تعيين برخي از مصاديق موضوع ماده ( )19آييننامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار
مصوب  1399/11/20هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجراي بند ( )3ماده ( )46قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا سالمي ایران م صوب  1384/09/01مجلس شوراي ا سالمي و ماده
( )19آیین نامه اجرایي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالالالالمي ایران مصالالالوب  1386/04/03هیأت وزیران و به موجب بند 6
صالورججلۀالم مور  1396/12/19شالوراي اايي بورس و اوراق بهادار این مصالوبه در جاری  1399/11/20به شالر يی به جصالویب
هیئت مدیرۀ سالالازمان بورس و اوراق بهادار رسالالید و بازبیني این دسالالرورايلم ادار ر جا یس سالالا از زمان ابال ،آن جوس ال هیئت
مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي پذیرد .


ماده واحده :
اقدامات يی ره نوااً منجر به اغواي اشالالال اه به انجاع ملامالت یا ایجاد قیمت هاي رايب یا ایجاد راهري امراه رننده از روند
ملامالت مي اردد و غايباً با ر ۀب سود و یا دفع ضرر همراه ا ست به انوان برخي از م صادیق مو ضوع مادۀ  19آیین نامه اجرایي
قانون بازار اوراق بهادار محۀوب مي شود :
 )1سفارش چیني با اجم سنگین و غیرمرناسب با ارضه و جقاضاي نماد ملامالجي ره به قصد جاثیراذاري بر روند ارضه و جقا ضا یا
قیمت باشد ؛
 )2سفارشچیني با اجم رم و جلداد زیاد در قیمتهاي مرفاوت در یس جلۀه ملامالجي ره منجر به جرغیب دیگران به انجاع ملامله
یا جاثیراذاري بر روند ارضه جقاضا یا قیمت اردد ؛
 )3سفارش چیني بدون راایت مقررات مربوط به ثبت سفارش یا غیرم ۀرند ره منجر به ایجاد ار ضه یا جقا ضاي صوري افزایش یا
راهش قیمت و یا رونق یا ررود ملامالت اردد؛
 )4اذف یا ویرایش جماع یا ب شي از سفارشها یا جغییر اويویت در صف پس از سفارش چیني مكرر ؛
 )5سفارش چیني در جهت جرغیب دیگران و اذف سفارش وارده پس از ورود سفارشهاي سایر اش اه و اقداع به انجاع ملامله در
سمت دیگر جوس یس یا چند ش ص به صورت هماهنگ؛
 )6ورود سفارش خرید یا فروش باالجر یا پایینجر از مظنههاي فروش یا خرید جاري بازار ره به ق صد ایجاد روندي صلودي یا نزويي
در قیمت اوراق بهادار یا راال باشد ؛
 )7ورود سفارش با ااربار روزانه یا ورود سفارش با ااربار بی شرر از یس روز پس از جل ۀم ملامالجي و اذف آن در روز بلد در جهت
ايقاي رونق یا ررود در بازار؛
 )8ثبت سالالفارش با اجم سالالنگین و ادع انجاع رقابت قیمري پس از پذیرفرن قیمت پایه در صالالورجي ره موجب اخال در فرآیند
رقابت قیمري و رشف نر راال یا اوراق بهادار شود؛

