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 از:اند موضوع فعالیت فرعی عبارت
بندی تأمین مالی و همچنین مبلغ منابع مالی هایی از قبیل: روش بهینه و زمانارائۀ مشاوره در زمینه -1

بندی عرضۀ اوراق بهادار؛ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه پیشنهاد زمانمورد نیاز؛ روش و 
شود؛ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن؛ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ پذیرش اوراق می

یندگی از ناشر ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیۀ امور اجرایی به نمابهادار ناشر در هریک از بورس
 سازیها؛ امور مدیریت ریسک؛ آمادهدر این زمینه؛ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت

بندی و انجام کلیۀ امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی بندی توسط مؤسسات رتبهها جهت رتبهشرکت
های جدید، توسعه، تکمیل، گذاریموارد سرمایهها در گذاری؛ خدمات مورد نیاز شرکتاز آنها؛ امور سرمایه

 ؛گذاری اوراق بهاداربندی و قیمتریزی، بودجهبرنامه
 بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ -2
 انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینۀ ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن؛ -3
 ها؛وط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتارائۀ خدمات مرب -4
 ها؛ارائۀ خدمات مدیریت دارایی -5
 گذاری در آنها؛های مزبور و سرمایهگذاری و ادارۀ صندوقهای سرمایهارائۀ خدمات مرتبط با صندوق -6
 کارگزاری؛ -1
 گری؛کارگزار/معامله -2
 سبدگردانی؛ -9
 بازارگردانی؛ -10
 طالعات مالی؛پردازش ا -11
ها و مؤسسات مالی اعتباری گذاری نزد بانکهای سرمایهگذاری منابع مازاد شرکت در سپردهسرمایه -12

 ها؛معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک
ی نویسها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیرهها، بیمهجلب حمایت بانک -13

 بهادار؛ اوراق
  ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛کمک به شرکت -14
 نامه.ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانتکمک به شرکت -15
 

 بیانیۀ ماموریت

های پیشرو برترین خدمات مالی زیر را ریزی مناسب در سالمطابق استراتژی مدون، برآنیم تا با برنامه
 نماییم: ارائهبه مشتریان کلیدی شرکت 

ازی تأمین مالی از طریق انتش  ار اوراق منفعت، ص  کوک جعاله، خرید دین، ص  ندوق س  تنوع -
 پروژه؛

 سبدگردانی؛ -

 طراحی و پیشنهاد ابزارهای نوین مالی؛ -

اندازی و مدیریت ص  ندوق جس  ورانه، ص  ندوق طال، س  ازی مدیریت دارایی از طریق راهتنوع -
 تغالت و صندوق کاالیی؛صندوق با درآمد ثابت و صندوق امالک و مس

 مدیریت دارایی و بازارگردانی سهام؛ -
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 مشاوره در حوزۀ مدیریت ریسک؛ -

 ها بر اساس جدیدترین الگوها؛اصالح ساختار شرکت -

 اندازی ابزارهای مشتقه؛راه -
 اندازی معامالت الگوریتمی؛راه -

 نویسی سهام؛انجام تعهد پذیره -

 الملل؛مشاورۀ تأمین مالی بین -

 گذار خارجی؛جذب سرمایه -

 های توجیهی صنایع و ... .د طرحها به عنوان ناظر مالی، تأییایفای نقش در پروژه -

های زیرمجموعۀ گروه امید و گروه خدمات مالی به شرکت ارائههای گذشته، رویکرد استراتژیک در سال
زیر  ازارهایفعان کلیدی، حضور در بنمشتریان بانک سپه بوده است. اکنون با هدف تأمین رضایت ذی

 مبنای فعالیت شرکت قرار خواهد گرفت:

 REIT تأمین مالی دولت در زمینۀ -

 های بزرگ طرح توسعه(؛های متقاضی اصالح ساختار )شرکتشرکت -

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

 یان(؛بنهای 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 -

یابنده در س  ط  آتی، ارائۀ خدمات متنوع به بازارهای نوظهور و رش  د های محیطیبر اس  اس ض  رورت
های اس  تراتژیک به همراه های جدید چالشرگذاری گردید. بر این اس  اس فعالیت در بازاکش  ور هدف

 خواهد داشت که مهمترین آن به شرح زیر است:

 های ناظر بر فعالیت شرکت؛ نامهها و آیینتغییرات گسترده دستورالعمل -

 بوروکراسی اداری و عدم وجود زیرساخت مناسب؛ -

 محدود بودن بازارهای جدید؛ -

 باال بودن هزینه بازاریابی یا عدم وجود سیستم بازاریابی مناسب؛ -

 ناشناخته بودن برند تأمین سرمایه در بازارهای جدید؛ -

 عدم تناسب نیازهای بازارهای جدید با محصوالت فعلی. -

های مایز و متنوع به مشتریان در بازارهای جدید نیازمند ایجاد شایستگیگمان برای ارائۀ خدمات متبی
ها و مؤسسات معتبر توان به توسعۀ شراکت و همکاری با سازمانخاص هستیم که از مهمترین آنها می

 های نوین مدیریتی اشاره نمود. های انسانی و استقرار و بکارگیری نظامالمللی، ارتقای سرمایهبین
 

 استراتژیک شرکت تأمین سرمایه امیداهداف 
 طراحی ابتکارات و نوآوری مالی متناسب با نیاز مشتری؛ -
 توسعۀ بازاریابی و عملیات پیشبرد فروش؛ -
 المللی؛های بینهای داخلی و مشارکتتوسعۀ همکاری -
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 خلق ثروت و ارزش افزوده برای سهامداران؛ -
ستمر منابع  - سازی م سانی خلق مزیت رقابتی از طریق توانمند سانی ان موجود و جذب منابع ان

 کارآمد و نگهداشت آن از طریق مکانیزم جبران خدمات استراتژیک.

 
 31/03/1399ماهۀ منتهی به سه دستاوردهای شرکت برای 

 میلیون ریال؛ 1،250 با درآمد و عرضۀ سهام انجام دو مورد مشاورۀ افزایش سرمایه -

 میلیون ریال؛ 5،350 با درآمدگذاری انجام شش مورد قرارداد ارزش -

 میلیون ریال؛ 100،000نویسی اوراق بدهی با درآمد انجام یک مورد تعهد پذیره -

 میلیون ریال؛ 5،050 با درآمدنویسی سهام تعهد پذیره انجام سه مورد قرارداد قبولی سمت -

 میلیارد 34،119گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به حجم سرمایه مدیریت صندوق -
ری گذاریال، صندوق سرمایه میلیارد 0،1،3گذاری بذر امید آفرین به حجم ریال، صندوق سرمایه

گذاری اختصاصی ریال و صندوق سرمایه میلیارد 03،،0 زرافشان امید ایرانیان به حجم
 ؛میلیارد ریال 4،523بازارگردانی امید ایرانیان به حجم 

های تأمین سرمایۀ امید، سیمرغ، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، بازارگردانی سهام شرکت -
 گذاریصندوق سرمایه در کاویان فوالد و نور کوه گذاریآهن گهرزمین، های وب، سرمایهسنگ

 ایرانیان؛ امید بازارگردانی اختصاصی

 های شرکت و پیشبرد فرآیند تدوین اشتهای ریسک شرکت؛روز رسانی گزارش ریسکهب -

از ) امید ایرانیان اختصاصی بازارگردانی گذاریسرمایه صندوق ۀتغییر امیدنامه و اساسنام -
 (.MultiNAVتجمعی به  NAV ۀمحاسب

 
 سرمایه امیدشده در شرکت تأمین های شناسایی ریسک

سازی مدیریت ریسک روی خود اقدام به پیادههای پیششرکت تأمین سرمایه امید برای مدیریت ریسک
ها، تحلیل و ارزیابی، اتخاذ مرحله شامل شناسایی ریسک 5سازمانی کرده است. بنابراین در 

گردد. در این راستا انجام میها و ارزیابی، مدیریت ریسک ها، اجرای استراتژیهای مقابله با آناستراتژی
کمیتۀ مدیریت ریسک پس از تصویب منشور آن توسط هیأت مدیرۀ شرکت، آغاز به کار کرد. اعضای 
دارای حق رأی کمیته شامل یکی از اعضای هیأت مدیره، دو نفر از معاونان شرکت و دو نفر از کارشناسان 

