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کاری رد قوانین و مقررات کشوراه کاری و مصادیق دست  ی منتخبماهیت دست
 مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی

 مقدمه

 دستکاری از هدف. است بازار در بهادار اوراق قیمت افزایش یا کاهش منظور به غیرقانونی عملی بازار دستکاری

 با مقابله. باشدمی بهادار اوراق واقعی قیمتهای به نسبت بازار فعاالن دیدگاه تغییر یا بهادار اوراق قیمت تغییر بازار،

 بر مبتنی دستکاری اصلی شیوه دو به بازار دستکاری. است بازار کارایی حفظ برای مهم امری دستکاری، جرم

یا دستکاری مبتنی بر معامالت تنها از طریق خرید  .پذیردمی صورت اطالعات بر مبتنی دستکاری و معامالت

گیرد. در این روش یک یا چند گروه قدرتمند از فعاالن بازار، قیمتها را در جهت فروش اوراق بهادار صورت می

کنند. این اشخاص با ایجاد نوسان در قیمتها ممکن است قیمت اوراق منافع خود و دستیابی به سود دستکاری می

زایش آن اقدام به واگذاری سهام خود و کسب منفعت بهادار را کاهش داده و اقدام به خرید سهام کرده یا با اف

کننده در خصوص ناشران یا اوراق نمایند. دستکاری مبتنی بر اطالعات از طریق انتشار اطالعات نادرست و گمراه

  شود.بهادار مورد دادوستد در بازارهای مالی انجام می

 بخش اول: دستکاری در اتحادیه اروپا

سی مقررات اتحادیه  شان میبرر ستکاری بازار ن شروع آن از  یجهان یبحران مالدهد اروپا در حوزه مقابله با د که 

  «یجرم مال»عرفا  یسااوا  بوده اساات که چه اعمال نیپاسااب به ا یبرا یشااروع یبوده اساات، نقطه 2007سااا  

 یمال میو جرا یبحران مال نیارتباط ب جادیدر ا یمراکز دانشااهاه کرد،یرو نیا ی. در راسااتاشااوندیمحسااوم م

شته است. ا «یمال میجرا» قیدق یبر نحوه بررس یقیعم ریتاث حتماالبحران ا نیاند و انشان داده یعالقمند  نیدا

بر اطالعات  یبازار و معامالت مبتن یاروپا در رابطه با دسااتکار هیاتحاد نیدر درجه نخساات بر مقررات نو لیتحل

ستفاده از بازار رگذاریتاث یینها سوء ا ست. مقرره مربوط به  ستورالعمل مجازات ( MAR) 1بوده ا سوء  یفریکو د

 اروپا منتشر شدند. هیاتحاد یدر روزنامه رسم  2014 لیآور 16 بی( هر دو در تارCSMAD) 2استفاده از بازار

برای  2014ژوئن  2در تاریب  ییها، دستورالعمل2014در آوریل  CSMADو  MARمدت کوتاهی بعد از انتشار 

توصیه فنی خود را  ESMA، 2015فوریه  3و در تاریب نهارش یافت  ESMA3به  مقررهتوصیه در رابطه با اجرای 

سیون در رابطه با اقدامات  ضوعبرای کمی شکار اجرای  MAR مو شر کرد. اهمیت آ ه منظور مقابله ب هامجازاتمنت

ستفاده ازسوء با  سط درحتی بازار مالی به را ا شده تو ضایی اتحادیه  4ویویان ردینگ دیدگاه بیان  سیونر ق کمی
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4 Vivian Reding 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-583-3765


2 
 

 موضوع این «.نباید جایی در بازارهای مالی اروپا داشته باشد مجرمانهرفتار » نمایداشاره می که استآشکار  1اروپا

شان می ستهذار اروپا دهدن سیا ستکاری بازار معامالت متکی بر اطالعات نهانی ممنوعیت یی به چهونه  که در و د

دستیابی به عملکرد موثر بازارهای سرمایه از  دهند اعتقاد دارد و بدنبا ستفاده از بازار را تشکیل میسوء امجموع 

 است 2«شفافو پاک »بازار و نهاهداری آن در وضعیت و یکپارچهی  قابلیت اعتمادطریق افزایش 

و دستکاری معامالت نهانی  اعما  درهای کیفری قابل مجازات سازیبا هدف هماهنگاتحادیه اروپا  2014مقرره 

شدبازار  صویب  ستانداردهای واحد را می. ت شارتوان بخوبی از بیان لزوم ایجاد معیارها و ا سانه انت سیون ات ر کمی

بازارها  کنند وداد و ستد مینهانی اطالعات بر أساس  که گذارانیسرمایه: دارداظهار میکه برداشت کرد  3اروپایی

در  که ییهاتفاوتبه دلیل توانند در حا  حاضر کنند، میکننده دستکاری میرا با گسترش اطالعات غلط و گمراه

براز ا 2013کمیساایون اروپایی در سااا   .وجود دارد از مجازات رهایی یابند دولت عضااو اتحادیه اروپا 27قانون 

 های اتحادیه اروپا به منظوربرای اطمینان از اثربخشی سیاستهای کیفری سوءاستفاده از بازار که مجازات داشت

سازوکارهای اداری یا جرایم با ها این جرایم و تفاوت آننشان دادن عدم تائید اجتماعی و با هدف یکپارچهی بازار 

صیر مدنی  سارت در فرض تق ستندجبران خ  کیدهنده شکل نیاروپا همچن هیاتحاد دیمقررات جد .ضروری ه

ستیس یالهو صا  به بحران مال یمال میها در مبارزه با جراروندها و مجازات ندها،یفرا د،یجد یا  یجهان یقابل ات

  است.

توساااط مقامات بازار اوراق بهادار  ،CSMADو  MAR ، از جملهبازارهای مالیدر مورد « مقررات اتحادیه اروپا»

شکل داده میESMAاروپایی ) ستقل  اروپایییک مقام  ESMAشود. (  ست م و یک نهاد نظارتی بازارهای مالی ا

و اطمینان از  اروپاییبرای بازارهای مالی  سری مقررات یکسانیک  ایجاداز طریق نظارت مستقیم یا از طریق  که

در ژانویه  ESMA کند.بر عملکرد قانونی بازارهای مالی نظارت می اروپاآن در کل  برکاربرد یکپارچه آن و نظارت 

ی از تقویت حفاظت و به منظور نوان مقام ناظر بر عملکرد بازارهای مالی در اروپابه ع 2011 و  یگذارهسااارما

گردید.  (CESR) 4اوراق بهادار اروپایی نهادهای ناظری مشااارکت بین مقامات واجد شاارایط ملی جایهزین کمیته

و  اروپایییهر، کمیسااایون و دادگاه های اروپایی کلیدی دتحت تاثیر ساااازمان در این حوزه اروپا هیمقررات اتحاد

  در ز(، کمیته باIOSCO) 5های اوراق بهادارالمللی کمیسیونالمللی مانند سازمان بینهای بینهمچنین سازمان

ستانداردهای بانکداری و هیئت ثبات مالی گروه  شد. ( میFSB) 20مورد ا شدید تبنظر میبا سد ت  ات چنیناثیرر

ستاندارد ستای مقابله با ظهور مجدد بحران مقررات اتحادیه اروپا درالمللی بین هایا ست و  های مالیدر را بوده ا

                                                           
1 EU Justice Commissioner 
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https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/committee-european-securities-regulators-cesr-and-european-system-central
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_of_Securities_Commissions
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تواند به عنوان یک نهضاات و می اسااتمالی های م مالی مرتبط با بحرانایبه جر هاواکنشافزایش کنونی بنابراین 

   نیز قلمداد گردد. جهانی 

شورها صرار فراوان یمال شرفتهیبازار پ یدارا یک سا یا شنا ستفاده از بازار به عنوان جرم مال ییبر  دارند.  یسوء ا

ستفاده از بازار را م یبرا یفریمقررات ک یاجرا تیاهم  یشماریب یهاهیبطور مثا  در اعالم توانیتخلفات سوء ا

 کرد. دهمشاه کنندیصادر م یمال یکه مقامات ناظر بر بازارها

سفید»و  «جرم مالی» مبحث تحلیل ست و تا حد زیادی  «جرم یقه  شده ا شورهای آمریکا و انهلیس ایجاد  در ک

با اسااتفاده از ، خرید و فروش CSMADو  MAR مطابق. پر واضااا اساات که در اروپا نیز در حا  تحو  اساات

برخورد  شدید ها به صورتکه باید با آن شونددر نظر گرفته میی مایو دستکاری بازار به عنوان جر اطالعات نهانی

و  پیروی کرده استدیدگاه از همین بازارهای سرمایه اروپایی نیز صراحتا قبلی گذاری قانون روشن است که. شود

MAD 2003 دسااات یک بازار مالی موثر و یکپارچه نیاز به یکپارچهی بازار دارد. عملکرد یک»دارد که بیان می

روند. برای رشااد اقتصااادی و ثروت به شاامار مینیازهایی بازارهای اوراق بهادار و اطمینان عمومی به بازارها پیش

سااوء اسااتفاده از بازار به یکپارچهی بازارهای مالی و اطمینان عمومی به اوراق بهادار و مشااتقات آن لطمه وارد 

 .«کندمی

دهد چقدر تعیین این این اصطالح نشان میشود. یاد می 1«هنر انتزاعی»برخی مواقع از دستکاری بازار با عنوان 

. تبیین ابعاد مفهوم دستکاری گیرند دشوار استهای بازار، عنوان دستکاری به خود میوع که چه قسمی از رویهموض

گذاری کشورها به خصوص کشورهای بستهی تنهاتنهی با این مسئله دارد که چه رفتارهایی از منظر مرجع قانون

شود که بین دستکاری بازار و اریکی ناشی میشود. این دشواری از مرز بعضو اتحادیه اروپا دستکاری محسوم می

 شوند وجود دارد.که قانونی و مشروع محسوم می 2رفتارهای تهاجمی

گذار اتحادیه اروپا چنین فرض کرده که موثرترین راه برای مقابله با دستکاری قیمت آن است که ابتدا آن را قانون

الی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا سؤ ش عینی ابعاد آن را تعیین کند.تعریف و از طریق یک رو

گذاری اتحادیه پذیر است و آیا مرجع قانونشود امکانتعریف و تعیین آنچه به عنوان دستکاری بازار یاد می اساساً

 اروپا در این راه به موفقیت دست یافته است؟

یکی از دو تهدید اصلی برای عملکرد صحیا بازار در کنار سوءاستفاده از اطالعات نهانی، دستکاری بازار به عنوان 

ها معامالت خود را شود چرا که آنگذاران میشود. دستکاری موجب ضرراقتصادی برای سرمایهسرمایه تلقی می

گذاران ریسک دهند. در نتیجه سرمایهبدون آگاهی از این واقعیت که وضعیت بازار حاصل دستکاری است انجام می

                                                           
1 Virtual Term of Art 
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شوند. قربانیان تر از قیمت اوراق بهادار در بازار را متحمل میجام خرید باالتر از قیمت و فروش پایینضرر ناشی از ان

ها برای منافع گیرد. دستکاری قیمتدیهر دستکاری، ناشرانی هستند که سهامشان در معرض دستکاری قرار می

گذاری وراق بهادار به ویژه سازوکار قیمتعمومی نیز مضر است. دستکاری قیمت برای عملکرد تمامیت بازار بورس ا

شود که سرمایه یک شرکت در بورس اوراق بهادار به عنوان شود. دستکاری مانع آن میبازار تهدید محسوم می

شود که مظنه قیمت سهام معیاری ای برای تعیین وضعیت واقعی آن شرکت به کار آید و نیز مانع آن میشاخصه

 ها به حسام آید.داراییبرای ارزیابی قیمت سایر 

شود. طبق یک دیدگاه عمومی، بورس سوء استفاده از بازار موجب عدم ایجاد اطمینان در کیفیت ارزیابی بازار می

توانند به سرعت درآمد در نهاه او  عملکردی شبیه یک کازینو دارد، از این جهت که محلی است که اشخاص می

ه دست آورده را از دست دهند. این موضوع به ویژه زمانی مصداق دارد کسب کنند و به همان سرعت نیز مبالغ ب

قاعدگی در بازارهای مالی گذاران شاهد تغییرات ناگهانی قیمت بدون علت موجه باشند. بر این اساس بیکه سرمایه

جامعه نیز  گذاران اهمیت دارد بلکه برای کلهای خاصی چون فعاالن عرصه اقتصادی یا سرمایهنه فقط برای گروه

 دارای اهمیت است. 

