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 ١١١تعميم أساسي للمصارف رقم 

  
ولمؤسسات الوساطة المالية ولشركات ا�يجار التمويلي  موجه أيضاً للمؤسسات المالية

  ولمؤسسات الصرافة وللجمھور
  

  
  

بالتحاويــل  المتعلــق ٢٤/٩/٢٠٠٧ تــاريخ ٩٧٠٨ نســخة عــن القــرار األساســي رقــم ربطــا نــودعكم
  .النقدية وفقًا لنظام الحوالة 

  
  

  ٢٠٠٧ايلول  ٢٤ في،  بيروت
  لبنانمصرف  حاكم
  توفيق سالمه رياض

 

 



 ٨٤٠

 

  ٩٧٠٨قرار أساسي رقم  
  

  عمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام الحوالة
  
  لبنان، مصرفحاكم  إن

  منه ، ١٧٤و ٧٠تين النقد والتسليف والسيما الماد قانونعلى  بناء
والسيما المادة  بمهام مصرف لبنانالمتعلق  ٢٦/١٠/١٩٩٩تاريخ  ١٣٣رقم  القانونعلى  وبناءً 

  منه، األولى
 المجلـــــس المركـــــزي لمصـــــرف لبنـــــان المتخـــــذ فـــــي جلســـــته المنعقـــــدة بتـــــاريخ قـــــرارعلـــــى  وبنـــــاء

١٩/٩/٢٠٠٧،  
  

  :يأتيما  يقرر
  

األنظمة غيـر الرسـمية " الحوالة"لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بـ   :األولى المادة
ج القطاع المـالي المتعـارف عليـه والتـي تقـوم لتحويل االموال التي تقع خار 

حــواال ( بهــا المؤسســات واألشــخاص بمــن فــيهم سماســرة ووســطاء الحوالــة
  ) .دار

  
ــــام ب) أ(يحصــــر بمؤسســــات الصــــرافة مــــن الفئــــة   :١ المادة الثانية ــــط، حــــق القي عمليــــات فق

ســـواء لحســـابها او لحســـاب الغيـــر " الحوالـــة"التحاويـــل النقديـــة عـــن طريـــق 
" الحوالة"وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات 

القيام باي نوع مـن العمليـات المصـرفية المنصـوص عليهـا فـي قـانون النقـد 
  .والتسليف السيما تلقي الودائع

ـــ ـــم كمـــا يحظـــر عليهـــا باالســـتناد ال  ٦/٨/٢٠٠١تـــاريخ  ٣٤٧ى القـــانون رق
المتعلــق بتنظــيم مهنــة الصـــرافة القيــام بعمليــات تخـــرج عــن نطــاق اعمـــال 

  .الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة االموال وغيرها
  

                                                 
 ).٣٣٧تعميم وسيط رقم ( ٢٠/٩/٢٠١٣تاريخ  ١١٥٤٤عدلت هذه املادة مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  -١
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  ترغــب القيـــام بعمليــات التحاويـــل ) أ(علــى كــل مؤسســـة صــرافة مـــن الفئــة   : الثالثة المادة
  :ن أ" الحوالة"عن طريق نظام 

  .تعلم، مسبقًا، مصرف لبنان خطيًا بذلك  - أ
تتضـــمن كحـــد أدنـــى " الحوالـــة"تحـــتفظ بســـجالت خاصـــة لعمليـــات   -  ب

المعلومات المشار إليها في األنموذج المرفـق بهـذا القـرار وبصـور 
عــن الوثــائق الرســمية العائــدة للعمــالء المعنيــين وذلــك لمــدة ال تقــل 

  .عن خمس سنوات 
  

ــــــغ) واردة او خارجــــــة(تتجــــــاوز قيمــــــة الحوالــــــة الواحــــــدة  يجــــــب ان ال  :١ المادة الرابعة   مبل
او مــا يوازيــه بــالعمالت االخــرى، علــى ان ال يفــوق فــي . أ.د /٢٠ ٠٠٠/ 

اي وقـــت خـــالل الســـنة الواحـــدة مجمـــوع الحـــواالت كافـــة عشـــرة اضـــعاف 
  .راسمال مؤسسة الصرافة 

  
تخـــاذ االجـــراءات ، ا"الحوالـــة"علـــى كـــل مؤسســـة صـــرافة تمـــارس عمليـــات   :٢المادة الخامسة

