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  ٦٩ رقم للمصارف أساسي تعميم
 املالية العمليات تتعاطى اليت واملؤسسات املالية املؤسسات اىل ايضاً  موجه

  االلكرتونية بالوسائل واملصرفية
 

 
  

  
 المتعلق ٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ ٧٥٤٨ رقم االساسي القرار عن نسخة ربطا نودعكم

  . االلكترونية بالوسائل والمصرفية المالية بالعمليات
  

  ٢٠٠٠ آذار ٣٠ في بيروت،
  لبنان مصرف حاكم
  سالمه توفيق رياض

  ١٨١٠ القدمي الرقم
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  ٧٥٤٨ رقم أساسي قرار
  االلكترونية بالوسائل والمصرفية المالية العمليات

  
  
  لبنان، مصرف حاكم ان

  منه، ١٧٤و ٧٠ المادتين سيما ال والتسليف، النقد قانون على بناء
  لبنان، مصرف بمهام المتعلق ٢٦/١٠/١٩٩٩ تاريخ ١٣٣ رقم القانون على بناء
  ،٢٩/٣/٢٠٠٠ بتاريخ المنعقدة جلسته في المتخذ المركزي المجلس قرار على بناء
  

  : يأتي ما يقرر
  

  ١ االلكترونية: بالوسائل والمصرفية المالية العمليات االول: القسم
  

   ومصـــــــــــرفية ماليـــــــــــة "عمليـــــــــــات تعتبـــــــــــر القـــــــــــرار، هـــــــــــذا احكـــــــــــام تطبيـــــــــــق لغايـــــــــــة  :١٢ المادة
   تنفيـــــذها او عقـــــدها يـــــتم التـــــي كافـــــة النشـــــاطات او العمليـــــات ترونيـــــة"االلك بالوســـــائل

   الضــــــــــــــــــــــوئية او االلكترونيــــــــــــــــــــــة الوســــــــــــــــــــــائل بواســــــــــــــــــــــطة لهــــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــرويج او
   المصــــــــــارف قبــــــــــل مــــــــــن آلــــــــــي...) صــــــــــراف - انترنيــــــــــت - حاســــــــــوب - (هــــــــــاتف

 . اخرى مؤسسة اي او المالية المؤسسات او
 او االيفـاء بطاقات مروجو او ّدرومص يجريها التي العمليات ايضاً  التعريف هذا ويشمل
ــدفع  التحاويــل تتعــاطى التــي والمؤسســات كافــة انواعهــا علــى االلكترونيــة االئتمــان او ال

 المصــــرفية الخــــدمات ســــائر وتأديــــة والبيــــع والشــــراء العــــرض ومواقــــع الكترونيــــاً  النقديــــة
  االلكترونية.

  

                                                           
   ٦/٦/٢٠١٣ تـــــــــــــــاريخ ١١٤٤٥ رقـــــــــــــــم الوســـــــــــــــيط القـــــــــــــــراراملـــــــــــــــادة الثانيــــــــــــــة مـــــــــــــــن  مبوجـــــــــــــــبعنـــــــــــــــوان هـــــــــــــــذا القســـــــــــــــم  أضــــــــــــــيف    -١

 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم
   ٢٦/١/٢٠١٥ تـــــــــاريخ ١١٩٣٧ رقـــــــــم الوســـــــــيط القـــــــــراراملـــــــــادة األوىل مـــــــــن  مبوجـــــــــبأدخـــــــــل آخـــــــــر تعـــــــــديل علـــــــــى هـــــــــذه املـــــــــادة     -٢

 .)٣٨٥ رقم وسيط (تعميم
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  قبل: من االلكترونية" الوسائلب والمصرفية المالية "العمليات بممارسة يسمح   :١ ٢ المادة
 مؤسسات باستثناء لبنان، مصرف لدى المسجلة المؤسسات وسائر المصارف  -١

 ضمن الداخلة باالعمال بالقيام برغبتها مسبقاً  االخير هذا اعالم بعد الصرافة،
 من يوماً  ٣٠ قبل وذلك االلكترونية الوسائل من باي جزئيا، او كليا موضوعها،

 به المصّرح للنشاط الحق تعديل أي من أو له الُمسَبق للترويج أو للنشاط مباشرتها
  سابقًا.

 مسـبق تـرخيص علـى تحصـل والتي لبنان مصرف لدى المسجلة الصرافة مؤسسات -٢
  القرار. هذا من "١ "المادة في محدد نشاط اي بتعاطي لبنان مصرف من

ــــــــة  -٣ ــــــــة مؤسســــــــة اي ــــــــر اخــــــــرى، لبناني ــــــــك غي ــــــــدين فــــــــي المحــــــــددة تل    )٢و( )١( البن
 اي بتعــاطي لبنـان مصـرف مـن مسـبق تـرخيص علـى تحصـل والتـي المـادة هـذه مـن

  القرار. هذا من "١ "المادة في محدد نشاط
ــــك غيــــر اخــــرى، اجنبيــــة مؤسســــة ايــــة  -٤    المــــادة هــــذه مــــن )١( البنــــد فــــي المحــــددة تل

 فـي محـدد نشـاط اي بتعـاطي لبنـان مصـرف من مسبق ترخيص على تحصل والتي
 علــــى خــــدماتها تعــــرض او بعملياتهــــا تتوجــــه كانــــت اذا القــــرار هــــذا نمــــ "١ "المــــادة

  لبنان. في الجمهور
  

 الجوالــة االلكترونيــة االجهــزة بواســطة الماليــة أو المصــرفية بالعمليــات القيــام يحظــر :أوالً  :٢ ٣ المــادة
 مـــن المصـــرفية التحاويـــل طلبـــات لتلقـــي اال مختلفـــة مصـــارف عمـــالء نبـــي والثابتـــة
  شرط: وذلك العميل

ـــــــــــــذها يـــــــــــــتم ال ان  - ١ ـــــــــــــي بشـــــــــــــكل تنفي ـــــــــــــق عبـــــــــــــر آن   )Application( التطبي
  العميل. جهاز على ينالمستخدمَ  االلكتروني البرنامج أو

 طلبـات مطابقـة مـن المعنـي المصـرف لـدى Back Office الــ دوائـر تتأكـد ان - ٢
  االجراء. المرعية واالنظمة لقوانينل التحويل

   شــــــبكة بواســــــطة (أي المعهـــــودة التقليديــــــة بــــــالطرق حصـــــرًا، تنفيــــــذها، يـــــتم ان - ٣
  المصارف). بين المعتمدة SWIFT الـ

 أو المصـرفية بالعمليـات القيـام يسمح المادة، هذه من "اوًال" المقطع ألحكام استثناءً  :ثانياً  
 تطبيقــــــــات عبــــــــر الثابتــــــــة أو الجوالــــــــة االلكترونيــــــــة االجهــــــــزة بواســــــــطة الماليــــــــة

)Applications( و/او بطاقــــات اســـتعمال خــــالل مـــن وذلــــك الكترونيـــة بـــرامج أو 
 شرط: وذلك مختلفة مصارف لعمالء تعود مصرفية حسابات

                                                           
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القراراملادة الثانية من  مبوجبعدلت هذه املادة   - ١
 ).٥٨٨ رقم وسيط (تعميم ٢١/٦/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٣٨ رقم الوسيط القرار مبوجبأدخل آخر تعديل على هذه املادة     -٢
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 هـــذه مـــن أي علـــى المســـبقة لبنـــان مصـــرف موافقـــة علـــى االستحصـــال يـــتم أن  -١
ـــات  المـــذكورة بالعمليـــات للقيـــام مستســـتخد التـــي االلكترونيـــة البـــرامج أو التطبيق

 لتنفيذ المتبعة اآللية وعلى التقنية شروطها وعلى المادة هذه من "ثانيًا" بالمقطع
  العمليات. هذه

  آني. بشكل العمالء بين العمليات هذه تنفذ أن  -٢
 لبنان. مصرف لدى المصارف حسابات بين كافة العمليات هذه تسوية تتم أن  -٣
 عميل: كل من الُمرسلة االموال مجموع يتعدى ال أن  -٤

 ليـــــرة /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ومبلـــــغ/ يوميـــــاً  لبنانيـــــة ليـــــرة /١ ٠٠٠ ٠٠٠/ مبلـــــغ    - أ  
 اللبنانية. بالليرة تجري التي للعمليات شهرياً  لبنانية

   شــــــهرياً  اميركــــــي دوالر /٣٠٠٠و/ يوميــــــاً  اميركــــــي دوالر /٣٠٠/ مبلــــــغ   -ب
ــــــالعمالت يوازيهــــــا مــــــا او ــــــة ب ــــــاتللعم االخــــــرى االجنبي ــــــي لي    تجــــــري الت

 االجنبية. العمالت هذه من بأي او االميركي بالدوالر
  عميل: كل من الُمتلقاة االموال مجموع يتعدى ال أن  -٥

 ليـــــرة /٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ومبلـــــغ/ يوميـــــاً  لبنانيـــــة ليـــــرة /٢ ٠٠٠ ٠٠٠/ مبلـــــغ  - أ 
 .اللبنانية بالليرة تجري التي للعمليات شهرياً  لبنانية

 مــا او شــهرياً  اميركــي دوالر /٦٠٠٠و/ يوميــاً  ميركــيا دوالر /٦٠٠/ مبلــغ -ب
 بــأي او بالـدوالر تجـري التــي للعمليـات االخـرى االجنبيــة بـالعمالت يوازيهـا

 االجنبية. العمالت هذه من
ـــى اســـتثنائياً  الموافقـــة لبنـــان لمصـــرف يمكـــن  المبـــالغ لمجمـــوع أعلـــى ســـقف عل

   او تــــاجراً  مــــوالاال متلقــــي العميــــل كــــان حــــال فــــي العمــــالء احــــد مــــن المتلقــــاة
  الحرة. المهن اصحاب من

 بالمئة) (نصف % ٠,٥ العمليات هذه على المستوفاة العمولة تتعدى ال أن  -٦
  عملية. كل قيمة من

 ومكافحة باالمتثال المتعلقة كافة واالنظمة القوانين العمليات هذه في ُتراعي أن  -٧
  االموال. تبييض

 هــــذه بعــــدد شــــهرياً  لبنــــان مصــــرف ىلــــد الــــدفع انظمــــة مديريــــة تزويــــد يــــتم أن -٨
 .القرار بهذا المرفق IP-0 رقم لألنموذج وفقاً  وقيمتها العمليات
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ــــــــاً  ــــــــدمي يمكــــــــن :ثالث ــــــــات خــــــــدمات لمق ــــــــة أو المصــــــــرفية العملي    بواســــــــطة المالي
 )Applications( تطبيقــات عبــر الثابتــة أو الجوالــة االلكترونيــة االجهــزة

ــــرامج أو ــــة ب ــــاً  الكتروني ــــي جــــاء لمــــا وفق ــــا" المقطــــع ف    تضــــمين اعــــاله "ثاني
   االلكترونيـــــــــــــــة" "المحفظــــــــــــــة خدمـــــــــــــــة البرنــــــــــــــامج أو التطبيـــــــــــــــق هــــــــــــــذا

)Electronic Wallet( التالية: الشروط ضمن وذلك 
 هـذه مـن "ثانيـا" المقطـع فـي عليهـا المنصوص كافة بالشروط االلتزام -١

  المادة.
ــــــــــــــــــى المحافظــــــــــــــــــة -٢ ــــــــــــــــــدوام عل ــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــل ال رأســــــــــــــــــمال عل    يق

  /ل.ل.٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠عن/
   التطبيـــق علـــى المفتوحــة االلكترونيـــة" "المحـــافظ قيمــة اجمـــالي ايــداع -٣

   ومســــــتقل خــــــاص مصــــــرفي حســــــاب فــــــي االلكترونــــــي البرنــــــامج او
 الالزمــــة االجــــراءات واتخــــاذ الخدمــــة مقــــدم باســــم الغايــــة لهــــذه ُيفــــتح

  المذكور. الحساب في المودعة المبالغ وجود لضمانة
 شـــخص كـــل هويـــة مـــن االلكترونيـــة" "المحفظـــة خدمـــة مقـــدم تحقـــق -٤

   ســـــتغذي التـــــي االمـــــوال مصـــــدر ومـــــن الخدمـــــة هـــــذه مـــــن يســـــتفيد
 االلكترونية". "المحفظة

 ان علــى "،الكترونيــة "محفظــة كــل فــي المتــوفرة لألمــوال ســقف وضــع -٥
 لبنانيـة ليـرة /١٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ مبلغ وقت اي في مجموعها يتعدى ال
 اميركي. دوالر /١٠٠٠/ مبلغ او

   و/أو نقــــــداً  االلكترونيــــــة" "المحفظــــــة تعبئــــــة مــــــن المســــــتخدم تمكــــــين -٦
 خـالل مـن و/أو مصـرفية حسابات و/أو بطاقات استعمال خالل من

 اخرى. الكترونية" محفظة"
ــــــة المســــــتخدم مــــــنح -٧    "االلكترونيــــــة "المحفظــــــة امــــــوال تحويــــــل امكاني

 نقدًا. سحبها و/أو المصرفي حسابه الى
 تلقــي ليــةعم ايــة رفــض امكانيــة االلكترونيــة" "المحفظــة مســتخدم مــنح -٨

 كامل. بشكل آخر مستخدم اي وحجب االموال
 تــتم بحيــث "االلكترونيــة "المحفظــة علــى قطــع عمليــة ايــة اجــراء عــدم -٩

 بها. "االلكترونية "المحفظة تغذية تم التي بالعملة كافة العمليات
  "االلكترونيـة "المحفظـة خدمة مقدم من المستوفاة العمولة تجاوز عدم - ١٠

 المحفظة. على تجري عملية كل يمةق من بالمئة) (نصف % ٠,٥ 

 عمليـة بأية قيامه فور المستخدم الى (Notification) اعالم ارسال - ١١
 ".االلكترونية "المحفظة على



٣٨٦  

  

 هــــذه بعـــدد شـــهرياً  لبنـــان مصـــرف لـــدى الـــدفع انظمـــة مديريـــة تزويـــد - ١٢
 وبـأي القـرار بهـذا المرفـق IP-1 رقـم لألنموذج وفقاً  وقيمتها العمليات

 العمليات. من النوع هذا متابعة تطلبهت قد اضافي مستند
 كــان أي مــن )Electronic Money( االلكترونيــة النقــود اصــدار يحظــر  :رابعاً 

   الصـــادرة  القـــرارات ألحكـــام وفقـــاً  اال االشـــكال مـــن شـــكل بـــأي بهـــا والتعامـــل
  لبنان. مصرف عن ستصدر والتي

  
ـــ هـــذا مـــن "٢ "المـــادة فـــي المحـــددة المؤسســـات علـــى  :١ ٤ المادة ـــوم والتـــي رارالق ـــات تق ـــة "بعملي  مالي

  االلكترونية": بالوسائل ومصرفية
 يقـوم التـي اعمالهـا علـى التقنية الرقابة فيها بما الرقابة اعمال تسهيل على تتعاون ان -١

  المصارف. على الرقابة لجنة او لبنان مصرف بها
ـــــــزود ان  -٢ ـــــــة مـــــــن كـــــــل ت ـــــــدى ٢ الصـــــــيرفة مديري ـــــــان مصـــــــرف ل ـــــــة لبن ـــــــة ولجن    الرقاب

 تتبعهـا التـي التقنية القواعد وعلى عملها انظمة على يطرأ تعديل بكل المصارف على
  االلكترونية. عملياتها تنفيذ في

 االلكترونيــة عملياتهــا عــن ســنوية تقــارير اعــداد لــديها المراقبــة مفوضــي مــن تطلــب ان  -٣
   تــــــــــزود وان العمليــــــــــات بهــــــــــذه المتعلقــــــــــة والتنظيميــــــــــة التقنيــــــــــة اوضــــــــــاعها وعــــــــــن

ــــدى ٢ الصــــيرفة يــــةمدير  مــــن كــــل ــــة لبنــــان مصــــرف ل ــــى الرقابــــة ولجن    المصــــارف عل
  سنة. كل من نيسان شهر آخر اقصاها مدة خالل عنها بنسخة

  الى: وجوده، حال في االلكتروني، موقعها على تشير ان -٤
 وســــائر المصــــارف خــــص مــــا فــــي وذلــــك لبنــــان مصــــرف لــــدى تســــجيلها رقــــم   - أ 

  لبنان. مصرف لدى المسجلة المؤسسات
 اي لممارسـة لبنـان مصـرف مـن معطـى تـوفره) عنـد (والـرقم تـرخيص اي تاريخ   -ب

  القرار. هذا موضوع العمليات من

                                                           
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القراراملادة الثانية من  مبوجبعدلت هذه املادة  -١
   ١١٩٤٣مبوجـــــــــب قـــــــــرار مصـــــــــرف لبنـــــــــان رقـــــــــم » مديريـــــــــة الصـــــــــريفة« أصـــــــــبححبيـــــــــث  »املاليـــــــــة األســـــــــواق مديريـــــــــة« عـــــــــدل اســـــــــم  -٢

  .  ٤/٢/٢٠١٥تاريخ 
 .٢/١١/٢٠١٥ تاريخ ٩١٠ رقم االعالميراجع    -  



 ١مكرر  ٣٨٦
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

   ١ االلكترونية بالوسائل النقدية التحاويل عمليات الثاني: القسم
  

  االلكترونية: بالوسائل النقدية التحاويل بعمليات للقيام المطلوبة الشروط أوًال:
  

 لبنان داخل النقدية التحاويل بعمليات تقوم التي المصرفية غير المؤسسات جميع على  :٥٢ المادة
  ان: االلكترونية، بالوسائل

  اسمية. اسهمها تكون وان لبنانية مغفلة شركة بشكل منشأة تكون - ١
   االقل. على لبنانية، ليرة اراتملي خمسة رأسمالها يكون - ٢
   توجب: احكاماً  االساسي نظامها تضّمن - ٣

  كل: على المسبقة لبنان مصرف موافقة على االستحصال - أ
  االساسي. نظامها في تعديل -
 مباشـرة بصـورة االشـخاص، احـد اكتساب الى يؤدي بأسهمها وتداول اكتتاب -

  المؤسسة. هماس مجموع من %١٠ تفوق نسبة مباشرة، غير أو
   الناتجة الغير، تجاه المسؤولية، كامل وتحمل المهنية السرية على المحافظة  - ب

 خدمــة مـواقــع/نـقاط أو فـروعهــا أو المؤسسة بها تقوم التي العمليات عن
 أو الفروع داخل العاملة )Points of Electronic Transfers( التحـاويــل

  .معها متعاقد مؤسسة يا عبر أو الثانويين الوكالء عبر
  التـــــرخيص قـــــرار صـــــدور تـــــاريخ مـــــن اشـــــهر ســـــتة مهلـــــة ضـــــمن أعمالهـــــا تباشـــــر    - ٤

   الترخيص. هذا سحب طائلة تحت
   يهــدف فاعــل )Internal Control System( داخلــي ضــبط نظــام لــديها يكــون    - ٥

  المؤسسة. تواجهها ان يمكن او تواجهها التي المخاطر تدارك الى
 يمكـن بحيـث المعتمـد االلكترونيـة التحاويـل بنظـام مـرتبط محاسـبة نظـام لديها يكون    - ٦

   والواردة. الصادرة االموال تحويل لعمليات جداول آلي، بشكل استخراج،
 التـدقيق بأعمـال للقيـام )Internal Audit Officer( داخلـي تـدقيق مسـؤول تعـّين    - ٧

  عملياتها. على الداخلي
   خاصـــة وبصـــورة لبنـــان مصـــرف عـــن الصـــادرة وباالنظمـــة النافـــذة بـــالقوانين تتقيـــد  -٣ ٨

 وتحديــد تعريــف فيــه بمــا االرهــاب وتمويــل االمــوال تبيــيض بمكافحــة المتعلقــة تلــك
  ."االقتصادي الحق صاحب" هوية

  تجريها. التي للعمليات فعال الكتروني حماية نظام لديها يكون    - ٩
  المعروفة. الشركات بين من اعمالها على مراقبة مفوض تعّين  -١٠

                                                           
 ).٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القرار من الثانية املادة مبوجب القسم هذا عنوان أضيف -١
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القراراملادة الثانية من  مبوجبذه املادة عدلت ه -٢
 ).٤٩٨(تعميم وسيط رقم  ١٣/٦/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٢٦ رقم الوسيط القراراملادة السابعة من  مبوجبعدل هذا البند  -٣



  ٢مكرر  ٣٨٦

  

   لبنـــان مصـــرف لـــدى ١الصـــيرفة مديريـــةو  القانونيـــة الشـــؤون مديريـــة مـــن كـــل تعلـــم  -١١
  المصارف: على الرقابة لجنةو 
   لها. فرع اي فتح عن   - أ

 عبـر أو الفـروع داخـل العاملـة التحاويـل خدمـة مواقع/نقـاط وعنـاوين عدد عن  -ب
 هـذه فـي تعـديل يا وعـن معهـا متعاقـد مؤسسـة اي عبـر أو الثانويين الوكالء

  حصوله. فور المعلومات
 مؤسســات تكــون ان الفــروع خــارج العاملــة التحاويــل خدمــة مواقع/نقــاط علــى تفــرض -١٢

  التجاري. السجل لدى مسجلة
 خدمــة مواقع/نقــاط مــن لكــل رأســمالها مــن لبنانيــة ليــرة ماليــين عشــرة مبلــغ تخصــص -١٣

 غيـر مؤسسـة اي عبـر أو نويينالثـا الـوكالء عبـر أو الفـروع داخل العاملة التحاويل
  .معها متعاقد مصرفية

 خدمة مواقع/نقاط من اي بشأن لبنان مصرف من اعتراض أي بمضمون تلتزم - ١٤
 مؤسسة اي عبر أو الثانويين الوكالء عبر أو الفروع داخل العاملة التحاويل

   لها. المعطى الترخيص سحب طائلة تحت معها متعاقد
   لـديها للعـاملين عاليـة وكفـاءة مـؤهالت وجـود مـن دوري، بشكلٍ و  التعيين عند تتأكد،  -١٥٢

 الثـانويين الـوكالء عبـر أو الفـروع داخـل العاملة التحاويل خدمة مواقع/نقاط لدى او
  بها. يتمتعون التي االخالقية الصفات ومن معها متعاقد مؤسسة اي عبر أو

 مؤسســة اي أو الثــانويين الــوكالء قيــام عــدم مــن للتحقــق وفعالــة دائمــة بمراقبــة تقــوم  -١٦
 مصــرف عـن الصــادرة ولالنظمـة المرعيــة للقـوانين مخــالف نشـاط بــاي معهـا متعاقـد
    لبنان.