سی مالی است. در جلسات کمیته که با حضور خبرۀ بازار سرمایه هستند و دبیر آن مدیر ریسک و مهند
رو، های پیششود، ارزیابی ریسکرئیس کمیته رسمیت خواهد داشت، در شرایط مقتضی تشکیل می

شده و پیشنهادات کارگروه ریسک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهای نتایج مطالعات انجام
ردد. در صورت تصویب، استراتژی مقابله با ریسک به گمدیره ارسال میکمیته برای تصویب به هیأت

های تأمین گردد. شناسایی ریسکواحدهای ذیربط ابالغ و به سرعت در فرآیندهای شرکت جاری می
های معتبر و شناخته شده در سط  دنیا انجام گرفته است. شایان ذکر سرمایه امید براساس تکنیک

ت شرکت تأمین سرمایۀ امید و همچنین گذشت بیش از های فعالیاست با توجه به گستردگی حوزه
یک سال از فرایند تدوین نمودار ریسک اولیه، مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید اقدام به 

 های شرکت نموده است.استخراج نمودار جدید ریسک
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 های تأثیرگذار بر کسب و کار شرکت ریسکنمودار (: 1نمودار )
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 :شرکت تأمین سرمایه ارائه شده استهای مترتب بر در جدول زیر تعاریف ریسک
 

 های مترتب بر شرکت تأمین سرمایۀ امید(: تعریف ریسک2جدول )

 تعریف ریسک نوع ریسک
 گذاریهای اعتباری و سرمایه. ریسک3

 نویسی و بازارگردانیسرمایه در جهت قبول تعهد پذیره ریسک ناشی از عدم کفایت ریسک کفایت سرمایه
 اوراق.

 ریسک مدیریت مصارف 
 ها()ترکیب دارایی

 ها.ریسک زیان ناشی از ترکیبات نامناسب دارایی

توانایی یک شرکت در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت ریسک مربوط به عدم  بدهی -ریسک عدم تطابق دارایی 
 د.های خوبدهی

ریسک عدم امکان معامله در قیمت رایج بازار به دلیل عدم تمایل به معامله در  ریسک نقدشوندگی
 سمت دیگر بازار.

 ریسک ناتوانی یا عدم تمایل ناشر برای برآورده کردن تعهدات خود. ریسک نکول ناشر
کاهش رتبۀ های شرکت ناشی از ریسک سیاسی مترتب بر اوراق بهادار و دارایی ریسک کشور

 اعتباری کشور.
 نویسی شرکت.ریسک عدم توانایی در فروش اوراق تحت تعهد پذیره نویسیریسک فروش اوراق در پذیره

 های بازار. ریسک2
 ها بر اثر نوسانات نرخ سود.ها و داراییگذاریریسک تغییر در ارزش یا بازده سرمایه ریسک نرخ سود
ها بر اثر نوسانات نرخ برابری ها و داراییگذاریارزش یا بازده سرمایهریسک تغییر در  ریسک نرخ ارز

گذاران بالقوه به علت ارز ریال به سایر ارزها و همچنین ریسک از دست دادن سرمایه
 گذاری.جذابیت بازار ارز برای سرمایه

 های استراتژیک. ریسک1
 وکار.از فشار رقابتی در محیط کسبریسک زیان یا عدم دستیابی به اهداف، ناشی  ریسک رقابت
خواهد تواند و مینفعان که شرکت میریسک مربوط به این باور در بین ذی ریسک شهرت

های خود به طرفین قراردادها و بستانکاران را محقق سازد؛ و باور به اینکه وعده
 دهد.های خود مد نظر قرار میهای اخالقی و انسانی را در فعالیتشرکت جنبه

 های شرکت.ریسک عدم نوآوری و عدم تشویق به آن در فعالیت ریسک نوآوری
ریسک زیان حاصل از آسیب به شهرت و اعتبار شرکت در اثر کاهش قیمت سهام  ریسک قیمت سهام شرکت

 آن در بازار.
های الزم و یا عدم رعایت اصول حاکمیت ریسک عدم وجود ساختارها و کمیته ریسک حاکمیت شرکتی

 شرکتی.
نفعان پذیری اجتماعی شرکت نسبت به ذیهای ناشی از عدم مسئولیتریسک زیان پذیری اجتماعیریسک مسئولیت

 و عموم مردم جامعه.
 . ریسک سیستمیک4

ها، بازارهای ریسک مربوط به شکست احتمالی یک شرکت و تهدید سایر شرکت ریسک سیستمیک
ای یا تأثیر ایجاد تأثیر واکنشی زنجیرهمالی و حتی اقتصاد جهانی از طریق 

 دومینویی.
 های عملیاتی داخلی. ریسک5

ریسک از دست دادن نیروی خبره 
 )منابع انسانی(

 مندی پرسنل خبره به دالیل مالی و غیرمالی.ریسک عدم رضایت

 ریسک عدم ارتقای شغلی 
 )منابع انسانی(

 اهی در راستای ارتقای شغلی نیروینامۀ شغلی یا توافقات شفریسک انحراف از آیین
 انسانی.
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 تعریف ریسک نوع ریسک
 کارگیری ریسک جذب و به

 )منابع انسانی(
یف ها با وظاریسک گزینش نامناسب نیروی انسانی جدید، عدم تناسب توانمندی

 ریزی آموزشی برای نیروهای جدید.محوله و یا عدم برنامه
ریسک چسبندگی نیروی انسانی 

 ناکارآمد
 نیروی انسانی ناکارآمد در شرکت.ریسک تداوم فعالیت 

 ریسک عدم رعایت هنجارهای سازمانی از سوی پرسنل شرکت. ریسک رفتار
های ناشی از تصمیمات نادرست مدیران شرکت که ابعاد ها و آسیبریسک زیان ریسک مدیریت

ظارت بندی و نگیری، اجرایی، حاکمیتی، تخصیص دارایی، زماناستراتژیک، تصمیم
 گیرد.میرا در بر 

های نامطلوب ناشی از ناتوانی یا عملکرد ضعیف مدل مورد ها و خروجیریسک زیان ریسک مدل
 استفاده برای ارزیابی اطالعات کّمی شرکت.

اوری افزاری و فنهای نرمهای ناشی از ناتوانی یا عملکرد ضعیف سیستمریسک زیان ITافزار و ریسک نرم
 گیری منظم و مقابله با اقدامات خرابکارانه.پشتیباناطالعات شامل عملکرد پایدار، 

 ریسک زیان ناشی از فرایندهای ناکارآمد یا غیراثربخش. ریسک فرایندها
ریسک زیان ناشی از ناتوانی در انطباق با تعهدات قانونی یا مقرراتی و یا کدهای  ریسک انطباق

 وکار شرکت.های کسبفعالیتهای ناظر مرتبط با رفتاری و استانداردهای سازمان
ریسک عدم ایفای تعهدات 

 بازارگردانی
ریسک زیان ناشی از عدم امکان برآورده کردن حداقل تعهد معامالت روزانه در 

 بازارگردانی شرکت. فعالیت
 های عملیاتی خارجی. ریسک6

برآورد تعهدات ناشی از قوانین و ریسک زیان ناشی از ایجاد تغییر و یا ناتوانی در  ریسک قوانین و مقررات
مقررات کشور، منطقه و حوزۀ فعالیت، عملیات، قراردادها، مشتریان و خدمات 

 شرکت.
 ریسک زیان ناشی از تحوالت یا عدم ثبات سیاسی در یک کشور. ریسک سیاسی
 بینی نشده.ریسک زیان ناشی از هر رویداد پیش ریسک رویداد

 
 شده در جدولی اشارههاای ریسکگیری دقیق و تحلیل منظم و دورهاندازه شرکت تأمین سرمایه امید با

 هایها اعمال نماید. استراتژیهای مؤثر را در راستای مدیریت کارای این ریسک، قادر است استراتژی(3)
ها در قالب تئوری و عمل پایش پیشنهادی در کمیتۀ ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشی آن

 است: (3)های موجود در شرکت تأمین سرمایۀ امید به شرح نمودار بندی ریسکشوند. اولویتمی
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 تفسیری مدیریتگزارش 
 

  

9  

  

 

 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 (3111سال نقشۀ ریسک )ماتریس ریسک( شرکت تأمین سرمایۀ امید ) (: 2نمودار )

 
براساس شدت اثر  1031و  1031، 1031های مالی های شناسایی شده در طی سالریسک (0)در جدول 

