــن تــــرفض أن أو تلغــــي أن المواقــــع أســــماء وادارة مــــنح المخول    موق

 الشــروط فيــه تتــوافر ال التســجيل طالــب أن تبــّين إذا أو عليــه، المتوجبــة الرســوم صــاحبه يســدد لــم إذا
ـــه التـــي    صـــحيحة غيـــر أو ناقصـــة المقدمـــة المعلومـــات كانـــت إذا أو االســـم هـــذا مـــن لالســـتفادة تؤهل

  . العامة اآلداب أو العام للنظام مخالفة موقع كإسم ختارةالم العبارة كانت إذا أو محّدثة، غير أو
   الموقــــع الســــم الــــرفض أو التلقــــائي لإللغــــاء المتبعــــة القواعــــد المواقــــع أســــماء تســــمية شــــرعة تحــــدد
 . خاللها مالحظاته ليقدم للمخالف المعطاة والمدة
 . اليةالم وزير حراقتال بناءً  ءراوز ال مجلس في ُيتخذ مرسوم بموجب الرسوم ُتحدد



٥٥٤ 

 الشخصي الطابع ذات البيانات حماية:  الخامس الباب
  

 : األول الفصل
 عامة أحكام

  
 :٨٥ المادة
 الطـابع ذات للبيانـات اآلليـة وغيـر اآلليـة المعالجـات جميـع علـى الباب هذا في الواردة األحكام تطبق

 الشـخص بهـا قـومي التـي الشخصـية بالنشـاطات المتعلقـة المعالجـات علـى تطبق ال لكنها.  الشخصي
 . لحاجاته حصرياً 

 المعنيــين األشـخاص حقـوق تُـنظم التـي البـاب هـذا فـي الـواردة األحكـام مخالفـة علـى االتفـاق يمكـن ال
 أو اتفــاق بــأي االحتجــاج يمكــن ال أنــه كمــا.  المعالجــات هــذه عــن المســؤولين وموجبــات بالمعالجــات

 . منفردة بمشيئة تعهد بأي أو مخالف بند بأي
  

 :٨٦ المادة
 الطــــابع ذات البيانــــات معالجـــة عــــن المســـؤول أمــــام ضراعتــــواال االطـــالع فــــي الحـــق شــــخص لكـــل

 بهـــا والمتـــذرع بـــه المتعلقـــة اآلليـــة المعالجـــات فـــي المســـتعملة والتحاليـــل المعلومـــات علـــى الشخصـــي
 . بوجهه

 آليــة معالجــة علــى يعتمــد أن اإلنســان لتصــرف تقييمــاً  يســتوجب إداري أو قضــائي رراقــ ألي يمكــن ال
 . شخصيته جوانب بعض تقييم إلى أو الشخص صفات تحديد إلى تهدف فقط، للبيانات

  
 : الثاني الفصل

 ومعالجتها الشخصي الطابع ذات المعلومات تجميع
  

 :٨٧ المادة
 . وصريحة ومحددة مشروعة وألهداف بأمانة الشخصي الطابع ذات البيانات ُتجّمع
 وأن وكاملــة صــحيحة تكــون وأن المعلنــة، لألهــداف جــاوزةمت وغيــر مالئمــة البيانــات تكــون أن يجــب
  . الالزم بالقدر ميومة تبقى

 يتعلـق لـم مـا المعلنـة، الغايـات مـع تتوافق ال ألهداف البيانات هذه معالجة الحقة مرحلة في يمكن ال
 . العلمي للبحث أو تاريخية أو إحصائية ألهداف بيانات بمعالجة األمر
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 :٨٨ المادة
 تسـتقى الـذين األشـخاص إعـالم ممثلـه أو الشخصـي الطابع ذات البيانات معالجة عن لالمسؤو  على
 : يلي بما الشخصي الطابع ذات البيانات منهم

 . ممثله هوية أو المعالجة عن المسؤول هوية -١
 . المعالجة أهداف -٢
 . المطروحة األسئلة على لإلجابة االختياري أو ميزااإلل الطابع -٣
 . اإلجابة عدم على تترتب قد تيال النتائج -٤
 . البيانات إليهم سترسل الذين األشخاص -٥
 . لذلك المعدة والوسائل وتصحيحها المعلومات إلى الوصول حق -٦

 المحـددة للمعلومـات وواضـحاً  صـريحاً  داً راإيـ البيانـات لجمـع المسـتعملة  تراستمااال تتضمن أن يجب
 . المادة هذه من األولى الفقرة في
  
 :٨٩ ادةالم

 عـــن المســـؤول فعلـــى بهـــا، المعنـــي الشـــخص مـــن الشخصـــي الطـــابع ذات البيانـــات ُتجمـــع ال عنـــدما
 فـي وبحقـه المعالجة وبأهداف البيانات هذه بمضمون صريح وبشكل شخصياً  األخير إعالم المعالجة

  . المعالجة ءراإج على ضراعتاال
 مسـتحيال إعالمـه يكـون عنـدما أو ربـاألم علـم على المعني الشخص يكون عندما الموجب هذا يسقط

 . ءراجاإل من المنفعة مع يتناسب الًا مجهود يتطلب أو
  

 :٩٠ المادة
 عــن التصــريح فــي المبينــة الفتــرة خــالل إالًا مشــروع الشخصــي الطــابع ذات البيانــات حفــظ يكــون ال

  . بها يرّخص الذي رراقال في أو المعالجة
  

 :٩١ المادة
 غيــر أو مباشــرة بصــورة تكشــف، كانــت إذا معالجتهــا، أو الشخصــي ابعالطــ ذات البيانــات جمــع ُيمنــع

 . المعني للشخص الجنسية الحياة أو ثيةراو ال الهوية أو الصحية الحالة عن مباشرة،
 : التالية الحاالت في المنع هذا يسري ال
 لـىع حةً راصـ وافـق أو الجمهـور متناول في البيانات هذه وضع قد المعني الشخص يكون عندما -١

 .  قانوني مانع يوجد لم ما معالجتها،
 طبـي عـالج تقـديم أو طبـي تشـخيص لوضع ضروريين معالجتها أو البيانات تجميع يكون عندما -٢

 . صحية مهنة في عضو قبل من
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 . القضاء أمام عنه الدفاع أو حق إثبات عند -٣
  . القانون هذا من ٩٧ المادة أحكام وفق ترخيص على الحصول حال في -٤
  
 :٩٢ لمادةا

 علــى المعالجــة عــن المســؤول أمــام مشــروعة، ألســباب ،ضراعتــاال فــي الحــق طبيعــي شــخص لكــل
 لهـدف والمعالجة التجميع ذلك في بما ومعالجتها، به الخاصة الشخصي الطابع ذات البيانات تجميع
 . التجاري الترويج

