تعميم وسيط رقم ٤٧٠
للمصارف وللمؤسسات المالية ولالشخاص الخاضعين
ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف »كونتوارات التسليف«

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٦٣١تاريخ  ٢٠١٧/٨/١٠المتعلق 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  ١٠آب ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٦٣١
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 ،٢٠١٧/٨/٩

يقرر ما يأتي :

المادة االولى :يلغى عنوان القرار االساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بما يلي:
» المؤھالت العلمية والمھنية واالدبية«
المادة الثانية :يلغYYYYى نYYYYص تعريYYYYف "المؤسسYYYYة" الYYYYوارد فYYYYي المYYYYادة االولYYYYى مYYYYن القYYYYرار االساسYYYYي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص التالي:
» "المؤسـسـة" :أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص ﺧاضع ألحكام المادتين  ١٨٣و١٨٤
من قانون النقد والتسليف »كونتوار تسليف««.
المادة الثالثة :يلغى نص تعريف "شYخص تحYت اإلشYراف" الYوارد فYي المYادة االولYى مYن القYرار االساسYي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص التالي:
»"شخص تحت اإلشراف" :ھYYYYYو كYYYYYل شYYYYYخص غيYYYYYر حYYYYYائز علYYYYYى المYYYYYؤھالت المفروضYYYYYة
في "الشخص المكلف" ويمارس إحدى "المھام المنظّمة"«.

../..

-٢المادة الرابعة :يلغى نص البند ) (٢من "المقطع أوالً" من المادة الخامسYة مYن القYرار االساسYي رقYم ٩٢٨٦
تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص التالي:
» -٢االشخاص الذين يتمتعون بخبرة عمليYة فYي أي مYن القطYاعين المصYرفي والمYالي ال تقYل
عدد سنواتھا عYن عشYرين سYنة دون انقطYاع لغايYة تYاريخ  ٢٠١٦/٨/١٦علYى ان يكYون
الشخص المكلف امضى السنوات الثماني االﺧيرة منھا في المھام ذاتھا«.
المYYادة الخامسYة :يلغYYى نYYص المYYادة التاسYYعة مYYن القYYرار االساسYYي رقYYم  ٩٢٨٦تYYاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويسYYتبدل
بالنص التالي:
»علYYYYى كYYYYل "مؤسسYYYYة" أن تقYYYYوم بمYYYYا يلYYYYزم بغيYYYYة حصYYYYول أي شYYYYخص ﺧاضYYYYع لشYYYYروط
ھYYYYYYYذا القYYYYYYYرار علYYYYYYYى المYYYYYYYؤھالت والشYYYYYYYروط المطلوبYYYYYYYة لمزاولYYYYYYYة "مھYYYYYYYام منظّمYYYYYYYة"
وذلYYYك ضYYYمن المھYYYل المحYYYددة فYYYي "جYYYدول المھYYYل" المرفYYYق بھYYYذا القYYYرار علYYYى ان تقYYYوم
الـ "مؤسسة" ،سنوياً ،باﺧضاع الموظفين لالمتحانات المطلوبYة بنسYبة ال تقYل عYن  %٢٠مYن
كل شھادة.
يمنح الشخص الYذي يتYولى احYدى "المھYام المنظمYة" مھلYة اقصYاھا ثYالث سYنوات مYن تYاريخ
مزاولة ھذه المھمة للحصول على المؤھالت والشروط المطلوبة لمزاولتھا«.
المادة السادسة :يلغى نص كل من "جدول المھYل" و"الئحYة المھYام المنظمYة" المYرفقين بYالقرار االساسYي
رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل كل منھما بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة السابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
بيروت  ،في  ١٠آب ٢٠١٧
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

مھل التقيد بالشھادات المطلوبة

اوال  :المھلة لحيازة اي من الشھادات المطلوبة من قبل الموظفين المشمولين بالتعميم قبل
صدور التعديل تاريخ .٢٠١٣/٩/٢٣
المھلة
٢٠١٨/١٢/٣١

الشھادات
Risk in Financial Services
CAMS
Lebanese Financial Regulations

ثانيا  :المھلة لحيازة اي من الشھادات المطلوبة المخصصة للمھام المنظمة والتي اضيفت بتاريخ
 ٢٠١٦/٨/١٦و بتاريخ  ٢٠١٧/٨/١٠الى "جدول المھام المنظمة"
المھلة
لغاية
حزيران ٢٠٢٢

