إعالم رقم 17
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  10آب ،2015
ً
نحيطكم علماً بما يلي:
أوالً :تم تعديل القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية) بحيث:
 .1ألغي نص المادة  3من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
" المادة  :3على "الوسيط المالي":
 - 1تثبيتتت جميتتا عمليتتات ال بتتائن علتتى" األدوات والمشتتتقات الماليتتة" ،المدرجتتة وجيتتر المدرجتتة فتتي
األست تواق المالي تتة ،م تتا الم ارس تتلين بش تتكل يتط تتابق م تتا ن تتو األوامت تر الموض تتوعة م تتن قب تتل ال ب تتائن
باستثناء عمليات صانا السوق ( )Market Makerأو مستعمالً حسابه الخاص acting as

) )principalوعمليات تأمين السيولة باألسعار الفضلى (.)Liquidity Provider

 - 2الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية ) (Premiumلعقود الخيار المدينة ).(Long
 -3الطلتتب متتن العميتتل تكتتوين هتتامي نقتتد أولتتي ) (Initial Marginلديتته عنتتد تكتتوين مركت علتتى
مرك أقله مرة يومياً.
"األدوات والمشتقات مالية" ،على أن يتم إعادة تسعير هذه ال ا

 -4الطلب من العميل إعادة تكوين الهامت ت تي النقت تد األولي عند ت تدني رص ت ت تيد الحت تست ت ت ت تاب )equity
 )Theإلى حدود الهامي الثانو ) (Maintenance Marginالذ

يجب أن يكون %75

من الهامي األولي وفي حال إمتنا العميل ،على الوسيط المالي أن يصفي بشكل فور ما
المرك لتغطية ما يعادل قيمة تدني رصيد الحساب عن الهامي المطلوب وعلى
ا
يكفي من

المؤسسة أن تحدد للعميل مسبقاً األسس المتبعة في اختيار المراك التي سيتم اقفالها في هذه

الحالة (.) e.g. FIFO or LIFO

 -5تستديد الهتوامي النقديتة إلتى الم ارستلين علتى أستاس إجمتالي الم اركت ( )Gross Positionولتيس
علتتى أستتاس صتتافي الم ارك ت المفتوحتتة ( )Net Positionوتكتتوين الهتتامي لكتتل مرك ت متتدين

( )Longومرك دائن ( )Shortعلى حدة وال يجو مقاصة المراك المدينتة بتلك الدائنتة.

 -6تحديد الهوامي األولية والثانوية لم اركت "األدوات والمشتتقات الماليتة" المدرجتة وجيتر المدرجتة فتي
األست ت تواق المالي ت تتة المنظم ت تتة وجي ت تتر المنظم ت تتة بم ت تتا فيه ت تتا تل ت تتك الت ت تتي ت ت تتتم عب ت تتر ركيت ت ت ة الكتروني ت تتة

( )Electronic Platformوذلك على الشكل التالي:

أ -ف تتي ح تتال العملي تتات عل تتى العم تتالت أو عل تتى المت تواد األولي تتة أو المع تتادن أو جيره تتا م تتن
السلا:2
 -الهامي االولي %20 ،من القيمة التعاقدية ( )Notional Valueللعمليات.

 الهامي الثانو  (Maintenance Margin) %75 ،من الهامي األولي.ب -في حتال العقتود المستتقبلية :باستتثناء العمليتات علتى العمتالت أو علتى المتواد األوليتة
أو المع تتادن أو جيره تتا م تتن الس تتلا الت تتي يطب تتق عليه تتا الهامش تتين المحت تددين بالبن تتد (أ)
أعاله ،يجب أن تساو الهوامي ،على األقل ،المبلغ األكبر ما بتين الهتامي المطلتوب
من المراسل والهامي المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقتود ،وذلتك لكتل

من المراك المدينة ) (Longأو الدائنة ) (Shortعلى حد سواء.
ج -في حال حقوق الخيار الدائنة ( :)Short Optionsباستثناء العمليتات علتى العمتالت
أو علتتى الم تواد األوليتتة أو المعتتادن أو جيرهتتا متتن الستتلا التتتي يطبتتق عليهتتا الهامشتتين

المحتتددين بالبنتتد (أ) أعتتاله ،يجتتب أن تستتاو اله توامي ،علتتى األقتتل ،المبلتتغ األكبتتر متتا
بين الهامي المطلوب من الم ارستل والهتامي المطلتوب متن البورصتة حيتث يتتم التتداول

بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مرك حق الخيار الدائن المعني.
مكونتة متن األصتول المرتبطتة ( )Underlying Assetsشترط أن
يمكن تقديم ضمانة ّ
تك تتون قابل تتة للتس تتييل الف تتور  ،وذل تتك ف تتي ح تتال كان تتت ه تتذه العق تتود م تتن ن تتو ( Sell
.)Option

د  -ال تنطبت تتق اله ت توامي النقديت تتة علت تتى م ارك ت ت حقت تتوق الخيت تتار فت تتي حت تتال وجت تتود االصت تتول
المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي.

 -7تحدي تتد الهت توامي األولي تتة والثانوي تتة لم اركت ت "االدوات والمش تتتقات المالي تتة" األخ تترى المدرج تتة وجي تتر
المدرجة في األسواق المالية المنظمة وجير المنظمتة بحيتث تستاو علتى األقتل المبلتغ المطلتوب
من المراسل.

 -8فص تتل الحس تتابات النقدي تتة بم تتا فيه تتا حس تتابات الهت توامي المرتبط تتة ب ت ت "المش تتتقات المالي تتة" والعائ تتدة
للعمالء عن الحسابات الخاصة بت "الوسيط المالي".

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

2

يعطى "الوسيط المالي" مهلة تنتهي بتاريخ  2015/12/1لتطبيق الهوامش المتعلقةة بالعمليةا علةى المةوا األوليةة
أو المعا ن أو غيرها من السلع على المراكز المفتوحة قبل تاريخ .2015/8/17

2

 -9التأكد ،عبتر مطابقتات يوميتة ،متن أن حجتم أرصتدة العمتالء الدائنتة لتدى "الوستيط المتالي" تستاو
على األقل األرصدة الدائنة العائدة للعمالء المودعة لدى المراسلين.

ثانياً :ربطاً القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليتات علتى األدوات والمشتتقات الماليتة) ،معتدل
وفقاً لما جاء أعاله.
بيروت ،في  17آب 2015
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه
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