ــــات المفروضــــة عليهــــا بموجــــب  ــــق الموجب ــــة بتطبي ــــة المتعلق ــــدابير كاف والت
االحكـــام القانونيـــة النافـــذة الســـيما قـــانون مكافحـــة تبيـــيض االمـــوال وســـائر 
االنظمــة الصــادرة عــن مصــرف لبنــان وعــن لجنــة الرقابــة علــى المصــارف 

لموجبــات وان تقــوم بشــكل خـاص بالتقيــد با" هيئــة التحقيــق الخاصـة "وعـن 
 ١٢/١/٢٠١٣تـاريخ  ١١٣٢٣القـرار االساسـي رقـم  في المنصوص عليها

المتعلق بانشاء دائرة امتثال باالضـافة الـى وضـع اجـراءات وتـدابير ترتكـز 
ـــــة  ـــــة حوال   واردة (علـــــى المخـــــاطر عنـــــد التحقـــــق مـــــن تفاصـــــيل كـــــل عملي

  ).او خارجة
  

يحظر علـى مؤسسـات الصـرافة، عنـد تلقـي اوامـر دفـع حـواالت نقديـة وفقـًا   :٣ سادسةال المادة
ــــق  ــــة مــــن مراســــليها، تســــديد قيمــــة هــــذه الحــــواالت عــــن طري لنظــــام الحوال
المقايضــة او بموجــب شــيكات او تحاويــل مصــرفية لحســاب المســتفيد مــن 

  .الحوالة

                                                 
 ).٣٣٧تعميم وسيط رقم ( ٢٠/٩/٢٠١٣تاريخ  ١١٥٤٤هذه املادة مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  عدلت -١
 ).٣٣٧تعميم وسيط رقم ( ٢٠/٩/٢٠١٣تاريخ  ١١٥٤٤ت هذه املادة مبوجب املادة الرابعة من القرار الوسيط رقم فأضي -٢
 ).٣٣٧تعميم وسيط رقم ( ٢٠/٩/٢٠١٣تاريخ  ١١٥٤٤ت هذه املادة مبوجب املادة اخلامسة من القرار الوسيط رقم فأضي -٣



 ٨٤٢

ـــــرع عـــــن حســـــابها االساســـــي  ـــــتح حســـــاب متف ـــــى هـــــذه المؤسســـــات، ف   وعل
)Sub Account( ـــذ عمليـــات المقاصـــة مـــع الشـــركات  مخصـــص لتنفي

  .المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة
  

» المــادة الخامســة«تعطــى المؤسســات التــي تكــون بوضــع مخــالف الحكــام   :١السابعة المادة
للتقيــد باحكامــه وتســوية  ٣١/٣/٢٠١٤مــن هــذا القــرار مهلــة حتــى تــاريخ 

  .اوضاعها
  

  .هذا القرار فور صدوره ب يعمل  :٢الثامنة المادة
  

  .هذا القرار في الجريدة الرسمية  ينشر  :٣التاسعة المادة
  
  

  ٢٠٠٧ايلول  ٢٤ ، في بيروت
  لبنانمصرف  حاكم
  سالمه توفيق رياض

                                                 
 ).٣٣٧تعميم وسيط رقم ( ٢٠/٩/٢٠١٣تاريخ  ١١٥٤٤رار الوسيط رقم ت هذه املادة مبوجب املادة السادسة من القفأضي  -١
   ١١٥٤٤مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم » اخلامسة«بدًال من » الثامنة«أصبح ترقيم هذه املادة   -٢

 ).٣٣٧تعميم وسيط رقم ( ٢٠/٩/٢٠١٣تاريخ 
   ١١٥٤٤وجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم مب» السادسة«بدًال من » التاسعة«أصبح ترقيم هذه املادة   -٣

 ).٣٣٧تعميم وسيط رقم ( ٢٠/٩/٢٠١٣تاريخ 
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 أنموذج

 سجالت خاصة لعمليات الـحوالة

 

 التحاويل الصادرة

 إسم  المستفيد

 من التحويل
 الغرض من التحويل بلد وجهة التحويل

 ة المبلغ المحولقيم

 (صادر)

 رقم جواز السفر

 أو الهوية

 

 الجنسية
 اإلسم الثالثي لآلمر

 بالتحويل

       

       

       

  
  التحاويل الواردة

 الغرض من التحويل بلد مصدرالتحويل إسم اآلمر بالتحويل
 قيمة المبلغ المحول

 )وارد(

 رقم جواز السفر

 أو الهوية
 ةالجنسي

 اإلسم الثالثي

 مستفيد من التحويللل

       
       
       

  


