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بورس اوراق  درلوک بت دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معامال

 بهادار تهران
 
 

 1  در 71/3/7333در تاریخ  بورس اوراق بهادار تهرانالت بلوک در معامانجام  تسهیلجهت  دستورالعمل نیا
  .دیرستبصره به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  5  ماده و

 

باشند. معانی  اند دارای معانی زیر می این دستورالعمل به کار رفتههایی که در  واژه اصطالحات و -1ۀ ماد

مادة های تعریف نشده در این دستورالعمل حسب مورد مطابق تعاریف موجود در  اصطالحات و واژهسایر 

ین آیمجلس شورای اسالمی،  1831یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 

نحوه انجام معامالت در بورس اجرایی نامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل 

  .اوراق بهادار تهران خواهد بود

 05قابل معامله در آن بزرگتر از سهام حق تقدم  یاای که تعداد سهام  معاملهمعاملۀ بلوک :  -7

 های معامله عمده باشد. نصابتر از  چکبرابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی و کو

تواند با تصویب هیئت مدیره بورس تغییر و پس از اطالع رسانی  های معامالت بلوک می حداقل

 .شوداعمال 

یکی از بازارهای سامانه معامالت است که در آن معامالت بلوک طبق ضوابط این  بازار بلوک : -2
 شود. دستورالعمل انجام می

از طریق  لوکبمعامالت  پیشنهادمربوط به ثبت عملیات ای است که  سامانه : وکبلسامانه معامالت  -3
انجام معامله به سامانه معامالتی بورس جهت پس از تائید  یافته،تطبیق  یها سفارشآن انجام شده و 

 شود. ارسال می

خرید یا فروش  اقدام به ثبت پیشنهاد بلوکسامانه معامالت کارگزاری که در کارگزار پیشنهاد دهنده :  -4
 نماید. می

، لوکبهای ارائه شده در سامانه معامالت کارگزاری که بر اساس پیشنهاد : پیشنهاد ۀپذیرندکارگزار  -5
 پذیرد. میخود دهنده را برای مشتری  پیشنهاد خرید یا فروش ثبت شده توسط کارگزار پیشنهاد

 

طول هر و خاتمه  ،، ساعت آغازبلوکدار در بازار جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بها -2ماده 
  مانند بازارعادی است. جلسه معامالتی

 

در محاسبه قیمت پایانی شود و  معامالت در بازار بلوک در نمادی مجزا از معامالت بازار عادی انجام می -3ماده 
 شود. های بورس لحاظ نمی  شاخصو 
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دامنه نوسان قیمت همان سهم در بازار عادی مشابه  در بازار بلوکهر سهم دامنه نوسان روزانه قیمت  -4ماده 
 .است 

 

صرفاً سفارش محدود قابل اجرا بوده و استفاده از کد معامالتی گروهی در این بازار مجاز  بلوکدر بازار  -5ۀ ماد
 .باشدنمی

، بلوکر بازار د های فنی جود محدودیتویا به دلیل  متعدد خریدارانجهت انتقال سهام به  :تبصره 
 پذیر خواهد بود.امکان بورساستفاده از کد گروهی پس از موافقت 

 

نماد معامالتی سهم در بازار بلوک نیز  ،مادامی که نماد معامالتی سهم در بازار عادی متوقف باشد - 6مادۀ 
 متوقف خواهد بود.
زانه قیمت سهم در بازار عادی که دامنه نوسان رو مادامینماد معامالتی سهم در بازار بلوک : 1تبصره 

  محدودیت ندارد، متوقف خواهد بود.

