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. یدسازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گرد از 30/30/8003 یخدر تار 863556شرکت به شماره  یتمجوز فعال ینهمچن

موضوع  واقع است. 2 الکپ ،خرمشهر، نبش کوچه شکوه یابانخ ی،شمال یسهرورد یابانشرکت در تهران خ یمرکز اصل

در حد امکانات  یهثانو یهابهادار در عرضهاوراق یدو تعهد خر یسینویرهتعهد پذ یسی،نویرهپذفعالیت اصلی شرکت شامل 

 است. یطواجد شرا یاشخاص حقوق مشابه/ ینهادها یربا سا یکاسند یلتشک یقاز طر یاخود  یمال

 رکتساختار مدیریتی ش
مجوز  30/30/8003سرمایۀ امید به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  تأمینشرکت 

انواع خدمات مالی  ۀسرمایۀ امید یک نهاد مالی تخصصی است که به ارائ تأمینفعالیت خود را از این سازمان اخذ نمود. 

تعهد ادغام و تملیک،  ۀرزشیابی، مشاوربهادار، ااوراق  فروشایی، بازاریابی و مالی، بازارگردانی، مدیریت دار تأمینشامل 

ها های مشابه آنو کار و فعالیتسنجی و کسب های امکانها، تهیه گزارشعرضه و پذیرش شرکت ۀنویسی، مشاورپذیره

 ورزد.مبادرت می

 (عام سهامی) امید سرمایه تأمین ماموریت بیانیه
برترین خدمات مالی زیر را به مشتریان کلیدی  های پیشروسالریزی مناسب در برآنیم تا با برنامهدون، مطابق استراتژی م

 شرکت ارایه نماییم:

 مالی از طریق انتشار اوراق منفعت، صکوک جعاله، خرید دین، صندوق پروژه؛ تأمینسازی تنوع •

 سبدگردانی؛ •

 طراحی و پیشنهاد ابزارهای نوین مالی؛ •

صندوق جسورانه، صندوق طال، صندوق با درآمد ثابت و  اندازی و مدیریتراهسازی مدیریت دارایی از طریق عتنو •

 صندوق امالک و مستغالت و صندوق کاالیی؛

 مدیریت دارایی و بازارگردانی سهام؛ •

 مشاوره در حوزۀ مدیریت ریسک؛ •

 ها بر اساس جدیدترین الگوها؛اصالح ساختار شرکت •

 ؛ابزارهای مشتقهندازی اراه •

 اندازی معامالت الگوریتمی؛راه •

 نویسی سهام؛انجام تعهد پذیره •

 الملل؛مالی بین تأمین ۀمشاور •

 گذار خارجی؛جذب سرمایه •

 های توجیهی صنایع و .... .ها به عنوان ناظر مالی، تأیید طرحایفای نقش در پروژه •
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گروه امید و گرروه مشرتریان بانرک     ۀهای زیرمجموعارایه خدمات مالی به شرکتهای گذشته، رویکرد استراتژیک در سال

فعان کلیدی، حضور در بازارهای زیر مبنای فعالیت شررکت قررار خواهرد    نرضایت ذی تأمینسپه بوده است. اکنون با هدف 

 گرفت:

  تامین مالی دولت در زمینهREIT 

 توسعه(؛ های بزرگ طرحهای متقاضی اصالح ساختار )شرکتشرکت 

 های بزرگ؛گذاریهای بازنشستگی، بیمه، نهادهای مالی و سرمایهصندوق 

 بنیان(؛های دانشکار جدید )مانند شرکتواندازی کسبمتقاضیان راه 

 گذاران خارجی(؛متقاضیان پوشش ریسک )سرمایه 

 گذاران نهادی و حقیقی داخلی )بازار پول، بازار سرمایه(؛سرمایه 

 محور فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؛های پروژهشرکت 

 های فلزی و فلزات اساسی.محور فعال در صنعت استخراج کانههای پروژهشرکت 

گرذاری  یابنرده در سرطک کشرور هردف    خدمات متنوع به بازارهای نوظهور و رشد ئۀهای محیطی آتی، ارابر اساس ضرورت

های استراتژیک به همراه خواهد داشت که مهمتررین آن بره شررح    شهای جدید چالرگردید. بر این اساس فعالیت در بازا

 زیر است:

 های ناظر بر فعالیت شرکت؛  نامهها و آیینتغییرات گسترده دستورالعمل 

 بوروکراسی اداری و عدم وجود زیرساخت مناسب؛ 

 محدود بودن بازارهای جدید؛ 

 ناسب؛باال بودن هزینه بازاریابی یا عدم وجود سیستم بازاریابی م 

  سرمایه در بازارهای جدید؛ تأمینناشناخته بودن برند 

 .عدم تناسب نیازهای بازارهای جدید با محصوالت فعلی 

های خاص هستیم کره  گمان برای ارایه خدمات متمایز و متنوع به مشتریان در بازارهای جدید نیازمند ایجاد شایستگیبی

هرای  المللری، ارتقرای سررمایه   ها و موسسات معتبر برین مکاری با سازمانو ه توان به توسعه شراکتها میاز مهمترین آن

 های نوین مدیریتی اشاره نمود.انسانی، استقرار و بکارگیری نظام

 امید سرمایه تأمین شرکت استراتژیک اهداف
 طراحی ابتکارات و نوآوری مالی متناسب با نیاز مشتری؛ 

 بازاریابی و عملیات پیشبرد فروش؛ ۀتوسع 

 المللی؛های بینهای داخلی و مشارکتهمکاری ۀعتوس 
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 خلق ثروت و ارزش افزوده برای سهامداران؛ 

 سازی مستمر منابع انسانی موجود و جذب منابع انسانی کارآمد و نگهداشت آن از خلق مزیت رقابتی از طریق توانمند

 طریق مکانیزم جبران خدمات استراتژیک.
 

 03/33/8031به  یمنتهسال مالی  یبرا دیام یهسرما ینشرکت تأم یدستاوردها
  میلیارد ریال طی دو مرحله؛ 00444میلیارد ریال به مبلغ  00944افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 

  میلیارد ریال  00444میلیارد ریال از  00544نویسی میلیارد ریال انواع اوراق تأمین مالی شامل پذیره 00444 نویسییرهپذتعهد
میلیارد ریال  704،0میلیارد ریال از  000544 در قالب کنسرسیوم عام( ی)سهام یپاسا یلاتومب یدتول شرکت اوراق مرابحه

شرکت توسعه  میلیارد ریال اوراق منفعت 040444میلیارد ریال از  000444 عام( ی)سهام خودرویرانا شرکت اوراق رهنی
شرکت میلیارد ریال اوراق اجاره  50444یلیارد ریال از م 00444و  در قالب کنسرسیوم نفت و گاز صبا اروند )سهامی خاص(

 ؛در قالب کنسرسیوم خاص( ی)سهام ینتوسعه اعتماد مب
 بانکی؛ و بورسی ثابت با درآمد بهادار اوراق ریال میلیارد 0509،0 متوسط بازارگردانی 

  یه؛سرما یشافزا همورد قرارداد مشاور 0انجام 
  ی؛مورد قرارداد ارزشگذار 0انجام 

 سنجی مالی؛مورد قرارداد امکان 0جام ان 
  سهام؛ یسینویرهسمت تعهد پذ یمورد قرارداد قبول 0انجام 
 گهر در صندوق بازارگردانی اختصاصی امید های تأمین سرمایه امید0 سیمرغ0 بجهرم0 کگهر و گلبازارگردانی سهام شرکت

 ایرانیان؛

 اوراق با درآمد ثابت تحت تعهد بازارگردانی شرکت و سهام موجود در  های معامالتی در بازارگردانیگیری از الگوریتمبهره
 صندوق بازارگردانی اختصاصی امید ایرانیان؛ 

  تبدیل صندوق سهامی بذر مبتنی بر صدور و ابطال بهETF 0 افزار قابل معامله اندازی سیستم نرمی0 راهمتول تأییدیهاخذ
 گذاری بذر امید آفرین؛صندوق سرمایه

  واحد ارتباط با مشتریان ایجاد(CRMبرای صندوق سرمایه )گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان؛ 

 گذاری تحت مدیریت شرکت؛سرمایه هایواحدهای صندوق ابطال و صدور و هویت احراز استقرار سیستم 

 یو موسسات مال سکیر تیریترجمه و انتشار کتاب مد John Hall نظام ی ابزار مشتقه0 طراحیگذار0 انتشار کتاب قیمت 
 مالی0 توسعه دیکشنری مالی؛ سواد آموزش و سنجش

 ؛آموزش 04405استاندارد  و معامالتپذیری0 شروع به خدمت و جامعه هایدستورالعمل ینتدو 

 ؛سکیپرر یندهایفرآ یکنترل اقدامات یبازنگرروش اجرایی ممیزی داخلی0  دوینتها0 بازنگری فرآیندها و شاخص 

 اندازی سیستم تیکتینگ جهت ارائه خدمات بهتر و سریع نویسی و راههبرنامITاندازی بانک مدارک و مستندات0 راه0 راه-

و مانیتورینگ  TMG SERVERافزاری اندازی فایروال نرمهای شرکت و راهبرای بروزرسانی سیستم  wsusاندازی سرور
 و کنترل پهنای باند؛

 و مقررات و مجوزها ینبانک قوان یارتقا یی0و مقررات پولشو ینقوان یدوره آموزشی برگزاربانک قراردادها0  یارتقا.  
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 یدام یهسرما تأمین شرکتشده در شناسایی  هایریسک
کرده  ریسک سازمانی یریتمد سازییادهپی خود اقدام به روهای پیشریسکبرای مدیریت سرمایه امید  تأمینشرکت 

، اجرای هاآنهای مقابله با ها، تحلیل و ارزیابی، اتخاذ استراتژیریسک شناسایی له شاممرحل 5است. بنابراین در 

در این راستا کمیتۀ مدیریت ریسک پس از تصویب منشور آن . گرددارزیابی، مدیریت ریسک انجام میها و استراتژی

مدیره، دو نفر از  هیأتاعضای مدیرۀ شرکت، آغاز به کار کرد. اعضای دارای حق رأی کمیته شامل یکی از  هیأتتوسط 

معاونان شرکت و دو نفر از کارشناسان خبرۀ بازار سرمایه هستند و دبیر آن مدیر ریسک و مهندسی مالی است. در 

های شود، ارزیابی ریسکتشکیل میدر شرایط مقتضی با حضور رئیس کمیته رسمیت خواهد داشت، جلسات کمیته که 

ده و پیشنهادات کارگروه ریسک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهای کمیته شرو، نتایج مطالعات انجامپیش

گردد. در صورت تصویب، استراتژی مقابله با ریسک به واحدهای ذیربط ابالغ و به مدیره ارسال میهیأتبرای تصویب به 

های معتبر و براساس تکنیک سرمایه امید تأمینی هاشناسایی ریسکگردد. سرعت در فرآیندهای شرکت جاری می

 :است شدهشناخته شده در سطک دنیا انجام گرفته و در نهایت به صورت نمودار زیر ارائه 
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  شرکت تأثیرگذار بر کسب و کار هایریسک
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 است: شدههای مالی و غیرمالی ارائه در زیربخش سرمایه تأمینمترتب بر شرکت های ریسک تعاریفجدول زیر در 

 تعریف ریسک نوع ریسک

 های مالی. ریسک8

 ریسک سیستمیک

سرمایه  تأمینهای سرمایه با سایر شرکت تأمینهای درونی موجود در شرکت ارتباطات و وابستگی

تواند به واسطۀ رخداد یک شکست در یک جزء از سیستم و تسری آن و همچنین کل صنعت می

 تأمینام سیستم یا بازار و تسری آن به شرکت در تمام سیستم یا بازار، منجر به بروز بحران در تم

 شود.سرمایه 

 ریسک رقابت

های سرمایه، شرکت تأمینهای گذاری، شرکتگذاری، مشاوران سرمایههای سرمایهصندوق

بندی به عنوان گذاری و موسسات رتبههای سرمایههای کارگزاری، شرکتسبدگردانی، شرکت

گردند و باید به سهم و درصد بازار داخلی و خارجی سوب میسرمایۀ امید مح تأمینرقبای شرکت 

 در این خصوص توجه کرد.

 ریسک بازار

های شرکت و پتانسیل سود یا زیان ناشی از تغییرات در شرایط بازار مانند به علت ماهیت فعالیت

م، قیمت نرخ بهره، قیمت کاالها، نرخ مبادالت و سایر متغیرهای اقتصادی و مالی مانند قیمت سها

 .استسرمایه  تأمینروی شرکت های پیشارز و شرایط بازارگردانی، ریسک بازار یکی از ریسک

 ریسک نقدشوندگی

پذیری و تبدیل دارایی به پول نقد و پاسخ قیمت به حجم معامالت به عنوان ریسک سهولت تسویه

ریسک یک ریسک شود. این سرمایۀ امید مطرح می تأمینهای شرکت نقدشوندگی در فعالیت

توان به دهد برای یک دورۀ زمانی خاص یک دارایی، سهام یا کاالیی را نمیمالی است که نشان می

 سرعت و بدون تأثیر قیمت بازار معامله کرد.

