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 اوراق بهادار تهران بورس
 )شرکت سهامی عام(

MN-FO-01-05 

  74840/181شماره: 
 03/03/1399 اتریخ: 

 معاون بازار 

ایی نحوه انجام معامالت و اجر  از دستور العمل اطالعیه ردخصوص اصالح موادی 
 س اوراق بهادار تهران ربورد  دستورالعمل فعالیت بازارگردانی 

 

انجام معامالت اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی نحوه  "رساند؛ اصالح مواردی از کلیه فعاالن بازار سرمایه می اطالع به

به شرح پیوست  "در بورس اوراق بهادار  تهراندستورالعمل فعالیت بازارگردانی  "و  "در بورس اوراق بهادار  تهران

 گردد.برداری ارائه میجهت بهره

مذکور حداقل  مقرراتبخشی از  عملیاتی شدنموضوع  پس از فراهم شدن شرایط فنی الزم،باشد الزم به توضیح می

 گردد.روز کاری قبل از اجرایی شدن متعاقباً اطالع رسانی می 2
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 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   
 تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که حجم سفارش :(LOT) سفارش پایهواحد 

 .معامالتی باید مضرب صحیحی از آن باشد سامانهوارده به 

سفارش :(LOT) سفارش پایهواحد  ست که حجم  صی از اوراق بهادار ا شخ  تعداد م
 بهادار ورقهو براي هر  معامالتی باید مضاارب صااحیحی از آن باشااد سااامانهوارده به 

 .پذیر استامکان "بورس مدیرههیئت"مقدار آن توسط  تعیین

23ماده   

نهنوساااان  دامنه هادار و  روزا قدمقیمت اوراق ب هادار، حق ت ناي اوراق ب ، حجم مب
بورس به تأیید  مدیرههیئتسااافارش با پیشااانهاد  پایهمحدودیت حجمی و واحد 

روز کاري قبل از اعمال تغییرات  3سااازمان خواهد رساایدر بورس باید  مدیرههیئت

 .رسانی نمایدموارد فوق، مراتب را اطالع

نه نهنوساااان  دام هادار و  روزا قدمقیمت اوراق ب هادار و حق ت ناي اوراق ب با  حجم مب
 2ید بورس با رساایدرخواهد  سااازمان مدیرههیئتبورس به تأیید  مدیرههیئتپیشاانهاد 

 .رسانی نمایدروز کاري قبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب را اطالع
صره  ات و تغییر : تعیین حداقل و حداکثر حجم هر ساافارش و حداقل تغییر قیمت4تب
روز کاري  2باید ر بورس پذیر خواهد بودبورس امکان مدیرۀهیئتبا تصااویب بعدي آن 

 .رسانی نمایدرا اطالعقبل از اعمال تغییرات موارد فوق، مراتب 
سفارش معادل یك می :5تبصره  صویب واحد پایه  سفارش با ت شدر تغییر واحد پایۀ  با

 .پذیر استروز کاري قبل از اعمال، امکان 2بورس و اعالم آن حداقل  مدیرههیئت

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

14ماده   

صره سان  دامنهتغییرات بعدي : تب شنهاد  روزانهنو فرابورس  مدیرههیئتقیمت با پی
سیدر تغییر  مدیرۀهیئتبه تأیید  سان قیمت باید یك ر دامنهسازمان خواهد ر وز نو

 .رسانی شودکاري قبل از اعمال توسط فرابورس اطالع

صره سان  دامنهتغییرات بعدي  :تب شنهاد  روزانهنو رابورس به ف مدیرههیئتقیمت با پی
روز کاري قبل  2نوسان قیمت باید  دامنهر تغییر رسیدخواهد  سازمان مدیرۀهیئتتأیید 

 .رسانی شوداز اعمال توسط فرابورس اطالع

18ماده   
باشااادر تغییر واحد پایۀ سااافارش با تصاااویب واحد پایه سااافارش معادل یك می