 : التاليتين الحالتين في ضراعتاال حق ممارسة للشخص يحق ال انه إال
 .  القانون بمقتضى بجمعهاًا ملزم البيانات معالجة عن المسؤول كان إذا -١
 . به الخاصة الشخصي الطابع ذات البيانات معالجة على وافق قد كان إذا -٢
  

 :٩٣ المادة
 طبيعـة ضـوء في التدابير، جميع يتخذ أن الشخصي الطابع ذات البيانات معالجة عن المسؤول على

 أو لتشـويه تعرضـها ولمنـع وأمنهـا البيانـات سـالمة لضـمان المعالجـة، عن اتجةالن والمخاطر البيانات
  . عليها االطالع مخولين غير أشخاص إلى وصولها أو تضررها

  
 : الثالث الفصل

 التنفيذ قيد المعالجات لوضع المطلوبة اتءراجاإل
  

 :٩٤ المادة
 الحـاالت في شخصي طابع تذا بيانات لمعالجة ترخيص أي طلب أو تصريح بأي التقدم يتوجب ال

 : التالية
 . صالحياته نطاق في كل العام الحق أشخاص يجريها التي المعالجات في -١
 معهــا والمتعــاملين بأعضــائها الخاصــة الســجالت بمســك الــربح، تبغــي ال جمعيــات قيــام حــال فــي -٢

 . لمهامها وقانوني طبيعي بشكل ممارستها نطاق ضمن
ـــة أحكـــام بموجـــب مخصصـــة، ســـجالت مســـك موضـــوعها يكـــون التـــي المعالجـــات فـــي -٣  أو قانوني

 مصــلحة لهــم أشــخاص أو شــخص كــل عليهــا يطلــع أن يمكــن والتــي الجمهــور إلعــالم تنظيميــة،
 . مشروعة

 لغايــات التربويــة المؤسســات قبــل مــن والطــالب التالميــذ موضــوعها يكــون التــي المعالجــات فــي -٤
 . بالمؤسسة خاصة إدارية أو تربوية
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 التجاريــة والشــركات المؤسســات فــي األعضــاء أو ءراجــاأل موضــوعها يكــون التــي معالجــاتال فــي -٥
 نشـــاطاتهم ممارســـة ولحاجـــات حـــدود فـــي وذلـــك الحـــرة، المهـــن وأصـــحاب والجمعيـــات والنقابـــات

 . قانوني بشكل
 التجاريــة والشــركات المؤسســات مــع والمتعــاملين الزبــائن موضــوعها يكــون التــي المعالجــات فــي -٦

 نشـــاطاتهم ممارســـة ولحاجـــات حـــدود فـــي وذلـــك الحـــرة، المهـــن وأصـــحاب والجمعيـــات بـــاتوالنقا
 . قانوني بشكل

 . قانوني مانع يوجد لم ما الشخصية بياناته معالجة على مسبقاً  المعني الشخص وافق إذا -٧
 أن تبين إذا الترخيص أو التصريح اتءراإج من فئاتها بعض أو المعالجات بعض إعفاءًا أيض يمكن

 بموجـب وذلـك الشخصـية، الحريـات أو الخاصـة الحيـاة يهـدد خطـر أي يسـتتبع ال التنفيـذ قيـد وضعها
 . والتجارة واإلقتصاد العدل وزيري حرااقت على بناءً  ءراوز ال مجلس في يتخذ مرسوم

 وضمن حدوده.   ١٤٠/٩٩ رقم القانون في عنها المنصوص المعالجات في -٨
  

 :٩٥ المادة
 ذات البيانـات بجمـع يرغـب مـن علـى يجـب السابقة، المادة في عليها المنصوص تاإلعفاءا باستثناء
 لقـــاء األصـــول وفـــق تصـــريح بموجـــب والتجـــارة االقتصـــاد وزارة إعـــالم ومعالجتهـــا، الشخصـــي الطـــابع
  . إيصال

  
 :٩٦ المادة
 : التالية اتالمعلوم السابقة، المادة وفق والتجارة اإلقتصاد وزارة إلى المقّدم التصريح يتضمن أن يجب

 . المعالجة غايات    -١
 . ومصدرها المعالجة موضوع الشخصي الطابع ذات البيانات    -٢
 . المعنيين األشخاص فئات    -٣
 .  البيانات على إطالعهم يمكن الذين فئاتهم او الثالثين األشخاص    -٤
 .  بالبيانات اإلحتفاظ مدة    -٥
 . المعالجة عن المسؤول وعنوان هوية    -٦
 ضـــيرااأل خـــارج مقيمـــاً  المســـؤول هـــذا كـــان إذا المعالجـــة عـــن المســـؤول ممثـــل وعنـــوان يـــةهو     -٧

 .  اللبنانية
 . التنفيذ قيد المعالجة وضع المكلفة األجهزة أو الجهاز    -٨
 . ممارسته وكيفية الوصول حق لديه يمارس الذي الجهاز أو الشخص    -٩

 . وجوده حال في الثانوي المقاول أو الباطن من الملتزم   -١٠
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 أخرى معالجات وبين البيانات بين الربط من آخر شكل أي أو الوصل طرق االقتضاء، وعند   -١١
 .  للغير البيانات عن الممكنة التنازالت إلى إضافة

 . كان شكل أي في أخرى دولة إلى الشخصي الطابع ذات البيانات نقل االقتضاء، عند -١٢
 رراســاأل حفــظ وضــمان الشخصــي الطــابع ذات بيانــاتال ســالمة لضــمان المتخــذة اتءراجــاإل   -١٣

 عــــن المســــؤول عــــاتق علــــى الســــليم تنفيــــذها موجــــب يقــــع والتــــي ، القــــانون بموجــــب المحميــــة
 . المعالجة

 .  للقانونًا وفق تتم سوف المعالجة أن على التأكيد   -١٤
  

 :٩٧ المادة
 : المتعلقة الشخصي الطابع ذات البيانات معالجات للترخيص تخضع

ـــداخلي الخـــارجي بـــاألمن    -١ ـــدفاع وزيـــري عـــن يصـــدر مشـــترك رراقـــ بموجـــب للدولـــة وال ـــوطني ال  ال
 . والبلديات والداخلية

 . العدل وزير عن يصدر رراق بموجب أنواعها بمختلف القضائية وبالدعاوىجزائية الئم راجبال -٢
   يصــــدر رراقـــ بموجـــب لألشــــخاص الجنســـية بالحيـــاة أو ثيــــةراو ال بالهويـــة أو الصـــحية بالحـــاالت -٣