برای بررسی اینکه چرا دستکاری دارای اثر منفی در عملکرد صحیا بازار است باید ابتدا از این موضوع که رقابت 

در بازار سرمایه دارای سطوح و درجات مختلفی است درک صحیحی داشته باشیم. رقابت تنها بین ناشران نیست 

ارگزاران و سایر بازیهران آن نیز وجود دارد. بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار گذاران، کبلکه در میان سرمایه

شود. اعتماد باید به صورت یک بازی در نظر گرفته شود، بازی که در یک فضای رسمی با قواعد بسیاری انجام می

ارند که این بازی با قواعد منصفانه گذاران به بازار سهام بستهی به آن دارد که آنها تا چه مقدار اطمینان دسرمایه

شود. رفتاری که به عنوان دستکاری در بازار تلقی شود، در واقع نقض کنندگان اجرا و بازی میتوسط سایر شرکت

کنند یک مزیت غیر منصفانه نسبت به دیهران به قواعد این بازی است. فعاالن بازاری که این قواعد را نقض می

آید که دستکاری باید ممنوع و نقض آن موضوعاتی که بیان شد این نتیجه به دست میآورند. لذا از دست می

اجرای آن کار آسانی نیست. به همین علت دارای ضمانت اجرا باشد. البته تعیین حدود این ممنوعیت و ضمانت

تعریف این عمل شود، چرا که مشکالتی در مسیر است که دستکاری در قیمت با عنوان یک هنر انتزاعی تعبیر می

سازی این مقررات برای مقابله با این معضل اقتصادی وجود متخلفانه، تدوین مقررات آن و نحوه اجرایی و پیاده

شود که بین دستکاری بازار و اعمالی وجود دارد دارد. همانهونه که اشاره شد این مسئله از مرز باریکی ناشی می

شوند. باید برای عملکرد بهینه بازار ضروری و قانونی محسوم میکه در عین حا  که وصف تهاجمی دارند اما 

بندی گذاران، دستکاری محسوم نشود. بازگشت به جریان اصلی این تقسیمتوجه نمود که معامالت مشروع سرمایه

نیازمند دقت عمل  -که کدام یک از عملکردها تحت عنوان دستکاری بازار ممنوع هستند –در ترسیم این مرز 

ماند موضوع تدوین قواعد ممنوعیت ای که همچنان باقی میبر فرض موفقیت در ترسیم این حدود، مسئله است.
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گذار وابستهی تنهاتنهی به یکدیهر دارد چرا که اندیشی این دو موضوع توسط قانوندستکاری قیمت است. چاره

 الذکر است.موانعی که در ابتدا بیان شد ناشی از مسائل فوق

 دستورالعمل سوء استفاده از بازارکشور عضو در ممنوع شمردن دستکاری بازار توسط تبعه خود در تعهدات یک 

 2، معامالت ساختهی1تصریا شده است. سه رفتار اصلی باید به عنوان دستکاری بازار قلمداد شوند: دستکاری قیمت

 . 3و دستکاری بر مبنای اطالعات

شود که به دستکاری قیمت مصطلا است. منظور از دستکاری اطالق میاولین قسم از دستکاری بازار به عملکردی 

کننده راجع به عرضه، تقاضا یا قیمت اوراق بهادار یا ایجاد وضعیت غیر عادی قیمت ارائه اطالعات نادرست یا گمراه

ط خاص یا ساختهی درخصوص قیمت اوراق بهادار است. عنصر مهم این نوع دستکاری خودداری از فعالیت در شرای

کند. او همچنین تالش کننده قیمت، موقعیت بدست آمده را برای مدتی حفظ میاست، به این معنی که دستکاری

ای از معامالت به صورت رسمی و یا غیر رسمی به وسیله او یا همراهی دیهران کند تا این حقیقت که پارهمی

در بازار بویژه در اوراق بهاداری که دارای ارزش  منعقد شده است را مخفی نهاه دارد. بدست آوردن موقعیت غالب

اری ها حجم سرمایه نسبتاً کم است. در این نوع از دستکاری، همکهستند ساده است. در این شرکت 4بسیار کم

ممکن است فقط در یک طرف معامله وجود داشته باشد. به این معنا که همکاری بین متخلفان تنها در استفاده از 

ش و یا فقط بر مبنای سفارشات خرید باشد. هدف این دستورات و معامالت گمراه کردن فعاالن دیهر دستور به فرو

 بازار است. 

 7و تورسکی 6زند، تحقیقات دکتر کهنانسان به اعما  منطقی دست می 5اگرچه بر مبنای فرضیه انسان اقتصادی

ای است که ترس، گذاران اشکا  سادهرمایههای سگیریدهد که این فرضیه نادرست است. مبنای تصمیمنشان می

اعتماد به نفس کاذم یا تقلید از دیهران ازجمله علت این اقدامات نادرست تشخیص داده شده است. بنابراین 

 زنند. کننده دامن میبینی و عملکرد غلط به این اقدامات گمراهگذاران با پیشسرمایه

گذار اتحادیه اروپا رق مختلفی تعریف شوند. تعریفی که توسط قانونهای یاد شده ممکن است به طانواع دستکاری

تصویب شده است بر مبنای معیار عینی است. هسته این تعریف عبارت از قیمت در یک سطا غیر عادی یا سطا 

توان گفت که تعیین چنین ساختهی است. به بیانی دیهر برای یافتن معنای اصطالح یک قیمت ساختهی می

طریق تغییرات طبیعی ناشی از تاثیرات عرضه و تقاضا بر هم ایجاد نشده است. بنابراین این قیمت قیمتی از 

                                                           
1 Price Manipulation 
2 Fictitious Transactions 
3 Information-Based Manipulation 
4 Penny Stocks 
5 Homoeconomics 
6 D. Kahnemann  
7 A. Tversky 
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ساختهی منعکس کننده ارتباط بین عرضه و تقاضا نیست  و بازار از کارکرد طبیعی خارج شده است. با وجود این 

های عرضه و تقاضا بر یکدیهر ابستهباید توجه داشت که حقیقت امر چنین نیست. در واقع، همیشه قیمت از تاثیر و

، اگر مشخص شود قیمت ساختهی است باید سنجیده شود که تا چه 1شود. مطابق دیدگاه استربوکناشی نمی

میزان از سطا قیمت متناسب فاصله دارد. این تفاوت ممکن است ناشی از دستکاری نباشد. در برخی موارد علل 

بینی یا بدبینی ل اقدامات متقابل فعاالن بازار است و ریشه در خوشچنین امری ناشی از وضعیتی است که حاص

شود منتهی به این نتیجه می 2003گذار اتحادیه اروپا در دستورالعمل سا  بیش از حد دارد. پذیرش دیدگاه قانون

شرایط بینی یا بدبینی بیش از حد منعقد شود ممکن است واجد که حتی اگر یک سفارش یا معامله در اثر خوش

رسد بتوان به نحو مناسب قیمت ساختهی را با معیاری نوعی تعریف کرد دستکاری باشد. بر این اساس بنظر نمی

بینی یا و ممکن است عملکرد مشروع فعاالن بازار ازجمله در نتیجه تصمیمات غلط یا تصمیمات ناشی از خوش

پذیری، وجب ایجاد اختال  در بازار شود. از طرفی ریسکبدبینی بیش از حد بر قیمت اوراق بهادار تاثیرگذار باشد و م

گذاری غلط مجازات کرد. بنابراین توان مردم را به خاطر تصمیمات سرمایهبخش ذاتی فعالیت در بازار بوده و نمی

قیمت ساختهی در واقع دارای یک معیار شخصی و موضوعی است. لذا از آنجا که تنها راه شناخت صحیا اصطالح 

باشد، لحاظ نمودن معیار موضوعی اختهی، توجه به راه اثبات آن است که همانا اثبات قصد مرتکب آن میقیمت س

های غلط سنجیرسد. در غیر این صورت بسیاری از دستورات و معامالتی که ناشی از قیمتتر به نظر میمنطقی

ها تغییر یا ایجاد قیمت ساختهی که قصد از انجام آنبازار است ممکن است دستکاری محسوم شوند؛ در حالی

مقرر داشته است اگر معامالت در جهت اهداف  سوء استفاده از بازار نیست. در همین راستاست که مقرره مقابله با

شود که در اینجا به قصد مرتکب توجه مشروع منعقد شوند مسوولیتی متوجه مرتکب نخواهد بود. مالحظه می

امکان را فراهم کرده است که معیارهای موضوعی و شخصی نیز در تشخیص نوع شود. وجود این مقررات، این می

 عملکرد مرتکب در نظر گرفته شود. 

شوند. این معامالت ترین نوع آن محسوم میترین و خطرناکمعامالت صوری انواعی از دستکاری هستند که قدیمی

یا سایر تدابیر فریبکارانه همراه هستند. دستکاری  یا سفارش معامالت با به کارگیری ابزار و اسبام ساختهی و صوری

تواند دستکاری مستقیم نامیده شود، زیرا معامالت مرتکبین یا خود مرتکبین اثر توام با چنین معامالت صوری می

گذارند. هدف اصلی چنین اقداماتی عمدتا ایجاد قیمت یا نههداری آن در یک مستقیمی بر قیمت اوراق بهادار می

ص تحت تاثیر معامالت این اشخاص است. معامالت صوری به دو نوع اصلی قابل تقسیم است: معامالت سطا خا

دهد که شخص مرتکب همزمان در . معامالت ساختهی زمانی رخ می3های منطبق ساختهیو سفارش2ساختهی

های ده فعالیتهای منطبق ساختهی در بر گیرندستور خرید و فروش یک ورقه بهادار مشخص وارد شود. سفارش

                                                           
1 Easterbrook (1986), p. 118. 
2 Wash Sales 
3 Match Orders 
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شود و طرف دیهر وارد یک دستور فروش یکسان یا بسیار دو طرف است. طرف او  وارد یک دستور خرید می

 شود. مشابه می

ها، شامل اینترنت یا به هر وسیله دستکاری بازار ممکن است همچنین به وسیله انتشار اطالعات از طریق رسانه

کننده راجع به اوراق بهادار شود. یا احتما  فرستادن سیهنالهای گمراهدیهری صورت پذیرد که منجر به فرستادن 

کننده در جایی است که شخصی که اخبار را منتشر کند بداند یا این امر شامل شایعات یا اخبار نادرست یا گمراه

ران که از جمله نهاکننده هستند. درخصوص فعالیت روزنامهبایست آگاه باشد که این اطالعات نادرست یا گمراهمی

گیرد آن است که این اشخاص به صورت مستقیم یا وظایف ایشان انتشار اطالعات است آنچه مورد ارزیابی قرار می

 شوند یا خیر.مند میغیر مستقیم از مزایا یا منافع منتشر کردن این اطالعات بهره

 بخش دوم: دستکاری در ایاالت متحده امریکا

ترین مباحث دهد یکی از اساسیآمریکا در حوزه مقابله با دستکاری بازار نشان میبررسی حقوق ایاالت متحده 

، مطابق مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونهذاری برای تصویب قانون اوراق 1920سوءاستفاده از بازار در دهه 

اری آشکار گردید. قابل بهادار فدرا ، دستکاری بازار بوده است. در آغاز قرن بیست و یکم چند نوع جدید از دستک

گذاری مشترک های سرمایههای فروش در صندوقترین موارد دستکاری در حیطه عرضه اولیه عمومی و رویهتوجه

 نمود پیدا کرد.

