قرار رقم 12
المتعلق بنظام العمليات على االدوات والمشتقات المالية

1

إن رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان،

اال عل ااى الق ااانون ر اام  161ت اااري  17/8/2011المتعل ااق باألسا اواق المالي ااة ،ال اانا ن ااا ب يئ ااة
بن ا ى
األسواق المالية الصالحيات كافة المتعلقة باألدوات المالية،
وبنال على انون تنظيم م نة الوسا ة المالية ر م  234تاري ،10/6/2000
ى
وبنال على رارا مجلس هيئة االسواق المالية المتخنين في جلساتيه المنعقادتين بتااري  20كاانون
ى
األول

 2013و 9آنار 2015

يقرر ما يأتي:
المادة األولى :يوضع موضع التنفين "نظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية" المرفق
ب نا القرار.
المادة الثانية :ينشر هنا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت ،في  10شبا 2014
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 1عدل عنوان هذا القرار بموجب إعالم رقم  14تاريخ  23آذار 2015

نظام العمليات على االدوات والمشتقات المالية

1

المادة  :1يف م في سياق هنا النظام با:
"االدوات والمشتقات المالية"  :ية دوات ومنتجاات مالياة ساسا م معروضاة

للجم ااور و عقااود و دوات ماليااة مرتب ااة يمت ااا بأصااول سعينيااة ،ماليااة،
مؤشرات س ،)Indexمعدالت )...س.)Underlying Asset

و بارامأ و وراق و صااكو و عقااود و مشااتقات و شا ادات و دوات
مالية مركبة  )...بما في ا التي ترتب عوائدها و تسديد رسمال ا باِ:
 سا ا م و حص ااه و شا ا ادات إي اادال بم ااا في ااا الت اادفقات المالي ااة الناجم ااةعن ا و بمستوى سعار ا من هنه االس م و الحصه و الش ادات.

 ديااون و سااندات تجاريااة و ش ا ادات و سااندات حكوميااة و سااندات دياانبمااا في ااا التاادفقات الماليااة الناجمااة عن ااا و بمسااتوى سااعار ا ماان هاانه

السندات و الش ادات.

 سعار صرف العمالت والمعادن الثمينة. معدالت الفوائد. -سعار السلع.

 مؤشرات و مشتقات مالية."الوسي ا ا الم ااالي" :مؤسس ا ااات الوسا ااا ة المالي ااة والمؤس ا ااسات المالي ااة والمص ااارف التاااي
تمارس األعمال الخاصة باألدوات المالية في لبنان.

"الم ارساال"

 :الج ااة ياار المقيمااة التااي تقااوم لحساااس "الوسااي المااالي" و لحساااس
عمالئااه بعمليااات علااى " األدوات والمشااتقات الماليااة" و عمليااات
من نول ( )Off-Exchange Retail Forexفي الخارج.

 1عدل نص الموا د  1و 2و 3من هذا النظام بموجب اإلعالم رقم  14تاريخ  23آذار 2015
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ااع

المادة  :2يحظر علاى "الوساي الماالي" القياام لحساابه و لحسااس عمالئاه بعملياات علاى "األدوات
والمشتقات المالية" و عمليات

مراسل ،بإستثنال:

ع من نول ( )Off-Exchange Retail Forexمع

 -1الم ارساال الاانا يمااارس نشااا ه فااي الواليااات المتحاادة األميركيااة و المقاايم في ااا شاار

ن يكاون ماان عضاال هيئااة ال ا ")"National Futures Association (NFA

وماارخه ماان باال لجنااة " س)CFTC
."Commission

Commodity Futures Trading

 -2المراسل النا يمارس نشاا ه خاارج الوالياات المتحادة االميركياة و المقايم خارج اا
شاار ن يتمتااع بتصاانيف ائتماااني " "BBBو ن يكااون حااائع علااى تاارخيه للتااداول
بالمشااتقات الماليااة ماان ال يئااات الر ابيااة المختصااة فااي دول مصا ةانفة تصاانيفاى ساايادياى
» «BBBوما فوق حسس تصانيف مؤسساة «ساتاندارد نااد بااورع» و ماا يواعياه مان
بل مؤسسات التصنيف الدولية األخرى.