 . العامة الصحة وزير عن
 عنـد ضـمناً  مرفوضـاً  اعتُبـر الاو  الطلـب، تقـديم تـاريخ مـن شـهرين مهلـة ضـمن الترخيص رراق يصدر
 . المهلة انقضاء

  . الطلب مقدم لىاو  والتجارة اإلقتصاد وزارة إلى برفضه أو بالترخيص رراقال خطياً  يبلغ
  

 :٩٨ المادة
   االنترنـــت، شـــبكة علـــى موقعهـــا علـــى الســـيما الجمهـــور، متنـــاول فـــي ةوالتجـــار  االقتصـــاد وزارة تضـــع
ــــالممكن بالمعالجــــات الئحــــة    عليهــــا المنصــــوص التصــــريح أو التــــرخيص اتءراإجــــ اســــتوفت التــــي ةن

 . الفصل هذا في
 : عنها ُمصّرح أو بها ُمرخص معالجة لكل الالئحة هذه تحدد

 . بالمعالجة البدء وتاريخ خهماوتاري لها الُمعطى الترخيص أو المقّدم التصريح -١
 . منها والغاية المعالجة تسمية -٢
 . المعالجة عن المسؤول وعنوان هوية -٣
 . لبنان خارج مقيماً  المسؤول هذا كان إذا المعالجة عن المسؤول ممثل وعنوان هوية -٤
 . المعالجة موضوع الشخصي الطابع ذات البيانات فئات -٥
 . البيانات إلى الوصول حق لديه يماَرس الذي اإلدارة أو الشخص -٦
 .  البيانات على االطالع المخّولين فئاتهم أو الثالثين األشخاص -٧
 . أجنبية دولة إلى نقلها المنوي الشخصي الطابع ذات البيانات اإلقتضاء، وعند -٨
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 بع: راال الفصل
 والتصحيح الوصول حق

  
 :٩٩ المادة
 المســؤول مــن االســتعالم فــي الحــق ورثتــه مــن ألي أو خصــيالش الطــابع ذات البيانــات صــاحب لكــل
 موضـوع بـه الخاصـة البيانـات هـذه كانـت إذا مـا لمعرفـة الشخصـي الطـابع ذات البيانات معالجة عن

 . ال أم معالجة
   البيانـــــــات صـــــــاحب يســـــــلم أن الشخصـــــــي الطـــــــابع ذات البيانـــــــات معالجـــــــة عـــــــن المســـــــؤول علـــــــى
  .  طلبـــــه علـــــى بنـــــاءً  لـــــه العائـــــدة البيانـــــات عـــــن ســـــخةن ورثتـــــه مـــــن ألي أو الشخصـــــي الطـــــابع ذات
ــــــات صــــــاحب يعطــــــى أن فيجــــــب مشــــــفرة أو مضــــــغوطة أو مرمــــــزة البيانــــــات هــــــذه كانــــــت إذا    البيان

 . مفهومة نسخة ورثته من ألي او الشخصي الطابع ذات
   المســـــؤول مـــــنًا أيضـــــ يطلـــــب أن ورثتـــــه مـــــن ألي أو الشخصـــــي الطـــــابع ذات البيانـــــات لصـــــاحب

 تســليمه عـاله،ا الثانيـة الفقـرة فــي المحـددة الشـروط وفـق الشخصــي الطـابع ذات يانـاتالب معالجـة عـن
 : التالية االضافية المعلومات

   وفئـــــاتهم االشـــــخاص تحديـــــد وطبيعتهـــــا، المعالجـــــة موضـــــوع مصـــــدرها، فئاتهـــــا، المعالجـــــة، غايـــــات
ــــيهم ترســــل الــــذين ــــذين أو الشخصــــي الطــــابع ذات البيانــــات ال    ومواقيتهــــا اعليهــــ االطــــالع يمكــــنهم ال

  . االطالع هذا وغايات
  

  :١٠٠ المادة
   نســـخة إعطــاء لقـــاء بــدالً  يســـتوفي أن الشخصــي الطــابع ذات البيانـــات معالجــة عـــن للمســؤول يمكــن
   الشخصــــــــي الطــــــــابع ذات البيانــــــــات لصــــــــاحب العائــــــــدة الشخصــــــــي الطــــــــابع ذات البيانــــــــات عــــــــن

 . النسخ كلفة البدل يتعدى ال أن على السابقة، المادة عليه تنص ما وفق ورثته من ألي أو
 الطـابع ذات الطلبـات علـى يعتـرض أن الشخصـي الطـابع ذات البيانـات معالجـة عـن للمسـؤول يمكن

   ع،زانـــ حصـــول عنـــد.  المنهجـــي أو المتكـــّرر طابعهـــا أو عـــددها خـــص مـــا فـــي ســـيما ال التعســـفي،
   البيانـــات معالجـــة نعـــ المســـؤول علـــى أعـــاله المـــذكورة للطلبـــات التعســـفي الطـــابع إثبـــات عـــبء يقـــع
 . يتلقاها الذي الشخصي الطابع ذات

  



٥٦٠ 

 :١٠١ المادة
 معالجة عن المسؤول من يطلب أن ورثته من ألي أو الشخصي الطابع ذات البيانات لصاحب يحق
 ملتبسـة أو ناقصة أو صحيحة غير تكون والتي ومحوها، وتحديثها كمالهااو  تصحيحها البيانات، هذه
 أو جمعهــا أو معالجتهــا الممنــوع تلــك أو المعالجــة غايــات مــع متوافقــة غيــر وأ الصــالحية منتهيــة أو

 . نقلها أو حفظها أو استخدامها
 ثالــث، شــخص إلــى أرســلت قــد التصــحيح طلــب موضــوع الشخصــي الطــابع ذات البيانــات كانــت إذا

 لــبلط بنــاءً  عليهــا أجريــت التــي بالتعــديالت األخيــر هــذا إبــالغ معالجتهــا عــن المســؤول علــى يجــب
 . ورثته من أي أو صاحبها

ــــــى ــــــاءً  الشخصــــــي، الطــــــابع ذات البيانــــــات معالجــــــة عــــــن المســــــؤول عل ــــــب علــــــى بن    صــــــاحبها طل
   رااعتبــا األكثــر علــى أيــام عشــرة مهلــة فــي وذلــكًا مجانــ المطلوبــة بالعمليــات القيــام ورثتــه، مــن أي أو
 . بذلك قيامه واثبات التصحيح، طلب تقديم تاريخ من

 بأحـدًا علمـ يأخـذ عنـدماًا تلقائيـ تصـحيحها الشخصـي الطابع ذات البيانات الجةمع عن المسؤول على
 . إلغائها أو بتعديلها تلزمه التي األسباب

