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33/00/10

پیَؾت :زاضز

"مصوبات جلسه مورخ  21/7/12هیات مدریه ش کرت بورس ارنژی"

ٍفك تٌس  1هصَتات جلؿِ ؾی ٍ ّكتن هَضخ ّ 32/7/21یات هسیطُ هحتطم قطوت تَضؼ اًطغی،
"اجطائی قسى فعالؾاظی وس هعاهالتی زٍم (وس عام) تطای قطوتّای تَظیع ٍ ًیطٍگاُّای تَلیس تطق هَضز
هَافمت لطاض گطفت ٍ فطم الطاضًاهِ ٍ تیاًیِ ضیؿه آى ّوچٌیي قطایظ اذتصاصی ٍیػُ هكتطیاى زاضای وس عام تِ
تصَیة ّیات هسیطُ هحتطم قطوت تَضؼ اًطغی ضؾیس".
تِ پیَؾت قطایظ اؾتفازُ قطوتّای تَظیع ٍ تَلیس ًیطٍی تطق اظ وسّای هعاهالتی عام ٍ هطاحل صسٍض
وسّای هصوَض تكطیح قسُ اؾت.
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پیًست :1
الف-شرایط استفادٌ شرکتَای تًزیع ویريی ترق از کد معامالتی عام 1
قطوتّای تَظیع تا اؾتفازُ اظ وس هعاهالتی عام  ،1لازض ذَاٌّس تَز تا اؾتفازُ اظ هٌاتع زض اذتیاض ذَز ًؿثت تِ
ذطیس لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز تطق السام ًوَزُ ٍ زض عَل زٍضُ هعاهالتی لطاضزازّای ذطیساضی قسُ ًؿثت تِ
تاظفطٍـ لطاضزازّای هصوَض هثازضت ًوایٌس ٍ احیاًاً اظ اذتالف لیوتی هَجَز هٌتفع گطزًس .قایاى شوط اؾت تط ذالف وس
ذال وِ اهىاى تطزاقت تَؾظ قطوتّای تَظیع اظ حؿاب هتصل ٍجَز ًساضز ،قطوتّای تَظیع تا وس هعاهالتی عام 1
هیتَاًٌس زض هَعس تؿَیِ (ؾِ ضٍظ واضی پؽ اظ فطٍـ) ٍجِ ًاقی اظ تاظفطٍـ لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز
ذطیساضی قسُ تا وس هعاهالتی عام ضا اظ قطوتّای واضگعاضی هغالثِ ًوایٌس ّوچٌیي قطوتّای تَظیع ًیطٍی تطق تا وس
هعاهالتی عام  ،1هیتَاًٌس زض تاضید تحَیل لطاضزازّای ؾط ضؾیس قسُ ،هغاتك هكرصات لطاضزاز ؾلف هَاظی اؾتاًساضز
تطق ًؿثت تِ تحَیل فیعیىی لطاضزازّای ذطیساضی قسُ تا ایي وس هعاهالتی السام ًوایٌس ،هكطٍط تِ ایٌىِ هجوَع
لطاضزازّای ذطیساضی قسُ تا وس ذال ٍ عام هكتطی زض آى زٍضُ اظ ؾمف هجاظ لاتل تحَیل تطای ّط هكتطی (وِ تَؾظ
قطوت هسیطیت قثىِ تطق ایطاى تِ هكتطی اعالم گطزیسُ اؾت) تجاٍظ ًٌوایس .ذاعط ًكاى هیقَز هعاهالت اًجام پصیطفتِ
تا وس هعاهالتی عام قطوتّای تَظیع هكوَل زضیافت ّعیٌِ ذسهات تَظیع ًویگطزز.
حؿاب عولیاتی 1وس هعاهالتی عام قطوتّای تَظیع ،تِ عَض پیف فطض حؿاب همصس اعالم قسُ تَؾظ
قطوتّای تَظیع تاتت ٍاضیع ّعیٌِ ذسهات تَظیع ًاقی اظ اًجام هعاهالت قطوتّای تَظیع تا وس هعاهالتی ذال
هیتاقس .قطوت ّای تَظیع زض صَضت ًیاظ تِ تغییط ایي حؿاب ،تایؿتی تِ عَض ضؾوی قواضُ حؿاب جاضی تسٍى زؾتِ
چه جسیسی ضا ًعز تاًه هلت تِ عٌَاى حؿاب عولیاتی وس عام تِ تَضؼ اًطغی هعطفی ًوایٌس .الظم تِ شوط اؾت
قطوتّای تَظیع ًیطٍی تطق جْت اًجام هعاهالت تا وس عام ،هجاظ تِ اؾتفازُ اظ هثالغ تاهیي اعتثاض قسُ تَؾظ قطوت
تَاًیط تحت عٌَاى "حؿاب ٍیػُ هعاهالت تَضؼ اًطغی" (حؿاب هتصل تِ وس ذال)ً ،ویتاقٌس .قایاى شوط اؾت
قطوتّای تَظیع ًیطٍی تطق ّوچٌاى تا اؾتفازُ اظ هٌاتع تاهیي اعتثاض قسُ زض لالة "حؿاب ٍیػُ هعاهالت تَضؼ
اًطغی" لازض تِ ذطیس تطق تا وس هعاهالتی ذال هیتاقٌس ٍ هعاهالت اًجام پصیطفتِ تا وس هعاهالتی ذال هكوَل