 ریسک سرمایه

سرمایۀ امید و ایجاد  تأمینهای کسب و کار شرکت ریسک ترکیب سرمایه برای مدیریت فعالیت

ها در طول دوران های مربوط به آن فعالیتها با توجه به نرخ سود و ریسکپرتفوی بهینۀ دارایی

 است.سرمایه  تأمینثبات و ناپایدار اقتصادی، متوجه شرکت 

 ریسک نقدینگی

مدت، ناتوانی در ریسک نقدینگی در شرکت از سه عامل ناتوانی در اجرای تعهدات مالی کوتاه

منابع مالی کوتاه مدت با  تأمیننیاز و نیز ناتوانی در مدت در هنگام منابع مالی کوتاه تأمین

های اصلی خود در گیرد. همچنین شرکت به دلیل فعالیتهای مقرون به صرفه نشأت میهزینه

های خود، معرض ریسک عدم توانایی برای به دست آوردن وجه نقد کافی به منظور پرداخت بدهی

هاست و حتی ممکن مهم و قابل توجه برای شرکت هایقرار دارد. ریسک نقدینگی، یکی از ریسک

 ها در وضعیت نامناسب اقتصادی شود.است سبب ورشکستگی آن

 ریسک اعتباری
این ریسک، ریسک شکست و یا ضرر و زیان ناشی از نکول مشتری، همکار و یا کشور، برای 

 دهد.را مد نظر قرار میسرمایه  تأمینشرکت 
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 های غیر مالی. ریسک2

 شهرت ریسک

گذاری و یا رویدادهایی که ممکن است اعتماد به شرکت به دلیل وجود ریسک معامله، سرمایه

گذاران، یکپارچگی شرکت و یا صالحیت آن را در مقابل مشتریان، پیمانکاران، سرمایه

 بخشد در معرض کاهش شهرت قرار دارد. گذاران، کارکنان و عموم مردم تنزل قانون

 نیریسک نیروی انسا

کارآمد بوده و و  متخصصهای متکی بر نیروی انسانی که شرکت در زمره شرکتبا توجه به آن

سطک های متکی بر منابع انسانی در و رقابت میان شرکت گرددبنیان محسوب میشرکت دانش

 با ریسک منابع انسانی در ابعاد مختلف مواجه است. همواره شرکت باالیی قرار دارد؛ لذا  بسیار

 سک قوانین و مقرراتری
شرکت به علت تغییرات در قوانین مختلف در جامعۀ اقتصادی و نظام حاکم بر بازار سرمایۀ کشور،  

 دهد.با ریسک قوانین و مقررات مواجه است. این ریسک به شدت شرکت را تحت تأثیر قرار می

 ریسک سیاسی

های سیاسی رو به از ریسک امروزه جامعۀ تجارت جهانی همانند گذشته با سطک قابل توجهی

ها تغییر شکل داده و هم اکنون ریسک سیاسی یک روست، اما بدیهی است که ماهیت این ریسک

پدیدۀ بسیار پیچیده و چند بعدی است که جامعۀ تجارت جهانی را به ویژه در مورد ارزیابی دقیق 

 و مدیریت آن به شدت به چالش کشیده است. 

 ریسک عملیاتی

های عملیاتی و های زیان و ضرر حاصل از فعالیتای از ریسکبا مجموعهسرمایه  تأمینشرکت 

های بازار مربوط خطاهای انسانی ناشی از عوامل خارجی مواجه است که نه به مسائل و ریسک

های اعتباری؛ مانند ریسک انطباق، ریسک مدیریت، ریسک مدل، ریسک شود و نه به ریسکمی

 ر و ریسک فرآیند.افزانوآوری، ریسک نرم

 ریسک رویداد
های شرکت اثرات تواند در فعالیتآمیز در سطک کشور و دنیا میریسک ناشی از حوادث فاجعه

 باالیی داشته باشد.

 ریسک حاکمیت شرکتی

منابع، ارتقای  استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفادۀ بهینه از

فرض اولیۀ حاکمیت شرکتی  .هاستنفعان شرکترعایت انصاف و حقوق ذی پاسخگویی، شفافیت،

گردد، این است که واحد یند حسابرسی مستقل، که یکی از اجزای بسیار مهم آن تلقی میآو فر

 تجاری به دنبال حفظ منافع سهامداران خود و افزایش ارزش سهام آنان باشد. 

 

بندی شده است. بندی و اولویتطبقه سرمایه امید تأمینریسک  ۀقالب نقششده بر اساس اهمیت در های شناساییریسک

است  قادرشده در جدول فوق، های اشارهای ریسکگیری دقیق و تحلیل منظم و دورهاندازهسرمایه امید با  تأمینشرکت 

ریسک  ۀکمیت در یشنهادیهای پها اعمال نماید. استراتژیمدیریت کارای این ریسک در راستایهای مؤثر را استراتژی

های موجود در بندی ریسک. اولویتشوندها در قالب تئوری و عمل پایش میمورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشی آن

 است:امید به شرح نمودار زیر  ۀسرمای تأمینشرکت 
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 8031آذر  03در سال مالی منتهی به  امید ۀسرمای تأمیننقشۀ ریسک )ماتریس ریسک( شرکت 

 
شده  یبندرتبه براساس شدت اثر 8001و  8007، 8006 یمال یهاسال یشده در ط ییشناسا هاییسک( ر8ر جدول )د

 داده شده است. یشنما یکدیگرو انحراف آنها از 
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 8031-31های مالی تأمین سرمایۀ امید طی سالهای شرکت ریسک مقایسۀ رتبۀ شدت اثر(: 8جدول )

 
 

 های حاکی از آن است که اهمیت ریسک در نقشۀ ریسک های شرکت تأمین سرمایۀ امیدحلیل ریسکنتایج تجزیه و ت

کمتر شده و  8007نسبت به سال  8001در سال  و سیستمیک نقدشوندگی، عملیاتی، سرمایه، نیروی انسانی، سیاسی

 8007نسبت به سال  8001ال در س رویدادو حاکمیت شرکتی ، شهرت و اعتبار، قوانین و مقررات، رقابتهای ریسک

در  نقدینگیو  ، اعتباریهای بازاراند. الزم به ذکر است که از نظر شرکت تأمین سرمایۀ امید ریسکتر قلمداد شدهبااهمیت

روی شرکت پیشهای ریسک در همان رتبه و میزان اهمیت قرار دارند. از نظر کنترلِ 8007نسبت به سال  8001سال 

های ها به استثنای ریسکسایر ریسک. در اندنشدهدچار تغییر  نیروی انسانی شهرت و اعتبار، و هاینیز تنها ریسک

یج تجزیه و تحلیل ها از کنترل بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردارند. نتانقدشوندگی و سیاسی، سایر ریسک

است و لذا  باالشدت در این گزارش میزان روایی نظرسنجی به دهد که أمین سرمایۀ امید نشان میهای شرکت تریسک

 بندی بدست آمده بسیار حائز اهمیت است.های شرکت بر اساس رتبهتوجه به ریسک

( رنگ سبز درون هر سلول نشان دهندۀ میزان انحراف رتبۀ ریسک در آن سال نسبت 8الزم به ذکر است که در جدول )

سلول بیشتر به رنگ  ،رودریسک به سمت کم اهمیت پیش می باشد. بنابراین هر چه رتبۀهای مورد مقایسه میبه سال

 آید و نشان از پایین آمدن رتبۀ ریسک نسبت به سال قبل است.میسبز در
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 و ریسک رقابتی رقابت وضعیتبررسی 
 به توجه با. هستند فعالیت حال دراز سازمان بورس و اوراق بهادار  مجوز اخذ با سرمایه تأمین شرکت 0 اکنون هم

بر اساس است.  گردیده محاسبه و ضریب جینی تمرکز بتنس، HHI شاخص قالب در رقابت شدت طالعات موجود،ا

بوده و برعکس هر چه عدد بزرگتر از  ترباشد محیط فعالیت، رقابتی 2،333هر چه عدد شاخص کوچکتر از  HHIشاخص 

 تر خواهد بود. باشد محیط انحصاری 2،333

 تأمینبا وجود گسترش حجم بازار، با ورود  یو بازارگردان یسینویرهتعهد پذ ۀدر دو حوز یمال تأمیندر صنعت خدمات 

از  یمال تأمینخدمات ار است و باز یافته یششدت رقابت افزا ی،قبل هاییهسرما تأمینو فعال شدن  یدجد هاییهسرما

است؛ حال آن به اوج خود رسیده 8005 و با حفظ تداوم، این شرایط در سال درآمده است یرقابتبه حالت  8000سال 

دهد رقابت در بخش مدیریت ها نشان میوضعیت رقابت در مدیریت دارایی بوده است. یرقابتیمهن یباًقبل از آن تقر که

 تأمینرا برای صنعت  HHIشدۀ جدول زیر شاخص محاسبه های با درآمد ثابت به شدت افزایش یافته است.صندوق

 دهد: زیر نشان میسرمایه در خدمات 

 

 یهادرصد از شرکت 03 یاردر اخت یبازارگردان یتدرصد فعال 77 یباًتقر 8008تمرکز در سال  بتبر اساس شاخص نس

که عدم  ینیج یبضر بر اساس یناست. همچن یافتهدرصد کاهش  00سال به  5 ینسبت ط ینصنعت بوده است و ا

 یهاشاخص تمامی مجموعاست. در  یافته یشبت در صنعت افزارقا دهد،نشان میدر صنعت را  یکسان یپراکندگ

های درخواستی برای بخشی از این رقابت در نرخ .هستند یهسرما تأمینرقابت در صنعت  یشافزا یانگرمحاسبه شده ب

از  هاسرمایه تأمیننویسی نمود یافته که این موضوع موجب کاهش سطک درآمدهای پذیرش تعهدات بازارگردانی و پذیره

مدیره و مدیرعامل شرکت  هیأتکه توسط  امید سرمایه تأمیناین محل شده است. یکی از موضوعات استراتژیک شرکت 

اندازی کسب و کارهای جدید با هدف مدیریت ریسک رقابت بوده است. نیز قرار گرفته است ایجاد تنوع درآمدی و راه

در صنعت تأمین مالی نیز محاسبه شده است.  8001و  8007های برای سال HHIالزم به ذکر است که میزان شاخص 

 نسبتاً رقابتی قرار دارد.در ایران در این دو سال در وضعیت  اوراق بهادار نویسییرهپذ در رقابتها بر اساس یافته
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ی که براساس آخرین اطالعات مال 8007و  8006های تأمین سرمایه در سال مالی های مالی شرکتدر جدول زیر نسبت

 ، ارایه شده است:گذاری استهای فعال در صنعت بانکداری سرمایهشرکت

 8031سال مالی  های تأمین سرمایه برایبرخی از شرکتهای مالی نسبت -الف

 
 8031سال مالی های تأمین سرمایه برای برخی از شرکتهای مالی نسبت -ب

 

 

که  8006در سال مالی  یهسرما ینبا صنعت تأم یدما یۀسرما ینشرکت تأم یدرآمد یاجزا یسۀمقادر جدول زیر 

شود شرکت شود. همان طور که مشاهده میاطالعات آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است، ارایه می

 درصد از کل درآمد صنعت تأمین سرمایه را به خود اختصاص داده است. 83تأمین سرمایه امید حدود 
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اطالعات دو شرکت تأمین سرمایه دیگر در سایت کدال به دلیل پذیرش در تابلوی بورس اوراق بهادار، با توجه به افشای 

در جدول زیر برخی از مهمترین اطالعات مالی پایان سال مالی گذشته دو شرکت یادشده به همراه اطالعات شرکت 

 تأمین سرمایه امید ارایه شده است:

 شرح

 شرکت های تأمین سرمایه

 نوین لوتوس امید 

03/33/8031 03/33/8031 23/82/8031 

 54.280.010 83.103.843 0.283.440 هاجمع دارایی

 42.560.558 0.083.172 120.350 هاجمع کل بدهی

 7.333.333 5.333.333 4.033.333 سرمایه

 88.640.101 7.580.261 1.017.003 جمع حقوق صاحبان سهام

 4.407.286 0.3700.376 2.322.172 درآمد حاصل از ارایه خدمات

 4.250.278 2.000.406 8.766.206 سود )زیان عملیاتی(

 0.038.208 2.245.586 8.730.354 سودخالص

ROE 23% 03% 00% 

 

ای، شکاف بسیار زیادی در تأمین مالی با توجه به واردات محور بودن عمدۀ اقتصاد کشور در خصوص کاالهای سرمایه

رخ داده است. با تکیه بر شاخص دالر آمریکا، اگر در چند ماه اخیر ارز  نرخواردکننده به دلیل نوسانات های برای شرکت

بیش از  8006که نسبت به سال  ریال است 820،333حدود  در دالرباشد، قیمت  8001 آذر ماه 03 مبنای مقایسۀ دالر
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ای واردات کاالهای سرمایهمورد نیاز جهت مالی منابع تأمین  برای تولیدی و صنعتیهای . لذا شرکتبرابر شده است 5/0

انتشار اوراق فرآیند در را منابع ریالی بیشتری ناچار هستند آالت و تجهیزات( به موازات افزایش نرخ ارز )عمدتاً ماشین

نقش  ،ر پولهای تأمین سرمایه در کنار نهادهای فعال در بازا. با توجه به اینکه شرکتجذب نمایند خود تأمین مالی

نرخ ارز، باید پاسخگوی حجم باالتری  قابل توجه ها بر عهده دارند، لذا با نوساناتخطیری در تأمین مالی دولت و شرکت

از تأمین مالی ریالی از سوی متقاضیان خود باشند. از سوی دیگر بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، 

های تأمین سرمایه منوط به دارا بودن کفایت سرمایه رگردانی اوراق بدهی از سوی شرکتنویسی و بازاقبول تعهدات پذیره

ها آن دارد. لذا با توجه به ها و بدهیمناسب است که این موضوع رابطۀ مستقیم با حجم سرمایۀ شرکت و ماهیت دارایی

 رسد درآالت، به نظر میهیزات و ماشیننوسانات شدید ارزی در کشور و افزایش منابع مالی مورد نیاز برای واردات تج

نیازهای تأمین مالی مشتریان به پاسخگویی  خود برای راهی غیر از تقویت کفایت سرمایهتأمین سرمایه  هایآینده شرکت

 4،033از  در مرحله اول سرمایۀ خود را 8001رو شرکت تأمین سرمایه امید در سال مالی از این .داشتد نخود نخواه

افزایش میلیارد ریال  7،333میلیارد ریال به  6،333و در مرحلۀ دوم از افزایش داده  میلیارد ریال 6،333ریال به میلیارد 

 . داده است

 تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه 
 ایمودهباز طریق بازار سرمایه  هاهای دولتی و شهرداریو سازمان حجم تأمین مالی دولت شاهد افزایش های اخیردر سال

از حجم  سرمایه معامله در بازاراوراق دولتی قابل حجم به طوری که بر اساس روندی کامال رو به رشد در حال حاضر،

هزار  8،066آمار منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود  آخرین اوراق شرکتی پیشی گرفته است. طبق

 10هزار میلیارد ریال معادل  8،800، حدود 8001 آذر ماهزار برای پایان میلیارد ریال مانده اوراق بدهی منتشره در با

هزار  50درصد ) 4یعنی  شرکتی و مابقیسهم اوراق هزار میلیارد ریال(  874درصد ) 80 حدود درصد متعلق به دولت و

ها نیز از تأمین شهرداریها، دولت و است. بنابراین عالوه بر شرکت هامربوط به اوراق مشارکت شهرداری میلیارد ریال(

های و صندوق های تأمین سرمایهشرکت منتشره،دارند. براساس آمار درخور توجهی مالی از طریق بازار سرمایه سهم 

گذار و به عنوان سرمایه هم هستند که در بازار پرقدرت اوراق دولتییکی از مشتریان  گذاری تحت مدیریت ایشانسرمایه

کنند. این موضوع میزان آفرینی مینقش در فرآیند انتشار و فروش آن بازارگرداننویس و رهمتعهد پذیهم به عنوان 

تحت تأثیر های متقاضی را ها به نیازهای تأمین مالی شرکتکفایت سرمایه و در نتیجه میزان پاسخگویی تأمین سرمایه

راهکار مناسب برای پاسخگویی مناسب به این بنابراین تقویت کفایت سرمایه از طریق افزایش سرمایه  .قرار خواهد داد

میلیارد ریال به  7،333در همین راستا شرکت تأمین سرمایۀ امید قصد دارد که با افزایش سرمایه از میزان  موضوع است.