 )9سفارشچیني با هدف افزایش قاب مالاظه صفهاي خرید یا فروش یا انجاع ملامالت به منظور شمو نماد در ضواب رفع اره
ملامالجي؛
 )10جلوایري از رقابت و رشالالف منصالالفانه قیمت از يریق ادع اجراي رام سالالفارشهاي مشالالرریان جوسالال رارازاران خریدار یا
فروشنده؛
 )11ثبت ویرایش یا اذف سالالفارش یا انجاع ملامالت به نحوي ره باات جلیین قیمتهایي نظیر جۀالالویه پایاني یا آغازین مرفاوت
از جریان اادي ملامالت یا ایجاد راهري غیرواقلي از روند ملامالت اردد ؛
 )12هر اونه اقداع به منظور ج بیت راهش یا افزایش قیمت دارایي پایه جهت جاثیراذاري در قیمت اوراق بهادار مرجب ( از جمله
مشرقات و اق جقدع سهاع) یا وجه جضمین ؛
 )13ایجاد رونق یا ررود غیرواقلي در روند ملامالت یا قیمت از يریق جباني دو یا چند ش ص ؛
 )14افزایش یا راهش قیمت اوراق بهادار از يریق جحریس يرف ارضالاله یا جقاضالالا با سالالفارشچیني از یس سالالو و پر رردن جماع یا
ب شي از اجم مبنا با انجاع ملامله از سوي دیگر جوس یس یا چند رارازار؛
 )15انجاع رقابت رايب و هماهنگشالالده بین شالاللب م رلف یس یا چند رارازار ره منجر به افزایش یا راهش قیمت ورقم بهادار یا
راال شود؛
 )16فروش سنگین به منظور راهش قیمت و خرید در قیمتهاي پایینجر در یس یا چند نماد وابۀره ؛
 )17خرید سنگین به منظور افزایش قیمت و فروش در قیمتهاي باالجر در یس یا چند نماد وابۀره ؛
 )18ملامالت اوراق بهادار و ر اال به نحوي ره جغییري در مايس نهایي یا يي نفع وااد ایجاد نشالالالود و يیكن منجر به جحریس بازار
رۀب منفلت و یا راهش هزینه براي یكي از يرفین شود ؛
 )19خرید اوراق بهادار یا راال یا اج اي موقلیت جلهدي به اندازهاي ره رنرر ار ضه یا جقا ضا و امكان جلیین قیمت براي یس یا چند
ش ص را فراهم نماید ؛
 )20اخال در جلیین قیمت ورقم بهادار یا راال از يریق:
 )1-20انجاع ملامله در اجم رم با قیمتهاي نامرلارف؛
 )2-20انجاع ملامالت هماهنگشده ؛
 )3-20انجاع ملاملهاي مرفاوت با جریان بازار؛

 )21انجاع ملامالت مكرّر غیر ضروري یا نامرلارف بدون راایت صرفه و صال م شرري ره صرفاً باات ایجاد رارمزد براي رارازار
شود ؛
 )22انجاع ملامالت غیرضالالروري صالالرف نظر از جغییر مايكیت نهایي ره منجر به جحریس بازار جغییر قیمت و یا منفلري براي یكي از
يرفین شود ؛
 )23انجاع ملامله در بازار اادي با هدف فرار از شمو مقررات ملامالت بلوك یا امده؛
 )24افزایش یا راهش فاصله دامنه پیشنهادي قیمت خرید و فروش یا افظ آن در یس سطح ساخرگي با هدف فریب بازار یا انجاع
ملامالت هماهنگ میان اروهي از ردهاي ملامالجي به نفع خود یا دیگري؛
 )25جباني رارازاران خریدار با یكدیگر یا رارازاران خریدار و فرو شنده جهت جق ۀیم رردن اجم راالي ار ضه شده بین خریداران
در يو جلۀه ملامالجي به منظور جلوایري از رقابت و رشف منصفانه قیمت؛
 )26سفارشچیني نامرلارف در دوره پیشا شایش بر روي راال یا اوراق بهادار با هدف جاثیراذاري بر روند ملامالت جل ۀه ملامالجي
آن راال یا اوراق بهادار؛
 )27سفارش اذاري در دامنه بیشرر یا رمرر از اد مش صي از قیمت پایاني روز قب به جش یص بورس مربويهیا سازمان با هدف
 )28ارائه ايالاات خالف واقع انر شار شایله در بازار یا ایجاد جو م بت و یا منفي و سوءا سرفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق
بهادار یا راال به نفع خود یا دیگري از قبی موارد زیر:
 )1-28ارائه ايالاات امراه رننده یا نادرست به منظور افزایش بي رویه قیمت اوراق بهادار یا راال و فروش آن به قیمت باالجر ؛
 )2-28ارائه ايالاات امراه رننده یا نادرست به منظور راهش بي رویه قیمت اوراق بهادار یا راال و خرید آن به قیمت رمرر ؛
 oتبصره : 1
وقوع اقدامات فوق ميجواند در یس جلۀه یا جلۀات ملامالجي مرلدد صورت ایرد.
 oتبصره : 2
بورس ها و بازار هاي خارج از بورس مورف اند در اسرع وقت امكان رصد فني و سامانه اي این ماده وااده را فراهم نموده و ملاونت
اجرایي سازمان نیز امكانات فني رصد نحوۀ نظارت بورس ها و بازار هاي خارج از بورس را براي ملاونت نظارت بر بورس ها و ناشران
فراهم آورد .