 بندی شده و انحراف آنها از یکدیگر نمایش داده شده است.رتبه
 

 6981-89های مالی های شرکت تأمین سرمایۀ امید طی سالریسک مقایسۀ رتبۀ شدت اثر(: 3جدول )
 6989رتبه در سال  6981رتبه در سال  6981رتبه در سال  هشدهای شناساییریسک

 1 0 1 ریسک رقابت
 3 1 3 ریسک سیاسی

 0 3 0 ریسک نیروی انسانی
 ، ، ، ریسک بازار

 5 13 1 ریسک قوانین و مقررات
 1 1 1 ریسک اعتباری

 1 11 1 ریسک شهرت و اعتبار
 1 1 5 ریسک نقدینگی
 3 1 13 ریسک عملیاتی
 13 3 10 ریسک سرمایه

 11 5 13 ریسک نقدشوندگی
 13 10 3 ریسک حاکمیت شرکتی

 10 ،1 ،1 ریسک رویداد
 ،1 13 11 ریسک سیستمیک
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های شرکت تأمین سرمایۀ امید در نقشۀ ریسک حاکی از آن است که نتایج تجزیه و تحلیل ریسک
 1031های  سیاسی، نیروی انسانی، عملیاتی، سرمایه، نقدشوندگی و سیستمیک در سال اهمیت ریسک
شهرت و اعتبار، حاکمیت شرکتی  های رقابت، قوانین و مقررات،کمتر شده و ریسک 1031نسبت به سال 

اند. الزم به ذکر است که از نظر تر قلمداد شدهبااهمیت 1031نسبت به سال  1031و رویداد در سال 
در  1031نسبت به سال  1031های بازار، اعتباری و نقدینگی در سال شرکت تأمین سرمایۀ امید ریسک

های روی شرکت نیز تنها ریسکهای پیشِل ریسکهمان رتبه و میزان اهمیت قرار دارند. از نظر کنتر 
های ها به استثنای ریسکاند. در سایر ریسکشهرت و اعتبار، و نیروی انسانی دچار تغییر نشده

ها از کنترل بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردارند. نتایج تجزیه نقدشوندگی و سیاسی، سایر ریسک
دهد که میزان روایی نظرسنجی به شدت در مید نشان میهای شرکت تأمین سرمایۀ او تحلیل ریسک

بندی بدست آمده بسیار حائز های شرکت بر اساس رتبهاین گزارش باال است و لذا توجه به ریسک
 اهمیت است.

 
 بررسی وضعیت رقابت و ریسک رقابتی

حال فعالیت هستند شرکت تأمین سرمایه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در  10هم اکنون 
 که هستند ایسرمایه تأمین غیر رقبای سایر با و یکدیگر با رقابت حال در مختلف هایکه در حوزه

رسی ریسک بر جهت. نمود بررسی را هاشرکت این هایفعالیت از یک هر در رقابت وضعیت توانمی
 1نرشمیه   ندالیهرف شاخص به توانمی جمله آن از که است شده تعریف مختلفی هایرقابت، شاخص

(HHI)الح در که کرد اشاره بازار قدرت شاخص و جینی ضریب برتر، های، شاخص نسبت تمرکز بنگاه 
 وجه به ماهیتت با بازار تمرکز میزان تعیین و رقابت ریسک گیریاندازه برای شاخص بهترین حاضر

 خصاین شامیزان برای رشمن است. حداکثر یندال   هیفعالیت شرکت تأمین سرمایه امید، شاخص هرف
که بیانگر تمرکز کامل صنعت متشکل از یک شرکت است. در صورتی که شاخص کمتر  است 10،000 رقم
بازار نسبتاً رقابتی و باالتر از این میزان  2،500تا  1،500باشد بازار رقابتی بوده و برای شاخص بین  1،500از 

 آید.بازار به شدت متمرکز به حساب می
 حوزۀ دو در مالی خدمات صنعت اخیر هایالس طی شود،مشاهده می (4) جدول در که گونههمان

 مجموع در ها،سال برخی در محدود نوسانات از نظر صرف دارایی، مدیریت خدمات و نویسیپذیره تعهد
 یسینوپذیره تعهد بخش در که ایتمرکز را در پیش گرفته است؛ به گونه کاهش و رقابت افزایش روند
 بازار 1394 و 1393 هایسال در که حالی در است؛ بوده متمرکز شدت به بازار 1392 و 1391 هایسال طی
 وضعیتی بازار شاخص، عدد افت با و بعد به 1395 سال از نهایت در و دارد قرار رقابتی نسبتاً  وضعیت در

 تی داشته است.رقاب

  

                                                      
1. Herfindahl-Hirschman Index 
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 3111تا  3113های نویسی و مدیریت دارایی طی سالدر صنعت خدمات تعهد پذیره میزان رقابت(:4جدول )

 حوزۀ خدمات
 سال

6986 
سال 
6981 

سال 
6989 

سال 
6981 

سال 
6981 

سال 
6981 

سال 
6981 

سال 
6989 

 0،3131 1،5،3 1،013 1،301 1،313 1،155 01،،0 3،1،، نویسیتعهد پذیره

 خدمات مدیریت داریی 

 )با درآمد ثابت(
3،115 3،115 0،131 1،301 31، 311 133 11، 

خدمات مدیریت داریی 
 )سهام(

111 ،13 3،،13 0،031 0،513 5،1 13، 333 

 
تعهد  شود که همچون حوزۀدر بخش خدمات مدیریت دارایی )با درآمد ثابت( نیز مشاهده می

واحد را ثبت نموده که گویای بازار متمرکز  2،500عددی باالتر از  ،های اولیهدر سالشاخص  نویسی،پذیره
به بعد روند کاهش تمرکز بازار و رقابت روزافزون در این  1394سال  هاست اما پس از آن و ازدر آن سال

شود. اما در بخش خدمات مدیریت بخش آغاز شده و در حال حاضر به شدت رقابتی محسوب می
تری را به خود اختصاص تمرکز بازار، بازه طوالنی بوده و دورۀ اندکی متفاوت ،دارایی )سهام( وضعیت

بازار به سمت کاهش رقابت حرکت کرده و در سال  1395تا  1391های ه طی سالای کداده است؛ به گونه
به بعد شاخص به شدت افت کرده که حاکی  1396شود اما از سال به شدت متمرکز محسوب می 1395

توان از بررسی نمودار زیر که به ارائه از افزایش شدید رقابت در بازار است. این موضوع را همچنین می
نویسی و خدمات مدیریت برای صنعت خدمات مالی به تفکیک تعهد پذیره HHIخص وضعیت شا

 پردازد، استنباط نمود.دارایی )با درآمد ثابت و سهام( می
 

 3111تا  3113های نویسی و مدیریت دارایی طی سال(: میزان رقابت در صنعت خدمات تعهد پذیره1نمودار )

 
 

                                                      

 عضو یک عنوان به سرمایه تأمین غیر هایشرکت کلیه سهم نویسی،برای تعهد پذیره HHI شاخص محاسبه در سویی از کهبا توجه به این. 1
 جهش یکباره به 1031 سال در سرمایه تأمین غیر هایشرکت توسط نویسیپذیره تعهد میزان دیگر، سوی از و است شده گرفته نظر در بازار

 هایافزایش یافته است، لذا عدد شاخص نسبت به سال 1031درصد در سال  1،به حدود  1031درصد از سهم بازار در سال  13حدود  از و داشته
 .است داشته محسوسی تغییر قبل
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به  1چهار شرکت تأمین سرمایهبرخی از مهمترین اطالعات مالی پایان سال مالی گذشتۀ ( 5جدول )
 شده است: ارائههمراه اطالعات شرکت تأمین سرمایه امید 

 
 )میلیون ریال( (: مقایسۀ اطالعات مالی شرکت با چهار شرکت تأمین سرمایه در پایان سال مالی گذشته5جدول )

 امین ملت نوین وتوسل امید شرح
 01/31/1031 33/13/1031 33/13/1031 03/13/1031 03/33/1031 تاریخ پایان سال مالی

 11،331،313 111،151،،1 55،110،311 15،100،113 13،530،535 هاجمع دارایی
 0،315،1،1 ،0،131،33 13،،01،133 13،131،،5 1،311،113 هاجمع کل بدهی