سازد. این مقرره در ماده ها را ممنوع میکننده از معامالت در تمامی بورسایجاد ظاهر گمراه صراحتاً 1934قانون 

(a)9  ابتدا محدود به اوراق بهادار پذیرش شده در بورس بوده است، اما با اصالحات صورت گرفته آمده است و

فرانک شامل تمام اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار در بازارهای خارج از بورس شده است. بطور -طبق قانون داد

کننده از معامالت ایجاد ظاهر گمراهسازد که سبب ها را ممنوع میای از اقدامات و فعالیتخاص این قانون مجموعه

های خرید و فروشی اشاره نمود که از سوی یک شخص یا اشخاص وابسته توان به سفارششود؛ از آن جمله میمی

 دارد:مقرر می 9(aشود. ماده )به آنها با شرایط مشابه در سیستم معامالت ثبت می

با استفاده از پست یا هر وسیله یا ابزار تجارت بین هیچ شخصی مجاز نیست بصورت مستقیم یا غیر مستقیم » 

 ایالتی یا با استفاده از تسهیالت یک بورس ملی یا برای عضو یک بورس ملی:
ای انجام دهد معامله (A)کننده از معامالت ورقه بهادار یا بازار؛ به منظور ایجاد ظاهری نادرست یا گمراه -1

سفارش خرید اوراق بهادار را در سیستم معامالت  (B)کند؛ نمی که در آن مالک نهایی اوراق بهادار تغییر
وارد کند با آگاهی از اینکه سفارشی با تقریبا همان مقدار، همان قیمت و در همان زمان برای فروش آن 

اوراق بهادار توسط/برای همان اشخاص یا اشخاص دیگر در سیستم معامالت وارد شده است یا وارد 
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ش فروش اوراق بهادار را در سیستم معامالت وارد کند با آگاهی از اینکه سفارشی سفار (C)خواهد شد؛ 
با تقریبا همان مقدار، همان قیمت و در همان زمان برای خرید آن اوراق بهادار توسط/برای همان اشخاص 

 یا اشخاص دیگر در سیستم معامالت وارد شده است یا وارد خواهد شد؛
ه خرید یا فروش اوراق بهادار معین، به تنهایی یا به همراه یک یا چند شخص به منظور ترغیب دیگران ب -2

با ایجاد ظاهری فعاالنه از معامالت آن اوراق بهادار با معامالت واقعی یا صوری یا افزایش یا کاهش قیمت، 
 ای از معامالت را انجام دهد. مجموعه

قدام به خرید و فروش یا پیشنهاد خرید و فروش گر یا کارگزار یا هر شخص دیگری که ااگر یک معامله -3
کند، با هدف ترغیب اشخاص به خرید یا فروش اوراق بهادار اقدام به ارائه یا انتشار اطالعات اوراق بهادار می

در جریان عادی تجارت نماید؛ با این مضمون که قیمت این اوراق بهادار به علت اعمال یک یا چند شخص 
ا افزایش قیمت چنین اوراق بهاداری است، کاهش یا افزایش خواهد یافت یا محتمل که متمایل به کاهش ی

 است چنین امری رخ دهد.
گر یا کارگزار یا شخص دیگری که اقدام به خرید و فروش یا پیشنهاد خرید و فروش اوراق اگر یک معامله -4

ظهاراتی نماید که در آن زمان و در کند، با هدف ترغیب اشخاص به خرید یا فروش اوراق بهادار ابهادار می
کننده بوده و آن پرتو شرایطی که طی آن این اظهارات انجام شده، در مورد حقایقی مهم، نادرست یا گمراه

 کننده بوده است.دانسته یا مبنایی معقول داشته که بداند آن اظهارات نادرست یا گمراهشخص می
گر یا کارگزار یا شخص دیگری که اقدام یر مستقیم، از یک معاملهدر ازای دریافت مال، بطور مستقیم یا غ -5

کند، با هدف ترغیب اشخاص به خرید یا فروش به خرید و فروش یا پیشنهاد خرید و فروش اوراق بهادار می
ل اوراق بهادار اقدام به ارائه یا انتشار اطالعات نماید؛ با این مضمون که قیمت این اوراق بهادار به علت اعما

یک یا چند شخص که متمایل به کاهش یا افزایش قیمت چنین اوراق بهاداری است، کاهش یا افزایش خواهد 
 یافت یا محتمل است چنین امری رخ دهد.

ای از معامالت خرید یا فروش اوراق بهادار را با هدف به تنهایی یا همراه با یک شخص یا بیشتر، مجموعه -6
بهادار و با نقض مقرراتی که کمیسیون برای حمایت از منافع عمومی یا منافع ثابت نگهداشتن قیمت اوراق 

 «.دهد انجام دهدگذاران ضروری یا مناسب تشخیص میسرمایه

در ایاالت متحده آمریکا، بطور عمده دو مبحث دستکاری قیمت و معامالت متکی بر اطالعات نهانی، زیرمجموعه 

زه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار در این کشور راهی طوالنی پیموده است گیرند. مبارمقررات ضد تقلب قرار می

و اکنون در قوانین مصوم کنهره، مقررات و قواعد وضع شده از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار و نیز رویه 

 قضایی ریشه دارد.
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ت متحده آمریکا عمده مقررات ضد که مقرراتی برای منع دستکاری وضع نموده است، در ایاال 9(aدر کنار ماده )

اند و نهفته است و کتب و مقاالت و نیز رویه قضایی، فراوان به این قاعده استناد نموده b10-5تقلب در قاعده 

در سا   b10-5شود. قاعده ای اساسی در حقوق اوراق بهادار فدرا  محسوم مییادشده، مقرره 1بنابراین قاعده

وضع شده است که به کمیسیون  1934قانون بورس اوراق بهادار  10(b)توسط کمیسیون مستند به ماده  1942

مفاد مواد  آمیز و دستکاری تصویب نماید.دهد مقرراتی به منظور منع استفاده از وسایل و ابزار تقلباختیار می

(a)10  و(b)10 :به شرح زیر است 

سیله یا ابزار تجارت بین ایالتی یا استفاده از پست یا هرگونه امکانات و تسهیالت  استفاده از هرگونه و»

اوراق بهادار ملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر شخصی به منظور تحقق اهداف زیر ممنوع 
 است:

(a) 1- مومی یا فروش استقراضی انجام دهد یا با نقض قواعد و مقرراتی که کمیسیون برای حفظ منافع ع
 خرید یا فروش اوراق بهادار به کارگزار بدهد. 2گریزداند دستور زیانگذاران الزم میحمایت از سرمایه

 اعمال شود. 3پاراگراف یک این ماده فرعی نباید نسبت به محصوالت اوراق بهادار آتی -2
(b) هرگونه سوآپ مبتنی بر  در ارتباط با خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار ثبت شده یا ثبت نشده یا

گذاران اوراق بهادار، برخالف قواعد و مقرراتی که کمیسیون برای حفظ منافع عمومی یا حمایت از سرمایه
 .«داند، اقدام به دستکاری یا تقلب نمایدالزم می

یسیون، قاعده داند مهر این که کمقانون، هیچ امری را غیرقانونی نمی 10(b)باید به این نکته توجه داشت که ماده 

توسط کمیسیون اهمیت فراوانی  b10-5یا مقرراتی برای منع آن در نظر گرفته باشد. به همین جهت وضع قاعده 

  .الهام گرفته است 1933قانون اوراق بهادار  17(a)داشته است. این قاعده از ماده 

 :b10-5: مطابق قاعده b10-5قاعده  دامنه شمول -1

مستقیم یا غیر مستقیم با استفاده از هر وسیله یا ابزار تجارت بین ایالتی یا هیچ شخصی مجاز نیست بطور »

 با استفاده از پست یا تسهیالت هر بورس اوراق بهادار ملی:
 منظور فریب دادن استفاده نماید؛از هرگونه ابزار، طرح و نقشه یا حیله و نیرنگ به -1

                                                           
شود، مصوبات اشاره می« ماده»نماییم منظور مصوبات کمیسیون است و در جایی که به استفاده می« مقررات»یا « قاعده»درجایی که از واژه  1

 کنهره مورد نظر هستند.
2 Stoploss Order 

 منظور کاهش زیان وارده، اوراق بهادار متعلقه را به بهترین قیمت بفروشد.دهد تا بهدستوری که مشتری به کارگزار می
3 Security Futures Products 
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ها خودداری نماید، و در اثر آن در پرتو بیان آندرخصوص حقایق اساسی اظهار نادرست نموده یا از  -2
 کننده تلقی شود؛گیرد، این اظهار گمراهاوضاع و احوالی که طی آن اظهار مربوطه صورت می

که، در رابطه با خرید یا فروش اوراق بهادار، منجر به در عمل، رویه یا جریان تجارت درگیر شود به نحوی -2
 «. اعما  فریب یا تقلب نسبت به شخصی شود

 :b10-5مدنی ناشی از نقض قاعده  مسئولیت -2

قوانین اوراق بهادار، ی صریحی در کند، اما هیچ مقررهاصل ممنوعیت فریب و تقلب را بیان می b10-5قاعده 

ها قواعد عمومی مسوولیت مدنی ، دادگاه1946کند. البته از سا  مسئولیت مدنی برای نقض این مقررات بیان نمی

کنند. با وجود این، موضوع حق اقامه دعوا ال را برای جبران خسارات ناشی از نقض این قاعده اعما  میدر کامن

وان عالی مطرح نشده بود تا اینکه در آن سا ، دیوان در پاورقی رای خود در دی 1971دیده تا سا  توسط زیان

ها قاعده وجود دارد. دادگاه b10-5اظهار کرد که بدون شک حق اقامه دعوی برای مطالبه زیان به استناد قاعده 

5-b10 د. بطور خاص قابل اعما  نیست آن مقرره را اجرا کنن 9کنند تا در جایی که ماده را به نحوی تفسیر می

کنند تا دستکاری در اوراق بهادار در بازار خارج از بورس را را به نحوی گسترده تفسیر می b10-5محاکم قاعده 

تری از موارد کنند تا دامنه گستردهرا به نحوی تفسیر می b10-5ها قاعده نیز ممنوع سازند. به عالوه دادگاه

اوراق بهادار با هدف افزایش قیمت به منظور منتفع ساختن یک فروشنده دستکاری را شامل شود. بطور مثا  معامله 

 شود.متفاوت سهم نیز دستکاری محسوم می

ها بر امکان طرح دعوا به ترین محدودیتی که توسط دادگاه: مهمخریدار در طرح دعوا-لزوم وجود فروشنده

خریدار یا فروشنده بودن خواهان است.  اعما  شده است، شرط b10-5منظور مطالبه خسارات به استناد قاعده 

مطرح شده است، دادگاه اظهار  b10-5هایی است که به استناد قاعده در پرونده برنبام نیوپورت که از اولین پرونده

کرد که هدف این قانون حمایت از خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در برابر تقلب است و از آنجایی که هیچ 

اند، حقی نسبت به دعوی ن خواهان یا خود شرکت، هیچ اوراق بهاداری را خرید یا فروش نکردهیک از سهامدارا

ندارند. شرط خریدار یا فروشنده بودن خواهان دعوای مطالبه خسارت، در پرونده بلوچیپ علیه مانور نیز در سا  

بایست مطابق دستور دادگاه دعوا میعالی مورد تایید قرار گرفت. در پرونده بلوچیپ، خواندگان ، توسط دیوان1975

نمودند که خواندگان ها استدال  میکردند. خواهانها عرضه میسهام مشخصی را در یک شرکت جدید به خواهان

را تشویق  هاآمیز در امیدنامه شرکت، خواهاناند، زیرا با ارائه اطالعات بدبینانه و تقلبرا نقض کرده b10-5قاعده 

ها صورت رید سهام خودداری نمایند. با وجود این، با توجه به اینکه خرید سهام توسط خواهاناند تا از خکرده

تشخیص نداد. باید توجه داشت در جایی که شخصی سهامش  b10-5نهرفته بود، دادگاه موضوع را مشمو  قاعده 
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به  b10-5ناد قاعده شود محق است به استدر جریان ادغام به صورت خودکار تبدیل به سهام شرکت دیهری می

 .1عنوان فروشنده طرح دعوا کند

اند که ها عموماً چنین مقرر کردهشوند، دادگاهطرح می b10-5: در دعاوی که به استناد قاعده رابطه سببیت

خواهان باید دو امر را اثبات کند: او  اینکه تقلب سبب شده است خواهان معامله را انجام دهد و دوم اینکه انجام 

خواهند اثبات کند معامله موجب ورود ضرر به او شده است. اخیرا برخی محاکم پیشتر رفته و از خواهان میاین 

بر  1955که زیان وارده به ایشان، ناشی از اطالعات نادرست اظهار شده توسط خوانده بوده است. کنهره در سا  

مقرر کرد خواهان باید اثبات نماید فعل یا  1934قانون  D(b)21(4مبنای این دیدگاه قانونهذاری نمود و در ماده )

 ترک فعل خوانده سبب ورود زیانی شده که خواهان تقاضای جبران آن را دارد.

