إعالم رقم 14
متعلق بتعديل القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية)

بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باالسواق المالية،
ً
وبناء على قرار مجلس هيئة االسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  9آذار ،2015
ً
نحيطكم علماً بما يلي:
أوالً :تم تعديل القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية) بحيث:
 .1ألغي عنوان القرار المذكور واستبدل بالعنوان التالي:
"قرار رقم ( 12المتعلق بنظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية)"
 .2ألغي نص المادة  1من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
"المادة :1

يفهم في سياق هذا النظام بـ:
"االدوات والمشــتقات الماليــة"  :أيــة أدوات ومنتجــات ماليــة (اســهم معرووــة للجمهــور أو
عقـ ـ ــود وأدوات ماليـ ـ ــة مرتبطـ ـ ــة قيمتهـ ـ ــا باتـ ـ ــول (عينيـ ـ ــة ،ماليـ ـ ــة ،م ش ـ ـ ـرات (،)Index

معدالت.)Underlying Asset( )...

أو ب ـرامأ أو أوراق أو تــكو أو عقــود أو مشــتقات أو شــهادات أو أدوات ماليــة مركبــة
 )...بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها بـِ:
 أسهم أو حتـص أو شـهادات إيـدام بمـا فيهـا التـدفقات الماليـة الناجمـة عنهـا أو بمسـتوأسعار أي من هذه االسهم أو الحتص أو الشهادات.

 ديـ ــون أو سـ ــندات تجاريـ ــة أو شـ ــهادات أو سـ ــندات حكوميـ ــة أو سـ ــندات ديـ ــن بمـ ــا فيهـ ــاالتدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستو أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.

 أسعار ترف العمالت والمعادن الثمينة. معدالت الفوائد. -أسعار السلع.

 م شرات أو مشتقات مالية."الوسي ــط المــالي" :م سس ــات الوس ــاطة الماليــة والم س ــسات الماليــة والمتــارف التــي تمــارس األعمــال
الخاتة باألدوات المالية في لبنان.
"المراسل"

 :الجهـة ييـر المقيمـة التـي تقـوم لحسـاس "الوسـيط المـالي" أو لحسـاس عمالئـه بعمليـات

علـى " األدوات والمشــتقات الماليــة" أو عمليـات قطــع مــن نـوم ( Off-Exchange

 )Retail Forexفي الخارج.

 .3ألغي نص المادة  2من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
"الم ــادة  : 2يحظـ ــر علـ ــى "الوسـ ــيط المـ ــالي" القيـ ــام لحسـ ــابه أو لحسـ ــاس عمالئـ ــه بعمليـ ــات علـــى "األدوات
والمشــتقات الماليــة" أو عمليــات قطــع مــن نــوم ( )Off-Exchange Retail Forexمــع
مراسل ،بإستثناء:
 -1الم ارســل الــذي يمــارس نشــاطه ف ــي الواليــات المتحــدة األميركي ــة أو المقــيم فيهــا ش ــرط أن
يكـون مـن أعوـاء هيئـة ال ـ ") "National Futures Association (NFAومـرخص
من قبل لجنة " (."Commodity Futures Trading Commission )CFTC

 -2المراسل الذي يمارس نشاطه خارج الواليات المتحدة االميركية أو المقيم خارجهـا شـرط أن
يتمتع بتتنيف ائتماني " "BBBوأن يكون حائز على تـرخيص للتـداول بالمشـتقات الماليـة
مـن الهيئـات الرقابيـة المختتــة فـي دول مت فـنفة تتـنيفاً ســيادياً » «BBBومـا فـوق حســس
تتــنيف م سســة «ســتاندارد أنــد بــورز» أو مــا يوازيــه مــن قبــل م سســات التتــنيف الدوليــة

األخر .

يمكـ ــن لمجلـ ــس هيئـ ــة األس ـ ـواق الماليـ ــة ،وفق ـ ـاً لكـ ــل حالـ ــة علـ ــى حـ ــدة ،أن يسـ ــتثني أحـ ــد

الم ارســلين الــذين يتمتعــون بتتــنيف أقــل مــن " "BBBأو ييــر المتــنفين ،شــرط أن يكــون
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حــائز علــى تــرخيص للتــداول بالمشــتقات الماليــة مــن الهيئــات الرقابيــة المختتــة فــي دول
متنفة تتنيفاً سيادياً » «BBBوما فوق.
ف