میلیارد ریال در دو مرحله، ریسک ناشی از این محل را به حداقل برساند. از طرف دیگر موضوعی که در الیحۀ  88،333

تومان از محل فروش و  یلیاردهزار م 13 ۀشده است دولت به انداز بینییشپاین است که وجود دارد  8000جۀ سال بود
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درخواست کرده است که با  یحهال ینتر، دولت در امنابع کسب کند. به عبارت ساده ی،اسالم یانواع اوراق مال یواگذار

 یکند. دولت برا یافتدر یهبازار سرما زتومان پول ا یلیاردهزار م 13از  یشب یهو فروش آن در بازار سرما یانتشار اوراق مال

 ینبا درآمد ثابت، ا گذارییهسرما یهاآن بر صندوق یبدون در نظر گرفتن اثرات احتمال ی،از فروش اوراق دولت یناناطم

 "ر"در بند مشخصاً نموده است.  یخود در اوراق دولت هایییدرصد از دارا 53حداقل  گذارییهها را ملزم به سرماصندوق

 :آمده است 00سال  ۀبودج الیحۀ 5 ۀتبصر

برابر با  یصندوق در اوراق بهادار دولت هایییبا درآمد ثابت از کل دارا گذارییهسرما یهاصندوق گذارییهسرما حداقل

( قانون رفع موانع 87ماده )بند )ب(  هاییاتمال هاییمهمشمول جر یفتکل ین. عدم انجام اشودیم یینپنجاه درصد تع

 یاتیبا سازمان امور مال یکشور است و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکار ینظام مال یو ارتقا یرپذرقابت یدتول

 حکم است. ینا یاجرا یبرا

نیز پوشش  های احتمالی ناشی از این محل راتواند ریسکبنابراین موضوع افزایش سرمایۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید می

 دهد.

 های بانکیشمار شدن پرداخت آن به سپردهو ماه سود نرخ ریسک تغییرات
در اوراق بهادار  تحت مدیریت شرکت ای از منابعتأمین سرمایه امید، همواره بخش عمده به دلیل ماهیت فعالیت شرکت

ها سهم باالیی از گذاریحاصل از این سرمایه رو درآمدگردد و از اینگذاری میهای بانکی سرمایهبا درآمد ثابت و سپرده

تواند عایدات شرکت را با نوسانات بااهمیتی همراه دهد. بنابراین نوسانات در نرخ سود بانکی میدرآمد کل را تشکیل می

ازده های بازارگردانی اوراق بدهی، تغییر در نرخ سود بانکی موجب تغییر در نرخ بسازد. همچنین از منظر بررسی هزینه

های بازارگردانی شرکت را به یحی( خریداران اوراق شده و در نتیجه افزایش یا کاهش هزینهترجمورد انتظار )یا نرخ 

توجهی از اوراق تحت تعهد بازارگردانی شرکت طبق دستور و مجوز همراه دارد. با توجه به این که اکنون بخش قابل

درصد منتشر شده و عمدۀ منابع متعلق به تأمین سرمایه نیز  81اً کمتر از های عمومسازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ

گذاری شده است، لذا افزایش نرخ سود بانکی در نویسی و بازارگردانی در این اوراق سرمایهبه دلیل پذیرش تعهدات پذیره

ماید و لذا از این محل هزینه های ترجیحی باالتری را به خریداران پرداخت نشود شرکت به ناچار نرخآینده موجب می

شرکت تأمین سرمایه امید  آینده،افزایش نرخ سود بانکی در در صورت بازارگردانی با اهمیتی شناسایی نماید. بنابراین 

های متعددی از جمله کاهش های بازارگردانی تحت تاثیر ریسکبابت خرید اوراق برگشتی و به دنبال آن افزایش هزینه

عکس این موضوع با کاهش نرخ سود بانکی محقق  ی تعهدات بازارگردانی و ریسک ورشکستگی گردد.ایفادرآمد، عدم

کمینه شمار به پرداخت سود ماه برایها و مؤسسات اعتباری همچنین براساس ابالغیه بانک مرکزی به بانکخواهد شد. 

های تأمین سرمایه و مالی به خصوص شرکتهای بانکی به جای سود روزشمار، اکثر نهادهای هسپردشده در مبلغ سپرده

های بانکی از حساب های متعددهای خود عمدتاً با واریز و برداشتکه در فعالیت با درآمد ثابت گذاریهای سرمایهصندوق
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شوند که این با ریسک عدم دریافت سود سپرده برای منابع در گردش خود مواجه می ،هستند روبرو در طول هر ماه خود

بنابراین  های مختلف تحت تأثیر قرار دهد.ها را با توجه به حجم جابجایی منابع در داراییتواند درآمد آنع میموضو

تواند به گذاری کارآمد در اوراق با درآمد ثابت میهای بانکی و سرمایهریزی مناسب در مدیریت وجوه در سپردهبرنامه

 ون این مهم در شرکت تأمین سرمایه امید محقق شده است.یت ریسک یادشده کمک شایانی نماید که تاکنمدیر

  سیاسی های اقتصادی و سایر تحوالتتحریم ریسک
های اقتصادی و تحوالت های مترتب بر درآمد و سودآوری شرکت تأمین سرمایه امید، تأثیر تحریمیکی دیگر از ریسک

اضی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه های متقای و دنیا بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکتسیاسی منطقه

هایی که موفق به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه با مشارکت شرکت است. این موضوع برای شرکت

های اقتصادی کند. با فرض برقرار بودن تحریماند و یا قرار است در آینده اقدام نمایند، صدق میتأمین سرمایه امید شده

ها، در صادرات محصوالت، دریافت وجوه حاصل از های آتی این احتمال وجود دارد که تعدادی از این شرکتدر سال

آالت و امثال آن با مشکالتی روبرو گردند. بنابراین این احتمال وجود فروش خارجی و خرید مواد اولیه، تجهیزات، ماشین

ای یا اصل مبلغ اوراق منتشره خود نباشد. گرچه ریسک اصلی آن به رکن ی دورهدارد که ناشر قادر به پرداخت سودها

نویسی و ها به دلیل پذیرش تعهدات پذیرهگردد، ولی بالتبع بخشی از این ریسکضامن پرداخت سود و اصل اوراق برمی

رو، بررسی مالی پیشبازارگردانی متوجه شرکت تأمین سرمایه خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت که در سال 

نویسی و بازارگردانی پیش از گذشته اهمیت دارد و های شرکت متقاضی انتشار اوراق قبل از پذیرش تعهدات پذیرهریسک

از  های مترتب بر آن، غیرمنطقی است.صرفاً پیگیری افزایش حجم انتشار اوراق در بازار بدون ارزیابی و سنجش ریسک

نویسی و بازارگردانی، ابتدا گزارش جامع ریسک در خصوص وضعیت مالی و شرایط پذیرهرو برای پذیرش تعهدات این

گیرد اقتصادی کسب و کار ناشر که توسط واحد مدیریت ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایه امید تدوین می

 گردد. گیری میمورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نسبت به رد یا پذیرش آن تصمیم

 انسانی منابع ریسک
، هستند شرکت تأمین سرمایۀ امید با آن روبروها و از جمله اکثر شرکت شرایط کنونی اقتصاد کشوردر مسألۀ دیگری که 

، 8001. در سال مالی بودتر خواهد پررنگ 8000مالی در سال رسد اثرات آن به نظر میکه  استانسانی  منابع ریسک

درصد و در پی آن کاهش قدرت  43به دالیلی چون افزایش نرخ تورم به حدود وضعیت معیشتی نیروی انسانی شرکت 

از سوی سازمان امور مالیاتی با  های مالیات بر حقوق به دلیل اصالح طبقات مالیاتیخرید و همچنین افزایش هزینه

 شرکت رب مفیدمواجه شده است. این موضوع در طول زمان موجب خواهد شد نیروی انسانی خبره و دارای تجا مشکل

سایر نهادهای مالی برای بهبود وضعیت معیشتی و دستیابی به حقوق و دستمزد باالتر از بدنه شرکت خارج و جذب 

های منابع بنیان و متکی بر مهارت، تخصص و تواناییکه شرکت تأمین سرمایۀ امید شرکتی دانشگردند. از آن جایی
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پذیر است، لذا خروج از امکان نیروی انسانی کارآمده در سایۀ تالش شدانسانی خود بوده و تحقق بودجه هدفگذاری

ها عالوه بر این که ریسک کاهش درآمد و سودآوری شرکت تأمین سرمایه را برای سال شرکت و جذب در سایر شرکت

سازد. میهای مختلف کسب و کار با مخاطرات جدی مواجه دهد، سهم بازار شرکت را در حوزهرو افزایش میمالی پیش

تواند ریسک از دست لذا بهبود وضعیت اقتصادی نیروی انسانی با افزایش حقوق و دستمزد برای جبران فشار تورم می

شرکت تأمین سرمایۀ امید در  ها را تا میزان قابل قبولی کاهش دهد.دادن منابع انسانی کارآمد و به تبع آن سایر ریسک

 شرکتی تمهیداتی اندیشیده است.این راستا و با تکیه بر اصول حاکمیت 

 ریسک شهرت
و  یمشتر یارهایمع ی،مال یارهایمع یکل یاراز سه معبرای محاسبۀ ریسک شهرت در شرکت تأمین سرمایۀ امید 

بر اساس پایش انجام گرفته در ها تحلیل دادهونتایج بدست آمده در بخش تجزیه کارکنان استفاده شده است. یارهایمع

ها در وضعیت مناسبی قرار دارد و لذا در دارایی خالص و بازده سود نشان داد که شرکت از نظر حاشیۀ، 8001دی ماه 

این دو شاخص ریسکی را متحمل نیست. بنابراین از لحاظ این دو شاخص ریسک شهرت در شرکت وجود ندارد. همچنین 

دهد وسکی، آلتمن و اسپرینگیت نشان میهای احتمال ورشکستگی از دیدگاه سه مدل زمیجنگاه کلی و جامع به شاخص

که شرکت تأمین سرمایۀ امید از این نظر نیز ریسک شهرت خیلی پایینی دارد. شاخص دیگری که مشخص کنندۀ ریسک 

 8000ها مثبت است. لذا در سال منفی و برای سایر سال 8000نقدی است که برای سال  جریانات شهرت است نوسانات

 با مالی، هایصورت اصالحیۀ نظر های دیگر ریسک شهرت در حداقل ممکن است. ازو در سالریسک شهرت وجود دارد 

است، لذا از این نظر  کرده منتشر را اصالحی مالی هایدر مواردی صورت شرکت تأمین سرمایۀ امید اینکه به توجه

نویسی، انتشار )بازارگردانی، پذیرههای مختلف تواند به شهرت شرکت آسیب وارد نماید. شاخص سهم بازاری از جنبهمی

، لذا وضعیت ریسک شهرت شرکت از این نظر در استاوراق بدهی و ...( در میان معیارهای مشتری در جایگاه متوسط 

بندی اعتباری بر مبنای کفایت سرمایه، شرکت تأمین سرمایۀ امید با حداقل جایگاه متوسطی قرار دارد. از نظر رتبه

 و است، زیرا که باالترین رتبه در میان صنعت متعلق به این شرکت است. از معیارهای کارکنانریسک ممکن روبرو 

متصدیان، شاخص حقوق و دستمزد به دلیل مثبت بودن و همچنین به دلیل اینکه از شاخص تورم ساالنه باالتر است 

گذشته این شاخص روند نزولی نشان دهندۀ عدم ریسک شهرت در شرکت است. البته با توجه به اینکه طی سه سال 

سازی سیستم تواند نوعی ریسک را به شهرت شرکت وارد نماید. از طرفی با توجه به تعریف و پیادهداشته است، می

گریدینگ شخصی و شغلی پرسنل در شرکت تأمین سرمایۀ امید، که اخیراً انجام گرفته است، وضعیت جبران خدمات 

شود که شرکت شود. به طور کلی با توجه به نتایج مشخص میاز ریسک شهرت کاسته میکارکنان بهبود یافته است و لذا 

های مالی از وضعیت شهرت خوبی برخوردار تأمین سرمایۀ امید به عنوان یک نهاد مالی فعال و به عنوان یکی از واسطه

ت موفق شهرت، عالوه بر درک است و تصویر ذهنی برند برای این شرکت امتیاز مطلوبی را دریافت کرده است. مدیری
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یابد و ها و یا مقدماتی است که از طریق آن، شهرت توسعه میهای سنجش آن، نیازمند شناسایی محرکماهیت و روش

ها و مقدمات، اگر تأثیر منفی )یا مثبت( تواند در ایجاد و بازسازی شهرت سهیم باشد. این محرکاینکه چه چیزهایی می

ها ممکن است رسانند. از نظر مدیریت ریسک، اینای سازمان آسیب )بهبود( میخود به شهرت پایه داشته باشند، به نوبۀ

 کند.ها را بیشتر میتر یا مقدار آنها را محتملخطراتی در نظر گرفته شوند که زیان

 ریسک سیاسی 
ده و شرکت تأمین سرمایۀ امید های فعال در ایران، ریسک سیاسی بوهای تمامی شرکتبا توجه به اینکه یکی از ریسک

گیرد. های خود به آن اشاره داشته است، در این بخش گزارش ریسک سیاسی ایران مورد اشاره قرار میهم در گزارش

مورد را تعریف کرده که بیشترین استفاده را در محاسبۀ ریسک سیاسی  82، شاخصی متشکل از (ICRG) جیآرسیآی

گذاری، نزاع داخلی، نزاع خارجی، فساد، اقتصادی، وضعیت سرمایه -ولت، شرایط اجتماعیص شامل ثبات ددارد. این شاخ