 علـى تواجههـا ان الممكـن كافـة والمخـاطر تجريهـا التي العمليات يغطي تأمين تعقد  -١٧
 فــي (تعــديل ذلــك توجــب مســتجدات ضــوء علــى ســنوياً  العقــد بهــذا النظــر يعــاد ان

 العاملـة التحاويل خدمة ومواقع/نقاط فروعها وعدد عملياتها وحجم سةالمؤس انتشار
  معها...). متعاقد مؤسسة اي أو الثانويين الوكالء عبر أو الفروع داخل

   )٣( البنـــد فـــي اليهـــا المشـــار التقـــارير تضـــمين لـــديها المراقبـــة مفوضـــي مـــن تطلـــب -١٨
 لفروعهــــــا ظيميــــــةوالتن التقنيــــــة االوضــــــاع عــــــن معلومــــــات اعــــــاله "٤ "المــــــادة مـــــن

 بعمليـــات يتعلـــق مـــا كـــل فـــي وذلـــك وجودهـــا، عنـــد التحاويـــل، خدمـــة ولمواقع/نقـــاط
  االلكترونية. النقدية التحاويل

                                                           
   ١١٩٤٣مبوجـــــــــب قـــــــــرار مصـــــــــرف لبنـــــــــان رقـــــــــم » فةمديريـــــــــة الصـــــــــري « أصـــــــــبححبيـــــــــث  »املاليـــــــــة األســـــــــواق مديريـــــــــة« عـــــــــدل اســـــــــم  -١

  .  ٤/٢/٢٠١٥تاريخ 
 .٢/١١/٢٠١٥ تاريخ ٩١٠ رقم االعالميراجع    -  
 ).٦٠٦  رقم وسيط (تعميم ٢٣/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٩ رقم الوسيط القرار من األوىل املادة مبوجب البند هذا عدل -٢



 ٣مكرر  ٣٨٦
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

   بـــــالتحقق المتعلـــــق الســـــنوي التقريـــــر اعـــــداد لـــــديها المراقبـــــة مفوضـــــي مـــــن تطلـــــب  -١٩
ـــل االمـــوال تبيـــيض مكافحـــة اجـــراءات مـــن ـــة االرهـــاب وتموي    المؤسســـة فـــي المطبق

   ٧٨١٨ رقـــم االساســـي القـــرار مـــن "١٣ "المـــادة فـــي اليـــه والمشـــار فاعليتهـــا ومـــدى
 تبيــيض لمكافحــة والمصــرفية الماليــة العمليــات مراقبــة (نظــام ١٨/٥/٢٠٠١ تــاريخ

   االرهاب). وتمويل األموال
 شــبكة عبــر االلكترونيــة بالوســائل لبنــان داخــل النقديــة التحاويــل عمليــات جميــع تنفــذ -٢٠

 محلية.
 االلكترونيــة التحاويــل خدمــة بمواقع/نقــاط الئحــة االلكترونــي، موقعهــا علــى تنشــر -٢١١

(Points of Electronic Transfers) فـور الالئحـة هـذه علـى يطـرأ تعـديل وأي 
 اســــم التاليــــة: المعلومــــات االقــــل علــــى الالئحــــة هــــذه تتضــــمن أن يجــــب حصــــوله.
  الهاتف... رقم كز،المر  عن المسؤول اسم شارع)، بلدة، (قضاء، العنوان المركز،

  
 النقدية التحاويل بعمليات تقوم التي المصرفية غير اللبنانية المؤسسات جميع على  :٢ ٦ المادة

  : أن االلكترونية بالوسائل الخارجية
  اسمية. اسهمها تكون وان لبنانية مغفلة شركة بشكل منشأة تكون -١
   االقـــــــــل علـــــــــى لبنانيـــــــــة، ليـــــــــرة مليـــــــــون وخمســـــــــون ســـــــــبعماية رأســـــــــمالها يكـــــــــون -٢

   لبنان. داخل تحاويل بعمليات تقوم التي المؤسسات من تكن لم ما
  لبنان. مصرف بها يقبل للتحاويل دولية بشبكة مرتبطة تكون -٣
  القرار. هذا من "٥ ة"الماد من )٢١( وبالبند )١٩( الى )٣( من بالبنود تتقيد -٤٣ 

 
   اعــــــاله "٢ "المــــــادة مــــــن )٤( البنــــــد فــــــي اليهــــــا المشــــــار االجنبيــــــة المؤسســــــات علــــــى   :٢ ٧ المادة

  ان: االلكترونية بالوسائل الخارجية النقدية التحاويل عمليات تتعاطى والتي
   لبنانيـــة، ليـــرة مليـــون وخمســـون ســـبعماية مبلـــغ لبنـــان فـــي فرعهـــا عمـــالال تخصـــص -١

   االقل. على
  لبنان. مصرف بها يقبل للتحاويل دولية بشبكة مرتبطة تكون  -٢
  القرار. هذا من "٥ "المادة من )١٩( الى )٤( من بالبنود تتقيد -٣

                                                           
   )،٥٢٩ رقـــــم وســـــيط (تعمـــــيم ١٩/٩/٢٠١٩ تـــــاريخ ١٣١٠٨ رقـــــم الوســـــيط القـــــرار مـــــن األوىل املـــــادة مبوجـــــب البنـــــد هـــــذا أضـــــيف -١

 االوىل املـــادتني بأحكــام للتقيــد ٣١/١٢/٢٠١٩ االقصــى حــدها مهلــة املعنيــة الشــركات متــنح «اآليت: علــى الرابعــة مادتــه نّصــت وقــد
 »القرار. هذا من والثانية

 ).٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القرار من الثانية املادة مبوجب املادة هذه عدلت -٢
   ، )٥٢٩ رقـــــم وســـــيط (تعمـــــيم ١٩/٩/٢٠١٩ تـــــاريخ ١٣١٠٨ رقـــــم الوســـــيط القـــــرار مـــــن الثانيـــــة املـــــادة مبوجـــــب البنـــــد هـــــذا عـــــدل -٣

 االوىل املــادتني بأحكــام للتقيــد ٣١/١٢/٢٠١٩ االقصــى حــدها مهلــة املعنيــة الشــركات متــنح «وقــد نّصــت مادتــه الرابعــة علــى اآليت:
 »القرار. هذا من والثانية



  ٤مكرر  ٣٨٦

  

 بالوسـائل النقديـة التحاويـل بعمليـات تقـوم التـي كافة المصرفية غير المؤسسات على:١مكرر ٧ المادة
 االلكترونية:

 الخـــارج مـــن اليهـــا وارد االجنبيـــة بـــالعمالت الكترونـــي نقـــدي تحويـــل اي قيمـــة تســـدد ان -
   االميركي. بالدوالر

  .تحويل كل عن المقتطعة والرسوم تالعموال عن وصريح واضح بشكل العميل تعلم ان -
  

 تقـوم التـي القـرار هـذا مـن "٢ "المادة من )٤و( )٣( البندين في المحددة المؤسسات على :٢ ٨ المادة
 موجوداتهــا ان الــدوام، علــى تثبــت، ان  اإللكترونيــة بالوســائل النقديــة التحاويــل بعمليــات

 قيمـــة االقـــل علـــى يســـاوي بمبلـــغ الغيـــر تجـــاه عليهـــا المتوجبـــة المطلوبـــات بالفعـــل تفـــوق
  اجنبية. لمؤسسة فرع كانت اذا لبنان، في  العمالها المخصص المبلغ او رأسمالها

ـــد ان بخســـائر اصـــيبت اذا المؤسســـات هـــذه علـــى   مخصصـــاتها او رأســـمالها تكـــوين تعي
 بممارســـة لهـــا الممنـــوح التـــرخيص ســـحب طائلـــة تحـــت االكثـــر لـــىع اشـــهر ســـتة خـــالل

  لبنان. في عملياتها

  
 امـر تضـمين اإللكترونيـة بالوسـائل النقديـة التحاويـل بعمليـات تقـوم التي المؤسسات على  :٢ ٩ المادة

 والعنـوان) (االسـم دقيـق بشـكل بالتحويـل اآلمـر هويـة كامـل بـه فقةالمر  والرسائل التحويل
 األموال هذه ومصدر حساب رقم وجود عدم حال في خاص مرجع رقم أو الحساب ورقم

     للحالة. وفقاً  اإلقتصادي، الحق وصاحب المستفيد وهوية وغايتها ووجهتها
 كاملـــة عنهـــا نـــوهالم بالمعلومـــات المختصـــة الســـلطات تزويـــد المؤسســـات هـــذه علـــى كمـــا

  طلبها. تاريخ من عمل أيام ثالثة مهلة خالل
  

   :٣مكرر ٩ المادة
 التالية: بالعبارات يقصد :أوالً 

 أو نوعها كان مهما مؤسسة أو شركة كان سواء معنوي أو طبيعي شخص كل   :العميل"" -
 منظمـة أو هيئـة أو )Trust( كالــ )Legal Arrangement( قانونيـة بنيـة ايـة
 الرعايـــــة دور التعاونيـــــات، التعاضـــــد، (صـــــناديق الـــــربح تتـــــوخى ال جمعيـــــة أو

 إلخ...) األندية، الخيرية، الجمعيات اإلجتماعية،

                                                           
مث أدخـــل آخـــر تعـــديل  )٥١٤ رقـــم وســـيط (تعمـــيم ١٤/١/٢٠١٩ تـــاريخ ١٢٩٧٨ رقـــم الوســـيط القـــرار مبوجـــب املـــادة هـــذه يفتضــأ -١

 ).٥٦٦ (تعميم وسيط رقم ٦/٨/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٥٥مبوجب القرار الوسيط رقم 
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ مرق الوسيط القراراملادة الثانية من  مبوجبعدلت هذه املادة  -٢
  مث عــــدلت مبوجـــــب  )٣٩٣ رقـــــم وســــيط (تعمـــــيم٣٠/٦/٢٠١٥ تــــاريخ ١٢٠١٨ رقـــــم الوســــيط القـــــرار مبوجــــب املـــــادة هــــذه يفتضــــأ -٣

 ).٦٠٦  رقم وسيط (تعميم ٢٣/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٩ رقم الوسيط القراراملادة الثانية من 



 ٥مكرر  ٣٨٦
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

   :Owner) (Beneficial االقتصادي" الحق صاحب" -
ــــــلة فــــــي يــــــًا،فعل يســــــيطر أو يملــــــك طبيعــــــي شــــــخص كــــــل النهائيــــــة المحص  

(Ultimately) العميـــــــــــل" علـــــــــــى مباشــــــــــرة، غيـــــــــــر أو مباشـــــــــــرة بصــــــــــورة"   
ـــــــــى و/أو ـــــــــذي الطبيعـــــــــي الشـــــــــخص عل ـــــــــتم ال ـــــــــات ت ـــــــــة العملي ـــــــــه نياب    .عن
 يكــون التــي الحــاالت المباشــرة غيــر الســيطرة و/أو التملــك حــاالت مــن تعتبــر
 وسـائل اللخـ مـن أو متسلسـلة تملكـات خـالل مـن السـيطرة و/أو التملك فيها

   مباشرة. غير سيطرة
   القــــرار هــــذا مــــن "٢ "المــــادة مــــن )٤و( )٣( البنــــدين فــــي المحــــددة المؤسســــات مــــن أي علــــى    ثانيًا:

  يلي: بما االقل على التقيد اإللكترونية بالوسائل النقدية التحاويل بعمليات تقوم والتي
 بصرف اإلقتصادي الحق وأصحاب للعمالء بالنسبة الواجبـة العنايـة إجراءات تطبق أن  -١

 الـــدائمين عمالئهـــا مـــن كـــل هويـــة مـــن التحقـــق تشـــمل والتـــي العمليـــة قيمـــة عـــن النظـــر
 ملكيـــة هيكلـــة كيفيـــة وفهـــم عملهـــم طبيعـــة وتحديـــد المقيمـــين وغيـــر المقيمـــين والعـــابرين،
 ونوعــه التعامـل مــن الغـرض وتحديـد وفهــم عليـه السـيطرة كيفيــة و/أو المعنـوي الشـخص

 الحــق "صـاحب وتحديـد الغـرض، بهـذا تتعلــق معلومـات علـى لحصـولا اإلقتضـاء وعنـد
 الحــاالت فــي الســيما مســتمر، بشــكل العمليــات ومراقبــة األمــوال ومصــدر االقتصــادي"

 اآلتية:
  عمل. عالقة إنشاء أو التعامل إجراء عند او قبل  -  أ 
   يبلـــــغ الـــــبعض بعضـــــها مـــــع مرتبطـــــة متعـــــددة عمليـــــات او عمليـــــة تنفيـــــذ عنـــــد  -ب 

  يعادله. ما أو /د.أ.١٠٠٠٠/ مجموعها قيفو  أو
  إرهاب. تمويل أو أموال تبييض بمحاولة العمالء أحد قيام حول شك نشأ إذا  -ج 

 النسبية االهمية اساس على الحالية، العمل لعالقات بالنسبة اإلعتبار بعين تاخذ ان  -٢
 اتخاذها دوموع ذلك قبل اتخذت قد الواجبة العناية إجراءات كانت إذا ما والمخاطر،

  عليها. الحصول تم التي البيانات كفاية ومدى
 أو الوثــائق اإلقتصــادي"، الحــق و"صــاحب "العميــل" هويــة مــن التحقــق بغيــة تطلــب، نا    -٣

 التالية: الرسمية البيانات
 القيـد بيـان أو الهويـة بطاقـة أو السـفر جـواز عن نسخة  طبيعيًا، شخصاً  كان إذا  -أ 

 إقامة. إجازة أو اإلفرادي
 نســـخة قانونيـــة، بنيـــة أو مؤسســـة أو شـــركة كـــان ســـواء معنويـــاً  شخصـــاً  كـــان إذا  -ب

 التســجيل، شــهادة األساســي، النظــام مــن كــل عــن لألصــول وفقــاً  عليهــا مصــادقاً 
 أو مباشـرة (بصـورة الحصـص أو األسهم توزيع كيفية تبين ،الئحة الملكية هيكلية

 هويـة عـن صـورة إلـى إلضـافةبا بـالتوقيع المفوضـين بأسـماء والئحة مباشرة) غير
 بصـورة يملكـون، الـذين الطبيعيـين واألشـخاص المـدراء و القانوني الممثل من كل

  الشركة. إدارة على الفعلية السيطرة تخولهم نسبة مباشرة، غير أو مباشرة
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 بصـورة االقتصادي الحق اصحاب و للعمالء الواجبة العناية بإجراءات القيام تعّذر عند    -٤
 فــي المحــددة تلــك ســيما كافــة المطلوبــة بالمعلومــات واإلحتفــاظ إلستحصــالا أو مرضــية
 عالقـة إنهاء أو المعاملة إجراء أو التعامل بدء عدم ينبغي ،هذه (مكرر) التاسعة المادة

  الخاصة". التحقيق "هيئة بإبالغ القيام في الّنظر يجب كما العمل،
ــــغ نهــــام كــــل قيمــــة تفــــوق التــــي بالعمليــــات خاصــــة ســــجالت مســــك    -٥    د.أ. ١٠،٠٠٠ مبل

  يعادله. ما او
 العمليـة كانـت إذا الوكالـة عـن األصـل طبق نسخة أو أصل إبراز العميل من تطلب ان    -٦

 الوكيـل بهويـة المتعلقـة المسـتندات عن صورة إبراز إلى باإلضافة وكيل، طريق عن تتم
 البنــد  يفــ عليهــا المنصــوص الواجبــة، العنايــة إجــراءات تطبيــق يتوجــب كمــا والموكــل،

  المهني. غير الوكيل على هذا، "ثانيًا" المقطع من )١(
  اإلقتصــــــــــــــادي" الحــــــــــــــق و"صــــــــــــــاحب "العميــــــــــــــل" عــــــــــــــن بمعلومــــــــــــــات االحتفــــــــــــــاظ    -٧

(Beneficial Owner)، العمـل مقـرّ  وعنـوان إقامتـه مكـان وعنـوان الكامـل إسمه سيما 
 مهنتــه عمــل،لل الرئيســي المكــان االخــتالف حــال وفــي المعنــوي للعميــل بالنســبة المســّجل
   للتحقــــــــق اعتمــــــــدت التــــــــي الوثــــــــائق جميــــــــع عــــــــن وبنســــــــخ المــــــــالي وضــــــــعه وعــــــــن

 المســتندات وبجميــع العمــل عالقــة إنهــاء بعــد األقــل علــى ســنوات خمــس لمــدة تقــدم ممــا
ـــــــة    تحليـــــــل اي ونتـــــــائج التجاريـــــــة المراســـــــالت يشـــــــمل بمـــــــا كافـــــــة بالعمليـــــــات المتعلق

   يمكـــــن بحيـــــث العمليـــــة، زإنجـــــا بعـــــد األقـــــل علـــــى ســـــنوات خمـــــس لمـــــدة إجـــــراؤه، يـــــتم
ــيالً  الضــرورة عنــد الســجالت هــذه تشــكل أن  أي وجــود حــال فــي والمالحقــة للمــداعاة دل

 . جرمي نشاط
 كانــت إذا الخاصــة"، التحقيــق "هيئــة لـــ رئيســاً  بصــفته فــورًا، لبنــان مصــرف حــاكم إبــالغ    -٨

ـــديها  او العمليـــة بـــأن موضـــوعية، أو معقولـــة اســـباب علـــى بنـــاء شـــكوك، او تاكيـــدات ل
 أو إرهـاب تمويـل او بهـا مرتبطـة أصـلية جـرائم أو أموال بتبييض تتعلق إجرائها محاولة
 أو أمـوال بتبيـيض اشـتباه تـوفر حـاالت فـي انه كما إرهابية. منظمات أو إرهابية أعمال
 الواجبـة العنايـة عمليـة تنفيـذ أن منطقيـة ألسـباب واعتقادهـا المؤسسـة لدى إرهاب تمويل
 إبـــالغ يـــتم ان علـــى االجـــراءات هـــذه مواصـــلة عـــدم حينهـــا يســـمح العميـــل، ينبـــه ســـوف
 فورًا. "الهيئة"

 لمكافحـة فاعـل  )Internal Control System( داخلـي ضـبط نظـام واعتمـاد وضـع    -٩
  ادنى: كحد يشمل االرهاب وتمويل االموال تبييض

 اإلرهـــاب وتمويـــل األمـــوال تبيـــيض لمكافحـــة وفعـــال كـــافٍ  إجـــراءات دليـــل وضـــع  -أ
 العنايـــة إجـــراءات أدنـــى كحــد يشـــمل العليـــا اإلدارة قبـــل مــن ومعتمـــد عليـــه قموافــ

  معين. مبلغ وتفوق عملياتهم تتكرر التي العمالء تجاه المطلوبة الواجبة
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 أن علـى اإلدارة، مسـتوى علـى )Compliance Officer( امتثـال ضـابط تعيـين  -ب
 اإلرهـــاب ويـــلوتم األمـــوال تبيـــيض مكافحـــة مجـــال فـــي الكافيـــة الخبـــرات يمتلـــك

  كالتالي: مهامه تكون المجال، هذا في تدريبية لدورات باستمرار ويخضع
 وطــــرق بــــرامج حــــول دوري بشــــكل الثــــانويين والــــوكالء المــــوظفين تــــدريب -

 اإلرهاب. وتمويل االموال تبييض مكافحة
 العمليات. لمراقبة معلوماتية برامج اعتماد -
ـــارير بإعـــداد القيـــام - ـــة تق ـــة عـــن دوري ـــاتالعمل مراقب ـــى ترتكـــز ي  المخـــاطر عل

)Risk Based Approach( المطلوبــة، بــاالجراءات التقيــد مــدى وعــن 
 بـــاإلجراءات الثـــانويين الـــوكالء إلتـــزام مـــدى أيضـــاً  التقـــارير تشـــمل ان علـــى

 واالنظمة.
 وتمويــــل األمــــوال تبيــــيض مكافحــــة بــــرامج فــــي الثــــانويين الــــوكالء اشــــراك -

 اإلرهاب.
 العنايـة إجـراءات بموجب عليها الحصول تمي التي المعلومات ان من التأكد -

 باستمرار. محدثة الواجبة
 المخــاطر، درجــة مــع بالتناســب المعــّززة، الواجبــة العنايــة إجــراءات تطبيــق -

 الطبيعيـــــين االشـــــخاص مـــــع تـــــتم التـــــي والعمليـــــات العمـــــل عالقـــــات علـــــى
 مجموعة تدعو التي الدول من المالية) المؤسسات ذلك في (بما والمعنويين

 الغــرض، لهــذا يــتم، أن علــى بحقهــا. اإلجــراء ذلــك إتخــاذ إلــى المــالي لالعمــ
 كــل بعــد خاصــة دوري بشــكل المجموعــة لهــذه االلكترونــي الموقــع مراجعــة
   لها. عام إجتماع

 تبيــــيض بعمليــــات المتعلقــــة المجمعــــة للمعلومــــات ممكننــــة مركزيــــة تنظــــيم -
 قبـل مـن مـمتع التـي األسـماء األقـل، علـى تتضمن اإلرهاب وتمويل األموال
 المعنيــة المؤسســة قبــل مــن عنهــا المبلــغ واالســماء الخاصــة" التحقيــق "هيئــة

 مستمرة. بصورة وتحديثها "الهيئة" الى
 وتقييمهـا لـديها اإلرهـاب وتمويـل األمـوال تبيـيض مخـاطر لتحديـد مالئمـة خطـوات اتخاذ -١٠

 Risk( اطرالمخــ علــى مبنيــة مقاربــة المخــاطر، فهــم الــى باإلســتناد وٕاعتمــاد، وفهمهــا
Based Approach( مخــاطر المخــاطر، درجــات وفـق والعمليــات العمــالء لتصــنيف 

 High عاليـة ومخـاطر (Medium Risk) متوسـطة مخاطر )،Low Risk( محدودة
Risk).(  البلـد مخـاطر العميل، مخاطر الحصر، ال الذكر سبيل على باإلعتبار تؤخذ 

 الخدمات. ومخاطر
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 )Risk Based Control( المخــاطر علــى ترتكــز للمراقبــة وٕاجــراءات تــدابير وضــع -١١
 واألشـــخاص االقتصــادي الحـــق واصــحاب العمــالء خـــص مــا فــي أدنـــى، كحــد والقيــام،

 عـــائالتهم وأفـــراد المـــالي العمـــل مجموعـــة تعريـــف وفـــق )PEP’s( سياســـياً  المعرضـــين
   ليــة"عا "مخــاطر بدرجــة المصنفـــة والعمليــات بهــم وثيقــة بعالقــة المــرتبطين واألشــخاص

)High Risk(  ًالمخـــاطر لتصـــنيف وفقـــا  )Risk Scoring،( التـــدابير باعتمـــاد 
 وخفضها: المخاطر إلدارة التالية المعّززة واإلجراءات

 لعالقـــة المعـــززة المســـتمرة بالمتابعـــة والقيـــام أولويـــة وٕاعطائهـــا المراقبـــة فـــي التشـــدد  -
  العمل.