 0،533،333 1،333،333 3،333،333 5،333،333 1،333،333 سرمایه
 ،1،153،00 ،11،131،10 11،310،531 13،0،0،551 13،531،101 جمع حقوق صاحبان سهام

 0،133،010 1،0،305،، 3،،،1،115 101،111،، ،3،313،00 درآمدهای عملیاتی
 150،،3،15 313،،53،، 1،130،313 3،3،113،، 3،5،1،313 عملیاتیسود 

 3،501،311 315،151،، 1،310،111 0،131،133 51،110،،3 سودخالص
 

ای، شکاف بسیار با توجه به واردات محور بودن عمدۀ اقتصاد کشور در خصوص کاالهای سرمایه
ارز در چند ماه اخیر رخ داده  نرخهای واردکننده به دلیل نوسانات زیادی در تأمین مالی برای شرکت

باشد، قیمت دالر در  1033ماه  خرداد 01است. با تکیه بر شاخص دالر آمریکا، اگر مبنای مقایسۀ دالر 
های تولیدی و برابر شده است. لذا شرکت 5بیش از  1031ریال است که نسبت به سال  113،333حدود 

آالت و ای )عمدتًا ماشینات کاالهای سرمایهصنعتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت وارد
تجهیزات( به موازات افزایش نرخ ارز ناچار هستند منابع ریالی بیشتری را در فرآیند انتشار اوراق تأمین 

های تأمین سرمایه در کنار نهادهای فعال در بازار پول، مالی خود جذب نمایند. با توجه به اینکه شرکت
ها بر عهده دارند، لذا با نوسانات قابل توجه نرخ ارز، باید ی دولت و شرکتنقش خطیری در تأمین مال

پاسخگوی حجم باالتری از تأمین مالی ریالی از سوی متقاضیان خود باشند. از سوی دیگر بر اساس 
نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی از سوی دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، قبول تعهدات پذیره

های تأمین سرمایه منوط به دارا بودن کفایت سرمایه مناسب است که این موضوع رابطۀ تشرک
ها آن دارد. لذا با توجه به نوسانات شدید ها و بدهیمستقیم با حجم سرمایۀ شرکت و ماهیت دارایی

رسد در آالت، به نظر میارزی در کشور و افزایش منابع مالی مورد نیاز برای واردات تجهیزات و ماشین
های تأمین سرمایه راهی غیر از تقویت کفایت سرمایه خود برای پاسخگویی به نیازهای آینده شرکت

 1031رو شرکت تأمین سرمایه امید در سال مالی تأمین مالی مشتریان خود نخواهند داشت. از این
میلیارد  10333در مرحلۀ دوم از میلیارد ریال و  10333میلیارد ریال به  0333،سرمایۀ خود را در مرحله اول از 

العاده مورخ براساس تصمیمات مجمع عمومی فوقهمچنین میلیارد ریال افزایش داد.  10333ریال به 
از محل مطالبات و آوردۀ نقدی  میلیارد ریال 11،333تا سقف  درصدی 51، با افزایش سرمایۀ 10/30/1033

 در مرحلۀ ثبت قرار دارد.و  شدهنهایی  از آن، میلیارد ریال 3،533موافقت شد که 
 

 
 
 

                                                      
 که اطالعات آنها در سایت کدال موجود است .1
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یق بازار سرمایه   تأمین مالی دولت از طر
ها از طریق های دولتی و شهرداریهای اخیر شاهد افزایش حجم تأمین مالی دولت و سازماندر سال

ایم به طوری که بر اساس روندی کامال رو به رشد در حال حاضر، حجم اوراق دولتی بازار سرمایه بوده
معامله در بازار سرمایه از حجم اوراق شرکتی پیشی گرفته است. طبق آخرین آمار منتشره توسط قابل

هزار میلیارد ریال مانده اوراق بدهی منتشره در بازار برای  1،122سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود 
 13ق به دولت و حدود درصد متعل 23هزار میلیارد ریال معادل  1،434، حدود 1399ماه  خردادپایان 

هزار میلیارد ریال(  61درصد ) 4هزار میلیارد ریال( سهم اوراق شرکتی و مابقی یعنی حدود  226درصد )
ها نیز از تأمین ها، دولت و شهرداریها است. بنابراین عالوه بر شرکتمربوط به اوراق مشارکت شهرداری

های تأمین سرمایه و . براساس آمار منتشره، شرکتمالی از طریق بازار سرمایه سهم درخور توجهی دارند
گذاری تحت مدیریت ایشان یکی از مشتریان پرقدرت اوراق دولتی در بازار هستند های سرمایهصندوق

نویس و بازارگردان در فرآیند انتشار و فروش گذار و هم به عنوان متعهد پذیرهکه هم به عنوان سرمایه
موضوع میزان کفایت سرمایه و در نتیجه میزان پاسخگویی تأمین  کنند. اینآفرینی میآن نقش

های متقاضی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین تقویت ها به نیازهای تأمین مالی شرکتسرمایه
کفایت سرمایه از طریق افزایش سرمایه راهکار مناسب برای پاسخگویی مناسب به این موضوع است. 

میلیارد ریال به  1،000أمین سرمایۀ امید نسبت به افزایش سرمایه از میزان در همین راستا شرکت ت
میلیارد ریال در دو مرحله اقدام نموده است تا ریسک ناشی از این محل را به حداقل برساند. از  11،000

بینی شده است دولت وجود دارد این است که پیش 1399طرف دیگر موضوعی که در الیحۀ بودجۀ سال 
هزار میلیارد ناموت از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی، منابع کسب کند.  20دازۀ به ان

تر، دولت در این الیحه درخواست کرده است که با انتشار اوراق مالی و فروش آن در بازار به عبارت ساده
لت برای اطمینان از فروش هزار میلیارد ناموت پول از بازار سرمایه دریافت کند. دو 20سرمایه، بیش از 

گذاری با درآمد ثابت، این های سرمایهاوراق دولتی، بدون در نظر گرفتن اثرات احتمالی آن بر صندوق
های خود در اوراق دولتی نموده است. درصد از دارایی 50گذاری حداقل ها را ملزم به سرمایهصندوق

 :ه استآمد 99الیحۀ بودجۀ سال  5تبصرۀ  «ر»مشخصًا در بند 
های صندوق در اوراق گذاری با درآمد ثابت از کل داراییهای سرمایهگذاری صندوقحداقل سرمایه

های تهای مالیاشود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمهبهادار دولتی برابر با پنجاه درصد تعیین می
مالی کشور است و سازمان بورس پذیر و ارتقای نظام ( قانون رفع موانع تولید رقابت11بند )ب( ماده )

بنابراین موضوع  اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است.
های احتمالی ناشی از این محل را نیز پوشش تواند ریسکافزایش سرمایۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید می

 دهد.
 

 های بانکیت آن به سپردهشمار شدن پرداخریسک تغییرات نرخ سود و ماه
ای از منابع تحت مدیریت تأمین سرمایه امید، همواره بخش عمده به دلیل ماهیت فعالیت شرکت

رو درآمد حاصل گردد و از اینگذاری میهای بانکی سرمایهشرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده
دهد. بنابراین نوسانات در نرخ سود بانکی شکیل میها سهم باالیی از درآمد کل را تگذاریاز این سرمایه

های تواند عایدات شرکت را با نوسانات بااهمیتی همراه سازد. همچنین از منظر بررسی هزینهمی
بازارگردانی اوراق بدهی، تغییر در نرخ سود بانکی موجب تغییر در نرخ بازده مورد انتظار )یا نرخ 
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های بازارگردانی شرکت را به همراه نتیجه افزایش یا کاهش هزینه ترجیحی( خریداران اوراق شده و در
توجهی از اوراق تحت تعهد بازارگردانی شرکت طبق دستور و دارد. با توجه به این که اکنون بخش قابل
درصد منتشر شده و عمدۀ منابع متعلق  11های عمومًا کمتر از مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ

ذاری گنویسی و بازارگردانی در این اوراق سرمایهسرمایه نیز به دلیل پذیرش تعهدات پذیره به تأمین
های ترجیحی شود شرکت به ناچار نرخشده است، لذا افزایش نرخ سود بانکی در آینده موجب می

د. ی نمایباالتری را به خریداران پرداخت نماید و لذا از این محل هزینه بازارگردانی با اهمیتی شناسای
بنابراین در صورت افزایش نرخ سود بانکی در آینده، شرکت تأمین سرمایه امید بابت خرید اوراق برگشتی 