های مذهبی، نظم و قانون، وضعیت دموکراسی و کیفیت حضور نظامیان در سیاست، حضور دین در سیاست، تنش

لی پول و سایر مؤسسات الملبندی مورد تائید و استفادۀ محققین، بانک جهانی و صندوق بینبروکراسی است. این شاخص

از  8اسآر.المللی است. پی.بینی ریسک بینها برای تخمین و پیشمالی قرار گرفته است و یکی از پرکاربردترین روش

ها، کشورهای مختلف را بر حسب های ریسک سیاسی کرده و با استفاده از آنآوری دادهاقدام به جمع میالدی 8013سال

 8014 هایسال های مربوط بهداده گزارش ریسک سیاسی ایران، وده است. بر این اساس دربندی نمریسک سیاسی رتبه

 .است ها( مورد استفاده قرار گرفته)با توجه به محدودیت داده 2380 الی

 جی( ایرانآرسیشاخص ریسک سیاسی )آی
( روند صعودی را طی کرده 8060شود شاخص ریسک سیاسی از ابتدا )سال مشاهده میاز نمودار زیر همان طور که 

ها و حتی یک سال بعد از های جنگ تحمیلی نوسان زیادی در عدد شاخص وجود ندارد و در این سالاست. در طول سال

شود. به محض خاتمه جنگ، شاخص بندی میدسته« ریسک بسیار باال»کشور، در محدوده جنگ، ریسک سیاسی 

علیرغم افت و خیز  8014الی  8073های هندۀ ریسک پایین است. در سالدیادشده افزایش قابل توجهی دارد که نشان

قرار « ریسک متوسط»کم، شاخص تقریباً ثبات داشته و باالتر از روند کلی بوده است و ریسک سیاسی کشور در محدوده 

طول این مدت،  رود و درشود و ریسک سیاسی باال میبه بعد روند نزولی شروع می 8014-8015اما از سال ؛ گیردمی

قرار « ریسک بسیار باال»در مرز محدوده  8003و در سال شود بندی میطبقه« ریسک باال»ده ریسک سیاسی در محدو

 یسکر» ۀبه محدود یاسیس یسکصورت گرفت که به دنبال آن ر 8002-8006سال  ۀانعقاد برجام در محدود گیرد.یم

 یسکموجب شد که ر 8006-8001 یهاسال ۀبرجام در محدود ۀاهداز مع یکاشد. در ادامه خروج آمر یکنزد« متوسط

 گردد.« باال یسکر»دوباره وارد محدوده  یاسیس

                                                      
1. PRS (Political Risk Services) 
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 www.prsgroup.com: منبع داده

  حاکمیت شرکتی
 یجادد عملکرد شرکت، ابهبو و همچنین دستیابی به اهداف آن شامل در راستای مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی

تالش کرده  شرکت تأمین سرمایه امیدمدیره  هیأت ،و سهامداران نفعانیدر برابر ذ مدیرههیأت ییو پاسخگو یتشفاف

 82/31/8007از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  آنابالغ دستورالعمل اصول حاکمیت شرکتی را قبل از است 

ریسک، های تخصصی کمیته ادارۀبا مالی مورد گزارش  در دورهمدیره  هیأترو، از این. به نحو احسن اجرا نماید

در راستای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی حرکت نماید. در ادامه  سعی نمود ،رفاهی و تسهیالتو  ،حسابرسی

، تحصیالت و 03/30/8001سال مالی منتهی به  برای تأمین سرمایه امید مدیره شرکتهیأت حقیقی مشخصات اعضای

 شده است: ها آوردهتجارب آن

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prsgroup.com/
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ف
ردی

 

 شخص حقیقی

 مدیره هیأت
 ایو مدارک حرفه تجارب تحصیالت  سمت

8 
ابوالقاسم شمسی 

 جامخانه

 هیأت یسرئ

 غیرموظف -یرهمد

 -فوق لیسانس

حسابداری و علوم 

 مالی

عامل و  هیأتگذاری سهام و عضو مدیر کل دفتر قیمت -8

 ان خصوصی سازیمعاون سازم

 و کارشناس ارشد مالیاتی سازمان امور مالیاتی ممیز -2

 معاون مالی، اداری و برنامه ریزی ستاد اجرایی -0

عامل و معاون آماده سازی و اصالح ساختار  هیأتعضو  -4

 ها سازمان خصوصی سازیبنگاه

2 
مریم زمانی 

 فریزهندی

 هیأت یسرئ یبنا

 غیرموظف -یرهمد

 -فوق لیسانس

 حسابداری

 کارکنان بانکها یصندوق بازنشستگگذاری رئیس سرمایه -8

کارکنان  یصندوق بازنشستگگذاری مدیر امور سرمایه -2

 بانکها

 هاکارکنان بانک یصندوق بازنشستگمعاون مالی  -0

0 
 یمحمدرضا دهقان

 احمدآباد
 یرهمد یأتعضو ه

مالی  –دکتری 

 )گرایش بانکداری(

 بانک سپهمشاور هیأت مدیرۀ  -8

 انداز تجارت به دانعضو هیأت مدیرۀ شرکت چشم -2

گذاری گذاری و سبدگردانی صندوق سرمایهمدیر سرمایه -0

 مشترک سپهر صادرات

4 
سیدمحمد مهدی 

 بهشتی نژاد

 -مدیره هیأتعضو 

 موظف

آینده  -دکتری

 پژوهی

 یهآت یرگرانتدب یگذاریهشرکت سرمامدیره هیأتعضو  -8

 یرانیانا

 ملت یمهشرکت بمدیره  هیأتضو ع -2

 یرانا یبانک مل یشرکت کارگزارمدیره  هیأتعضو  -0

 یآورفن یقات وتحق، وزارت علومرئیس اداره در  -4

5 
حبیب رضا حدادی 

 سیاهکلی

مدیرعامل و عضو 

 مدیرههیأت

 -فوق لیسانس

بازرگانی گرایش 

 مالی

 یدام یگذاریهسرما یریتشرکت گروه مدیره مد هیأتعضو  -8

 یشرکت کارگزاری و ادار یمال یرمد یره ومد هیأتعضو  -2

 یرانا یبانک مل

 بورس اوراق بهادار تهرانی امور مال یرمد -0 

 ر شرکت شتابکای داخل یحسابرس یرمد -4

 

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانشرکت دستورالعمل حاکمیت شرکتی 42براساس ماده 

 آذرماه 03ه منتهی به ماه 82دوره مالی ، حقوق و مزایای مدیران اصلی برای الغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهاداراب

 ارایه شده است: 8001

خالص نابه طور  سال مالی مورد گزارشجلسه در  82مدیره برای هیأتمجموع حق حضور اعضای غیرموظف  -8

 .استریال  میلیون 487مبلغ 
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 یالر یلیونم 5،218مورد گزارش به طور ناخالص مبلغ  یشرکت در سال مال یرعاملمد یایمزامجموع حقوق و  -2

 881صورتجلسه شماره  7در بند  شدهیین( بوده که کمتر از سقف تعیالر یلیونم 0،411)به طور خالص مبلغ 

است.  یدهپرداخت گرد مدیره یأته 28/38/8001مورخ  801صورتجلسه شماره  2و بند  83/35/8007مورخ 

درصد مبلغ حقوق و  75معادل  یرهمد یأتعضو موظف ه یایسقف حقوق و مزا یادشده،مطابق با صورتجلسات 

 .یدگرد یینتع یرعاملمد یایمزا

برابر  شرکت مدیران ارشد اجرایی شامل معاونان و مدیران واحدهای سازمانی ی ناخالصمجموع حقوق و مزایا -0

 است. میلیون ریال( 84،051مبلغ )به طور خالص  میلیون ریال 81،711

به موضوعات مربوط ، 82/31/8007در تاریخ  سازمان بورس و اوراق بهاداراز سوی  یادشدهدستورالعمل  مطابق با ابالغیه

 یتعضو یتمحدود، تعداد اعضای مستقل و غیرموظف، میزان سهام وثیقه مدیران، یرهمد هیأتعضو مستقل نحوۀ انتخاب 

رو شرکت تأمین سرمایه امید پس از تصویب از این .استاالجرا الزم 08/36/8001، از تاریخ شرکت چند یرهمدهیأتدر 

های تأمین سرمایه که برای شرکت های حاکمیت شرکتی، اقدام به ارسال اساسنامه پیشنهادیمنشور هر یک از کمیته

است که در  نمودهمان بورس و اوراق بهادار به ساز تهیه شده بود، دستورالعمل حاکمیت شرکتیمفاد مبتنی بر  کامالً

 سازی حاکمیت شرکتی به مرحلۀ اجرا درخواهد آمد.صورت موافقت با آن، مراحل بعدی پیاده

به شرح زیر  تخصصی هایکمیته، تأمین سرمایه امید شرکتدر  حاکمیت شرکتیسازی اصول پیادهدر چارچوب همچنین 

 :در حال فعالیت هستند

 :یحسابرس ۀیتکم

 یاز اثربخش ینانو بهبود آن جهت کسب اطم یرهمد هیأت ینظارت یتمسئول یفایبا هدف کمک به ا یحسابرس ۀکمیت

 یاستقالل حسابرس ی،داخل یحسابرس یاثربخش ی،مال یسالمت گزارشگر ی،داخل یهاو کنترل ینظام راهبر یندهایفرآ

 یزمان یممر هادر این کمیته خانم شده است. یلمقررات و الزامات تشک ین،قوان یتآن و رعا یمستقل و اثربخش

و یک تن از کارشناسان خبرۀ حسابرسی در این کمیته  مدیره شرکت هیأتاعضای  به عنوانیزهندی و فاطمه رضایی فر

 .است حضور دارند و دبیر آن نیز حسابرس داخلی شرکت

 : ریسکمدیریت  ۀکمیت

، معاون به عنوان رئیس کمیته مدیره هیأتنژاد عضو مهدی بهشتیمحمد سید آقای شامل  مدیریت ریسک ۀاعضای کمیت

 بر عهدۀ آن یدبیرکارشناسان خبرۀ بازار سرمایه هستند و  دو تن ازگذاری و توسعۀ بازار و خدمات مالی، معاون سرمایه

از  شدهیضوتف یاراتو اخت یشرکت یتبر اساس الزامات حاکم یسکر یریتمد یتهکم .است مدیر ریسک و مهندسی مالی

. شکل گرفته استشرکت  یکاستراتژ یهابه اهداف و برنامه یابیدست یبرا یریتبا هدف کمک به مد یرهمد هیأت یسو

 سازییکپارچهبر  یسع ی،مال یبازارها ۀیطدانان و کارشناسان مجرب در حمشاوره از حقوق خذضمن ا یتهکم ینا

ارشد در  یرانآن و کمک به مد یوربهره یشافزا یالزم در راستا یهایشنهادشرکت، ارائه پ هاییتفعال یسکر یریتمد
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و  یابیشرکت را ارز یسکر یریتمد رچوببه صورت ماهانه، مناسب بودن چا یتهکم ینا یندارد. همچن هاگیرییمتصم

 .کندیگزارش م یرهمد هیأترا به  یجکنترل نموده و نتا

 استخدام: ۀکمیت

با ترکیب نمایندۀ حسب ضرورت  ل انتخاب و استخدام کارکنان، کمیتۀ استخداممنظور حسن اجرای دستورالعمبه 

)رئیس کمیته(، معاون یا مدیر بالفصل حوزه یا واحد متقاضی حسب مورد یا  مدیر اداری و منابع انسانیمدیرعامل، 

رعامل در این کمیته مدیر در حال حاضر نمایندۀ مدیشود. نمایندۀ وی و کارشناس منابع انسانی )دبیر کمیته( تشکیل می

های این کمیته نظارت بر تنظیم و انتشار آگهی استخدام، نظارت بر نحوۀ برگزاری آزمون. استریسک و مهندسی مالی 

گیری نهایی در مورد جذب و استخدام داوطلبان را های تخصصی و تصمیمشخصتی و توانایی ذهنی، انجام مصاحبه

 برعهده دارد.

 :یالتکمیتۀ رفاهی و تسه

این کمیته متشکل از مدیرعامل یا نمایندۀ ایشان، مدیر اداری و منابع انسانی و مدیر مالی است که وظیفۀ نظارت بر 

سطک کیفی و کمی  ءحسن انجام و اجرای امکانات رفاهی و گسترش هر چه بیشتر رفاه در شرکت و همچنین ارتقا

 هده دارد.گیری در خصوص تسهیالت مالی را برعامکانات و تصمیم
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 چارت سازمانی شرکت تأمین سرمایه امید
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 شرکت هایفعالیت چارچوب
 بهرادار،  اوراق سود پرداخت ضمانت نویسی،یرهتعهد پذ ی،بازارگردان خدمات ارایۀ حاصل سرمایه تأمین عملیاتی درآمدهای

 هرای سپردهدر انواع اوراق بهادار و  گذاریسرمایه از حاصل سود و یخدمات مال یۀو ارا گذاریسرمایه هایصندوق مدیریت

 :ها به شرح زیر استاز مدیریت یک هر تخصصی هایفعالیت و عملیاتی واحدهای. است احتمالی دیرکرد جرایم و بانکی

 المللیداخلی و بین مالی تأمین -

 بدهی؛ اوراق انتشار عرضۀ و پذیرش مشاورۀ 

 بهادار اوراق انواع نویسیپذیره تعهد. 

  مالیه مشاور خدمات -

 بورس؛ در جدید سهام عرضۀ و سرمایه افزایش مشاورۀ 

 ارزشگذاری؛ 

 پذیرش؛ مشاورۀ 

 کار؛وکسب طرح تدوین 

 سنجیامکان گزارش تهیۀ. 

 هادارایی مدیریت -

 نروع  4 بره  جاری سال درشرکت  یریتتحت مد یهاتعداد صندوق گذاری؛سرمایه هایصندوق مدیریت 

 صرندوق  سرهام،  نروع  از امیردآفرین  بذرقابل معامله  گذاریسرمایه صندوق از عبارتند که یافت افزایش

 برازارگردانی  اختصاصی گذاریسرمایه صندوق ثابت، درآمد با نوع از ایرانیان امید گنجینه گذاریسرمایه

 .زرافشان طالی صندوق و ایرانیان امید

 گذاری و بازارگردانیسرمایه خدمات -

 اوراق مرابحره،  اوراق مشرارکت،  اوراق شرامل  برازار  در بدهی اوراق عانوا از ایگسترده طیف بازارگردانی 

 اجاره؛ اوراق و ، اوراق منفعتسلف

 از طریق کد بازارگردانی شررکت و همچنرین صرندوق اختصاصری برازارگردانی امیرد        سهام بازارگردانی

 ؛ایرانیان

 بهادار اوراق فروش و بازاریابی. 