 االقتصـادي الحـق واصحاب ءالعمال عن تفصيالً  أكثر معلومات على اإلستحصال  -
)Beneficial Owners( )Increased KYC Levels( مصـدر تحديـد سـيما 

  ثروتهم.
 ولتنفيـذ العمـالء مـع التعامـل إستمرار أو للتعامل العليا اإلدارة موافقة على الحصول  -

  المحددة. المخاطر درجة مع يتناسب بما العمليات
  ).Periodic review of relationship( العمالء مع للعالقة دورية مراجعة إجراء  -
  ).Peer Comparison( المعتمد المشابه التصنيف مع مستمرة مقارنة إجراء  -
 االقتصــادي" الحــق "صــاحب أو "العميــل" كــان إذا مــا لتحديــد مناســب نظــام وضــع  -

)Beneficial Owner(  ًسياسياً  معرضاً  شخصا )PEP’s.(  
   معه. التعامل وحسن "العميل" مع العالقة لنشوء يةالزمن الفترة اإلعتبار بعين األخذ -
   المعتمد. التصنيف وفق الالزمة الرقابة إلجراء المعلوماتية ببرامج اإلستعانة -
 عليهـا المنصـوص الموجبـات الى تستند العليا، االدارة قبل من خاصة سياسة اعتماد -

 المطلــــوب طالضــــب اجــــراءات وتحديــــد المخــــاطر وادارة لتصــــنيف المــــادة، هــــذه فــــي
  المعنيين. قبل من تنفيذها

 بـه الرقابيـة الجهـات لتزويـد وحفظـه اللـزوم عنـد وتحديثه المخاطر تقييم نتائج توثيق   -
  الضرورة. عند

 معــايير ويســتوفي والرقابــة للتنظــيم خاضــع انــه مــن ثالــث طــرف مــع التعامــل عنــد التأكــد    -١٢
 والتأكـد كمـا بالسـجالت واإلحتفـاظ الواجبة العناية إجراءات حول المالي العمل مجموعة

 "العميـل" علـى للتعـرف معلومـات أيـة علـى تـأخير ودون فـوراً  منـه الحصـول إمكانية من
 علـــى التعـــرف بيانـــات عـــن وبنســـخ العمـــل طبيعـــة وفهـــم اإلقتصـــادي" الحـــق و"صـــاحب

  الواجبة. العناية بإجراءات المرتبطة والمستندات "العميل"
 النهائيــة المســؤولية الثالــث الطــرف مــع تتعامــل التــي الجهــة تتحمــل االحــوال جميــع وفــي
 أن علــى خارجـه، أو لبنــان داخـل الثالــث الطـرف كــان سـواء الواجبــة العنايـة تــدابير عـن
 التي بالدول المرتبطة سيما المخاطر مستوى خفض تدابير التعامل عند باإلعتبار يؤخذ

 كاف. غير بشكل تطبقها أو المالي العمل مجموعة توصيات تطّبق ال
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 تطـــوير نتيجـــة تنشـــأ قـــد التـــي اإلرهـــاب وتمويـــل األمـــوال تبيـــيض مخـــاطر وتقيـــيم تحديــد    -١٣
 الخـدمات لتقـديم الجديـدة الوسـائل ذلـك فـي بمـا جديـدة مهنيـة وممارسات جديدة منتجات

 مــن بكــل يتعلــق مــا فــي التطــوير قيــد أو جديــدة تقنيــات اســتخدام عــن تنشــأ التــي وتلــك
 هـذه إطـالق قبـل للمخـاطر تقيـيم إجراء يقتضي كما سابقًا. ودةوالموج الجديدة المنتجات
 تلـــك إلدارة مناســـبة تـــدابير واتخــاذ اســـتخدامها أو التقنيـــات أو الممارســـات أو المنتجــات
 وخفضها. المخاطر

 العمـالء إعالم وعدم التامـة السـرية إلتزام المسؤولية، طائلة تحت الموظفين، من الطلب    -١٤
 تقــوم سـوف أو أبلغت المؤسسة بأن األطراف من غيرهم إعالم أو بإعالمهم السماح أو

 عمليــات بوجــود شـــكوك أو تـــأكيدات وجــود حــال فــي " الخاصـــة التحقيــق هيئـــة " بــإبالغ
 أو باإلســتعالم الخاصـــة" التحقيــق "هيئـــة قيـــام عنـــد أو إرهـــاب تمويـــل أو أمــوال تبيــيض

   األخيــــــرة هـــــذه عـــــن قــــــرار صـــــدور قبـــــل حســـــاباتهم، فــــــي أو عمليـــــاتهم فـــــي بالتــــدقيق
 العالقة. أصحاب وٕابالغ الحسابات هذه عن المصرفية السرية برفع

 تمتلـــك التــي الخـــارج فــي العاملـــة التابعــة والشـــركات للفــروع بالنســـبة أدنــى كحـــد إعتمــاد    -١٥
 ةنتيجـ ذلـك، تعــذر حــال وفــي القرار هـذا فـي عليها المنصوص اإلجراءات فيها، أغلبية

 او الفـرع وجـود مكـان فـي بهـا المعمـول الملزمــة واألنظمــة الــقوانين أحكام مـع تعارضـها
 تبيـيض مخـاطر إلدارة مناسـبة إضـافية إجـراءات تطبيـق المؤسسة على التابعة، الشركة
 بذلك. الخاصة" التحقيق "هيئة وٕاعالم اإلرهاب وتمويل األموال

 مســــتوى علــــى اإلرهــــاب وتمويــــل االمــــوال يــــيضتب مكافحــــة بــــرامج تطبيــــق مــــن التحقــــق  -١٦
ــــة المجموعــــة ــــروع جميــــع يشــــمل بمــــا ككــــل، المالي ــــي التابعــــة والشــــركات الف    تمتلــــك الت
  التالية: التدابير البرامج هذه تتضمن ان على فيها. اغلبية المجموعة

  تجـــــــاه الواجبـــــــة بالعنايـــــــة المتعلقـــــــة المعلومـــــــات لتبـــــــادل وٕاجـــــــراءات سياســـــــات -
 اإلرهاب. وتمويل األموال ييضتب ومخاطر العمالء

 والشـــركات الفـــروع مـــن والعمليـــات بـــالعمالء المتعلقـــة المعلومـــات تـــوفير موجـــب -
 مكافحــة ألغــراض ضــروريًا، ذلــك يكــون عنــدما المجموعــة مســتوى علــى التابعــة
 التقــــارير المعلومــــات هــــذه تتضــــمن ان علــــى اإلرهــــاب وتمويــــل األمــــوال تبيــــيض
 تتلقـى، ان ينبغـي كمـا اعتياديـة. غيـر تبـدو التـي األنشـطة عـن والتقارير التحليلية

ـــى   مـــن المعلومـــات هـــذه مثـــل التابعـــة والشـــركات الفـــروع المجموعـــة، مســـتوى عل
 والتقــارير المعلومــات وتحليــل المخــاطر مــع ويتناســب يــتالءم بمــا اإلمتثــال ضــابط

 اإلعتيادية. غير والعمليات
 بمــا المتبادلــة، علومــاتالم واســتخدام الســرية بشــأن كافيــة ضــمانات تــوفير موجــب -

  "العميل". تنبيه أو إعالم لعدم ضمانات يشمل
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 عليهــا آخــرى، دولــة فــي والمســتلمة لبنــان مــن المحولــة نفســها هــي المؤسســة كانــت إذا    -١٧
 "هيئـــة إبـــالغ ضــرورة لتحديـــد والمســتفيد بالتحويـــل مــراآل عـــن كافــة المعلومـــات جمــع

 فيجـب العملية بشأن "الهيئة" إبالغ ةالمؤسس قررت وٕاذا عدمه، من الخاصة" التحقيق
 بها. الصلة ذات كافة المعلومات إرفاق

 لقـوى العامـة للمديرية اإللكتروني الموقع على يتم تحديث اي بمراجعة باستمرار القيام  -١٨
 علـى والمدرجـة المحـددة باالسـماء يتعلق ما في )www.isf.gov.lb( الداخلي األمن

 معنيــــين وكيانــــات ومعنــــويين طبيعيــــين اشــــخاص ماءباســــ المتعلقــــة الوطنيــــة الالئحــــة
 المعلوماتيــــة البــــرامج خــــالل مــــن وذلــــك االرهــــاب، تمويــــل او االرهــــاب فــــي بتــــورطهم
 بتجميـد المتعلقـة بشـأنهم الخاصـة" التحقيـق "هيئـة قـرارات بتطبيـق فـوراً  والقيـام المتوفرة
 األخــرى األصــول أو بهــا القيــام محاولــة يــتم التــي تلــك فيــه بمــا العمليــات او االمــوال
 شـكل بـأي وجـدت حـال في وذلك سيطرتها، تحت تكون التي أو االسماء لهذه العائدة

 الخاصـة" التحقيـق "هيئـة تزويد يتم ان على مشترك...) مباشر، غير أو (مباشر كان
 لـديها المتـوفرة وبالمعلومـات بـذلك قامت انها يفيد بما ساعة ٤٨ اقصاها مهلة وخالل

   الخصوص. بهذا
 علــى ومدرجــة محــددة وتفاصــيل واســم عمالئهــا احــد اســم بــين تشــابه وجــود لحــا فــي

ـــوه الوطنيـــة الالئحـــة ـــق "هيئـــة ابـــالغ يقتضـــي هـــذا، )١٨( البنـــد فـــي عنهـــا المن  التحقي
 بذلك. الخاصة"

 الالزمـــة بالمراجعــات القيــام لجهـــة المــالي العمــل لمجموعـــة الســابعة التوصــية تطبيــق    -١٩
 أو بهـــا القيــام محاولــة يـــتم التــي تلــك فيـــه بمــا للعمليــات او لالمـــوال الفــوري والتجميــد
 اقصــاها مهلــة خــالل الخاصــة" التحقيــق "هيئــة تزويــد يــتم ان علــى األخــرى، األصــول

 الخصـــوص بهـــذا لـــديها المتـــوفرة وبالمعلومـــات بــذلك قامـــت انهـــا يفيـــد بمـــا ســاعة ٤٨
ــــيم يــــاموالق كمــــا الخاصــــة"، التحقيــــق "هيئــــة بــــإبالغ التشــــابه حــــاالت فــــي والقيــــام  بتقي

   المرتبطة. المخاطر
 إحتمـــال علــى كداللــة ادنــاه المعــددة بالمؤشـــرات الحصــر، ال المثــال ســبيل وعلــى األخــذ، -٢٠

 مبررة: تكن لم حال في إرهاب تمويل أو اموال تبييض عمليات وجود
 "العميل": بـ المرتبطة المؤشرات   -أ

 تنفيــــذ أجــــل مــــن العمــــل أو الســــكن مكــــان عــــن بعيــــدة منــــاطق الــــى االنتقــــال -
 التحويل.

 التحويل. من المستفيد عن "العميل" لدى الدقيقة المعلومات توافر عدم -
  الرشوة. عرض -
 ثالثة. أطراف أو وهمية أسماء فيها تستخدم تحاويل -
 التحويل. لتنفيذ اعتيادية غير مصاريف لدفع "العميل" إستعداد -
 المالي. لعميل""ا وضع مع تتطابق ال متكررة تحاويل تنفيذ طلب و/أو تنفيذ -
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 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

 وجـود دون ثالثـة أطـراف ألمـر التحاويل من كبير عدد تنفيذ طلب و/او تنفيذ -
 واضح. مبرر

 التحقـق بـاجراءات خـاص بشـكل تتعلـق مبـررة غيـر باستفسارات "العميل" قيام -
 المعتمدة.

 تحويله. يريد الذي المبلغ لقيمة "العميل" جهل -
 "العميل". عمالأ إلى بصلة تمت ال المحّولة الواردة المبالغ -

 بالعمليات: المرتبطة المؤشرات   -ب
 التحقق. مبلغ دون ما إبقائها بهدف التحويل عمليات تجزئة -
 العمالء. من عددٍ  عبر الواحد للمستفيد المتعددة التحاويل تنفيذ -
 "العميل". لـ عليه المتعارف التحاويل وعدد حجم في فجائي تبدل -
 ء.عمال عدة قبل من واحد عنوان إستعمال -
 معلومــــات أو مســــتندات تقــــديم "العميــــل" مــــن ُيطلــــب أن مــــا العمليــــة إلغــــاء -

 إضافية.
 الثانويين: بالوكالء المرتبطة المؤشرات   -ج

 مرتفعة. مخاطر ذات جغرافية مناطق في الوكيل تواجد   -
  الوكيل. عمليات حجم في مبرر غير تبدل حصول   -
 الصادرة. ويلوالتحا الواردة التحاويل حجم بين موازاة عدم   -
  المخدرات. تصدير مواسم خالل الوكيل عمليات حجم إرتفاع   -

  
   القـــــرار هـــــذا مـــــن "٢ "المـــــادة مـــــن )٤و( )٣( البنـــــدين فـــــي المحـــــددة المؤسســـــات علـــــى  :١٠١ المادة

ــــي ــــوم الت ــــات تق ــــة التحاويــــل بعملي    الماليــــة بياناتهــــا تعــــد ان اإللكترونيــــة بالوســــائل النقدي
 ٢/١٢/٢٠٠٠ تـــــاريخ ٧٧٢٣ رقــــم االساســـــي بــــالقرار رفـــــقالم ،٢٠١٠ لالنمــــوذج وفقــــاً 

  المصارف). بوضعية (المتعلق
  

 النقدية التحاويل بعمليات للقيام لها المرخص بالمؤسسات الئحة نانبل مصرف ينشر  :١١٢ المادة
   وينشر سنة كل من الثاني كانون شهر خالل الرسمية ريدةالج في االلكترونية بالوسائل

   . الالئحة هذه على يطرأ تعديل كل كذلك الرسمية الجريدة في
 اشــهر ســتة لمــدة عملياتهــا ممارسـة عــن تتوقــف التــي المؤسسـة الالئحــة هــذه مــن تشـطب
  .متتالية

  

                                                           
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القرارادة الثانية من امل مبوجبأضيفت هذه املادة  -١
  ، مث عــــــــّدلت )٣٢٥ رقــــــــم وســــــــيط (تعمــــــــيم ٦/٦/٢٠١٣ تــــــــاريخ ١١٤٤٥ رقــــــــم الوســــــــيط القــــــــرار مبوجــــــــبأضــــــــيفت هــــــــذه املــــــــادة  -٢

   .)٥٢٩ سيط(تعميم و  ١٩/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠٨مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم 



  ١٢مكرر  ٣٨٦

  

  الترخيص: مستندات :ثانياً 
  

 النقديــــة التحاويـــل بعمليــــات للقيـــام لبنـــان صــــرفم مـــن تـــرخيص علــــى الحصـــول بغيـــة  :١ ١٢ المادة
   )٣( البنـــــــد فـــــــي اليهـــــــا المشـــــــار اللبنانيـــــــة المؤسســـــــات علـــــــى االلكترونيـــــــة، بالوســــــائل

 اإللكترونيـة، بالوسـائل النقدية التحاويل بعمليات تقوم التي القرار هذا من "٢ "المادة من
   به: مرفقاً  اصلية، منها واحدة نسخ، ثالث على بطلب تتقدم أن
ــــــت مســــــتند  -١ ــــــة مثب ــــــذين واالشــــــخاص المؤسســــــين لهوي ــــــاب سيســــــاهمون ال  باالكتت

   هويــــة أو افــــرادي قيــــد (اخــــراج عليــــا اداريــــة بمهــــام تكلــــيفهم المتوقــــع واالشــــخاص
 مـن أي كـان اذا التجـاري السـجل في التسجيل ملف عن نسخة أو سفر، جواز أو

 معنويًا). شخصاً  المساهمين أو المؤسسين
 مــنهم كــل ســيرة تتضــمن أعــاله المحــددين االشــخاص مــن كــل نمــ موقعــة بيانــات -٢

 لـذممهم دقيـق وتقيـيم الماديـة) المعلومـات مـن وغيرهـا والخبـرات (الشهادات الذاتية
  المالية.

 تاريخهــا يعــود ال االشــخاص هــؤالء مــن لكــل العائــد العــدلي الســجل عــن خالصــة    -٣
  أشهر. ثالثة من الكثر

   الرأســـــــمال، فــــــي االكتتــــــاب ينـــــــوون لــــــذينا مــــــن لكـــــــل المســــــاهمة بنســــــبة بيــــــان  -٤
  توزيعها. وكيفية وجدت، ان االسهم، فئات يتضمن أن على

  اعتمادها. المزمع االدارية والهيكلية للشركة االساسي النظام من كل مشروع  -٥
ـــــــــة المســـــــــتندات  -٦ ـــــــــة وبالقواعـــــــــد العمـــــــــل بأنظمـــــــــة المتعلق ـــــــــي التقني    ســـــــــتتبعها الت

 فعــال الكترونــي حمايــة نظــام لــديها ان تثبــت التــيو  االلكترونيــة عملياتهــا تنفيــذ فــي
 فـــي المحـــددة المســـتندات االقـــل علـــى تتضـــمن ان علـــى تجريهـــا التـــي للعمليـــات

  القرار. بهذا المرفق )١( رقم الملحق
 خـص مـا فـي للتحاويـل الدوليـة الشـبكة مـع الموقـع العقـد عـن االصـل طبق نسخة  -٧

   الخارجية. ةالنقدي التحاويل بعمليات تقوم التي المؤسسات
 كافـة والمخـاطر تجريهـا التـي العمليات يغطي تأمين عقد عن االصل طبق نسخة  -٨

  تواجهها. ان الممكن
  

ــــل بعمليــــات بالقيــــام ترغــــب التــــي الصــــرافة مؤسســــات علــــى :١ ١٣ المــــادة  بالوســــائل النقديــــة التحاوي
 بــه اً مرفقــ اصــلية، منهــا واحــدة نســخ، ثــالث علــى تــرخيص بطلــب تتقــدم ان االلكترونيــة
   اعاله. "١٢ "المادة من )٨و( )٧و( )٦( البنود في اليها المشار المستندات

  

                                                           
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القراراملادة الثانية من  مبوجبأضيفت هذه املادة  -١



 ١٣مكرر  ٣٨٦
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

 الخارجيـة النقدية التحاويل بعمليات للقيام لبنان مصرف من ترخيص على الحصول بغية :١٤١ المادة
  )٤( البنـــــــد فـــــــي اليهـــــــا المشـــــــار االجنبيـــــــة المؤسســـــــات علـــــــى االلكترونيـــــــة، بالوســـــــائل

 اصــلية، منهــا واحــدة نســخ، ثــالث علــى التــرخيص بطلــب تتقــدم أن اعــاله "٢ "المــادة مــن
  به: مرفقاً 

  لبنان. في اعتمادها المزمع االدارية والهيكلية االجنبية للمؤسسة االساسي النظام -١
 عملها ممارسة على الموافقة يتضمن االجنبية المؤسسة في المختصة الهيئة قرار  -٢

  ياته.صالح وتحديد لها ممثل وتعيين لبنان في
  اعاله. "١٢ "المادة من )٨و( )٧و( )٦( البنود في اليها المشار المستندات -٣

  
 التـي القـرار هـذا مـن "٢ "المـادة من )٤و( )٣( البندين في اليها المشار المؤسسات على  :١ ١٥ المادة

 مـن التـرخيص علـى الحصـول بعـد اإللكترونيـة، بالوسـائل النقديـة التحاويـل بعمليات تقوم
 القانونيـة التأسـيس معـامالت تسـتكمل ان لبنـان، فـي اعمالهـا مباشـرة وقبل نانلب مصرف

 المثبتـــة بالمســـتندات لبنـــان مصـــرف لـــدى القانونيـــة الشـــؤون مديريـــة تـــزود وان والنظاميـــة
  لالصول. وفقاً  عليها مصادقاً  لذلك

 
  
  

  دورية مستندات :ثالثاً 
  
 بالوســـائل النقديـــة التحاويـــل بعمليـــات تقــوم التـــي المصـــرفية غيـــر المؤسســـات علــى أوًال: :٢ ١٦ لمادةا

  تزويد: االلكترونية
 المصـارف علـى الرقابـة ولجنـة لبنـان مصـرف لدى  الصيرفة مديرية من كل -١

 "٤ "المـادة مـن )٣( البنـد فـي اليها المشار  السنوية المراقبة مفوضي بتقارير
 آخــر اقصـاها مـدة خـالل وذلـك اعـاله "٥ "المـادة مـن )١٩و( )١٨( والبنـدين

