تعميم وسيط رقم ٥٢٩
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  ١٣١٠٨ت((اريخ  ٢٠١٩/٩/١٩المتعل((ق بتع((ديل الق((رار
االساسي رقم  ٧٥٤٨ت(اريخ ) ٢٠٠٠/٣/٣٠العملي(ات المالي(ة والمص(رفية بالوس(ائل االلكتروني(ة( المرف(ق
بالتعميم االساسي رقم .٦٩
بيروت ،في  ١٩ايلول ٢٠١٩
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قرار وسيط رقم ١٣١٠٨
تعديل القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ،سيما المادة  ٧٠منه،
بناء على القانون رقم  ١٣٣تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٦المتعلق بمھام مصرف لبنان،
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 عل(ى الص(الحيات الت(ي تع(ود للح(اكم بغي(ة ت(أمين عم(ل مص(رف لبن(ان اس(تنادا ال(ى مب(دأ اس(تمرارية
المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المادة األولى :يض((اف ال((ى الم((ادة  ٥م((ن الق((رار األساس((ي رق((م  ٧٥٤٨ت((اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠البن((د )(٢١
التالي نصه:
» -٢١تنش((ر عل((ى موقعھ((ا االلكترون((ي ،الئح((ة بمواقع/نق((اط خدم((ة التحاوي((ل االلكتروني((ة
) (Points of Electronic Transfersوأي تع(ديل يط(رأ عل(ى ھ(ذه الالئح(ة ف(ور
حصوله .يجب أن تتضمن ھذه الالئحة عل(ى االق(ل المعلوم(ات التالي(ة :اس(م المرك(ز،
العنوان )قضاء ،بلدة ،شارع( ،اسم المسؤول عن المركز ،رقم الھاتف« ...
المادة الثانية :يلغ((ى ن((ص البن((د ) (٤م((ن الم((ادة  ٦م((ن الق((رار األساس((ي رق((م  ٧٥٤٨ت((اريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
ويستبدل بالنص التالي:
» -٤تتقيد بالبنود من ) (٣الى ) (١٩وبالبند ) (٢١من "المادة  "٥من ھذا القرار« .
المادة الثالثة :يلغ(((((ى ن(((((ص الم(((((ادة  ١١م(((((ن الق(((((رار األساس(((((ي رق(((((م  ٧٥٤٨ت(((((اريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
ويستبدل بالنص التالي:
» ينشر مصرف لبنان الئحة بالمؤسسات المرخص لھا للقيام بعمليات التحاويل النقدية
بالوسائل االلكترونية في الجريدة الرسمية خالل شھر كانون الثاني من كل سنة وينشر
في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على ھذه الالئحة .
تش((طب م((ن ھ((ذه الالئح((ة المؤسس((ة الت((ي تتوق((ف ع((ن ممارس((ة عملياتھ((ا لم((دة س((تة اش((ھر
متتالية«.
../..

-٢-

المادة الرابعة :تم((((((نح الش((((((ركات المعني((((((ة مھل((((((ة ح((((((دھا االقص((((((ى  ٢٠١٩/١٢/٣١للتقي((((((د بأحك((((((ام
المادتين االولى والثانية من ھذا القرار.
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٩ايلول ٢٠١٩
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