تعميم وسيط رقم ٣٦٣
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية
ولھيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية
والصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٧٢٥تاريخ  ٢٠١٤/٣/١١المتعلق بتعديل القرار االساسي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ ) ٢٠٠٦/٣/٩المؤھالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرھا لمزاول6ة بع6ض المھ6ام
في القطاعين المصرفي والمالي( المرفق بالتعميم االساسي رقم  ١٠٣تاريخ .٢٠٠٦/٣/٩

بيروت في  ١١ ،آذار ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٧٢٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ ٢٠٠٦/٣/٩
المتعلق بالمؤھالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرھا لمزاولة بعض المھام
في القطاعين المصرفي والمالي.
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف والسيما المواد  ١٧٤ ،٧٠و ١٨٢منه ،
وبن66666ا ًء عل66666ى الق66666انون رق66666م  ٢٣٤ت66666اريخ  ٢٠٠٠/٦/١٠المتعل66666ق بتنظ66666يم مھن66666ة الوس66666اطة المالي66666ة
وال سيما المادة  ١٠منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٥٢٠تاريخ  ١٩٩٦/٦/٦المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود االئتمانية
وال سيما المادة األولى منه،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩وتعديالته المتعلق بالمؤھالت العلمية والتقنية
واألدبية الواجب توفرھا لمزاولة بعض المھام في القطاعين المصرفي والمالي،
وتص66حيحا ً لألخط66اء المادي66ة والمطبعي66ة الت66ي وردت ف66ي الج66داول المرفق66ة ب66القرار الوس66يط رق66م ١١٥٤٨
تاريخ  ٢٠١٣/٩/٢٣المتعلق بتعديل القرار االساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩المنوه عنه اعاله،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٤/٣/١١
يقرر ما يأتي :
المادة االولى :تلغ666ى ش666ھادة ) (International Introduction to Investmentلك666ل م666ن الفئت666ين
)د (١-١-و)د (٢-ال666واردتين ف666ي "الئح666ة المھ666ام المنظم666ة" المرفق666ة ب666القرار االساس666ي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ .٢٠٠٦/٣/٩
المادة الثانية :تض66666اف ال66666ى "الئح66666ة المھ66666ام المنظم66666ة" المرفق66666ة ب66666القرار االساس66666ي رق66666م ٩٢٨٦
تاريخ : ٢٠٠٦/٣/٩
» -ش66666ھادة ) (Risk in Financial Servicesلك66666ل م66666ن الفئت66666ين )أ(١٠-١-٣-
و)ھـ.(٨-
 شھادة ) (Lebanese Financial Regulationsلفئة )د«.(١-١-../..

-٢المادة الثالثة  :يلغ66ى ن66ص البن66د ) (١٠م66ن ج66دول المالحظ66ات المرف66ق ب66القرار االساس66ي رق66م ٩٢٨٦
تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص التالي:
» -١٠يعفى من االمتحانات كافة جميع الموظفين الحائزين على خمس عشرة سنة خبرة
مالي66ة ومص66رفية وذل66ك لغاي66ة  ٢٠٠٩/٠٩/١٨وم66دراء الف66روع المش66ار ال66يھم ف66ي
الفئ66ة )أ (٤-المعين66ون قب66ل ت66اريخ  ٢٠٠٩/٠٩/١٨وال66ذين يتمتع66ون بخب66رة س66بع
سنوات على االقل في القطاعين الم6الي والمص6رفي ج6رى اكتس6ابھا خ6الل التس6ع
سنوات السابقة لتاريخ «.٢٠٠٩/٠٩/١٨
المادة الرابعة :يضاف الى ج6دول المالحظ6ات المرف6ق ب6القرار االساس6ي رق6م  ٩٢٨٦ت6اريخ ٢٠٠٦/٣/٩
البندان ) (١١و) (١٢التالي نصھما:
» -١١يعف666666ى الموظف666666ون الح666666ائزون عل666666ى ش666666ھادة ) (CME Iم666666ن امتح666666انيّ
الـ ) (Investments & Risksوالـ).(Risk in Financial Services
 (Riskتع6666666ادل ش6666666ھادة
in
Financial
 -١٢ان ش6666666ھادة )Services
) ،(Investments & Risksاي ان حامل احدى الشھادتين يعفى من تقديم امتحان
الثانية في حال طلب منه ذلك«.
المادة الخامسة :تض6666666اف ف66666666ي ج6666666دول االعف66666666اءات المرف66666666ق ب6666666القرار االساس66666666ي رق66666666م ٩٢٨٦
ت6666اريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ش6666ھادة ال6666ـ) (CFA Level 1ال6666ى النقط6666ة االول6666ى م6666ن ك6666ل
م666ن ) (Category 1و) (Category 2و) (Category 3و) (Category 5لمعادل666ة
شھادة ).(Global Securities
المادة السادسة :يلغ66666ى ن66666ص النقط66666ة الثاني66666ة م66666ن ك66666ل م66666ن ) (Category 1و)(Category 2
و) (Category 3ال66واردة ف66ي ج66دول االعف66اءات المرف66ق ب66القرار االساس66ي رق66م ٩٢٨٦
تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بما يلي:
« • Holders of the NASD/FINRA Series 7 and Series 3 and CFA Level 1
» certifications are exempt from the Financial Derivatives examination

المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة:

يعمل بھذا القرار فور صدوره.
بيروت  ،في  ١١آذار ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