های متعددی از جمله کاهش درآمد، های بازارگردانی تحت تاثیر ریسکو به دنبال آن افزایش هزینه
ی با کاهش نرخ سود بانک ایفای تعهدات بازارگردانی و ریسک ورشکستگی گردد. عکس این موضوععدم

ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت محقق خواهد شد. همچنین براساس ابالغیه بانک مرکزی به بانک
های بانکی به جای سود روزشمار، اکثر نهادهای مالی شده در سپردهشمار به کمینه مبلغ سپردهسود ماه

های اری با درآمد ثابت که در فعالیتگذهای سرمایههای تأمین سرمایه و صندوقبه خصوص شرکت
بانکی خود در طول هر ماه روبرو هستند، با  هایحسابهای متعدد از خود عمدتًا با واریز و برداشت

تواند شوند که این موضوع میریسک عدم دریافت سود سپرده برای منابع در گردش خود مواجه می
های مختلف تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ها را با توجه به حجم جابجایی منابع در داراییدرآمد آن

گذاری کارآمد در اوراق با درآمد های بانکی و سرمایهپردهریزی مناسب در مدیریت وجوه در سبرنامه
تواند به مدیریت ریسک یادشده کمک شایانی نماید که تاکنون این مهم در شرکت تأمین ثابت می

 سرمایه امید محقق شده است.
 

 های اقتصادی و سایر تحوالت سیاسی ریسک تحریم
های شرکت تأمین سرمایه امید، تأثیر تحریم های مترتب بر درآمد و سودآورییکی دیگر از ریسک

ن های متقاضی تأمیای و دنیا بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکتاقتصادی و تحوالت سیاسی منطقه
هایی که موفق به تأمین مالی مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه است. این موضوع برای شرکت

اند و یا قرار است در با مشارکت شرکت تأمین سرمایه امید شده از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه
ال های آتی این احتمهای اقتصادی در سالکند. با فرض برقرار بودن تحریمآینده اقدام نمایند، صدق می

ها، در صادرات محصوالت، دریافت وجوه حاصل از فروش خارجی وجود دارد که تعدادی از این شرکت
آالت و امثال آن با مشکالتی روبرو گردند. بنابراین این احتمال ه، تجهیزات، ماشینو خرید مواد اولی

ای یا اصل مبلغ اوراق منتشره خود نباشد. گرچه وجود دارد که ناشر قادر به پرداخت سودهای دوره
 هاگردد، ولی بالتبع بخشی از این ریسکریسک اصلی آن به رکن ضامن پرداخت سود و اصل اوراق برمی

نویسی و بازارگردانی متوجه شرکت تأمین سرمایه خواهد شد. بنابراین به دلیل پذیرش تعهدات پذیره
های شرکت متقاضی انتشار اوراق قبل از رو، بررسی ریسکمالی پیشباید توجه داشت که در سال 

حجم  فزایشنویسی و بازارگردانی پیش از گذشته اهمیت دارد و صرفًا پیگیری اپذیرش تعهدات پذیره
ی رو براهای مترتب بر آن، غیرمنطقی است. از اینانتشار اوراق در بازار بدون ارزیابی و سنجش ریسک

نویسی و بازارگردانی، ابتدا گزارش جامع ریسک در خصوص وضعیت مالی و پذیرش تعهدات پذیره
رمایه کت تأمین سشرایط اقتصادی کسب و کار ناشر که توسط واحد مدیریت ریسک و مهندسی مالی شر 

 گردد.می گیریگیرد مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نسبت به رد یا پذیرش آن تصمیمامید تدوین می
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 ریسک منابع انسانی
ها و از جمله شرکت تأمین سرمایۀ امید با مسألۀ دیگری که در شرایط کنونی اقتصاد کشور اکثر شرکت

تر پررنگ 1033رسد اثرات آن در سال مالی است که به نظر میآن روبرو هستند، ریسک منابع انسانی 
، وضعیت معیشتی نیروی انسانی شرکت به دالیلی چون افزایش نرخ 1031خواهد بود. در سال مالی 

های مالیات بر حقوق درصد و در پی آن کاهش قدرت خرید و همچنین افزایش هزینه 3،تورم به حدود 
ی از سوی سازمان امور مالیاتی با مشکل مواجه شده است. این موضوع به دلیل اصالح طبقات مالیات

در طول زمان موجب خواهد شد نیروی انسانی خبره و دارای تجارب مفید شرکت برای بهبود وضعیت 
معیشتی و دستیابی به حقوق و دستمزد باالتر از بدنه شرکت خارج و جذب سایر نهادهای مالی گردند. 

های بنیان و متکی بر مهارت، تخصص و تواناییتأمین سرمایۀ امید شرکتی دانشکه شرکت از آن جایی
پذیر شده در سایۀ تالش نیروی انسانی کارآمد امکانگذاریمنابع انسانی خود بوده و تحقق بودجه هدف

ها عالوه بر این که ریسک کاهش درآمد و سودآوری است، لذا خروج از شرکت و جذب در سایر شرکت
های دهد، سهم بازار شرکت را در حوزهرو افزایش میأمین سرمایه را برای سال مالی پیششرکت ت

سازد. لذا بهبود وضعیت اقتصادی نیروی انسانی با مختلف کسب و کار با مخاطرات جدی مواجه می
 تواند ریسک از دست دادن منابع انسانی کارآمد وافزایش حقوق و دستمزد برای جبران فشار تورم می

با توجه به نقشۀ ریسک شرکت تأمین ها را تا میزان قابل قبولی کاهش دهد. به تبع آن سایر ریسک
های مورد ، پر واض  است که این ریسک جزو ریسک1031لغایت  1031های سرمایۀ امید در طی سال

غلی شسیستم گریدینگ شرکت تأمین سرمایۀ امید در این راستا و با تکیه بر باشد. توجه شرکت می
 .منابع انسانی، کوشیده است تا ریسک منابع انسانی را به شیوۀ صحیحی مدیریت نماید

 

 ریسک شهرت
برای محاسبۀ ریسک شهرت در شرکت تأمین سرمایۀ امید از سه معیار کلی معیارهای مالی، معیارهای 

ها بر تحلیل دادهومشتری و معیارهای کارکنان استفاده شده است. نتایج بدست آمده در بخش تجزیه
، نشان داد که شرکت از نظر حاشیۀ سود خالص و بازده 1392اساس پایش انجام گرفته در دی ماه 

ها در وضعیت مناسبی قرار دارد و لذا در این دو شاخص ریسکی را متحمل نیست. بنابراین از دارایی
های ی و جامع به شاخصلحاظ این دو شاخص ریسک شهرت در شرکت وجود ندارد. همچنین نگاه کل

أمین دهد که شرکت تاحتمال ورشکستگی از دیدگاه سه مدل زمیجوسکی، آلتمن و اسپرینگیت نشان می
سرمایۀ امید از این نظر نیز ریسک شهرت خیلی پایینی دارد. شاخص دیگری که مشخص کنندۀ ریسک 

ها مثبت است. سایر سالمنفی و برای  1393شهرت است نوسانات جریانات نقدی است که برای سال 
های دیگر ریسک شهرت در حداقل ممکن است. از ریسک شهرت وجود دارد و در سال 1393لذا در سال 

های مالی های مالی، با توجه به اینکه شرکت تأمین سرمایۀ امید در مواردی صورتنظر اصالحیۀ صورت
ت شرکت آسیب وارد نماید. شاخص سهم تواند به شهراصالحی را منتشر کرده است، لذا از این نظر می

نویسی، انتشار اوراق بدهی و ...( در میان معیارهای های مختلف )بازارگردانی، پذیرهبازاری از جنبه
مشتری در جایگاه متوسط است، لذا وضعیت ریسک شهرت شرکت از این نظر در جایگاه متوسطی قرار 

ت سرمایه، شرکت تأمین سرمایۀ امید با حداقل ریسک بندی اعتباری بر مبنای کفایدارد. از نظر رتبه
ممکن روبرو است، زیرا که باالترین رتبه در میان صنعت متعلق به این شرکت است. از معیارهای کارکنان 
و متصدیان، شاخص حقوق و دستمزد به دلیل مثبت بودن و همچنین به دلیل اینکه از شاخص تورم 
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م ریسک شهرت در شرکت است. البته با توجه به اینکه طی سه سال ساالنه باالتر است نشان دهندۀ عد
تواند نوعی ریسک را به شهرت شرکت وارد نماید. از گذشته این شاخص روند نزولی داشته است، می

