تعميم وسيط رقم ٥٠٧
للمصارف وللمؤسسات المالية ولالشخاص الخاضعين
ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف »كونتوارات التسليف«

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٨٦٦تاريخ  ٢٠١٨/٩/٤المتعلق بتعديل
القرار االساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ ) ٢٠٠٦/٣/٩المؤھالت العلمية والمھنية واالدبية( المرفق
بالتعميم االساسي رقم .١٠٣

بيروت ،في  ٤ايلول ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٨٦٦
تعديل القرار األساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ ٢٠٠٦/٣/٩
المتعلق بالمؤھالت العلمية والمھنية واالدبية

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ١٧٤ ،٧٠و ١٨٢منه ،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٩٢٨٦تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩وتعديالته المتعلق بالمؤھالت العلمية والمھنية
واالدبية ،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٨/٢٩
يقرر ما يأتي :
المادة االولى :يلغTTTTى نTTTTص جTTTTدول الئحTTTTة المھTTTTام المنظمTTTTة المرفTTTTق بTTTTالقرار االساسTTTTي رقTTTTم ٩٢٨٦
تاريخ  ٢٠٠٦/٣/٩ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الثانية :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
بيروت  ،في  ٤ايلول ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

الئحة المھام المنظمة
Lebanese Financial
Regulations 5 & 8

Risk in Financial
Services 7

CAMS 3 & 11

Bank Credit 12

Combating Financial
Crime 3 & 11

Professional Banker
Certificate (PBC)4 & 5

Banking Ethics 6

الفئة

Certified Internal
)Auditor (CIA

المھام

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

1

3

ادارة المخاطر Risk Management

4

المحاسبة

2

x

x

x

x

x

x

x

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

2

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

⁴ Tellers/Head Tellers

x

المالحظات

x
x

x

x
x

x

 -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(.
يعفى الموظفون الذين يعملون في دوائر التحصيل واالستعالمات االئتمانية من امتحان مادة Bank Credit
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
يخضع فقط الموظفون الذين يعملون في "وحدة التحقق" ) (AML/CFT Compliance Unitالمتحان شھادة الـ  CAMSويعفى الموظفون الذين يعملون في االمتثال القانوني من ھذا االمتحان
 -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

