
 

 
 61 رقم عالمإ

 
 (المشتقات الماليةدوات و األنظام العمليات على المتعلق ب) 10/2/2014 تاريخ 12متعلق بتعديل القرار رقم 

 
 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 

 ،2015 حزيران 1 بتاريخذ في جلسته المنعقدة  المتخ المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 
 

 نحيطكم علمًا بما يلي:
 

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

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

األدوات و لحسرررررائ عمالئرررره بعمليررررات علرررررى "أيحظررررر علررررى "الوسرررريط المرررررالي" القيررررام لحسررررابه   :2المادة  "
، مراسرل( مر  Off-Exchange Retail Forex) عالمشرتقات الماليرة" أو عمليرات قطر  مرن نروو 

 بإستثناء: 

كررون مررن يو المقرريم في ررا شررررط أن أمررارس نشرراطه فررري الواليررات المتحرردة األميركيرررة ي المراسررل الررذ  -1
 ومررررخص مررن قبررل لجنرررة "National Futures Association (NFA)"عضرراء هيئررة الررر أ
"(CFTC )Commodity Futures Trading Commission." 

 
تمتر  ين أمرارس نشراطه خرارل الواليرات المتحردة االميركيرة أو المقريم خارج را شررط ي الرذ  المراسرل -2            

حرائز علرى تررخيص للترداول بالمشررتقات كرون ين أو "   "Investment Gradeي ف ائتمرانبتصرني
" Investment Grade" مصرنفةة تصرنيةًا سرياديًا الماليرة مرن ال يئرات الرقابيرة المختصرة فري دول 

و مرا يوازيره مرن قبرل مسسسرات التصرنيف أ« نررد بررورزأسرتاندارد »وما فوق حسئ تصرنيف مسسسرة 
 .الدولية األخرى

أحررد المراسررلين الررذين ن يسررتثني  أيمكررن لمجلررس هيئررة األسررواق الماليررة، وفقررًا لكررل حالررة علررى حرردة، 
 يكون حائز ن أشرط ، ينمصنةال أو غير  "Investment Grade" قل منأبتصنيف يتمتعون 

 



 

2 
 

مصررنفةة تصررنيةًا علررى ترررخيص للتررداول بالمشررتقات الماليررة مررن ال يئررات الرقابيررة المختصررة فرري دول 
 وما فوق. "Investment Grade" سيادياً 

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

 على "الوسيط المالي": :3المادة  "

دوات والمشرررتقات الماليرررة"، المدرجرررة وغيرررر المدرجرررة فررري األ "تثبيرررت جميررر  عمليرررات الزبرررائن علرررى - 1
 الموضررروعة مرررن قبرررل الزبرررائنر وامرررسرررواق الماليرررة، مررر  المراسرررلين بشررركل يتطرررابق مررر  نررروع األاأل
ابه الخرررراص رررررررررتعماًل حسررررررررمس أو ( Market Maker) وق ررررررررررتثناء عمليررررات صرررران  السررررررررررباس

acting as principal) ) الةضلى سعارعمليات تأمين السيولة باألو (Liquidity Provider). 
 .(Long)عقود الخيار المدينة ل (Premium)الطلئ من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية  - 2
 علرى  ركزركوين مرررره عنرد ترررررلدي (Initial Margin) الطلرئ مرن العميرل تكروين هرامي نقرد  أولري -3

 كز أقله مرة يوميًا. امر هذه ال مشتقات مالية"، على أن يتم إعادة تسعيراألدوات وال "
  ائرررررررررررررسحررريد الرررررررررردني رصررررررولرررري عنررررد تد  األررررررري النقرررررررررالطلررررئ مررررن العميررررل إعررررادة تكرررروين ال ام -4

equity)  The)   إلى حدود ال رامي الثرانو(Maintenance Margin)   يجرئ أن يكرون الرذ
المالي أن يصةي بشركل فرور   على الوسيط ولي وفي حال إمتناع العميل،% من ال امي األ75

عرن ال رامي المطلروئ وعلرى رصريد الحسرائ لتغطيرة مرا يعرادل قيمرة تردني  كزاالمر ما يكةي من 
اكرز الترري سريتم اقةال را فري هررذه المسسسرة أن تحردد للعميرل مسربقًا األسررس المتبعرة فري اختيرار المر 

 .  (LIFO e.g. FIFO orالحالة )
( ولريس Gross Positionتسرديد ال روامي النقديرة إلرى المراسرلين علرى أسراس إجمرالي المراكرز) -5

( وتكررروين ال رررامي لكرررل مركرررز مررردين Net Positionالمةتوحرررة ) علررى أسررراس صرررافي المراكرررز
(Long )( ومركز دائنShort على حدة وال )يجوز مقاصة المراكز المدينرة بتلك الدائنرة. 