 .شودتواند متوقف  به تشخیص بورس میبازار نماد معامالتی بازار بلوک در شرایط خاص : 2تبصره 

 
 به شرح زیر است: بلوکدر بازار  بلوکروش انجام معامالت  -7مادۀ 

ثبتت  با قیمتت معتین    بلوکپیشنهاد خرید یا فروش توسط کارگزار پیشنهاد دهنده در سامانه معامالت  .7

بتا  "یتا   "نقدیصرفاً " را روش تسویه این معامالت تواند  فروش می  دهنده پیشنهادکارگزار  .شود می

 .ثبت کند "خارج از پایاپایامکان تسویه 

 اقتدام بته    شنهاد ثبت شده در سامانه معتامالت بلتوک  ه پیجهت پاسخ دادن ب پیشنهاد ۀپذیرندکارگزار  .2
 بلتوک  کارگزار پیشنهاد دهنده در سامانه معتامالت  جهت ارسال به خود را شرپذیو آن نموده انتخاب 

 کند. میثبت 

، کتارگزار پذیرنتده   باشتد  "با امکان تسویه ختارج از پایاپتای  "در صورتی که پیشنهاد فروش ارائه شده  .3
نقتدی و  "یتا   "خارج از پایاپای صرفاً " با یکی از شروطرا تواند پیشنهاد ارائه شده  یپیشنهاد فروش م

 بپذیرد.  "خارج از پایاپای

تطبیق یافتته   های شباشد سفار "نقدیصرفاً " ، ارائه شدهفروش روش تسویه پیشنهاد در صورتی که  .4
 .شود میبورس ارسال به جهت تائید 

، باشتد  "بتا امکتان تستویه ختارج از پایاپتای     " ، ارائه شدهروش فروش تسویه پیشنهاد در صورتی که  .5
 صتورت  ایتن در . شود میارسال  فروش کارگزار پیشنهاد دهنده برایکارگزار پذیرندۀ پیشنهاد  درخواست

  های زیر متصور است: حالت 

یافته سفارش تطبیق  ،فروش پیشنهاد دهندهکارگزار  تسویه خارج از پایاپای توسطتائید در صورت  5-7
 شود. به بورس ارسال می با عنوان  تسویه خارج از پایاپای
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که  منوط بر این ،رج از پایاپای توسط کارگزار پیشنهاد دهنده فروشادر صورت عدم تائید تسویه خ 5-2
معاملته بتا عنتوان تستویه      ،را پذیرفته باشد "نقدی و خارج از پایاپای"کارگزار پذیرنده پیشنهاد، شرط 

  شود. یید به بورس ارسال مینقدی جهت تا
که  در صورت عدم تائید تسویه خارج از پایاپای توسط کارگزار پیشنهاد دهنده فروش، منوط بر این 5-3

را پذیرفته باشد، درخواست کتارگزار پذیرنتده    "خارج از پایاپای صرفاً "کارگزار پذیرنده پیشنهاد، شرط 
 شود.  سامانه معامالت بلوک ثبت میشود و پیشنهاد فروش مجددا در  پیشنهاد رد می

نمایتد و  معامله را تائید متی  بورستطبیق یافته با قوانین و مقررات،  ها سفارشدر صورت عدم مغایرت  .6
و در نمتاد  ثبتت نهتایی بته ستامانه معتامالت ارستال       انجام معاملته و  تطبیق یافته جهت  های شسفار

 .شود میمعامالتی مربوط به بازار بلوک ثبت 

 
تر مساوی از قیمت بهترین پیشتنهاد فتروش و ثبتت     های بزرگ ثبت پیشنهاد خرید به قیمت : 1هتبصر

امکتان  طرف مقابل  در تر مساوی از قیمت بهترین پیشنهاد خرید های کوچک پیشنهاد فروش به قیمت
 .پاسخ دهدطرف مقابل بهتر  اتپیشنهادبه پذیر نیست و کارگزار باید جهت انجام معامله ابتدا 

درخصوص معامالت تطبیق یافته که به روش تستویه ختارج از پایاپتای ثبتت شتده استت،        : 2صرهتب
کارگزار فروشنده مکلف است اطالعات و مستتندات ززم را حستب درخواستت بتورس جهتت بررستی       
شرایط تسویه در اختیار بورس قرار دهد. در صورت عدم ارائه اطالعتات موضتوع ایتن تبصتره بتورس      

 . ا تایید نخواهد کردمعامالت مذکور ر
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