  
 :١٠٢ المادة

 الســـيما المختصـــة، المحـــاكم جعـــةرام ورثتـــه مـــن ألي أو الشخصـــي الطـــابع ذات البيانـــات لصـــاحب
 ولتقريـر والتصـحيح الوصـول حـق مارسـةم لضـمان عيـةزاالن لألصـول وفقـاً  المسـتعجلة األمـور قاضي

  . به المتعلقة الشخصي الطابع ذات البيانات خص ما في الباب هذا أحكام بتطبيق مزااإلل
  

 :١٠٣ المادة
 ذات البيانــات صــاحب إطــالع يمكــن ال الخــارجي، أو الــداخلي الدولــة بــأمن المعالجــات تتعلــق عنــدما
 الـداخلي الدولـة أمـن أو غاياتهـا يعرض ذلك كان اإذ المعالجة موضوع بياناته على الشخصي الطابع

 . للخطر الخارجي أو
  

 :١٠٤ المادة
 علـى تحتـوي التـي الطبيـة والملفـات العامـة والملفـات السـجالت إلـى الوصـول فـيد رافـاأل حـق يخضـع
 . ترعاها التي والتنظيمية القانونية لألحكام شخصي طابع ذات بيانات

 تراواالدا تراوزاالــ فــي وتصــحيحها إليهــا الوصــول وحــق الشخصــي الطــابع ذات البيانــات معالجـة إن
 هـــذا الحكـــام تخضـــع بهـــا الخاصـــة والتنظيميـــة القانونيـــة النصـــوص ُأطـــر خـــارج العامـــة والمؤسســـات

 . المختص الوزير حراقتال بناءً  ءراوز ال مجلس عن يصدر مسبق ولترخيص القانون
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 :١٠٥ المادة
ـــى القـــانون هـــذا مـــن ١٠١ و ١٠٠ و ٩٩ المـــواد أحكـــام تطبـــق ال  الطـــابع ذات البيانـــات معالجـــة عل

   صــحافي لنشــاط المهنيــة الممارســة لغايــات أو والفنــي األدبــي التعبيــر لغايــات فقــط المنفــذة الشخصــي
 . النافذة بالقوانين التقّيد حدود في
 لتعـّرضا تـنظم والتي الرد حق ممارسة شروط تلحظ التي القوانين تطبيق دون السابقة الفقرة تحول ال

 . األشخاص ولسمعة الخاصة للحياة
  

 :الخامس الفصل
 جزائية أحكام

  
 :١٠٦ المادة
 حتـى أشـهر ثالثـة مـن وبـالحبس لبنانيـة ليـرة مليـون ثالثـين إلـى لبنانيـة ليـرة مليون منمة راغبال يعاقب
 :  العقوبتين هاتين بإحدى أو سنوات ثالث

 االستحصــال دون أو تصــريح، تقــديم وند شخصــي طــابع ذات بيانــات معالجــة علــى أقــدم مــن كــل -
 . الباب هذا من الثالث الفصل ألحكامًا وفق بعمله المباشرة قبل مسبق ترخيص على

 وفــق المقــررة بالقواعــد التقيــد دون شخصــي طــابع ذات بيانـات معالجــة أو جمــع علــى أقــدم مــن كـل -
 . الباب هذا من الثاني الفصل أحكام

 ألشخاص معالجة موضوع شخصي طابع ذات معلومات إفشاء ىعل باإلهمال، ولو أقدم، من كل -
  . عليها االطالع مخّولين غير

  
 :١٠٧ المادة
 معالجـة عـن مسـؤول كـل لبنانيـة ليـرة مليـون عشـر خمسـة إلـى لبنانيـة ليـرة مليـون مـنمـة راغبال يعاقب
 حةصـحي غير بصورة أجاب أو عمل، أيام عشرة مهلة في االجابة رفض شخصي طابع ذات بيانات

 التصــحيح أو االطــالع حــق شــأن فــي وكيلــه أو بالمعالجــة المعنــي الشــخص طلــب علــى ناقصــة أو
 . الباب هذا من بعراال الفصل في إليه المشار

  
 :١٠٨ المادة

مــات راغوال العقوبــات ُتشــدد الفصـل، هــذا فــي عليهـا المنصــوص األفعــال مــن فعـل أير راتكــ حــال فـي
 . النصف لىإ الثلث من أعاله المواد في المذكورة
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 :١٠٩ المادة
 المــادة مــن ٣ الفقــرة فــي عليهــا المنصــوص الجرميــة األفعــال إلــى بالنســبةجزائيــة ال المالحقــة تجــري ال

 . المتضرر شكوى على بناءً  إال ١٠٧ المادة وفي ١٠٦
 هــذا حصــل إذا الجرميــة األفعــال هــذه إلــى بالنســبة الشخصــي الحــق إلســقاط تبعــاً  العــام الحــق يســقط

 ًا. مبرم الدعوى في الحكم يصبح أن قبل اإلسقاط
  

 وتعديالت المصرفية والبطاقات المعلوماتية والبيانات باألنظمة المتعلقةئم راجال:  السادس الباب
 : وحفظها المعلوماتية األدلة بضبط متعلقة ئيةراإج وقواعد العقوبات قانون على

  
 :األول الفصل

 علوماتيةالم والبيانات باألنظمة المتعلقةئم راجال
  

 : معلوماتي نظام إلى المشروع غير الولوج : ١١٠المادة
 أو لبنانيــة ليــرة مليــون عشــرين إلــى مليــون مــنمــة راغوبال ســنتين إلــى أشــهر ثالثــة مــن بــالحبس يعاقــب
 معلومــاتي نظــام إلــى الولــوج أو الوصــول علــى الغــش، بنيــة أقــدم، مــن كــل العقــوبتين هــاتين بإحــدى
 . فيه المكوث على أو منه جزء في أو بكامله
 مليـون أربعـين إلـى مليـونين مـنمـة راغوال سـنوات ثـالث إلـى أشـهر سـتة مـن الحبس إلى العقوبة تشدد
ـــرة،  أو تعـــديلها أو نســـخها أو المعلوماتيـــة مجراالبـــ أو الرقميـــة البيانـــات إلغـــاء العمـــل عـــن نـــتج إذا لي

  . المعلوماتي النظام بعمل المساس
  

 : النظام مةسال على التعدي :١١١ المادة
 ليـرة مليـون مئتـي إلـى ماليـين ثالثـة مـنمـة راغوبال سـنوات ثـالث إلـى أشـهر سـتة مـن بـالحبس يعاقـب
 نظــام عمــل إعاقــة علــى وســيلة وبــأي الغــش بنيــة أقــدم، مــن كــل العقــوبتين هــاتين بإحــدى أو لبنانيــة