  سنة. كل من نيسان شهر
 ولجنـة لبنـان مصـرف لـدى الصـيرفة ومديرية القانونية الشؤون مديرية من كل -٢

 اليــه المشــار التــأمين عقــد عــن االصــل طبــق بنســخة المصــارف علــى الرقابــة
   جديده.ت عند القرار، هذا من "٥ "المادة من )١٧( البند في

                                                           
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القراراملادة الثانية من  مبوجبأضيفت هذه املادة  -١
   مبوجــــب عــــدلت مث )،٣٢٥ رقــــم وســــيط (تعمــــيم ٦/٦/٢٠١٣ تــــاريخ ١١٤٤٥ رقــــم الوســــيط القــــرار مبوجــــب املــــادة هــــذه أضــــيفت  -٢

 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠رقم  الوسيط القرار



  ١٤مكرر  ٣٨٦

  

 مديريـــة مـــن كـــلّ  تزويـــد القـــرار هـــذا مـــن ٢ المـــاّدة فـــي المحـــّددة المؤسســـات علـــى  ثانيًا:
ــــدى الصــــيرفة ومديريــــة يــــةالقانون الشــــؤون ــــى الرقابــــة ولجنــــة لبنــــان مصــــرف ل  عل

 "٥ "المـاّدة مـن )١١( البند من (ب) الفقرة في إليها المشار بالمعلومات المصارف
 ســتة كــل إعــداده، يتوّجــب والــذي المرفــق )CET-0( لألنمــوذج وفقــاً  وذلــك أعــاله

 مديرّيــة مــن عليــه االستحصــال يــتمّ  لبرنــامج وفقــاً  ممغنطــة أســطوانة علــى أشــهر،
 لبنان. مصرف لدى الصيرفة

  
 القرار هذا من "٢ "الماّدة من )٤( و )٣و( )٢( البنود في المحّددة المؤّسسات على  :١ ١٧ المادة

  تزويد: اإللكترونية بالوسائل النقدّية لّتحاويلا بعملّيات بالقيام لها والمرّخص
 المصارف: على الرقابة ولجنة لبنان مصرف لدى الصيرفة مديرّية من كل -١

 مّدة خالل وذلك المالّية أوضاعها عن الّسنوّية المراقبة مفّوضي بتقارير - أ 
 سنة. كل من نيسان شهر آخر أقصاها

 كل نهاية في وذلك لبنان في ةالمنشأ المؤّسسات مساهمي بأسماء بالئحة - ب
 حصوله. فور الّالئحة هذه على يطرأ قد تعديل وبأي سنة

 مصرف لدى الصيرفة ومديرّية االقتصادّية واألبحاث االحصاءات مديرّية من كل -٢
 :)CD( ممغنطة اسطوانة على المصارف، على الرقابة ولجنة لبنان

 خالل القرار هذا من "١٠ "المادة في إليها المشار الشهرّية المالّية ببياناتها -  أ
 البيانات. هذه فيه الموقوفة التاريخ من يوماً  عشر اثني مهلة

 بــــالقرار المرفــــق )BPL-1( لألنمــــوذج وفقــــاً  المعــــد والخســــائر األربــــاح ببيــــان - ب
 نهايــة أقصــاها مهلــة ضــمن وذلــك ٢٤/٤/١٩٩٧ تــاريخ ٦٥٧٤ رقــم األساســي

  سنة. كلّ  من حزيران شهر
  ٢ :مكرر ١٧ المادة

  

                                                           
   مبوجــــب عــــدلت مث )،٣٢٥ رقــــم وســــيط (تعمــــيم ٦/٦/٢٠١٣ تــــاريخ ١١٤٤٥ رقــــم الوســــيط القــــرار مبوجــــب املــــادة هــــذه أضــــيفت  -١

 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠رقم  الوسيط القرار
  ، مث ألغيــــت مبوجــــب )٣٨٥ رقــــم وســــيط (تعمــــيم ٢٦/١/٢٠١٥ تــــاريخ ١١٩٣٧ رقــــم الوســــيط القــــرار مبوجــــبأضــــيفت هــــذه املــــادة   -٢

 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم 



 ١٥مكرر  ٣٨٦
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

 بعملّيات تقوم والتي القرار هذا من "٢ "الماّدة في المحّددة المؤسسات على  :أوالً  :١٨١ المادة
  لبنان: مصرف لدى الصيرفة مديرية إعالم اإللكترونية بالوسائل النقدّية التحاويل

 عن: شهر كلّ  من األولى العشرة األيام خالل  -١
 وفقاً  وذلك المنصرم الشهر خالل لبنان وٕالى من العمليات هذه حجم - أ

 اسطوانة على إعداده يتم أن على المرفق )CET-1( لألنموذج
 المعلوماتية مديرية من عليه االستحصال يتم لبرنامج وفقاً  ممغنطة،

 لبنان. مصرف لدى
 وذلك /د.أ.١٠ ٠٠٠/ مبلغ يوازي ما تفوق أو قيمتها غتبل التي العملّيات - ب

 اسطوانة على إعداده يتم أن على المرفق )CET-2( لألنموذج وفقاً 
 لدى الصيرفة مديرية من عليه االستحصال يتم لبرنامج وفقاً  ممغنطة،
 لبنان. مصرف

 إعداده يتم أن على المرفق )CET-3( األنموذج في المحددة العمليات   -ج
 مديرية من عليه االستحصال يتم لبرنامج وفقاً  ممغنطة، طوانةاس على

 لبنان. مصرف لدى المعلوماتّية
 للضمانات السنوّية الوضعّية عن سنة، كل من الثاني كانون شهر خالل -٢

 )CET-4( لألنموذج وفقاً  المؤسسات هذه قبل من والمستلمة المعطاة
 يتم لبرنامج وفقاً  ،ممغنطة اسطوانة على إعداده يتم أن على المرفق

  لبنان. مصرف لدى المعلوماتّية مديرية من عليه االستحصال
   ماليــــة، مؤسســــات (مصــــارف، لبنــــان مصــــرف لــــدى المســــجلة المؤسســــات علــــى  :ثانياً 

ـــــــــــي ...) صـــــــــــرافة مؤسســـــــــــات ـــــــــــاط تعمـــــــــــل الت ـــــــــــل خدمـــــــــــة كمواقع/نق    التحاوي
 النقدية يلالتحاو  عملّيات بممارسة لها المسموح أو المرخص المؤسسات من ألي

 األيـــام خـــالل لبنـــان مصــرف لـــدى الصـــيرفة مديريــة إعـــالم اإللكترونيـــة بالوســائل
 )CET-5( لألنمـوذج وفقـاً  العمليـات هـذه حركة عن شهر كل من األولى العشرة
 االستحصال يتم لبرنامج وفقاً  ممغنطة، اسطوانة على إعداده يتم أن على المرفق

  مديرية. هذه من عليه
  

                                                           
  ، مث عــــدلت مبوجــــب  )٣٢٥ رقــــم وســــيط (تعمــــيم ٦/٦/٢٠١٣ تــــاريخ ١١٤٤٥ رقــــم الوســــيط القــــرار مبوجــــبأضــــيفت هــــذه املــــادة  -١

 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠املادة الرابعة من القرار الوسيط رقم 



  ١٦مكرر  ٣٨٦

  

   ١ مختلفة أحكام الثالث: القسم
  

 تتقيد ان آلي صراف جهاز وتشغيل وتثبيت بوضع تقوم التي المؤسسات جميع على  :١٩٢ المادة
  . الخصوص بهذا لبنان مصرف عن الصادرة التنظيمية النصوص بجميع

  
  : ٣ (مكرر) ١٩المادة 

أو دولية) تضمين : على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل اإللكترونية (محلية أوالً 
آمر التحويل والرسائل المرفقة به بغض النظر عن قيمة التحويل كامل هوية اآلمر بالتحويل 
وعنوانه بشكل دقيق ورقم مرجع خاص، هوية المستفيد و رقم مرجع خاص وذلك خالل 

  مراحل العملية كافة. 
آمـر تحويـل واحـد فـي عندما يتم تجميع عدة تحويالت دولية بالوسائل اإللكترونية صادرة عـن 

ـــل المعلومـــات  ـــل المجمـــع لتحويلهـــا للمســـتفيدين، يجـــب أن يتضـــمن ملـــف التحوي ـــف التحوي مل
  المطلوبة والدقيقة عن اآلمر بالتحويل والمعلومات الكاملة عن المستفيد على

نحو يمكن تتبع هذه المعلومات بشكل كامل في الدولة المستفيدة وتكون المؤسسة مطالبة 
  جع خاص للعملية.بتضمين رقم مر 

على المؤسسات المسـتفيدة التـي تقـوم بعمليـات التحاويـل بالوسـائل اإللكترونيـة اتخـاذ إجـراءات     ثانيًا:
معقولــة مــن أجــل تحديــد التحــويالت عبــر الحــدود التــي تفتقــر إلــى المعلومــات المطلوبــة عــن 

لـك ممكنـًا او بعـد اآلمر بالتحويل أو المستفيد، كمتابعتهـا وقـت تنفيـذ التحـويالت حيـث يكـون ذ
 المسـتفيدة سياسـات وٕاجـراءات قائمـة علـى المخـاطر تضـع المؤسسـة أن تنفيـذها. كمـا ينبغـي

لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحـويالت البرقيـة المفتقـرة إلـى المعلومـات المطلوبـة 
 مـن حقـقعن منشىء التحويل أو المستفيد ووضع اجراءات المتابعـة المالئمـة، كمـا عليهـا الت

  سابقًا. منها التحقق يتم لم إذا المستفيد هوية
  على المؤسسات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحاويل بالوسائل اإللكترونية:  :  ثالثاً 

  التأكد من ان جميع المعلومات المتعلقة باآلمر بالتحويل والمستفيد مرفقة بالتحويالت.   -
لمعالجــة مــن البدايــة إلــى النهايــة، مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات معقولــة، تكــون متســقة مــع ا   -

تحديد التحويالت عبر الحدود التـي تفتقـر إلـى المعلومـات المطلوبـة عـن اآلمـر بالتحويـل 
  أو عن المستفيد.  

                                                           
 ).٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القرار من الثانية املادة مبوجب القسم هذا عنوان أضيف -١
 ).٣٢٥(تعميم وسيط رقم  ٦/٦/٢٠١٣تاريخ  ١١٤٤٥مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم املادة أضيفت هذه  -٢
 ).٦٠٦  رقم وسيط (تعميم ٢٣/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٩ رقم الوسيط القراراملادة الثالثة من  مبوجب املادة هذه يفتضأ -٣



 ١٧مكرر  ٣٨٦
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

وضع سياسات وٕاجـراءات قائمـة علـى المخـاطر لتحديـد حـاالت تنفيـذ أو رفـض أو تعليـق   -
  . تلك التحويالت وٕاجراءات المتابعة المناسبة لها

وفي حال وجود قيـود تقنيـة تمنـع بقـاء المعلومـات المطلوبـة حـول اآلمـر بالتحويـل والمسـتفيد 
المصــاحبة للتحويــل اإللكترونــي عبــر الحــدود مــع التحويــل اإللكترونــي المحلــي ذي الصــلة، 
ينبغي أن تكون المؤسسات الوسيطة مطالبة باالحتفاظ بكافة المعلومـات التـي تـم تلقيهـا مـن 

 .رة التحويل أو من مؤسسات وسيطة أخرى لمدة خمس سنوات على األقلالمؤسسة مصد
  

ـــــــى  :١ ٢٠ المادة ــــــــن كــــــــل عل ـــــــة "العمليـــــــات يتعـــــــاطى مـ    االلكترونيـــــــة" بالوســـــــائل والمصـــــــرفية المالي
ــــد ان    االجــــراءات يتبــــع وان والشــــفافية والنزاهــــة االســــتقامة بمبــــادئ مطلقــــة بصــــورة يتقي

 وحصــر لتحديــد المتوجبــة االحتياطــات كــل تخــذي وان االمــان درجــات أعلــى تــؤمن التــي
  المختلفة. المسؤوليات

  
 بما التقيد يقتضي، القرار، هذا من "٢٠ "المادة في الواردة العامة المبادئ على عالوة  :١ ٢١ المادة

  : يأتي
 الكاملة باالهلية متمتعا يكون وان عاماً  عشرة الثمانية عن العميل سن تقل ال ان  -١

  . للتعاقد
   العميـــــل حســـــاب عـــــن معلومـــــات اعطـــــاء عـــــدم النافـــــذة، القـــــوانين مراعـــــاة مـــــع  -٢

  ومسبقة. صريحة خطية موافقة لقاء اال
  مجتمعة: التالية الشروط توفر عند اال االلكتروني التوقيع قبول عدم  - ٢ ٣ 

  والعميل: المعنية المؤسسة بين صريح اتفاق - أ
  ،االلكتروني التوقيع الى اللجوء عند المحتملة المخاطر يّبين  -
 درجــات علــىأل مراعــاةً  اتباعهــا الواجــب المناســبة االجــراءات فيــه تحــدد -

  .المعنية األطراف مسؤولية كامل على وذلك االمان،
  . شخصي تعريف لرمز الموقع استعمال -ب
ـــــ -ج ـــــد يرســـــل المنفـــــذة، المؤسســـــة مـــــن دتأكي ـــــي بالبري ـــــة خـــــالل االلكترون    مهل

 مهلـــة ضـــمن العـــادي بالبريـــد ويتبـــع العمليـــة تنفيـــذ مـــن ســـاعة ٢٤ اقصـــاها
  .لديها بالبريد االحتفاظ المؤسسة من المعني طلب اذا اال اسبوع

   ترســــل مفصــــلة شــــهرية بوضــــعية العميــــل بــــابالغ المنفــــذة المؤسســــة قيــــام   -د
  منه. مسبقا ارمخت عنوان على

                                                           
 ).٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم طالوسي القرار من الثانية املادة مبوجب املادة هذه أضيفت -١
 ).٣٥٥ رقم وسيط (تعميم ٢٨/٢/٢٠١٤  تاريخ ١١٧٠٧ رقم الوسيط القرار من األوىل املادة مبوجب البند هذا عّدل -٢



  ١٨مكرر  ٣٨٦

  

 بجميـع معنـوي او حقيقـي واحـد شـخص لصـالح للتسـليف اجمالي سقف تجاوز عدم  -٤
     الخاصة. اموالها من %٢٠ نسبة واحدة مؤسسة لدى االلكترونية الوسائل

 التنظيميـة للنصـوص الشـأن بهـذا خاضـعة فتبقـى المالية والمؤسسات المصارف اما
ــــان مصــــرف عــــن الصــــادرة  التســــهيالت لمخــــاطر القصــــوى دودبالحــــ والمتعلقــــة لبن

  المصرفية.
  

   ٧٥٤٨ رقـــــم األساســـــي القــــرار مـــــن "٢ "المــــادة فـــــي المحــــّددة المؤسســـــات علــــى  :١مكرر ٢١ المادة
    :٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ

   اإللكترونيـــــة بالوســــائل النقديـــــة التحاويــــل بعمليــــات خاصـــــة ســــجّالت مســــك   :أوالً 
 تـــاريخ مـــن يومـــاً  ٩٠ مـــرور بعـــد اليـــه المرســـل مـــن المســـتلمة غيـــر الخارجيـــة
  إرسالها.

  التالية: واالجراءات اآللية اعتماد :ثانياً 
 المبلــغ أســاس اســترداد بغيــة معهــا المتعاقــد العالميــة الشــركة مــع التنســيق -١

  لمستحقه. المدفوع وغير المرسل
 بالـدوالر باسـمها يفـتح خـاص حسـاب في استرداده يتم الذي المبلغ ايداع -٢

 .لبنان في العاملة فالمصار  أحد لدى األمريكي
 ٩٠ انقضاء بعد األموال إليه المرَسل استالم بعدم المرِسل العميل تبليغ -٣

  إرسالها. تاريخ من يوماً 
 خالل المرَسل المبلغ أساس استرداد طلب حق المرِسل العميل منح -٤

 إرساله. تاريخ من سنوات ٣ أقصاها مهلة
 الحساب في المتبقّية المبالغ من بالمئة خمسين اللبنانية، للدولة يستحق -٥

 ويحق عليها القانونية الزمن مرور مهلة انقضاء بعد اعاله المذكور
 الى وتحويلها المتبقية بالمئة بالخمسين التصّرف المعنية للمؤسسة
  . والخسائر االرباح حساب

 هذا "ثانيًا" المقطع في المذكورة اآللية على المرسل العميل اطالع  -٦
 له المسلم االيصال ظهر على واضح، بشكل ا،عنه واالفصاح
 العربية باللغة وذلك التحويل امر  في الواردة المعلومات المتضمن
  .المعنية المؤسسة تختارها أجنبية لغة إلى باإلضافة

                                                           
 .)٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠ رقم الوسيط القراراملادة اخلامسة من  مبوجبأضيفت هذه املادة  -١



 ١٩مكرر  ٣٨٦
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

ـــد  ثالثًا: ـــة مـــن كـــل تزوي ـــان مصـــرف لـــدى الصـــيرفة مديري ـــة ولجنـــة لبن  علـــى الرقاب
 بمعلومــات الثــاني كــانون شــهر ةنهايــ اقصــاها مهلــة خــالل ســنوياً  المصــارف

 خــالل المنفــذة الخارجيــة اإللكترونيــة بالوســائل النقديــة التحاويــل عمليــات عــن
  المستفيد. من استالمها يتم ان دون يوماً  ٩٠ انقضى والتي المنصرمة السنة

 على الرقابة ولجنة لبنان مصرف لدى الصيرفة مديرية من كل تزويد :رابعاً 
 عمليات عن بمعلومات ٣٠/١١/٢٠١٨ اهااقص مهلة خالل المصارف
 خالل المنفذة الخارج إلى لبنان من اإللكترونية بالوسائل النقدية التحاويل
 من استالمها يتم ان دون يوماً  ٩٠ انقضى والتي السابقة سنوات الثالث

  المستفيد.
  

 بالوسائل مصرفيةوال المالية "العمليات على تطبق القرار، هذا في ورد ما الى اضافة  :١ ٢٢ المادة
 مخالف، نص بشأنه يرد لم ما كل في تمارسها، التي المؤسسات وعلى االلكترونية"

 المعنية العمليات ترعى التي او المؤسسات هذه ترعى التي والتعليمات واالنظمة القوانين
  . االلكترونية غير التقليدية بالوسائل المنفذة

  
   النقديـــــــــة التحاويـــــــــل بعمليـــــــــات تقـــــــــوم التـــــــــي المصـــــــــرفية غيـــــــــر المؤسســـــــــات تمـــــــــنح  :١ ٢٣ المادة

 مخــالف وضــع فــي تكــون والتــي ٦/٦/٢٠١٣ تــاريخ قبــل والمنشــأة االلكترونيــة بالوســائل
ــــــرار، هــــــذا مــــــن ٧و ٦و ٥ المــــــواد ألحكــــــام    ٣١/٣/٢٠١٤ االقصــــــى حــــــدها مهلــــــة الق
  اوضاعها. لتسوية

  
 ٢٤ المادة

   عليها المنصوص ةاالداري للعقوبات القرار هذا احكام يخالف من كل يتعرض  :٢
  . االجراء المرعية واالنظمة القوانين في

  
  . الرسمية الجريدة في نشره فور القرار بهذا يعمل :٣ ٢٥ المادة

  ٢٠٠٠ آذار ٣٠ في بيروت،
  لبنان مصرف حاكم
  سالمه توفيق رياض

  

                                                           
 .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القراراملادة الثانية من  مبوجبأضيفت هذه املادة   -١
   ١١٤٤٥ القــــــــرار الوســـــــــيط رقـــــــــم املــــــــادة األوىل مـــــــــن مبوجـــــــــب "الثانيـــــــــة عشــــــــرة  "بــــــــدال مـــــــــن  "٢٤"هــــــــذه املـــــــــادة  ميرقتـــــــــ اصــــــــبح   -٢

 ).٣٢٥(تعميم وسيط رقم  ٦/٦/٢٠١٣خ ـتاري
   ١١٤٤٥ القــــــــرار الوســـــــــيط رقـــــــــم املـــــــــادة األوىل مـــــــــنمبوجــــــــب  "الثالثـــــــــة عشـــــــــرة  "بـــــــــدال مــــــــن  "٢٥"هــــــــذه املـــــــــادة  ميرقتـــــــــ اصــــــــبح  -٣

 ).٣٢٥(تعميم وسيط رقم  ٦/٦/٢٠١٣تاريخ 





 ١صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 /٢٠٢١-١٢-٣١ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

  
  

  ١ ١ رقم الملحق
  

  التقنية وبالقواعد العمل بأنظمة المتعلقة المستندات
  

  
  
 المؤسسة في العاملين لجميع (Job Description) الوظيفي لوصفا مستند   -
 (User Manual) العمليات ووصف دليل -
 )IT Management Organization( المعلوماتي النظام ادارة هيكلية -
   التطبيقيـــــــة والبـــــــرامج التشــــــغيلية واالنظمـــــــة االجهـــــــزة ســــــيما ال المعلومـــــــاتي النظـــــــام مقّومــــــات -

 ... والشبكة
 )Access Control List( المعلوماتي النظام على اتالصالحي توّزع -
  (Logs) والبرامج النظام استعماالت على القيود ملفات -
 )…,Antispam, Antivirus( األنظمة حماية برامج -
  )…,Firewall, Proxy, Intrusion Detection( الشبكة حماية اجراءات -
  التشفير اجراءات -
 المعلومات وحفظ نسخ اجراءات -
 االرهاب وتمويل االموال تبييض مكافحة اجراءات -
 المعلوماتي ولنظامها المؤسسة لعمليات العائدة العمل ومتابعة الطوارئ خطة -
   الخدمــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــى دخــــــــــــــــــــــــــــولهم عنــــــــــــــــــــــــــــد العمــــــــــــــــــــــــــــالء حمايــــــــــــــــــــــــــــة آليــــــــــــــــــــــــــــات -

   العمليـــــــات تثبيـــــــت وآليـــــــة )Authentication Procedure( التعريـــــــف آليـــــــة ومنهـــــــا
)through OTP, or other secure dynamic code(. 

