
گذاران محترم از اصول بنیادین و فرآیندهای کلیدی شرکت سرمایهشفافیت و ارائه گزارش عملکرد به 
های خود به روز دارایی اطالعاتگذاران به منظور سهولت دسترسی سرمایهاست؛ لذا به سبدگردان اعتبار

ای از طریق سامانه های استاندارد دورهگذاری، گزارشهای سرمایهویا صندوق تحت قراردادهای سبدگردانی
 www.etebar.online یگذار سرمایهو سامانه  گذاری()برای سبدهای سرمایه سبداختصاصی مدیریت 

های تفصیلی هر یک از صندوق اطالعاتهمچنین ت. ارائه شده اس (گذاریهای سرمایهبرای صندوق)
 .مورد نظر قابل مطالعه است یگذار سرمایهدر درگاه معین شده برای صندوق  یگذار سرمایه

 گذاریهای تحت مدیریت سبدگردان اعتبار بر اساس ضوابط وتمامی استانداردهای گزارشگری سرمایه
دستورالعمل  28و  27شود؛ لذا مواد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می ابالغیای هدستورالعمل

 :صورت تفصیلی در ادامه این مطلب درج شده استفعالیت سبدگردان به تأسیس و
كند در داري مينام مشتري خود خريد، فروش يا نگهي بهاداري خاص را بهكه سبدگردان، ورقهدرصورتي

ب( كاركنان سبدگردان يا اشخاص وابسته حالي كه؛ )الف( شركت سبدگردان يا اشخاص وابسته به آن يا )
شوند، و سبدگردان از اين اين ماده ذينفع محسوب مي 1ي ي بهادار مطابق تبصرهها، در آن ورقهبه آن

اين ماده از اين موضوع مطلع شده  2ي هاي موضوع تبصرهموضوع مطلع بوده يا از طريق دريافت گزارش
ي سبدگرداني براي مشتريان را به عهده اصله كاركناني كه وظيفهگاه سبدگردان موظف است بالفباشد، آن

شود حسابرس و امين خود را، از هايي كه حداقل هرماه تهيه ميدارند، از اين امر مطلع نموده، طي گزارش
دهد، اين موضوع را افشا نمايد. اطالعات اي كه به مشتري ميهاي دورهاين موضوع مطلع كند و در گزارش

 :شده به كاركنان مذكور، حسابرس، امين و مشتري در اجراي اين ماده شامل موارد زير استارائه 
 ي بهادار،مشخصات ورقه -1
 ي بهادار،شرح منافع ذينفع در آن ورقه -2
كه قبل از تاريخ گزارش، ذينفع شدن افراد موضوع ي ذينفعي )درصورتيتاريخ ذينفع شدن و تاريخ خاتمه -3

 يافته باشد(،  اين ماده خاتمه
اطالعات خريد و فروش اوراق بهادار يادشده به نام مشتري از زمان ذينفع شدن يا تاريخ گزارش قبلي هر  -4

ي ذينفعي يا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد )شامل: تعداد اوراق بهادار معامله كدام ديرتر است تا خاتمه
و در صورت دسترسي، مشخصات طرف معامله به تفكيك شده، تاريخ معامله، قيمت معامله، مبلغ معامله 

 ي بهادار( وهر ورقه



داري اوراق بهادار يادشده در سبد اختصاصي از تاريخ ذينفع شدن يا تاريخ گزارش اطالعات مربوط به نگه -5
بهادار ي ذينفعي يا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد )شامل تعداد اوراق قبلي هركدام ديرتر باشد تا خاتمه

  .ي كل(ي هر ورقه و قيمت تمام شدهداري شده، قيمت تمام شدهنگه
 :تبصره يك
ي بهادار، به طور مستقيم يا غير مستقيم سود يا زيان كه يك شخص از تغيير قيمت يك ورقهدرصورتي

ار منتفع شود ي بهادي بهادار براي وي حقوق يا منافعي ايجاد كند يا از معامالت آن ورقهنمايد يا آن ورقه
ي بهادار، ذينفع گاه شخص يادشده، نسبت به آن ورقهي بهادار محسوب شود، آنيا خود ناشر ورقه

 :گرددي بهادار محسوب ميشود. بنابراين شخص از جمله در شرايط زير، ذينفع ورقهمحسوب مي
 ي بهادار باشد؛كه مالك ورقهدرصورتي -1
 ي بهادار را به ديگري اعطاء يا از ديگري دريافت نموده باشد؛ش ورقهكه اختيار خريد يا فرودرصورتي -2
 ي بهادار را قرض گرفته يا قرض داده باشد؛كه ورقهدرصورتي -3
نويسي يا ي بهادار را تعهد كرده باشد يا بازاريابي براي پذيرهنويسي يا فروش ورقهكه پذيرهدرصورتي -4

ي بهادار باشد يا در اين موارد با ي عرضه ورقهد يا مشاور ناشر در زمينهي بهادار را پذيرفته باشفروش ورقه
 ديگران مشاركت داشته باشد؛

 .ي بهادار باشدكه ناشر ورقهدرصورتي -5
 :تبصره دو

اند بالفاصله پس از ذينفع شدن خود يا اطالع از ذينفع شدن هريك از اشخاص كاركنان سبدگردان موظف
ي بهادار، موضوع را با جزئيات كامل به سبدگردان گزارش كنند. در صورت هر ورقه ي خود نسبت بهوابسته

اين اطالعات  جزيياتي ، سبدگردان موظف به ارائه26 ۀماد 7الي  2درخواست اشخاص موضوع بندهاي 
به اشخاص ياد شده خواهد بود. اين اطالعات در حدود قيد شده در اين ماده، در اختيار مشتريان قرار 

داري شده و در اختيار مشتريان يا ساير گيرد و جزييات اطالعات به صورت محرمانه نزد سبدگردان نگهمي
موضوع اين ماده را براي حسابرس، امين و مشتري  رشي گزاي تهيهكاركنان )به استثناي كاركناني كه وظيفه

 گيرد.به عهده دارند( قرار نمي