يمكاان لمجلااس هيئااة األس اواق الماليااة ،وفق ااى لكاال حالااة علااى حاادة ،ن يسااتثني حااد

الم ارساالين الاانين يتمتعااون بتصاانيف اال ماان " "BBBو ياار المصاانفين ،شاار ن
يكون حائع على ترخيه للتداول بالمشتقات المالية مان ال يئاات الر ابياة المختصاة

مصنفة تصنيفاى سيادياى » «BBBوما فوق.
في دول
ة
المادة  :3على "الوسي المالي":

 - 1تثبياات جميااع عمليااات العبااائن علااى" األدوات والمشااتقات الماليااة" ،المدرجااة و ياار
المدرج ااة ف ااي األسا اواق المالي ااة ،م ااع الم ارس االين بش ااكل يت ااابق م ااع ن ااول األواما ار
الموضوعة من بل العبائن باستثنال عمليات صانع الساوق س)Market Maker
و مساتعمالى حساابه الخااه ) )acting as principalوعملياات تاأمين السايولة

باألسعار الفضلى س.)Liquidity Provider

 - 2ال لاااس مااان العميا اال تساااديد كامااال القيماااة الش ا ارائية ) (Premiumلعق ااود الخيا ااار
المدينة ).(Long

 -3ال لس من العميل تكوين هامش نقدا ولاي ) (Initial Marginلدياه عناد تكاوين

مركااع
مركااع "علااى األدوات والمشااتقات ماليااة" ،علااى ن يااتم إعااادة تسااعير هاانه ال ا
له مرة يومياى.
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 -4ال لس من العميل إعادة تكوين ال اما ا اش النقا ادا األولي عند ت ادني رص ا ا ايد
الحا اسا ا ا ا ااس

) )The equityإلى حدود ال امش الثانوا (Maintenance

على الوسي

المركع لتغ ية ما
ا
المالي ن يصفي بشكل فورا ما يكفي من

) Marginالنا ال يقل عن  %75من ال امش األولي وفي حال إمتنال العميل،

يعادل يمة تدني رصيد الحساس عن ال امش الم لوس وعلى المؤسسة ن تحدد

للعميل مسبقاى األسس المتبعة في اختيار المراكع التي سيتم ا فال ا في هنه الحالة

س.) e.g. FIFO or LIFO

 -5تسااديد ال اوامش النقديااة إلااى الم ارساالين علااى ساااس إجمااالي الم اركااعس Gross
 )Positionول اايس عل ااى س اااس ص ااافي الم ارك ااع المفتوح ااة سPosition

)Net

وتكاوين ال ااامش لكاال مركاع ماادين س )Longومركااع دائان س )Shortعلااى حاادة وال
يجوع مقاصة المراكع المديناة بتل الدائناة.

 -6تحدي ااد ال ا اوامش األولي ااة والثانوي ااة لم ارك ااع "األدوات والمش ااتقات المالي ااة" المدرج ااة
و ير المدرجة في األسواق المالية المنظمة و ير المنظمة على الشكل التالي:

 ف ااي ح ااال العق ااود المس ااتقبلية :يج ااس ن تس اااوا ال ا اوامش ،عل ااى األ اال،المبلغ األكبر ما بين ال اامش الم لاوس مان الم ارسال وال اامش الم لاوس

ماان البورص ااة حي ااد يااتم الت ااداول ب اانه العق ااود ،ونل ا لك اال م اان الم ارك ااع

المدينة ) (Longو الدائنة ) (Shortعلى حد سوال.

س -فاي حاال حقاوق الخيااار الدائناة س :)Short Optionsيجااس ن تساااوا
ال ا اوامش ،عل ااى األ اال ،المبل ااغ األكب اار م ااا ب ااين ال ااامش الم ل ااوس م اان
المراسل وال امش الم لوس من البورصة حيد يتم التاداول ب انه الحقاوق

ونل حتى تاري تصفية و إستحقاق مركع حق الخيار الدائن المعني.

Underlying

مكونااة ماان األصااول المرتب ااة س
يمكاان تقااديم ضاامانة ة
 )Assetsشاار ن تكااون ابلااة للتسااييل الفااورا ،ونل ا فااي حااال كاناات
هنه العقود من نول س.)Sell Option

ج -ال تن بق ال وامش النقدية على مراكع حقوق الخيار في حال وجود
االصول المرتب ة في محفظة العميل لدى الوسي المالي.

