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متعلق بتعديل القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية)

بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية،
ً
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  1حزيران ،2015
ً
نحيطكم علماً بما يلي:
أوالً :تم تعديل القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية) بحيث:
 .1ألغي نص المادة  2من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
" المادة :2

يحظر ررر علر ررى "الوسر رريط المر ررالي" القير ررام لحسر ررابه أو لحسر ررائ عمالئر رره بعملير ررات علر ررى "األدوات
والمشرتقات الماليرة" أو عمليرات قطر مرن نروع ( )Off-Exchange Retail Forexمر م ارسرل،
بإستثناء:

 -1الم ارسررل الررذ يمررارس نشرراطه ف رري الواليررات المتحرردة األميركي ررة أو المقرريم في ررا ش رررط أن يكررون مررن
أعضرراء هيئررة الر ر ") "National Futures Association (NFAومرررخص مررن قبررل لجنررة
"(."Commodity Futures Trading Commission )CFTC

 -2الم ارسرل الرذ يمرارس نشراطه خرارل الواليرات المتحردة االميركيرة أو المقريم خارج را شررط أن يتمتر
بتصرنيف ائتمراني " " Investment Gradeوأن يكرون حرائز علرى تررخيص للترداول بالمشررتقات

الماليرة مرن ال يئرات الرقابيرة المختصرة فري دول مص فرنةة تصرنيةاً سريادياً ""Investment Grade
وما فوق حسئ تصرنيف مسسسرة «سرتاندارد أنررد بررورز» أو مرا يوازيره مرن قبرل مسسسرات التصرنيف

الدولية األخرى.

يمكررن لمجلررس هيئررة األسرواق الماليررة ،وفقراً لكررل حالررة علررى حرردة ،أن يسررتثني أحررد الم ارسررلين الررذين
يتمتعون بتصنيف أقل من " "Investment Gradeأو غير المصنةين ،شرط أن يكون حائز

علررى ترررخيص للتررداول بالمشررتقات الماليررة مررن ال يئررات الرقابيررة المختصررة فرري دول مصر فرنةة تصررنيةاً

سيادياً " "Investment Gradeوما فوق.

 .2ألغي نص المادة  3من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
" المادة  :3على "الوسيط المالي":
 - 1تثبيررت جمي ر عمليررات الزبررائن علررى" األدوات والمشررتقات الماليررة" ،المدرجررة وغيررر المدرجررة فرري
األسر رواق المالي ررة ،مر ر الم ارس ررلين بش رركل يتط ررابق مر ر ن رروع األوامر رر الموض رروعة م ررن قب ررل الزب ررائن
باسر ر ر ر رتثناء عملي ررات ص رران الس ر ر ر ر روق (Maker

 )Marketأو مسر ر ر رتعمالً حس ر ر ر رابه الخررراص

) )acting as principalوعمليات تأمين السيولة باألسعار الةضلى (.)Liquidity Provider
 - 2الطلئ من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية ) (Premiumلعقود الخيار المدينة ).(Long

 -3الطلرئ مرن العميرل تكروين هرامي نقرد أولري ) (Initial Marginلدير ر ره عنرد تر ركوين م رركز علرى
مركز أقله مرة يومياً.
" األدوات والمشتقات مالية" ،على أن يتم إعادة تسعير هذه ال ا

 -4الطل ررئ م ررن العمي ررل إع ررادة تك رروين ال ام ر ر ر ري النق ر ر رد األول رري عن ررد تر ر ردني رصر ر ر ر ريد الحر رسر ر ر ر رر رائ
) )The equityإلى حدود ال رامي الثرانو ) (Maintenance Marginالرذ يجرئ أن يكرون

 %75من ال امي األولي وفي حال إمتناع العميل ،على الوسيط المالي أن يصةي بشركل فرور

المركز لتغطيرة مرا يعرادل قيمرة تردني رصريد الحسرائ عرن ال رامي المطلروئ وعلرى
ما يكةي من ا

المركرز الترري سريتم اقةال را فري هررذه
المسسسرة أن تحردد للعميرل مسربقاً األسررس المتبعرة فري اختيرار ا

الحالة (.)e.g. FIFO or LIFO

 -5تسرديد ال روامي النقديرة إلرى الم ارسرلين علرى أسراس إجمرالي الم اركرز( )Gross Positionولريس
علررى أسرراس صررافي الم اركررز المةتوحررة ( )Net Positionوتكرروين ال ررامي لكررل مركررز مرردين

( )Longومركز دائن ( )Shortعلى حدة وال يجوز مقاصة المراكز المدينرة بتلك الدائنرة.