تحديد ال وامي األولية والثانوية لمراكرز "األدوات والمشرتقات الماليرة" المدرجرة وغيرر المدرجرة فري  -6
األسرررررواق الماليرررررة المنظمرررررة وغيرررررر المنظمرررررة بمرررررا في رررررا تلرررررك التررررري ترررررتم عبرررررر ركيرررررزة الكترونيرررررة 

(Electronic Platformوذلك على الشكل الت ):الي 

 :في حال العمليات على العمالت كافة - أ
 ( للعمليات.Value Notional)% من القيمة التعاقدية 20ال امي االولي،  -

 من ال امي األولي.  (Maintenance Margin)% 75ال امي الثانو ،  -

باسرررتثناء العمليرررات علرررى العمرررالت التررري يطبرررق علي رررا : فررري حرررال العقرررود المسرررتقبلية  -ئ
يجررئ أن تسرراو  ال رروامي، علررى األقررل، المبلرر  ال امشررين المحررددين بالبنررد )أ( أعرراله، 
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األكبرر مررا بررين ال رامي المطلرروئ مررن المراسرل وال ررامي المطلرروئ مرن البورصررة حيررث 
 (Short)الدائنرة  أو  (Long)يتم التداول ب ذه العقود، وذلك لكرل مرن المراكرز المدينرة 

 على حدِّ سواء.
باستثناء العمليرات علرى العمرالت (: Short Optionsفي حال حقوق الخيار الدائنة )  - ل

يجرررئ أن تسررراو  ال ررروامي، التررري يطبرررق علي رررا ال امشرررين المحرررددين بالبنرررد )أ( أعررراله، 
مررا بررين ال ررامي المطلرروئ مررن المراسررل وال ررامي المطلرروئ علررى األقررل، المبلرر  األكبررر 

مررن البورصررة حيررث يررتم التررداول ب ررذه الحقرروق وذلررك حتررى ترراريخ تصررةية أو إسررتحقاق 
 مركز حق الخيار الدائن المعني.

نرة مرن األصرول المرتبطرة ) ( شررط أن Underlying Assetsيمكن تقديم ضمانة مكوف
 Sellتكرررون قابلرررة للتسرررييل الةرررور ، وذلرررك فررري حرررال كانرررت هرررذه العقرررود مرررن نررروع )

Option.) 

د االصرول المرتبطرة ال تنطبق ال وامي النقدية على مراكرز حقروق الخيرار فري حرال وجرو  -د 
 في محةظة العميل لدى الوسيط المالي.

غيرررر األخررررى المدرجرررة و المشرررتقات الماليرررة" االدوات و وليرررة والثانويرررة لمراكرررز "تحديرررد ال ررروامي األ  -7
قرل المبلر  المطلروئ بحيرث تسراو  علرى األوغير المنظمرة المالية المنظمة   المدرجة في األسواق

   من المراسل.
دة المشرررتقات الماليرررة" والعائرررر" برررر في رررا حسررررابات ال ررروامي المرتبطرررة الحسرررابات النقديرررة بمرررافصرررل  -8

 الوسيط المالي"." بر للعمالء عن الحسابات الخاصة
التأكررد، عبررر مطابقررات يوميررة، مررن أن حجررم أرصرردة العمررالء الدائنررة لرردى "الوسرريط المررالي" تسرراو   -9

 ء المودعة لدى المراسلين. على األقل األرصدة الدائنة العائدة للعمال
 

معردل  ،(المشرتقات الماليرةاألدوات و المتعلق بنظام العمليرات علرى ) 10/2/2014 تاريخ 12قم ر القرار ربطًا  : ثانياً 
 لما جاء أعاله. وفقاً 

 2015 حزيران 1 بيروت، في                         
 / حاكم مصرف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                                             

 
 

 رياض توفيق سالمه                                                          
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