 . إفساده على أو معلوماتي
  

 : الرقمية البيانات سالمة على التعدي :١١٢ المادة
 ليـرة مليـون مئتـي إلـى ماليـين ثالثـة مـنمـة راغوبال سـنوات ثـالث إلـى أشـهر سـتة مـن بـالحبس يعاقـب
 وكـل معلوماتي نظام في الغش، بنية رقمية، بيانات أدخل من كل العقوبتين، هاتين بإحدى أو لبنانية

 .  معلوماتي نظام يتضمنها التي الرقمية البيانات الغش، بنية ،عّدل أو ألغى من
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 : تعطيل أو تشويش أو إعاقة :١١٣ مادةال
 أجهـزة أحـد أو المعلوماتيـة الشـبكة طريـق عـن وسـيلة، وبـأي قصـداً  عطـل أو شـوش أو أعاق من كل

 مصـادر أو مجراالبـ أو األجهـزة الـى الـدخول أو الخدمـة إلى الوصول حكمها، في وما اآللي الحاسب
 ثالثـين إلـى مليـونين مـنمـة راغوبال سـنتين لىا أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب المعلومات أو البيانات
 .  العقوبتين هاتين باحدى أو لبنانية ليرة مليون

  
 : المعلوماتية مجراوالب باألجهزة التصرف إساءة :١١٤ المادة
 ليـرة مليـون مئتـي إلـى ماليـين ثالثـة مـنمـة راغوبال سـنوات ثـالث إلـى أشـهر سـتة مـن بـالحبس يعاقـب
 أو التصـرف فـي وضـع أو مقـدّ  أو حـاز أو أنـتج أو استورد من كل عقوبتينال هاتين بإحدى أو لبنانية
 فرااقتـ بهـدف مكيفـة، أو معـدة بيانـات أي أو معلوماتيـاً  برنامجـاً  أوجهـازًا  مشـروع، سـبب دون نشـر،

 . الفصل هذا من السابقة المواد في عليها المنصوصئم راجال من أي
  

 :١١٥ المادة
  . الفصل هذا في عليها المنصوصئم راجال في المحاولة ىعل ذاتها بالعقوبة يعاقب

  
 :الثاني الفصل

 والرقمي اإللكتروني والشيك والرقمية اإللكترونية والنقودمصرفية ال البطاقة وتزوير تقليد في
  

 :١١٦ المادة
 ليـرة مليـون مئتـي إلـى ماليـين عشـرة مـنمـة راغوبال سـنوات ثـالث إلـى أشـهر سـتة مـن بالحبس يعاقب

 :  من كل العقوبتين هاتين بإحدى أو نيةلبنا
 . ورهاز  أو مصرفية بطاقة دقلّ  -١
 . مقلدة أو مزورة مصرفية بطاقة باألمر، علمه مع تداول، أو استعمل -٢
 . لدةمق أو مزورة مصرفية بطاقة بواسطة تم اإليفاء بأن علمه مع النقود من مبالغ قبض قبل -٣
 . رقمية أو الكترونية نقوداً  قّلد -٤
 . مقلدة رقمية او إلكترونيةًا نقود باألمر، علمه مع استعمل، -٥
 ًا. رقمي أوًا إلكترونيًا شيك قّلد -٦
 . لداً مقًا رقمي أوًا إلكترونيًا شيك باألمر، علمه مع استعمل -٧

 . المادة هذه في المذكورة الجرمية األفعال على ١١٥ و ١١٤ المادتين أحكام تطبق
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 :الثالث الفصل
 اإللكترونية التجارة على المطبقة القواعدعاة رام عدم في

  
 :١١٧ المادة

 الموجبــات خــالف مــن كــل لبنانيــة ليــرة مليــون عشــرين إلــى لبنانيــة ليــرة مليــوني مــنمــة راغبال يعاقــب
   عليهـــا والمنصـــوص ،)SPAM( ُمســـتدرجة غيـــر تســـويق أو تـــرويج رســـالة ُمصـــدر علـــى المفروضـــة

  .القانون هذا من ٣٢ المادة في
  

 :بعراال الفصل
 )لكترونياإل  النشر( اإللكترونية بالوسائل النشر في

  
 ٨١١ المادة
 : التالي النحو على العقوبات قانون من) ٢٠٩( المادة من 3 البند نص يعدل

 فــي عرضــت إذا اختالفهــا علــى والتصــاوير تراوالشــا واألفــالم والصــور واللوحــات والرســوم الكتابــة«
 علـى وزعـت أو للبيـع عرضـت أو بيعـت أو لألنظـار معـرض أو للجمهـور مبـاح  كـانم أو عام محل

   » .المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل اإللكترونية الوسيلة كانت أياً  أكثر أو شخص
  

 :الخامس الفصل
 لكترونياإل  التزوير في

  
 :١١٩ المادة
 :  اآلتي النحو على العقوبات قانون من) ٤٥٣( المادة نص يعدل

ــــر« ــــدمتع تحريــــف هــــو التزوي ــــائع فــــي للحقيقــــة، ّم    مخطــــوط أو صــــك يثبُتهــــا التــــي البيانــــات أو الوق
 مـادي ضـرر إحـداث بـدافع ،اً مستند تشكل للتعبير أخرى دعامة أية أو إلكترونية  أو ورقية دعامة أو
  . » اجتماعي أو معنوي أو
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/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 :السادس الفصل
 االباحية المواد في القاصرين استغالل في

  
 :١٢٠ مادةال

ــةئم راجــال فــي « :تلغــى النبــذة الثالثــة مــن الفصــل الثــاني مــن البــاب الســابع الُمَعنــون  بــاألخالق المخل
 وتسـتبدل ،)العقوبـات قـانون( ١/٣/١٩٤٣تـاريخ  ٣٤٠ المرسـوم االشـتراعي رقـم من »العامة واآلداب
  :التالية باألحكام

 احيةاإلب المواد في القاصرين استغاللئم راج في -٣ النبذة
 ألي مـادي تمثيـل أو إظهـار أو تصـوير اإلباحيـة المواد في القاصرين باستغالل ُيقصد -٥٣٥ المادة

 ممارسـة يمـارس ت،رااإلشـا أو األفـالم أو الكتابـات أو الصـور أو كالرسوم كانت، وسيلة بأية قاصر،
 . لقاصرل الجنسية لألعضاء تصوير أي أو صريحة جنسية أنشطة بالمحاكاة مصطنعة أو حقيقية
 باسـتغالل تتعلـق التـي الجرميـة األفعـال علـى شـروطها، تـوافر حال في العقوبات، قانون أحكام تطبق