  
 
 
 
 

_____________________________ 
  .)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القرار مبوجب امللحق هذا أضيف - ١
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    المؤسسة أو المصرف إسم    لبنان مصرف
   المؤسسة أو المصرف رقم     الصيرفة مديرية

   النقدية) (التحاويل الترخيص رقم     
  )Point of sales( ا�لكترونية بالوسائل النقدية التحاويل لياتعم مراكز

  _______ / ___ / ___ في كما سنوية النصف الوضعية ١ )CET-0( نموذج

 المركز اسم  عدد
 نوع

 المؤّسسة*
 على المؤسسة رقم  مركزي مجلس قرار

 لبنان مصرف الئحة
 في التسجيل رقم

 التجاري السجل
  الهاتف رقم  المسؤول اسم بناء \ ارعش المحلة \ البلدة القضاء

 فتح تاريخ
  المركز

 اقفال تاريخ
 الترخيص** تاريخ  الترخيص رقم  المركز

1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
10                           
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12                           
13                           
14                           
15                           
16                           
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18                           
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20                           
21                           
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 المؤّسسة: نوع *
         مالّية مؤّسسة           مصرف 

            اإللكرتونّية النقديّة بالتحاويل متخّصصة مؤّسسة        صرافة مؤّسسة
أخرى مؤسسات

                                                           
 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠رار الوسيط رقم ، مث عّدل مبوجب املادة السادسة من الق)٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القرار مبوجب األمنوذج هذا أضيف - ١
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  /٢٠١٥-٦-٣٠/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 المصرف: رقم            لبنان مصرف

  المصرف: اسم            الصيرفة مديرية
  ١ لبنان والى من االلكترونية النقدية التحاويل عمليات

٢)CET-1( نموذج
  ______ / ___ / ___ في كما الشهرية الوضعية   

 البند اسم بند
 لبنان الى بنانل من

 العمولة العمليات العدد العمولة العمليات العدد

LBI لبنان           Lebanon             

LBI10 تصدير             

LBI20 استيراد             

LBI30 وسفر سياحة             

LBI40 دراسة             

LBI50 واستشفاء طبابة             

LBI60  العاملين يالتتحو             

LBI90 أخرى تحويالت             

LBR لبنان           Lebanon             

LBR10 تصدير             

LBR20 استيراد             

LBR30 وسفر سياحة             

LBR40 دراسة             

LBR50 واستشفاء طبابة             

LBR60 لعاملينا تحويالت             

LBR90 أخرى تحويالت             

DZ الجزائر           Algeria             

DZ010 تصدير             

DZ020 استيراد             

DZ030 وسفر سياحة             

DZ040 دراسة             

DZ050 واستشفاء طبابة             

DZ060 ينالعامل تحويالت             

DZ090 أخرى تحويالت             

SA السعودية         Saudi Arabia             

SA010 تصدير             

SA020 استيراد             

SA030 وسفر سياحة             

SA040 دراسة             

SA050 واستشفاء طبابة             

SA060 نالعاملي تحويالت              
SA090 أخرى تحويالت             

______________________  
  اصًال: وكان )،٣٢٥ رقم وسيط (تعميم ٦/٦/٢٠١٣ تاريخ ١١٤٤٥ رقم الوسيط القرار من الثالثة املادة مبوجب األمنوذج هذا عنوان عدل  -١

  ».لبنان واىل من االلكرتونية التحاويل عمليات«

 األوىل املـادة مبوجـب عليـه تعـديل آخـر أدخـل وقـد )،٢٨ رقـم وسـيط (تعمـيم ١١/١/٢٠٠٣ تـاريخ ٨٣٣٦ رقـم الوسـيط القـرار مبوجـب ذجاألمنو  هذا أضيف  -٢
  . )٣٤٥ رقم وسيط (تعميم ١١/١١/٢٠١٣ تاريخ ١١٦٠٣ رقم الوسيط القرار من
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BH البحرين           Bahrain             

BH010 تصدير             

BH020 ستيرادا             

BH030 وسفر سياحة             

BH040 دراسة             

BH050 واستشفاء طبابة             

BH060 العاملين تحويالت             

BH090 أخرى تحويالت             

DJ جيبوتي           Djibouti             

DJ010 تصدير             

DJ020 داستيرا             

DJ030 وسفر سياحة             

DJ040 دراسة             

DJ050 واستشفاء طبابة             

DJ060 العاملين تحويالت             

DJ090 أخرى تحويالت             

EG مصر            Egypt             

EG010 تصدير             

EG020 استيراد             

EG030 وسفر سياحة             

EG040 دراسة             

EG050 واستشفاء طبابة             

EG060 العاملين تحويالت             

EG090 أخرى تحويالت             

AE ةالمتحد العربية االمارات        UAE             

AE010 تصدير             

AE020 استيراد             

AE030 وسفر سياحة             

AE040 دراسة             

AE050 واستشفاء طبابة             

AE060 العاملين تحويالت             

AE090 أخرى تحويالت             

IQ العراق                     Iraq             

IQ010 تصدير             

IQ020 استيراد             

IQ030 وسفر سياحة             

IQ040 دراسة             

IQ050 واستشفاء طبابة             

IQ060 العاملين تحويالت             

IQ090 أخرى تحويالت             
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JO االردن             Jordan             

JO010 تصدير             

JO020 استيراد             

JO030 وسفر سياحة             

JO040 دراسة             

JO050 واستشفاء طبابة             

JO060 العاملين تحويالت             

JO090 أخرى تحويالت             

QA قطر            Qatar             

QA010 تصدير             

QA020 استيراد             

QA030 وسفر سياحة             

QA040 دراسة             

QA050 واستشفاء طبابة             

QA060 العاملين تحويالت             

QA090 أخرى تحويالت             

KW الكويت             Kuwait             

KW010 تصدير              

KW020 استيراد             

KW030 وسفر ياحةس             

KW040 دراسة             

KW050 واستشفاء طبابة             

KW060 العاملين تحويالت             

KW090 أخرى تحويالت             

LY ليبيا               Libya             

LY010 تصدير              

LY020 استيراد             

LY030 وسفر سياحة             

LY040 دراسة             

LY050 واستشفاء طبابة             

LY060 العاملين تحويالت             

LY090 أخرى تحويالت             

MA المغرب                 Morocco             

MA010 تصدير             

MA020 استيراد             

MA030 وسفر سياحة             

MA040 دراسة             

MA050 واستشفاء طبابة             

MA060 العاملين تحويالت             

MA090 أخرى تحويالت             
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MR موريتانيا             Mauritania             

MR010 تصدير             

MR020 استيراد             

MR030 وسفر احةسي             

MR040 دراسة             

MR050 واستشفاء طبابة             

MR060 العاملين تحويالت             

MR090 أخرى تحويالت             

OM عمان سلطنة               Oman             

OM010 تصدير             

OM020 استيراد             

OM030 وسفر حةسيا             

OM040 دراسة             

OM050 واستشفاء طبابة             

OM060 العاملين تحويالت             

OM090 أخرى تحويالت             

PS فلـســطيــن            Palestine             

PS010 تصدير             

PS020 استيراد             

PS030 وسفر ياحةس             

PS040 دراسة             

PS050 واستشفاء طبابة             

PS060 العاملين تحويالت             

PS090 أخرى تحويالت             

SO الصــومــال             Somalia             

SO010 تصدير             

SO020 استيراد             

SO030 وسفر سياحة             

SO040 دراسة             

SO050 واستشفاء طبابة             

SO060 العاملين تحويالت             

SO090 أخرى تحويالت             

SD الســودان                  Sudan             

SD010 تصدير             

SD020 استيراد             

SD030 وسفر سياحة             

SD040 دراسة             

SD050 واستشفاء طبابة             

SD060 العاملين تحويالت             

SD090 أخرى تحويالت             
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SY ســوريــا                    Syria             

SY010 تصدير             

SY020 استيراد             

SY030 وسفر سياحة             

SY040 دراسة             

SY050 واستشفاء طبابة             

SY060 العاملين تحويالت             

SY090 أخرى تحويالت             

TN تــونس                   Tunisia             

TN010 تصدير             

TN020 استيراد             

TN030 وسفر سياحة             

TN040 دراسة             

TN050 واستشفاء طبابة             

TN060 العاملين تحويالت             

TN090 أخرى تحويالت             

YE اليمن                      Yemen             

YE010 تصدير             

YE020 استيراد             

YE030 وسفر سياحة             

YE040 دراسة             

YE050 واستشفاء طبابة             

YE060 العاملين تحويالت             

YE090 أخرى تحويالت             

KM القمر جزر             Comoros             

KM010 تصدير             

KM020 استيراد             

KM030 وسفر سياحة             

KM040 دراسة             

KM050 واستشفاء طبابة             

KM060 العاملين تحويالت             

KM090 أخرى تحويالت             

AL البانيا                     Albania             

AL010 تصدير             

AL020 استيراد             

AL030 وسفر سياحة             

AL040 دراسة             

AL050 واستشفاء طبابة             

AL060 العاملين تحويالت             

AL090 أخرى تحويالت             
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AT النمسا                     Austria             

AT010 تصدير             

AT020  اداستير             

AT030 وسفر سياحة             

AT040 دراسة             

AT050 واستشفاء طبابة             

AT060 العاملين تحويالت             

AT090 أخرى تحويالت             

BE بلجيكا                   Belgium             

BE010 تصدير             

BE020 يراداست             

BE030 وسفر سياحة             

BE040 دراسة             

BE050 واستشفاء طبابة             

BE060 العاملين تحويالت             

BE090 أخرى تحويالت             

BG بلغاريا                   Bulgaria             

BG010 تصدير             

BG020 استيراد             

BG030 وسفر سياحة             

BG040 دراسة             

BG050 واستشفاء طبابة             

BG060 العاملين تحويالت             

BG090 أخرى تحويالت             

CY قبرص                     Cyprus             

CY010 تصدير             

CY020 استيراد             

CY030 وسفر سياحة             

CY040 دراسة             

CY050 واستشفاء طبابة             

CY060 العاملين تحويالت             

CY090 أخرى تحويالت             

DK الدانمارك               Denmark             

DK010 تصدير             

DK020 استيراد             

DK030 وسفر سياحة             

DK040 دراسة             

DK050 واستشفاء طبابة             

DK060 العاملين تحويالت             

DK090 أخرى تحويالت             



 ٩صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-٦-٣٠/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

ES اسبانيا                  Spain             

ES010 تصدير             

ES020 استيراد             

ES030 وسفر سياحة             

ES040 دراسة             

ES050 واستشفاء طبابة             

ES060 العاملين تحويالت             

ES090 أخرى تحويالت             

FI فنلندا                      Finland             

FI010 تصدير             

FI020 استيراد             

FI030 وسفر سياحة             

FI040 دراسة             

FI050 واستشفاء طبابة             

FI060 العاملين تحويالت             

FI090 أخرى تحويالت             

FR فرنسا                      France             

FR010 تصدير             

FR020 استيراد             

FR030 وسفر سياحة             

FR040 دراسة             

FR050 واستشفاء طبابة             

FR060 العاملين تحويالت             

FR090 أخرى تحويالت             

GR اليونان                     Greece             

GR010 تصدير             

GR020 استيراد             

GR030 وسفر سياحة             

GR040 دراسة             

GR050 واستشفاء طبابة             

GR060 العاملين تحويالت             

GR090 أخرى تحويالت             

NL هولندا              Netherlands             

NL010 تصدير             

NL020 استيراد             

NL030 وسفر سياحة             

NL040 دراسة             

NL050 واستشفاء طبابة             

NL060 العاملين تحويالت             

NL090 أخرى تحويالت             
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HU هنغاريا                  Hungary             

HU010 يرتصد             

HU020 استيراد             

HU030 وسفر سياحة             

HU040 دراسة             

HU050 واستشفاء طبابة             

HU060 العاملين تحويالت             

HU090 أخرى تحويالت             

IE ايرلندا                  Ireland             

IE010 صديرت             

IE020 استيراد             

IE030 وسفر سياحة             

IE040 دراسة             

IE050 واستشفاء طبابة             

IE060 العاملين تحويالت             

IE090 أخرى تحويالت             

IS يسلنداأ                    Iceland             

IS010 تصدير             

IS020 استيراد             

IS030 وسفر سياحة             

IS040 دراسة             

IS050 واستشفاء طبابة             

IS060 العاملين تحويالت             

IS090 أخرى تحويالت             

IT ايطاليا                    Italy             

IT010 تصدير             

IT020 استيراد             

IT030 وسفر سياحة             

IT040 دراسة             

IT050 واستشفاء طبابة             

IT060 العاملين تحويالت             

IT090 أخرى تحويالت             

LI ختنشتاينل            Leichtenstein             

LI010 تصدير             

LI020 استيراد             

LI030 وسفر سياحة             

LI040 دراسة             

LI050 واستشفاء طبابة             

LI060 العاملين تحويالت             

LI090 أخرى تحويالت             
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LU لوكسمبورغ           Luxembourg             

LU010 تصدير             

LU020 استيراد             

LU030 وسفر سياحة             

LU040 دراسة             

LU050 واستشفاء طبابة             

LU060 العاملين تحويالت             

LU090 أخرى تحويالت             

MT مالطا                   Malta             

MT010 تصدير             

MT020 استيراد             

MT030 وسفر سياحة             

MT040 دراسة             

MT050 واستشفاء طبابة             

MT060 العاملين تحويالت             

MT090 أخرى تحويالت             

MC موناكو                   Monaco             

MC010 تصدير             

MC020 استيراد             

MC030 وسفر سياحة             

MC040 دراسة             

MC050 واستشفاء طبابة             

MC060 العاملين تحويالت             

MC090 أخرى تحويالت             

NO النروج                   Norway             

NO010 تصدير             

NO020 استيراد             

NO030 وسفر سياحة             

NO040 دراسة             

NO050 واستشفاء طبابة             

NO060 العاملين تحويالت             

NO090 أخرى تحويالت             

PL بولندا                      Poland             

PL010 تصدير             

PL020 استيراد             

PL030 وسفر سياحة             

PL040 دراسة             

PL050 واستشفاء طبابة             

PL060 العاملين تحويالت             

PL090 أخرى تحويالت             



 ١٢صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

PT البرتغال                 Portugal             

PT010 تصدير             

PT020 استيراد             

PT030 وسفر سياحة             

PT040 دراسة             

PT050 واستشفاء طبابة             

PT060 العاملين تحويالت             

PT090 أخرى تحويالت             

DE لمانياأ                   Germany             

DE010 تصدير             

DE020 استيراد             

DE030 وسفر سياحة             

DE040 دراسة             

DE050 واستشفاء طبابة             

DE060 العاملين تحويالت             

DE090 أخرى تحويالت             

RO رومانيا                 Romania             

RO010 تصدير             

RO020 استيراد             

RO030 وسفر سياحة             

RO040 دراسة             

RO050 واستشفاء طبابة             

RO060 العاملين تحويالت             

RO090 أخرى تحويالت             

GB المتحدة المملكة          United Kingdom             

GB010 تصدير             

GB020 استيراد             

GB030 وسفر سياحة             

GB040 دراسة             

GB050 واستشفاء طبابة             

GB060 العاملين تحويالت             

GB090 أخرى تحويالت             

SE السويد                    Sweden             

SE010 تصدير             

SE020 استيراد             

SE030 وسفر سياحة             

SE040 دراسة             

SE050 واستشفاء طبابة             

SE060 العاملين تحويالت             

SE090 أخرى تحويالت             



 ١٣صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-٦-٣٠/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

CH سويسرا            Switzerland             

CH010 تصدير             

CH020 استيراد             

CH030 وسفر سياحة             

CH040 دراسة             

CH050 واستشفاء طبابة             

CH060 العاملين تحويالت             

CH090 أخرى تحويالت             

CZ التشيكية الجمهوريةRepublic    Czech             

CZ010 تصدير             

CZ020 استيراد             

CZ030 وسفر سياحة             

CZ040 دراسة             

CZ050 واستشفاء طبابة             

CZ060 العاملين تحويالت             

CZ090 أخرى تحويالت             

TR تركيا                  Turkey             

TR010 تصدير             

TR020 استيراد             

TR030 وسفر سياحة             

TR040 دراسة             

TR050 واستشفاء طبابة             

TR060 العاملين تحويالت             

TR090 أخرى تحويالت             

RU روسيا                      Russia             

RU010 تصدير             

RU020 استيراد             

RU030 وسفر سياحة             

RU040 دراسة             

RU050 واستشفاء طبابة             

RU060 العاملين تحويالت             

RU090 أخرى تحويالت             

YU فيايوغوسال                Yugoslavia             

YU010 تصدير             

YU020 استيراد             

YU030 وسفر سياحة             

YU040 دراسة             

YU050 واستشفاء طبابة             

YU060 العاملين تحويالت             

YU090 أخرى تحويالت             
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GI طارق جبل            Gibraltar             

GI010 تصدير             

GI020 استيراد             

GI030 وسفر سياحة             

GI040 دراسة             

GI050 واستشفاء طبابة             

GI060 العاملين تحويالت             

GI090 أخرى تحويالت             

VA فاتيكانال                    Vatican             

VA010 تصدير             

VA020 استيراد             

VA030 وسفر سياحة             

VA040 دراسة             

VA050 شفاءواست طبابة             

VA060 العاملين تحويالت             

VA090 أخرى تحويالت             

MD مولدوفا                  Moldova             

MD010 تصدير             

MD020 استيراد             

MD030 وسفر سياحة             

MD040 دراسة             

MD050 ستشفاءوا طبابة             

MD060 العاملين تحويالت             

MD090 أخرى تحويالت             

LV تفياال                     Latvia             

LV010 تصدير             

LV020 استيراد             

LV030 وسفر سياحة             

LV040 دراسة             

LV050 واستشفاء طبابة             

LV060 العاملين تحويالت             

LV090 أخرى تحويالت             

LT وانياتلي                  Lithuania             

LT010 تصدير             

LT020 استيراد             

LT030 وسفر سياحة             

LT040 دراسة             

LT050 واستشفاء طبابة             

LT060 العاملين تحويالت             

LT090 أخرى تحويالت             
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EE استونيا                    Estonia             

EE010 تصدير             

EE020 استيراد             

EE030 وسفر سياحة             

EE040 دراسة             

EE050 واستشفاء طبابة             

EE060 العاملين تحويالت             

EE090 أخرى تحويالت             

AD أندورا                    Andorra             

AD010 تصدير             

AD020 استيراد             

AD030 وسفر سياحة             

AD040 دراسة             

AD050 واستشفاء طبابة             

AD060 العاملين تحويالت             

AD090 أخرى تحويالت             

BY البيضاء روسيا                Belarus             

BY010 تصدير             

BY020 استيراد             

BY030 وسفر سياحة             

BY040 دراسة             

BY050 واستشفاء طبابة             

BY060 العاملين تحويالت             

BY090 أخرى تحويالت             

BA هرسكالو  بوسنةال  & Herzegovina  Bosnia              

BA010 تصدير             

BA020 استيراد             

BA030 وسفر سياحة             

BA040 راسةد             

BA050 واستشفاء طبابة             

BA060 العاملين تحويالت             

BA090 أخرى تحويالت             

HR اكرواتي                   Croatia             

HR010 تصدير             

HR020 استيراد             

HR030 وسفر سياحة             

HR040 دراسة             

HR050 واستشفاء طبابة             

HR060 العاملين تحويالت             

HR090 أخرى تحويالت             



 ١٦صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

FO رويف جزر            Faroe Islands             

FO010 تصدير             

FO020 استيراد             

FO030 وسفر سياحة             

FO040 دراسة             

FO050 واستشفاء طبابة             

FO060 العاملين تحويالت             

FO090 أخرى تحويالت             

MK مقدونيا              Macedonia             

MK010 تصدير             

MK020 استيراد             

MK030 وسفر سياحة             

MK040 دراسة             

MK050 واستشفاء طبابة             

MK060 العاملين تحويالت             

MK090 أخرى تحويالت             

SI سلوفانيا                 Slovenia             

SI010 تصدير             

SI020 استيراد             

SI030 وسفر سياحة             

SI040 دراسة             

SI050 واستشفاء طبابة             

SI060 العاملين تحويالت             

SI090 أخرى تحويالت             

SK سلوفاكيا                 Slovakia             

SK010 تصدير             

SK020 استيراد             

SK030 وسفر سياحة             

SK040 دراسة             

SK050 واستشفاء طبابة             

SK060 العاملين تحويالت             

SK090 أخرى تحويالت             

UA أوكرانيا                  Ukraine             

UA010 تصدير             

UA020 استيراد             

UA030 وسفر سياحة             

UA040 دراسة             

UA050 واستشفاء طبابة             

UA060 العاملين تحويالت             

UA090 أخرى تحويالت             



 ١٧صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-٦-٣٠/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

