
 

 
 41 رقم عالمإ

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

 
 

 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 
 ،2015 آذار 9 ذ في جلسته المنعقدة  بتاريخالمتخ المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 

 

 نحيطكم علمًا بما يلي:
 

 بحيث: ( المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية) 10/2/2014 تاريخ 12القرار رقم تم تعديل  :أوالً 

 التالي: عنوانالالقرار المذكور واستبدل ب عنوانألغي  .1
 (")المتعلق بنظام العمليات على األدوات والمشتقات المالية 12قرار رقم "    

 
 النص التالي:القرار المذكور واستبدل بالنظام المرفق بمن  1ألغي نص المادة  .2

 يفهم في سياق هذا النظام بـ: :  1المادة "

أو أيــة أدوات ومنتجــات ماليــة )اســهم معرووــة للجمهــور  "االدوات والمشــتقات الماليــة" :
ــــــة، م شــــــرات ) ــــــة مرتبطــــــة قيمتهــــــا باتــــــول )عينيــــــة، مالي (، Indexعقــــــود وأدوات مالي

 (.Underlying Assetمعدالت...( )
أو بــرامأ أو أوراق أو تــكو  أو عقـــود أو مشــتقات أو شـــهادات أو أدوات ماليــة مركبـــة 

 أو تسديد رأسمالها بـِ: ...( بما فيها التي ترتبط عوائدها
أسهم أو حتـص أو شـهادات إيـدام بمـا فيهـا التـدفقات الماليـة الناجمـة عنهـا أو بمسـتو   -

 أسعار أي من هذه االسهم أو الحتص أو الشهادات.
ديــــون أو ســــندات تجاريــــة أو شــــهادات أو ســــندات حكوميــــة أو ســــندات ديــــن بمــــا فيهــــا  -

 سعار أي من هذه السندات أو الشهادات.التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستو  أ
 



 

2 
 

 
 
 أسعار ترف العمالت والمعادن الثمينة. -
 معدالت الفوائد. -
 أسعار السلع. -
 م شرات أو مشتقات مالية. -

 
م سســــات الوســــاطة الماليـــة والم ســــسات الماليـــة والمتـــارف التـــي تمـــارس األعمـــال "الوسيــــط المـــالي": 

 الخاتة باألدوات المالية في لبنان.
 

بعمليـات  "المراسل"       : الجهـة ييـر المقيمـة التـي تقـوم لحسـاس "الوسـيط المـالي" أو لحسـاس عمالئـه
 Off-Exchange) معلـى " األدوات والمشــتقات الماليــة" أو عمليـات قطــع مــن نـو

Retail Forex .في الخارج )    
 

 التالي:النص القرار المذكور واستبدل بالنظام المرفق بمن  2المادة ألغي نص  .3

: يحظــــر علــــى "الوســــيط المــــالي" القيــــام لحســــابه أو لحســــاس عمالئــــه بعمليــــات علــــى "األدوات 2المــــادة "
( مــع Off-Exchange Retail Forex) موالمشــتقات الماليــة" أو عمليــات قطــع مــن نــو

 مراسل، بإستثناء: 

هـــا شــــرط أن المراســـل الـــذي يمـــارس نشـــاطه فــــي الواليـــات المتحـــدة األميركيــــة أو المقـــيم في -1
ومـرخص  "National Futures Association (NFA)"يكـون مـن أعوـاء هيئـة الــ 

 ".Commodity Futures Trading Commission( CFTC" )من قبل لجنة 
 

المراسل الذي يمارس نشاطه خارج الواليات المتحدة االميركية أو المقيم خارجهـا شـرط أن  -2
حائز على تـرخيص للتـداول بالمشـتقات الماليـة أن يكون "  و BBBف ائتماني "يتمتع بتتني

ومـا فـوق حســس  «BBB»متـنففة تتـنيفًا ســياديًا مـن الهيئـات الرقابيـة المختتــة فـي دول 
أو مــا يوازيــه مــن قبــل م سســات التتــنيف الدوليــة « ســتاندارد أنـــد بـــورز»تتــنيف م سســة 

 .األخر 
ــــة علــــى حــــدة، أن يســــتثني  أحــــد يمكــــن لمجلــــس هيئــــة األســــواق  الماليــــة، وفقــــًا لكــــل حال