 1تٍ محض ثثت سفارش خرید از جاوة شرکت تًسط شرکتَای کارگساری ،يجُی معادل ارزش سفارش ي کارمسدَای مرتًطٍ در ایه حساب مسديد میگردد .در صًرت اوجام
معاملٍ سٍ ريز کاری ت عد ،يجٍ مسديد شدٌ از ایه حساب جُت اوجام امًر تسًیٍ تٍ حساب شرکت کارگسار خریدار مىتقل میگردد .الزم تٍ ذکر است در صًرت عدم اوجام
معاملٍ تا زمان اعتثار سفارش ،ایه يجٍ َمچىان در حساب مسديد میتاشد.
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زضیافت ّعیٌِ ذسهات تَظیع هیگطززّ .وچٌیي زض صَضت ازاهِ ضٍال پطزاذت هعازل صطفِجَیی ًاقی اظ ذطیس
قطوتّای تَظیع اظ تَضؼ اًطغی ،هعاهالت قطوتّای تَظیع تا وس ذال هثٌای هحاؾثِ هیعاى صطفِجَئی ذَاّس تَز.
ّوچٌیي زض صَضت ٍجَز ّط زٍ وس هعاهالتی ذال ٍ عام تطای یه قطوت تَظیع ،اًجام هعاهالت وس ذال
هكتطی تا وس عام ٍی هجاظ ًثَزُ ٍ هعاهالت اًجام قسُ تسیي صَضت تَؾظ ًاظط تَضؼ اًطغی اتغال هیگطزز.

ب -شرایط استفادٌ شرکتَای تًلیدکىىدٌ ترق از کد معامالتی عام 2
قطوتّای تَلیسوٌٌسُ تطق تا اؾتفازُ اظ وس هعاهالتی عام  ،2لازض ذَاٌّس تَز ًؿثت تِ ذطیس لطاضزازّای ؾلف
هَاظی اؾتاًساضز تطق السام ًوَزُ ٍ زض عَل زٍضُ هعاهالتی لطاضزازّای ذطیساضی قسُ ًؿثت تِ تاظفطٍـ لطاضزازّای
هصوَض هثازضت ًوایٌس ٍ احیاًاً اظ اذتالف لیوتی هَجَز هٌتفع گطزًس.
الظم تِ شوط اؾت زض صَضت ٍجَز ّط زٍ وس هعاهالتی ذال ٍ عام  2تطای یه ًیطٍگاُ ،زض زٍضُ تحَیل ّط
ًواز هعاهالتی تِ هیعاى لطاضزازّای ذطیساضی قسُ ًیطٍگاُّای تَلیس تطق تا وس هعاهالتی عام  2زض آى ًواز یا ًوازّایی وِ
زٍضُ تحَیل آًْا تا آى ًواز ّوپَقاًی زاضز ،اظ تعْس تَلیس ایجاز قسُ ًیطٍگاُ تا وس هعاهالتی ذال زض آى ًواز
(لطاضزازّای تِ فطٍـ ضفتِ زض آى ًواز تا وس ذال) واؾتِ هیقَز تا ایي ٍجَز زض زٍضُ تحَیل ّط ًواز هعاهالتی،
هجوَع لطاضزازّای ذطیساضی قسُ ًیطٍگاُ تَلیس تطق تا وس هعاهالتی عام  2زض آى ًواز یا ًوازّایی وِ زٍضُ تحَیل آًْا
تا آى ًواز ّوپَقاًی زاضزّ ،یچگاُ ًثایس اظ هجوَع لطاضزازّای تِ فطٍـ ضفتِ ًیطٍگاُ تا وس هعاهالتی ذال ٍی زض آى
ًواز تیكتط تاقس.
عالٍُ تط اهىاى فعالیت ؾَزآٍض ًاقی اظ عولىطز تَلیسوٌٌسگاى ذصَصی تطق تا وس هعاهالتی عام  ،2ایي
قطوتّا هیتَاًٌس ذَز ضا زض تطاتط تغییطات احتوالی لیوت زض عی زٍضُّای هعاهالتی پَقف ضیؿهً 2وایٌس .تطای هثال
یه ًیطٍگاُ وِ زض یه زٍضُ هعاهالتی السام تِ فطٍـ همساض هعیٌی تطق تا وس هعاهالتی ذال جْت تحَیل زض تاضید
هكرصی ًوَزُ اؾت اگط زض ًعزیىی ظهاى تحَیل تِ ّط علتی لازض تِ تعضیك تطق فطٍذتِ قسُ ذَز تِ قثىِ ؾطاؾطی
تطق وكَض ًثاقس هیتَاًس تا ذطیس لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز تا وس هعاهالتی عام اظ ؾایط عطضِوٌٌسگاى تا ّعیٌِ
ووتطی (زض همایؿِ تا تاظاض تطق قطوت هسیطیت قثىِ تطق ایطاى) ًؿثت تِ ایفای تعْسات ذَز السام ًوایس.

