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المتعلق بنظام العمليات على االدوات والمشتقات المالية

إن رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم  161تاريخ  2011/8/17المتعلق باألسواق المالية ،الذي أناط بهيئة األسواق المالية
ً
الصالحيات كافة المتعلقة باألدوات المالية،
وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم  234تاريخ ،2000/6/10
ً
ارت مجلس هيئة االسواق المالية المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ  20كانون األول
وبناء على قر ا
ً
،2013

يقرر ما يأتي:
المادة األولى :يوضع موضع التنفيذ "نظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية" المرفق بهذا القرار.1
المادة الثانية :ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت ،في  10شباط 2014
رئيس هيئة األسواق المالية /حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

 1عدل النظام المرفق بهذا القرار بموجب اإلعالم رقم  16تاريخ  1حزيران  2015واإلعالم رقم  17تاريخ  17آب 2015

نظام العمليات على االدوات والمشتقات المالية
المادة  :1يفهم في سياق هذا النظام بـ:
"االدوات والمشـ ــتقات الماليـ ــة"  :أيـ ــة أدوات ومنتجـ ــات ماليـ ــة اسـ ــهم معروضـ ــة للجمهـ ــور أو عقـ ــود
وأدوات مالي ـ ــة مرتبط ـ ــة قيمته ـ ــا بأص ـ ــول عيني ـ ــة ،مالي ـ ــة ،م شـ ـ ـرات ،)Index
معدالت.)Underlying Asset )...

أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقـود أو مشـتقات أو شـهادات أو أدوات ماليـة مركبـة
 )...بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها بـِ:
 أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوىأسعار أي من هذه االسهم أو الحصص أو الشهادات.
 دي ــون أو س ــندات تجاري ــة أو ش ــهادات أو س ــندات حكومي ــة أو س ــندات دي ــن بم ــا فيه ــاالتدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.

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

 -م شرات أو مشتقات مالية.

"الوسيـ ــط الم ــالي" :م سسـ ــات الوسـ ــاطة المالي ــة والم سـ ــسات المالي ــة والمص ــارف الت ــي تم ــارس
األعمال الخاصة باألدوات المالية في لبنان.

"الم ارســل"

 :الجهــة يــر المقيمــة التــي تقــوم لحســاب "الوســيط المــالي" أو لحســاب عمالئــه

بعمليـ ــات علـ ــى " األدوات والمشـ ــتقات الماليـ ــة" أو عمليـ ــات قطـ ــع مـ ــن نـ ــوع

( )Off-Exchange Retail Forexفي الخارج.

المادة  :2يحظـ ــر علـ ــى "الوسـ ــيط المـ ــالي" القيـ ــام لحسـ ــابه أو لحسـ ــاب عمالئـ ــه بعمليـ ــات علـ ــى "األدوات

والمشـتقات الماليـة" أو عمليـات قطـع مـن نـوع ( )Off-Exchange Retail Forexمـع م ارسـل،

بإستثناء:

 -1المراسل الذي يمارس نشاطه فـي الواليات المتحدة األميركيـة أو المقيم فيهـا شــرط أن يكـون
مـن أعضـاء هيئـة ال ـ ") "National Futures Association (NFAومـرخص مـن قبـل
لجنة " ."Commodity Futures Trading Commission )CFTC

 -2الم ارسـل الــذي يمـارس نشــاطه خـارج الواليــات المتحـدة االميركيــة أو المقـيم خارجهــا شــرط أن
يتمتع بتصنيف ائتمـاني " "Investment Gradeوأن يكـون حـائز علـى تـرخيص للتـداول
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بالمش ـ ــتقات المالي ـ ــة م ـ ــن الهيئ ـ ــات الرقابي ـ ــة المختص ـ ــة ف ـ ــي دول مص ـ ـ صـنفة تص ـ ــنيفاً س ـ ــيادياً
" "Investment Gradeومـا فــوق حسـب تصــنيف م سسـة «ســتاندارد أنــد بــورز» أو مــا
يوازيه من قبل م سسات التصنيف الدولية األخرى.

يمكن لمجلس هيئة األسواق المالية ،وفقاً لكل حالـة علـى حـدة ،أن يسـتثني أحـد الم ارسـلين

الـذين يتمتعـون بتصـنيف أقـل مـن" "Investment Gradeأو يـر المصـنفين ،شـرط أن

يكــون حــائز علــى تــرخيص للتــداول بالمشــتقات الماليــة مــن الهيئــات الرقابيــة المختصــة فــي

مصنفة تصنيفاً سيادياً " "Investment Gradeوما فوق.
دول
ص
المادة  :3على "الوسيط المالي":

 - 1تثبيت جميع عمليات الزبائن علـى" األدوات والمشـتقات الماليـة" ،المدرجـة و يـر المدرجـة
فـي األسـواق الماليــة ،مـع الم ارســلين بشـكل يتطــابق مـع نــوع األوامـر الموضــوعة مـن قبــل

الزب ــائن باس ــتثناء عملي ــات ص ــانع الس ــوق Maker
الخ ــاص )principal

as

 )Marketأو مس ــتعمالً حس ــابه

 )actingوعملي ــات ت ــأمين الس ــيولة باألس ــعار الفض ــلى

.)Liquidity Provider

 - 2الطل ــب م ــن العمي ــل تس ــديد كام ــل القيم ــة الشـ ـرائية ) (Premiumلعق ــود الخي ــار المدين ــة
).(Long