شــرط أن يكــون " أو ييــر المتــنفين، BBBالمراســلين الــذين يتمتعــون بتتــنيف أقــل مــن "
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حــائز علــى تــرخيص للتــداول بالمشــتقات الماليــة مــن الهيئــات الرقابيــة المختتــة فــي دول 
 وما فوق. «BBB»متنففة تتنيفًا سياديًا 

 

 النص التالي:من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل ب 3المادة ألغي نص  .4

 : على "الوسيط المالي":3"المادة 

تثبيـــت جميـــع عمليـــات الزبـــائن علـــى" األدوات والمشـــتقات الماليـــة"، المدرجـــة وييـــر المدرجـــة فـــي  - 1
وم األوامـــر المووـــوعة مـــن قبـــل الزبـــائن األســـواق الماليـــة، مـــع المراســـلين بشـــكل يتطـــابق مـــع نـــ

 ابه الخاصــــــــــــــــتعماًل حســــــــ(  أو مسMarket Makerوق  )ــــــــــــــانع الســـــتثناء عمليات تــــــــــــــباس
(acting as principal) ( وعمليات تامين السيولة باألسعار الفولىLiquidity Provider.) 

 .(Long)لعقود الخيار المدينة  (Premium)الطلس من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية  - 2

لديـه عنـد تكـوين مركـز "علـى  (Initial Margin)الطلـس مـن العميـل تكـوين هـامي نقـدي أولـي  -3
 األدوات والمشتقات مالية"، على أن يتم إعادة تسعير هذه المراكز أقله مرة يوميًا. 

لعميل إعادة تكوين الهامـــــي النقـــدي األولي عند تــدني رتــــــيد الحـــســـــــــاس  الطلس من ا -4
equity)  The إلى حدود الهامي الثانوي )(Maintenance Margin)  الذي ال يقل عن

على الوسيط المالي أن يتفي بشكل فوري  % من الهامي األولي وفي حال إمتنام العميل،75
مراكز لتغطية ما يعادل قيمة تدني رتيد الحساس عن الهامي المطلوس وعلى ما يكفي من ال

الم سسة أن تحدد للعميل مسبقًا األسس المتبعة في اختيار المراكز التي سيتم اقفالها في هذه 
 (.  LIFO  e.g. FIFO orالحالة )

( ولـيس Gross Positionتسـديد الهـوامي النقديـة إلـى المراسـلين علـى أسـاس إجمـالي المراكـز) -5
( وتكـــوين الهـــامي لكـــل مركـــز مـــدين Net Positionعلــى أســـاس تـــافي المراكـــز المفتوحـــة )

(Long )( ومركز دائنShortعلى حدة وال يجوز مقاتة المراكز المدينـة بتل  الدائنـة ). 
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درجـة فـي تحديد الهوامي األولية والثانوية لمراكـز "األدوات والمشـتقات الماليـة" المدرجـة وييـر الم -6
 األسواق المالية المنظمة ويير المنظمة على الشكل التالي:

: يجـس أن تسـاوي الهـوامي، علـى األقـل، المبلـر األكبـر مـا في حال العقود المسـتقبلية  -أ 
بين الهامي المطلوس من المراسـل والهـامي المطلـوس مـن البورتـة حيـث يـتم التـداول 

علــى حــد   (Short)أو  الدائنــة  (Long)بهــذه العقــود، وذلــ  لكــل مــن المراكــز المدينــة 
 سواء.

يجـس أن تسـاوي الهـوامي، علـى  (:Short Optionsفي حال حقوق الخيار الدائنـة )  -س 
األقــل، المبلــر األكبــر مــا بــين الهــامي المطلــوس مــن المراســل والهــامي المطلــوس مــن 
البورتـة حيــث يــتم التــداول بهــذه الحقــوق وذلـ  حتــى تــاريخ تتــفية أو إســتحقاق مركــز 

 حق الخيار الدائن المعني.
نـة مـن األتـول المرتبطـة ) ( شـرط أن Underlying Assetsيمكن تقديم ومانة مكوف

           تكـــــــون قابلـــــــة للتســـــــييل الفـــــــوري، وذلـــــــ  فـــــــي حـــــــال كانـــــــت هـــــــذه العقـــــــود مـــــــن نـــــــوم 
(Sell Option.) 

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

 

ـــة لمر   -7 ـــر تحديـــد الهـــوامي األوليـــة والثانوي ـــة" األخـــر  المدرجـــة ويي اكـــز "االدوات والمشـــتقات المالي
المدرجة في األسواق  المالية المنظمة ويير المنظمـة بحيـث تسـاوي علـى األقـل المبلـر المطلـوس 

   من المراسل.

