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 المشتقات الماليةاالدوات و نظام العمليات على بالمتعلق 
  

 
 / حاكم مصرف لبنان،إن رئيس هيئة األسواق المالية

الذي أناط بهيئة األسواق المالية  ،الماليةالمتعلق باألسواق  17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 
 الصالحيات كافة المتعلقة باألدوات المالية،  
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2013،  
 

 
 يقرر ما يأتي:

 
 . 1" المرفق بهذا القرارالمشتقات الماليةاألدوات و العمليات على يوضع موضع التنفيذ "نظام  :ولىالمادة األ

 
 .نشره فور به يعملالجريدة الرسمية و  ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في :المادة الثانية

 
 

 2014 شباط 10بيروت، في              

 / حاكم مصرف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                      

 
 سالمهرياض توفيق                                                                   

                                                 
1

 2015آب  17 تاريخ 17اإلعالم رقم و  2015حزيران  1تاريخ  16بموجب اإلعالم رقم  القرارالنظام المرفق بهذا عدل  
 



 

 
 2015آب  17 تاريخ 17اإلعالم رقم و  2015حزيران  1تاريخ  16بموجب اإلعالم رقم بموجب معدل  نظام

 
 2 

 المشتقات الماليةاالدوات و نظام العمليات على 
 

 يفهم في سياق هذا النظام بـ: :  1المادة 
ــــة" : ــــود أو أيــــة أدوات ومنتجــــات ماليــــة  اســــهم معروضــــة للجمهــــور  "االدوات والمشــــتقات المالي عق

(، Indexصـــــول  عينيـــــة، ماليـــــة، م شـــــرات  أدوات ماليـــــة مرتبطـــــة قيمتهـــــا بأو 
 (.Underlying Asset..(  معدالت.

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 بمستوى  -
 أسعار أي من هذه االسهم أو الحصص أو الشهادات.

ديــــون أو ســــندات تجاريــــة أو شــــهادات أو ســــندات حكوميــــة أو ســــندات ديــــن بمــــا فيهــــا  -
 المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.التدفقات 

 أسعار صرف العمالت والمعادن الثمينة. -

 معدالت الفوائد. -

 أسعار السلع. -

 م شرات أو مشتقات مالية. -

 
ـــة والم ســــسات الماليـــة وال "الوسيــــط المـــالي": التـــي تمـــارس مصـــارف م سســــات الوســــاطة المالي

 .في لبناناصة باألدوات المالية الخ األعمال
 

 التــي تقــوم لحســاب "الوســيط المــالي" أو لحســاب عمالئــهمقيمــة اليــر الجهــة  :        "المراســل"
 عالمشــــتقات الماليــــة" أو عمليــــات قطــــع مــــن نــــواألدوات و  بعمليــــات علــــى "

(Off-Exchange Retail Forex)  .في الخارج    
 

ــــى "أ"الوســــيط المــــالي" القيــــام لحســــابه  يحظــــر علــــى  :2المادة  األدوات و لحســــاب عمالئــــه بعمليــــات عل
، مراسـل( مـع Off-Exchange Retail Forex) عالماليـة" أو عمليـات قطـع مـن نـو المشـتقاتو 

 بإستثناء: 
كـون يو المقيم فيهـا شــرط أن أـي الواليات المتحدة األميركيـة نشاطه فمارس ي المراسل الذي -1

ومـرخص مـن قبـل  "National Futures Association (NFA)"عضـاء هيئـة الــ أمـن 
 ".CFTC )Commodity Futures Trading Commission "لجنة 

ن أالميركيــة أو المقـيم خارجهــا شــرط نشــاطه خـارج الواليــات المتحـدة امـارس ي الــذي المراسـل -2          
حـائز علـى تـرخيص للتـداول كـون ين أو   "Investment Grade"بتصنيف ائتمـاني تمتع ي
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 مصـــــنصفة تصـــــنيفًا ســـــياديًا بالمشـــــتقات الماليـــــة مـــــن الهيئـــــات الرقابيـــــة المختصـــــة فـــــي دول 
"Investment Grade "و مــا أ« نــد بـــورزأســتاندارد » ومـا فــوق حسـب تصــنيف م سسـة

 .األخرىيوازيه من قبل م سسات التصنيف الدولية 
المراسـلين أحـد  ن يسـتثني أ، وفقًا لكل حالـة علـى حـدة، هيئة األسواق الماليةيمكن لمجلس 
ن أشـرط ، ينمصـنفال أو  يـر  "Investment Grade"قـل مـنأبتصـنيف  الـذين يتمتعـون
علــى تــرخيص للتــداول بالمشــتقات الماليــة مــن الهيئــات الرقابيــة المختصــة فــي يكــون حــائز 

 وما فوق. "Investment Grade"مصنصفة تصنيفًا سياديًا دول 
 

 على "الوسيط المالي": :3المادة 
المدرجـة و يـر المدرجـة دوات والمشـتقات الماليـة"، األ "ثبيت جميع عمليات الزبائن علـىت - 1