 -3الطلب من العميل تكوين هامش نقـدي أولـي ) (Initial Marginلديـه عنـد تكـوين مركـز
مركز أقله مرة يومياً.
على "األدوات والمشتقات مالية" ،على أن يتم إعادة تسعير هذه ال ا

 -4الطلب من العميل إعادة تكوين الهامـ ـ ـش النقـ ـدي األولي عند ت ـدني رص ـ ـ ـيد
الحـ ـسـ ـ ـ ـ ـاب ) )The equityإلى حدود الهامش الثانوي )(Maintenance Margin
الذي يجب أن يكون  %75من الهامش األولي وفي حال إمتناع العميل ،على الوسيط

المركز لتغطية ما يعادل قيمة تدني رصيد
المالي أن يصفي بشكل فوري ما يكفي من ا
الحساب عن الهامش المطلوب وعلى الم سسة أن تحدد للعميل مسبقاً األسس المتبعة
في اختيار المراكز التي سيتم اقفالها في هذه الحالة .) e.g. FIFO or LIFO

 -5تسديد الهوامش النقدية إلى الم ارسـلين علـى أسـاس إجمـالي الم اركـز )Gross Position
ولــيس علــى أســاس صــافي الم اركــز المفتوحــة  )Net Positionوتكــوين الهــامش لكــل

مركـ ــز مـ ــدين  )Longومركـ ــز دائـ ــن  )Shortعلـ ــى حـ ــدة وال يجـ ــوز مقاصـ ــة الم اركـ ــز
المدينـة بتلك الدائنـة.

 -6تحدي ــد الهـ ـوامش األولي ــة والثانوي ــة لم ارك ــز "األدوات والمش ــتقات المالي ــة" المدرج ــة و ي ــر
المدرجة فـي األسـواق الماليـة المنظمـة و يـر المنظمـة بمـا فيهـا تلـك التـي تـتم عبـر ركيـزة

الكترونية  )Electronic Platformوذلك على الشكل التالي:
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أ -فـي حــال العمليــات علـى العمـالت أو علــى المـواد األوليــة أو المعــادن أو يرهــا
من السلع:2

 -الهامش االولي %20 ،من القيمة التعاقدية  )Notional Valueللعمليات.

 الهامش الثانوي (Maintenance Margin) %75 ،من الهامش األولي.ب -في حال العقود المستقبلية :باسـتثناء العمليـات علـى العمـالت أو علـى المـواد
األولية أو المعادن أو يرها من السـلع التـي يطبـق عليهـا الهامشـين المحـددين

بالبند أ) أعاله ،يجب أن تساوي الهوامش ،على األقل ،المبلـ األكبـر مـا بـين
الهــامش المطل ــوب م ــن الم ارس ــل واله ــامش المطلــوب م ــن البورص ــة حي ـ

يــتم

الت ــداول به ــذه العق ــود ،وذل ــك لك ــل م ــن الم ارك ــز المدين ــة ) (Longأو الدائن ــة
) (Shortعلى حد سواء.

ج -فـي حـال حقـوق الخيـار الدائنـة  :)Short Optionsباسـتثناء العمليـات علـى
العمــالت أو علــى الم ـواد األوليــة أو المعــادن أو يرهــا مــن الســلع التــي يطبــق
عليهــا الهامشــين المحــددين بالبنــد أ) أعــاله ،يجــب أن تســاوي اله ـوامش ،علــى
األقل ،المبل األكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلـوب
م ــن البورص ــة حي ـ

ي ــتم الت ــداول به ــذه الحق ــوق وذل ــك حت ــى ت ــاريخ تص ــفية أو

إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني.

مكونـة مـن األصـول المرتبطـة )Underlying Assets
يمكـن تقـديم ضـمانة ص
شرط أن تكون قابلة للتسييل الفوري ،وذلك في حال كانت هذه العقود من نـوع
.)Sell Option
د  -ال تنطبق الهوامش النقدية على مراكز حقوق الخيـار فـي حـال وجـود االصـول
المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي.

 -7تحديــد اله ـوامش األوليــة والثانويــة لم اركــز "االدوات والمشــتقات الماليــة" األخــرى المدرجــة
و يــر المدرجــة فــي األسـواق الماليــة المنظمــة و يــر المنظمــة بحيـ

تســاوي علــى األقــل

المبل المطلوب من المراسل.
 -8فص ــل الحس ــابات النقدي ــة بم ــا فيه ــا حس ــابات الهـ ـوامش المرتبط ــة ب ـ ـ "المش ــتقات المالي ــة"
والعائدة للعمالء عن الحسابات الخاصة بـ "الوسيط المالي".

2

يعطى "الوسيط المالي" مهلة تنتهي بتاريخ  2015/12/1لتطبيق الهوامش المتعلقة بالعمليات على المواد األولية أو المعادن أو
.
غيرها من السلع على المراكز المفتوحة قبل تاريخ .2015/8/17
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 -9التأكد ،عبر مطابقات يومية ،مـن أن حجـم أرصـدة العمـالء الدائنـة لـدى "الوسـيط المـالي"
تساوي على األقل األرصدة الدائنة العائدة للعمالء المودعة لدى المراسلين.
المادة  :4يحظر على "الوسيط المالي":

 -1إستعمال الحسابات الدائنة ألي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
 -2منح تسهيالت لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل
فيها.
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