  . الالحقة المادة عليه تنص ماعاة رام مع اإلباحية، المواد في القاصرين
 باستغالل وتتعلق فعلية، بصورة قاصرون فيها يشارك إباحية مواد إنتاج أو إعداد إن - ٥٣٦ المادة

 وفقــاً  مرتكبهــا وُيعاقــب باألشــخاص، االتجــار جريمــة قبيــل مــن ُيعتبــر اإلباحيــة، المــواد فــي قاصــرينال
 . باألشخاص باالتجار والمتعلقة العقوبات قانون منوما يليها ) ١( ٥٨٦ المادة لنص

 فيعاقــب القاصــرين، بإســتغالل المتعلقـة اإلباحيــة المــواد فـي فعليــة بصــورة قاصـرون يشــارك لــم إذا أمـا
 . لبنانية ليرة مليوني إلى ألف مئة خمس منمة راغوبال سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس لفاعلا

 مـن لبنانيـة ليـرة مليـوني إلـى ألـف مئة خمس منمة راغوبال سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس ُيعاقب
 أو بــثّ  أو نشــر أو اســتورد أو صــّدر أو وزع أو بالتصــرف وضــع أو عــرض أو نســخ أو نقــل أو قــّدم
 . القاصرين باستغالل المتعلقة اإلباحية المواد كانت وسيلة بأية رّوج

 شــبكة إســتعمال تــم إذا عقوبــات ٢٥٧ للمــادة وفقــاً  المــادة هــذه فــي عليهــا المنصــوص العقوبــات تشــدد
   نشــر أجــل مــن وذلــك التلفزيــوني، البــث أو اإلذاعــي البــث أو اإلنترنــت، كشــبكة إلكترونيــة، اتصــاالت

 . محدد غير جمهور إلى وذلك القاصرين، بإستغالل المتعلقة اإلباحية المواد توزيع أو
 . السابقة فقراتال في المذكورةئم راجال إرتكاب محاولة في ذاتها العقوبات ُتطبق
 التلفزيـوني، أو اإلذاعـي البـث بواسـطة معتـادة، بصـورة استعرض أو التقط من آخر، نص ألي خالفاً 

 باســـتغالل المتعلقـــة اإلباحيـــة المـــواد وســـيلة، بأيـــة أو للجمهـــور، موجهـــة اتصـــال خدمـــة مســـتعمالً  أو
مة راغوب األكثر على سنة حتى بالحبس ُيعاقب كانت، وسيلة بأية قصد عن بها احتفظ أو القاصرين،

 .  العقوبتين هاتين بإحدى أو لبنانية ليرة المليوني تتجاوز ال
 . قاصر كمظهر مظهره يبدو لشخص، اإلباحية الصور على المادة هذه أحكام تطبق



٥٦٦ 

 الحكم يمكن معنوي، شخص قبل من المادة هذه في عنه المنصوص الجرمي الفعل ارتكاب حال في
  ر.األكث على وسنتين األقل على شهر بين تتراوح لمدة العمل عن بوقفه « أيضاً  عليه

  
 :السابع الفصل

 :وحفظها المعلوماتية األدلة بضبط المتعلقة ئيةرااالج القواعد
  
 :١٢١ مادةال

 يتركهـــا التـــي البيانـــات هــي المعلوماتيـــة، أو الرقميـــة األدلــة قبيـــل مـــن هــي والتـــي المعلوماتيـــة، اآلثــار
 والشـبكات المعلوماتيـة والخدمات البيانات وقواعد األنظمة على ديةراإ ال أو ديةراإ بصورة األشخاص
 .  المعلوماتية

 المعلوماتيـة واآلثـار والتطبيقـات والبيانات مجراوالب المعلوماتية تاالتجهيز :  المعلوماتية دلةاأل تتضمن
 .  يماثلها وما
 المرجـع أو العامـة النيابـة رراقـل بناءً  المعلوماتية األدلة ضبط عند الفصل هذا في الواردة القواعد تتبع

 . المختص القضائي
 بالـدعوى علقـةالمت غيـر والصـور البيانـات والسـيما المعلوماتيـة اآلثـار لجهـة الخصوصـية مرااحتـ يجب

 جزائية. ال
ـــ العدليـــة الضـــابطة تقـــوم ـــة االدلـــة ضـــبط اتءراإجب  هـــذا فـــي عنهـــا والمنصـــوص وحفظهـــا المعلوماتي

 . المختص القضائي المرجعقرار ل بناءً  الفصل،
 . متخصص مكتب وحفظها المعلوماتية األدلة ضبط في العدلية الضابطة يؤازر

  
 :١٢٢ المادة
 قـــد يكــون ال أن ويشــترط اإلثبــات، فــي وحجيتــه المعلومـــاتي أو لرقمــيا الــدليل تقــدير للمحكمــة يعــود

 . تحليله أو حفظه أو ضبطه عملية خالل تغيير ألي رضتع
  

 :١٢٣ المادة
 مرجـع مـن غيرهـا أو نقـل أو فحـص أو تحليـل ْاو حفـظ أو ضـبط عمليـة بكـل محضـر ينظم أن يجب
 واألعمـال اتءراجـاإل لكـل تفصـيلي عـرض يتضـمن أن على رقمي، أو معلوماتي دليل ألي آخر إلى
 الـدليل سـالمة تضـمن التـي تلك سيما ال نقله، وكيفية بحوزتها الدليل كان التي كافة جعراوالم ُمجراةال

 . ضبطه لحظة منذ عليه تعديل أي ءراإج وعدم
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/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

   ُضــبطت كمــا )مجراوالبــ البيانــات عــن( لألصــل مطابقــة بنســخة االحتفــاظ يجــب األحــوال جميــع فــي
 المرجـع وايـداعها عليهـا، المحفوظـة اإللكترونيـة الوسـيطة علـى األختـام وضـع يتم الرقمي، لالدلي عن

 . المنظمة المحاضر مع ءراجاإل قرر الذي القضائي
   البيانـــات أو المعلوماتيـــة األدلـــة ضـــبط علـــى تطبـــق الفصـــل، هـــذا فـــي الـــواردة األحكـــامعـــاة رام مـــع
 أصـول قـانون أحكـام حاسـوب، جهـاز أو المدمجـة صرااألقـ مثـل للنقـل، قابلـة الكترونيـة وسيطة على

 الســيما المشــهودة، وغيــر المشــهودة بالجريمــة األدلــة وبضــبط بــالتفتيش المتعلقــةجزائيــة ال المحاكمــات
  . منه ٤١و ٣٣ المادتين

