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معامالت بلوك و عمدهمشخصات: جدول
معامله عمده معامله بلوك شرح

معامالتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از "معامالت عمده"
کل سهام آن شرکت، یا حجم معامالت آن طی دورة معین، و یا حجم معامالت 

در این معامالت دامنۀ نوسان قیمت و .کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد
.شودمحدودیت حجمی اعمال نمی

در می شود شرایطی تقسیمعمـده عـادي ومعامله عمده به دو قسم کلـی معاملـه 
انجام میروز کـاري3معامالت عمده عادي، نقل و انتقال ثمن و سهام ظرف 

شود؛ اما در معامالت عمده شرایطی، پرداخت بخشی از وجه خارج از سازوکار 
پذیردیا فرابورس و به صورت موجل انجام میبـورس

قواعد مربوط به محدودیت معامالتی است که در آن "معاملۀ بلوك"
. شودحجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی

تعریف

هایی که سهام پایه آنها بیش از سه میلیارد در شرکتبراي شرکتهاي بورسی )1
هایی که سهام پایه است معامله حداقل یک درصد سهام پایه و در شرکتعـدد

حداقل پنج درصد سهام پایه، سه میلیارد عدد است معامله آنها کمتـر یـا مسـاوي
معامله عمـده محسـوب مـی شـود

آن در تعداد سهام یـا حـق تقـدم قابـل معاملـه دربراي شرکتهاي فرابورسی ) 2
هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد اسـت، بزرگتـر یـا شرکت
آنها کمتر یا مساوي سرمایه پایه و در شرکتهایی که سرمایه پایه درصد 1مسـاوي

درصد باشد5مساويیک میلیارد عـدد اسـت، بزرگتـر یـا

تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل معامله در براي شرکتهاي بورسی )1
می برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادي50از تربزرگآن 

بر اساس مصوبه هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، : (باشد
رغم نداشتن میلیارد ریال باشد علی20تی که ارزش آن بیش از معامال

توانند در بازار بلوك انجام شوندشرط میاین 
تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن براي شرکتهاي فرابورسی ) 2

عدد استهایی که سرمایه پایه آنها بـیش از یـک میلیـاردبراي شرکت
از یک درصد سرمایه پایه و براي شـرکت بزرگتر یا مساوي نیم و کمتر 

پایه آنها کمتر یا مساوي یک میلیارد عدد است هـایی کـه سـرمایه
پایه شرکت باشدبزرگتر یا مساوي یک و کمتر از پـنج درصـد سـرمایه

می باشدهاي معامله عمدهتر از نصابکوچکدرکل . 3

حداقل و حداکثر 
حجم معامله 

معامله عمده، حداکثر قبل از یـک سـاعت پایـانی جلسـه در بورس، نماد 
یابد ایـن در حـالی اسـت کـه در فرابـورس، نمـاد معاملـه معـامالتی گشـایش می

عمـده حـداکثر تـا یـک سـاعت پـس از شـروع جلسـه معـامالتی گشـایش مـی
ـررات مـد این تفاوت فاقد مبناست و باید در اصالحات و یکسان سازي مق، یابـد

فرابورس مکلف است نماد معاملۀ عمده را حداکثر تا یک ساعت .(نظـر قـرار گیرد
)پس از شروع جلسۀ معامالتی گشایش نماید

حداقل تغییر قیمت مجـاز هـر سـفارش در معـامالت عمـده ماننـد بازار عادي 
قبـل از مدیرعامل بورس یا فرابـورس مـی توانـد بـا اطـالع رسـانی عمـومی (است

شروع جلسه معامالتی، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش براي یک معامله 
)عمده را تغییر دهد

ي بوده و بازار عادساعت آغاز، خاتمه و طول هر جلسه معامالتی مانند 
قیمت مرجع دامنه نوسان مجاز قیمت مانند بازار معامالت خرد می باشد

معادل قیمت مرجع همان روز بازار ، معامالت بلوكروزانه براي بازار 
معامالت بلوك، مشابه معامله در نماد اصلی ایر شرایطس. عادي است

.است

ساعت معامله و 
دامنه نوسان قیمت
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ارائـه اطالعــات و مســتندات توســط فروشــنده بــه کــارگزار فروشــنده و تحویــل  )1
به بورس یا فرابورسمربوطهکارگزارمستندات پس از بررسی توسط 