موارد وجود داشته است که  یاقدامات دستکارانه و معامالت مشروع در برخ نیمرز ب صیدر تشخ یهمواره مشکالت

فعاالن  ریگران اوراق بهادار و سااست که معامله یموارد زمان نی. از جمله اشودیذکر م نجایسه مورد مهم آن در ا

 دیخر ای دیخر شنهادیاست به طور همزمان به پ ممکناوراق بهادار،  عیتوز ای یکنندگان در عرضه عمومو شرکت

 سهام خود در بازار دیها ممکن است با خراست که شرکت یورقه بهادار مشخص اقدام کنند. مورد دوم زمان کی

تصاحب  یفعاالن مذکور برا یاز سو یکه اقدامات دهدیرخ م یزمان زیمورد ن نیگذارند. سوم ریآن تاث متیبر ق

 .دیآیسهام  آن به عمل م دیخر شنهادیشرکت با پ

 اهم مصادیق دستکاری:

استفاده  10(b)کمیسیون بورس و اوراق بهادار از دامنه اختیارات گسترده اعطا شده به آن به موجب ماده : توزیع

کند ترویج دهد )در این راستا کرده است تا مقرراتی که دستکاری در حین توزیع یا عرضه اولیه را ممنوع می

به معنای عرضه اوراق بهادار اعم از ثبت شده یا ثبت « توزیع»اشاره نمود(.  M دستورالعمل 4.2.5توان به ماده می

های خاص فروش از معامالت تجاری حجم عرضه و استفاده از روشنشده طبق قانون اوراق بهادار است که بواسطه 

هایی که منجر به تثبیت قیمت (. مقررات کمیسیون فعالیتM دستورالعمل 100شود )ماده معمولی متمایز می

موارد  یبرخ شمارد. همچنین بر اساس مقررات مختلف صرفنظر ازشود را در شرایط مشخصی مجاز میمی

اولیه عرضه  ایکه در ارتباط با ناشر  حقوقی احقیقی ی شخاصبه اتواند نمیولیه اعرضه موضوع ، سهام یاستثنائ

 .هستند تخصیص یابد نفعیذ

                                                           
1 Vine v. Beneficial Finance, 374 F.2d 627 (2d Cir. 1967) 
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کارکنان  یبازنشسته یبرا ایکنند  یداریسهام خود را در بازار خر ناشران اوراق بهادار،است  ممکن: بازخرید سهام

هدف  ایبا اثر و  یگاه یدیخر نی. ممکن است چنرا فراهم آورند تسهیالت خرید سهام خود ،سود جادیهدف ا اب ای

همچنین ممکن است این امور در زمانی انجام شود که شرکت در فرایند توزیع  .باال بردن قیمت سهام انجام شود

 باشد. مین Mمقرره  یهاتیمشمو  ممنوعنیست و بنابراین 

با هدف قانونهذاری درخصوص پیشنهاد تملک و همچنین  1«قانون ویلیامز»، به عنوان بخشی از 1968در سا  

به کمیسیون اجازه داد، به منظور  را تصویب نمود و مشخصاً 1934قانون  13(e)پیشنهاد مناقصات، کنهره، ماده 

کاری یا فریب، بازخرید اوراق بهادار توسط ناشران آن های متقلبانه، متضمن دستجلوگیری از اقدامات و رویه

ای مستند کمیسیون تالشهای خود را برای نهارش قاعده 1982گذاری نماید. با این حا  در نوامبر مقررات اوراق را

ای تحت عنوان ، قاعده1934قانون  10(b)متوقف نمود و به جای آن مستند به ماده  1934قانون  13(e)به ماده 

بازخرید سهام توسط ناشر یا اشخاص وابسته به ، 1934قانون  b10-18تصویب نمود. طبق قاعده  2«پناههاه امن»

قانون  b10-5و قاعده  1934قانون  9(a)(2آن در طو  مدت معامالت روزانه، نقض مقررات ضد دستکاری ماده )

گر صورت گرفته شده باشد؛ م( هیچ کدام شود اگر، الف( تنها از طریق یک کارگزار یا معاملهمحسوم نمی 1934

امالت گشایشی بورس یا در طو  نیم ساعت آخر مانده به بسته شدن معامالت صورت نهرفته از آنها به عنوان مع

باشد؛ ج( هیچ کدام از آنها از قیمت مستقل پیشنهادی یا آخرین قیمت فروش مستقل، هر کدام که باالتر باشد، 

ار هفته گذشته فراتر میانهین حجم معامالت روزانه در طو  چه %25فراتر نرود، د( مجموع چنین خریدهایی از 

 نرفته باشد. 

در جریان رقابت برای کنتر  شرکت هدف، ممکن است : 3پیشنهاد رقابتی تملک )خرید به منظور کنترل(

کننده، سهام شرکت مذکور را با هدف تحت تاثیر قرار دادن قیمت آن در بازار خریداری کند یا به نحوی این رقابت

-5و قاعده  Mکه امروزه در مقرره  b10-13و قاعده  b10-6های قاعده عدهخرید را انجام دهد که ممنوعیت قا

e14 اند که رقبای دیهر که به ضرر آنها این اعما  انجام آمده است را نقض کند. با وجود این، محاکم مقرر کرده

چنین حکم  . دادگاه عالی نیز4شده است حقی برای مطالبه خسارات ناشی از نقض مقررات یادشده نخواهند داشت

داده است که توافق میان یک خریدار سهام شرکت و مدیریت شرکت هدف که سبب شده است سهامداران شرکت 

                                                           
1 Williams Act 
2 Safe Harbor 
3 Contested Takeover Bids 
4 Piper v. Chris-Craft, 430 U.S. 1 (1977) 
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 1934قانون  14(e)هدف کمتر از مبلغ پیشنهادی اولیه دریافت کنند یک عمل متضمن دستکاری مطابق ماده 

 نیست.

 بخش سوم: دستکاری در قوانین و مقررات کشورها 

 قوانین و مقررات کشورهای مختلف در های به عمل آمده درتوجه به موارد یادشده، نتیجه بررسی ضمن تاکید بر

اثبات آن بر عهده  مفاهیم کلی بیان شده و غالباً دستکاری در قالبدهد که نشان می خالصه شده است 1جدو  

 باشد.نهاد ناظر و ارائه ادله در دادگاه می

 کشورهای مختلف درخصوص دستکاری بررسی قوانین و مقررات -1جدول 

 (SECنهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا )

 تعریف دستکاری در بازار:

 عرضه و تقاضای سهام )باال بردن یا پایین بردن قیمت سهام( از طریق موارد زیر: طبیعیکنترل یا تأثیرگذاری عمدی بر روند 

 کننده در خصوص یک شرکت؛ اطالعات غلط یا گمراه ارائۀ 

  انجام تعامالتی مبنی بر فعال نشان دادن غیرواقعی یک سهم؛ 

  واقعی(  میزاناز  شتریبسهم ) یبرا تریادیز ای ترکم یکه به نظر برسد تقاضا ایبه گونهمعامالت  ایها متیقها، مظنهجعل

 وجود دارد.

 افتد.هایی با ارزش بازار کم اتفاق می*دستکاری بیشتر در مورد شرکت

 دستکاری در بازار :مصادیق 

 :1934مصوب  قانون بازار 9aو  10b-5 بخش

 کننده از بازار و یا معامالت هر سهم، بغیر از سهام دولتی؛ ایجاد وضعیتی غیرواقعی و گمراه 

 تأثیرگذاری بر معامالت سهام بدون هیچگونه تغییری در مالکیت سود ناشی از آن؛ 

  ،ای که طرف خرید یا فروش یک سهم در معامله از وجود تقاضا در به گونهورود به سفارشات از قبل تطابق داده شده

 طرف مقابل با همان قیمت و حجم و در همان زمان، اطالع قبلی داشته باشد؛

 گر بدون قصد خرید و صرفا با هدف فریب سایر افراد به خرید یا فروش سهام بر اساس یک گذاری توسط معاملهسفارش

 سل کردن سفارش؛ قیمت ساختگی و سپس کن

 ها، سهام ثبت نشده یا تأثیرگذاری به تنهایی یا با مشارکت دیگران بر معامالت سهام ثبت شده در هر یک از بورس

 فروش یا خرید منظور ترغیب دیگران به به سهام مذکور، قیمت کاهش یا افزایش قراردادهای سوآپ مبتنی بر سهام یا

 سهام؛ این

  ها، سهام ثبت نشده یا ترغیب دیگران به خرید یا فروش سهام ثبت شده در هر یک از بورستأثیر بر قیمت سهم و

کنندگان گران سهم یا قرارداد سوآپ مربوطه، سایر مشارکتقراردادهای سوآپ مبتنی بر آن سهم، توسط کارگزاران، معامله
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خرید سهام، قراردادهای سوآپ مبتنی بر  قرارداد سوآپ یا سایر اشخاص که فروش یا پیشنهاد فروش، خرید یا پیشنهاد

 کننده؛دهند، از طریق پخش اطالعات نادرست و گمراهسهام یا قراردادهای سوآپ مبتنی بر آن سهم را انجام می

 ها، سهام ثبت نشده یا تأثیر بر قیمت سهم و ترغیب دیگران به خرید یا فروش سهام ثبت شده در هر یک از بورس

کنندگان گران سهم یا قرارداد سوآپ مربوطه، سایر مشارکتنی بر آن سهم، توسط کارگزاران، معاملهقراردادهای سوآپ مبت

قرارداد سوآپ یا سایر اشخاص که فروش یا پیشنهاد فروش، خرید یا پیشنهاد خرید سهام، قراردادهای سوآپ مبتنی بر 

های حاوی اطالعات غلط و ریق انتشار بیانیهدهند، از طسهام یا قراردادهای سوآپ مبتنی بر آن سهم را انجام می

 کننده یا فاقد اطالعات واقعی؛گمراه

 ها، سهام ثبت نشده یا تأثیر بر قیمت سهم و ترغیب دیگران به خرید یا فروش سهام ثبت شده در هر یک از بورس

کنندگان مربوطه، سایر مشارکت گران سهم یا قرارداد سوآپقراردادهای سوآپ مبتنی بر آن سهم، توسط کارگزاران، معامله

قرارداد سوآپ یا سایر اشخاص که فروش یا پیشنهاد فروش، خرید یا پیشنهاد خرید سهام، قراردادهای سوآپ مبتنی بر 

دهند، از طریق هدایت عملیات بازار توسط یک یا چند نفر و سهام یا قراردادهای سوآپ مبتنی بر آن سهم را انجام می

 بوطه که بر افزایش یا کاهش قطعی یا احتمالی قیمت سهم تأثیرگذار باشد؛ انتشار اطالعات مر

 منظور تأثیرگذاری به تنهایی یا با مشارکت دیگران بر معامالت خرید و/یا فروش هر گونه سهام بغیر از سهام دولتی، به 

 ناظر در خصوص حفظ مقررات نهاد و قوانین قیمت سهام مذکور در یک سطح مشخص، برخالف حفظ یا تنظیم تثبیت،

 گذاران؛ سرمایه از حمایت یا عمومی منافع

 گذاران، در سرمایه از حمایت یا عمومی منافع مقررات نهاد ناظر در خصوص حفظ و قوانین تأثیرگذاری اشخاص، برخالف

 موارد زیر:

 و اختیار خرید و  2اختیار خرید، 1تأثیر بر معامالت هر سهم که بوسیله آن هر یک از طرفین معامله امکان اختیار فروش

برای خرید یا فروش به  تبدیل( قابل سهام یا حق ،4نامهضمانت یا هرگونه امتیاز دیگری )بغیر از 3فروش همزمان

 دیگری بدون الزام به انجام آن بدست آورد؛ 

 تأثیر بر معامالت هر سهم در جهت بدست آوردن قراردادهای آتی سهم؛ 

 هم در جهت بدست آوردن قراردادهای سوآپ مبتنی بر سهم شامل سهم یا ناشر سهام.تأثیر بر معامالت هر س 

 ای که شخص بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع باشد، شامل:تأثیر بر معامالت هر سهم به گونه 

  هر گونه اختیار فروش، اختیار خرید و اختیار خرید و فروش همزمان یا هرگونه امتیاز دیگر؛ 

 ه قرارداد آتی سهم؛هر گون 

 .هر گونه قرارداد سوآپ مبتنی بر سهم 

 :تأثیر بر معامالت هر سهم از حساب معامالتی هر شخصی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، در موارد زیر ذینفع باشد 

                                                           
1 Put option 
2 Call option 
3 Straddle 
4 Warrant 
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   هر گونه اختیار فروش، اختیار خرید و اختیار خرید و فروش همزمان یا هرگونه امتیاز دیگر؛ 

 داد آتی سهم مرتبط با آن سهم؛هر گونه قرار 

 .هر گونه قرارداد سوآپ مبتنی بر سهم شامل سهم یا ناشر سهام 

  تأیید یا تضمین مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد هر گونه قرارداد اختیار فروش، اختیار خرید و هر گونه امتیاز مرتبط با اوراق

 ها؛گران و اعضای بورسمعامله بهادار بجز اوراق بهادار دولتی، توسط هر یک از کارگزاران،

 گران است؛هایی که به سود معاملهبه رعایت خواسته گذارانهیسرماگران از عرضه یک سهم و الزام خودداری معامله 

 ای که ارزش سهم را بیش از مقدار واقعی خود نویس به گونهارائه اطالعات غیرواقعی سهم یا خرید سهم توسط پذیره

 نشان دهد. 

