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کنترل تضاد منافع
تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه ی خدمات مختلف بیین منیافع سیبدارداا ایا ا یخاس هابسیته ه کارکنیاا هی بیا
مشترااا بوجود آاد ه راههای کنترل ه حل ه فصل اان تضاد منافع به رح زار می با د:

در اان خصوس رکت مشاهر سرمااه اذاری هدف حافظ طبق ماده  ۴۱دستورالعمل سبداردانی عمل کرده ه در صورتی کیه
تضاد منافع بین سبد ارداا ه مشتری به هجود آاد ،اهلوات با مشتری می با ید در صیورتی کیه سیبدارداا ایا کارکنیاا هی
ذانفع با ند،مطابق ماده  ۷۲دستورالعمل سبدارداا،ازارش آا را افشا می نمااند.
ازارش ذانفعاا
با توجه به الزامات تعیین ده در ماده ۷۲دستورالعمل تاسیس ه فعالیت سبد ارداا ،ابالغیی از سیوی سیازماا بیورا ه اهرا
بهادار مبنی بر ارائه ازا رش ادهاری در مورد ذانفعاا که در جهت اعمال نظارت بر فعالییت سیبدارداا ه کنتیرل تضیاد منیافع
احتمالی بین رکت سبدارداا ه سرمااهاذاراا مصوب اشته است ،رکت مشاهر سرمااه اذاری هدف حافظ ازارش خیود را
به صورت دهره ای بر اساا ماده مذکور ه در جهت اعتماد سازی ه رضااتمندی ذانفعاا پس از رهع بیه کیار یرکت در ااین
قسمت ارائه خواهد نمود ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذال ارائه ده است:
ماده  ۷۲درصورتیکه سبدارداا ،هرقهی بهاداری خاس را بهنام مشتری خود خراد ،فرهش اا نگهداری میکند در حیالی کیه
(الف) رکت سبدارداا اا ا خاس هابسته به آا اا (ب) کارکناا سبدارداا اا ا خاس هابسته به آاها ،در آا هرقیهی بهیادار
مطابق تبصرهی  ۴اان ماده ذانفع محسوب می وند ،ه سبدارداا از اان موضوع مطلع بوده اا از طراق دراافیت ایزارشهیای
موضوع تبصرهی  ۷۷اان ماده از اان موضوع مطلع ده با د ،آاااه سبدارداا موظف است بالفاصله کارکنیانی کیه هظیفیهی
سبداردانی برای مشترااا را به عهده دارند ،از اان امر مطلع نموده ،طی ازارشهاای که حداقل هرماه تهیه می ودحسابرا ه
امین خود را ،از اان موضوع مطلع کند ه در ازارشهای دهرهای که به مشتری میدهد ،اان موضوع را افشا نمااد اطالعات ارائه
ده به کارکناا مذکور ،حسابرا ،امین ه مشتری در اجرای اان ماده امل موارد زار است:





مشخصات هرقهی بهادار
رح منافع ذانفع در آا هرقهی بهادار
تاراخ ذانفع دا ه تاراخ خاتمهی ذانفعی (درصورتیکه قبل از تاراخ ازارش ،ذانفع یدا افیراد موضیوع اانمیاده
خاتمه اافته با د)



اطالعات خراد ه فرهش اهرا بهادار ااد ده به نام مشتری از زماا ذانفع دا اا تاراخ ازارش قبلی هر کدام دارتیر
است تا خاتمه ی ذانفعی اا تاراخ ازارش هر کدام زهدتر با د ( امل :تعداد اهرا بهادار معامله ده ،تاراخ معاملیه،
قیمت معامله ،مبلغ معامله ه در صورت دسترسی ،مشخصات طرف معامله به تفکیک هر هرقهی بهادار )



اطالعات مربوط به نگه داری اهرا بهادار ااد ده در سبد اختصاصی از تاراخ ذانفیع یدا ایا تیاراخ ایزارش قبلیی
هرکدام دارتر با د تا خاتمهی ذانفعی اا تاراخ ازارش هر کدام زهدتر با د ( امل تعداد اهرا بهادار نگهداری ده،
قیمت تمام دهی هر هرقه ه قیمت تمام دهی کل)

تبصره: ۱درصورتیکه اک خص از تغییر قیمت اک هرقهی بهادار ،به طور مستقیم اا غیر مستقیم سود اا زااا نمااید ایا آا
هرقه ی بهادار برای هی حقو اا منافعی ااجاد کند اا از معامالت آا هرقهی بهادار منتفیع یود ایا خیود نا یر هرقیهی بهیادار
محسوب ود ،آاااه خص ااد ده ،نسبت به آا هرقهی بهادار ،ذانفع محسوب می ود بنابراان خص از جملیه در یراا
زار ،ذانفع هرقهی بهادار محسوب میاردد


درصورتیکه مالک هرقهی بهادار با د



درصورتیکه اختیار خراد اا فرهش هرقهی بهادار را به داگری اعطاء اا از داگری دراافت نموده با د



درصورتیکه هرقهی بهادار را قرض ارفته اا قرض داده با د



درصورتیکه پذارهنواسی اا فرهش هرقه ی بهادار را تعهد کرده با د اا بازاراابی برای پذارهنواسی ایا فیرهش هرقیهی
بهادار را پذارفته با د اا مشاهر نا ر در زمینهی عرضه هرقهی بهادار با د اا در اان موارد با داگراا مشارکت دا یته
با د



درصورتیکه نا ر هرقهی بهادار با د.

تبصره: ۷کارکناا سبدارداا موظفاند بالفاصله پس از ذانفع دا خود اا اطالع از ذانفع دا هراک از ا خاس هابسیتهی
خود نسبت به هر هرقهی بهادار ،موضوع را با جزئیات کامل به سبدارداا ازارش کنند در صورت درخواست ا یخاس موضیوع
بندهای  ۷الی  ۲مادۀ  ،۷۲سبدارداا موظف به ارائهی جزایات اان اطالعات به ا خاس ااد ده خواهد بود ااین اطالعیات در
حدهد قید ده در اان ماده ،در اختیار مشترااا قرار می ایرد ه جزایات اطالعات به صورت محرمانه نزد سیبدارداا نگیهداری
ده ه در اختیار مشترااا اا ساار کارکناا (به استثنای کارکنانی کیه هظیفیهی تهییهی ایزارش موضیوع ااین میاده را بیرای
حسابرا ،امین ه مشتری به عهده دارند) قرار نمیایرد