 -6تحديد ال وامي األولية والثانوية لم اركرز "األدوات والمشرتقات الماليرة" المدرجرة وغيرر المدرجرة فري
األسر ر رواق المالي ر ررة المنظم ر ررة وغي ر ررر المنظم ر ررة بم ر ررا في ر ررا تل ر ررك الت ر رري ت ر ررتم عب ر ررر ركير ر رزة الكتروني ر ررة

( )Electronic Platformوذلك على الشكل التالي:
أ -في حال العمليات على العمالت كافة:
 ال امي االولي %20 ،من القيمة التعاقدية ( )Notional Valueللعمليات. ال امي الثانو  (Maintenance Margin) %75 ،من ال امي األولي.ئ -ف رري ح ررال العق ررود المس ررتقبلية :باس ررتثناء العملي ررات عل ررى العم ررالت الت رري يطب ررق علي ررا
ال امشررين المحررددين بالبنررد (أ) أعرراله ،يجررئ أن تسرراو ال روامي ،علررى األقررل ،المبل ر
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األكبرر مررا بررين ال رامي المطلرروئ مررن الم ارسرل وال ررامي المطلرروئ مرن البورصررة حيررث
يتم التداول ب ذه العقود ،وذلك لكرل مرن الم اركرز المدينرة ) (Longأو الدائنرة )(Short
على ِّ
حد سواء.
ل -في حال حقوق الخيار الدائنة ( :)Short Optionsباستثناء العمليرات علرى العمرالت
الترري يطبررق علي ررا ال امشررين المحررددين بالبنررد (أ) أعرراله ،يجررئ أن تسرراو ال روامي،

علررى األقررل ،المبلر األكبررر مررا بررين ال ررامي المطلرروئ مررن الم ارسررل وال ررامي المطلرروئ
مررن البورصررة حيررث يررتم التررداول ب ررذه الحقرروق وذلررك حتررى ترراريخ تصررةية أو إسررتحقاق

مركز حق الخيار الدائن المعني.
مكونرة مرن األصرول المرتبطرة ( )Underlying Assetsشررط أن
يمكن تقديم ضمانة ف
تك ررون قابل ررة للتس ررييل الة ررور  ،وذل ررك ف رري ح ررال كان ررت ه ررذه العق ررود م ررن ن رروع (

Sell

.)Option
د  -ال تنطبق ال وامي النقدية على م اركرز حقروق الخيرار فري حرال وجرود االصرول المرتبطرة
في محةظة العميل لدى الوسيط المالي.
 -7تحدي ررد ال ر روامي األولي ررة والثانوي ررة لم ارك ررز "االدوات والمش ررتقات المالي ررة" األخ رررى المدرج ررة وغي ررر
المدرجة في األسواق المالية المنظمة وغير المنظمرة بحيرث تسراو علرى األقرل المبلر المطلروئ
من المراسل.
 -8فص ررل الحس ررابات النقدي ررة بم ررا في ررا حس ررابات ال ر روامي المرتبط ررة ب ر ر "المش ررتقات المالي ررة" والعائر ردة
للعمالء عن الحسابات الخاصة بر "الوسيط المالي".
 -9التأكررد ،عبررر مطابقررات يوميررة ،مررن أن حجررم أرصرردة العمررالء الدائنررة لرردى "الوسرريط المررالي" تسرراو
على األقل األرصدة الدائنة العائدة للعمالء المودعة لدى المراسلين.

ثانياً :ربطاً القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليرات علرى األدوات والمشرتقات الماليرة) ،معردل
وفقاً لما جاء أعاله.
بيروت ،في  1حزيران 2015
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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