تعميم وسيط رقم ٣٨٥
للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية

ن!!ودعكم ربط!!ا نس!!خة ع!!ن الق!!رار الوس!!يط رق!!م  ١١٩٣٧ت!!اريخ  ٢٠١٥/١/٢٦المتعل!!ق بتع!!ديل
الق!!!رار االساس!!!ي رق!!!م  ٧٥٤٨ت!!!اريخ ) ٢٠٠٠/٣/٣٠العملي!!!ات المالي!!!ة والمص!!!رفية بالوس!!!ائل
االلكترونية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٩
بيروت في  ٢٦كانون الثاني ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٩٣٧
تعديل القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية

ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ،ال سيما المادتين  ٧٠و ١٧٤منه،
بناء على القانون رقم  ١٣٣تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٦المتعلق بمھام مصرف لبنان،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠وتعديالته المتعلق بالعمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية،
وبن!!!!!ا ًء عل!!!!!ى ق!!!!!رار المجل!!!!!س المرك!!!!!زي لمص!!!!!رف لبن!!!!!ان المتخ!!!!!ذ ف!!!!!ي جلس!!!!!ته المنعق!!!!!دة
بتاريخ ،٢٠١٥/١/٢١
يقرر ما يأتي :

المادة األولى :يلغى نص المادة االولى من القرار األساسي  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
ويستبدل بما يلي:
» لغاي!!!!!ة تطبي!!!!!ق احك!!!!!ام ھ!!!!!ذا الق!!!!!رار ،تعتب!!!!!ر "عملي!!!!!ات مالي!!!!!ة ومص!!!!!رفية
بالوس!!ائل االلكتروني!!ة" العملي!!ات او النش!!اطات كاف!!ة الت!!ي ي!!تم عق!!دھا او تنفي!!ذھا
او الت!!!!!!!!!!!رويج لھ!!!!!!!!!!!ا بواس!!!!!!!!!!!طة الوس!!!!!!!!!!!ائل االلكتروني!!!!!!!!!!!ة او الض!!!!!!!!!!!وئية
)ھ!!!!!اتف  -حاس!!!!!وب  -انترني!!!!!ت  -ص!!!!!راف آل!!!!!ي (...م!!!!!ن قب!!!!!ل المص!!!!!ارف
او المؤسسات المالية او اي مؤسسة اخرى .
ويش!مل ھ!ذا التعري!ف ايض!ا ً العملي!!ات الت!ي يجريھ!ا مص!دّرو او مروج!و بطاق!!ات
االيف!!!!اء او ال!!!!دفع او االئتم!!!!ان االلكتروني!!!!ة عل!!!!ى انواعھ!!!!ا كاف!!!!ة والمؤسس!!!!ات
الت!!!ي تتع!!!اطى التحاوي!!!ل النقدي!!!ة الكتروني!!!ا ً ومواق!!!ع الع!!!رض والش!!!راء والبي!!!ع
وتأدية سائر الخدمات المصرفية االلكترونية«.
../..

-٢-

الم!!ادة الثاني!!ة :يض!!اف ال!!ى الق!!رار األساس!!ي  ٧٥٤٨ت!!اريخ " ٢٠٠٠/٣/٣٠الم!!ادة  ١٧مك!!رر"
التالي نصھا:
»المادة  ١٧مكرر :على المؤسس!ات المح!ددة ف!ي البن!دين ) (٣و) (٤م!ن "الم!ادة "٢
من ھذا القرار تزويد مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية
لدى مصرف لبنان على اسطوانة مدمجة ):(CD
 -١ببياناتھا المالية المشار اليھا ف!ي الم!ادة  ١٠م!ن ھ!ذا الق!رار
خ!!الل مھل!!ة اثن!!ي عش!!ر يوم!!ا ً م!!ن الت!!اريخ الموقوف!!ة في!!ه
ھذه البيانات وذلك:
 ش!!ھرياً ،ف!!ي م!!ا خ!!ص المؤسس!!ات الت!!ي تق!!وم بعملي!!اتالتحاويل داخل لبنان.
 فص!!لياً ،ف!!ي م!!ا خ!!ص المؤسس!!ات الت!!ي ال تق!!وم س!!وىبعمليات التحاويل الخارجية.
ً
 -٢ببي!!ان االرب!!اح والخس!!ائر المع!!د وفق!ا لالنم!!وذج )(BPL-1
المرفق بالقرار االساسي رقم  ٦٥٧٤ت!اريخ ١٩٩٧/٤/٢٤
وذل!!!!!ك ض!!!!!من مھل!!!!!ة اقص!!!!!اھا نھاي!!!!!ة ش!!!!!ھر حزي!!!!!ران
من كل سنة«.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٦كانون الثاني ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