 ریسک و مهندسی مالی مدیریت -

 ؛ه مدیریت ریسک سازمانیارایه مشاور 

 ؛های متقاضیارایه خدمات پژوهشی به سازمان 

 های مرتبط با مدیریت ریسک شرکت؛تدوین گزارش 

 تشکیل کمیتۀ مدیریت ریسک در راستای حاکمیت شرکتی؛ 

 های مترتب بر مدیریت منابع در اختیار شرکت.گذاری جهت بررسی ریسکتشکیل کارگروه سرمایه 
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 شرکت مایهسر ساختار تحلیل
 تأمیننقدی سهامداران  آوردۀ شده و حال مطالبات محل از کنون تا تأسیس ابتدای از امید سرمایۀتأمین سرمایۀ شرکت

 4.033 مبلغ به ذیل شرح به مرحله 5 طی که بوده ریال میلیارد 8.333 تأسیس بدو در شرکت سرمایۀ. است شده

 سهام از درصد 83 ،8006 سال آذر 20 در. است یافته افزایش 03/30/8006 به منتهی مالی سال پایان در ریال میلیارد

رو از این .گردید عرضه تهران بهادار اوراق تابلوی دوم بورس در ریال 8،633 قیمت هرسهم با امید سرمایۀ تأمین شرکت

  آید.به حساب می رانای سرمایه تأمینشده در بورس در صنعت سرمایه امید به عنوان اولین شرکت پذیرفته تأمینشرکت 

شرکت از مبلغ  یهسرماشرکت تأمین سرمایه امید،  86/37/8007 فوق العاده مورخ یمجمع عموم یماتبر اساس تصم

ویب قرار درصد مورد تص 42ی به میزان از محل مطالبات و آورده نقدال میلیارد ری 7،333 به مبلغ یالر میلیارد 4،033

درصد دیگر در  23و  شدیال( انجام رمیلیارد  8،833مبلغ د به صورت قطعی )به میزان درص 5/22گرفت که از این میزان 

جلسۀ هیأت مدیره در تاریخ  پیروکه  ه بودریال( قرار گرفت میلیارد 8،333مدیره )به میزان مبلغ  هیأتاختیار 

  میلیارد ریالی تصویب شد. 8،333 سرمایۀ افزایش 21/30/8001

 

 تاریخ ثبت ردیف
سرمایه )میلیارد ریال( افزایش  مبلغ افزایش سرمایه 

 )میلیارد ریال(
 درصد افزایش سرمایه

 سرمایه جدید سرمایه قبلی

8 31/82/8008  8،333 8،533 533 53 

2 27/30/8002  8،533 8،063 463 08 

0 22/32/8004  8،063 2،483 453 20 

4 24/37/8004  2،483 0،876 766 02 

5 28/30/8005  0،876 4،333 124 26 

6 32/35/8006  4،333 4،033 033 5/22  

7 86/32/8001  4،033 6،333 8،833 44/22  

1 27/30/8001  6،333 7،333 8،333 66/86  
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 03/33/8031 یخدر تار یدام یهسرما ینسهامداران شرکت تأم یبترک

 

 

 شرکت دسترس در مالی منابع
متعلق به  مالی منابع. استشرکت  به متعلقاست که  وجوهی شامل میدا سرمایه تأمیندر دسترس شرکت  یمال منابع

باال مانند انواع اوراق با درآمد  یبا نقدشوندگ یمال یدر ابزارها یهکسب و کار صنعت تأمین سرما یتشرکت با توجه به ماه

میلیارد ریال  447 مبلغ .ددگرمی گذاریسرمایه آن امثال و بانکی سپردۀ گواهی ،در بورس و فرابورس شدهیرفتهثابت پذ

 88،572حدود شرکت مدت های کوتاهگذاریحجم سرمایههمچنین گذاری شده است. بانکی سرمایه هایحسابدر 

درصد آن در انواع  74حدود  قابل معامله، درصد آن در انواع اوراق با درآمد ثابت 87میلیارد ریال است که حدود 

گذاری سرمایه و صندوق جسورانهو مابقی در اوراق غیر بورسی ، سهام و طال ثابتگذاری با درآمد های سرمایهصندوق

مضافاً شرکت تأمین . های تجاری و غیرتجاری استدریافتنیها مربوط به از دارایی ریال اردمیلی 240حدود شده است. در 

 هاخالص دارایی رآمد ثابت( با ارزشگذاری گنجینه امید ایرانیان )در اوراق با دسرمایه سرمایه امید مدیریت صندوق

 صندوقمیلیارد ریال،  8،456صندوق بازارگردانی اختصاصی امید ایرانیان با ارزش حدود میلیارد ریال،  20،008حدود 

میلیارد  016میلیارد ریال و صندوق زرافشان امید ایرانیان با ارزش  628بذرآفرین امیدایرانیان )در سهام( با ارزش حدود 
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 قوانین چارچوب در صندوق نوع و ماهیت به توجه با گذاریسرمایه هایصندوق مدیریت تحت را بر عهده دارد. وجوه ریال

  .شودمی گذارییهسرما یمال یدر انواع ابزارها سرمایه، بازار ناظر نهاد مقررات و

  نقدی جریانات و نقدینگی بررسی
 کهدهد یم نشان 03/30/8007نسبت به  را شیافزادرصد  07حدود  03/30/8001شرکت در  یجار یهاییدارا حجم

مالی مورد گزارش  ۀدر دور و همچنین افزایش در موجودی نقد مدتهای کوتاهگذاریسرمایهناشی از  بخش عمدۀ آن

درصدی  5 افزایشگذشته مالی مشابه  سالمالی مورد گزارش نسبت به  سالهای غیرجاری شرکت در است. حجم دارایی

تاریخ  درهای جاری حجم بدهیهمچنین  .بوده است های بلندمدتگذاریافزایش سرمایهکه به دلیل  دهدشان میرا ن

بخش دهد که را نشان می درصدی( 824میلیارد ریالی ) 783افزایش  مشابه سال قبل نسبت به تاریخ 03/30/8001

درآمد عملیاتی در  .است هادریافتا، و همچنین پیشههای تجاری و سایر پرداختنیافزایش پرداختنیآن مربوط به  عمدۀ

آن  که عمدۀ دهدرا نشان میدرصد رشد  47حدود  دوره مشابه سال قبل،نسبت به  03/30/8001منتهی به  سال مالی

 54) گذاری در اوراق بهادارو سود حاصل از سرمایهدرصد(  62)درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق بهادار  به افزایش مربوط

 افزایش درصد 40 حدود دوره مشابه سال مالی قبلنسبت به  در این دورههای بازارگردانی هزینههمچنین  .است درصد(

 ها،این افزایش هزینهدلیل اصلی . میلیارد ریال رسیده است 283 حدود به رقممیلیارد ریال  848از رقم  است وداشته 

 .است گذارانمورد انتظار سرمایهاوت قابل توجه آن با نرخ و تف منتشرهپایین بودن نرخ سود اسمی اوراق 

 سرمایه امید تأمینشرکت  فکری و انسانی سرمایه
اگر چه کارکنان به عنوان کند. شود، بیان میمایش داده میکه توسط کارکنان نرا ذخیرۀ دانش سازمان  ،سرمایه انسانی

 آنها بداند.خود را مالک تواند نمی شرکتمطرح هستند ولی  سرمایۀ امید تأمیندر شرکت ترین دارایی سازمانی مهم

در همین راستا  شود.تواند منجر به افت حافظۀ سازمان شود و بنابراین تهدیدی برای سازمان محسوب میخروج افراد می

احساس تعلق  های منابع انسانی برای حفظ و افزایشها و دستورالعملنامهاقدامات مناسبی از جمله بازنگری در آیین

قابلیت جمعی سازمان در استخراج سرمایۀ امید با  تأمیندر شرکت سرمایه انسانی خاطر کارکنان انجام گرفته است. 

همچنین برای کاهش ریسک چسبندگی . شودمیتوصیف برای ارائۀ خدمات به بازار سرمایه و مشتریان ها حلبهترین راه

های الزم ای پایش شده و در صورت عدم کسب صالحیتشرکت به صورت دوره نیروهای انسانی ناکارآمد، نیروی انسانی

 : ردیگیم انجام ریز اقدامات دیام یۀسرما تأمین شرکت در یانسان ۀیسرما یاز اجزا کیهر  تیتقو یبرا .شوندمیجایگزین 

آنها  نجام مؤثر)منظور شناسایی مشاغلی که تحقق اهداف سازمان در گرو ا شرکتمشاغل استراتژیک  شناسایی -

 باشد(؛ می

 ؛های بهبودگیری مستمر سطک شایستگی کارکنان و استفاده از برنامهاندازه -

 ؛رضایت شغلی کارکنانمیزان تجزیه و تحلیل  و گیریاندازه -

 ؛رضایت شغلی افزایشبرای  های اصالحیسازی برنامهپیاده -

 سازمان؛ مشاغل یبرا ینیجانش جداول و یشغل یرهایمس ۀیته -

 ؛ستفاده از اطالعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آنهاا -
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  یریادگی سطک یدارا که یکارکنان یآت وضع بهبود به کمک یبرا یسازمان یهافرصت و هامشاوره ها،آموزش ارائه -

 .هستند مناسب

 فراوانی منابع انسانی به تفکیک تحصیالت

 درصد تعداد سطح تحصیالت ردیف

 0 6 دکتری 8

 6 4 وی دکتریدانشج 2

 20 80 فوق لیسانس 0

 02 28 لیسانس 4

 0 6 فوق دیپلم 5

 85 83 دیپلم 6

 833 11 جمع کل

 

 شرکت نمودار ترکیب میزان تحصیالت منابع انسانی

  
 

  شده شناسایی کمبودهای مازاد و مدیریت منابع مدیریت
 ریسک، میزان از کامل درک با هادارایی مختلف طبقات شرکت در اختیار در منابع تخصیص نحوۀ خصوص در گیریتصمیم

 صورتگذاری در کارگروه سرمایه شرکت اصلی مدیران همفکری و هماهنگی با هادارایی نقدشوندگی میزان و انتظار مورد بازدهی
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 و سیاسی قتصادی،ا هایزمینه در هاتحلیل و اطالعات گذاریو اشتراکبه صورت هفتگی در این راستا با تشکیل جلسات . گیردمی

سرمایۀ امید به دلیل ماهیت فعالیت خود و در راستای  تأمینشرکت  .شودمی گیریتصمیم مالی، بازارهای بر آن اثرات و اجتماعی

د. گذاری کنهای مالی با نقدشوندگی باال سرمایهنویسی و بازارگردانی در بازار باید منابع مازاد خود را در داراییایفای تعهدات پذیره

گذاری آن در که ترکیب سرمایه بوده الیر میلیارد 82،260 بلغم 03/30/8001های جاری شرکت در تاریخ جمع کل دارایی

 بهادارهای جاری شرکت در انواع اوراقدرصد از دارایی 04 حدود قابل مشاهده است. بر اساس این نمودار ذیلنمودار 

های تجاری و غیرتجاری دریافتنیدرصد نیز  2حدود های بانکی قرار دارد و سپردهدرصد نیز در  4 حدود .گذاری شده استسرمایه

  .است

 

 

 هاآن با مهم روابط از ناشی هاییسک، مدیریت رذینفعان با مهم روابط
 ترینمهم جمله از. گردندمی تلقی ذینفع باشند داشته تاثیر سازمان یک هایفعالیت روی بر که هاییگروه یا افراد کلی طور به

 مطرح زمینه این در که هاییریسک ترینمهم. هستند آن کارکنان و مشتریان سهامداران، ،امید رمایۀس تأمین شرکت ذینفعان

 ها،دارایی بازده خالص، سود حاشیۀ هایشاخص از است. گذارتاثیر ذینفعان با سازمان روابط بر که بوده شهرت ریسک است

 و نقدی جریانات نوسانات سود، دستکاری احتمال ،(زمیجوسکی و اسپرینگیت سه مدل آلتمن،بر اساس ) ورشکستگی احتمال

 ذینفعان با تعامل کیفیت دهندۀنشان هایشاخص از یکی عنوان به شهرت ریسک محاسبۀ جهت کارکنان دستمزد و حقوق
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ها آن نیازهای تأمین و ذینفعان با روابط تایراس در امید سرمایۀ تأمین شرکتدهد محاسبۀ موارد فوق نشان می. شودمی استفاده

 انیم در...  و یبده اوراق انتشار ،یسینورهیپذ ،یبازارگردان هایدر فعالیت بازار سهم شاخص. دارد قرار مناسبی وضعیت در

 یمتوسط اهگیجا در نظر نیا از دیام ۀیسرماتأمین شرکت شهرت سکیر تیوضع لذا ،مناسب ارزیابی شده است یمشتر یارهایمع

 از ریسک شغلی، گریدینگ سیستم سازیپیاده با امید سرمایۀ تأمین شرکت ،یانسان منابع و کارکنان به توجه نظر از. دارد قرار

 و حقوق افزایش روند به عنایت با همچنین. استداده کاهش ممکن میزان حداقل به را دانشی و خبره هاینیرو دادن دست

 .است شده توجه انسانی سرمایۀ به نیز ساالنه تورم کامل پوشش و مالی یهاصورت در ساالنه دستمزد

بوده که در  مشتریان دادن دست از ریسک مشتریان، با ارتباط در سرمایه امید تأمین شرکت روی پیش هایریسک از یکیهمواره 

از طریق  گذاریسرمایه و مالی دماتخ های مختلفبخش در باکیفیت در حداقل زمان خدمات ارایۀ با این راستا تالش شده است

عملکرد موفقی از خود نشان دهد که این موضوع  جدید مشتریان جذب و موجود مشتریان حفظ در ریسک مدیریت سازیپیاده

  .تاکنون محقق شده است
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 1تاثیرگذار هایاهرم انتظارات ذینفع ردیف

0 

 صاحبان) مشتریان

 و کار و کسب

 و تولیدی هایشرکت

 هایشرکت تی0خدما

 (بورسی غیر و بورسی

 زمان حداقل در نیاز مورد مالی منابع تأمین •

 هانرخ کمترین با ممکن

 فرآیند در متقاضیان مدیریتی هایتصمیم مکرر  تغییر •

 مالی تأمین برای سازیآماده

 مالی تأمین مختلف راهکارهای ارایه •
 با متقاضی هایشرکت مالی ساختار انطباق بودن زمانبر •