  
 :١٢٤ المادة
 الشخص وحقوق النية حسني األشخاص حقوقعاة رام المعلوماتية مجراوالب البيانات ضبط عند يجب
 عليهـا، الموجـودة المعلوماتيـة تزاالتجهيـ ضـبط وعـدم المضـبوطة مجراوالبـ البيانات نسخ عبر نيالمع

 . مشروعة أخرى ضراألغ تستخدم تزاالتجهي هذه كانت إذا السيما
ـــــد ـــــل حـــــال فـــــي الضـــــبط، عن ـــــدليل أو البيانـــــات تنزي ـــــع مـــــن نقلهـــــا أو المعلومـــــاتي ال    إلكترونـــــي موق

 . مصدرها بيان يجب حاسوب أي من أو
   اللبنانيــة ضــيرااأل علــى موجــود معلومــاتي نظــام فــي زنُمخــ رقمــي دليــل أو بيانــات أيــة ضــبط يمكــن

 . تفتيشه المقرر المعلوماتي النظام من إليها الوصول ممكناً  كان إذا
 داخـل وجودهـا مكـان كـان أيـا وضـبطها، معلومـاتي، نظـام فـي مخزنـة بيانـات أيـة إلى الوصول يمكن

 قانونــاً  المخــول الشــخص موافقــة حــال فــي أو الجمهــور بتصــرف موضــوعة انــتك إذا لبنــان، خــارج أو
 . اللبنانية ضيرااأل على موجود معلوماتي نظام خالل من البيانات هذه بإفشاء

 يقـرر أن الـدعوى فـي النـاظر القضـائي للمرجـع أو العامـة للنيابة يمكن المعلوماتي، الدليل ضبط عند
 بحضــور أو المعنــي الشــخص بحضــور يــتم نســخها أو نقلهــا أو مجار البــ أو البيانــات تنزيــل عمليــة أن

 االقتضـاء، وعنـد.  خطـي تفـويض بموجـب الشـخص هـذا يعّينـه بالمعلوماتيـة متخصـص فنـي شخص
 األحمر بالشمع مج،راوالب البيانات توجد حيث اإللكترونية الوسيطة أو العملية، تتم حيث المكان يختم
 مــن شخصــين بحضــور العمليــة تــتم واالّ  المحــددة، لمهلــةا ضــمن الفنــي الشــخص هــذا حضــور لحــين
 المرجـع يقـرره ما وفق حضورهم عن النظر يصرف أو شاهدين، أو وكيله أو المعني الشخص أقارب

 . المختص القضائي
 مجراوالبــــ البيانــــات عــــن نســــخة ءراجــــاإل قــــرر الــــذي القضــــائي المرجــــع مــــن رراقــــب ُتعطــــى أن يمكــــن

 . ضبطها حين وذلك المعني للشخص المضبوطة المعلوماتية
 وســائل أو معلومــاتي نظــام عمــل بطــرق معرفــة لــه شــخص أي مــن الطلــب القضــائي للمرجــع يمكــن

 الوصــول أجــل مــن المطلوبــة بالمعلومــات بــالتحقيق المكلــف المرجــع يــزود بــأن عليــه المطبقــة الحمايــة
 . المطلوبة مجراوالب البيانات إلى



٥٦٨ 

 ءراإجــ معلومــاتي دليــل موضــوع تكــون قــد مجرابــ أو نــاتبيا لديــه شــخص أي مــن الطلــب ،اً أيضــ ولــه
  . منه ضبطها لحين لديه وحفظها عنها نسخة

  
 :١٢٥ المادة
 مواقـع حجـب أو الكترونيـة خـدمات وقـف النهـائي حكمهـا بموجـب الـدعوى في الناظرة للمحكمة يمكن

 للقاصرين اإلباحية الموادب أو باإلرهاب المتعلقةئم راجبال تعلقت إذا عليها حسابات إلغاء أو إلكترونية
ئم راجــال أو األمــوال تبيــيض أو المنّظمــة اإللكترونــي اإلحتيــال بعمليــات أو ممنوعــة مقــامرة بألعــاب أو

 كنشـر المعلوماتيـة األنظمـة سـالمة علـى بالتعـدي المتعلقـة أو والخـارجي الـداخلي األمـن علـى الواقعـة
 . الفيروسات

  
 :١٢٦ المادة
 عليهـــا حســابات تجميــد أو الكترونيــة مواقــع حجــب أو إلكترونيـــة خــدمات وقــف تقريــر العامــة للنيابــة
 مفعـول ينقضـي أن علـى معلل، رراقب واحدة مرة للتجديد قابلة يوماً  ثالثين أقصاها لمدة مؤقتة بصورة

 . المحددة المهلة بانتهاء حكماً  ءراجاإل هذا
 صــدور لحــين مؤقتــة بصــورة كذلــ تقريــر الــدعوى فــي النــاظرة المختصــة للمحكمــة أو التحقيــق لقاضــي
 جديــدة ظـروف تـوافر حـال فـي هقــرار  عـن الرجـوع القضـائي للمرجـع كمــا.  الـدعوى فـي النهـائي الحكـم
 إلكترونيـة مواقـع حجـب أو الكترونية خدمات بوقف والمحكمة التحقيق قاضي رراق يكون.  ذلك تبّرر

 . السبيل إخالء رراقب ةالمختص والمهل األصول وفق للطعن قابالً  عليها حسابات تجميد أو
  

 :١٢٧ة الماد
 لـهًا تبعـ تبطل.  الفصل هذا في المحددة لالصولًا خالف المحفوظة أو المضبوطة األدلة باطلة تكون

 . اليه الُمسندة التحقيق اتءراإج
 المعالجـة، أو الضـبط بنتيجـة التحقيـق، تفيـد معلومـات مـن توافر بما االخذ دون يحول ال البطالن إن
  . تؤيدها أدلة معها رتتواف إذا
  



٥٦٩ 

/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 ٤/٢/٢٠٠٥ تاريخ ٦٥٩ رقم المستهلك حماية قانون على تعديالت:  السابع الباب
  

 :١٢٨ المادة
  : التالية الفقرة ٤/٢/٢٠٠٥تاريخ  ٦٥٩من قانون حماية المستهلك رقم  )٥١(يضاف إلى المادة 

   ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٣ المـــــــــــواد أحكـــــــــــامعـــــــــــاة راًا مإلكترونيـــــــــــ المبرمـــــــــــة العقـــــــــــود فـــــــــــي يجـــــــــــب
 . الشخصي الطابع ذات اتوالبيان اإللكترونية المعامالت قانون من
  