 .4ألغي نص المادة  3من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي:
"المادة  :3على "الوسيط المالي":
 - 1تثبيــت جميــع عمليــات الزبــائن علــى" األدوات والمشــتقات الماليــة" ،المدرجــة وييــر المدرجــة فــي
األسـ ـواق المالي ــة ،م ــع الم ارس ــلين بش ــكل يتط ــابق م ــع نـ ـوم األوام ــر الموو ــوعة م ــن قب ــل الزب ــائن
باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتثناء عمليات تـ ـ ـانع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق ( )Market Makerأو مس ـ ـ ـ ـتعمالً حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابه الخاص
) (acting as principalوعمليات تامين السيولة باألسعار الفولى (.)Liquidity Provider
 - 2الطلس من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية ) (Premiumلعقود الخيار المدينة ).(Long
 -3الطلـس مـن العميـل تكـوين هـامي نقـدي أولـي ) (Initial Marginلديـه عنـد تكـوين مركـز "علـى
األدوات والمشتقات مالية" ،على أن يتم إعادة تسعير هذه المراكز أقله مرة يومياً.
 -4الطلس من ا لعميل إعادة تكوين الهام ـ ــي النق ــدي األولي عند تــدني رتـ ـ ــيد الحـ ـس ـ ـ ـ ــاس
) )The equityإلى حدود الهامي الثانوي ) (Maintenance Marginالذي ال يقل عن
 %75من الهامي األولي وفي حال إمتنام العميل ،على الوسيط المالي أن يتفي بشكل فوري
ما يكفي من ال مراكز لتغطية ما يعادل قيمة تدني رتيد الحساس عن الهامي المطلوس وعلى
الم سسة أن تحدد للعميل مسبقاً األسس المتبعة في اختيار المراكز التي سيتم اقفالها في هذه
الحالة (.) e.g. FIFO or LIFO
 -5تسـديد الهـوامي النقديـة إلـى الم ارسـلين علـى أسـاس إجمـالي الم اركـز( )Gross Positionولـيس
علــى أســاس تــافي الم اركــز المفتوحــة ( )Net Positionوتكــوين الهــامي لكــل مركــز مــدين
( )Longومركز دائن ( )Shortعلى حدة وال يجوز مقاتة المراكز المدينـة بتل الدائنـة.
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 -6تحديد الهوامي األولية والثانوية لم اركـز "األدوات والمشـتقات الماليـة" المدرجـة وييـر المدرجـة فـي
األسواق المالية المنظمة ويير المنظمة على الشكل التالي:
أ -في حال العقود المسـتقبلية :يجـس أن تسـاوي الهـوامي ،علـى األقـل ،المبلـر األكبـر مـا
بين الهامي المطلوس من الم ارسـل والهـامي المطلـوس مـن البورتـة حيـث يـتم التـداول
بهــذه العقــود ،وذل ـ لكــل مــن الم اركــز المدينــة ) (Longأو الدائنــة ) (Shortعلــى حــد

سواء.

س -في حال حقوق الخيار الدائنـة ( :)Short Optionsيجـس أن تسـاوي الهـوامي ،علـى
األقــل ،المبلــر األكبــر مــا بــين الهــامي المطلــوس مــن الم ارســل والهــامي المطلــوس مــن

البورتـة حيــث يــتم التــداول بهــذه الحقــوق وذلـ حتــى تــاريخ تتــفية أو إســتحقاق مركــز
حق الخيار الدائن المعني.
مكونـة مـن األتـول المرتبطـة ( )Underlying Assetsشـرط أن
يمكن تقديم ومانة ف
تكـ ـ ــون قابلـ ـ ــة للتسـ ـ ــييل الفـ ـ ــوري ،وذل ـ ـ ـ فـ ـ ــي حـ ـ ــال كانـ ـ ــت هـ ـ ــذه العقـ ـ ــود مـ ـ ــن نـ ـ ــوم

(.)Sell Option
ج -ال تنطبق الهوامي النقدية على مراكز حقوق الخيار فـي حـال وجـود االتـول المرتبطـة
في محفظة العميل لد الوسيط المالي.