 سرمایه بازار الزامات

 در گذاریسرمایه از بیشتر سود به دستیابی •

 مدیریت تحت هایصندوق واحدهای

 متقاضی توسط مستندات ارایه در تاخیر •

 بدهی -دارایی وضعیت با مالی تأمین راهکار تطابق •

 متقاضی

 سرمایه بازار در رکود و رونق وضعیت •

 شرکت سهامداران 0

 سود توزیع هایسیاست • بیشتر سودآوری •

 شرکت سرمایه افزایش سیاست • گروه هایشرکت مالی تأمین •

 مالی تأمین ریسک افزایش و فعالیت حوزه در تنوع عدم • هزینه سازیبهینه •

 بودجه و برنامه تصویب • مقررات و قوانین رعایت •

 مصوبهایدستورالعمل و نامهآیین داشتن •
 هایمشیخط تعیین تجه کنترل و نفوذ از استفاده •

 مدیریتی

 جدید بازارهای به ورود از ممانعت • خدمات ارائه در سرعت •

7 
 اوراق و بورس سازمان

 هابورس و بهادار

 و متقاضی هایشرکت مالی تأمین در تسریع •

 تاسیس و گذاریسرمایه مشاوره خدمات

 صندوق

 ارایه در الزم هایمجوز تمدید عدم یا و صدور عدم تاخیر0 •

 مالی خدمات واعان

 خدمات ارایه نوین هایروش از گیریبهره •
 صدور و تسهیل در مالی نهادهای با یکسان رفتار عدم •

 مجوزها

 رقابتی و کیفیت با مالی خدمات ارایه •
 متقاضری  هرای شررکت  پرذیرش  بررای  سختگیرانه الزامات •

 پذیرش

 مالی تأمین مجوزهای صدور بر ناظر قرراتم و قوانین • سرمایه بازار طریق از مالی تأمین سهم افزایش •

 سهام اولیه عرضه برای سهام بازار رکود یا رونق شرایط • گذاریسرمایه دانش توسعه به کمک •

 مالی ونهادهای ابزارها از حمایت و توسعه •

 عرضه قابل مالی تأمین اوراق حجم •

 هافعالیت توسعه در همکاری عدم یا همکاری •

 جدید نمشتریا معرفی •

 سمینارها برگزاری •

0 
 پولی موسسات و هابانک

 اعتباری و

 در یا ترارزان هاینرخ با هابنگاه مالی تأمین •

 کوتاهتر زمان

 هایحساب در گذاریسرمایه به گذارانسپرده تشویق •

 هاصندوق گذاریسرمایه واحدهای جای به بانک سپرده

 کنند ارائه هاصندوق به نسبت تریجذاب سود • منابع جذب •

 کارکنان 5
 گزارش ارائه در تاخیر • انسانی منابع مصوب هایدستورالعمل و قوانین •

 هنگام زود شغل ترک • شفاف رسانی اطالع •

                                                      
 .شود آن تسریع یا کارها پیشرفت مانع تواندمی که ذینفع توان از بخشی.  8



 

05 

 (8031آذر  03به  یمنته سال مالی مالی یهابراساس صورتگزارش تفسیری مدیریت شرکت تأمین سرمایه امید )

 1تاثیرگذار هایاهرم انتظارات ذینفع ردیف

 انگیزه وجود عدم • ارتقاء و پیشرفت به  نیاز •

 عملکرد پایین ارائه • شغلی رضایت تأمین •

 مناسب مزایای و حقوق •
 شخصی منافع برای شرکت هایفرصت و منابع از استفاده •

 کارکنان سایر به مستمر آموزش •

 سپه بانک 0

 شرکت برای نیاز مورد منابع تأمین • منابع جذب •

 رفع مشکالت بانک •
 دارایی مدیریت •

 سپه بانک خدمات ارائه و فعالیتی حوزه گسترش •

 گروه هایشرکت 0

 هزینه ترینکم با مالی تأمین •

 ترینکم و زمان ترینکوتاه با خدمات ارائه • تصمیمات نفوذ و تأثیرگذاری بر •

 هزینه

 دولت ،

 ترسریع مالی تأمین •
پیشبرد اهداف و  برای فناوری هایسامانه اندازیراه •

 هابرنامه
 دولت از ترکم کارمزد یا و سود دریافت •

 بیمه مالیاتی0 حوزه در مقررات و قوانین رعایت •

 بندیرتبه هایشرکت 9
-شرکت دهیرتبه برای هاشرکت سازیآماده •

 بندیرتبه های

 اوراق انتشار در سهولت •

 اوراق انتشار صدور فرآیند در تاخیر یا ممانعت ایجاد •

 هاطرح برای مالی تأمین راهکار ارائه • دهنده شتاب هایشرکت 04
 شرکت بازارهای توسعه و پیشبرنده •

 شرکت درآمد افزایش •

  عملیاتی محیط یداتتهد و هافرصت
 محیطی تهدیدات و هافرصت و گرفته قرار بررسی مورد پورتر مدل از استفاده با امید سرمایه تأمین عملیاتی محیط زیر جدول در

 .است شده ذکر عامل هر با مرتبط
 شرح

 عوامل

 محیط اصلی عوامل

 عملیاتی
 تهدید فرصت

ن
تأمی

 
ن

کنندگا
 

 های گروهشرکت

 ازار خدمات مالیامکان افزایش سهم ب 

   ارایۀ خدمات تخصصی با نرخ مناسب بررای شررکت-

 های هلدینگ گروه

 هرا و در نتیجره عردم    های بالقوه سایر گرروه عدم استفاده از ظرفیت

 سازی در مشتریان هدف و احتمال کاهش سطح درآمدهاتنوع

 هادولت و شهرداری

   افزایش درآمد ناشی از پذیرش سمت در انتشرار اوراق

 و شهرداری دولتی

 سازی در سبد تعهدات و انتشار اوراق بدهیتنوع 

     پیشنهاد نرخ سود مناسب از سوی اوراق دولرت و افرزایش احتمرال

 بازگشت اوراق شرکتی

 ها و عدم تمکین دولت و یا سایر ضامنین بره  نکول اوراق شهرداری

 پرداخت سهم خود

 های مختلفوزهافزایش همکاری و هماهنگی در ح نهاد ناظر و قانونگذار
 عدم صدور مجوز های الزم در ارایه انواع خدمات مالی 

 عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی در تسهیل و صدور مجوزها 
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دهنده های ارایهشرکت

افزاری خدمات نرم

 داخلی و خارجی

 توسعه خدمات مالی موجود و رفع نواقص احتمالی 

 همکاری در زمینۀ ارایه خدمات مالی نوین 

 یل ارائه خدمات قبلی به مشتریانتسه 

 افرزاری  هرای نررم  استفاده از دانش و تجربیات شرکت

المللی در جهت بهبرود کسرب و کرار یرا تشرکیل      بین

 نهادهای مالی جدید

 ها به شیوه مطلوبعدم پشتیبانی مناسب از فعالیت 

 های جدید به دلیل انحصارعدم امکان توسعه فعالیت 

 های های درون شرکتی به ویروسمریسک امکان آلوده شدن سیست

 افزاری در صورت اتصال به شبکه اینترنتنرم

 هرای  ها در صورت استفاده از خدمات شررکت امکان افزایش هزینه

 المللیبین

 تأمینهای سازمان

کننده دانش تخصصی 

برای نیروی 

انسانی)مانند مرکز مالی 

 ایران(

  ی گیرری از نیروهرای تخصصر   امکان استفاده و بهرره

 وریکارآمد و در نتیجه بهبود بهره

 ای های عمرومی تخصصری و حرفره   سپاری دورهبرون

 مورد نیاز بازار سرمایه

 ایعدم استقبال نیروی انسانی از آموزش تخصصی و حرفه 

 های تخصصی باکیفیت یا همراستا با اهدافعدم ارایه آموزش 

 هاعدم وجود چنین سازمانی در حیطه کاری مدیریت دارایی 

 های آموزشیهای برگزاری دورهامکان افزایش هزینه 

 هابانک

  ترأمین منابع مرالی مرورد نیراز     تأمینهمکاری برای 

 سرمایه

   پرداخت نرخ سود مناسب به منابع شررکت و صرندوق

 گذاری تحت مدیریتهای سرمایه

 مندی از خدمات بانکی باکیفیتبهره 

    جره کراهش   دریافت خدمات بانکی بره صرورت انحصراری و در نتی

سرمایه در دریافت انواع خدمات یا نرخ سرود   تأمینزنی قدرت چانه

 مناسب؛

 عدم ارایه خدمات باکیفیت بانکی 

 هااحتمال نکول برخی از تعهدات از سوی بانک 

نهادهای مالی در خارج 

از کشور شامل 

ها0 ها0 بانکصندوق

 هاسرمایه تأمینها0 بیمه

 های جدید حوزه وکار و ورود بهگسترش فضای کسب

 مورد نیاز مشتریان

  ترأمین امکان ورود منابع مالی جدید و افزایش درآمد 

 سرمایه

 ابزارهای پوشش ریسک در کشور وجود ندارد 

 بندیهای رتبهعدم وجود شرکت 

 سرمایه تلقی شوند تأمینهای به عنوان رقیب جدی شرکت 

ن
خریدارا

 

های متقاضی شرکت

 مالی تأمین

 نویسی و ز محل ارائه خدمات پذیرهامکان کسب سود ا

 بازارگردانی

 افزایش سهم بازار 

 مرالی و   ترأمین های جدید نیازمنرد  آشنا شدن با حوزه

 های نوآورانهطراحی شیوه

  هرای موفرق   مالی تأمینارتقای جایگاه برند شرکت با

 در بازار سرمایه

 احتمال ضررو زیان ناشی از بازارگردانی و بلندمدت 

 های متقاضیشرکت متعاقب نکول شرکت کاهش ارزش برند 

 هاسرمایه تأمین
       بهبود وضعیت کفایرت سررمایه برا فرروش بخشری از

 اوراق منتشره

 های باالتر سودافزایش قدرت چانه زنی در دریافت نرخ 

  سرمایه تأمیننکول اوراق توسط ناشران و بروز صدمه به صنعت 

 هابانک

 اد شدن ظرفیت ها و آزفروش بخشی از اوراق به بانک

 انتشار اوراق و پذیرش تعهدات جدید

    استفاده از ظرفیت شعب بانک در جذب منرابع بررای

 هاصندوق

 هاتغییر در قوانین و مقررات بازار پول و افزایش محدودیت 

    گررذاری در ایجرراد محرردویت بانررک مرکررزی برره دلیررل سرررمایه

 گذاریهای سرمایهصندوق

 و ارائه نرخ به صندوقزنی در نگهداشت منابع قدرت چانه 
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 های بازنشستگیصندوق

 های ضمانتصندوق

نهادهای مالی )از جمله 

های سرمایهصندوق

 گذاری مشترک(

 سررمایه و در   تأمینگذاری در سبد محصوالت سرمایه

 نتیجه بهبود وضعیت کفایت سرمایه

 سرمایه تأمینگذاران ایجاد تنوع در ترکیب سرمایه 

 هرای بازنشسرتگی   ی تحت تملک صندوقاحتمال فروش اوراق بده

 های زمانی مشخص مانند پایان سال و یا نیاز به نقدینگیدر دوره

 های باالتر سودزنی برای دریافت نرخامکان ایجاد قدرت چانه 

 ها در ارائه خدمات در صورت پرداخت نرخ مشابهعدم رقابت با بانک 

 گذاران خارجیسرمایه
 ترأمین د و افزایش درآمرد  امکان ورود منابع مالی جدی 

 سرمایه

 المللیهای بینخروج ناگهانی از بازار به دلیل تحریم 

       بروز نارضایتی به دلیل عدم کسب سرود مرورد انتظرار بره واسرطه

 تغییرات نرخ ارز

ن
ی جایگزی

ی کاال
بازارها

 

تسهیالت بانکی )ریالی 

 و ارزی(

   مرالی بصرورت تسرهیالت و اوراق     ترأمین ارائه بسرته

 بدهی
 مالی تأمیناز متقاضیان  برخیدست دادن  از 

بازارهای غیرمتشکل 

)سرمایه گذاران بخش 

 خصوصی(

 گذاران خصوصی به امکان برقراری ارتباط با سرمایه

 کننده مکملمالی تأمینعنوان 
  مالی تأمیناز دست دادن برخی از متقاضیان 

 بازار پول

 بازار ارز

انواع اوراق بهادار 

 غیربورسی

 سکنبازار م

 بازار طال و

 هاسایر دارایی 

   گرذاری در  ارایه انواع خدمات نوین بانکرداری سررمایه

 های جدید به فعاالن بازارهای موازیحوزه

 محدودیت در جذب سرمایه به دلیل جذابیت بازارهای موازی 

  مالی از سوی بازار پرول )بانرک هرا0 موسسرات      تأمینارایه خدمات

 های پایینمالی واعتباری و ...( با نرخ 

 ها به سایر بازارها به دلیل جذابیت بیشترانتقال منابع از صندوق 

ب 
س

ی ک
رقبا

وکار
 

 هاسرمایه تأمین

     ظهور حوزه های جدید کسب و کرار و ارایره خردمات

 نوین

   تشررکیل سررندیکا در انتشررار اوراق برردهی و پررذیرش

 تعهدات

 های مختلفتبادل دانش و تجربیات در حوزه 

 پیشرنهاد  برا  خردمات  سرایر  ارایره  و اوراق نتشرار ا در منفری  رقابت 

 ارزان هاینرخ

 درنتیجره  باالترو هاینرخ با بازار به بازارگردانی تحت اوراق فروش 

 بازار در سود نرخ افزایش

 های کارگزاریشرکت

های مشاوره شرکت

 گذاریسرمایه

هرای همکراری در   کرردن زمینره  افزایش درآمد با فراهم

 گذاریاری سرمایهارایه خدمات بانکد

 ترجذب مشتری با ارایه خدمات ارزان 

 بدست آوردن سهم بازار از طریق دفاتر و شعب 

 هابانک

 گذاران بالقوه متقاضی خریرد واحردهای   جذب سرمایه

 صندوق توسط بازار پول

 مالی تأمینهای مشترک همکاری در پروژه 

 ه بانرک  های سپردگذاری در حسابگذاران به سرمایهتشویق سپرده

 هاگذاری صندوقبه جای واحدهای سرمایه

 ترهای ارزانها با نرخمالی بنگاه تأمین 

 هادهندهشتاب

    همکاری در قالب فعالیتهای مشترک بره خصروص در

 های خطرپذیر گذاریحوزه سرمایه

 های نوآورانهافزایش درآمد حاصل از سودآوری طرح 

  پرروژه و اترالف منرابع شررکت بره دالیرل        اجرایعدم موفقیت در

 گوناگون
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      هرا در  هسررمای ترأمین افزایش تروان رقابرت برا سرایر

