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 اطالعیه بسیار مهم

 فرابورس ایران بازارهاي ها دراصالح موادي از دستورالعملدر خصوص 

 

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام "اصالحات موادي از رساند؛ گران و متقاضیان محترم میبه اطالع کارگزاران، معامله

به شرح  ،"مل فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس ایراندستورالع"و  "معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران

 گردد.برداري ارائه میپیوست این اطالعیه جهت بهره

روز کاري قبل از  2 حداقل ، موضوع عملیاتی شدن مقررات مذکورالزم الزم به ذکر است پس از فراهم شدن شرایط فنی

 گردد. رسانی میمتعاقبا اطالع اجرایی شدن

 مد نظر قرار دهند.هاي خود در فعالیترا  اتگران و متقاضیان محترم این موضوعمقتضی است کارگزاران، معامله

 

 شرکت فرابورس ایران                                                                                               

 

 01/03/1399تاریخ: 
 99خ//1876: شماره



 
 ها اصالحات دستورالعمل

 )جدید( مصوبمتن  متن فعلی شماره ماده عنوان دستورالعمل شرح تغییر

تغییر در حداقل و 
حداکثر حجم هر 

سفارش 
خرید/فروش و 
تغییر در حداقل 

 تغییر قیمت 
)Tick Size( 

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

1ماده  23بند   فارشتعداد مشخصی از اوراق بهادار است که حجم س :(LOT) سفارش پایهواحد  
 .معامالتی باید مضرب صحیحی از آن باشد سامانهوارده به 

سفا :(LOT) سفارش پایهواحد  ست که حجم  صی از اوراق بهادار ا شخ  رشتعداد م
 بهادار هورقو براي هر  معامالتی باید مضــرب صــحیحی از آن باشــد ســامانهوارده به 

 .پذیر استامکان "بورس مدیرههیئت"مقدار آن توسط  تعیین
23ماده  اق بهادار، ، حجم مبناي اورحق تقدمقیمت اوراق بهادار و  روزانهنوسان  دامنه 

بورس به تأیید  مدیرههیئتسفارش با پیشنهاد  پایهمحدودیت حجمی و واحد 
ز اعمال تغییرات روز کاري قبل ا 3سازمان خواهد رسید. بورس باید  مدیرههیئت

 .رسانی نمایدموارد فوق، مراتب را اطالع

نه ـــان  دام نهنوس هادار و  روزا قدمقیمت اوراق ب ناي اوراق و حق ت هادار حجم مب با  ب
 2بورس باید  رســید.د خواه ســازمان مدیرههیئتبورس به تأیید  مدیرههیئتپیشــنهاد 

 .رسانی نمایدروز کاري قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را اطالع
صره  غییرات و ت : تعیین حداقل و حداکثر حجم هر ســفارش و حداقل تغییر قیمت4تب
روز کاري  2باید . بورس پذیر خواهد بودبورس امکان مدیرةهیئتبا تصــویب بعدي آن 

 .رسانی نمایدرا اطالعقبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب 
صره  سفارش معادل یک می :5تب صویب واحد پایه  سفارش با ت شد. تغییر واحد پایۀ  با

 .پذیر استمکانروز کاري قبل از اعمال، ا 2بورس و اعالم آن حداقل  مدیرههیئت

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

14ماده   
سان  دامنهتغییرات بعدي  :تبصره شنهاد  روزانهنو فرابورس  مدیرههیئتقیمت با پی
سید. تغییر  مدیرةهیئتبه تأیید  سان  دامنهسازمان خواهد ر یمت باید یک روز قنو

 .رسانی شودکاري قبل از اعمال توسط فرابورس اطالع

صره سان  دامنهتغییرات بعدي  :تب شنهاد  روزانهنو فرابورس به  مدیرههیئتقیمت با پی
روز کاري قبل  2اید بنوسان قیمت  دامنه. تغییر رسیدخواهد  سازمان مدیرةهیئتتأیید 

 .رسانی شوداز اعمال توسط فرابورس اطالع

18ماده   
باشـــد. تغییر واحد پایۀ ســـفارش با تصـــویب واحد پایه ســـفارش معادل یک می

