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 (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 آب  10ذ في جلسته المنعقدة  بتاريخالمتخ 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  3المادة ألغي نص  .1

 على "الوسيط المالي": :3المادة  "

دوات والمشتتتتقات الماليتتتة"، المدرجتتتة وجيتتتر المدرجتتتة فتتتي األ "تثبيتتتت جميتتتا عمليتتتات ال بتتتائن علتتتى - 1
 الموضتتتوعة متتتن قبتتتل ال بتتتائنر وامتتتستتتواق الماليتتتة، متتتا المراستتتلين بشتتتكل يتطتتتابق متتتا نتتتو  األاأل

 acting asبه الخاص مستعماًل حسا أو ( Market Maker) باستثناء عمليات صانا السوق 
principal) ) الفضلى سعارعمليات تأمين السيولة باألو (Liquidity Provider). 

 .(Long)عقود الخيار المدينة ل (Premium)الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية  - 2
علتتى لديتته عنتتد تكتتوين مركتت   (Initial Margin) الطلتتب متتن العميتتل تكتتوين هتتامي نقتتد  أولتتي -3

 ك  أقله مرة يوميًا. امر هذه ال مشتقات مالية"، على أن يتم إعادة تسعيراألدوات وال"
 (equityابتتتتتتتتتسحتتتيد التتتتتتدني رصتتولي عند تد  األتتتي النقتتتتتالطلب من العميل إعادة تكوين الهام -4

 The)   إلى حدود الهامي الثانو(Maintenance Margin)   75يجب أن يكون الذ %
المالي أن يصفي بشكل فور  ما  على الوسيط ولي وفي حال إمتنا  العميل،من الهامي األ

عن الهامي المطلوب وعلى رصيد الحساب لتغطية ما يعادل قيمة تدني  ك االمر يكفي من 
ذه المؤسسة أن تحدد للعميل مسبقًا األسس المتبعة في اختيار المراك  التي سيتم اقفالها في ه

 . ( LIFO e.g. FIFO orالحالة )
( ولتيس Gross Positionتستديد الهتوامي النقديتة إلتى المراستلين علتى أستاس إجمتالي المراكت ) -5

( وتكتتتوين الهتتتامي لكتتتل مركتتت  متتتدين Net Positionالمفتوحتتتة ) علتتى أستتتاس صتتتافي المراكتتت 
(Long )( ومرك  دائنShortعلى حدة وال يجو  مقاصة المراك  المدينتة ) بتلك الدائنتة. 

file:///C:/Users/caline.aoun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Admin/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/l'historique%20des%20articles/tm%20125%20(بند%201%20-%20مادة%203).doc
file:///C:/Users/caline.aoun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Admin/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/l'historique%20des%20articles/tm%20125%20(بند%201%20-%20مادة%203).doc
file:///C:/Users/caline.aoun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Admin/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/l'historique%20des%20articles/tm%20125%20(بند%201%20-%20مادة%203).doc
file:///C:/Users/caline.aoun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Admin/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/l'historique%20des%20articles/tm%20125%20(بند%201%20-%20مادة%203).doc


 

2 
 

فتي وجيتر المدرجتة المشتتقات الماليتة" المدرجتة و  "األدوات ولية والثانوية لمراكت تحديد الهوامي األ -6
التتتتتتي تتتتتتتم عبتتتتتر ركيتتتتت ة الكترونيتتتتتة وجيتتتتتر المنظمتتتتتة بمتتتتتا فيهتتتتتا تلتتتتتك األستتتتتواق الماليتتتتتة المنظمتتتتتة 

(Electronic Platform)  على الشكل التالي:وذلك 
 

متتتن  جيرهتتتا وأالمعتتتادن  وأالمتتتواد األوليتتتة علتتتى فتتتي حتتتال العمليتتتات علتتتى العمتتتالت أو  - أ
 :2السلا