پذیر ل از اعمال، امکانفرابورس و اعالم آن حداقل یك روز کاري قب مدیرههیئت

 .است

 مدیرهئتهیباشدر تغییر واحد پایۀ سفارش با تصویب واحد پایه سفارش معادل یك می

 .پذیر استروز کاري قبل از اعمال، امکان 2فرابورس و اعالم آن حداقل 

19ماده   

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

 فرابورس مدیرههیئتهزار سهم خواهد بودر تغییر محدودیت حجمی با تصویب  10

 .باشدپذیر میآن حداقل یك روز کاري قبل از اعمال امکان رسانیاطالعو 

ت و تغییرا تعیین حداقل و حداکثر حجم هر سااافارش و حداقل تغییر قیمت :19ماده 
روز  2 بایدر فرابورس یر خواهد بودپذبورس امکانفرا مدیرۀهیئتبا تصااویب بعدي آن 

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



فرابورس  مدیرههیئتمحدودیت حجمی براي سااایر اوراق بهادار توسااط  :تبصااره
ساطالعشود و تغییرات آن باید حداقل یك روز کاري قبل از اعمال تعیین می  انیر

 .گردد

 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 بازگشاییدر 

 دامنه نوسان برگزاري حراج ناپیوسته استر

دستورالعمل اجرایی نحوه 

انجام معامالت اوراق 

 بهادار در فرابورس ایران

8مکرر  12ماده   
4تبصره   

- 
نوسان در دوره حراج پیوسته همان هاي با محدودیت دامنه نوسان، دامنه در بازگشایی

 دامنه نوسان برگزاري حراج ناپیوسته استر

ماده سیزده مکرر 
بند دوازده-دو  

4تبصره   

 )بازار پایه(

- 
هاي با محدودیت دامنه نوسان، دامنه نوسان در دوره حراج پیوسته همان در بازگشایی

 دامنه نوسان برگزاري حراج ناپیوسته استر

مبنا اعمال حجم 

در بازگشایی 

 نمادها

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 
 اوراق بهادار تهران

ماده  4تبصره 
22 

در کلیه مواردي که در این دستورالعمل بازگشایی بدون محدودیت دامنه : 4تبصره 

 .شودمیگیرد، حجم مبنا یك در نظر گرفته نوسان صورت می

 صااورت نماد معامالتیدر کلیه مواردي که در این دسااتورالعمل بازگشااایی : 4تبصااره 

 .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(

- 
صااورت  نماد معامالتی در کلیه مواردي که در این دسااتورالعمل بازگشااایی : 14بند 

 .شودمی اعمال ،گیرد، حجم مبنامی



 گره معامالتی

دستورالعمل اجرایی نحوه 

انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

 25ماده  2بند 
 دامنهجلساااۀ معامالتی متوالی در ساااق   5معامالت یك نماد معامالتی در  کلیه

 قیمت باشدر روزانهنوسان 

سق   5کلیۀ معامالت یك نماد معامالتی در  سۀ معامالتی متوالی در  سان  دامنهجل نو
سه  روزانه سط حجم معامالت پنج جل شرطی که متو شد به   معامالتی متوالیقیمت با
 درصد حجم مبنا باشد؛ 5معامالت در بازار معامالت عمده( کمتر از  استثنايبه)

 25ماده  3بند 
نوسان  دامنهجلسۀ معامالتی متوالی در ک   5کلیۀ معامالت یك نماد معامالتی در 

 قیمت باشد روزانه

نوسااان  دامنهجلسااۀ معامالتی متوالی در ک   5کلیۀ معامالت یك نماد معامالتی در 
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)

 28ماده 
ند، شوبراي نمادهاي معامالتی که بر اساس اعالم بورس مشمول گره معامالتی می

 .گیردمیانجام  22در ابتداي روز معامالتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 

براي نمادهاي معامالتی که بر اساااس اعالم بورس مشاامول گره معامالتی  :28ماده 
 و برابر دامنه نوسان مجاز روزانه صورت پذیردرشوند، بازگشایی نماد حداکثر با دمی

پس از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معامالتی یا بازگشایی نماد معامالتی  تبصره:

دسااتورالعمل اجرایی افشاااي  13)به دلیل افشاااي اطالعات با اهمیت موعااوع ماده 
ثبت شده نزد سازمان یا وجود اقدامات شرکتی(، مبناي محاسبه  هايشرکتاطالعات 
دامنه نوسااان قیمتی نماد به  عد از بازگشااتاز روز ب گره معامالتیمجدد  گیريشااکل