سازی سیستم گریدینگ شخصی و شغلی پرسنل در شرکت تأمین طرفی با توجه به تعریف و پیاده
رفته است، وضعیت جبران خدمات کارکنان بهبود یافته است و لذا از سرمایۀ امید، که اخیرًا انجام گ

ۀ شود که شرکت تأمین سرمایشود. به طور کلی با توجه به نتایج مشخص میریسک شهرت کاسته می
های مالی از وضعیت شهرت خوبی برخوردار امید به عنوان یک نهاد مالی فعال و به عنوان یکی از واسطه

برند برای این شرکت امتیاز مطلوبی را دریافت کرده است. مدیریت موفق شهرت، است و تصویر ذهنی 
ها و یا مقدماتی است که از های سنجش آن، نیازمند شناسایی محرکعالوه بر درک ماهیت و روش
تواند در ایجاد و بازسازی شهرت سهیم باشد. یابد و اینکه چه چیزهایی میطریق آن، شهرت توسعه می

ازمان ای سخود به شهرت پایه ۀها و مقدمات، اگر تأثیر منفی )یا مثبت( داشته باشند، به نوباین محرک
ها ممکن است خطراتی در نظر گرفته شوند که رسانند. از نظر مدیریت ریسک، اینآسیب )بهبود( می

 کند.ها را بیشتر میتر یا مقدار آنها را محتملزیان
 

 ریسک سیاسی 
های فعال در ایران، ریسک سیاسی بوده و شرکت های تمامی شرکتیکی از ریسکبا توجه به اینکه 

های خود به آن اشاره داشته است، در این بخش گزارش ریسک تأمین سرمایۀ امید هم در گزارش
مورد را تعریف کرده  12(، شاخصی متشکل از ICRGجی )آرسیگیرد. آیسیاسی ایران مورد اشاره قرار می

استفاده را در محاسبۀ ریسک سیاسی دارد. این شاخص شامل ثبات دولت، شرایط  که بیشترین
گذاری، نزاع داخلی، نزاع خارجی، فساد، حضور نظامیان در اقتصادی، وضعیت سرمایه -اجتماعی

های مذهبی، نظم و قانون، وضعیت دموکراسی و کیفیت سیاست، حضور دین در سیاست، تنش
المللی دی مورد تائید و استفادۀ محققین، بانک جهانی و صندوق بینبنبروکراسی است. این شاخص

بینی ها برای تخمین و پیشپول و سایر مؤسسات مالی قرار گرفته است و یکی از پرکاربردترین روش
های ریسک سیاسی آوری دادهمیالدی اقدام به جمع 1920از سال 1اسآر.المللی است. پی.ریسک بین

 بندی نموده است. بر اینها، کشورهای مختلف را بر حسب ریسک سیاسی رتبهه از آنکرده و با استفاد
)با توجه به  2019الی  1924های های مربوط به سالاساس در گزارش ریسک سیاسی ایران، داده

 ها( مورد استفاده قرار گرفته است.محدودیت داده
 

 جی( ایرانآرسیشاخص ریسک سیاسی )آی
( روند صعودی 1363شود شاخص ریسک سیاسی از ابتدا )سال مشاهده می (4)نمودار  همان طور که از

های جنگ تحمیلی نوسان زیادی در عدد شاخص وجود ندارد و در این را طی کرده است. در طول سال
بندی دسته« ریسک بسیار باال»کشور، در محدوده ها و حتی یک سال بعد از جنگ، ریسک سیاسی سال
دهندۀ ریسک شود. به محض خاتمه جنگ، شاخص یادشده افزایش قابل توجهی دارد که نشانمی

علیرغم افت و خیز کم، شاخص تقریبًا ثبات داشته و باالتر از  ،101الی  1013های پایین است. در سال
گیرد؛ اما از سال قرار می« ریسک متوسط»محدوده روند کلی بوده است و ریسک سیاسی کشور در 

رود و در طول این مدت، ریسک شود و ریسک سیاسی باال میبه بعد روند نزولی شروع می ،1015-101

                                                      
1. PRS (Political Risk Services) 
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ریسک بسیار »در مرز محدوده  1033شود و در سال بندی میطبقه« ریسک باال»سیاسی در محدوده 
صورت گرفت که به دنبال آن ریسک سیاسی  1033-1031دودۀ سال گیرد. انعقاد برجام در محقرار می« باال

های نزدیک شد. در ادامه خروج آمریکا از معاهدۀ برجام در محدودۀ سال« ریسک متوسط»به محدودۀ 
 گردد.« ریسک باال»موجب شد که ریسک سیاسی دوباره وارد محدوده  1031-1031

 
 ایران (: شاخص ریسک آی سی آر جی برای کشور1نمودار )

 
 www.prsgroup.com: منبع داده

 
کمیت شرکتی   حا

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با 
ت شرکت نیس. همچنین حاکمیت شرکتی تنها مربوط به ادارۀ عملیات نمایدمنافع سهامداران عمل می

رکت نفعان شبلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی
ره، سهامداران یمدئتیهی ت، اعضایریان مدیمربوط به روابط می یا اجتماع است. نظام حاکمیت شركت

ی هام و روشیاهداف شركت تنظكند كه از آن مسیر یرا فراهم می نفعان است و ساختار یر ذیو سا
راهم را فی شود. حاکمیت شرکتی همچنین ساختار ین مییبه اهداف و نظارت بر عملكرد تعی ابیدست
دستیابی به این اهداف و همچنین نحوة نظارت ی که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارها آوردمی

 . گرددبر عملکرد مدیران معلوم می

مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت، هدایت و رهبری شرکت در جهت تحقق هیئتلذا مسئولیت 
نفعان در اهداف مذکور، نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائۀ گزارش به سهامداران و سایر ذی

مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت چارچوب مقررات است. هیئت
 نان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نماید.کسب اطمی

حاکمیت شرکتی )ابالغ شده توسط سازمان بورس و  نامۀدر همین راستا و بر اساس اجرای مفاد آیین
اوراق بهادار( و همچنین برای دستیابی به اهداف آن شامل بهبود عملکرد شرکت، ایجاد شفافیت و 

نفعان و سهامداران، هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امید به ذی مدیره در برابرپاسخگویی هیأت
عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به عنوان یکی از 

http://www.prsgroup.com/
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ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تالش کرده است اصول حاکمیت شرکتی را قبل از 
به نحو احسن اجرا  12/02/1391از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  ابالغ دستورالعمل آن

، گذاریسرمایهحسابرسی، مدیریت ریسک،  تخصصی هاینماید. لذا در شرکت تأمین سرمایۀ امید کمیته
در ادامه مشخصات اعضای حقیقی و در حال فعالیت هستند.  ایجاد شدهو رفاهی و تسهیالت  استخدام

 ها ارائه شده است.رۀ شرکت تأمین سرمایه امید به همراه تحصیالت و تجارب آنمدیهیأت
 

 (: مشخصات اعضای حقیقی هیأت مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید6جدول )

ف
ردی

 

 تجارب تحصیالت سمت نام شخص

6 - 

رئیس هیأت 
 -مدیره

 غیرموظف
- - 

1 
مریم زمانی 
 فریزهندی

رئیس  نایب
 -هیأت مدیره
 غیرموظف

 -فوق لیسانس
 حسابداری

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان رئیس سرمایه -1
 بانکها

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان مدیر امور سرمایه -3
 بانکها

 هامعاون مالی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک -0

9 

محمدرضا 
دهقانی 
 احمدآباد

عضو هیأت 
 مدیره

مالی  –دکتری 
)گرایش 
 بانکداری(

 هیأت مدیرۀ بانک سپه مشاور -1
 انداز تجارت به دانعضو هیأت مدیرۀ شرکت چشم -3
گذاری و سبدگردانی صندوق مدیر سرمایه -0