Hedge
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قطوتّای تَلیسوٌٌسُ تطق زاضای وس عام  ،2جْت اًجام هعاهالت تطق زض تَضؼ اًطغی هلعم تِ افتتاح حؿاب
جاضی تسٍى زؾتِ چه تِ ًام قطوت ًعز تاًه ٍاؾظ تؿَیِ هعاهالت تطق (تاًه هلت) ،تىویل "فطم زضذَاؾت اؾتفازُ
اظ ذسهات ٍیػُ جْت اًجام هعاهالت تطق زض تَضؼ اًطغی (وس عام)" ٍ زضیافت تائیسیِ صحت اهضاء صاحثاى حؿاب
اظ قعثِ تاًه هلت ٍ تحَیل آى تِ قطوت واضگعاضی زض ٌّگام اضائِ زضذَاؾت صسٍض وس هعاهالتی ّؿتٌس.

3

قایاى شوط اؾت عطضِ ظطفیت هجاظ تَلیس ّط ًیطٍگاُ زض لالة لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز صطفاً تا وس ذال آى
ًیطٍگاُ اهىاىپصیط اؾتّ .وچٌیي زض صَضت ٍجَز ّط زٍ وس هعاهالتی ذال ٍ عام تطای یه ًیطٍگاُ ،اًجام هعاهالت
وس ذال هكتطی تا وس عام ٍی هجاظ ًثَزُ ٍ هعاهالت اًجام قسُ تسیي صَضت تَؾظ ًاظط تَضؼ اًطغی اتغال هیگطزز.

3زض صَضتیوِ یه قطوت هاله تیف اظ یه ًیطٍگاُ هجاظ تِ عطضِ زض تَضؼ اًطغی تاقس ،تطای ّط ًیطٍگاُ تایس زضذَاؾت صسٍض وس هعاهالتی عام جساگاًِای اضائِ
ًوایس ٍ تطای ّط وس هعاهالتی عام ًیع قواضُ حؿاب جاضی جساگاًِای ًعز تاًه هلت افتتاح ًوایس.
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پیًست :2
الف-مراحل درخًاست صدير کد معامالتی عام  1ترای شرکتَای تًزیع ویريی ترق

 -1تىویل "فطم زضذَاؾت اؾتفازُ اظ ذسهات ٍیػُ جْت اًجام هعاهالت تطق زض تَضؼ اًطغی (وس عام)" ٍ
زضیافت تائیسیِ صحت اهضاء صاحثاى حؿاب اظ قعثِای اظ تاًه هلت وِ زض آى حؿاب افتتاح گطزیسُ
اؾت.
 -2تىویل فطمّای زضذَاؾت صسٍض وس هعاهالتی عام ،احطاظ َّیت اقرال حمَلی ٍ تیاًیِ ضیؿه هعاهالت
لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز زض تَضؼ اًطغی (ٍیػُ هكتطیاى زاضای وس عام  -هعاهالت تطق)
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 -3هطاجعِ تِ یىی اظ قطوتّای واضگعاضی زاضای هجَظ فعالیت زض تَضؼ اًطغی ٍ تحَیل فطمّای هَضز اقاضُ
زض تٌسّای 2ٍ 1

ب -مراحل درخًاست صدير کد معامالتی عام  2ترای تًلیدکىىدٌ ترق

 -1افتتاح حؿاب جاضی تسٍى زؾتِ چه تِ ًام قطوت ًعز یىی اظ قعة تاًه هلت
 -2تىویل "فطم زضذَاؾت اؾتفازُ اظ ذسهات ٍیػُ جْت اًجام هعاهالت تطق زض تَضؼ اًطغی (وس عام)" ٍ
زضیافت تائیسیِ صحت اهضاء صاحثاى حؿاب اظ قعثِای اظ تاًه هلت وِ زض آى حؿاب افتتاح گطزیسُ
اؾت.