لمرك ــز "االدوات والمش ــتقات المالي ــة" األخ ــر المدرج ــة ويي ــر
 -7تحدي ــد الهـ ـوامي األولي ــة والثانوي ــة ا
المدرجة في األسواق المالية المنظمة ويير المنظمـة بحيـث تسـاوي علـى األقـل المبلـر المطلـوس
من المراسل.
 -8فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بالعملي ـ ــات عل ـ ــى "االدوات والمش ـ ــتقات المالي ـ ــة" الت ـ ــي ت ـ ــتم عب ـ ــر ركيـ ـ ـزة الكتروني ـ ــة
(:)Electronic Platform
أ -يحظـر أن يكـون أي مـن "الوسـيط المــالي" أو الم ارسـل المشـغل للركيـزة االلكترونيـة يملـ
لــد ارخــر ،بتــورة مباش ـرة أو ييــر مباش ـرة ،أكثريــة حقــوق التتــويت أو الملكيــة أو أن
يك ــون لدي ــه الس ــلطة عل ــى أكثري ــة حق ــوق التت ــويت ف ــي مجل ــس إدارت ــه أو الت ــاثير عل ــى
المس ولين المولجين بإدارته أو يتمتع بسلطة إدارة سياساته المالية والتشغيلية.
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يعــود لمجلــس هيئــة األس ـواق الماليــة ،وفق ـاً العتبــارات معللــة ،إعفــاء أحــد الم ارســلين مــن
توفر عناتر الشرط المفروض في هذه الفقرة ،كلياً أو جزئياً.
 يجــس أن يوــمن الم ارســل المشــغل للركيـزة االلكترونيــة عــدم وجــود أيــة إمكانيــة لحتــولنقص في الهوامي على حسابات أو محافظ العمالء ،عبر اعتماد آلية إيالق ما يكفـي
من المراكز بشكل فوري وآلي ( )Auto Liquidationوذل عندما يتل رتيد
الحســاس إلــى مبلــر أقــل مــن متطلبــات الهــامي الثــانوي أي عنــد حتــول نــداء الهــامي
(.)Margin Call
س -تحدد الهوامي االولية والثانوية كالتالي:
المبلر األكبر ما بين الهوامي المعتمدة من قبل المراسل والنسس التالية:
  %2مـن القيمـة التعاقديـة ) (Notional Valueللعمليـات علـى العمـالت الرئيسـية (أيالجينيـ ــه ايسـ ــترليني ،الفرن ـ ـ السويسـ ــري ،الـ ــدوالر الكنـ ــدي ،الـ ــدوالر األسـ ــترالي ،الـ ــين
الياباني ،اليورو ،الـدوالر النيوزيالنـدي ،الكـورون السـويدي ،الكـورون النروجـي والكـورون
الدانمركي).
 % 5 -م ــن القيم ــة التعاقدي ــة )Value

 (Notionalللعملي ــات عل ــى العمــالت الثانوي ــة

األخـ ـ ــر والعملي ـ ـ ــات عل ـ ـ ــى العمـ ـ ــالت م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــين عمـ ـ ــالت رئيس ـ ـ ــية وعمـ ـ ــالت ثانويـ ـ ــة
(.)Cross Currencies
ج -على المراسل المشغل للركيزة االلكترونية أن يومن ،بموجس تعهد خطي ،حماية
"الوسيط المالي" وزبائنه من االخطار والخسائر الناجمة عن التقلبات السريعة للسوق
وختوتاً في حال حتول فجوات في األسعار من خالل تكفله بتغطية جميع
جراء الحسابات السلبية لزبائن "الوسيط المالي" نتيجة الحاالت
الخسائر الحاتلة ف
المذكورة أعاله وبالتالي عدم تحمل هذا االخير أو زبائنه أية مس ولية أو خسائر

نتيجة حتول أي عجز في األرتدة جراء ذل .
على "الوسيط المالي" أن يعكس مومون ومفاد هذا التعهد في عالقته مع زبائنه.
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الركيزة

االلكترونية

) (acting as principalفعليه ان يلتزم بالموجبات وي من الومانات المطلوبة من
المراسل والمنتوص عنها في هذا البند الثامن.
 -9فتل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهـوامي المرتبطـة "بالمشـتقات الماليـة" والعائـدة للعمـالء
عن الحسابات الخاتة "بالوسيط المالي".
 -10التاكــد ،عبــر مطابقــات يوميــة ،مــن أن حجــم أرتــدة العمــالء الدائنــة لــد "الوســيط المــالي" تســاوي
على األقل األرتدة الدائنة العائدة للعمالء المودعة لد المراسلين".
ثانياً :ربطاً القرار رقم  12تاريخ ( 2014/2/10المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية) بعـد أن تـم تعديلـه
وفقاً لما جاء أعاله.

بيروت ،في  23آذار 2015

رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مترف لبنان

رياض توفيق سالمه
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