بورس یا فرابورس مستندات توسطدر صورت تاییدانتشار اطالعیه عرضه )2
مجزایثبت سفارش خرید و فروش در سامانه معامالت) 3

، کــاهش  مـی شـود  هنگامی که سفارش خرید توسط کارگزار خریدار وارد:نکته
قیمـت سـفارش خریـد ثبت شـده در سـامانه معـامالتی یـا ورود سـفارش بـا قیمتـی        

باشـد و  از باالترین سفارش خرید ثبت شده در سامانه معـامالتی، مجـاز نمـی   کمتر
حـــذف ســـفارش خریـــد، صـــرفاً در صـــورت ثبـــت ســـفارش خریـــد بـــا قیمـــت 

بـاالتر در سـامانه معـامالتی مجـاز اسـت
عرضه ورقه بهادار توسط کارگزار فروشنده تنهـا در صــورتی مجــاز اســت     :نکته

ـت بهترین سفارش خرید در سـامانه معـامالتی حــداقل ســه دقیقــه    کـه از زمـان ثب
گذشـته باشـد

کـه  ( سـند تسـویۀ خـارج از پایاپـاي     ارائـه  پس از مشخص شـدن برنـدة رقابـت،    )4
توسـط )رسیده اسـت ) خریدار و فروشنده(خریدار به امضاي طرفین معامله توسط

روز کاري9ظرف کارگزار فروشنده به بورس

درصورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوي سازمان خصوصـی  :نکته
9سازي، افزایش مهلت تسویه حصه نقدي و ارایۀ سند تسـویۀ خـارج از پایاپـاي از    

روز کــاري بــه درخواســت آن ســازمان و موافقــت وزیرمحتــرم 30روز کــاري بــه 
هـادار امکـان   اموراقتصادي و دارایی به عنوان رئیس شوراي عالی بـورس و اوراق ب 

.پذیر می باشد
معامالت عمده عادي و شرایطی در بخشی کـه مربـوط بـه انتشـار اطالعیـه :نکته

. عرضـه تـا الحـاق ایجاب و قبول به یکدیگر است از قواعد مشترکی برخوردارند
اما در خصـوص بحـث تسـویه و قطعیت معامله، معامله عمده عادي به معامله خرد 

لـیکن معاملـه عمـده شـرایطی داراي قواعد مخصوص به خـود شود،نزدیک می
مـی باشـد

امانه توسط کارگزار پیشنهاددهنده در سـ پیشنهاد خرید یا فروشثبت ) 1
معامالت بلوك با قیمت معین

شـده در سـامانه   ثبتبه پیشنهادکارگزار پذیرندة پیشنهادپاسخ دادن)2
معامالت بلوك

باشد، »با امکان تسویه خارج از پایاپاي«که پیشنهاد فروش درصورتی) 3
شده را با یکـی از  تواند پیشنهاد ارائهکارگزار پذیرنده پیشنهاد فروش می

.بپذیرد»نقدي و خارج از پایاپاي«یا »صرفاً خارج از پایاپاي«شروط 
»صـرفاً نقـدي  «شـده،  که روش تسویه پیشنهاد فروش ارائـه درصورتی) 4

فرابـورس ارسـال   / هاي تطبیق یافته جهت تائیـد بـه بـورس   باشد، سفارش
.شودمی

امکـان  بـا  «شـده،  کـه روش تسـویه پیشـنهاد فـروش ارائـه     صورتیدر) 5
باشـد، درخواسـت کـارگزار پذیرنـدة پیشـنهاد،      »تسویه خارج از پایاپاي
صـورت  در ایـن . شـود دهنده فـروش ارسـال مـی   براي کارگزار پیشنهاد

:هاي زیر متصور استحالت

    ــاي توســط کــارگزار ــد تســویه خــارج از پایاپ در صــورت تائی
پیشنهاددهنده فروش، سفارش تطبیق یافته با عنـوان تسـویه خـارج از    

.شودفرابورس ارسال می/ پایاپاي به بورس
    در صورت عدم تائید تسویه خارج از پایاپـاي توسـط کـارگزار

کـه کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد،     پیشنهاددهنده فروش، منوط بـر ایـن  
را پذیرفتـه باشـد، معاملـه بـا عنـوان      »نقدي و خارج از پایاپاي«شرط 

.شودفرابورس ارسال می/ تسویه نقدي جهت تائید به بورس
    در صورت عدم تائید تسویه خارج از پایاپـاي توسـط کـارگزار

