تعميم وسيط رقم ٤٣٠
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٣١٩تاريخ  ٢٠١٦/٨/١٦المتعلق بتعديل القرار االساسي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ ) ٢٠٠٦/٣/٩المؤھالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرھا لمزاول,ة بع,ض المھ,ام
في القطاعين المصرفي والمالي( المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٠٣

بيروت ،في  ١٦آب ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٣١٩
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 ،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩وتعديالته المتعلق بالمؤھالت العلمية والتقنية
واألدبية الواجب توفرھا لمزاولة بعض المھام في القطاعين المصرفي والمالي،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/٨/١٠
يقرر ما يأتي :
المادة االولى :يلغQQQQى نQQQQص تعريQQQQف "المؤسسQQQQة" الQQQQوارد فQQQQي المQQQQادة االولQQQQى مQQQQن القQQQQرار االساسQQQQي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص التالي:
» "المؤسـسـة" :أي مصرف أو مؤسسة مالية«.
المادة الثانية :يلغQQى نQQص المQQادة الرابعQQة مQQن القQQرار االساسQQي رقQQم  ٩٢٨٦تQQاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويسQQتبدل
بالنص التالي:
» على "المؤسسة" ان تحتفظ لديھا بملف لكل "شخص مكلف" بإحدى المھام المذكورة
في "الئحة المھام المنظّمة" بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف االطالع عليه
في اي وقت كان على أن يتضمن الملف المذكور:
 -١معلومات شخصية وفقا ً ألنموذج "استمارة المھام المنظمة" المرفق بھذا القQرار وذلQك
عند تكليف الشخص المعني بـ"المھام المنظمة" وعند اي تغيير في "المھQام المنظمQة"
التي يزاولھا "الشخص المكلف" وعند توقفه عن مزاولة ھذه المھام.
 -٢شھادة أو إفQادة تثبQت نجاحQه باالمتحQان المطلQوب تقديمQه وفقQا ً لجQدول امتحQان الفئQات
الوارد في "الئحة المھام المنظمة"«.
المادة الثالثة :يلغى نص البند ) (٢من المقطع "أوالً" من المادة الخامسة من القرار االساسي رقم ٩٢٨٦
تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص التالي:
» -٢االشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي مQن القطQاعين المصQرفي والمQالي ال تقQل
عQQدد سQQنواتھا عQQن عشQQرين سQQنة دون انقطاع لغاية تاريخ  ٢٠١٦/٨/١٦علQQى ان يكQQون
الشخص المكلف امضى العشر سنوات االخيرة منھا في المھام ذاتھا«.
../..

-٢-

المادة الرابعة :يلغى نص البند ) (٤من المقطع "أوالً" من المادة الخامسة من القرار االساسي رقم ٩٢٨٦
تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص التالي:
ً
» -٤األشخاص الحائزون على الشھادات واإلمتحانات المقبولة من مصQرف لبنQان وفقQا لمQا
ھو محدد في المالحظات الواردة في "الئحة المھام المنظمة" المرفقة.
يمكQQQQن النظQQQQر بوضQQQQع األشQQQQخاص الحQQQQائزين علQQQQى الشQQQQھادات غيQQQQر تلQQQQك المعQQQQددة
فQي الالئحQة المQذكورة وذلQك بنQاء علQى طلQب المصQارف والمؤسسQات الماليQة واقتQQراح
اللجنة المعينة خصيصا لھذه الغاية من قبل مصرف لبنان«.
المادة الخامسة :يلغى نص كل من "جدول المھQل" و"الئحQة المھQام المنظمQة" المQرفقين بQالقرار االساسQي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل كل منھما بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة السادسة :يلغQQQQQQى نQQQQQQص كQQQQQQل مQQQQQQن "االسQQQQQQتمارة )أ(" و"االسQQQQQQتمارة )ب(" و"االسQQQQQQتمارة )ج("
و"جQQQدول االعفQQQاءات" و"جQQQدول المالحظQQQات" المرفقQQQة بQQQالقرار االساسQQQي رقQQQم ٩٢٨٦
تاريخ .٢٠٠٦/٣/٩
المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
بيروت  ،في  ١٦آب ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

