لجنة الرقابة على المصارف
مصرف لبنان
بيروت في 2021/01/05

مذكرة رقم 2021/1
مو ّجهة إلى المصارف العاملة في لبنان

الموضوع :التطبيق االلكتروني المستحدث ( )eBCCإلرسال المعلومات الدورية من المصارف الى لجنة الرقابة على
المصارف عن طريق الشبكة اآلمنة لمصرف لبنان ( ،)SeBILبدالً من األقراص المدمجة (.)CDs

يمكن المصارف من الولوج
تحيطكم اللجنة علماً ّأنها استحدثت ،بالشراكة مع مصرف لبنان ،تطبيقاً مركزياً ّ
اليه إلرسال المعلومات الدورية ( )Oracle Data Filesالى اللجنة بطريقة الكترونية عبر المنظومة اآلمنة
لمصرف لبنان ( ،)SeBILبدالً من استعمال األقراص المدمجة ( )CDلهذا الغرض.
سيتم مطلع العام القادم وضع هذا التطبيق االلكتروني في الخدمة الفعلية
بعد نجاح االختبارات التي ّ
تمتّ ،
لدى كافة المصارف العاملة في لبنان.
عليه تطلب اللجنة تزويد دائرة المعلوماتية في اللجنة بالنموذجين التاليين ،المرفقين ربطاً ،بتاريخ أقصاه

 ، 2021/01/19بعد تعبئتهما بالمعلومات المطلوبة وتوقيعهما من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو المدير العام
ومهرهما بختم المصرف:
يتضمن معلومات عن الشخص الذي
منسق المعلوماتية للبوابة االلكترونية":
-1
ّ
نموذج "تكليف ّ
يخص التطبيق المذكور أعاله ،على ان يكون
المنسق
ستكّلفونه للتنسيق مع فريق المعلوماتية في اللجنة بما
ّ
ّ
ذا خلفية معلوماتية.

يتضمن معلومات عن شخصين بصفة مستعملين يكّلفا
ذكية – بيئة اإلنتاج":
-2
نموذج "طلب بطاقة ّ
ّ
عملياً بإرسال المعلومات الى اللجنة .يعود لمصرفكم تكليف أحد الشخصين كمستخدم (،)eBCC user
ّ
واآلخر كمدقق ومستخدم ( )eBCC auditor & userفي آن واحد.
كل من األشخاص الثالثة الذين تم تكليفهم.
كما يطلب من المصارف إرسال صورة عن هوية ّ

يحدد الحقاً الى المشاركة في اجتماع عبر  WebExلعرض التطبيق الجديد.
سوف تدعوكم اللجنة في موعد ّ

ستحدد الحقاً ،لتزويدكم بالمستندات والبرامج
كما سوف تدعوكم اللجنة للحضور الى مكاتبها وفقاً لمواعيد
ّ
الالزمة وببطاقتين الكترونيتين ( )Access Cardsلتشغيل التطبيق وذلك بعد االجتماع أعاله.
يمكن للمصارف تحميل ( )Downloadالنموذجين المذكورين أعاله من خالل استخدام الرابط اإللكتروني
الموجود في أسفل المذكرة.
عن لجنة الرقابة على المصارف

الرئيس
الدباغ
مية ّ
ّ

مرفق:
منسق المعلوماتية للبوابة االلكترونية"
 -1نموذج "تكليف ّ
ذكية – بيئة اإلنتاج"
 -2نموذج "طلب بطاقة ّ