SM مارينو سان              San Marino             

SM010 تصدير             

SM020 استيراد             

SM030 فروس سياحة             

SM040 دراسة             

SM050 واستشفاء طبابة             

SM060 العاملين تحويالت             

SM090 أخرى تحويالت             

SJ ماين ويان سفالبارد      Svalbard & Jan Mayen              

SJ010 تصدير             

SJ020 استيراد             

SJ030 وسفر سياحة             

SJ040 دراسة             

SJ050 واستشفاء طبابة             

SJ060 العاملين تحويالت             

SJ090 أخرى تحويالت             

BV بوفيت جزيرة         Bouvet Island             

BV010 تصدير             

BV020 استيراد             

BV030 وسفر سياحة             

BV040 دراسة             

BV050 واستشفاء طبابة             

BV060 العاملين تحويالت             

BV090 أخرى تحويالت             

RS صربيا              Serbia             

RS010 تصدير             

RS020 استيراد             

RS030 وسفر سياحة             

RS040 دراسة             

RS050 واستشفاء طبابة             

RS060 العاملين تحويالت             

RS090 أخرى تحويالت             

ME مونتينيغرو          Montenegro             

ME010 تصدير             

ME020 استيراد             

ME030 وسفر سياحة             

ME040 دراسة             

ME050 واستشفاء طبابة             

ME060 العاملين تحويالت             

ME090 أخرى تحويالت             



 ١٨صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

AF افغانستان             Afghanistan             

AF010 تصدير             

AF020 استيراد             

AF030 وسفر سياحة             

AF040 دراسة             

AF050 واستشفاء طبابة             

AF060 العاملين تحويالت             

AF090 أخرى تحويالت             

BD بنغالدش            Bangladesh             

BD010 تصدير             

BD020 استيراد             

BD030 وسفر سياحة             

BD040 دراسة             

BD050 واستشفاء طبابة             

BD060 العاملين تحويالت             

BD090 أخرى تحويالت             

CN الصين                  China             

CN010 تصدير             

CN020 استيراد             

CN030 وسفر سياحة             

CN040 دراسة             

CN050 واستشفاء طبابة             

CN060 العاملين تحويالت             

CN090 أخرى تحويالت             

KP الشمالية كوريا               N.Korea             

KP010 تصدير             

KP020 استيراد             

KP030 وسفر سياحة             

KP040 دراسة             

KP050 واستشفاء طبابة             

KP060 العاملين تحويالت             

KP090 أخرى تحويالت             

KR الجنوبية كوريا               S.Korea             

KR010 تصدير             

KR020 استيراد             

KR030 وسفر سياحة             

KR040 دراسة             

KR050 واستشفاء طبابة             

KR060 العاملين تحويالت             

KR090 أخرى تحويالت             



 ١٩صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-٦-٣٠/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 
FJ جيفي                      Fiji             

FJ010 تصدير             

FJ020 داستيرا             

FJ030 وسفر سياحة             

FJ040 دراسة             

FJ050 واستشفاء طبابة             

FJ060 العاملين تحويالت             

FJ090 أخرى تحويالت             

IN الهــنــد                   India             

IN010 تصدير             

IN020 يراداست             

IN030 وسفر سياحة             

IN040 دراسة             

IN050 واستشفاء طبابة             

IN060 العاملين تحويالت             

IN090 أخرى تحويالت             

ID انـدونيســيا             Indonesia             

ID010 تصدير             

ID020 استيراد             

ID030 وسفر سياحة             

ID040 دراسة             

ID050 واستشفاء طبابة             

ID060 العاملين تحويالت             

ID090 أخرى تحويالت             

IR ايـــران                    Iran             

IR010 تصدير             

IR020 استيراد             

IR030 وسفر سياحة             

IR040 دراسة             

IR050 واستشفاء طبابة             

IR060 العاملين تحويالت             

IR090 أخرى تحويالت             



 ٢٠صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

 

JP الــيــابــان             Japan             

JP010 تصدير             

JP020 استيراد             

JP030 وسفر سياحة             

JP040 دراسة             

JP050 واستشفاء طبابة             

JP060 العاملين تحويالت             

JP090 أخرى تحويالت             

LA وسال                     Laos             

LA010 تصدير             

LA020 استيراد             

LA030 وسفر سياحة             

LA040 دراسة             

LA050 واستشفاء طبابة             

LA060 العاملين تحويالت             

LA090 أخرى تحويالت             

MY مــاليـزيـا               Malaysia             

MY010 تصدير             

MY020 استيراد             

MY030 وسفر سياحة             

MY040 دراسة             

MY050 واستشفاء طبابة             

MY060 العاملين تحويالت             

MY090 أخرى تحويالت             

NP بــالني                   Nepal             

NP010 تصدير             

NP020 استيراد             

NP030 وسفر سياحة             

NP040 دراسة             

NP050 واستشفاء طبابة             

NP060 العاملين تحويالت             

NP090 أخرى تحويالت             

PK بـاكسـتـان               Pakistan             

PK010 تصدير             

PK020 استيراد             

PK030 وسفر سياحة             

PK040 دراسة             

PK050 واستشفاء طبابة             

PK060 العاملين تحويالت             

PK090 أخرى تحويالت             



 ٢١صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

PH الفيـليـبيــن       Philippines             

PH010 تصدير             

PH020 استيراد             

PH030 وسفر سياحة             

PH040 دراسة             

PH050 واستشفاء طبابة             

PH060 العاملين تحويالت             

PH090 أخرى تحويالت             

SG سـنغافــورة            Singapore             

SG010 تصدير             

SG020 استيراد             

SG030 وسفر سياحة             

SG040 دراسة             

SG050 واستشفاء طبابة             

SG060 العاملين تحويالت             

SG090 أخرى تحويالت             

LK نــكـاال ريس            Sri Lanka             

LK010 رتصدي             

LK020 استيراد             

LK030 وسفر سياحة             

LK040 دراسة             

LK050 واستشفاء طبابة             

LK060 العاملين تحويالت             

LK090 أخرى تحويالت             

TH تايلند                    Thailand             

TH010 تصدير             

TH020 استيراد             

TH030 وسفر سياحة             

TH040 دراسة             

TH050 واستشفاء طبابة             

TH060 العاملين تحويالت             

TH090 أخرى تحويالت             

TW تــايــوان                  Taiwan             

TW010 تصدير             

TW020 استيراد             

TW030 وسفر سياحة             

TW040 دراسة             

TW050 واستشفاء طبابة             

TW060 العاملين تحويالت             

TW090 أخرى تحويالت             



 ٢٢صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

 

VN فـيـتـنــام               Vietnam             

VN010 تصدير             

VN020 استيراد             

VN030 وسفر سياحة             

VN040 دراسة             

VN050 واستشفاء طبابة             

VN060 العاملين تحويالت             

VN090 أخرى تحويالت             

AM ارمينيا                   Armenia             

AM010 تصدير             

AM020 استيراد             

AM030 وسفر سياحة             

AM040 دراسة             

AM050 واستشفاء طبابة             

AM060 العاملين تحويالت             

AM090 أخرى تحويالت             

KZ كازاخستان              Kazakhstan             

KZ010 تصدير             

KZ020 استيراد             

KZ030 وسفر سياحة             

KZ040 دراسة             

KZ050 واستشفاء طبابة             

KZ060 العاملين تحويالت             

KZ090 أخرى تحويالت             

UZ أوزبكستان                 Uzbekistan             

UZ010 تصدير             

UZ020 استيراد             

UZ030 وسفر سياحة             

UZ040 دراسة             

UZ050 واستشفاء طبابة             

UZ060 العاملين تحويالت             

UZ090 أخرى تحويالت             

BT بوتان                      Bhutan             

BT010 تصدير             

BT020 استيراد             

BT030 وسفر سياحة             

BT040 دراسة             

BT050 واستشفاء طبابة             

BT060 العاملين تحويالت             

BT090 أخرى تحويالت             



 ٢٣صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

BN السالم دار - بروناي            Brunei             

BN010 تصدير             

BN020 استيراد             

BN030 وسفر سياحة             

BN040 دراسة             

BN050 واستشفاء طبابة             

BN060 العاملين تحويالت             

BN090 أخرى تحويالت             

AZ أذربيجان             Azerbaijan             

AZ010 تصدير             

AZ020 استيراد             

AZ030 وسفر سياحة             

AZ040 دراسة             

AZ050 واستشفاء طبابة             

AZ060 العاملين تحويالت             

AZ090 أخرى تحويالت             

KG قيرغيزستان             Kyrgyzstan             

KG010 تصدير             

KG020 استيراد             

KG030 وسفر سياحة             

KG040 دراسة             

KG050 واستشفاء طبابة             

KG060 العاملين تحويالت             

KG090 أخرى تحويالت             

TJ طاجيكستان            Tajikistan             

TJ010 تصدير             

TJ020 استيراد             

TJ030 وسفر سياحة             

TJ040 دراسة             

TJ050 واستشفاء طبابة             

TJ060 العاملين تحويالت             

TJ090 أخرى تحويالت             

TM تركمانستان        Turkmenistan             

TM010 تصدير             

TM020 استيراد             

TM030 وسفر سياحة             

TM040 دراسة             

TM050 واستشفاء طبابة             

TM060 العاملين تحويالت             

TM090 أخرى تحويالت             



 ٢٤صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

 

GE جورجيا                   Georgia             

GE010 تصدير             

GE020 استيراد             

GE030 فروس سياحة             

GE040 دراسة             

GE050 واستشفاء طبابة             

GE060 العاملين تحويالت             

GE090 أخرى تحويالت             

MO ماكاو                  Macau             

MO010 تصدير             

MO020 استيراد             

MO030 وسفر سياحة             

MO040 دراسة             

MO050 واستشفاء طبابة             

MO060 العاملين تحويالت             

MO090 أخرى تحويالت             

MV الملديف جزر                Maldives             

MV010 تصدير             

MV020 استيراد             

MV030 وسفر سياحة             

MV040 دراسة             

MV050 واستشفاء طبابة             

MV060 العاملين تحويالت             

MV090 أخرى تحويالت             

MU موريس جزر               Mauritius             

MU010 تصدير             

MU020 استيراد             

MU030 وسفر احةسي             

MU040 دراسة             

MU050 واستشفاء طبابة             

MU060 العاملين تحويالت             

MU090 أخرى تحويالت             

MN منغوليا                 Mongolia             

MN010 تصدير             

MN020 استيراد             

MN030 وسفر سياحة             

MN040 دراسة             

MN050 واستشفاء طبابة             

MN060 العاملين تحويالت             

MN090 أخرى تحويالت             



 ٢٥صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

KH كامبوديا               Cambodia             

KH010 تصدير             

KH020 استيراد             

KH030 وسفر سياحة             

KH040 دراسة             

KH050 واستشفاء طبابة             

KH060 العاملين تحويالت             

KH090 أخرى تحويالت             

MM ميانمار                  Myanmar             

MM010 تصدير             

MM020 استيراد             

MM030 وسفر سياحة             

MM040 دراسة             

MM050 واستشفاء طبابة             

MM060 العاملين تحويالت             

MM090 أخرى تحويالت             

TL تيمور              Timor-Leste             

TL010 تصدير             

TL020 استيراد             

TL030 وسفر سياحة             

TL040 دراسة             

TL050 واستشفاء طبابة             

TL060 العاملين تحويالت             

TL090 أخرى تحويالت             

PW وباال                      Palau             

PW010 تصدير             

PW020 استيراد             

PW030 وسفر سياحة             

PW040 دراسة             

PW050 واستشفاء طبابة             

PW060 العاملين تحويالت             

PW090 أخرى تحويالت             

ZA افريقيـا جنوب                  S. Africa             

ZA010 تصدير             

ZA020 استيراد             

ZA030 وسفر سياحة             

ZA040 دراسة             

ZA050 واستشفاء طبابة             

ZA060 العاملين تحويالت             

ZA090 أخرى تحويالت             



 ٢٦صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

 

BJ بـنـيـن                     Benin             

BJ010 تصدير             

BJ020  اداستير             

BJ030 وسفر سياحة             

BJ040 دراسة             

BJ050 واستشفاء طبابة             

BJ060 العاملين تحويالت             

BJ090 أخرى تحويالت             

BW بوتـســوانـا                Botswana             

BW010 تصدير             

BW020 استيراد             

BW030 وسفر سياحة             

BW040 دراسة             

BW050 واستشفاء طبابة             

BW060 العاملين تحويالت             

BW090 أخرى تحويالت             

BI بـورونـدي               Burundi             

BI010 تصدير             

BI020 استيراد             

BI030 وسفر سياحة             

BI040 دراسة             

BI050 واستشفاء طبابة             

BI060 العاملين تحويالت             

BI090 أخرى تحويالت             

CM الـكاميــرون               Cameroon             

CM010 تصدير             

CM020 استيراد             

CM030 وسفر سياحة             

CM040 دراسة             

CM050 واستشفاء طبابة             

CM060 العاملين تحويالت             

CM090 أخرى تحويالت             

CG الـكـونغــو                  Congo             

CG010 تصدير             

CG020 استيراد             

CG030 وسفر سياحة             

CG040 دراسة             

CG050 واستشفاء طبابة             

CG060 العاملين تحويالت             

CG090 أخرى تحويالت             



 ٢٧صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

CI العــاج سـاحــل      Ivory Coast             

CI010 تصدير             

CI020 استيراد             

CI030 وسفر سياحة             

CI040 دراسة             

CI050 واستشفاء طبابة             

CI060 العاملين تحويالت             

CI090 أخرى تحويالت             

CF ىالوسـط افريقيـا            C.Africa             

CF010 رتصدي             

CF020 استيراد             

CF030 وسفر سياحة             

CF040 دراسة             

CF050 واستشفاء طبابة             

CF060 العاملين تحويالت             

CF090 أخرى تحويالت             

ET اثيــوبيــا                 Ethiopia             

ET010 تصدير             

ET020 استيراد             

ET030 وسفر سياحة             

ET040 دراسة             

ET050 واستشفاء طبابة             

ET060 العاملين تحويالت             

ET090 أخرى تحويالت             

GA ـابــونغ                Gabon             

GA010 تصدير             

GA020 استيراد             

GA030 وسفر سياحة             

GA040 دراسة             

GA050 واستشفاء طبابة             

GA060 العاملين تحويالت             

GA090 أخرى تحويالت             

GM غــامبيــا                  Gambia             

GM010 تصدير             

GM020 استيراد             

GM030 وسفر سياحة             

GM040 دراسة             

GM050 واستشفاء طبابة             

GM060 العاملين تحويالت             

GM090 أخرى تحويالت             



 ٢٨صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

 