ـــــة   -8 ـــــزة الكتروني ـــــر ركي ـــــتم عب ـــــي ت ـــــة" الت ـــــى "االدوات والمشـــــتقات المالي ـــــات عل ـــــق بالعملي فيمـــــا يتعل
(Electronic Platform  :) 

يحظـر أن يكـون أي مـن "الوسـيط المــالي"  أو المراسـل المشـغل للركيـزة االلكترونيـة يملــ   -أ
لــد  ارخــر، بتــورة مباشــرة أو ييــر مباشــرة، أكثريــة حقــوق التتــويت أو الملكيــة أو أن 
يكـــون لديـــه الســـلطة علـــى أكثريـــة حقـــوق التتـــويت فـــي مجلـــس إدارتـــه أو التـــاثير علـــى 

 رته أو يتمتع بسلطة إدارة سياساته المالية والتشغيلية.المس ولين المولجين بإدا
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يعــود لمجلــس هيئــة األســواق الماليــة، وفقــًا العتبــارات معللــة، إعفــاء أحــد المراســلين مــن 
 توفر عناتر الشرط المفروض في هذه الفقرة، كليًا أو جزئيًا.

يــة لحتــول يجــس أن يوــمن المراســل المشــغل للركيــزة االلكترونيــة عــدم وجــود أيــة إمكان -
نقص في الهوامي على حسابات أو محافظ العمالء، عبر اعتماد آلية إيالق ما يكفـي 

 ( وذل  عندما يتل رتيدAuto Liquidationمن المراكز بشكل فوري وآلي )
 
الحســـاس إلـــى مبلـــر أقـــل مـــن متطلبـــات الهـــامي الثـــانوي أي عنـــد حتـــول نـــداء الهـــامي  

(Margin Call  .) 

 االولية والثانوية كالتالي:تحدد الهوامي  -س   
 األكبر ما بين الهوامي المعتمدة من قبل المراسل والنسس التالية: المبلر  

للعمليـات علـى العمـالت الرئيسـية )أي  (Notional Value)% مـن القيمـة التعاقديـة 2 -
الجينيـــــه ايســـــترليني، الفرنـــــ  السويســـــري، الـــــدوالر الكنـــــدي، الـــــدوالر األســـــترالي، الـــــين 

اني، اليورو، الـدوالر النيوزيالنـدي، الكـورون السـويدي، الكـورون النروجـي والكـورون الياب
 الدانمركي(.

الثانويـــة  للعمليـــات علـــى العمـــالت (Notional Value)مـــن القيمـــة التعاقديـــة %  5 -
      األخـــــــر  والعمليـــــــات علـــــــى العمـــــــالت مـــــــا بـــــــين عمـــــــالت رئيســـــــية وعمـــــــالت ثانويـــــــة 

(Cross Currencies.) 

على المراسل المشغل للركيزة االلكترونية أن يومن، بموجس تعهد خطي، حماية   -ج
"الوسيط المالي" وزبائنه من االخطار والخسائر الناجمة عن التقلبات السريعة للسوق 
وختوتًا في حال حتول فجوات في األسعار من خالل تكفله بتغطية جميع 

"الوسيط المالي" نتيجة الحاالت  الخسائر الحاتلة جرفاء الحسابات السلبية لزبائن
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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              غل الركيزة االلكترونيةفي حال كان الوسيط المالي هو بنفسه مش -د
(acting as principal)  فعليه ان يلتزم بالموجبات وي من الومانات المطلوبة من

 المراسل  والمنتوص عنها في هذا البند الثامن.  

فتل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهـوامي المرتبطـة "بالمشـتقات الماليـة" والعائـدة للعمـالء  -9
 الحسابات الخاتة "بالوسيط المالي".عن 

التاكــد، عبــر مطابقــات يوميــة، مــن أن حجــم أرتــدة العمــالء الدائنــة لــد  "الوســيط المــالي" تســاوي   -10
 على األقل األرتدة الدائنة العائدة للعمالء المودعة لد  المراسلين."

 ن تـم تعديلـهأبعـد  (العمليات على المشتقات الماليةالمتعلق بنظام ) 10/2/2014 تاريخ 12قم ر القرار ربطًا  : ثانياً 
 لما جاء أعاله. وفقاً 

 
 2015 آذار 23 بيروت، في                          

 / حاكم مترف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                                             
 

 رياض توفيق سالمه                                                          