 های جدید فعالیتحوزه

ی
ن الملل

ی بی
ی جدید/ بازارها

رقبا
 

های سرمایه تأمین

 خارجی

  مالی از طریق بازار سررمایه برا    تأمینافزایش ظرفیت

هرا و در نتیجره افرزایش حجرم     بهبود کفایت سررمایه 

 یانتشار اوراق بده

    سررمایه خرارجی در    ترأمین استفاده از اعتبرار و برنرد

 بازاریابی کسب و کار

 هررای جدیررد اسررتفاده از دانررش و تجربیررات در زمینرره

 فعالیت

  ها داخلیمالی خارجی پروژه تأمینامکان 

 های خارجی از طریق تشرکیل  مالی ارزی پروژه تأمین

Fund 

  آمدهای سطح رقابت در صنعت و در نتیجه کاهش سهم درافزایش

 سرمایه تأمین

 بندیرتبه هایعدم وجود شرکت 

المللی تأسیس شعب بین

سرمایه  تأمینتوسط 

 داخلی

 المللیافزایش دانش و تجربه فعالیت در سطح بین 

      افزایش سطح درآمدها از طریرق انجرام پرروژه هرای

 خارجی

 هرای فعرال   سرمایه تأمینگیری از تجربیات سایر بهره

 در بازارهای خارجی

 متیاز پایین شرکت و مشکل در جذب کسب و کار جدیدا 

 های قانونی و مقرراتی در خارج از کشورحدودیتم 

 های برین عدم کسب درآمد مطلوب ناشی از رقابت شدید در فعالیت

 المللی

ت
دول

 

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

     تصرررویب قررروانین و مقرررررات و دسرررتورالعمل و

 های اجرایی مصوبنامهآیین

 ی بودن فرآیند تصویب ابزارها و نهادهای جدید مالی و اصالح طوالن

 و بازنگری قوانین و مقررات

 های مختلفدر حوزه هماهنگیافزایش همکاری و   نهاد ناظر و قانونگذار
 عدم صدور مجوز های الزم در ارایه انواع خدمات مالی 

 عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی 

 آنها با مرتبط هایریسک و مالی بزارهایا از استفاده میزان و ماهیت
 به زمدتدرا هایفعالیت مالی منابع تأمین در را مردم بیشتر مشارکت و انگیزش بهادار، اوراق بازار در گوناگون مالی ابزارهای وجود

 به را مختلف هایوهگر ریسک، در مشارکت ۀشیو و سود ماهیت بازده، و ریسک ترکیب نظر از مالی ابزارهای تنوع. آوردمی همراه

 خود، سازمانی هایمأموریت و اهداف دستیابی به راستای در امید سرمایه تأمین شرکت. کندمی جذب بهادار اوراق بازار سوی

مالی مانند اوراق  نوین ابزارهای طراحیاست. در این راستا  داده قرار خویش کار ۀسرلوح را هافعالیت ۀتوسع و نوآوری خالقیت،

 اهدافدستیابی به  راستای در شرکت که اقداماتی بوده جمله ازهای مختلف کسب و کار در حوزه مالی هایوآوریارایه نمنفعت و 

مالی و  تأمینسرمایه در قالب ارایه خدمات مالی نظیر  تأمینهای با توجه به چارچوب فعالیت .ها را اجرایی کردآن خود استراتژیک

ها و گذاری و ریسک، مدیریت داراییمشاوره مالی، سرمایهزارگردانی اوراق بدهی و سهام، خدمات نویسی و باپذیرهپذیرش تعهدات 

سرمایۀ امید از تمامی ابزارهای مالی معرفی شده به بازار سرمایه جهت ارایه خدمات به مشتریان و  تأمینسبدگردانی، شرکت 

های های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیتنامهینها و آیدستورالعملبرد. رعایت کامل گذاران بهره میسرمایه

های متنوع در صنعت بانکداری سرمایه گذاری را به نحو مالی، ریسک ناشی از فعالیت تأمینها و گذاری، مدیریت داراییسرمایه
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های مدیریت جلسات کمیته د و شرکت تأمین سرمایه امید نیز تالش کرده است با تشکیل مداوم و مستمردهمناسب پوشش می

گذاری، نسبت به بکارگیری انواع ابزارهای مالی )مانند اختیار معامله سهام، آتی سهام، آتی ریسک، حسابرسی و کارگروه سرمایه

 های خود اقدام کند.سبد سهام و اوراق اختیار تبعی فروش( برای مدیریت و پوشش ریسک

 شرکت بر آن اثرات  و ، نرخ سودارز نرخ تغییرات 
شده  تالش است. بر این اساس رو پیش هایریسک منفی و مثبت جنبۀ دو به سرمایه امید تأمینشرکت  ریسک مدیریت نگاه

های قبلی همان طور که در بخش .گردند تقویت مثبت هایریسک و شده مدیریت و کنترل شرکت در منفی هایریسک است

عملیات و سودآوری کارآمدی کفایت سرمایه، وضعیت به صورت غیرمستقیم بر زار نرخ ارز در با افزایش گزارش ارایه شده است،

وارداتی شده و در  تجهیزات، کاالها و مواد اولیۀافزایش قیمت  موجبافزایش در قیمت ارز شرکت تامین سرمایه امید تاثیر دارد. 

موجب شده است بخشی  توجه در قیمت ارز دهد. در حال حاضر تغییرات قابلرا افزایش می هاسطک عمومی قیمتمیان مدت 

های که نرخ گذاری در داراییرو سرمایههای سوداگرانه برود. از اینقابل توجهی از نقدینگی جامعه به سوی خرید ارز و فعالیت

فزایش قیمت ارز رود که با اهایی میبه تدریج کاهش یافته و به سوی داراییکند ها در بازار ثابت بوده و تغییر نمیبازدهی آن

های تأمین سرمایه برای فروش اوراق تحت بازارگردانی خود در این شرایط ممکن است شرکت .یابدها نیز افزایش میقیمت آن

همچنین افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، تقاضای حجم ریالی تأمین به خریداران شوند.  باالتر مجبور به پرداخت نرخ سود ترجیحی

های تأمین سرمایه پاسخگوی افزایش دهد به طوری که نسبت کفایت سرمایه شرکت از بازار سرمایه را افزایش میمالی ناشران 

شود ناشران به حجم تقاضای منابع مالی مشتریان قبلی و جدید نخواهد بود. در نتیجه محدودیت ناشی از این موضوع موجب می

بانک مرکزی برای  سال آتیعالوه بر این ممکن است در خود رهنمون شوند. سمت بازار پول جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز 

های مولد از طریق گذاریهدایت آن به سوی سرمایههمچنین و  جهت کنترل نرخ تورم جذب نقدینگی سرگردان از جامعه

 شرکت درآمد بر مؤثر عامل ترینمهم عنوان به سود رخبنابراین ن. را در دستور کار قرار دهد افزایش نرخ سود بانکیسیستم بانکی، 

 در. دهدمی قرار تأثیر تحت را سرمایه تأمین هایشرکت همچنین و سرمایه بازار عملکرد حالت دو در سود نرخ. گرددمی تلقی

 نظر در با سرمایه بازار به هاآن مراجعۀ و نداشته اقتصادی توجیه هاشرکت برای پول بازار از مالی تأمین سود، نرخ افزایش صورت

 هایپتانسیل بر تکیه با امید سرمایۀ تأمین شرکت سودآوری ساززمینه تواندمی سرمایه تأمین شرکت گریواسطه نقش گرفتن

 تأمین شرکت نزد مالی منابع سود همچنین. باشدمانند نیروی انسانی جوان و متخصص و نسبت کفایت سرمایه مناسب  موجود

 دلیل به را سرمایه بازار جذابیت سود، نرخ کاهش مقابل، در. یابدمی افزایش توجه خور در درآمدی ابعمن از یکی عنوان به سرمایه

 و یافته افزایش مالی تأمین به هاشرکت تمایل راستا همین در دهد،می افزایش سرمایه بازار سمت به نقدینگی جریان شدن جاری

 تأمینبا توجه به ماهیت فعالیت صنعت . گرددمی هاشرکت وارد هاسرمایه نتأمی کانال طریق از اقتصاد در سرگردان نقدینگی

هایی با نقدشوندگی باال که عمدتاً اوراق بدهی دارای ضامن نقدشوندگی گذاری منابع مالی شرکت در داراییسرمایه و لزوم سرمایه

 تواند درآمد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. و بازدهی مناسب و همچنین گواهی سپردۀ بانکی است، تغییرات در نرخ سود می
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 گردش در سرمایه کمبود با مواجهه در شرکت توانایی و راهبرد و شرکت شرکت، تعهدات هایبدهی
 44حدود شود مشاهده میزیر همان طور که از نمودار دهد. نشان می 03/30/8001به تاریخ را های شرکت نمودار ذیل بدهی

 05درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته(،  850های تجاری و غیرتجاری )با ت مربوط به پرداختنیهای شرکدرصد از بدهی

درصد مربوط به  85درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته(،  811های پرداختنی بلندمدت )با درصد مربوط به حساب

 ها است. درصد مربوط به سایر بدهی 6ها و دریافتپیش
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 شرکت تأمین سرمایه امید تعهدات از تحلیلی
 :8031سال  ماهآذر های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایاناوراق و صندوقالف. 
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 :8031سال  آذرماهشرکت تأمین سرمایه امید در پایان  های تحت مدیریتب. صندوق

 

 سهام به تبدیل قابل اوراق و ابتث درآمد با اوراق سهام، انتشار برنامۀ سرمایه، تأمین هایسیاست
 ،های مترتب بر آنبا هدف مدیریت ریسک یسینورهیپذ و یبازارگردان تعهدات در یسازتنوع و هیسرما تیکفا تیتقو یشرکت برا

 دارد. های خودرا در برنامه هیسرما تأمین یهابه خصوص شرکت هیبازار سرما یمال ینهادها ریسا با هاومیدر کنسرس حضورهمواره 

 مرابحهاز طریق تشکیل کنسرسیوم اقدام به انتشار اوراق  03/30/8001منتهی به در سال مالی در این راستا شرکت تأمین سرمایه 

 کرده است.  اجاره اعتماد مبین و منفعت صبا اروندسایپا، 

 یهسرماافزایش مید، شرکت تأمین سرمایه ا 86/37/8007 العاده مورخفوق یمجمع عموم یماتبر اساس تصمهمچنین 

مرحلۀ  ی تصویب شد کهاز محل مطالبات و آورده نقدریال  یلیاردم 7،333 به مبلغ یالر یلیاردم 4،033شرکت از مبلغ 

 ماندهباقیدرصد  23و است  به ثبت رسیدهآن  (درصد 22میلیارد ریال )حدود  6،333میلیارد ریال به  4،033اول آن از 

 .ثبت شده استدر حال حاضر 

از در دو مرحله  ۀ شرکت رایسرما شرکت تأمین سرمایۀ امید قصد دارد ،محترم ۀمچنین مطابق تصمیمات هیئت مدیره

 افزایش دهد. یالر یلیاردم 88،333به  یالر یلیاردم 7،333 یزانم

 شرکت یاعتبار ۀرتب با ارتباط در مربوطه یهانسبت و اطالعات
 به توجه بادهد. یرا نشان م یشرکت در خصوص پرداخت به موقع بده ییانااز تو یمستقل یابیشرکت، ارز یاعتبار ۀرتب

 مناسب یۀسرما تیکفا ،اتعهدت پرداخت نیتضم یبرا کافی ییتوانا داشتن لزوم و تأمین سرمایه شرکت تیفعال نوع

 .ردار استبرخو یمناسب تیوضع گذاری کشور ازدر صنعت بانکداری سرمایه دیام یۀسرما تأمینشرکت  ضرورت دارد؛
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بر  یاحتمال ورشکستگهای کمی شامل اریمع از د،یام ۀیسرما تأمینشرکت  یاعتبار تیوضع سنجش برای نیهمچن

.  دهندیبه دست م یمشابه جیسه روش نتا هر کهاست  شده استفاده تینگیاسپر و آلتمن ،یجوسکیزم ،یهامدلاساس 

 و یورشکستگ احتمال هاآماره نی. بر اساس ااست شده بهمحاس لیذ شرح به گذشته سال هفت طول در هاآماره نیا

 .دارد قرار ممکن سطک نیترنییدر پا یجوسکیو زم تینگیآلتمن، اسپر دگاهیاز د تعهدات مقابل در شرکت نکول احتمال

سالمت  ازو  داشتهسطک ممکن قرار  ترینییندر پا یاز نظر احتمال ورشکستگ یدام یۀسرما ینشرکت تأمبه عبارت دیگر، 

 .برخوردار است یکامل مال

 سال مالی

 شاخص
8033 8038 8032 8030 8031 8031 8031 8031 8031 

 احتمال

  ورشکستگی

 Z8 11/1 12/1 12/1 38/2 11/1 30/1 13/1 11/1 13/3 آلتمن

 Z2 22/0 81/0 11/0 81/2 10/1 1 30/1 28/0 11/1 آلتمن

 Z0 31/82 001/88 18/82 12/1 13/81 11/81 18/81 21/88 11/23 آلتمن

 31/2 12/2 11/0 11/1 03/0 10/8 31/1 11/0 83/8 اسپرینگیت مدل

 -81/1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 زمیجوسکی مدل

 :است شده هیارا یاسهیمقا صورت به 8001 و 8007، 8006 هایسال برای شرکت مالی هاینسبت ریجدول ز در

 

 هانسبت

 دوره مالی

 نتهی بهسال مالی م

03/33 /8031 

 سال مالی منتهی به

03/33 /8031 

 سال مالی منتهی به

03/33/8031 

 1814 10 )درصد( خالص سود هیحاش

 1517 16ی )درصد(اتیعمل سود هیحاش

 2381 23)درصد(ROA هاییدارا بازده

 0805 05)درصد( هیسرما بازده

 2223 20)درصد( ROE سهام صاحبان حقوق بازده

 8485 83 ی )مرتبه(جار نسبت

 8485 83ی )مرتبه(آن نسبت

730،6(الیر اردیلیم) خالص گردش در هیسرما 434،1 83،014

 880 86 ی )درصد(بده نسبت

 1008 14)درصد( مالکانه نسبت
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 8001و  8007، 8006های مالی شرکت در طی سه سال مالی روند نسبت