 ها و کارگزاران های معامالتی بورسها یا هر یک از زیرساختاستفاده مستقیم یا غیرمستقیم از ابزارهای مختلف یا ایمیل

هرگونه های مذکور جهت ترغیب افراد به خرید یا فروش سهام یا قراردادهای سوآپ مبتنی بر آن سهم و و اعضای بورس

 ونیسیکمی که توسط و مقررات نیبا قوان رتیدر مغات و فروش استقراضی، در معامال دخل و تصرف ای یبکاریفر ی،دستکار

 وضع شده؛ گذاران هیاز سرما تیحما ای یافع عمومدر جهت من

  مشارکت در هر گونه فعل و اقدامی در رابطه با خرید یا فروش یک سهم که به مثابه کالهبرداری یا منحرف نمودن

 اشخاص گردد؛ 

  ای که به گونه، وقوع طی، با توجه به شراعدم بیان واقعیات ای سهام تیواقعحقایق و هرگونه اظهار خالف واقع در مورد

 بنظر نرسد؛کننده گمراه

 وکاری که در راستای فریب و کالهبرداری و یا با هدف فریب و کالهبرداری مشارکت در انجام هرگونه فعل، اقدام و کسب

 با خرید یا فروش سهام باشد؛  از اشخاص در رابطه

 های گفتگو و ... برای ایجاد عالقمندی عمومی به یک سهم خاص؛ های ایمیل، اتاقاستفاده از هرزنامه 

 های متعدد از چند منبع مختلف، برای ایجاد عالقمندی عمومی به یک سهم خاص؛ارسال ایمیل 

 های ارسالی برای ایجاد عالقمندی عمومی اعی یا متن پیامهای اجتمهای گفتگو، شبکهسازی گفتگوها در اتاقهماهنگ

 به یک سهم خاص.

 

گر، نهاد تسویه وجوه یا خریدار در معامله-هر گونه ارائه سفارش فروش با هدف گمراه نمودن و فریب کارگزار: 10b-21قانون

 تسویه.توانایی خود برای تحویل اوراق بهادار در تاریخ تسویه و یا قبل از تاریخ 

 نحوه برخورد با تخلف دستکاری:

کارگزاران و  هایدارایی کردن های مدنی مانند جریمه، محدودیت مجوزها و مسدودهای تخلف دستکاری شامل مجازاتمجازات

 شامل غالباً بهادار اوراق در کالهبرداری که آنجا شود. ازهای کیفری مانند حبس و جریمه نقدی میگران متخلف و مجازاتمعامله

 خسارت جبران شوند،می مالی ضرر متحمل کالهبرداری این نتیجه در که است افرادی سایر یا مشتریان کارمندان، گذاران،سرمایه

 باید شده محکوم بهادار اوراق در کالهبرداری جرم به که بدین ترتیب، شخصی. مشخص شده است مجازات از بخشی به عنوان
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ها بسته به شرایط، مختلف نماید. میزان جریمه بازپرداخت جریمه مربوطه را به عالوه کالهبرداری فعالیت نتیجه در رفته دست از پول

 باشد. نیز از جمله موارد دیگری است که از طرف نهاد ناظردالر می 10،000بوده اما حداقل مبلغ آن 

 .شود جرائم هر یک از برای فدرال زندان سال 5 نیز منجر به انزند مجازات به تواندمی بهادار اوراق در کالهبرداری برای محکومیت

امکان  باشد، نشده مالی خسارت به منجر که باشد جرائمی شامل یا باشد داشته وجود کالهبرداری مورد یک فقط که در شرایطی

 ناظر با مرتب طور به باید بیشتر است، شخص تحت آزمایش یا سال 5 که معموالً آزمایشی در دوره عفو مشروط نیز وجود دارد.

 پرداخت و پزشکی آزمایشات ارائه بیشتر، جرایم نکردن ارتکاب مانند دادگاه، توسط شده تحمیل شرط هرگونه از و کرده دیدار مربوطه

  .کند پیروی خسارات جبران و هاجریمه کلیه

 (CMAنهاد ناظر بازار سرمایه عربستان سعودی )

 تعریف دستکاری در بازار:

کننده در خصوص معامالت اوراق دستکاری بازار هر گونه اقدام یا فعلی است که شامل فریب، کالهبرداری و ارائه اطالعات گمراه

بهادار باشد به نحوی که قیمت آن از چرخه واقعی عرضه و تقاضا خارج شده و منجر به تحریف قیمت واقعی و ایجاد قیمت مصنوعی 

دستکاری بازار یک هدف مشترک دارند که تغییر قیمت سهام به نفع برخی اشخاص از طریق دستکاری در بازار گردد. تمامی اشکال 

 باشد. می

 مصادیق دستکاری در بازار:

 گذاران و افت قیمت سهم گر که منجر به فروش آن سهم توسط سرمایهفروش سریع یک سهم توسط یک یا چند معامله

 د سهم مذکور در کف قیمتی خود؛ گران به خریشود و سپس، اقدام معامله

 گذاری به نحوی که باعث باال رفتن قیمت یک سهم و ایجاد تقاضای کاذب برای آن گردد؛ تکرار سفارش 

  ارائه چندین سفارش خرید یا فروش، در طی یک بازه زمانی کوتاه و برای یک سهم توسط فرد، در عین اطالع از اینکه

آن سهم و ایجاد یک  متیقگذاشته شده که در نهایت موجب افزایش یا کاهش  سفارشات مشابهی توسط افراد دیگری

قیمت ساختگی برای آن شده و در نهایت دستکاری کنندگان از افزایش یا کاهش قیمت سهم سود برده و سهام خود را 

 تر از قیمت واقعی بخرد؛ به قیمتی باالتر بفروش رسانده و یا سهم آن شرکت را با قیمتی پایین

  ارائه حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش برای یک سهم بدون قصد واقعی خرید یا فروش و با هدف تأثیرگذاری بر

تقویت یا تضعیف تقاضای آن سهم که در نهایت منجر به افزایش یا کاهش قیمت پایانی سهم شده و اطالعات غلطی در 

 خصوص عملکرد شرکت و ارزش واقعی سهم منعکس نماید؛ 

 گذاری کاذب توسط یک یا چند نفر، بدون قصد اد اشتیاق غیرواقعی برای خرید یا فروش یک سهم از طریق سفارشایج

های گذاشته شده توسط فرد یا افراد ای که پس از اجرای سفارش توسط سایر افراد، کلیه سفارشاجرای سفارش، به گونه

 یا برخی از سفارشات مذکور کنسل شود؛

 ت آغازین از طریق سفارش خرید یا فروش قبل از بازگشایی بازار، بدون قصد اجرای سفارش. بدین تأثیرگذاری بر قیم

نماید. این موضوع ترتیب، فرد اقدام به ایجاد یک قیمت ساختگی نموده و قبل از بازگشایی بازار، سفارش خود را کنسل می

 شود.  گذاران از اتخاذ تصمیمات مناسب میایهباعث ارائه اطالعات غلط در خصوص عملکرد شرکت و گمراه نمودن سرم
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  کننده که بر قیمت یک سهم خاص تأثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش انتشار هر گونه شایعات، اطالعات غلط و گمراه

 گذاران گردد؛ قیمت سهم و اتخاذ تصمیمات نامناسب توسط سرمایه

 ای ت توسط فرد یا افرادی که خود مالک آن سهام هستند به گونهکننده در خصوص سهام یک شرکانتشار اطالعات گمراه

کنندگان از این فرصت استفاده کرده که باعث افزایش قیمت سهم و ترغیب سایرین به خرید سهم شده و سپس دستکاری

 و سهام خود را به قیمت باالیی به فروش رسانند.

 نحوه برخورد با تخلف دستکاری:

شامل هشدار به متخلف، الزام به توقف و خودداری از انجام تخلف، الزام به انجام اقدامات اصالحی و جبران های کلی اعمال مجازات

خسارات فرد زیان دیده، تعلیق معامالت آن سهم، جلوگیری از ادامه به کار شخص تحت عنوان کارگزار، مدیر سبد و مشاور 

 شود و جریمه. هایی که سهامشان در بازار معامله میت کار با شرکتگذاری، توقیف اموال شخص، ممنوعیت سفر، ممنوعیسرمایه

جرائم شدیدتری برای اشخاصی که مرتکب تخلف دستکاری و همچنین،  CMAهای کلی، عالوه بر مجازات مجازات خاص:

 کارگزار مهیعالوه بر جرسال،  5 تا نه ماه بینحبس ها عبارتند از کند. این مجازاتشوند، اعمال میاستفاده از اطالعات نهانی میسوء

 . بدون مجوزمتخلف یا اشخاص 

ها موثر تواند در تخفیف مجازات آنالزم به ذکر است که گزارش تخلفات دستکاری در بازار توسط فرد متخلف یا اشخاص مطلع، می

 باشد. 

 (CMBنهاد ناظر بازار سرمایه ترکیه )

 تعریف دستکاری در بازار:

دخالت در مکانیسم قیمت از طریق توقف یا ایجاد اختالل در عرضه و تقاضا، فریب افراد برای انجام یک معامله، نگهداشتن قیمت 

 سهام در یک سطح ساختگی. 