الشھادات
Banking Ethics
Bank Credit
Combating Financial Crime
Professional Banker
Lebanese Financial Regulations
)Certified Internal Auditor (CIA

الئحة المھام المنظمة
Lebanese Financial
Regulations5&8

Risk in Financial
Services7

CAMS3&11

Bank Credit 12

Combating Financial
Crime3&11

Professional Banker
Certificate (PBC)4&5

Banking Ethics6

الفئة

Certified Internal
)Auditor (CIA

المھام

اي مسؤول اداري او رئيس قسم او أي شخص ترتبط به اي من المھام التالية:
1

مدير الفرع او رئيسه ومن ينوب عن اي منھما ومدير الفروع والمدير االقليمي

x

x

x

2

الخزينة Treasury١

x

x

x

3

ادارة المخاطر Risk Management٢

x

4

المحاسبة

x

x

x

x

x

5

االدارة والرقابة الماليتان

x

x

x

6

المكتب الخلفي  Back Officeلتنفيذ العمليات المصرفية كافة  :ادارة االصول والخدمات المصرفية الخاصة مثل تسديدات ومطابقات ،دعم وادارة وتنفيذ المتاجرة ،وديع ومحاسبة.

x

x

x

7

التسليف )تحليل ودراسة وتسويق( والمراجعة االئتمانية ) (Corporate , SME's , Retail

8

انشاء ،تسويق ،تحليل ،دراسة ومتابعة ﺧدمات التجزئة ⁴

٢

9

x

x

x

x

9

التدقيق الداﺧلي والرقابة الداﺧلية

10

االمتثال )القانوني وتبييض االموال(³

x

11

الموارد البشرية  ،االفراد  :تدريب  ،تطوير وتوظيف

x

12

⁴Tellers/Head Tellers

x

x
x

x

x
x

المالحظات
 -١يقصد بالخزينة الموظفون الذين يعملون في المكتب الخلفي )  (Middle & Back Officeوفي العالقات مع المراسلين )(Correspondent Banking
يخضع الـ ) (Tradersألحكام القرار األساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩في ما خص امتحان القوانين واالنظمة المالية اللبنانية Lebanese Financial Regulations
 -٢يخضع المتحان الـ  Bank Creditالموظفـون الذين يعملون فقط في ادارة مخاطــر االئتمان والتسليف والمراجعة االئتمانية )وليس الموظفون العاملون في ادارة مخاطر السوق وادارة مخاطر التشغيل(.
يخضع الموظفون الذين يعملون في قسم االعتمادات المستندية أو تمويل التجارة الخارجية فقط المتحاني القوانين واالنظمة المالية اللبنانية  Lebanese Financial Regulationsوالـ Banking Ethics
 -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 :القوانين واالنظمة 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 حامل شھـادة الـ ) (FRM Level Iأو شھادة الـ )  (CFA Level Iمــن امتحان الـ Risk in Financial Service
 -٨يتولى المعھد العالي لالعمال ) ، (ESAاضافة الى معھد الدراسات المصرفية التابع لجمعية المصارف  ،اعطاء الدروس في مادة القوانين واالنظمة المالية اللبنانية ،على ان تجرى االمتحانات في المعھد العالي لالعمال ).(ESA
 -٩يستثنى من فئة التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية كل من يقوم فقط بالتدقيق المعلوماتي )(IT Audit
 -١٠يعفى اي موظف يحوز على خبرة عشرين سنة ويكون قد امضى الثمان سنوات االخيرة منھا في المھام ذاتھا في القطاعين المصرفي والمالي دون انقطاع لغاية تاريخ  ٢٠١٦/٨/١٦من االمتحانات كافة .
 -١١يعفى حامل أي من شھادة الـ  CAMSاو شھادة الـ  Combating Financial Crimeمن الشھادة االخرى.
 -١٢يتولى معھد الدراسات المصرفية التابع لجمعية المصارف  ،اعطاء الدروس في مادة  ،Bank Creditعلى ان تجرى االمتحانات في المعھد العالي لالعمال ).(ESA
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x

x