 رباشدمیحالت عادي 

دستورالعمل اجرایی 

نحوه انجام معامالت 

اوراق بهادار در 

 فرابورس ایران

فصل ششم 
گره -مکرر

معامالتی در 
اول و  رهاياباز

 و پایه دوم
 مکرر 19ماده 

- 

 :وععیتی است کهو پایه در بازارهاي اول و دوم معامالتی  گره: ماده نوزده مكرر

برخورداري از ص  سفارش خرید یا فروش  رغمبهدر آن یك نماد معامالتی  :بند یک
 3هایی با در پایان جلسه معامالتی حداقل معادل یك برابر حجم مبنا براي شرکت

 ها، به علت عدم تقارنمیلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا براي سایر شرکت
جلسۀ معامالتی متوالی مورد  5، حداقل به مدت خریدوفروشهاي درخواست قیمت
ر معامالت د استثنايبهامله قرار نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره )مع

 درصد حجم مبنا باشد؛ 5بازار معامالت عمده(، کمتر از 
 دامنهجلسۀ معامالتی متوالی در سق   5کلیۀ معامالت یك 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 ک   5کلیۀ معامالت یك 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 گرۀ معامالتی توسط فهرست شرکت :ماده نوزده مكرر یک
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 مكرر دوماده 

 .روز کاري اعمال نگردد 5تواند حداکثر تا بورس میفرامدیرعامل 

که بر اساس اعالم بازار اول و دوم براي نمادهاي معامالتی  ه:ماده نوزده مكرر س
وسان داکثر با دو برابر دامنه نشوند، بازگشایی نماد حفرابورس مشمول گره معامالتی می

  ردر این شرایط حداکث دامنه نوسانبراي نمادهاي بازار پایه  پذیردرمیمجاز روزانه صورت 
 ربوددر 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 موعوع ماده 
 مبناي محاسبه  ثبت شده نزد سازمان یا وجود اقدامات شرکتی(، هايشرکتاطالعات 
ت دامنه نوسان قیمتی نماد به حالاز روز بعد از بازگشت  گره معامالتیمجدد  گیريشکل
 رباشدمیعادي 

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  کهدرصورتی: 31ماده
معامالتی را که با نوسان غیرعادي قیمت یا حجم تواند داشته 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 دستكاري قيمت يا  کهدرصورتی بند پنج:

 استفاده از اطالعات نهاني وجود داشته باشد،

تواند معامالتي را كه بورس ميفرامديرعامل 

با نوسان غيرعادي قيمت يا حجم غيرعادي 

يد يا از انطباق انجام شود تأييد ننما

 جلوگيری نمايد. هاسفارش



 

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  یبازارگردان شودر این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان قبل از شروعقبلی می
باشدر 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 استر همچنین حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي 

 رفعال اعمال نخواهد شد بازارگردان داراي

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی  از روز شروع

اشد و کمتر ب بازارگردانی ن قبل از شروعشودر این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسامی
باشدر 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 استر 

 بورس خواهد بودر مدیرههیئتداراي بازارگردان، بر اساس عوابط مصوب 

دستورالعمل 

نی مبت بازارگردانی فعالیت

 نبر حراج در فرابورس ایرا

11ماده   

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت  از روز شروع

کمتر  یبازارگردان ر این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان قبل از شروعشودمیقبلی 
بهادار  ورقه که صورتی درر باشدمیباشد و افزایش دامنه نوسان در اختیار فرابورس 

نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد تابع همین فعال باشد، دامنه  بازارگردان داراي
دستورالعمل استر همچنین حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي 

 رفعال اعمال نخواهد شد بازارگردان داراي

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی  از روز شروع

اشد و کمتر ب بازارگردانی منه نوسان قبل از شروعر این دامنه نوسان نباید از داشودمی
ورقه بهادار  که صورتی درر باشدمیافزایش دامنه نوسان در اختیار فرابورس 

فعال باشد، دامنه نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد تابع همین  بازارگردان داراي
 ی نمادهايهمچنین نحوه اعمال حجم مبنا در محاسبه قیمت پایاندستورالعمل استر 