کـه کـارگزار پذیرنـده پیشـنهاد،     پیشنهاددهنده فروش، منوط بـر ایـن  
پذیرفته باشد، درخواست کـارگزار  را»خارج از پایاپايصرفاً «شرط 

شــود و پیشــنهاد فــروش مجــدداً در ســامانه پذیرنــده پیشــنهاد رد مــی
شودمعامالت بلوك ثبت می

ها تطبیق یافته با قـوانین و مقـررات،   در صورت عدم مغایرت سفارش) 6
هـاي تطبیـق یافتـه    نمایـد و سـفارش  فرابورس معامله را تائیـد مـی  / بورس

جهت انجام معامله و ثبت نهـایی بـه سـامانه معـامالت ارسـال و در نمـاد       
.شودمعامالتی مربوط به بازار بلوك ثبت می

رویه کلی انجام 
معامالت
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سرمایه پایه، درخواست عرضۀ سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصد) 1
صبح روز کاري قبل از عرضه باید در دبیرخانۀ فرابورس ثبت 10حداقل تا ساعت 

و در صورت تطبیق اطالعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، 
.ظهر همان روز اطالع رسانی شود12بایدحداکثر تا ساعت 

درخواست عرضۀ سهام یا حق تقدم سهام به میزان پنج درصد سرمایه پایه یا ) 2
ظهر چهار روز کاري قبل از عرضه و درخواست 12بیشتر از آن، حداقل تا ساعت 

روز 7درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید 50عرضۀ سهام یا حق تقدم سهام 
ورت تطبیق اطالعیۀ عرضه کاري قبل از عرضه در دبیرخانۀ فرابورس ثبت و در ص

با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، تا پایان همان روز کاري از طریق 
.سایت رسمی فرابورس به اطالع عموم برسد

دقیقه یکبار برگزار 5معامالت بلوك به روش حراج ناپیوسته و هر 
شودمی

زمان انجام 
معامالت

معامالت عمده در بازاري مجزا که به همین منظور در سامانۀ معامالتی ایجاد شده 
. شونداست انجام می

معامالت در بازار بلوك در نمادي مجزا از معامالت بازار عادي انجام 
هاي فرابورس لحاظ شود و در محاسبه قیمت پایانی و شاخصمی

.شودنمی

سامانۀ معامالتی

 معامالتی معامالت عمده بایـد بـه صورت یکجا و از یک کدعرضه سهام در
باشد، به این معنا که در معامله عمـده فروشـنده نمـی توانـد چند شخص باشد، 

مگر اینکه مطابق مقررات کد تجمیعـی ایجـاد شـده باشـد
 هر کارگزار خریدار تنها در قالب یک سفارش خرید، امکان رقابت داشـته و

ضمن با سفارشهاي مختلف براي چند شخص یـا گـروه رقابـت نمایـدتواند نمی
تواند در یک معامله عمده همزمان در دو سمت عرضه و اینکه کارگزار نمی
تقاضا فعالیت نماید

شود، ضمن رعایت از آنجا که معامالت عمده بصورت بلوکی انجام می
رش خرید باید برابر حداقلی قیمت پایـه، تعداد سهام یا حق تقدم سهام هر سفا

تعداد سهام یـا حـق تقـدم سـهام اعـالم شده در اطالعیه عرضه عمده باشد
.

در بازار بلوك صرفاً سفارش محدود قابل اجرا بوده و استفاده از کد 
.باشدمعامالتی گروهی در این بازار مجاز نمی

روش سفارش دهی

.عادي باید باز باشدبراي انجام معامالت عمده، نماد سهم در بازار  مادامی که نماد معامالتی سهم در بازار عادي متوقف باشد، نماد 
.معامالتی سهم در بازار بلوك نیز متوقف خواهد بود

نماد معامالتی سهم در بازار بلوك مادامی که دامنه نوسان روزانه :نکته
قیمت سهم در بازار عادي به دلیل بازگشایی نماد معامالتی افزایش یافته 

. است، متوقف خواهد بود

وضعیت نماد
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:فرآیند انجام معامالت بلوکی

سامانه معامالت بلوکی

پیشنهاد خریدثبت

توسط کارگزار خریدار فروشنده

سیستم تائید 
ناظر

ثبت پیشنهاد فروش

فروشندهتوسط کارگزار 

پذیرش پیشنهاد خرید توسط 
کارگزار خریدار

ثبت در سامانه 
جم

پذیرش پیشنهاد فروش 
توسط کارگزار فروشنده
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