پذیر عمال، امکانفرابورس و اعالم آن حداقل یک روز کاري قبل از ا مدیرههیئت
 .است

 مدیرههیئتباشد. تغییر واحد پایۀ سفارش با تصویب واحد پایه سفارش معادل یک می
 .پذیر استروز کاري قبل از اعمال، امکان 2فرابورس و اعالم آن حداقل 



19ماده   

معادل یا  هاآنهایی که سرمایه پایه محدودیت حجمی براي نماد شرکت :19ماده 
ها ر شرکتهزار سهم و براي نماد سای 50بیش از یکصد میلیون عدد است، معادل 

فرابورس  مدیرههیئتهزار سهم خواهد بود. تغییر محدودیت حجمی با تصویب  10
 .باشدپذیر مینآن حداقل یک روز کاري قبل از اعمال امکا رسانیاطالعو 

صره فرابورس  مدیرههیئتمحدودیت حجمی براي ســایر اوراق بهادار توســط  :تب
سانیاطالعشود و تغییرات آن باید حداقل یک روز کاري قبل از اعمال تعیین می  ر

 .گردد

غییرات و ت تعیین حداقل و حداکثر حجم هر ســـفارش و حداقل تغییر قیمت :19ماده 
روز  2باید . فرابورس پذیر خواهد بودبورس امکانفرا مدیرةهیئتبا تصــویب بعدي آن 

 .رسانی نمایدکاري قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را اطالع
 

 حذف تبصره:

تغییر در نحوه 
هاي با بازگشایی

محدودیت نوسان 
 قیمت

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

  22ماده 
5تبصره   

هاي با محدودیت دامنه نوسان، دامنه نوسان در دوره حراج پیوسته همان در بازگشایی -
 دامنه نوسان برگزاري حراج ناپیوسته است.

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

8مکرر  12ماده   
4تبصره   

دامنه نوسان، دامنه نوسان در دوره حراج پیوسته همان هاي با محدودیت در بازگشایی -
 دامنه نوسان برگزاري حراج ناپیوسته است.

ماده سیزده مکرر 
بند دوازده-دو  

4تبصره   
 (بازار پایه)

هاي با محدودیت دامنه نوسان، دامنه نوسان در دوره حراج پیوسته همان در بازگشایی -
 است.دامنه نوسان برگزاري حراج ناپیوسته 

اعمال حجم مبنا 
در بازگشایی 

 نمادها

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

ماده  4تبصره 
22 

ــایی بدون محدودیت  :4تبصــره  ــتورالعمل بازگش در کلیه مواردي که در این دس
 .شودمیگیرد، حجم مبنا یک در نظر گرفته دامنه نوسان صورت می

صره  شایی  :4تب ستورالعمل بازگ صورت  نماد معامالتیدر کلیه مواردي که در این د
 .شودمی اعمال ،گیرد، حجم مبنامی

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

مکرر  12ماده 
 هشت

- 
صره  شایی  :4تب ستورالعمل بازگ صورت  نماد معامالتی در کلیه مواردي که در این د

 .شودمی اعمال ،گیرد، حجم مبنامی



مکرر دو 13ماده   
(بازگشایی 

نمادهاي بازار 
 پایه)

- 
ــایی : 14بند  ــتورالعمل بازگش ــورت  نماد معامالتی در کلیه مواردي که در این دس ص
 .شودمی اعمال ،گیرد، حجم مبنامی

 گره معامالتی

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

 25ماده  2بند 
 دامنهجلســـۀ معامالتی متوالی در ســـقف  5معامالت یک نماد معامالتی در  کلیه

 قیمت باشد. روزانهنوسان 

سقف  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در  سۀ معامالتی متوالی در  سان  دامنهجل نو
سه  روزانه سط حجم معامالت پنج جل شرطی که متو شد به  معامالتی متوالی قیمت با

 درصد حجم مبنا باشد؛ 5معامالت در بازار معامالت عمده) کمتر از  استثنايبه(

 25ماده  3بند 
نوسان  دامنهجلسۀ معامالتی متوالی در کف  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در 