4فطم "تیاًیِ ضیؿه هعاهالت لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز زض تَضؼ اًطغی (ٍیػُ هكتطیاى زاضای وس عام  -هعاهالت تطق)" ،هتفاٍت اظ تیاًیِ ضیؿىی اؾت وِ پیف
اظ ایي تَؾظ هكتطیاى تا وس هعاهالتی ذال تىویل گطزیسُ ٍ زض قطوتّای واضگعاضی هَجَز هیتاقس .لصا همتضی اؾت قطوتّای واضگعاضی پیف اظ اجطای
ؾفاضقْای هطتَط تِ وس هعاهالتی عام هكتطیاىً ،ؿثت تِ زضیافت ،تطضؾی صحت اهضاء صاحثاى اهضاء هجاظ هكتطی ٍ ًگْساضی فطمّای تىویل قسُ ًعز ذَز السام
ًوایٌس.
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 -3تىویل فطمّای زضذَاؾت صسٍض وس هعاهالتی عام ،احطاظ َّیت اقرال حمَلی ٍ تیاًیِ ضیؿه هعاهالت
لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز زض تَضؼ اًطغی (ٍیػُ هكتطیاى زاضای وس عام  -هعاهالت تطق)
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 -4هطاجعِ تِ یىی اظ قطوتّای واضگعاضی زاضای هجَظ فعالیت زض تَضؼ اًطغی ٍ تحَیل فطمّای هَضز اقاضُ
زض تٌسّای 3ٍ 2

پؽ اظ عی هطاحل فَق ٍ صسٍض وس هعاهالتی تَؾظ قطوت ؾپطزُگصاضی هطوعی اٍضاق تْازاض ٍ تؿَیِ
ٍجَُ ،وس هعاهالتی صازض قسُ اظ عطیك قطوت واضگعاضی تِ قطوتّای تَلیس ٍ تَظیع ًیطٍی تطق اعالع
زازُ ذَاّس قس ٍ اظ آى پؽ اًجام هعاهلِ تا وس هعاهالتی عام اهىاىپصیط ذَاّس تَز.
الظم تِ شوط اؾت ًوایٌسگاى قطوتّای تَظیع ًیطٍی تطق ٍ تَلیسوٌٌسُ تطق زض ظهاى هطاجعِ تِ
قطوتّای واضگعاضی جْت صسٍض وس هعاهالتی تایس هساضن ٍ هؿتٌسات شیل ضا تِ ّوطاُ زاقتِ تاقٌس (ٍفك
تٌس ب هازُ  21زؾتَضالعول هعاهالت واال ٍ اٍضاق تْازاض هثتٌی تط واال زض تَضؼ اًطغی):
.1

اعالعات زض ذصَل اؾاؾٌاهِ ،قٌاؾِ هلی ،قطوتًاهِ ،آگْی ضٍظًاهة ضؾوی زض ذصَل تأؾیؽ ٍ
آذطیي تغییطات آى ،آگْی آذطیي تغییطات هسیطاى ٍ صاحثاى اهضای هجاظ ،تطویة ؾْاهساضاى ،هالىاى یا
قطواء تاالی زُ زضصس ،هؤؾؿاى ،اعضای ّیأت هسیطُ ٍ هسیط عاهل ،تاظضؾاى ،حؿاتطؾاى ٍ ًكاًی
الاهتگاُ آًاى؛

.2

اعالعات زض هَضز حجن هعاهالت لثلی؛

.3

اصل هسضن قٌاؾایی صاحثاى اهضای هجاظ قاهل قٌاؾٌاهِ ٍ واضت هلی ٍ وپی هصسق تواهی
صفحات هساضن هصوَض.

5فطم "تیاًیِ ضیؿه هعاهالت لطاضزازّای ؾلف هَاظی اؾتاًساضز زض تَضؼ اًطغی (ٍیػُ هكتطیاى زاضای وس عام  -هعاهالت تطق)" ،هتفاٍت اظ تیاًیِ ضیؿىی اؾت وِ پیف
اظ ایي تَؾظ هكتطیاى تا وس هعاهالتی ذال تىویل گطزیسُ ٍ زض قطوتّای واضگعاضی هَجَز هیتاقس .لصا همتضی اؾت قطوتّای واضگعاضی پیف اظ اجطای
ؾفاضقْای هطتَط تِ وس هعاهالتی عام هكتطیاىً ،ؿثت تِ زضیافت ،تطضؾی صحت اهضاء صاحثاى اهضاء هجاظ هكتطی ٍ ًگْساضی فطمّای تىویل قسُ ًعز ذَز السام
ًوایٌس.