 قانون بازار سرمایه ترکیه: 107مادۀ  مصادیق دستکاری در بازار مطابق با

 های معامالتی ری، تغییر یا کنسل کردن سفارشات و انجام فعالیتگذادستکاری مبتنی بر معامالت: خرید و فروش، سفارش

کننده در خصوص قیمت سهم، تغییرات قیمت سهم )افزایش، کاهش و یا ثابت با هدف ایجاد تصورات غلط و گمراه

 نگهداشتن قیمت( و عرضه و تقاضای سهم؛ 

 های انجام شده حجم معامالت، میزان سفارش مورد در برداشت سوء یا غلط تصور اقدامات فردی یا جمعی به منظور ایجاد

 از جلوگیری رقابتی، یا شرایط یک در قیمتها گیریشکل از ممانعت و عرضه قیمت و تغییرات ها،یا ابطال شده، قیمت

 :از طریق عادالنه برای انجام معامالت فضای گیریشکل

 گذاری یا کنسل کردن یا تغییر سفارشات؛معامله، سفارش 

 های مختلف؛ گذاری با قیمتسفارش 

 قیمت بهترین از کمتر یا معادل قیمتی با فروش سفارش مانند دقیقه یک از کمتر زمانی بازه در معکوس گذاریسفارش 

 فروش؛ قیمت بهترین از باالتر یا معادل قیمتی با خرید سفارش یا بازار در خرید

 انجام معامالت با هدف تأثیر بر قیمت گشایش یا پایانی؛ 
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 سررسید؛ پایان یا روز پایان تسویه قیمت بر تأثیر هدف با معامالت انجام 

 قیمت، کاهش قیمت یا نگهداشتن قیمت در یک سطح مشخص؛  افزایش هدف با معامالت انجام 

 های چارچوب یا رجیستری یک با مرتبط های حساب همه برای 1شده مالکیت سهام تعیین هایمحدودیت از عبور

 اختیار معامله؛ و آتی بازار مشخص شده در

 اختیار معامله؛ و آتی های پایه مربوطه در بازارانجام معامالت هم جهت با معامالت بازار دارایی 

 انجام المعامله شده وو بدلیل انجام دستکاری در بازار، ممنوع مدیره هیئت بنا به تصمیم قبالً که ارتباط فرد با افرادی 

 ها؛آن راهنمایی با معامالت

 آدرس یک طریق کوتاه، از زمان مدت در انجام معامالت IP محل آدرس که متفاوت معامالتی حساب چند یا و از دو 

 ندارند؛ یکسانی اقامت

 کننده، انتشار شایعات، اعالم نظر یا تهیه و توزیع گزارشاتی که دستکاری مبتنی بر اطالعات: ارائه اطالعات غلط و گمراه

های مربوطه عبارتند گذاران تأثیرگذار باشد. برخی مثالهای بازار یا تصمیمات سرمایهها، شاخصآن بر قیمت سهام و ارزش

 از:

 گذاران تأثیرگذار باشد؛ کننده در خصوص یک سهم که بر تصمیمات سرمایهارائه اطالعات غلط و گمراه 

 تأثیرگذار باشد؛ شرکت سهام ارزش برتلویزیون که  یا هاروزنامه در یک شرکت مورد در اساس بی انتشار اخبار 

 موقعیت از سهام، پس قیمت نتیجه در و گذارانسرمایه تصمیمات بر تأثیرگذاری هدف با بازار در کنندهانتشار اخبار گمراه 

 خاص؛ سهم یک در گرفتن )خرید یا فروش(

 سرمایه. بازار ابزارهای انتشار برای شده تهیه هایامیدنامه در غلط ارائه اطالعات  

 ملزم به اطالع از  کننده بودن این اطالعات آگاه بوده یاگمراه از کذب بودن و که اشخاصی مذکور توسط اطالعات اشاعه

 اند؛صحت اطالعات مذکور شده

 که  مهم، رویدادهای عمومی افشای نهاد ناظر در خصوص مدیره هیئت مقررات الزامات و مطابق با اطالعات افشای عدم

 موثر باشد؛ گذارانسرمایه تصمیمات یا سرمایه بازار ابزارهای ارزش قیمت و بر است ممکن

 سرمایه بازار ابزارهای هر یک از خرید یا نگهداری آن، یا خرید مشاوره علیرغم سرمایه بازار ابزارهای فروش هر یک از 

 یا اینترنت تلویزیون، ها،روزنامه طریقاز  ابزار مربوطه در خصوص توصیه یا اظهارنظر از پس فروش آن، مشاوره علیرغم

 آن؛ از پس کاری روز 5 صورت ظرف هر در یا هاآن در تجدیدنظر تاریخ تا مشابه، جمعی هایرسانه سایر

 گذاری، اجرای معامالت یا انتقال مالکیت با استفاده از حساب معامالتی شخص دیگر؛سفارش 

 گذاری، اجرای معامالت یا انتقال مالکیت.معامالتی خود جهت سفارش اجازه دادن به شخص دیگر برای استفاده از حساب 

 :دنباشنمیقانون بازار سرمایه ترکیه، موارد زیر مصداق دستکاری در بازار  108مادۀ  مطابق با

 بانک توسط مالی ثبات ایجاد هدف با معامالت انجام یا عمومی هایبدهی مدیریت ارزی، پولی، هایسیاست اعمال 

 ها؛نمایندگان آن یا مجاز موسسات رسمی سایر یا ترکیه جمهوری مرکزی

                                                           
1 Position Limit 
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 مدیره  هیئت بازخرید سهام بر اساس تصمیمات هایبرنامهCMB، های ناشر در سهام کارکنان شرکت مالکیت هایبرنامه

 ها؛ آن تابعه هایکارکنان شرکت یا هابه آن های دیگرشرکت سهام تخصیص یا شرکت

 قیمت ابزارهای  از انحصاری حمایت منظور به سفارشات لغو یا گذاریسفارش یا سرمایه بازار ابزارهای فروش و خرید انجام

 و در CMB مدیره هیئت مقررات با مطابق عملیات این اینکه بر مشروط شده، تعیین پیش از دوره یک برای مذکور

 بازارسازی انجام شود؛  و قیمت تثبیت ارتباط با

 اینکه بر مشروط ، شود می انجام مطبوعات اخالقی اصول مطابق که نگارانروزنامه ایحرفه هایفعالیت: 

 نیاید؛ دست به نظرات یا اخبار انتشار طریق از غیرمستقیم یا مستقیم طور به ناعادالنه مزیتی 

 نشوند. ها منتشرآن هدایت تحت یا انددر بازار شده دستکاری جرم مرتکب که اشخاصی هماهنگی با در نظرات یا اخبار 

 نحوه برخورد با تخلف دستکاری:

ها که مشکوک قانون بازار سرمایه ترکیه، در صورتیکه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد وابسته به آن 101مادۀ  مطابق با

نموده و مجاز به اعمال هر یک به انجام دستکاری در بازار باشند، هیئت مدیره نهاد ناظر به منظور تثبیت بازار تصمیم مناسب اتخاذ 

 یاشد:های مربوطه میاز اقدامات زیر و اجرای رویه

 ها به صورت موقت یا دائم؛ ممانعت از انجام معامالت بورس 

 های تسویه؛ تغییر روش 

 گذاری سهام؛ هایی در معامالت اعتباری، فروش استقراضی و وثیقهاعمال محدودیت 

  اجبار به تضمین تعهد یا تغییر تعهد؛ 

 های بازار؛ محدودسازی گستره توزیع داده 

 های معامالتی. ایجاد محدودیت در معامالت یا موقعیت 

گذاری، کنسل نمودن و یا تغییر سفارشات قانون بازار سرمایه ترکیه، افرادی که اقدام به خرید و فروش، سفارش 107مادۀ  مطابق با

کننده در خصوص قیمت ابزارهای مالی بازار، تغییرات های معامالتی افراد با هدف ارائه اطالعات غلط و گمراهر حسابو یا جستجو د

هزار  10هزار تا  5سال و جزای نقدی معادل بین  5تا  2ها نمایند، مستحق مجازات حبس از قیمتی و همچنین عرضه و تقاضای آن

واند کمتر از منفعت حاصل از ارتکاب ـتیجرم نم نـیا لیبه دلتعیین شده  ینقد یجزا زانیمباشند. الزم به ذکر است که روز می

 جرم باشد.

کننده، پخش شایعات، اعالم نظر یا تهیه و توزیع گزارشاتی با هدف تأثیرگذاری بر افرادی که اقدام به ارائه اطالعات غلط یا گمراه

سال و جزای  5تا  2گذاران نمایند، مستحق تحمل مجازات حبس از تصمیمات سرمایهقیمت و ارزش ابزارهای مختلف مالی بازار و 

 باشند. هزار روز می 5نقدی تا 

در شرایطی که شخص متخلف اظهار پشیمانی نموده و به میزان دو برابر منفعتی که از محل تخلف دستکاری بدست آورده به وزارت 

 شود. زار لیر جریمه میه 500داری پرداخت نماید، حداکثر تا خزانه

 در شرایطی که پرداخت قبل از آغاز تحقیقات انجام شود، هیچگونه مجازاتی اعمال نخواهد شد. 
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 شود. در صورتیکه پرداخت در جریان انجام تحقیقات صورت گیرد، جریمه به میزان نصف کاهش داده می

 رت گیرد، جریمه به میزان یک سوم کاهش خواهد یافت. صوتا زمان صدور حکم  ییقضا بیتعقدر صورتیکه پرداخت در مرحله 

 (ASICنهاد ناظر بازار سرمایه استرالیا )

 دستکاری در بازار: تعریف

قانون شرکتی،  A1041هایی است که سعی در بر هم زدن نیروهای طبیعی عرضه و تقاضای بازار دارند. مطابق با بخش فعالیت

یا معامالتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به ایجاد قیمت غیرواقعی در معامالت محصوالت  مشارکت فرد در معامله

گردد. همچنین، تالش در راستای نگهداشتن مالی شده و یا ایجاد قیمت غیرواقعی را محتمل نماید، دستکاری در بازار تلقی می

 گردد.دستکاری در بازار تلقی میقیمت در یک سطح)چه آن قیمت واقعی و چه غیرواقعی باشد( 

 :1041 (B-H)بر اساس قانون شرکتی  مصادیق دستکاری در بازار

 در معامالت، قیمت و یا  1کنندهو یا کنسل کردن آن به منظور ایجاد ظاهری گمراه گذاری خرید، فروش، معاملهسفارش

 بازار و یا حتی قصد ایجاد موارد مذکور. 

  وکار، سفارش خرید و فروش غیرمستقیم در انجام تعامالتی )اعم از مذاکرات، انجام اقدامات یا کسبمشارکت مستقیم یا

گذاری، صرفنظر از اجرای آن(، که منجر به ایجاد یک قیمت غیرواقعی و یا حفظ قیمت و یا آموزش افراد برای سفارش

 غیرواقعی محصوالت مالی گردد. 

 آنها سود مالکیت در تغییری به منجر که مالی از محصوالت یک معامالت هر اممشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انج 

 نشود.

 کننده از معامالت محصوالت مالی، بازار محصوالت انجام یا عدم انجام عملی که منجر به ایجاد ظاهری غلط و گمراه

 ها شود.مالی و یا قیمت آن

 ها منجر به ایجاد یا حفظ در صورتیکه این معامالت یا روشهای غیرواقعی و ساختگی، ورود فرد به معامالت یا روش

 نوسان قیمت و افزایش یا کاهش آن گردد.

 .ورود فرد به معامالتی که در آن قیمت سفارش اجرا شده با تاریخچه قیمتی آن دارایی سازگاری ندارد 

 شود.کننده به نحوی که از این طریق منافعی برای سایر افراد مرتبط ایجاد ورود فرد به معامالت گمراه 

 ای که:مشارکت فرد در فرایند انتشار و توزیع اطالعات به گونه 

  بر قیمت معامالت محصوالت مالی در بازار تاثیر داشته و منجر به ایجاد روند کاهشی یا افزایشی غیرواقعی در قیمت و

 ح ساختگی گردد.یا حفظ قیمت در یک سط

  منافعی از محل توزیع و انتشار اطالعات عاید فرد شود و یا احتمال کسب منفعتی در آینده از این محل، وجود داشته

 باشد.

 ها و اطالعاتی: مشارکت فرد در انتشار بیانیه 

 کننده باشد؛ که حاوی محتوای غلط یا گمراه 

  فروش هر یک از محصوالت مالی نماید؛که افراد را مجبور یا تشویق به انجام خرید یا 

                                                           
1 misleading appearance 
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 .که منجر به افزایش، کاهش یا ثابت نگهداشتن قیمت محصوالت مالی شود 

 ؛اشخاصها و اطالعات منتشر شده توسط عدم توجه و دقت کافی در صحت و یا عدم صحت محتوای بیانیه 

 کننده بودن محتوای آن یا در شرایطی که تأیید صحت ها، علیرغم اطالع فرد از غلط و گمراهانتشار اطالعات و بیانیه

 الزام شده باشد؛ شخصاطالعات مذکور توسط 

 :ترغیب و تحریک دیگران به معامالت محصوالت مالی 

 کننده بودن، اشتباه بودن و از گمراه ، در صورت اطالع شخصکنندههای گمراهبینیاز طریق انتشار اطالعات و یا پیش

 بیانیه؛  فریبنده بودن یا 

 از طریق پنهان کردن بخشی از اطالعات؛ 

 ای کننده به کمک تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی و ... به گونهسازی اطالعات غلط یا گمراهاز طریق ثبت یا ذخیره

 که اطالعات مذکور توسط اشخاص دیگر قابل دسترس باشد. 