 قیمت باشد روزانه

ــۀ معامالتی متوالی در کف  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در  ــان  دامنهجلس نوس
سه معامالتی متوالی  روزانه سط حجم معامالت پنج جل شرطی که متو شد به  قیمت با

 باشد؛ مبناحجمدرصد  5معامالت در بازار معامالت عمده) کمتر از  استثنايبه(

براي نمادهاي معامالتی که بر اساس اعالم بورس مشمول گره معامالتی  28ماده 
انجام  22شوند، در ابتداي روز معامالتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده می

 .گیردمی

براي نمادهاي معامالتی که بر اســاس اعالم بورس مشــمول گره معامالتی  :28ماده 
 و برابر دامنه نوسان مجاز روزانه صورت پذیرد.شوند، بازگشایی نماد حداکثر با دمی

پس از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معامالتی یا بازگشایی نماد معامالتی  تبصره:
ــوع ماده  ــاي اطالعات با اهمیت موض ــاي  13(به دلیل افش ــتورالعمل اجرایی افش دس

ثبت شده نزد سازمان یا وجود اقدامات شرکتی)، مبناي محاسبه  هايشرکتاطالعات 
ــکل ــتاز روز ب گره معامالتیمجدد  گیريش ــان قیمتی نماد به  عد از بازگش دامنه نوس

 .باشدمیحالت عادي 

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

فصل ششم 
گره -مکرر

معامالتی در 
اول و  رهاياباز

 و پایه دوم

- 

 :وضعیتی است کهو پایه در بازارهاي اول و دوم معامالتی  گره: ماده نوزده مکرر
برخورداري از صف سفارش خرید یا فروش  رغمبهدر آن یک نماد معامالتی  :بند یک

 3هایی با در پایان جلسه معامالتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا براي شرکت
ها، به علت عدم تقارن میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا براي سایر شرکت

جلسۀ معامالتی متوالی مورد  5، حداقل به مدت خریدوفروشهاي درخواست قیمت



معامالت در  استثنايبهامله قرار نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره (مع مکرر 19ماده 
 درصد حجم مبنا باشد؛ 5بازار معامالت عمده)، کمتر از 

 دامنهجلسۀ معامالتی متوالی در سقف  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در  دو: بند
ت پنج جلسه معامالتی قیمت باشد به شرطی که متوسط حجم معامال روزانهنوسان 

 درصد حجم مبنا باشد 5متوالی (به استثناي معامالت در بازار معامالت عمده) کمتر از 
 دامنهجلسۀ معامالتی متوالی در کف  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در  سه: بند

قیمت باشد به شرطی که متوسط حجم معامالت پنج جلسه معامالتی  روزانهنوسان 
 درصد حجم مبنا باشد؛ 5معامالت در بازار معامالت عمده) کمتر از  استثنايبهمتوالی (

بورس فراهاي مشمول گرة معامالتی توسط فهرست شرکت :یک نوزده مکررماده 
معامالت و همچنین  سامانهاستخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معامالتی از طریق 

 .رسدسایت رسمی شرکت به اطالع عموم می
به تشخیص  هاشرکتمقررات گره معامالتی در مورد سهام برخی  :نوزده مکرر دوماده 

 .روز کاري اعمال نگردد 5تواند حداکثر تا بورس میفرامدیرعامل 
که بر اساس اعالم بازار اول و دوم براي نمادهاي معامالتی  ه:ماده نوزده مکرر س

داکثر با دو برابر دامنه نوسان شوند، بازگشایی نماد حفرابورس مشمول گره معامالتی می
  در این شرایط حداکثر دامنه نوسانبراي نمادهاي بازار پایه  پذیرد.میمجاز روزانه صورت 

 .بوددر تابلوهاي زرد، نارنجی و قرمز خواهد به ترتیب  درصد 2و  4، 5معادل 
پس از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معامالتی یا بازگشایی نماد معامالتی  تبصره:

دستورالعمل اجرایی افشاي  13(به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت موضوع ماده 
مبناي محاسبه   ثبت شده نزد سازمان یا وجود اقدامات شرکتی)، هايشرکتاطالعات 

دامنه نوسان قیمتی نماد به حالت از روز بعد از بازگشت  گره معامالتیمجدد  گیريشکل
 .باشدمیعادي 



 

عدم تأیید معامالت 
به دلیل ظن 
استفاده از 

نهانی یا  اطالعات
 دستکاري قیمت

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران
 31ماده 

ظن دستکاري قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود  کهدرصورتی :31ماده 
تواند معامالتی را که با نوسان غیرعادي قیمت یا حجم داشته باشد، بورس می

 .غیرعادي انجام شود، تأیید ننماید

ظن دستکاري قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته  کهصورتی در :31 ماده
معامالتی را که با نوسان غیرعادي قیمت یا حجم تواند باشد، مدیرعامل بورس می

 .جلوگیري نماید هاسفارشید یا از انطباق غیرعادي انجام شود تأیید ننما

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

 20ماده 
ظن دستکاري قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته  کهدرصورتی بند پنج:

تواند معامالتی را که با نوسان غیرعادي باشد، در این صورت مدیرعامل فرابورس می
 .قیمت یا حجم غیرعادي انجام شود تأیید ننماید

ظن دستکاري قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته  کهدرصورتی بند پنج:
تواند معامالتی را که با نوسان غیرعادي قیمت یا حجم بورس میفرامدیرعامل  باشد،

 جلوگیري نماید. هاسفارشید یا از انطباق غیرعادي انجام شود تأیید ننما

اعمال حجم مبنا 
 در بازارگردانی

دستورالعمل 
در  بازارگردانی فعالیت

 نبورس اوراق بهادار تهرا
  11ماده 

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت  از روز شروع
کمتر  بازارگردانی شود. این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان قبل از شروعقبلی می

باشد. در صورتی که ورقه بهادار باشد و افزایش دامنه نوسان در اختیار بورس می
مت در روز بازگشایی نماد تابع همین فعال باشد، دامنه نوسان قی بازارگردان داراي

دستورالعمل است. همچنین حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي 
 .فعال اعمال نخواهد شد بازارگردان داراي

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی  از روز شروع
کمتر باشد و  بازارگردانی ن قبل از شروعشود. این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسامی

باشد. در صورتی که ورقه بهادار افزایش دامنه نوسان در اختیار بورس می
فعال باشد، دامنه نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد تابع همین  بازارگردان داراي

همچنین نحوه اعمال حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي دستورالعمل است. 
 بورس خواهد بود. مدیرههیئتراي بازارگردان، بر اساس ضوابط مصوب دا

دستورالعمل 
مبتنی  بازارگردانی فعالیت

 نبر حراج در فرابورس ایرا
11ماده   

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت  از روز شروع
کمتر  بازارگردانی قبل از شروع. این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان شودمیقبلی 

ورقه بهادار  که صورتی در. باشدمیباشد و افزایش دامنه نوسان در اختیار فرابورس 
فعال باشد، دامنه نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد تابع همین  بازارگردان داراي

دستورالعمل است. همچنین حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي 
 .فعال اعمال نخواهد شد گردانبازار داراي

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی  از روز شروع
کمتر باشد و  بازارگردانی . این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان قبل از شروعشودمی

ورقه بهادار  که صورتی در. باشدمیافزایش دامنه نوسان در اختیار فرابورس 
فعال باشد، دامنه نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد تابع همین  بازارگردان داراي

همچنین نحوه اعمال حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي دستورالعمل است. 
 فرابورس خواهد بود. مدیرههیئتداراي بازارگردان، بر اساس ضوابط مصوب 

  نویسیپذیره
اجرایی نحوه دستورالعمل 

انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

ماده  1تبصره 
152 

 بازار سوم نویسیپذیرهصرفاً در  باشد.انجام معامالت بر خط در بازار سوم مجاز نمی باشد.انجام معامالت بر خط در بازار سوم مجاز نمی
 انجام معامالت برخط مجاز است.