GH غــانــــا                     Ghana             

GH010 تصدير             

GH020 استيراد             

GH030 وسفر سياحة             

GH040 دراسة             

GH050 واستشفاء طبابة             

GH060 العاملين تحويالت             

GH090 أخرى تحويالت             

GW بيساو غينيا            Guinea-Bissau             

GW010 تصدير             

GW020 استيراد             

GW030 وسفر سياحة             

GW040 دراسة             

GW050 واستشفاء طبابة             

GW060 العاملين تحويالت             

GW090 أخرى تحويالت             

GN غينيا                   Guinea             

GN010 تصدير             

GN020 استيراد             

GN030 وسفر سياحة             

GN040 دراسة             

GN050 واستشفاء طبابة             

GN060 العاملين تحويالت             

GN090 أخرى تحويالت             

BF فاسو بوركينا           Burkina Faso             

BF010 تصدير             

BF020 استيراد             

BF030 وسفر سياحة             

BF040 دراسة             

BF050 واستشفاء طبابة             

BF060 العاملين تحويالت             

BF090 أخرى تحويالت             

KE كـيـنـيــا                     Kenya             

KE010 تصدير             

KE020 استيراد             

KE030 وسفر سياحة             

KE040 دراسة             

KE050 واستشفاء طبابة             

KE060 العاملين تحويالت             

KE090 أخرى تحويالت             



 ٢٩صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

LS ليسوتو                    Lesotho             

LS010 تصدير             

LS020 استيراد             

LS030 وسفر سياحة             

LS040 دراسة             

LS050 واستشفاء طبابة             

LS060 العاملين تحويالت             

LS090 أخرى تحويالت             

LR ليـبـيـريــا                  Liberia             

LR010 تصدير             

LR020 استيراد             

LR030 وسفر سياحة             

LR040 دراسة             

LR050 واستشفاء طبابة             

LR060 العاملين تحويالت             

LR090 أخرى تحويالت             

MG مـدغـشقـر              Madagascar             

MG010 تصدير             

MG020 استيراد             

MG030 وسفر سياحة             

MG040 دراسة             

MG050 واستشفاء طبابة             

MG060 العاملين تحويالت             

MG090 أخرى تحويالت             

MW ويالم                     Malawi             

MW010 تصدير             

MW020 استيراد             

MW030 وسفر سياحة             

MW040 دراسة             

MW050 واستشفاء طبابة             

MW060 العاملين تحويالت             

MW090 أخرى تحويالت             

ML ـيمــال                   Mali             

ML010 تصدير             

ML020 استيراد             

ML030 وسفر سياحة             

ML040 دراسة             

ML050 واستشفاء طبابة             

ML060 العاملين تحويالت             

ML090 أخرى تحويالت             



 ٣٠صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

NE ـجــرالنيـ                    Niger             

NE010 تصدير             

NE020 استيراد             

NE030 وسفر سياحة             

NE040 دراسة             

NE050 واستشفاء طبابة             

NE060 العاملين تحويالت             

NE090 أخرى تحويالت             

NG نيـجـيـريــا                Nigeria             

NG010 تصدير             

NG020 استيراد             

NG030 وسفر سياحة             

NG040 دراسة             

NG050 واستشفاء طبابة             

NG060 العاملين تحويالت             

NG090 أخرى تحويالت             

ST يبيوبرنس تومي ساو São Tomé & Príncipe             

ST010 تصدير             

ST020 استيراد             

ST030 وسفر سياحة             

ST040 دراسة             

ST050 واستشفاء طبابة             

ST060 العاملين تحويالت             

ST090 أخرى تحويالت             

SN الســنـغـال               Senegal             

SN010 تصدير             

SN020 استيراد             

SN030 وسفر سياحة             

SN040 دراسة             

SN050 واستشفاء طبابة             

SN060 العاملين تحويالت             

SN090 أخرى تحويالت             

SC ـليســيشـ               Seychelles             

SC010 تصدير             

SC020 استيراد             

SC030 وسفر سياحة             

SC040 دراسة             

SC050 واستشفاء طبابة             

SC060 العاملين تحويالت             

SC090 رىأخ تحويالت             



 ٣١صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

SL سـيـراليــون            Sierra Leone             

SL010 تصدير             

SL020 استيراد             

SL030 وسفر سياحة             

SL040 دراسة             

SL050 واستشفاء طبابة             

SL060 العاملين تحويالت             

SL090 أخرى التتحوي             

SZ سوازيالند           Swaziland             

SZ010 تصدير             

SZ020 استيراد             

SZ030 وسفر سياحة             

SZ040 دراسة             

SZ050 واستشفاء طبابة             

SZ060 العاملين تحويالت             

SZ090 أخرى تتحويال             

TZ تــنـزانيــا              Tanzania             

TZ010 تصدير             

TZ020 استيراد             

TZ030 وسفر سياحة             

TZ040 دراسة             

TZ050 واستشفاء طبابة             

TZ060 العاملين تحويالت             

TZ090 أخرى حويالتت             

TD تــشــاد                  Chad             

TD010 تصدير             

TD020 استيراد             

TD030 وسفر سياحة             

TD040 دراسة             

TD050 واستشفاء طبابة             

TD060 العاملين تحويالت             

TD090 أخرى حويالتت             

TG تــوغـــو                     Togo             

TG010 تصدير             

TG020 استيراد             

TG030 وسفر سياحة             

TG040 دراسة             

TG050 واستشفاء طبابة             

TG060 العاملين تحويالت             

TG090 أخرى تحويالت             



 ٣٢صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

UG نــداوغــأ               Uganda             

UG010 تصدير             

UG020 استيراد             

UG030 وسفر سياحة             

UG040 دراسة             

UG050 واستشفاء طبابة             

UG060 العاملين تحويالت             

UG090 أخرى تحويالت             

ZR ـــر              Zaïre                     زائيــ

ZR010 تصدير             

ZR020 استيراد             

ZR030 وسفر سياحة             

ZR040 دراسة             

ZR050 واستشفاء طبابة             

ZR060 العاملين تحويالت             

ZR090 أخرى تحويالت             

ZM زامبيا                     Zambia             

ZM010 تصدير             

ZM020 استيراد             

ZM030 وسفر سياحة             

ZM040 دراسة             

ZM050 واستشفاء طبابة             

ZM060 العاملين تحويالت             

ZM090 أخرى تحويالت             

ZW زمبابواي             Zimbabwe             

ZW010 تصدير             

ZW020 استيراد             

ZW030 وسفر سياحة             

ZW040 دراسة             

ZW050 واستشفاء طبابة             

ZW060 العاملين تحويالت             

ZW090 أخرى تحويالت             

RW رواندا                    Rwanda             

RW010 تصدير             

RW020 استيراد             

RW030 وسفر سياحة             

RW040 دراسة             

RW050 واستشفاء طبابة             

RW060 العاملين تحويالت             

RW090 أخرى تحويالت             



 ٣٣صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

CV يفيرد كاب              Cape Verde             

CV010 تصدير             

CV020 استيراد             

CV030 وسفر سياحة             

CV040 دراسة             

CV050 واستشفاء طبابة             

CV060 العاملين تحويالت             

CV090 أخرى تحويالت             

AO أنغوال                      Angola             

AO010 تصدير             

AO020 استيراد             

AO030 وسفر سياحة             

AO040 دراسة             

AO050 واستشفاء طبابة             

AO060 نالعاملي تحويالت             

AO090 أخرى تحويالت             

ER ريترياإ                     Eritrea             

ER010 تصدير             

ER020 استيراد             

ER030 وسفر سياحة             

ER040 دراسة             

ER050 واستشفاء طبابة             

ER060 عاملينال تحويالت             

ER090 أخرى تحويالت             

MZ قموزمبي              Mozambique             

MZ010 تصدير             

MZ020 استيراد             

MZ030 وسفر سياحة             

MZ040 دراسة             

MZ050 واستشفاء طبابة             

MZ060 لعاملينا تحويالت             

MZ090 أخرى تحويالت             

NA ناميبيا                   Namibia             

NA010 تصدير             

NA020 استيراد             

NA030 وسفر سياحة             

NA040 دراسة             

NA050 واستشفاء طبابة             

NA060 العاملين تتحويال             

NA090 أخرى تحويالت             



 ٣٤صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

RE ريونيون               Réunion             

RE010 تصدير             

RE020 استيراد             

RE030 وسفر سياحة             

RE040 دراسة             

RE050 واستشفاء طبابة             

RE060 العاملين تحويالت             

RE090 أخرى تحويالت             

GQ االستوائية غينيا        Equatorial Guinea             

GQ010 تصدير             

GQ020 استيراد             

GQ030 وسفر سياحة             

GQ040 دراسة             

GQ050 واستشفاء طبابة             

GQ060 العاملين تحويالت             

GQ090 أخرى تحويالت             

EH الغربية الصحراء      Western Sahara             

EH010 تصدير             

EH020 استيراد             

EH030 وسفر سياحة             

EH040 دراسة             

EH050 واستشفاء طبابة             

EH060 العاملين تحويالت             

EH090 أخرى تحويالت             

SH هيالنة تسان            St. Helena             

SH010 تصدير             

SH020 استيراد             

SH030 وسفر سياحة             

SH040 دراسة             

SH050 واستشفاء طبابة             

SH060 العاملين تحويالت             

SH090 أخرى تحويالت             

YT مايوت                   Mayotte             

YT010 تصدير             

YT020 استيراد             

YT030 وسفر سياحة             

YT040 دراسة             

YT050 واستشفاء طبابة             

YT060 العاملين تحويالت             

YT090 أخرى تحويالت             



 ٣٥صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

AR االرجـنـتـيـن               Argentina             

AR010 تصدير             

AR020 استيراد             

AR030 وسفر سياحة             

AR040 دراسة             

AR050 واستشفاء طبابة             

AR060 العاملين تحويالت             

AR090 أخرى تحويالت             

BS الـبـهـامــا              Bahamas             

BS010 تصدير             

BS020 استيراد             

BS030 وسفر سياحة             

BS040 دراسة             

BS050 فاءواستش طبابة             

BS060 العاملين تحويالت             

BS090 أخرى تحويالت             

BB بربادوس              Barbados             

BB010 تصدير             

BB020 استيراد             

BB030 وسفر سياحة             

BB040 دراسة             

BB050 اءواستشف طبابة             

BB060 العاملين تحويالت             

BB090 أخرى تحويالت             

BO بـولـيـفـيـا                  Bolivia             

BO010 تصدير             

BO020 استيراد             

BO030 وسفر سياحة             

BO040 دراسة             

BO050 واستشفاء طبابة             

BO060 العاملين تحويالت             

BO090 أخرى تحويالت             

BR الـبـرازيــل                 Brazil             

BR010 تصدير             

BR020 استيراد             

BR030 وسفر سياحة             

BR040 دراسة             

BR050 واستشفاء طبابة             

BR060 العاملين تحويالت             

BR090 أخرى تحويالت             



 ٣٦صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

CA كـــنـــدا                   Canada             

CA010 تصدير             

CA020 استيراد             

CA030 وسفر سياحة             

CA040 دراسة             

CA050 واستشفاء طبابة             

CA060 العاملين تحويالت             

CA090 أخرى تحويالت             

CL تــشــيــلــي                  Chile             

CL010 تصدير             

CL020 استيراد             

CL030 وسفر سياحة             

CL040 دراسة             

CL050 واستشفاء طبابة             

CL060 العاملين تحويالت             

CL090 أخرى تحويالت             

CO كــولــومبيــا     Colombia             

CO010 تصدير             

CO020 استيراد             

CO030 وسفر سياحة             

CO040 دراسة             

CO050 واستشفاء طبابة             

CO060 العاملين تحويالت             

CO090 أخرى تحويالت             

CR كـوسـتـاريـكــا     Costa Rica             

CR010 تصدير             

CR020 استيراد             

CR030 وسفر سياحة             

CR040 دراسة             

CR050 واستشفاء طبابة             

CR060 العاملين تحويالت             

CR090 أخرى تحويالت             

CU كــوبـــا                      Cuba             

CU010 تصدير             

CU020 استيراد             

CU030 وسفر سياحة             

CU040 دراسة             

CU050 واستشفاء طبابة             

CU060 العاملين تحويالت             

CU090 أخرى تحويالت             



 ٣٧صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

US األمريكية ةالمتحد الواليــات        USA             

US010 تصدير             

US020 استيراد             

US030 وسفر سياحة             

US040 سةدرا             

US050 واستشفاء طبابة             

US060 العاملين تحويالت             

US090 أخرى تحويالت             

GT غـواتيمــاال                Guatemala             

GT010 تصدير             

GT020 استيراد             

GT030 وسفر سياحة             

GT040 دراسة             

GT050 واستشفاء طبابة             

GT060 العاملين تحويالت             

GT090 أخرى تحويالت             

GY يــانــاغـ               Guyana             

GY010 تصدير             

GY020 استيراد             

GY030 وسفر سياحة             

GY040 دراسة             

GY050 واستشفاء طبابة             

GY060 العاملين تحويالت             

GY090 أخرى تحويالت             

HT هـاييـتــي                     Haiti             

HT010 تصدير             

HT020 استيراد             

HT030 وسفر سياحة             

HT040 دراسة             

HT050 واستشفاء طبابة             

HT060 العاملين تحويالت             

HT090 أخرى تحويالت             

HN هنـدوراس                Honduras             

HN010 تصدير             

HN020 استيراد             

HN030 وسفر سياحة             

HN040 دراسة             

HN050 واستشفاء طبابة             

HN060 العاملين تحويالت             

HN090 أخرى تحويالت             



 ٣٨صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

JM جـامـايـكــا              Jamaica             

JM010 تصدير             

JM020 استيراد             

JM030 وسفر سياحة             

JM040 دراسة             

JM050 واستشفاء طبابة             

JM060 العاملين تحويالت             

JM090 أخرى تحويالت             

MX المـكسـيــك               Mexico             

MX010 تصدير             

MX020 استيراد             

MX030 وسفر سياحة             

MX040 دراسة             

MX050 واستشفاء طبابة             

MX060 العاملين تحويالت             

MX090 أخرى تحويالت             

NI نيكـاراغـوا                Nicaragua             

NI010 تصدير             

NI020 استيراد             

NI030 وسفر سياحة             

NI040 دراسة             

NI050 واستشفاء طبابة             

NI060 العاملين تحويالت             

NI090 أخرى تحويالت             

PA بنما                     Panama             

PA010 تصدير             

PA020 استيراد             

PA030 وسفر سياحة             

PA040 دراسة             

PA050 واستشفاء طبابة             

PA060 العاملين تحويالت             

PA090 أخرى تحويالت             

PY بـاراغـواي            Paraguay             

PY010 تصدير             

PY020 استيراد             

PY030 وسفر سياحة             

PY040 دراسة             

PY050 واستشفاء طبابة             

PY060 العاملين تحويالت             

PY090 أخرى تحويالت             



 ٣٩صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

PE بيـــرو                         Peru             

PE010 تصدير             

PE020 استيراد             

PE030 وسفر سياحة             

PE040 دراسة             

PE050 واستشفاء طبابة             

PE060 العاملين تحويالت             

PE090 أخرى تحويالت             

DO يةالدومينيـك جمهـوريةال    Dominican R.             

DO010 تصدير             

DO020 استيراد             

DO030 وسفر سياحة             

DO040 دراسة             

DO050 واستشفاء طبابة             

DO060 العاملين تحويالت             

DO090 أخرى تحويالت             

TT  وتوباغـو نيداديتر    Tobago & Trinidad             

TT010 تصدير             

TT020 استيراد             

TT030 وسفر سياحة             

TT040 دراسة             

TT050 واستشفاء طبابة             

TT060 العاملين تحويالت             

TT090 أخرى تحويالت             

UY وروغوايأ            Uruguay             

UY010 تصدير             

UY020 استيراد             

UY030 وسفر سياحة             

UY040 دراسة             

UY050 واستشفاء طبابة             

UY060 العاملين تحويالت             

UY090 أخرى تحويالت             

VE فنـزويــال             Venezuela             

VE010 تصدير             

VE020 استيراد             

VE030 وسفر سياحة             

VE040 دراسة             

VE050 واستشفاء طبابة             

VE060 العاملين تحويالت             

VE090 أخرى تحويالت             



 ٤٠صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

SV السلـفــادور              El Salvador             

SV010 تصدير             

SV020 يراداست             

SV030 وسفر سياحة             

SV040 دراسة             

SV050 واستشفاء طبابة             

SV060 العاملين تحويالت             

SV090 أخرى تحويالت             

PR ريكــو بورتو           Puerto Rico             

PR010 تصدير             

PR020 استيراد             

PR030 وسفر سياحة             

PR040 دراسة             

PR050 واستشفاء طبابة             

PR060 العاملين تحويالت             

PR090 أخرى تحويالت             

VG أيالندز رجنيف     Islands British Virgin             

VG010 تصدير             

VG020 استيراد             

VG030 وسفر سياحة             

VG040 دراسة             

VG050 واستشفاء طبابة             

VG060 العاملين تحويالت             

VG090 أخرى تحويالت             

KY ناكايم جزر       Cayman Islands             

KY010 تصدير             

KY020 استيراد             

KY030 وسفر سياحة             

KY040 دراسة             

KY050 واستشفاء طبابة             

KY060 العاملين تحويالت             

KY090 أخرى تحويالت             

BZ بليز                              Belize             

BZ010 يرتصد             

BZ020 استيراد             

BZ030 وسفر سياحة             

BZ040 دراسة             

BZ050 واستشفاء طبابة             

BZ060 العاملين تحويالت             

BZ090 أخرى تحويالت             



 ٤١صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

GF لفرنسيةا غينيا         French Guiana             

GF010 تصدير             

GF020 استيراد             

GF030 وسفر سياحة             

GF040 دراسة             

GF050 واستشفاء طبابة             

GF060 العاملين تحويالت             

GF090 أخرى تحويالت             

EC اكوادور                      Ecuador             

EC010 تصدير             

EC020 استيراد             

EC030 وسفر سياحة             

EC040 دراسة             

EC050 واستشفاء طبابة             

EC060 العاملين تحويالت             

EC090 أخرى تحويالت             

SR سورينام                   Suriname             

SR010 تصدير             

SR020 استيراد             

SR030 وسفر سياحة             

SR040 دراسة             

SR050 واستشفاء طبابة             

SR060 العاملين تحويالت             

SR090 أخرى تحويالت             

AG وباربودا او نتيغأ  Antigua&Barbuda             

AG010 تصدير             

AG020 استيراد             

AG030 وسفر سياحة             

AG040 دراسة             

AG050 واستشفاء طبابة             

AG060 العاملين تحويالت             

AG090 أخرى تحويالت             

BM برمودا            Bermuda             

BM010 تصدير             

BM020 استيراد             

BM030 وسفر سياحة             

BM040 دراسة             

BM050 واستشفاء طبابة             

BM060 العاملين تحويالت             

BM090 أخرى تحويالت             



 ٤٢صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

FK فوكالند جزر   Falkland Islands             

FK010 تصدير             

FK020 استيراد             

FK030 وسفر سياحة             

FK040 دراسة             

FK050 واستشفاء طبابة             

FK060 العاملين تحويالت             

FK090 أخرى تحويالت             

GD غرينادا           Grenada             

GD010 تصدير             

GD020 استيراد             

GD030 وسفر سياحة             

GD040 دراسة             

GD050 واستشفاء طبابة             

GD060 العاملين تحويالت             

GD090 أخرى تحويالت             

GP غواديلوب          Guadeloupe                

GP010 تصدير             

GP020 استيراد             

GP030 وسفر سياحة             

GP040 دراسة             

GP050 واستشفاء طبابة             

GP060 العاملين تحويالت             

GP090 أخرى تحويالت             

MQ مارتينيك          Martinique             

MQ010 تصدير             

MQ020 استيراد             

MQ030 وسفر سياحة             

MQ040 دراسة             

MQ050 واستشفاء طبابة             

MQ060 العاملين تحويالت             

MQ090 أخرى تحويالت             

AN  الهولندية األنتيل جزر Netherlands Antilles             

AN010 تصدير             

AN020 استيراد             

AN030 وسفر سياحة             

AN040 دراسة             

AN050 واستشفاء طبابة             

AN060 العاملين تحويالت             

AN090 أخرى تحويالت             



 ٤٣صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

LC ياتشلو  تسان       St. Lucia             

LC010 تصدير             

LC020 استيراد             

LC030 وسفر سياحة             

LC040 دراسة             

LC050 واستشفاء طبابة             

LC060 العاملين تحويالت             

LC090 أخرى تحويالت             

VC 
 St. Vincent & the        نادينيغر الو  تننسيف تسان

Grenadines             

VC010 تصدير             

VC020 استيراد             

VC030 وسفر سياحة             

VC040 دراسة             

VC050 واستشفاء طبابة             

VC060 العاملين تحويالت             

VC090 أخرى تحويالت             

AW أروبا               Aruba             

AW010 تصدير             

AW020 استيراد             

AW030 وسفر سياحة             

AW040 دراسة             

AW050 واستشفاء طبابة             

AW060 العاملين تحويالت             

AW090 أخرى تحويالت             

AI ويالأنغ            Anguilla             

AI010 تصدير             

AI020 استيراد             

AI030 وسفر سياحة             

AI040 دراسة             

AI050 واستشفاء طبابة             

AI060 العاملين تحويالت             

AI090 أخرى تحويالت             

CC كوكوس جزر       Cocos Islands             

CC010 تصدير             

CC020 استيراد             

CC030 وسفر سياحة             

CC040 دراسة             

CC050 واستشفاء طبابة             

CC060 العاملين تحويالت             

CC090 أخرى تحويالت             
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DM نيكادومي         Dominica             

DM010 تصدير             

DM020 استيراد             

DM030 وسفر سياحة             

DM040 دراسة             

DM050 واستشفاء طبابة             

DM060 العاملين تحويالت             

DM090 أخرى تحويالت             

GL الندغرين       Greenland             

GL010 تصدير             

GL020 استيراد             

GL030 وسفر سياحة             

GL040 دراسة             

GL050 واستشفاء طبابة             

GL060 العاملين تحويالت             

GL090 أخرى تحويالت             

MS مونتسرات               Montserrat             

MS010 تصدير             

MS020 استيراد             

MS030 وسفر سياحة             

MS040 دراسة             

MS050 واستشفاء طبابة             

MS060 العاملين تحويالت             

MS090 أخرى تحويالت             

KN فيسيون كيتس تسان      St. Kitts & Nevis              

KN010 تصدير             

KN020 استيراد             

KN030 وسفر سياحة             

KN040 دراسة             

KN050 واستشفاء طبابة             

KN060 العاملين تحويالت             

KN090 أخرى تحويالت             

PM 

 & St. Pierre             يكولونوم بيير تسان

Miquelon             

PM010 تصدير             

PM020 استيراد             

PM030 وسفر سياحة             

PM040 دراسة             

PM050 واستشفاء طبابة             

PM060 العاملين تحويالت             



 ٤٥صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

PM090 أخرى تحويالت             

TC 
 Turks & Caicos             وكيكوس سترك جزر

Islands             

TC010 تصدير             

TC020 استيراد             

TC030 وسفر سياحة             

TC040 دراسة             

TC050 واستشفاء طبابة             

TC060 العاملين تحويالت             

TC090 أخرى تحويالت             

GS 

       الجنوبية ساندويتش وجزر الجنوبية جورجيا
South Georgia & the South Sandwich 
Islands             

GS010 تصدير             

GS020 استيراد             

GS030 وسفر سياحة             

GS040 دراسة             

GS050 فاءواستش طبابة             

GS060 العاملين تحويالت             

GS090 أخرى تحويالت             

VI األمريكية العذراء جزرال       U.S. Virgin Islands             

VI010 تصدير             

VI020 استيراد             

VI030 وسفر سياحة             

VI040 دراسة             

VI050 واستشفاء طبابة             

VI060 العاملين تحويالت             

VI090 أخرى تحويالت             

AU اوسـتــراليــا        Australia             

AU010 تصدير             

AU020 استيراد             

AU030 وسفر سياحة             

AU040 دراسة             

AU050 واستشفاء طبابة             

AU060 العاملين تحويالت             

AU090 أخرى تحويالت             

NZ نيوزيلندا                New Zealand             

NZ010 تصدير             

NZ020 استيراد             

NZ030 وسفر سياحة             

NZ040 دراسة             

NZ050 واستشفاء طبابة             



 ٤٦صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

NZ060 العاملين تحويالت             

NZ090 أخرى تحويالت             

VU فانواتو                   Vanuatu             

VU010 تصدير             

VU020 استيراد             

VU030 وسفر سياحة             

VU040 دراسة             

VU050 واستشفاء طبابة             

VU060 العاملين تحويالت             

VU090 أخرى تحويالت             

AQ انتاركتيكا                    Antarctica             

AQ010 تصدير             

AQ020 استيراد             

AQ030 وسفر سياحة             

AQ040 دراسة             

AQ050 واستشفاء طبابة             

AQ060 العاملين تحويالت             

AQ090 أخرى تحويالت             

CX كريسماس جزيرة      Christmas Island             

CX010 تصدير             

CX020 استيراد             

CX030 وسفر سياحة             

CX040 دراسة             

CX050 واستشفاء طبابة             

CX060 العاملين تحويالت             

CX090 أخرى تحويالت             

KI كيريباتي                  Kiribati             

KI010 تصدير             

KI020 استيراد             

KI030 وسفر سياحة             

KI040 دراسة             

KI050 واستشفاء طبابة             

KI060 العاملين تحويالت             

KI090 أخرى تحويالت             

MH مارشال جزر       Marshall Islands             

MH010 تصدير             

MH020 استيراد             

MH030 وسفر سياحة             

MH040 دراسة             

MH050 واستشفاء طبابة             



 ٤٧صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

MH060 العاملين تحويالت             

MH090 أخرى تحويالت             

NR وروان                   Nauru             

NR010 تصدير             

NR020 استيراد             

NR030 وسفر سياحة             

NR040 دراسة             

NR050 واستشفاء طبابة             

NR060 العاملين تحويالت             

NR090 أخرى تحويالت             

WS ساموا                      Samoa             

WS010 تصدير             

WS020 استيراد             

WS030 وسفر سياحة             

WS040 دراسة             

WS050 واستشفاء طبابة             

WS060 العاملين تحويالت             

WS090 أخرى تحويالت             

SB سليمان جزر         Solomon Islands             

SB010 تصدير             

SB020 استيراد             

SB030 وسفر سياحة             

SB040 دراسة             

SB050 واستشفاء طبابة             

SB060 العاملين تحويالت             

SB090 أخرى تحويالت             

FM ميكرونيزيا               Micronesia             

FM010 تصدير             

FM020 استيراد             

FM030 وسفر سياحة             

FM040 دراسة             

FM050 واستشفاء طبابة             

FM060 العاملين تحويالت             

FM090 أخرى تحويالت             

TO تونغا                   Tonga             

TO010 تصدير             

TO020 استيراد             

TO030 وسفر سياحة             

TO040 دراسة             

TO050 واستشفاء طبابة             



 ٤٨صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

TO060 العاملين تحويالت             

TO090 أخرى تحويالت             

TV توفالو                      Tuvalu             

TV010 تصدير             

TV020 استيراد             

TV030 وسفر احةسي             

TV040 دراسة             

TV050 واستشفاء طبابة             

TV060 العاملين تحويالت             

TV090 أخرى تحويالت             

GU غوام                   Guam             

GU010 تصدير             

GU020 استيراد             

GU030 وسفر سياحة             

GU040 دراسة             

GU050 واستشفاء طبابة             

GU060 العاملين تحويالت             

GU090 أخرى تحويالت             

NC الجديدة كاليدونيا         New Caledonia             

NC010 تصدير             

NC020 استيراد             

NC030 وسفر سياحة             

NC040 دراسة             

NC050 واستشفاء طبابة             

NC060 العاملين تحويالت             

NC090 أخرى تحويالت             

CK كوك جزر            Cook Islands             

CK010 تصدير             

CK020 استيراد             

CK030 وسفر سياحة             

CK040 دراسة             

CK050 واستشفاء طبابة             

CK060 العاملين تحويالت             

CK090 أخرى تحويالت             

AS االميركية ساموا      American Samoa             

AS010 تصدير             

AS020 استيراد             

AS030 وسفر سياحة             

AS040 دراسة             

AS050 واستشفاء طبابة             



 ٤٩صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  

  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

AS060 العاملين تحويالت             

AS090 أخرى تحويالت             

PF الفرنسية يابولينيس       Fr. Polynesia             

PF010 تصدير             

PF020 استيراد             

PF030 وسفر سياحة             

PF040 دراسة             

PF050 واستشفاء طبابة             

PF060 العاملين تحويالت             

PF090 أخرى تحويالت             

TF 

 French Southern         الفرنسية أنتاركتيكا

& Antarctic Lands             

TF010 يرتصد             

TF020 استيراد             

TF030 وسفر سياحة             

TF040 دراسة             

TF050 واستشفاء طبابة             

TF060 العاملين تحويالت             

TF090 أخرى تحويالت             

HM 

 Heard Island    ماكدونالد وجزر هيرد جزيرة

& McDonald Islands             

HM010 تصدير             

HM020 استيراد             

HM030 وسفر سياحة             

HM040 دراسة             

HM050 واستشفاء طبابة             

HM060 العاملين تحويالت             

HM090 أخرى تحويالت             

NU نيوي                                  Niue             

NU010 تصدير             

NU020 استيراد             

NU030 وسفر سياحة             

NU040 دراسة             

NU050 واستشفاء طبابة             

NU060 العاملين تحويالت             

NU090 أخرى تحويالت             

NF لكنورفو  جزيرة        Norfolk Island             

NF010 تصدير             

NF020 استيراد             

NF030 وسفر سياحة             

NF040 دراسة             



 ٥٠صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 
  

 

NF050 واستشفاء طبابة             

NF060 العاملين تحويالت             

NF090 أخرى تحويالت             

MP الشمالية اماريان      Northern Mariana               

MP010 تصدير             

MP020 استيراد             

MP030 وسفر سياحة             

MP040 دراسة             

MP050 واستشفاء طبابة             

MP060 العاملين تحويالت             

MP090 أخرى تحويالت             

PG الجديدة غينيا بابوا Papua New Guinea             

PG010 تصدير             

PG020 استيراد             

PG030 وسفر سياحة             

PG040 دراسة             

PG050 واستشفاء طبابة             

PG060 العاملين تحويالت             

PG090 أخرى تحويالت             

PN بيتكيرن جزر          Pitcairn Islands             

PN010 تصدير             

PN020 استيراد             

PN030 وسفر سياحة             

PN040 دراسة             

PN050 واستشفاء طبابة             

PN060 العاملين تحويالت             

PN090 خرىأ تحويالت             

TK توكيالو                      Tokelau             

TK010 تصدير             

TK020 استيراد             

TK030 وسفر سياحة             

TK040 دراسة             

TK050 واستشفاء طبابة             

TK060 العاملين تحويالت             

TK090  أخرى يالتتحو             

UM 

 US Minor      النائية الصغيرة األميركية جزرال

Outlying Islands             

UM010 تصدير             

UM020 استيراد             

UM030 وسفر سياحة             

UM040 دراسة             
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  /٢٠١٥-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

UM050 واستشفاء طبابة             

UM060 العاملين تحويالت             

UM090 أخرى تحويالت             

WF توناوفو  سيوال جزر    Wallis&Futuna             

WF010 تصدير             

WF020 استيراد             

WF030 وسفر سياحة             

WF040 دراسة             

WF050 واستشفاء طبابة             

WF060  العاملين يالتتحو             

WF090 أخرى تحويالت             

TOT المجموع                  Total             

TOT10 تصدير             

TOT20 استيراد             

TOT30 وسفر سياحة             

TOT40 دراسة             

TOT50 واستشفاء طبابة             

TOT60 العاملين ويالتتح             

TOT90 أخرى تحويالت             
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 ٥٣صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  /٢٠١٨-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

  

 البند تعريف البند رقم

 بالليرات الحسابات
 اللبنانية

 ا2جنبية العم/ت يوازي ما
 ل.ل.