 های غیرصادقانه در ارتباط با محصوالت و خدمات مالی توسط فعالین این حوزه؛ ارائه راهنمایی 

 کاری در آن باشد:کارانه بوده و یا احتمال گمراهی و فریبکننده یا فریبهایی به شرح زیر که گمراهمشارکت در فعالیت 

  معامالت محصوالت مالی؛ 

  انتشار محصوالت مالی؛ 

  محصوالت مالی؛ انتشار اطالعیه در ارتباط با 

 های مرتبط با آن. های الزم جهت پیشنهاد مالکیت یا ارائه توصیهارزیابی 

 استفاده از حساب معامالتی سایر افراد )حتی بدون کننده از طریق حساب معامالتی خود یا سوءورود فرد به معامالت گمراه

 ها(.اطالع آن

 نحوه برخورد با تخلف دستکاری:

 کننده، حداکثر میزان جریمه در نظر گرفته شده معادل یک میلیون دالر است. و یا قصد انجام معامالت گمراه در صورت کشف انجام

 (SECP) نهاد ناظر بازار سرمایه پاکستان

 :دستکاری در بازار تعریف

کننده و کاذب ظاهری گمراههر عملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به ایجاد  2015اوراق بهادار بازار بر اساس قوانین 
 .شود، دستکاری در بازار تلقی مینشود شود و چهتغییر منافع مالکیتی منجر به اقعی گردد، چه وقیمت غیرایجاد در معامالت و یا 

 

 :مصادیق دستکاری در بازار

 به نحوی که: به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام معامالت گذاری، ورود یا انجامسفارش 

  تشویق افراد به خرید یا خودداری از فروش سهام منتشر شده  افزایش قیمت و یا احتمال افزایش قیمت و با هدفباعث

 های مرتبط گردد؛توسط شرکت اصلی یا هر یک از شرکت

 تشویق افراد به فروش یا خودداری از خرید سهام منتشر شده  باعث کاهش قیمت و یا احتمال کاهش قیمت و با هدف

 های مرتبط گردد؛اصلی یا هر یک از شرکت توسط شرکت
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 ها با هدف ترغیب دیگران به فروش، خرید یا خودداری از خرید باعث ثابت نگهداشتن یا احتمال ثابت نگهداشتن قیمت

 های مرتبط گردد؛و فروش سهام منتشر شده توسط شرکت اصلی یا هر یک از شرکت

 کنند.  اس قیمت پایانی معامله میگذارانی شود که بر اسموجب گمراه کردن سرمایه 

 با هدف ترغیب، منصرف  غیرمستقیم، یا مستقیم طور وکار بهانجام هر گونه اقدام یا عدم انجام آن یا مشارکت در کسب
 سهام یا کسب منفعت از آن در راستای:  خرید یا فروش دادن قرار تأثیر تحت طریقی هر به یا جلوگیری کردن، تأثیرگذاری،

  ایجاد قیمت ساختگی؛ 

 کننده از معامالت فعال سهام؛ ایجاد ظاهری غیرواقعی و گمراه 

 شود؛نبه صورتی که در منافع مالکیتی او تغییری ایجاد  تأثیر بر معامالت سهام 

  آنتغییری در منافع مالکیتی ورود سفارشات خرید و فروش برای یک سهم که در نهایت یکدیگر را خنثی نموده و 

 ؛ شودنایجاد 

 ای که باعث افزایش قیمت آن و ترغیب تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر یکسری تعامالت مربوط به یک سهم به گونه

 افراد به خرید آن و یا برعکس باعث کاهش قیمت و ترغیب افراد به فروش آن شود؛ 

 درصدی  10 سود حداقل مالک مذکور یا سهام انتشار مسئول یا مدیر عمومی اطالعات واقعی سهم توسط عدم افشای

 نماید.حالیکه خود اقدام به خرید و فروش سهام مربوطه  در سهام،

 :ترغیب یا تالش برای ترغیب سایر افراد برای خرید یا فروش سهام از طرق زیر 

 کننده؛ بینی یا مشاوره غلط و گمراهتهیه و انتشار هر گونه بیانیه، پیش 

 سهم؛ های مربوط به مخفی نمودن واقعیت 

  کننده به کمک هر گونه ابزار مکانیکی، الکترونیکی و ... . سازی اطالعات غلط یا گمراهثبت یا ذخیره 

  بکارگیری مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه ابزار، اقدام یا روش فریبکارانه برای خرید یا فروش سهام؛ 

 د؛داری مشابه قیمت خرید پیشنهادی باشورود فرد به معامالتی که در آن قیمت فروش پیشنهادی به صورت معنا 

 ارائه نموده و یا بخشی  های نادرست و فریبندهبینی یا توصیهپیشای که به گونه، از طریق رسانه بیانیهیا  انتشار اطالعات
پنهان کرده  خاص سهمترغیب افراد برای خرید یا فروش یک از اطالعات و حقایق مهم در خصوص سهم را با هدف 

 باشد؛

 .تغییر یا حذف اطالعات مربوط به سفارشات از طریق حمالت سایبری 

 :نحوه برخورد با تخلف دستکاری

سه سال زندان یا دویست میلیون روپیه جریمه نقدی و یا هر  شوند،هر یک از جرایم فوق مرتکب که  اشخاص حقیقیدر مورد  -1
 دو در نظر گرفته شده است.

 یابد.جریمه نقدی تا سیصد میلیون روپیه افزایش می ،دنکه هر یک از جرایم فوق را مرتکب شده باش اشخاص حقوقیدر مورد  -2

 اتحادیه اروپا

پارلمان و شورای اروپا با هدف ایجاد یک چارچوب مقرراتی مشترک  596/2014قوانین شماره  :مصادیق دستکاری در بازار

دستکاری در بازار و همچنین اقدامات پیشگیرانه مربوطه، تدوین شده است. مطابق این قانون، استفاده از بازار شامل برای موارد سوء
 گردد:گذاری یا هر رفتار دیگری که منجر به موارد ذیل شود، دستکاری در بازار تلقی میانجام هر گونه معامله، سفارش
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 عرضه، تقاضا و قیمت هر یک از ابزارهای مالی، قراردادهای کننده مرتبط با یا گمراههای غلط ارائه یا احتمال ارائه سیگنال

 ؛ 1کاالیی مربوطه یا حراج مبتنی بر اجازه انتشار سهام

   حراج مبتنی بر اجازه انتشار نگهداشتن یا احتمال نگهداشتن قیمت یک یا چند ابزار مالی، قراردادهای کاالیی مربوطه یا

 در یک سطح ساختگی؛ سهام 

 گذاری یا هر رفتار فریبکارانه دیگری که بر قیمت هر یک از ابزارهای مالی، قراردادهای عامله، سفارشانجام هر گونه م

 تأثیر گذاشته و یا احتمال تأثیرگذاری آن وجود داشته باشد؛حراج مبتنی بر اجازه انتشار سهام کاالیی مربوطه یا 

 کننده بر های غلط یا گمراهغیره که به کمک ارائه سیگنال هایی مانند اینترنت وانتشار اطالعات و شایعه از طریق رسانه

و یا نگهداشتن قیمت حراج مبتنی بر اجازه انتشار سهام قیمت هر یک از ابزارهای مالی، قراردادهای کاالیی مربوطه یا 

نتشرکننده از ها وجود داشته باشد )چه شخص مها در یک سطح ساختگی تأثیر گذاشته و یا احتمال تأثیرگذاری بر آنآن

 غلط بودن اطالعات آگاه بوده و چه ملزم به آگاهی از آن بوده است.(؛  

 که بر دستیابی به معیار،  دیگری رفتار هر یا کنندهگمراه یا غلط هایورودی ارائه یا کنندهگمراه یا نادرست اطالعات انتقال

شود، ای به عموم افشا میپایه محاسبه و به شکلی دورههای ها و ارقامی که بر مبنای قیمت و ارزش داراییها، نرخشاخص

 کننده از غلط بودن اطالعات آگاه بوده و چه ملزم به آگاهی از آن بوده است.(؛تأثیرگذار باشد. )چه شخص ارائه

 همکاری با هم، به منظور حفظ عرضه یا تقاضای هر یک از ابزارهای مالی، قراردادهای کاالیی  افراد در یا فرد رفتار یک

، که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت خرید یا فروش یا نگهداشتن حراج مبتنی بر اجازه انتشار سهاممربوطه یا 

 قیمت آن در یک سطح ساختگی یا ایجاد یک موقعیت ناعادالنه، تأثیر گذارد. 

 های بازگشایی و پایانی و گمراه نمودن سرمایهخرید یا فروش ابزارهای مالی در باز شدن یا بسته شدن بازار که بر قیمت-

 رگذار باشد. گذاران تأثی

 های الکترونیکی مانند گذاری در یک بازار معامالتی شامل کنسل کردن و اصالح سفارش با استفاده از روشسفارش

 ای که:معامالت الگوریتمی و و معامالت پرتواتر به گونه

  موجب اختالل در عملکرد سیستم معامالت شود؛ 

 سفارشات شود، شناساییمی سفارش دفترچه ثبات عدم یا رشاتسرریز سفا به منجر که سفارشاتی کردن وارد طریق از 

 .نماید دشوارتر دیگر را افراد معامالتی برای سیستم در واقعی

 کننده در ارتباط با عرضه و ورود سفارشات به منظور آغاز یا تشدید یک روند به منظور ایجاد یک سیگنال غلط و گمراه

 تقاضا و قیمت هر یک از ابزارهای مالی. 

 اند؛سفارشات یا بهترین پیشنهادات خرید یا فروش که نسبت باالیی از معامالت را تشکیل داده و پیش از اجرا لغو شده 

 های سنتی یا الکترونیکی و اظهارنظر در مورد ابزارهای مالی، کسب منفعت از محل دسترسی دائمی یا موردی به رسانه

یا اظهارنظر غیرمستقیم در مورد یک ناشر، در حالیکه فرد اجازه انتشار سهام حراج مبتنی بر قراردادهای کاالیی مربوطه یا 

حراج مبتنی بر اجازه انتشار سهام مذکور موقعیت خرید یا قبال در خصوص ابزارهای مالی، قراردادهای کاالیی مربوطه یا 

أثیر این اظهارنظر بر قیمت فروش خود را مشخص نموده و صرفا بخواهد بدون اعالن عمومی تضاد منفعت موجود، از ت

 سهام، ابزار یا قراداد کاالیی مربوطه، کسب سود نماید. 

                                                           
1 Auctioned product based on emission allowances 
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 1384بازار اوراق بهادار مصوب سال جرم دستکاری در قانون تعریف های چالشبخش چهارم: 

 قانون بازار به این شکل تعریف شده است: 46ماده  3در قانون فعلی جرم دستکاری مطابق بند 

اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد هر شاااخصااای که »

 «قیمتهای کاذم و یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود

به این معنا داللت دارد « نوعا»کارگیری واژه شااود رکن معنوی جرم در این تعریف با بههمچنان که مالحظه می

ای از اقداماتی که با تحقق آن به شکلی قابل انتظار بازار دستخوش تغییرات قیمتی عادی هامی که مجموعهکه هن

عنوان مجرمانه محقق شااده اساات. در واقع عنصاار مادی این جرم اقداماتی هسااتند که به انجام شااود، شااود، می

ستخوش تغییر قرار می ضا بازار را د سشکلی وا ضوح در رابطه  صر مادی و نتیجه دهند و این و ببیت میان عن

؛ چیزی شاابیه قتل عمد حاصاال آمده از آن باعث شااده که قانونهذار عنصاار معنوی جرم را مفروض قلمداد کند

صر روانی جرم فرض می شنده را به عنوان عن شرط  گیرد.درجه دوم که عمل نوعا ک صد فعل و  صورت ق در این 

  تیجه نیازی نیست.کند و به قصد ننتیجه برای تحقق جرم کفایت می

شوند، در قانون به طور بر این اساس تشخیص عنصر مادی جرم، یعنی رفتارهایی که موجب دستکاری در بازار می

شده.  شخص ذکر ن شورا به موجب م سط  ستکاری تو صادیق جرم د صویب م صورت ت ست که در  نکته مهم این ا

نوان مجرمانه مجزایی در نظر گرفت و به صرف تحقق و نامه هیئت وزیران نباید هر کدام از این مصادیق را عآیین

بدون در نظر گرفتن عنصاار روانی، جرم را تحقق یافته تلقی کرد. مصااادیق مذکور در واقع فهرسااتی هسااتند از 

 عناصر مادی جرم دستکاری نه عین جرم.