 .( للعملياتValue Notional)% من القيمة التعاقدية 20الهامي االولي،  -
 .وليمن الهامي األ  (Maintenance Margin) %75، الهامي الثانو  -

المتواد األوليتة العمتالت أو علتى باستتثناء العمليتات علتى : في حتال العقتود المستتقبلية  -ب
ددين بالبنتتتتد )أ( متتتتن الستتتتلا التتتتتي يطبتتتتق عليهتتتتا الهامشتتتتين المحتتتت جيرهتتتتا وأالمعتتتتادن  وأ

ن تساو  الهوامي، على األقل، المبلغ األكبر ما بتين الهتامي المطلتوب أيجب أعاله، 
بهذه العقتود، وذلتك لكتل من المراسل والهامي المطلوب من البورصة حيث يتم التداول 

 سواء. على حد   (Short)أو  الدائنة  (Long)من المراك  المدينة 
باستثناء العمليتات علتى العمتالت  (:Short Optionsال حقوق الخيار الدائنة )في ح  - ج

بتتق عليهتتا الهامشتتين متتن الستتلا التتتي يط جيرهتتا وأالمعتتادن  وأمتتواد األوليتتة الأو علتتى 
الهتتوامي، علتتى األقتتل، المبلتتغ األكبتتر متتا  ن تستتاو أيجتتب  المحتتددين بالبنتتد )أ( أعتتاله،

بين الهامي المطلوب من المراستل والهتامي المطلتوب متن البورصتة حيتث يتتم التتداول 
 حقاق مرك  حق الخيار الدائن المعني.بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إست

ن أ( شترط Underlying Assetsيمكن تقديم ضمانة مكّونتة متن األصتول المرتبطتة )
 Sell، وذلتتتك فتتتي حتتتال كانتتتت هتتتذه العقتتتود متتتن نتتتو  )الفتتتور تكتتتون قابلتتتة للتستتتييل 

Option.) 
فتتتتي حتتتتال وجتتتتود االصتتتتول  حقتتتتوق الخيتتتتارال تنطبتتتتق الهتتتتوامي النقديتتتتة علتتتتى مراكتتتت   -د 

 المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي.
جيتتتر األختتترى المدرجتتتة و المشتتتتقات الماليتتتة" االدوات و وليتتتة والثانويتتتة لمراكتتت  "تحديتتتد الهتتتوامي األ  -7

قتل المبلتغ المطلتوب بحيتث تستاو  علتى األوجير المنظمتة المالية المنظمة   المدرجة في األسواق
      من المراسل.

"المشتتتتقات الماليتتتة" والعائتتتتدة بتتتت فصتتتل الحستتتابات النقديتتتة بمتتتا فيهتتتا حستتتتابات الهتتتوامي المرتبطتتتة  -8
 "الوسيط المالي". بت للعمالء عن الحسابات الخاصة

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
األوليةة  المةوا  علةىالهوامش المتعلقةة بالعمليةا  لتطبيق   1/12/2015تاريخ بيعطى "الوسيط المالي" مهلة تنتهي   2

                                   .17/8/2015 من السلع على المراكز المفتوحة قبل تاريخ غيرها وأالمعا ن  وأ
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التأكد، عبتر مطابقتات يوميتة، متن أن حجتم أرصتدة العمتالء الدائنتة لتدى "الوستيط المتالي" تستاو    -9
 على األقل األرصدة الدائنة العائدة للعمالء المودعة لدى المراسلين. 

 

معتدل  ،(المشتتقات الماليتةاألدوات و المتعلق بنظام العمليتات علتى ) 10/2/2014 تاريخ 12قم ر القرار ربطًا  : ثانياً 
 لما جاء أعاله. وفقاً 

 2015 آب 17 بيروت، في                              
 / حاكم مصرف لبنانرئيس هيئة األسواق المالية                                                             

 

 رياض توفيق سالمه                                                          