 فرابورس خواهد بودر مدیرههیئتداراي بازارگردان، بر اساس عوابط مصوب 

  نویسیپذیره

دستورالعمل اجرایی نحوه 

انجام معامالت اوراق 

 بهادار در فرابورس ایران

ماده  1تبصره 

152 
 باشدرانجام معامالت بر خط در بازار سوم مجاز نمی

 بازار سوم نویسیپذیرهصرفاً در  باشدرمجاز نمیانجام معامالت بر خط در بازار سوم 
 انجام معامالت برخط مجاز استر



 

 معامالت فرابورس در خصوص بازار پایه اصالحات در دستورالعمل

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

تغییر در نحوه 

هاي با بازگشایی

محدودیت نوسان 

 قیمت

دستورالعمل اجرایی 

نحوه انجام معامالت 

اوراق بهادار در فرابورس 

 ایران

 12بند  2مکرر  13ماده 
 

با اعمال یك مرحله  ايدقیقه 30بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته 
ت یابدر پس از آن، معامالگشایش شروع و با اجراي حراج ناپیوسته پایان میپیش

ه در زمان باقیمانده تا پایان جلسۀ معامالتی و در دامنه نوسان از طریق حراج پیوست
شودر قیمت مرجع در دورۀ حراج پیوسته، قیمت کش  مجاز روزانه قیمت انجام می

 .شده از طریق حراج ناپیوسته است

گشایش شروع با اعمال یك مرحله پیش ايدقیقه 30بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته 
یابدر پس از آن، معامالت از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده اجراي حراج ناپیوسته پایان می و با

دون هاي بر در بازگشاییشودتا پایان جلسۀ معامالتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می
وسته حراج ناپی قیمت مرجع در دورۀ حراج پیوسته، قیمت کش  شده از طریقمحدودیت دامنه نوسان، 

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

 12بند  2مکرر  13ماده 
 تبصره یك

اي انجام نشده یا تایید نگردد، حراج در دورۀ حراج ناپیوسته معامله کهدرصورتی
ناپیوسته موعوع این ماده به تشخیص فرابورس در همان جلسه معامالتی یا در 

یگر تکرار د باریكبراي  رسانیاطالعدقیقه ابتدایی جلسه معامالتی بعد پس از  90

 .شودمی

 حراج دوره در شده انجام معامالت یا نپذیرد صورت ايمعامله ناپیوسته حراج دورۀ در کهدرصورتی
 ناپیوسته اجحر رسانی،اطالع از پس و فرابورس تشخیص به نگردد، تائید فرابورس توسط ناپیوسته
 اربیك براي بعد معامالتی جلسه ابتدایی دقیقه 90 در یا معامالتی جلسه همان در ماده این موعوع
 معامالتی، ادنم پایانی قیمت آخرین قیمت، کش  عدم صورت در ترتیب هر بهر است تکرار قابل دیگر
 بودر خواهد پیوسته حراج دورۀ در مرجع قیمت

تغییر در نحوه 

محاسبه افزایش 

دامنه نوسان در 

 بازار پایه

مصوبه ششصدمین  1-1بند 
جلسه مورخ 

مدیره  هیئت17/07/1398
 سازمان بورس

خرید یا فروش در سه روز متوالی در یك جهت، در صورت وجود ص   -1-1بند 
در ده هزار  2چنانچه ص  خرید یا فروش در پایان جلسه معامالتی حداقل معادل 

( تعداد سهام شرکت باشد، در جلسه معامالتی بعد دامنه نوسان در هر یك 0.0002)
منه درصد خواهد شد و سپس دا 2و  4، 5از تابلوهاي زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب 

گردد و محاسبات ص  خرید یا فروش مجدداً پس از نوسان به شرایط قبل باز می
 روز اعمال تغییر دامنه نوسان انجام خواهد شدر 

پس از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معامالتی یا بازگشایی نماد  تبصره:

جرایی دستورالعمل ا 13معامالتی )به دلیل  افشاي اطالعات با اهمیت موعوع ماده 
افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان یا وجود اقدامات شرکتی(، مبناي 

گیري مجدد ص  خرید یا فروش از روز بازگشت دامنه نوسان قیمتی محاسبه شکل
درصد و در تابلوي  2درصد، در تابلوي نارنجی  3نماد به حالت عادي )در تابلوي زرد 

 باشدردرصد( می 1قرمز 

 

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