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 תיקון תקנון והנחיות –דיווח על עסקאות מחוץ לבורסה 

,  תובא לדירקטוריון 1968 -התשכ"ח לחוק ניירות ערך,  48 -ו 46בהתאם לסמכות הבורסה על פי סעיפים 
 בנושא דיווח על עסקאות מחוץ לבורסה. החלק השלישי לתקנון וההנחיות על פיו הצעה לתיקון

 רקע  .1

אלף עסקאות )כולל עסקאות פנימיות בין לקוחות של  170-מידי שנה מתבצעות מחוץ לבורסה כ .א
 אותו חבר(. 

 90%-בכל סוגי ניירות הערך וכ 80%-)כשל העסקאות המתבצעות מחוץ לבורסה מכריע הרוב ה
מדווח לבורסה ללא המחיר או התמורה הכספית, כך שלא ניתן לדעת באיזה מחיר נקשרה   (במניות

 העסקה. 

הבורסה סבורה כי ההיקף המשמעותי של עסקאות מחוץ לבורסה, ורמת השקיפות הנמוכה שלהן, 
 סחר בבורסה ובתקינותו. פוגעים בהוגנות המ

בשל העובדה שבישראל קיימות חובות דיווח מצומצמות לגבי עסקאות מחוץ לבורסה, המידע  .ב
המגיע  לציבור המשקיעים  לגבי עסקאות אלו הוא מצומצם לעומת המידע שמקבל הציבור בגין 

 עסקאות דומות בחו"ל. 

יך להתבצע במועד קשירת העסקה, בניגוד למקובל בעולם, שם הדיווח על עסקה מחוץ לבורסה צר
. מידי יום מסחרבהתאם לתקנון הבורסה חבר נדרש לדווח לבורסה על עסקאות מחוץ לבורסה 

, עד כשעה וחצי מתום  יום המסחר. החבר אינו נדרש לדווח בפועל הדיווח נעשה בתום יום המסחר
קה, במקרה זה על מחיר נייר הערך  )למעט כאשר הסליקה הכספית מתבצעת באמצעות המסל

החבר נדרש לדווח על התמורה הכספית של העסקה(, ורוב הדיווחים אינם כוללים את המחיר בו 
 בוצעה ההעסקה.

ולהרחיב את חובת הדיווח של החברים, כך  OTC-בשוק הסגל הבורסה סבור כי יש לבצע רפורמה  .ג
באמצעות  ח ייעשההדיוושהם ידרשו לדווח על כל עסקה מחוץ לבורסה זמן קצר לאחר שנקשרה. 

)הדיווח של חבר  לדיווח עסקאות מחוץ לבורסהשתופעל על ידי מסלקת הבורסה,  מערכת חדשה
. מערכת זו תקושר בורסה שאינו חבר מסלקה ייעשה באמצעות חבר המסלקה הסולק עבורו(

 למערכת הפצת המידע של הבורסה לצורך פרסום הנתונים לציבור בזמן אמת. בהתאם לכך: 

השער בו בוצעה העסקה בנייר הערך ופרטים נוספים כפי  ורסה יידרשו לדווח אתחברי הב (1
 שתיקבע הבורסה.
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חברי הבורסה יידרשו לדווח על עסקה שביצעו מחוץ לבורסה תוך פרק זמן שיקבע המנהל  (2
הכללי של הבורסה )ואשר לא יפחת משעה( מרגע בו קיבל חבר הבורסה הוראה מהלקוח 

 לביצוע העסקה. 

להצעה שלעיל שמחייבת תיקון של החלק השלישי לתקנון וההנחיות על פיו, פועל סגל במקביל 
 הבורסה לתקן את חוקי העזר של המסלקה בהתאם.

בכוונת הבורסה ליישם את השינויים בשלבים, כך שבשלב הראשון יידרשו החברים לדווח את פרטי 
 העסקה אך יוכלו לדווח עליה עד לתום יום המסחר, כנהוג היום.

בשלב השני, בכפוף לסיום היערכות הבורסה והחברים, תיווסף גם החובה לדווח על עסקאות 
 כאמור תוך פרק זמן שייקבע מנכ"ל הבורסה )ואשר לא יפחת  משעה(. 

  הצעת החלטה .2

השינויים . בפרק ז' לחלק השלישי לתקנון, כך שנוסחו יהיה כמפורט להלן )3לתקן את סעיף  .א
 (:מסומנים

לבורסה על כל עסקה מחוץ לבורסה שבוצעה באמצעותו, וזאת  ידווחחבר  ידווח מידי יום .3"

 ".בנפרד לגבי כל אחד מניירות הערך הרשומים למסחר, כמפורט בהנחיות

השינויים לתקן את פרק ח' להנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, כך שנוסחו יהיה כמפורט להלן ) .ב
 (:מסומנים

 
 ע עסקאות מחוץ לבורסה בידי חבר, בניירות ערךתנאים ונוהל לביצו -פרק ח' "

 בבורסה הרשומים למסחר 
 

מידי יום מסחר, ידווח חבר לבורסה, בנפרד לגבי כל עסקה מחוץ לבורסה שבוצעה באמצעותו באותו 
דיווח כאמור יכלול את כמות יחידות המסחר שבוצעה בעסקה וככל שמדובר בעסקה הכוללת  ם.יו

 .הדיווח יכלול גם את התמורה הכספית של העסקה –מסלקת הבורסה סליקה כספית באמצעות 

לא יפחת משעה  מהמועד בו קיבל ר שאוהמנהל הכללי של הבורסה  ייקבע על ידי כפי שבתוך פרק זמן 
על בדרך שתקבע לבורסה  על העסקהחבר הידווח , החבר הוראה מלקוח לביצוע עסקה מחוץ לבורסה

 הבורסה. ידי 

יכלול נתונים כפי שיקבעו על ידי הבורסה ובכל מקרה יכלול את הכמות המועברת במסגרת דיווח ה
 .בנייר הערך בו בוצעה העסקה השערהעסקה ואת 

 ( שנוסחו 12לו ס"ק  ףשייווס' להנחיות על פי החלק השלישי לתקנון, כך יפרק .א. ל2סעיף לתקן את  .ג
 (:השינויים מסומניםכמפורט להלן )יהיה 

  :ת הפצת המידע הבורסאי יפורסם המידע שלהלןבמערכ. 2"
 :מידע לגבי כל אחד מניירות הערך למעט נגזריםא. 

. 

. 

. 
 "עסקאות מחוץ לבורסה שבוצעו בנייר הערך. ( 21  

בכפוף לאישור הרשויות התיקון ייכנס לתוקף בתום ההיערכות הטכנית. הודעה על מועד כניסת התיקון 
 ימים לפני תחילתו. 30לתוקף תינתן בנפרד לפחות 

יו"ר דירקטוריון הבורסה אישר לפרסם את ההצעה לתיקון ההנחיות על פי תקנון הבורסה כמפורט  .3
 לעיל.

 

 

 