 العدد العمولة
 غير المقيمون

 غير المقيمون المقيمين
 المقيمين

             الصندوق في - ا?لكترونية التحاويل 11000

   B B P     المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية - الخارج الى أموال تحويل 11110
 N N P P     الحالي الشھر في الخارج الى المحـولة ا%موال - الخارج الى أموال تحويل 11120
 P P P P     الحالي الشھر في لبنــــان فـي المستلمة ا%موال - الخارج الى أموال تحويل 11130
   B B P     الحالي الشھر في الصندوق حسـاب تسويــة - الخارج الى أموال تحويل 11180
   B B P     الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية -الخارج الى أموال تحويل 11190
   B B B B P المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية -لبنان داخل أموال تحويل 11210
 N N N N P P الحالي الشھر في المدفوعـة ا%موال -لبنان اخلد أموال تحويل 11220
 P P P P P P الحالي الشھر في المقبوضة ا%موال -لبنان داخل أموال تحويل 11230
   B B B B P الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية -لبنان داخل أموال تحويل 11290
             الصندوق في -  ا2خرى التحاويل 12000

   B B B B P المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 12110
 N N N N P P الحالي الشھر في المســددة ا%موال -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 12120
 P P P P P P الحالي الشھر في المحصلة ا%موال -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 12130
   B B B B P الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 12190
   B B B B P المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية - المصرفي  القطاع لصالح أموال تحصيل 12210
 N N N N P P الحالي الشھر في المســددة ا%موال - المصرفي  القطاع لصالح أموال تحصيل 12220
 P P P P P P الحالي الشھر في المحصلة ا%موال - المصرفي  القطاع لصالح أموال تحصيل 12230
   B B B B P الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية - المصرفي  القطاع لصالح أموال تحصيل 12290

 الشھر  نھاية في الوضعية-(غيرالمصارف) المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 12310
   B B B B P منصرمال

 في المســددة ا%موال-(غيرالمصارف) المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 12320
 N N N N P P الحالي الشھر

 في المحصلة ا%موال-(غيرالمصارف) المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 12330
 P P P P P P الحالي الشھر

  نھايـة في الوضعية-لمصارف)(غيرا المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 12390
   B B B B P الحالي الشھر

   B B B B P المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية - الخاص القطاع لصالح أموال تحصيل 12410
 N N N N P P الحالي الشھر في المســددة ا%موال - الخاص القطاع لصالح أموال تحصيل 12420
 P P P P P P الحالي الشھر في المحصلة ا%موال - خاصال القطاع لصالح أموال تحصيل 12430
   B B B B P الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية - الخاص القطاع لصالح أموال تحصيل 12490
   B B B B P المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية - العام القطاع من بأمر أموال تسديد 12510
 N N N N P P الحالي الشھر في المســددة ا%موال - لعاما القطاع من بأمر أموال تسديد 12520
 P P P P P P الحالي الشھر في المحصلة ا%موال - العام القطاع من بأمر أموال تسديد 12530
   B B B B P الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية -العام القطاع من بأمر أموال تسديد 12590
   B B B B P المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية - المصرفي  عالقطا من بأمر أموال تسديد 12610
 N N N N P P الحالي الشھر في المســددة ا%موال - المصرفي  القطاع من بأمر أموال تسديد 12620
 P P P P P P الحالي الشھر في المحصلة ا%موال - المصرفي  القطاع من بأمر أموال تسديد 12630
   B B B B P الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية -المصرفي  القطاع من أمرب أموال تسديد 12690

 الشھر  نھايــة في الوضعية - (غيرالمصارف) المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 12710
   B B B B P المنصرم

 في المســددة ا%موال - (غيرالمصارف) المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 12720
 N N N N P P اليالح الشھر

 في المحصلة ا%موال - (غيرالمصارف) المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 12730
 P P P P P P الحالي الشھر

  نھايـــة في الوضعية -المصارف) (غير المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 12790
   B B B B P الحالي الشھر

   B B B B P المنصرم الشھر  نھايــة في الوضعية - الخاص القطاع من بأمر أموال تسديد 12810
 N N N N P P الحالي الشھر في المســددة ا%موال - الخاص القطاع من بأمر أموال تسديد 12820
 P P P P P P الحالي الشھر في المحصلة ا%موال - الخاص القطاع من بأمر أموال تسديد 12830
   B B B B P الحالي الشھر  نھايـــة في الوضعية - خاصال القطاع من بأمر أموال تسديد 12890

   B B B B P الصندوق في الفترة آخر في ا2رصدة مجموع 19990

                                                           
 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠رقم  الوسيط القرار مبوجب األمنوذج هذا أضيف - ١

 الصيرفة مديرية - لبنان مصرف

 )CET-3( والداخلية الخارجية ا?لكترونية بالوسائل النقدية المالية العمليات حركة
١

  
 __/__/____ في كما الشھريّة الوضعية

: المؤسسة او المصرف رقم  
 اللبنانية الليرات بآ?ف المبالغ : المؤسسة او المصرف إسم

 



 ٥٤صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

 

 

  
 

 البند تعريف البند رقم

 بالليرات الحسابات
 اللبنانية

 العم/ت يوازي ما
 ل.ل. ا2جنبية

 العدد العمولة
 غير المقيمون

 غير المقيمون المقيمين
 المقيمين

  

             المصرفية الحسابات في - االلكترونية التحاويل 21000

   B B P     المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية -الخارج الى أموال تحويل 21110

 N N P P     الحالي الشهر في الخارج الى المحـولة األموال -الخارج الى أموال تحويل 21120

 P P P P     الحالي الشهر في لبنــــان فـي المستلمة األموال -الخارج الى أموال تحويل 21130

   B B P     الحالي الشهر في الحسـاب تسويــة -الخارج الى أموال تحويل 21180

   B B P     الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -الخارج الى أموال تحويل 21190

   B B B B P المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية - لبنان داخل أموال تحويل 21210

 N N N N P P الحالي الشهر في المدفوعـة األموال - لبنان داخل أموال تحويل 21220

 P P P P P P الحالي الشهر في المقبوضة األموال - لبنان داخل أموال تحويل 21230

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -لبنان داخل أموال تحويل 21290

             المصرفية الحسابات في - األخرى التحاويل 22000

   B B B B P المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 22110

 N N N N P P لحاليا الشهر في المســددة األموال -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 22120

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 22130

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -العام القطاع لصالح أموال تحصيل 22190

   B B B B P نصرمالم الشهر  نهايــة في الوضعية -المصرفي القطاع لصالح أموال تحصيل 22210

 N N N N P P الحالي الشهر في المســددة األموال -المصرفي القطاع لصالح أموال تحصيل 22220

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال -المصرفي القطاع لصالح أموال تحصيل 22230

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -المصرفي القطاع لصالح أموال تحصيل 22290

   B B B B P المنصرم الشهر نهاية في الوضعية-(غيرالمصارف) المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 22310

 N N N N P P الحالي الشهر في المسددة األموال-(غيرالمصارف) المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 22320

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال-مصارف)(غيرال المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 22330

   B B B B P الحالي الشهر نهايـة في الوضعية-(غيرالمصارف) المالي القطاع لصالح أموال تحصيل 22390

   B B B B P المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية -الخاص القطاع لصالح أموال تحصيل 22410

 N N N N P P الحالي الشهر في المســددة األموال -الخاص القطاع لصالح أموال تحصيل 22420

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال -الخاص القطاع لصالح أموال تحصيل 22430

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -الخاص القطاع لصالح أموال تحصيل 22490

   B B B B P المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية -العام لقطاعا من بأمر أموال تسديد 22510

 N N N N P P الحالي الشهر في المســددة األموال -العام القطاع من بأمر أموال تسديد 22520

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال -العام القطاع من بأمر أموال تسديد 22530

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -العام القطاع نم بأمر أموال تسديد 22590

   B B B B P المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية - المصرفي  القطاع من بأمر أموال تسديد 22610

 N N N N P P الحالي الشهر في المســددة األموال - المصرفي  القطاع من بأمر أموال تسديد 22620

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال - المصرفي  القطاع من بأمر موالأ تسديد 22630

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -المصرفي  القطاع من بأمر أموال تسديد 22690

   B B B B P المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية -(غيرالمصارف) المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 22710

 N N N N P P الحالي الشهر في المســددة األموال -(غيرالمصارف) المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 22720

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال -(غيرالمصارف) المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 22730

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية -لمصارف)ا (غير المالي القطاع من بأمر أموال تسديد 22790

  

 
 اللبنانية الليرات بآ?ف المبالغ

 



  
 ٥٥صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

  /٢٠١٨-١٢-٣١/ ت ٦٩/ ر ١نص/ قسم 

 

 البند تعريف البند رقم

 بالليرات الحسابات
 اللبنانية

 العم/ت يوازي ما
 ل.ل. ا2جنبية

 العدد العمولة
 غير المقيمون

 غير المقيمون المقيمين
 المقيمين

 

   B B B B P المنصرم الشهر  نهايــة في الوضعية - الخاص القطاع من بأمر الأمو  تسديد 22810

 N N N N P P الحالي الشهر في المســددة األموال - الخاص القطاع من بأمر أموال تسديد 22820

 P P P P P P الحالي الشهر في المحصلة األموال - الخاص القطاع من بأمر أموال تسديد 22830

   B B B B P الحالي الشهر  نهايـــة في الوضعية - الخاص القطاع من بأمر أموال تسديد 22890

   B B B B P المصرفية الحسابات في الفترة آخر في األرصدة مجموع 29990

 

 

  يطابق: أن يجب
  )  الصندوق في الغير لصالح بها المحتفظ (االرصدة ٣٥٥٦١ لياآل بالفرز الخاّص  الرقم               الصندوق) -الفترة آخر في األرصدة (مجموع ١٩٩٩٠ رقم البند   -أ

 الميزانية من

  المصارف) لدى الغير لصالح بها المحتفظ (االرصدة ٣٥٥٦٢ اآللي بالفرز الخاّص  الرقم    المصرفية) الحسابات -الفترة آخر في األرصدة (مجموع ٢٩٩٩٠ رقم البند - ب

 الميزانية من

  

 
 اللبنانية الليرات بآ?ف المبالغ

 



 ٥٦صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

 

 

  
CET-3 Validation rules (entry) AFTER ENTRY CONTROL 

11110 + 11120 + 11130 + 11180 11190 = BS-2010-0 (M) item CET-3 

11210 + 11220 + 11230 11290 = 35561 19990 =  

12110 + 12120 + 12130 12190 = 35562 29990 =  

12210 + 12220 + 12230 12290 =   

12310 + 12320 + 12330 12390 = 

12410 + 12420 + 12430 12490 = 

12510 + 12520 + 12530 12590 = 

12610 + 12620 + 12630 12690 = 

12710 + 12720 + 12730 12790 = 

12810 + 12820 + 12830 12890 = 

11190 + 11290 +  19990 = 

12190 + 12290 + 12390 + 12490 +   

12590 + 12690 + 12790 + 12890   

21110 + 21120 + 21130 + 21180 21190 = 

21210 + 21220 + 21230 21290 =   

22110 + 22120 + 22130 22190 =   

22210 + 22220 + 22230 22290 =   

22310 + 22320 + 22330 22390 =   

22410 + 22420 + 22430 22490 = 

22510 + 22520 + 22530 22590 = 

22610 + 22620 + 22630 22690 = 

22710 + 22720 + 22730 22790 = 

22810 + 22820 + 22830 22890 = 

21190 + 21290 +  29990 = 

22190 + 22290 + 22390 + 22490 +   

22590 + 22690 + 22790 + 22890   
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  الصيرفة مديرية - بنانل مصرف
  ا?لكترونية بالوسائل المالية بالعمليات تقوم التي المؤسسات او المصارف قبل من والمستلمة المعطاة الضمانات وضعية

  عقود) بموجب ا?موال تسديد / وتحصيل نقدية (تحاويل

)CET-4(  في كما السنوية الوضعية ١  ..…/…/…  
  : المؤسسة او المصرف رقم
  المؤسسة: او فالمصر إسم

   اللبنانية الليرات بآ?ف المبالغ  

 مصرفية كفا?ت بموجب او نقدية معطاة ضمانات البند رقم
   ل.ل. ا2جنبية العم/ت يوازي ما اللبنانية بالليرات الحسابات

 المجموع
   عدد

 المقيمين غير المقيمون المقيمين غير المقيمون المؤسسات
  

 P P P P P P الكترونية) نقدية (تحاويل الدولية التحاويل شبكات لشركات معطاة ضمانات 11000
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   11020
 P P P P P P عقود* بموجب ا]موال تحصيل ضمانات - العام للقطاع المعطاة الضمانات 12100
 P P P P P P نقدية  -   12110
 P P P P P P ةمصرفي كفا]ت بموجب  -   12120
 P P P P P P * عقود بموجب ا]موال تحصيل ضمانات - المصرفي للقطاع المعطاة الضمانات 12200
 P P P P P P نقدية  -   12210
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   12220
 P P P P P P * عقود بموجب ا]موال تحصيل ضمانات -  الخاص للقطاع المعطاة الضمانات 12300
 P P P P P P نقدية  -   12310
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   12320
 P P P P P P * عقود بموجب ا]موال تحصيل ضمانات -  اخرى لقطاعات المعطاة الضمانات 12400
 P P P P P P نقدية  -   12410
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   12420
 P P P P P P المعطاة تالضمانا مجموع 19000
 P P P P P P المعطاة النقديّة الضمانات مجموع 19010
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب المعطاة الضمانات مجموع 19020

                                                           
 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠رقم  الوسيط القرار وجبمب األمنوذج هذا أضيف - ١
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   اللبنانية الليرات بآ?ف المبالغ  

 مصرفية كفاالت بموجب او نقدية مستلمة ضمانات البند رقم
   ل.ل. ا2جنبية العم/ت يوازي ام اللبنانية بالليرات الحسابات

 المجموع
   عدد

 المقيمين غير المقيمون المقيمين غير المقيمون المؤسسات
 

  

 P P P P P P  الكترونية) نقدية (تحاويل  البيع نقاط من مستلمة ضمانات 21000
 P P P P P P نقدية  -   21010
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   21020
 P P P P P P * عقود بموجب ا]موال تسديد ضمانات -  العام القطاع من المستلمة الضمانات 22100
 P P P P P P نقدية  -   22110
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   22120
 P P P P P P * عقود بموجب ا]موال تسديد ضمانات -  المصرفي القطاع من المستلمة الضمانات 22200
 P P P P P P نقدية  -   22210
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   22220
 P P P P P P * عقود بموجب ا]موال تسديد ضمانات -  الخاص القطاع من المستلمة الضمانات 22300
 P P P P P P نقدية  -   22310
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   22320
 P P P P P P * عقود بموجب ا]موال تسديد ضمانات -  اخرى قطاعات من ةالمستلم الضمانات 22400
 P P P P P P نقدية  -   22410
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب  -   22420
 P P P P P P المستلمة الضمانات مجموع 29000
 P P P P P P المستلمة النقديّة الضمانات مجموع 29010
 P P P P P P مصرفية كفا]ت بموجب المستلمة الضمانات مجموع 29020

  
  الحساب) في أو نقداً  إّما التسوية وتتمّ  الكترونيا يبلغ والتسديد التحصيل ان علما عقود بموجب االموال وتسديد تحصيل ضمانات  (وهي - المستلمة والضمانات  المعطاة الضمانات  مالحظة:
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CET-4 Validation rules (entry)    CET-4  AFTER ENTRY CONTROL vs. 2010-0 Yearly 

cet4-item cet4-item bs-2010-0 item cet4-item 

11020 11000 =  30170 11020 =  

12110 + 12120 12100 =  30521 12120 =  

12210 + 12220 12200 =  10450 + 10550 12210 =  

12310 + 12320 12300 =  30115 12220 =  

12410 + 12420 12400 =  30215 12320 =  

12110 + 12210 + 12310 + 12410 19010 =  30260 12420 =  

11020 + 12120 + 12220 +12320 +12420 19020 =  10550+10450+12125+12115 19010 = 

11000 + 12100 + 12200 + 12300 + 12400 = 19010 + 19020 19000 =  30260+30215+30115+30521+30170 19020 = 

21010 + 21020 21000 =  30000 21020 =  

22110 + 22120  22100 =  31010 22120 =  

22210 + 22220 22200 =  20240 + 20340 22210 =  

22310 + 22320 22300 =  30815 22220 =  

22410 + 22420 22400 =  30910 22320 =  

21010 +22110 +22210 +22310 + 22410 29010 = 30950 22420 =  

21020 + 22120 + 22220 + 22320 + 22420 29020 = 20340+20240+21225 29010 = 

21000 + 22100 + 22200 + 22300 + 22400 = 29010+29020 29999 =  30000+31010+30815+30910+30950 29020 = 
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 البند تعريف

 اللبنانية الليرات بآالف المبالغ

 العدد المجموع اللبنانية بالليرات األجنبية العمالت يوازي ما اللبنانية بالليرات الحسابات
 المقيمين غير المقيمون المقيمين غير المقيمون

             المدفوعة ا2موال

             ا?لكترونية للتحاويل الدولية الشبكات عبر خارجال من محّولة مدفوعة أموال

             اللبنانيّة المحلّية الشبكات عبر لبنان داخل من محّولة مدفوعة أموال

             عقود بموجب با2مانة مستلمة مدفوعة أموال

             العام القطاع مؤسسات

             المالي القطاع مؤسسات

             الخاص القطاع مؤسسات

             شركات

             أفراد

             أخرى
             المقبوضة ا2موال

             ا?لكترونية للتحاويل الدولية الشبكات عبر الخارج إلى للتحويل مقبوضة أموال

             اللبنانيّة يّةالمحل الشبكات عبر لبنان داخل للتحويل مقبوضة أموال

             عقود بموجب للتسديد مقبوضة أموال

             العام القطاع مؤسسات

             المالي القطاع مؤسسات

             الخاص القطاع مؤسسات

             شركات

             أفراد

             أخرى
             ا2ساسي لوكيلا لصالح بھا المحتفظ ا2رصدة

             الصندوق في
             المصارف لدى

                                                           
 ).٥٠٢(تعميم وسيط رقم  ٣/٨/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٥٠رقم  الوسيط القرار مبوجب األمنوذج هذا أضيف - ١

 لبنان مصرف

 صرافة) مؤّسسات ، مالّية مؤّسسات ، (مصارف لبنان مصرف لدى المسّجلة البيع مواقع/نقاط عبر ّفذةالمن االلكترونية بالوسائل النقدية الّتحاويل عمليات حركة
١ )CET-5( العمليات هذه بممارسة له المسموح أو المرّخص األساسي بالوكيل والمّتصلة

 

 __/__/____ في كما الشهرّية الوضعية الصيرفة مديرية

 

 : المؤسسة او المصرف رقم

 

 : المؤسسة او صرفالم إسم



  
 ٦١صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

 

 /٢٠٢١-٦-٣٠ ت /٦٩ ر /١ قسم نص/

  

 ١ IP-0 رقم أنموذج

  
Bank / Institution Name  __________________________________ 

 

 

Number of individuals using the service ________________________________   
Number of merchants or professionals using the service __________________ 

 

Currency: LBP 

 

 

Currency: USD 

 

Date: _________________________________ 

Signature: ____________________ 

To be sent to the following addresses:  

-mbounassar@bdl.gov.lb  

-MElhassanieh@bdl.gov.lb 

                                                           
  .)٥٣٩ رقم وسيط (تعميم١٧/١/٢٠٢٠ تاريخ ١٣١٨٣ رقم الوسيط القرار مبوجب هذا األمنوذج يفتضأ -١
 

Month / Volume of Transactions  Value of Transactions 

Person to Person    

Person to Merchants or 

Professionals 

  

Total   

Month / Volume of Transactions  Value of Transactions 

Person to Person    

Person to Merchants or 

Professionals 

  

Total   



  
  ٦٢صفحة  ٦٩ملحق التعميم االساسي رقم 

 

  ١ IP-1 رقم أنموذج

  
  

Institution Name : ______________________________________ 
 

 

Number of E-Wallets: ___________________________________  

 

Currency: LBP 

 

 

Currency: USD (or other foreign currency) 

 

 

Date: ________________________ 

Signature: ____________________ 

To be sent to the following addresses:  

-mbounassar@bdl.gov.lb  

-MElhassanieh@bdl.gov.lb 
  

                                                           
 ).٥٨٨ رقم وسيط (تعميم ٢١/٦/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٣٨ رقم الوسيط القرار مبوجباألمنوذج أضيف هذا     -١

Month  / Year Number of transactions 

on E-Wallets  
Value of transactions on E-

Wallets  
Total   

Month  / Year Number of  transactions 

on E-Wallets 

Value of transactions on E-

Wallets 

Total   