78
80
82
84
86

1396 1397 1398

(درصد)حاشیه سود خالص 

84
85
86
87
88

1396 1397 1398

(درصد)حاشیه سود عملیاتی 

16

18

20

22

1396 1397 1398

(درصد)بازده دارایی 

29
31
33
35
37

1396 1397 1398

(درصد)بازده سرمایه 

18

20

22

24

1396 1397 1398

(درصد)بازده حقوق صاحبان سهام 

8
10
12
14
16

1396 1397 1398

(مرتبه)نسبت جاری 

4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

1396 1397 1398

(میلیارد ریال)سرمایه در گردش خالص 

8
10
12
14
16

1396 1397 1398

(مرتبه)نسبت آنی 

80

85

90

95

1396 1397 1398

(درصد)نسبت مالکانه 

0

10

20

1396 1397 1398

(درصد)نسبت بدهی 
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 آن یریتبا اشخاص وابسته و مد معامالت بااهمیت
 امید سرمایۀ تأمین مدیریت تحت هایشرکت و هاگروههم سهامداران، با معامالت شامل وابسته اشخاص با اهمیت با معامالت

 این زیر جدول در. است وابسته اشخاص با معامله و تجارت قانون اصالحیۀ 820 مادۀ مشمول معامالت عنوان تحت که است

 :گرددمی ارائه اختصار به معامالت
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 الف. معامالت انجام شده با اشخاص وابسته
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 مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته -ب
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 03/33/8031مالی منتهی به  سالمقایسۀ عمکرد واقعی با بودجه مصوب برای 
 ارقام به میلیون ریال است        

 عملکرد  عنوان ردیف
بودجه 

 مصوب

درصد 

 پوشش
 رافعلت انح

 - 833 870.657 870.651 اوراق اجاره یبازارگردان درآمد حاصل از

 801 83.085 28.518 اوراق سلف یحاصل از بازارگردان درآمد
قرارداد بازارگردانی سلف نفت خام مازاد بر 

 .بودجه مصوب

 - 833 265.625 265.622 اوراق مرابحه یحاصل از بازارگردان درآمد

 - 833 43.333 43.333 مشارکت اوراق یردانحاصل از بازارگ درآمد

 - 833 40.726 40726 رهنی اوراق یحاصل از بازارگردان درآمد

 - 833 8.313 8.313 درآمد حاصل از بازارگردانی سهام

 عدم انتشار اوراق صکوک گلگهر  74 17.533 65.333 یسینویرهپذ حاصل از تعهد درآمد

 یهاصندوق یریتحاصل از مد درآمد

 یگذاریهسرما
801.306 820.514 837 

به دلیل افزایش حجم صندوق ها مازاد بر 

 .بودجه مصوب

 70 84.024 88.073 درآمد حاصل از خدمات مشاوره مالی
عدم صدور صورتحساب به دلیل تاخیر در 

 .تایید گزارشات از سوی متقاضیان

 830 8.048.243 2.837.001 در اوراق بهادار یگذاریهسود حاصل از سرما
افزایش شاخص بورس بیش از پیش بینی 

های سرمایه بودجه و افزایش بازده صندوق

 گذاری.

 یهاسپرده در یگذاریهحاصل از سرما سود

 یبانک
06.260 884.002 14 

های بانکی به گذاری در سپردهکاهش سرمایه

 .شمار شدن مبنای محاسبه سوددلیل ماه

  831 271217311 273137001 جمع کل درآمدها

 عدم انتشار اوراق اجاره و عدم تحقق هزینه 837 (807.061) (283.050) های بازارگردانیهزینه

 - - 3 (50.701) هزینه های کاهش ارزش

و  یعموم یهاینهسربار و هز یهاینههز

 یادار
(850.864) (868.404) 00 - 

  881 (0117112) (1207211) های بازارگردانی و سربارجمع کل هزینه

 - 833 5.760 5.766 درآمد اجاره

  882 271117311 271127111 سود قبل از مالیات

 71 (822.733) (06.802) مالیات
اخذ رأی هیأت بدوی و تعدیل ذخیره پیش 

 .بینی شده در بودجه

  831 270127211 271117180 سود خالص
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 03/33/8033مید برای سال مالی منتهی به های عملیاتی شرکت تأمین سرمایه اای از برنامهگزیده
 

همکارواحد اهداف اجرای برنامهعنوان برنامه واحد مربوطهردیف

8 

مدیریت تأمین 

 مالی داخلی

 /سراختمان  و زمرین  اندازی صندوقراه

 صندوق پروژه؛

   متنوع سازی خدمات و درآمدزایی 

  برای شرکتبرندسازی 

گذاری و سرمایهمدیریت 

 بازارگردانی

 تبعی؛ فروش اختیار اندازی اوراقراه 2
   متنوع سازی خدمات و درآمدزایی 

  برای شرکتبرندسازی 

گذاری و سرمایهمدیریت 

 بازارگردانی

 جمعی. مالی اندازی تأمینراه 0
   متنوع سازی خدمات و درآمدزایی 

  برای شرکتبرندسازی 

 –واحد فناوری اطالعات 

مدیریت ریسک و مهندسی 

 مالی

 المللمشاوره تأمین مالی بین 4

  خارجیتوسعۀ تأمین مالی 

 کسب درآمد برای تأمین سرمایه 

  برای شرکتبرندسازی 

 یو مهندس یسکر یریتمد

 یمال

5 
مدیریت 

گذاری و سرمایه

 بازارگردانی

 صررندوق اساسررنامه و امیدنامرره تغییررر

 محاسررربه از برررازارگردانی اختصاصررری

NAV به تجمعی MultiNAV؛ 

 یت صندوقتغییر ماه - 

6 

 مدیریت تحت هایدارایی حجم افزایش

 میلیرارد  0.333 به بازارگردانی صندوق

 ها.شرکت تعداد افزایش با ریال

  هامدیریت دارایی متنوع سازی خدمات و درآمدزایی 

7 
مدیریت خدمات 

 مشاوره مالی
 گذاری جسورانهاندازی صندوق سرمایهراه 

 نههای نوآوراگذاری در طرحسرمایه 

 کسب درآمد برای تأمین سرمایه 

  برای شرکتبرندسازی 

 یو مهندس یسکر یریتمد

 یمال

1 

 هامدیریت دارایی

 تررا گنجینرره صررندوق انرردازه افررزایش

 ریال؛ میلیارد 43.333

 های تحت افزایش حجم صندوق

 مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 

 افزایش سهم بازار 

- 

0 
 ترا  برذر  سرهامی  صندوق اندازه افزایش

 ریال؛ میلیارد 8.333

 های تحت افزایش حجم صندوق

 مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 

 افزایش سهم بازار 

- 

83 
 سرقف  ترا  طرال  صرندوق  اندازه افزایش

 ریال. میلیارد 2.333

 های تحت افزایش حجم صندوق

 مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 

  افزایش سهم بازار 

- 

 -فراهم نمودن زیرساخت مطالعاتی   تهیۀ و مالی تأمین رهایابزا بندیدستهمدیریت ریسک و  88
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همکارواحد اهداف اجرای برنامهعنوان برنامه واحد مربوطهردیف

برای واحد تأمین مالی داخلی در  ها؛SME مالی تأمین کتابچۀ مهندسی مالی

 هاSMEتأمین مالی 

82 
 HML و SMB هرای شاخص طراحی

 ایران؛ بهادار اوراق بازار در

 های منتخب بازار توسعۀ شاخص

 سرمایه
- 

 - مدیریت ریسک سازمانی سازیپیاده  ریسک؛ داشبورد طراحی 80

84 
 و ریسرررک مررردیریت کتررراب انتشرررار

 ؛John Hall اثر مالی مؤسسات
 واحد روابط عمومی توسعۀ دانش مالی 

 - مدیریت ریسک شرکت  ریسک. داشبورد دیتاسنتر 85

86 

ریزی و واحد برنامه

 هاسیستم

 ؛BI سیستم استقرار
 شناسایی و اصالح فرآیندها و 

 زمانسا وریافزایش بهره
 واحد فناوری اطالعات

 داخلی؛ ممیزی  سازیپیاده 87

 اقدامات انجام هایروش کیتشر 

 حذف جهت رانهیشگیپ و یاصالح

 از رییجلوگ و هاانطباق عدم علل

 هاآن بروز

 هاتیریمد یتمام

81 
 پر فرآیندهای کنترلی اقدامات بازنگری

 ریسک؛

 پر یهاتیفعال سکیر کاهش 

 سکیر با نقاط به ندهایفرآ سکیر

 کم ای و متوسط

 هاتیریمد یتمام

 کیفیت؛ نظامنامه تنظیم و تهیه 80

 کیفیت مدیریت سیستم تشریک 

 ISO استاندارد براساس شرکت

فعالیت کلیه برای 9001:2015

 شرکت های

- 

23 

 مدیریت مالی

بارگررذاری فرریش حقرروقی در پرتررال   

 شرکت؛
 دسترسی همکاران به فیش حقوقی 

 – اطالعاتواحد فناوری 

مدیریت اداری و منابع 

 انسانی

28 
 بررررای خزانررره سیسرررتم انررردازیراه

 گذاری.سرمایه هایصندوق
 کنترل دریافت و پرداخت - 

22 

مدیریت اداری و 

 منابع انسانی

 و کرررارآموزی دسرررتورالعملتررردوین

 کارورزی؛

  برقراری تعامل و همکاری سازنده

ها، مراکز و شرکت با دانشگاه

 زش عالیمؤسسات آمو

  انتظام امور مربوط به کارورزان و

 هاایجاد وحدت رویه در پذیرش آن

- 

20 
 و استعداد مدیریت دستورالعمل تدوین

 پروری؛ جانشین

  مدیریت سرمایه های انسانی، به

 منظور شناسایی و جذب

  نگهداشت و توسعه استعدادها و

جانشین پروری در مشاغل حیاتی و 

- 
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 کلیدی

 ری در راستای تحقق وافزایش بهره

 اهداف و استراتژی سازمان

24 
 و پیشنهادات نظام دستورالعمل تدوین

 مستمر؛ نوآوری

  ایجاد فضای مناسب برای مشارکت

تمامی کارکنان در جهت تحقق 

 اهداف شرکت

  تسریع در روند رشد و تعالی کارایی

 کارکنان

  و تقویت احساس ارزشمندی

در  خودشکوفایی در اثر مشارکت

 گیری های سازمانیتصمیم

  از بین بردن انزوا و بی تفاوتی در

 کارکنان

 وری و استفاده مناسب افزایش بهره

 های انسانی و مالیاز سرمایه

- 

25 
 برررازنگری و( Re-Grading) انجرررام

 کارکنان؛ شخصی گریدهای

  رسیدگی به موضوع ارتقا کارکنان و

 ایجاد حس پویایی در کارکنان

  ایجاد حس رکود و جلوگیری از

 فریز شدن

- 

26 
 تمرامی  جهت آموزشی شناسنامه تهیه

 کارکنان.

 سازی کلیه مستندسازی و یکپارچه

اطالعات آموزشی کارکنان و درج 

 در پرونده

- 

27 

واحد فناوری 

 اطالعات

 تجرراری هوشررمندی سررامانه طراحرری

(BI )گذاری؛سرمایه هایصندوق برای 

 ه های سرمایبهبود مدیریت صندوق

 گذاری
 هامدیریت دارایی

21 
 قابلیت لحاظ از شبکه سرورهای توسعه

  گیری؛ بکاپ
 حفظ اطالعات با اهمیت - 

20 
 امررور واحررد فنرری تجهیررزات توسررعه

 مشتریان؛

  افزایش بهره وری و  گزارشگیری

 دقیقتر
- 

 مقررات؛ و قوانین بانک ارتقای 03
  سهولت دسترسی به قوانین و

 مقررات
 و قراردادهاواحد حقوقی 

 قراردادها؛ بانک ارتقای 08
 سهولت دسترسی به قراردادها 

 تکمیل اطالعات طرفین قرارداد 

 مستند سازی و بایگانی 

 واحد حقوقی و قراردادها

 مستندات. و مدارک پرتال ارتقای 02
 سهولت دسترسی به مدارک شرکت 

 مستند سازی و بایگانی 

ریزی و واحد برنامه

قوقی و واحدح -ها سیستم

 قراردادها
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00 

 واحد الگوریتم

 بررازارگردانی سیسررتم ریسررک کنترررل

 کنترل ریسک  الگوریتمی؛

مدیریت ریسک و مهندسی 

مدیریت  –مالی 

گذاری و سرمایه

 بازارگردانی

04 

 معرامالت  سیسرتم  کراربری  رابط ایجاد

 الگوریتمی؛
  امکان استفاده همکاران از پنل

 الگوریتمی

 مدیریت سرمایه گذاری و

 بازارگردانی

05 

 هررایالگرروریتم توسررعه و پشررتیبانی

 بهبود الگوریتم های بازارگردانی  بازارگردانی؛
مدیریت سرمایه گذاری و 

 بازارگردانی

06 
 وضعیت گزارش سیستم سازییکپارچه

 شرکت. مدیریت تحت هایدارایی

 های تحت بهبود کنترل دارایی

 مدیریت شرکت

مدیریت سرمایه گذاری و 

 گردانیبازار

07 

و  یواحد حقوق

 قراردادها

 قراردادها؛ بانک ارتقای

 سهولت دسترسی به قراردادها 

 تکمیل اطالعات طرفین قرارداد 

 مستند سازی و بایگانی 

 واحد فناوری اطالعات

01 
 مقررات و قوانین آموزش دوره برگزاری

 پولشویی؛ با مبارزه

 ارتقای سالمت نظام اداری 

 قوانین   آگاهی همکاران نسبت به

 ضدپولشویی

- 

 مستندات؛ و مدارک پرتال ارتقای 00
 سهولت دسترسی به مدارک شرکت 

 مستند سازی و بایگانی 

  - واحد فناوری اطالعات

ریزی و واحد برنامه

 هاسیستم

 مقررات. و قوانین بانک ارتقای 43
  سهولت دسترسی به قوانین و

 مقررات
 واحد فناوری اطالعات

 

  