 -7تحدي ااد ال ا اوامش األولي ااة والثانوي ااة لم ارك ااع "االدوات والمش ااتقات المالي ااة" األخ اارى
المدرج ااة و ي اار المدرج ااة ف ااي األسا اواق المالي ااة المنظم ااة و ي اار المنظم ااة بحي ااد
تساوا على األ ل المبلغ الم لوس من المراسل.
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 -8فيم ااا يتعل ااق بالعملي ااات عل ااى "االدوات والمش ااتقات المالي ااة" الت ااي ت ااتم عب اار ركيا اعة
الكترونية س:)Electronic Platform

 يحظ اار ن يك ااون ا م اان "الوس ااي الم ااالي" و الم ارس اال المش ااغل للركيا اعةااللكترونية يمل لدى اآلخر ،بصاورة مباشارة و يار مباشارة ،كثرياة حقاوق

التصويت و الملكية و ن يكون لديه السل ة على كثرياة حقاوق التصاويت
ف ااي مجل ااس إدارت ااه و الت ااأثير عل ااى المس ااؤولين الم ااولجين بإدارت ااه و يتمت ااع
بسل ة إدارة سياساته المالية والتشغيلية.

يعااود لمجلااس هيئااة األس اواق الماليااة ،وفق ااى العتبااارات معللااة ،إعفااال حااد

الم ارساالين ماان تااوفر عناصاار الشاار المفااروض فااي هاانه الفق ارة ،كلي ااى و

جعئياى.

 يج ااس ن يض اامن الم ارس اال المش ااغل للركيا اعة االلكتروني ااة ع اادم وج ااود ي ااةإمكانيااة لحصااول نقااه فااي ال اوامش علااى حسااابات و محااافظ العمااالل،

عبر اعتماد آلية إ الق ما يكفي من المراكع بشاكل فاورا وآلاي س Auto
 )Liquidationونل ا عناادما يصاال رصاايد الحساااس إلااى مبلااغ اال ماان

مت لبااات ال ااامش الثااانوا ا عنااد حصااول ناادال ال ااامش س Margin
.)Call

س -تحدد ال وامش االولية والثانوية كالتالي:

المبلغ األكبر ما بين ال وامش المعتمدة من بل المراسل والنسس التالية:

  %2من القيمة التعا دية ) (Notional Valueللعملياات علاى العماالتالرئيس ااية س ا الجيني ااه انس ااترليني ،الفرنا ا السويس اارا ،ال اادوالر الكن اادا،

الاادوالر األسااترالي ،الااين الياباااني ،اليااورو ،الاادوالر النيوعيالناادا ،الكااورون

السويدا ،الكورون النروجي والكورون الدانمركي).

 % 5 -ما اان القيما ااة التعا ديا ااة )Value

 (Notionalللعمليا ااات علا ااى

العما ااالت الثانويا ااة األخا اارى والعمليا ااات علاااى العما ااالت ما ااا ب ااين عما ااالت
رئيسية وعمالت ثانوية س.)Cross Currencies

ج -على المراسل المشغل للركيعة االلكترونية ن يضمن ،بموجس تع د
خ ي ،حماية "الوسي المالي" وعبائنه من االخ ار والخسائر الناجمة
عن التقلبات السريعة للسوق وخصوصاى في حال حصول فجوات في

جرال
األسعار من خالل تكفله بتغ ية جميع الخسائر الحاصلة ة
الحسابات السلبية لعبائن "الوسي المالي" نتيجة الحاالت المنكورة عاله
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وبالتالي عدم تحمل هنا االخير و عبائنه ية مسؤولية و خسائر نتيجة

حصول ا عجع في األرصدة جرال نل .

على "الوسي المالي" ن يعكس مضمون ومفاد هنا التع د في عال ته

مع عبائنه.

المالي هو بنفسه مشغل الركيعة االلكترونية

د -في حال كان الوسي

س) acting as principalفعليه ان يلتعم بالموجبات ويؤمن الضمانات
الم لوبة من المراسل والمنصوه عن ا في هنا البند الثامن.

 -9فصال الحسااابات النقدياة بمااا في ااا حساابات ال اوامش المرتب اة "بالمشااتقات الماليااة"
والعائدة للعمالل عن الحسابات الخاصة "بالوسي المالي".

 -10التأكاد ،عباار م ابقاات يوميااة ،مان ن حجام رصاادة العمااالل الدائناة لاادى "الوسااي
الم ا ااالي" تس ا اااوا عل ا ااى األ ا اال األرص ا اادة الدائن ا ااة العائ ا اادة للعم ا ااالل المودع ا ااة ل ا اادى

المراسلين.

المادة  :4يحظر على "الوسي المالي":

 -1إستعمال الحسابات الدائنة ألا عميل لصالحه و لصالح عميل آخر.
 -2منح تس يالت لتمويل ال وامش المنكورة في هنا النظام و لتغ ية النقه
الحاصل في ا.
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