 معامالت فرابورس در خصوص بازار پایه اصالحات در دستورالعمل

 )جدید( مصوبمتن  متن فعلی شماره ماده عنوان دستورالعمل شرح تغییر

تغییر در نحوه 
هاي بازگشایی

با محدودیت 
 نوسان قیمت

دستورالعمل اجرایی 
نحوه انجام معامالت 

اوراق بهادار در 
 فرابورس ایران

 12بند  2مکرر  13ماده 
 

با اعمال یک  ايدقیقه 30بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته 
یابد. پس از گشایش شروع و با اجراي حراج ناپیوسته پایان میمرحله پیش

آن، معامالت از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسۀ 
قیمت مرجع  شود.معامالتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می

 .در دورة حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است

با اعمال یک مرحله  ايدقیقه 30بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته 
یابد. پس از آن، معامالت از طریق گشایش شروع و با اجراي حراج ناپیوسته پایان میپیش

ه تا پایان جلسۀ معامالتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت حراج پیوسته در زمان باقیماند
قیمت مرجع در دورة حراج هاي بدون محدودیت دامنه نوسان، . در بازگشاییشودانجام می

هاي با محدودیت دامنه است در بازگشاییپیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته 
 .همان دامنه نوسان برگزاري حراج ناپیوسته است نوسان، دامنه نوسان در دوره حراج پیوسته

 12بند  2مکرر  13ماده 
 تبصره یک

اي انجام نشده یا تایید نگردد، در دورة حراج ناپیوسته معامله کهصورتی در
حراج ناپیوسته موضوع این ماده به تشخیص فرابورس در همان جلسه 

 رسانیاطالعد پس از دقیقه ابتدایی جلسه معامالتی بع 90معامالتی یا در 
 .شودمیدیگر تکرار  باریکبراي 

 دوره در شده انجام معامالت یا نپذیرد صورت ايمعامله ناپیوسته حراج دورة در کهصورتی در
 رسانی،اطالع از پس و فرابورس تشخیص به نگردد، تائید فرابورس توسط ناپیوسته حراج
 جلسه ابتدایی دقیقه 90 در یا معامالتی جلسه همان در ماده این موضوع ناپیوسته حراج

 قیمت، کشف عدم صورت در ترتیب هر به. است تکرار قابل دیگر باریک براي بعد معامالتی
 بود. خواهد پیوسته حراج دورة در مرجع قیمت معامالتی، نماد پایانی قیمت آخرین

تغییر در نحوه 
محاسبه 

افزایش دامنه 
نوسان در بازار 

 پایه

مصوبه  1-1بند 
ششصدمین جلسه مورخ 

مدیره  هیئت17/07/1398
 سازمان بورس

در صورت وجود صف خرید یا فروش در سه روز متوالی در یک  -1-1بند 
 2جهت، چنانچه صف خرید یا فروش در پایان جلسه معامالتی حداقل معادل 

) تعداد سهام شرکت باشد، در جلسه معامالتی بعد دامنه 0,0002در ده هزار (
درصد  2و  4، 5ان در هر یک از تابلوهاي زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب نوس

گردد و محاسبات صف خواهد شد و سپس دامنه نوسان به شرایط قبل باز می
 خرید یا فروش مجدداً پس از روز اعمال تغییر دامنه نوسان انجام خواهد شد. 

بازگشایی نماد  پس از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معامالتی یا تبصره:
دستورالعمل اجرایی  13معامالتی (به دلیل  افشاي اطالعات با اهمیت موضوع ماده 

افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان یا وجود اقدامات شرکتی)، مبناي 
گیري مجدد صف خرید یا فروش از روز بازگشت دامنه نوسان قیمتی محاسبه شکل

درصد و در تابلوي  2درصد، در تابلوي نارنجی  3ي زرد نماد به حالت عادي (در تابلو
 باشد.درصد) می 1قرمز 

 حذف شد.و تبصره آن این بند ، مکرر  19بازار پایه در ماده با توجه به لحاظ نمودن گره 