 گذاری مشترک سپهر صادراتسرمایه

1 
سیدمحمد 

مهدی بهشتی 
 نژاد

عضو هیأت 
 موظف -مدیره

آینده  -دکتری
 پژوهی

گذاری تدبیرگران آتیه مدیره شرکت سرمایهعضو هیأت -1
 ایرانیان

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت -3

 عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک ملی ایران -0

 آوریرئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن -،

5 
حبیب رضا 
حدادی 
 سیاهکلی

مدیرعامل و 
عضو هیأت

 مدیره

 -فوق لیسانس
بازرگانی گرایش 

 مالی

گذاری سرمایهعضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت  -1
 امید

عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت  -3
 کارگزاری بانک ملی ایران

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -0
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -،

 
 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاكمیت شركتی شركت 42براساس ماده 
فرابورس ایران ابالغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، حقوق و مزایای مدیران اصلی برای دورۀ 

 ارائه شده است: 1399خردادماه  31ماهۀ منتهی به  6مالی 

جلسه در سال مالی مورد گزارش به  6مدیره برای مجموع حق حضور اعضای غیرموظف هیأت -1
 است. میلیون ریال 220طور ناخالص مبلغ 

ماهه مورد گزارش به طور ناخالص  6مجموع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت در دورۀ مالی  -2
 است.میلیون ریال( بوده  20044ص مبلغ میلیون ریال )به طور خال 20962مبلغ 



 تفسیری مدیریتگزارش 
 

  

19  

  

 

 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

مجموع حقوق و مزایای ناخالص مدیران ارشد اجرایی شامل معاونان و مدیران واحدهای  -3
 میلیون ریال( است. 10621میلیون ریال )به طور خالص مبلغ  90560سازمانی شرکت برابر 

، 12/02/1391دستورالعمل یادشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  ۀمطابق با ابالغی
موضوعات مربوط به نحوۀ انتخاب عضو مستقل هیأت مدیره، تعداد اعضای مستقل و غیرموظف، میزان 

االجرا الزم 31/06/1392مدیره چند شرکت، از تاریخ سهام وثیقه مدیران، محدودیت عضویت در هیأت
، های حاکمیت شرکتیرو شرکت تأمین سرمایه امید پس از تصویب منشور هر یک از کمیتهاین است. از

های تأمین سرمایه که کامالً مبتنی بر مفاد دستورالعمل اقدام به ارسال اساسنامه پیشنهادی برای شرکت
 وافقت باحاکمیت شرکتی تهیه شده بود، به سازمان بورس و اوراق بهادار نموده است که در صورت م

 سازی حاکمیت شرکتی به مرحلۀ اجرا درخواهد آمد.آن، مراحل بعدی پیاده
 :استیر زی تخصصی به شرح هاهمچنین مشخصات کمیته

 
هبود مدیره و بمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأتکمیتۀ حسابرسی با هدف ک کمیتۀ حسابرسی: -3

های داخلی، سالمت گزارشگری آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل
مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات 

 باشد:( می1اعضای این کمیته به شرح جدول )و الزامات تشکیل شده است. 
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 اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید(: 7جدول )

نام و نام  ردیف
 سوابق شغلی تحصیالت سمت خانوادگی

رئیس  فاطمه رضائی 3
 کمیته

 –لیسانس 
حسابداری و علوم 

 مالی
 های بانک سپهگذاریرئیس ادارۀ کل مدیریت سرمایه -1

2 
مریم زمانی 
 فریزهندی

عضو 
 کمیته

 -فوق لیسانس
 حسابداری

 گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکهارئیس سرمایه -1
 گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکهامدیر امور سرمایه -3
 هامعاون مالی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک -0

1 
سید محمد رضا 

 بنی فاطمی
عضو 
 کمیته

 تیریمد دكتری
 كار و كسب

در سازمان  1396تا تیر  1326مدیر ارشد حسابرسی از سال  -1
 حسابرسی

مدیر و شریک در مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس  -2
 1392از ابتدای سال 

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در دورۀ  -3
 ششم

سال و دبیر کارگروه حسابرسی  2عضو کمیته فنی به مدت  -4
 عملیاتی در سازمان حسابرسی

بورس اوراق بهادار تهران در عضو کمیته حسابرسی  -5
 1329و  1322های سال

کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی  -6
 1321از سال 

4 
محمد 

 پورحاجی
دبیر 
 کمیته

 تیریمد دكتری
 كار و كسب

 سال. 12 مدت بهی حسابرس سازمان -1
 مهبرنا و طرح مدیر وی مال امور ریمد - زرویتی دیتول شركت -2
 .سال 3 مدت به
 خدمات وی حسابرس مؤسسهی حسابرس ریومد كیشر -3

 1322 ماهنیفرورد از( یرسم حسابداران) نیرهب تیریمد
 .تاکنون

 .هادانشگاه در حسابداری دروس مدرس -4
 ”.رانیای رسم حسابداران جامعه” عضو  -5
 .“رانیای حسابدار  انجمن” عضو -6
 عضو حسابرسی، و حسابداری رشته در رسمی کارشناس -1
 سهام ارزیابی و "دادگستری رسمی کارشناسان کانون"

 .تولیدی و بازرگانی هایشرکت
 

جلسه؛ بهمن  2جلسۀ کمیتۀ حسابرسی )دی ماه: 2تعداد  1399خردادماه  31ماهۀ منتهی به  6در دورۀ 
 سرمایۀ تأمین شرکت در( جلسه 1 کدام هر: خرداد و اردیبهشت فروردین، اسفند، هایجلسه؛ ماه 2ماه: 
 .است شده تشکیل امید
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اختیارات  مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و ۀکمیتکمیتۀ مدیریت ریسک:  -2
های مدیره با هدف کمک به مدیریت برای دستیابی به اهداف و برنامهشده از سوی هیأتتفویض

دانان و کارشناسان مجرب ره از حقوقاستراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاو
های پیشنهاد ۀهای شرکت، ارائیریت ریسک فعالیتسازی مددر حیطۀ بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه

ها دارد. همچنین این کمیته گیریوری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیمالزم در راستای افزایش بهره
یریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به به صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مد

 باشد:( می2اعضای این کمیته به شرح جدول ) کند.هیأت مدیره گزارش می
 

 اعضای کمیتۀ مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایه امید(: 1جدول )

نام و نام  ردیف
 سوابق شغلی تحصیالت سمت خانوادگی

3 
سید محمد 

مهدی 
 نژادبهشتی

موظف هیأت  عضو
 مدیره و رئیس کمیته

دکتری 
 پژوهیآینده

گذاری تدبیرگران مدیره شرکت سرمایهعضو هیأت -1
 آتیه ایرانیان

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت -3

عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک ملی  -0
 ایران

 آوریرئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن -،

2 
 رضاحبیب

 حدادی

عامل و عضو  مدیر
هیأت مدیره و عضو 

 کمیته

فوق 
 لیسانس
مدیریت 

 مالی

عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت  -1
 گذاری امیدسرمایه

عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت  -3
 کارگزاری بانک ملی ایران

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -0
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -،

 عضو مستقل کمیته علی سعیدی 1

دکتری 
مدیریت 

 مالی

عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای  -1
 مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی  -2
سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و عضو 

 هیئت مدیره شرکت نام آوران مدیریت آگاه
 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمیعضو  -3
 عضو هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار -4
 عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گرگان -5
 عضو کمیته فنی هیئت خدمات مالی اسالمی -6
 عضو کارگروه هیئت خدمات مالی اسالمی -1
رئیس کارگروه سواد مالی انجمن نظارت بازارهای  -2

 (COMCEC)سرمایه 
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4 
میرفیض 

 عضو مستقل کمیته شمسفالح

دکتری 
مدیریت 

 مالی

تا  1391عضو هیأت مدیرۀ بورس کاالی ایران از  -1
1392 

 و بانک سپه مشاور ریسک شرکت نفت سپاهان -2
های عضو کمیتۀ عالی ریسک شرکت -3

گذاری غدیر، تأمین سرمایه امید، بانک سرمایه
 صادرات، صندوق، بانک تجارت، بانک اقتصاد نوین

 کارآفرینی امید
 مدیرعامل شرکت واسپاری ملت -4
 گذاری ابرار نصرعضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه -5
 عضو هیأت مدیرۀ شرکت توسعۀ سرمایۀ مفید -6
 رئیس هیأت مدیرۀ شرکت کارگزاری بانک تجارت -1
 نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران -2
 مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران و شرق -9
واحد  –عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  -10

