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 المشتقات الماليةاالدوات و نظام العمليات على 
 

 يفهم في سياق هذا النظام بة: :  1المادة 
عقةةةةود أو أيةةةةة أدوات ومنتجةةةةات ماليةةةةة  اسةةةةهم معروضةةةةة للجمهةةةةور  والمشةةةةتقات الماليةةةةة" :"االدوات 

(، Indexصةةةةةول  عينيةةةةةة، ماليةةةةةة، م شةةةةةرات  أدوات ماليةةةةةة مرتبطةةةةةة قيمتهةةةةةا بأو 
 (.Underlying Asset..(  معدالت.

أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقةود أو مشةتقات أو شةهادات أو أدوات ماليةة مركبةة 
 فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها بةِ:...( بما 

أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى  -
 أسعار أي من هذه االسهم أو الحصص أو الشهادات.

ديةةةةون أو سةةةةندات تجاريةةةةة أو شةةةةهادات أو سةةةةندات حكوميةةةةة أو سةةةةندات ديةةةةن بمةةةةا فيهةةةةا  -
 لناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.التدفقات المالية ا

 أسعار صرف العمالت والمعادن الثمينة. -

 معدالت الفوائد. -

 أسعار السلع. -

 م شرات أو مشتقات مالية. -

 
التةةةي تمةةةارس مصةةةارف م سسةةةةات الوسةةةةاطة الماليةةةة والم سةةةةسات الماليةةةة وال "الوسيةةةةط المةةةالي":

 .في لبناناصة باألدوات المالية الخ األعمال
 

 التةةي تقةةوم لحسةةاب "الوسةةيط المةةالي" أو لحسةةاب عمالئةةهمقيمةةة اليةةر الجهةةة  :        "المراسةةل"
 عالمشةةةةتقات الماليةةةةة" أو عمليةةةةات قطةةةةع مةةةةن نةةةةواألدوات و  بعمليةةةةات علةةةةى "

(Off-Exchange Retail Forex)  .في الخارج    
 

األدوات و لحسةةةةاب عمالئةةةةه بعمليةةةةات علةةةةى "أ"الوسةةةةيط المةةةةالي" القيةةةةام لحسةةةةابه  يحظةةةةر علةةةةى  :2المادة 
، مراسةل( مةع Off-Exchange Retail Forex) عالماليةة" أو عمليةات قطةع مةن نةو المشةتقاتو 

 بإستثناء: 
كةون يو المقيم فيهةا شةةرط أن أةي الواليات المتحدة األميركيةة نشاطه فمارس ي المراسل الذي -1

ومةرخص مةن قبةل  "National Futures Association (NFA)"عضةاء هيئةة الةة أمةن 
 ".CFTC )Commodity Futures Trading Commission "لجنة 

ن أالميركيةةة أو المقةيم خارجهةةا شةةرط نشةةاطه خةارج الواليةةات المتحةدة امةارس ي الةةذي المراسةل -2          
حةائز علةى تةرخيص للتةداول كةون ين أو   "Investment Grade"بتصنيف ائتمةاني تمتع ي
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 مصةةةةةنصفة تصةةةةةنيفًا سةةةةةياديًا بالمشةةةةةتقات الماليةةةةةة مةةةةةن الهيئةةةةةات الرقابيةةةةةة المختصةةةةةة فةةةةةي دول 
"Investment Grade "و مةةا أ« نةةد بةةةورزأسةةتاندارد » ومةا فةةوق حسةب تصةةنيف م سسةة

 .األخرىيوازيه من قبل م سسات التصنيف الدولية 
المراسةلين أحةد  ن يسةتثني أ، وفقًا لكل حالةة علةى حةدة، هيئة األسواق الماليةيمكن لمجلس 
ن أشةرط ، ينمصةنفال أو  يةر  "Investment Grade"قةل مةنأبتصةنيف  الةذين يتمتعةون
علةةى تةةرخيص للتةةداول بالمشةةتقات الماليةةة مةةن الهيئةةات الرقابيةةة المختصةةة فةةي يكةةون حةةائز 

 وما فوق. "Investment Grade"مصنصفة تصنيفًا سياديًا دول 
 

 على "الوسيط المالي": :3المادة 
المدرجةة و يةر المدرجةة دوات والمشةتقات الماليةة"، األ "ثبيت جميع عمليات الزبائن علةىت - 1

الموضةةوعة مةن قبةةل ر وامةق مةع نةةوع األبشةكل يتطةةابسةواق الماليةةة، مةع المراسةةلين األ فةي
حسةةةابه مسةةةتعماًل  أو ( Market Maker  باسةةةتثناء عمليةةةات صةةةانع السةةةوق  الزبةةةائن
 فضةةةةلىال سةةةعارعمليةةةات تةةةأمين السةةةيولة باألو  ((acting as principal الخةةةاص

 Liquidity Provider). 
عقةةةود الخيةةةار المدينةةةة ل (Premium)الطلةةةب مةةةن العميةةةل تسةةةديد كامةةةل القيمةةةة الشةةةرائية  - 2