 بخش پنجم: فهرستی از تخلفات متداول در ادبیات مالی مربوط به دستکاری

توان فهرستی از مصادیق دستکاری را در ادبیات موضوع مربوط به دیتکاری قوانین و مقررات کشورها، میدر کنار 

سایی نمود. جدو   شنا صوص  2بازار  صری درخ ضیا مخت )که در میان  هلماعم رب ینتبم یراکتسدعناوین و تو

 های مالی متداو  است( را به تصویر کشیده است.فعاالن بازار

 یق متدوا  و عرفی دستکاری در بازار سرمایهفهرست مصاد -2جدو  

 تعریف نوع دستکاری مبتنی بر معامله

 Painting theی )مصنوعرونق  جادیا

Tape) 

که  )خرید و فروش میان خودشان( به یکسری معامالتگران اصلی معاملهورود 

شود ( گزارش میtsetmcهای نمایش عمومی )مانند گزارش آن بر روی سامانه

گذاران که فعالیتی بر روی یک نماد در حا  رخ منظور ایجاد این حس در سرمایهبه

یا اینکه قیمت سهم به هر دلیلی  دادن است، احتماالً خبری در این نماد وجود دارد،
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این مد  از دسترسی معموالً با تغییر زیاد در حجم معامالت  در حا  تغییر است.

 همراه است.

 بدون قصد انجام معاملهچینی  سفارش

(Spoofing) 

ها گیری از طریق دفتر ثبت سفارش کارگزاریدر بازارهایی که امکان سفارش

(Order Book وجود دارد و ) همچنین امکان ثبت سفارش با قیمت معین

(Limit Orderوجود دارد، این نوع دستکاری بروز می ) کند. در این نوع دستکاری

گیرند(، یک سفارش به قیمت گران الهوریتمی از آن بهره می)که بسیاری از معامله

سیهنا  افزایش احتمالی شود که صرفاً معین بر روی دفتر ثبت سفارش ارسا  می

دهد. در سمت دیهر نیز معامالت خرد صورت یمت در یک سمت بازار را نشان میق

 شود.گیرد. قبل از رسیدن به قیمت معین، سفارش حذف میمی

 (Layaringبندی )بندی یا طبقهالیه

یکی از انواع خاص و پیشرفتۀ سفارش چینی بدون قصد بر انجام معامله است. در این 

های بزرگ باالتر از قیمت کنونی قدام به قراردادن سفارشنوع از دستکاری، مجرم ا

رود تا گران الهوریتمی بیشتر به کار میاین روش برای فریب معاملهکند. بازار می

اقدام به اتخاذ موقعیت های بهتر، صرفاً با مشاهدۀ سفارشات با حجم بیشتر و قیمت

های باالتر با قیمتقرارداد آتی عنوان مثا ، زمانی که سفارشات فروش به .نمایندمی

ثبت شود و در مقابل مجرم نسبت به ثبت سفارش خرید ثبت کند، الهوریتم این 

کند که فشار فروش ایجاد خواهد شد و قیمت بازار را برای انجام برداشت را می

معامله کاهش خواهد داد. با جور شدن سفارش خرید مشتری با سفارش الهوریتم، 

 کند.های قرارداد آتی )که حجم باالیی نیز داشتند( را کنسل میشمجرم تمام سفار

 (Wash Sale) صوری ۀمعامل

 انجام معامالت کاذبی که منجر به تغییر مالکیت حقیقی سهام نشود و در حقیقت

 فروشنده و خریدار یک نفر باشد.

زمانی  (،معاملۀ صوریSEC) طبق تعریف کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا

 30افتد که فردی اوراق بهاداری را به زیان فروخته یا معامله کرده و طی اتفاق می

 روز قبل یا بعد از فروش، همان فرد:

 کند.اوراق بهادار یکسانی را خریداری  -

 کند.. تملکاوراق بهادار یکسانی را در یک معامله کامالً مشمو  مالیات  -

 .کند تملکقرارداد یا اختیار خرید اوراق بهادار یکسانی را  -

های رایج در های مختلفی صورت پذیرد که یکی از انهیزهتواند به انهیزهاین اقدام می

گران برای شناسایی دنیا، انهیزه مالیاتی است. در واقع این، روشی است که معامله

معاملۀ صوری ممکن است  برند.می زیان مالیاتی بدون تغییر واقعی موقعیتشان بکار

گر برای چرخاندن سهم بین خودشان بدون اینکه مالکیت نهایی بین چند معامله

 تغییری داشته باشد رخ دهد.

باال بردن قیمت و خالی کردن 

(Pump & Dump) 

 گرچه مشترکات با روش دستکاری بازار با استفاده از اطالعات دارد، اما در حوزۀ

دستکاری مبتنی بر معامالت نیز دسته بنده شده است. بدین معنی که ارائۀ اطالعات 

های کوچک به قصد باال بردن قیمت غلط یا خالف واقع در بازار؛ ایجاد شایعه در سهم

دارایی )سهم( و بالفاصله فروش دارایی در زمانی که قیمت به سطا مورد انتظار 

 مجرم برسد.
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 Marking the) نیتأثیر بر قیمت پایا

Close or Ramping) 

این تکنیک در طرف عرضه یا تقاضا برای تحت تأثیر قرار دادن قیمت استفاده 

شود و شامل خرید یا فروش عمدی اوراق بهادار یا قراردادهای مشتقه در پایان می

است.  جلسه معامالتی بازار با هدف تغییر قیمت پایانی آن اوراق بهادار یا ابزار مشتقه

های معموالً از این روش برای بیشتر نشان دادن ارزش صندوق مخصوصاً در صندوق

 گذاری است.سرمایه

 Cornering theکنج قراردادن بازار )

Market) 

مالکیت زیاد از سوی بازیهران اصلی )فردی یا جمعی( که متضمن اثرگذاری در یک 

دهد. معموالً سمت بازار است. این مالکیت قابلیت اثرگذاری قیمتی به بازیهران می

ضمن شود تا این نوع دستکاری با فشار بر دارندگان موقعیت فروش تعهدی همراه می

اند، کنند ارفادی که موقعیت فروش تعهدی گرفتهفشار وارد کردن به بازار نقد، ملزم 

های خود را نقد کنند یا دارایی را تحویل دهند. در این حالت منفعت موقعیت

 شود.بازیهران اصلی حاصل می

سفارشات منطبق نامناسب 

(Improper Matched Orders) 

توسط افراد مختلف ک هبا  سفارشاتی که در یک زمان، و با قیمت و حجم مشابه

 وارد شود.در هر دو سوی خرید و فروش اند، یکدیهر تبانی کرده

 Abusive) فشار برای سوء استفاده

Squeez) 

افتد که بازار با کمبود عرضه افزایش سریع در قیمت سهام که معموالً زمانی اتفاق می

لزم این است که یک و مازاد تقاضا برای سهم روبروست. این اقدام غیر مجاز مست

طرف یا طرفین با تأثیر قابل مالحظه در عرضه، تقاضا یا سازوکار تحویل یک اوراق 

بهادار یا کاالی پایه یک قرارداد مشتقه، از موقعیت غالب و انحصار ایجاد نموده در 

بازار جهت انحراف قیمتی که در آن دیهران مجبور به تحویل گرفتن یا تحویل دادن 

ر/کاالی پایه قراردادهای مشتقه برای انجام تعهدات خود هستند، سود اوراق بهادا

 کسب نمایند.

 خرید یپیشنهاد افزایش قیمت

(Advancing the Market) 
 قیمت آنها به مانظور افازایش ماضاعف هفزایش پیشنهاد خرید سهام یا ابزار مشتقا

 معامالت از پیش ترتیب داده شده

(Pre-arranged trading) 

برگرداندن سهام معامله  انجام معامالت با توافق قبلی خریدار و فروشنده مبنی بار

 .شده در آینده

 (Cappingتعیین حد بیشینه )
 ستکاری قیمت به منظور حفظ یا کاهش قیمت سهام با هادف مامانعت از اجاراید

 .قراردادهای اختیار خرید

 (Peggingتعیین حد کمیته )
 به منظور حفظ یا افزایش قیمت سهام باا هادف مامانعت از اجارای دستکاری قیمت

 .قراردادهای اختیار فروش

 Bearهجوم برای فروش سهام )

Raid) 

خرید  وش گسترده سهام به صورت استقراضی به مانظور کااهش قایمت ساهام وفر

 .تر برای بازگرداندن سهام قرض گرفته شده به طلبکارانهای پاییندر قیمت

 Warehousing or) انبارکردن

Parking) 

خفی نمودن مالکیت واقعی سهام به مانظور فارار از الزاماات قاانونی ماالکیت م

 .استفاده از معامالت جعلی و در قالب سهامداران ساختهی باا ه،سارمای

 معامالت با ید درباالترین قیمت یاخر

 روندهپیش تدریجاً  هایقیمت

(Highest bidder or 

ها و پیشنهادهای خرید بازار به تعقیب نزدیک قیمت ارایه باالترین پیشنهاد خرید یا

هر زمان  ،در این شرایط .سهام منظور نمایش فعالیت معامالتی سهام و افزایش قیمت

 د،گرد نهاد خرید مستقلی ماطرحخریدار جدیدی وارد بازار گردد یا خرید یا پیش
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transaction at progressively 

higher pric) 
کند و دیهاران را وادار باه بااال باردن تری نزو  میعرضه سهام به سطا پایین

 .نمایدمی پایشنهاد خاریدشان

 (Poolائتالف موقت )

 ع،قدام گروهی از متقلبین به دادوستد سهامی مشخص میان خود در مقیاسی وسیا

با هدف افزایش حجم معامالت سهام  د،گیرمی معموالً از طریق یک کارگزار انجام که

های گذاران و سپس فروش آن در قیمتبرای دیهر سرمایه مزبور و جذام نمودن آن

 .باالتر

 Guarantees orضمانت یا تادیه )

Payments) 

ضمانت نمودن خریداران یا پرداخت وجه به آنان، در قبا  زیان احتمالی، به منظور 

 دادوستد سهام.ترغیب دیهران به 

یا استفاده از  استفاده ازحسابهای بدلی

 Use of nomineeکد غیر )

acount) 

از  هایهای بدلی یا جعلی برای خرید و فروش گسترده در قیمتستفاده از حساما

 د.پیش تعیین شده و پنهان ماندن متقلبی که کنتر  واقعی سهام را در اختیار دار

 (Bait and Switchتوصیه فریبنده )

 هایی با هدف خرید سهامی مشخص و سپس فروش سهام به گروهینامهنتشار توصیها

گاروه مازبور باه ناوبه خاود باا ساود انادکی اقادام باه فاروش . معدود از مشتریان

افازایاد و دیهار سارمایه بدین ترتیب بر جذابیت سهام می نماید وماجدد ساهام مای

تواند این فرآیند می د.نمایمی های بااالترخارید در قایمتگاذاران را تشاویق باه 

 .چندین بار تکرار گردد و قیمت سهام را افزایش دهد

 (Churning) فروش توأمان ید وخر

 اه هامزمانئبه دست آوردن حجم باالیی از ساهام تاوسط ماتقلب و ساپس ارا

نامایش کااذبی از حاجم ه ئسفارش خرید و فروش به یک یا چند کارگزار با هدف ارا

ها معموالً به روند تدریجی افزایش قیمت سهام نیز سفارش ایان م.ماعامالت ساها

 .شوندمنتهی می

 Churning andکارمزدسازی )

Burning) 

بی توجه به  ی،نجام معامالت بی رویه توسط کارگزار با هدف افزودن بر کارمزد دریافتا

 ی.نیاز مشتر هدف

 