الئحة المھام المنظمة
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الموارد البشرية  ،االفراد  :تدريب  ،تطوير وتوظيف
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Tellers/Head Tellers

x
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Bank Credit
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التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية
االمتثال )القانوني وتبييض االموال(
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6

6

اي مسؤول اداري او رئيس قسم او أي شخص ترتبط به اي من المھام التالية:
مدير الفرع او رئيسه ومن ينوب عن اي منھما ومدير الفروع والمدير االقليمي
1
الخزينة Treasury
2
ادارة المخاطر Risk Management
المحاسبة
االدارة والرقابة الماليتان
المكتب الخلفي  Back Officeلتنفيذ العمليات المصرفية كافة  :ادارة االصول والخدمات المصرفية الخاصة مثل تسديدات ومطابقات ،دعم وادارة وتنفيذ
المتاجرة ،وديع ومحاسبة.
2
التسليف )تحليل ودراسة وتسويق( والمراجعة االئتمانية ) (Corporate & SME’S
4
انشاء ،تسويق ،تحليل ،دراسة ومتابعة خدمات التجزئة

x
x
x
x
x

x
x

Banking Ethics

الفئة

1
2
3
4
5

المھام

x
x
x

x

x
x

x
x

المالحظات
 -١يقصد بالخزينة الموظفون الذين يعملون في المكتب الخلفي )  (Back & Middle Officeوفي العالقات مع المراسلين )(Correspondent Banking
 -٢يخضع المتحان الـ  Bank Creditالموظفون الذين يعملون فقط في ادارة مخاطر االئتمان والتسليف والمراجعة االئتمانية )وليس الموظفون العاملون في ادارة مخاطر السوق وادارة مخاطر التشغيل(.
 -٣يعفى الموظف حامل شھادة  ICAمن الشھادتين التاليتين  CAMS :و Combating Financial Crime
 -٤تشمل ھذه الفئة كل من يعمل في االدارة والفروع بمن فيھم الـ Customer Services Officer & Representative
 -٥ال يمكن القبول باي معادلة للشھادتين التاليتين :االنظمة والقوانين المالية اللبنانية  Lebanese Financial Regulationsوالـ (PBC) Professional Banking Certificate
 -٦يعفى فقط الموظف حامل شھادة الـ  ، Business Conductالمشمولة في تعميم ھيئة االسواق المالية ،من شھادة الـ . Banking Ethics
 -٧يعفـى حامـل شھـادة الـ ) Financial Risk Management (FRMمــن امتحــــان الـ Risk In Financial Service
 -٨يتولى المعھد العالي لالعمال ) ، (ESAاضافة الى معھد الدراسات المصرفية التابع لجمعية المصارف  ،اعطاء الدروس في مادتي القوانين واالنظمة اللبنانية والـ  ، Bank Creditعلى ان تجرى االمتحانات في المعھد
العالي لالعمال ).(ESA
 -٩يعفى اي موظف يحوزعلى خبرة عشرين سنة ويكون قد امضى العشر سنوات االخيرة منھا في المھام ذاتھا في القطاعين المصرفي والمالي دون انقطاع لغاية تاريخ  ٢٠١٦/٨/١٦من االمتحانات كافة .

x

مھل التقيد بالشھادات المطلوبة

اوال  :المھل لحيازة الشھادات المطلوبة من قبل الموظفين المشمولين بالتعميم قبل صدور التعديل
تاريخ .٢٠١٣/٩/٢٣
المھلة
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١

الشھادات
Risk in Financial Services
CAMS
Lebanese Financial
Regulations

ثانيا  :المھل لحيازة الشھادات المطلوبة المخصصة للمھام المنظمة التي اضيفت بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٦
الى "جدول المھام المنظمة".
المھل

من كانون الثاني  ٢٠١٦ولغاية
كانون االول ٢٠٢٠

الشھادات
Banking Ethics
Bank Credit
Combating Financial
Crime
Professional Banker
Lebanese Financial
Regulations

استمارة المھام المنظمة
 -Iمعلومات شخصية
اسم المرشح الثالثي

اسم المؤسسة

رقم االستمارة )رقم التوظيف(

المؤسسة االم

اسم و شھرة الوالدة

تاريخ بدء العمل في المؤسسة

اسم و شھرة الزوج )ة(

طبيعة عمل الموظف

الجنسية

المنصب في المؤسسة الحالية

مكان و تاريخ الوالدة

فئة المھام المنظمة

رقم ومكان السجل  -القضاء

الصالحيات

متعاقد □ موظف □ آخر □

المحافظة :

الشارع :

تاريخ التفويض "كشخص تحت االشراف"

عنوان سكن المرشح

القضاء :

المبنى :

تاريخ التفويض "كشخص مكلف"

تاريخ االقامة على ھذا العنوان

البلدة
من
تاريخ........../........./.........