(Long). 
لديةه عنةد تكةوين مركةز  (Initial Margin) من العميل تكوين هامش نقةدي أولةي الطلب -3

 أقله مرة يوميًا.  كزامر هذه ال مالية"، على أن يتم إعادة تسعير مشتقاتاألدوات وال"على 
يد ةةةةةةرصدني ةةولي عند تدي األةةةش النقةةةةةيل إعادة تكوين الهامالطلب من العم -4

 (Maintenance Margin)حدود الهامش الثانوي إلى  (equity)  Theابةةةةةةةةةسحةةةال
 على الوسيط ولي وفي حال إمتناع العميل،% من الهامش األ75يجب أن يكون الذي 
رصيد لتغطية ما يعادل قيمة تدني  كزاالمر ما يكفي من أن يصفي بشكل فوري المالي 

للعميل مسبقًا األسس المتبعة  دعلى الم سسة أن تحدالهامش المطلوب و عن الحساب 
 . ( LIFO e.g. FIFO or  اقفالها في هذه الحالة متفي اختيار المراكز التي سي

( Gross Positionتسديد الهوامش النقدية إلى المراسةلين علةى أسةاس إجمةالي المراكةز  -5
( وتكةةوين الهةةامش لكةةل Net Positionالمفتوحةةة   ولةةيس علةةى أسةةاس صةةافي المراكةةز

المراكةةةةز ( علةةةةى حةةةةدة وال يجةةةةوز مقاصةةةةة Shortومركةةةةز دائةةةةن  ( Longمركةةةةز مةةةةدين  
 .المدينةة بتلك الدائنةة

و يةةةر المشةةةتقات الماليةةةة" المدرجةةةة و  "األدوات وليةةةة والثانويةةةة لمراكةةةزتحديةةةد الهةةةوامش األ -6
التةي تةتم عبةر ركيةزة تلةك بمةا فيهةا و يةر المنظمةة فةي األسةواق الماليةة المنظمةة المدرجة 

 على الشكل التالي:وذلك  (Electronic Platformالكترونية  
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 :كافة تالعمليات على العمالفي حال  - أ
 .( للعملياتValue Notional % من القيمة التعاقدية 20امش االولي، اله -
 .وليمن الهامش األ  (Maintenance Margin) %75 ،الهامش الثانوي -
باسةةةتثناء العمليةةات علةةى العمةةالت التةةي يطبةةةق : فةةي حةةال العقةةود المسةةتقبلية  -ب

ن تسةةاوي الهةةوامش، علةةى أيجةةب البنةةد  أ( أعةةاله، المحةةددين بالهامشةةين عليهةةا 
األقل، المبلغ األكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلةوب 
مةةن البورصةةة حيةةا يةةتم التةةداول بهةةذه العقةةود، وذلةةك لكةةل مةةن المراكةةز المدينةةة 

(Long)  أو  الدائنة(Short)   سواء. على حد 
باسةتثناء العمليةات علةى  (:Options Shortال حقةوق الخيةار الدائنةة  فةي حة  - ج

ن أيجةةةب  البنةةةد  أ( أعةةةاله،الهامشةةةين المحةةةددين بالعمةةةالت التةةةي يطبةةةق عليهةةةا 
الهةةوامش، علةةى األقةةل، المبلةةغ األكبةةر مةةا بةةين الهةةامش المطلةةوب مةةن  تسةةاوي

وذلةك  المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيا يتم التةداول بهةذه الحقةوق
 حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني.

نةة مةن األصةول المرتبطةة   ( Underlying Assetsيمكةن تقةديم ضةمانة مكوص
، وذلك في حال كانت هذه العقود من نةوع الفورين تكون قابلة للتسييل أشرط 

 Sell Option.) 
فةي حةال وجةود االصةول  الخيةار حقوقال تنطبق الهوامش النقدية على مراكز  -د 

 .المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي
مدرجةةة الاألخةةرى المشةةتقات الماليةةة" االدوات و وليةةة والثانويةةة لمراكةةز "تحديةةد الهةةوامش األ  -7

قةةل بحيةةا تسةةاوي علةةى األو يةةر المنظمةةة ماليةةة المنظمةةة ال  سةةواق يةةر المدرجةةة فةةي األو 
      المراسل.المبلغ المطلوب من 

المشةةةةتقات الماليةةةةة" "بةةةةة فيهةةةةا حسةةةةابات الهةةةةوامش المرتبطةةةةة  فصةةةةل الحسةةةةابات النقديةةةةة بمةةةةا -8
 الوسيط المالي"." بة حسابات الخاصةوالعائدة للعمالء عن ال

لةدى "الوسةيط المةالي" ن أن حجةم أرصةدة العمةالء الدائنةة التأكد، عبر مطابقات يومية، مة  -9
 تساوي على األقل األرصدة الدائنة العائدة للعمالء المودعة لدى المراسلين. 

 
 يحظر على "الوسيط المالي":  :4المادة 

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

 .فيها
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