الموضــوعة مـن قبــل ر وامـق مـع نــوع األبشـكل يتطــابسـواق الماليــة، مـع المراســلين األ فـي
حســـابه مســـتعماًل  أو ( Market Maker  باســـتثناء عمليـــات صـــانع الســـوق  الزبـــائن
 فضــــلىال ســـعارعمليـــات تـــأمين الســـيولة باألو  ((acting as principal الخـــاص

 Liquidity Provider). 
عقـــود الخيـــار المدينـــة ل (Premium)الطلـــب مـــن العميـــل تســـديد كامـــل القيمـــة الشـــرائية  - 2

(Long). 
لديـه عنـد تكـوين مركـز  (Initial Margin) من العميل تكوين هامش نقـدي أولـي الطلب -3

 أقله مرة يوميًا.  كزامر هذه ال مالية"، على أن يتم إعادة تسعير مشتقاتاألدوات وال"على 
يد ــــــرصدني ــولي عند تدي األـــش النقـــــيل إعادة تكوين الهامالطلب من العم -4

 (Maintenance Margin)حدود الهامش الثانوي إلى  (equity)  Theابـــــــــسحـــال
 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 المراسـلين علـى أسـاس إجمـالي المراكـز  -5
( وتكــوين الهــامش لكــل Net Positionالمفتوحــة   ولــيس علــى أســاس صــافي المراكــز

ــــى حــــدة وال يجــــوز مقاصــــة Shortومركــــز دائــــن  ( Longمركــــز مــــدين   المراكــــز ( عل
 .المدينـة بتلك الدائنـة

ـــد الهـــوامش األ -6 ـــة لمراكـــزتحدي و يـــر المشـــتقات الماليـــة" المدرجـــة و  "األدوات وليـــة والثانوي
التـي تـتم عبـر ركيـزة تلـك بمـا فيهـا و يـر المنظمـة فـي األسـواق الماليـة المنظمـة المدرجة 

 على الشكل التالي:وذلك  (Electronic Platformالكترونية  
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  يرهــا وأالمعــادن  وأالمـواد األوليــة أو علــى  تالعمليــات علـى العمــالفـي حــال  - أ

 :2من السلع
 .( للعملياتValue Notional % من القيمة التعاقدية 20امش االولي، اله -
 .وليمن الهامش األ  (Maintenance Margin) %75 ،الهامش الثانوي -
المـواد أو علـى باسـتثناء العمليـات علـى العمـالت : في حال العقود المستقبلية  -ب

الهامشـين المحـددين التـي يطبـق عليهـا  من السـلع  يرها وأالمعادن  وأاألولية 
ن تساوي الهوامش، على األقل، المبلـ  األكبـر مـا بـين أيجب البند  أ( أعاله، ب

الهـــامش المطلـــوب مـــن المراســـل والهـــامش المطلـــوب مـــن البورصـــة حيـــ  يـــتم 
أو  الدائنــــة  (Long)بهــــذه العقــــود، وذلــــك لكــــل مــــن المراكــــز المدينــــة التــــداول 
(Short)   سواء. على حد 

باسـتثناء العمليـات علـى  (:Options Shortال حقـوق الخيـار الدائنـة  فـي حـ  - ج
التــي يطبــق  مــن الســلع  يرهــا وأالمعــادن  وأالمــواد األوليــة أو علــى  العمــالت
الهــوامش، علــى  ن تســاويأيجــب  البنــد  أ( أعــاله،الهامشــين المحــددين بعليهــا 

األقل، المبل  األكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلـوب 
مـــن البورصـــة حيـــ  يـــتم التـــداول بهـــذه الحقـــوق وذلـــك حتـــى تـــاريخ تصـــفية أو 

 إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني.
نـة مـن األصـول المرتبطـة   ( Underlying Assetsيمكـن تقـديم ضـمانة مكوص

، وذلك في حال كانت هذه العقود من نـوع الفورين تكون قابلة للتسييل أشرط 
 Sell Option.) 
فـي حـال وجـود االصـول  حقوق الخيـارال تنطبق الهوامش النقدية على مراكز  -د 

 .المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي
مدرجــة الاألخــرى المشــتقات الماليــة" االدوات و وليــة والثانويــة لمراكــز "تحديــد الهــوامش األ  -7

قــل بحيــ  تســاوي علــى األو يــر المنظمــة ماليــة المنظمــة ال  ســواق يــر المدرجــة فــي األو 
      المبل  المطلوب من المراسل.

المشــــتقات الماليــــة" "بـــــ فيهــــا حســــابات الهــــوامش المرتبطــــة  فصــــل الحســــابات النقديــــة بمــــا -8
 الوسيط المالي"." بـ حسابات الخاصةوالعائدة للعمالء عن ال

                                                 
2

 وأالمعادن  وأالمواد األولية  علىالهوامش المتعلقة بالعمليات لتطبيق   1/12/2015تاريخ ب مهلة تنتهييعطى "الوسيط المالي"   

  .                                   .17/8/2015على المراكز المفتوحة قبل تاريخ  من السلع غيرها
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لـدى "الوسـيط المـالي" ن أن حجـم أرصـدة العمـالء الدائنـة التأكد، عبر مطابقات يومية، مـ  -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