الھاتف :
الى تاريخ........./......../........

 -IIتفاصيل سنوات الخدمة قبل البدء في المؤسسة الحالية
اسم المؤسسة

طبيعة عملھا

عنوان
المؤسسة)البلد/البلدة/الشارع(

طبيعـــــــة العمـــــــــــل
المنصب

الصالحيات

موظف

مھنة حرة

اخر

تاريخ بدء العمل

تاريخ التوقف
عن العمل

سبب ترك العمل
تقاعد □
استقالة □
فائض في عدد الموظفين □
انھاء خدمة أو اقالة □
سبب آخر.......................
تقاعد □
استقالة □
فائض في عدد الموظفين □
انھاء خدمة أو اقالة □
سبب آخر.......................
تقاعد □
استقالة □
فائض في عدد الموظفين □
انھاء خدمة أو اقالة □
سبب آخر.......................
تقاعد □
استقالة □
فائض في عدد الموظفين □
انھاء خدمة أو اقالة □
سبب آخر.......................
تقاعد □
استقالة □
فائض في عدد الموظفين □
انھاء خدمة أو اقالة □
سبب آخر.......................

توقيع المرشح

توقيع المسؤول

التاريخ

ختم المؤسسة

انتھاء مدة العقد □

انتھاء مدة العقد □

انتھاء مدة العقد □

انتھاء مدة العقد □

انتھاء مدة العقد □

 -IIIاالنتقال الداخلي للشخص المكلف
فئة المھام المنظمة
التي توقف
الشخص المكلف
عن مزاولتھا

يرجى ملىء ھذه
الفقرة عند
االنتقال من
منصب الى اخر

فئة المھام المنظمة
التي سيقوم المرشح
بمزاولتھا

تاريخ التوقف عن القيام بالمھام
المنظمة

تاريخ التفويض "كشخص تحت
االشراف"

تاريخ التفويض "كشخص مكلف"

 -IVالتوقف عن مزاولة مھام منظمة
يرجى ملىء ھذه
الفقرة عند
التوقف عن
مزاولة مھام
منظمة

فئة المھام المنظمة
التي توقف
الشخص المكلف
عن مزاولتھا

تاريخ التوقف عن القيام بالمھام
المنظمة

سبب التوقف عن القيام بالمھام المنظمة

مناقالت موظفين داخلية □
استقالة □
تقاعد □
انتھاء مدة العقد □
فائض موظفين □
تصريح المرشح :
انا الموقع ادناه  ،اصرح:
 -Iان القيام عن قصد او اھمال بأعطاء معلومات خاطئة او مضللة امر يمكن ان تترتب عليه مسؤوليات قانونية .
 -IIانه ال يعتد تجاه مصرف لبنان بالمعلومات الرائجة او التي ھي في التداول العام  ،او التي تم االفصاح عنھا مسبقا" اليه او الى اية ھيئة رقابية اخرى .
 -IIIانه يحق لمصرف لبنان وفقا لما يراه مناسبا" ان يقوم بتحقيقات و ان يسعى للحصول على معلومات اضافية و ذلك في اطار تدقيقه في المعلومات المقدمة في ھذه االستمارة  .كما انه يمكن لمصرف لبنان االفصاح عن نتائج عمليات التدقيق الى المؤسسة
التي تمأل االستمارة  .و أؤكد ان المعلومات المدونة في ھذه االستمارة ھي صحيحة و كاملة و على افضل وجه و أني قرأت المالحظات المتعلقة بأعداد ھذه االستمارة .
-IVعند وجود عدة كؤسسات تنتمي الى مجموعة واحدة  ،تملىء المؤسسة االم االستمارة بالنيابة عنھا.
توقيع المرشح

توقيع المسؤول

التاريخ

ختم المؤسسة