 :١٢٩ المادة
 عنــه ويســتعاض ٤/٢/٢٠٠٥تــاريخ  ٦٥٩ مــن قــانون حمايــة المســتهلك رقــم) ٥٥(يلغــى نــص المــادة 

  :التالي بالنص
 رهراقــ عــن العــدول الفصــل، هــذا ألحكــام وفقــاً  يتعاقــد الــذي للمســتهلك، يجــوز آخــر، نــص ألي خالفــاً 

   رااعتبـــا تســـري أيـــام عشـــرة مهلـــة خـــالل وذلـــك لخدمـــةا مـــن االســـتفادة أو اســـتئجارها أو ســـلعة ءرابشـــ
  . بالســــلع يتعلــــق مــــا فــــي التســــليم تــــاريخ مــــن أو بالخــــدمات، يتعلــــق مــــا فــــي التعاقــــد تــــاريخ مــــن إمــــا
 . العقد في المذكورة المهلة عندئذٍ  فتعتمد العقد في أطول مهلة على االتفاق حال في أنه إال
 : التالية الحاالت في السابقة الفقرة في عليه نصوصالم الحق ممارسة للمستهلك يجوز ال أنه إال
 .أيام العشرة مهلة انقضاء قبل السلعة استعمل أو الخدمة من استفاد إذا -١
 .حددها لمواصفات وفقاً  أو لطلبه بناءً  ُصنعت سلعاً  يتناول العقد كان إذا -٢
ـــد كـــان إذا -٣ ـــ أو أســـطوانات أو فيـــديو أشـــرطة يتنـــاول العق  لـــةزاإ جـــرى حـــال فـــي مدمجـــة، صراأق

 .غالفها
 .تراوالمنشو  والمجالت الصحف ءراش يتناول العقد كان إذا -٤
 .المستهلك قبل من حيازتها سوء ءراج السلعة في عيب ظهر إذا -٥
 دوريـة بصـورة أو معـين تـاريخ فـي تقـّدم ترفيه أو إطعام أو نقل أو إيواء خدمات العقد تضمن إذا -٦

 .محددة
 أو التحميــل حصــول عــدم حــال فــي إال رنــتاإلنت عبــر مجرابــ خدمــة ءراشــ نــاوليت العقــد كــان إذا -٧

 .التشغيل
  

 :١٣٠ المادة
ويســتعاض عنــه  ٤/٢/٢٠٠٥تــاريخ  ٦٥٩ مــن قــانون حمايــة المســتهلك رقــم) ٥٩(يلغــى نــص المــادة 

  بالنص التالي:
 يتقيـــد أن رالتـــأجي أو للبيـــع إلكترونيـــة وســـائل أو مباشـــرة غيـــر وســـائل يســـتعمل الـــذي المحتـــرف علـــى

  . العامة والسالمة والترويج الخادع باإلعالن المتعلقة تلك سيما ال ، القانون هذا بأحكام



٥٧٠ 

 ختامية أحكام:  الثامن الباب
  

 :١٣١ المادة
 وفقاً  يعين االتصاالت وزارةل ممثل عضو لالعتماد اللبناني المجلس إدارة مجلس أعضاء إلى يضاف
 .٥٧٢/٢٠٠٤ رقم ونالقان من الخامسة المادة ألحكام

  
 :١٣٢ المادة

   قـــانون مـــن ١٥١ المـــادة وأحكـــام ٣/٩/١٩٥٦ تراعـــى أحكـــام قـــانون الســـرية المصـــرفية الصـــادر فـــي
  المتعلــــق بمهــــام مصــــرف لبنــــان  ٢٦/١٠/١٩٩٩ تــــاريخ ١٣٣ رقــــم القــــانون وأحكــــام والتســــليف النقــــد

   تراالمخــــــاب بســــــرية الحــــــق بصــــــون المتعلــــــق ٢٧/١٠/١٩٩٩ تــــــاريخ ١٤٠ رقــــــم القــــــانون أحكــــــامو 
 تطبيـق عنـد وذلـك بقـوانين، المنظمـة المهنيـة اآلداب وقواعـد )اتصـال وسـيلة أية بواسطة تجرى التي(

 .  القانون هذا أحكام
  

 :١٣٣ المادة
 يعــود القــانون، هــذا مــن بــعراال الفصــل فــي واردة مــواد مــن يليهــا ومــا ٢٠ المــادة فــي ورد لمــا اســتثناءً 

 : عطاءا والمصرفية المالية اتبالعملي يتعلق ما في لبنان، لمصرف
   لرقابتـــــه الخاضـــــعة وللمؤسســـــات للمصـــــارف اإللكترونيـــــة للتواقيـــــع العائـــــدة المصـــــادقة شـــــهادات -١

 للقــوانين وفقـا معهـا يتعامـل التــي وللهيئـات تراولـإلدا وللمؤسسـات الماليــة األسـواق هيئـة ولرقابـة
 .  عملياته ترعى التي

 الماليــــة، االســـواق هيئـــة ولرقابـــة لرقابتـــه الخاضــــعة توللمؤسســـا للمصـــارف االعتمـــاد شـــهادات -٢
 . لزبائنها اإللكترونية للتواقيع مصادقة خدمات مقدم بصفتها

  . المادة هذه في عنها المنصوص اتءراجلإل التقنية والقواعد المعايير لبنان مصرف يضع
  

 :١٣٤ المادة
   تتخــذ ســيمرابم االقتضــاء عنــد نونالقــا هــذا أحكــام تطبيــق دقــائق تحــدد ،٦٤ المــادة أحكــامعــاة رام مــع
 واالتصـاالت، والصـناعة والمالية والتجارة واالقتصاد العدل ءراوز  حرااقت على بناء ءراوز ال مجلس في
 . اختصاصه ضمن كل
  



٥٧١ 

/٢٠١٨- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

 :١٣٥ المادة
 اإللكترونيـة غيـر األعمـال علـى المفروضـة والرسـوم ئبراالضـ اإللكترونية التجارة أعمال على تُفرض
   ١١/١١/٢٠٠٨ تــــــــاريخ ٤٤ رقــــــــم القــــــــانون أحكــــــــام عــــــــىراوت .المرعيــــــــة اإلجــــــــراء القــــــــوانين وفــــــــق

   الحصــــــول فــــــي الضــــــريبية اإلدارة حــــــق لجهــــــة الســــــيماوتعديالتــــــه ) قــــــانون اإلجــــــراءات الضــــــريبية(
 . المعلومات على

  
 :١٣٦ المادة
  . الرسمية الجريدة في نشره على أشهر ثالثة مرور بعد القانون بهذا يعمل