 تهران مرکز

خدمات مالی و  معاون عبداهلل دریابر 5
 عضو کمیته

دکتری 
مدیریت 

 مالی

 مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید خدماتمعاون  -1
گذاری صندوق سهام، صندوق طال و مدیر سرمایه -2

 صندوق با درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایه امید
کت گذاری شر عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه -3

 تأمین سرمایه امید
گذاری شرکت تأمین مدیر خدمات مالی و سرمایه -4

 سرمایه امید
مدیر مهندسی مالی و مدیریت ریسک شرکت  -5

 تأمین سرمایه امید
ای شرکت تأمین رئیس ادارۀ اوراق بهادار سرمایه -6

 سرمایه امید
 و ابزار طراحی مالی، سیمهند ارشد کارشناس -1

 اولیه شرکت تأمین سرمایه نوین عرضه
عرضه  و پذیرش مشاور کارشناس و تحلیلگر -2

 کارگزاری سهم آشنا
تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و  -9

 کارشناس مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم

6 
احسان 
عسکری 
 فیروزجائی

 و گذاریسرمایه معاون
عضو  و بازار توسعۀ

 کمیته

دکتری 
مدیریت 

 مالی

گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین معاون سرمایه -1
 سرمایه امید

مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین  -3
 سرمایه امید

عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ  -0
 گذاری شرکت تأمین سرمایه امیدسرمایه

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت بورس  -،
 تهران

مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین سرمایه  -5
 لوتوس پارسیان

 مدیر معامالت کارگزاری دنیای خبره -1
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7 
مجتبی رستمی 

 نوروزآباد

ریسک  کارشناس ارشد
و مهندسی مالی و دبیر 

 کمیته

دکتری 
مدیریت 

 مالی

کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی شرکت  -1
 تأمین سرمایه امید

مهندسی مالی شرکت تأمین کارشناس ریسک و  -2
 سرمایه امید

عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ  -3
 گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امیدسرمایه

 گذاریکارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه -4
 خوارزمی

 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی -5
 

)ماهانه یک جلسه(  ریسکمدیریت جلسۀ کمیتۀ  6تعداد  1399خردادماه  31ماهۀ منتهی به  6در دورۀ 
 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین شرکت در
 
ذاری، گاین کمیته به منظور دستیابی به چارچوب و ساختار مناسب سرمایه: گذاریکمیتۀ سرمایه -1

سازی های عملیاتی با هدف تصمیماتخاذ رویکردهای هماهنگ و تنظیم صحی  روابط میان بخش
ها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل بهینۀ دارایی مناسب در راستای مدیریت

های تحت مدیریت شرکت و نهایتًا ایجاد بازدهی مناسب در کنار ریسک، تقویت نقدشوندگی دارایی
اعضای این کمیته به شرح  حفظ ارزش سبد اوراق بهادار در محدودۀ ارزش ذاتی، تدوین شده است.

 باشد:( می9جدول )
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 شرکت تأمین سرمایه امید گذاریسرمایه(: اعضای کمیتۀ 1جدول )
نام و نام  ردیف

 سوابق شغلی تحصیالت سمت خانوادگی

3 
حبیب رضا 
حدادی 
 سیاهکلی

مدیرعامل و عضو هیأت
 رئیس کمیته – مدیره

 -فوق لیسانس
بازرگانی گرایش 

 مالی

عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت  -1
 امیدگذاری سرمایه

عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری  -3
 شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -0
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -،

2 
احسان 
عسکری 
 فیروزجائی

 و گذاریمعاون سرمایه
نایب  و بازار توسعۀ

 کمیته رئیس

دکتری مدیریت 
 مالی

گذاری و توسعۀ بازار شرکت سرمایهمعاون  -1
 تأمین سرمایه امید

مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین  -3
 سرمایه امید

عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ  -0
 گذاری شرکت تأمین سرمایه امیدسرمایه

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت  -،
 بورس تهران

مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین  -5
 لوتوس پارسیانسرمایه 

 کارگزاری دنیای خبرهمدیر معامالت  -1

معاون خدمات مالی و  عبداهلل دریابر 1
 عضو کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ  -1
 امید

گذاری صندوق سهام، صندوق مدیر سرمایه -2
طال و صندوق با درآمد ثابت در شرکت تأمین 

 سرمایه امید
 گذاریکمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایهعضو  -3

 شرکت تأمین سرمایه امید
گذاری شرکت مدیر خدمات مالی و سرمایه -4

 تأمین سرمایه امید
مدیر مهندسی مالی و مدیریت ریسک  -5

 شرکت تأمین سرمایه امید
ای شرکت رئیس ادارۀ اوراق بهادار سرمایه -6

 تأمین سرمایه امید
 ابزار طراحی مالی، مهندسی ارشد کارشناس -1
 اولیه شرکت تأمین سرمایه نوین عرضه و
ه عرض و پذیرش مشاور کارشناس و تحلیلگر -2

 کارگزاری سهم آشنا
تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان  -9

 و کارشناس مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم
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4 
احسان طیبی 

 ثانی
ها و عضو مدیر دارایی

 کمیته
دکتری مدیریت 

 مالی

 گذاری کارگزاری بانک رفاهمدیر واحد سرمایه -1
 معاون عملیات کارگزاری بانک دی -2
گذاری کارگزاری بانک صنعت و مدیر سرمایه -3

 معدن
انداز تجارت عضو هیأت مدیرۀ شرکت چشم -4
 دانبه
مدیر واحد عرضه و پذیرش کارگزاری بانک  -5

 صنعت و معدن
بانک صنعت و مدیر سبدگردانی کارگزاری  -6

 معدن
 مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن -1

5 
سعید مینایی 

فوق لیسانس  مدیر مالی و عضو کمیته آناقیزی
 حسابداری

 مدیر مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -1
گذاری تحت مدیر مالی چهار صندوق سرمایه -2

 مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ امید
حسابرسی سرپرست حسابرسی مؤسسه  -3

 بهراد مشار
حسابرس در مؤسسه حسابرسی شاخص  -4

 اندیشان و مؤسسه حسابرسی دل آرام
کارشناس مالی در مؤسسه حسابرسی  -5

 اندیشان آریاآگاه

 مرضیه خزایی 6
کارشناس ارشد 

گذاری و فروش و سرمایه
 دبیر کمیته

فوق لیسانس 
 –اقتصاد 

ریزی و برنامه
تحلیل 
 هاسیستم

گذاری و بازارگردانی ارشد سرمایهکارشناس  -1
 شرکت تأمین سرمایه امید

گذاری و بازارگردانی شرکت کارشناس سرمایه -2
 تأمین سرمایه امید

مسئول معامالت تاالر حافظ کارگزاری بانک  -3
 ملت

 مدرس معامالت آتی کارگزاری بانک ملت -4
گر اوراق تأمین مالی و تحلیلگر بنیادی معامله -5

 بانک ملتکارگزاری 
گر اوراق تأمین مالی کارگزاری دنیای معامله -6

 خبره
گذاری و سبدگردانی و کارشناس سرمایه -1

 کارشناس تحقیق و توسعه کارگزاری آبان

7 
مجتبی رستمی 

 نوروزآباد

ریسک و  کارشناس ارشد
 عضومهندسی مالی و 

 کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی  -1
 رکت تأمین سرمایه امیدش
کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت  -2

 تأمین سرمایه امید
عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ  -3

 گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امیدسرمایه
کارشناس مدیریت ریسک شرکت  -4

 گذاری خوارزمیسرمایه
 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی -5
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 1392های اسفند ماه) گذاریسرمایهجلسۀ کمیتۀ  2تعداد  1399خردادماه  31ماهۀ منتهی به  6در دورۀ 
 هر ،1399و همچنین فروردین و اردیبهشت  1392دی و بهمن  هایماه جلسه و 2تعداد  1399و خرداد 

 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین شرکت در( جلسه 1 کدام
 
 ریبرگزا نحوۀ بر نظارت استخدام، آگهی انتشار و تنظیم بر نظارت کمیته اینکمیتۀ استخدام:  -6

 ذبج مورد در نهایی گیریتصمیم و تخصصی هایمصاحبه انجام ذهنی، توانایی و تییشخص هایآزمون
 کارکنان، استخدام و انتخاب دستورالعمل اجرای حسن منظور به .دارد برعهده را داوطلبان استخدام و

 ،(میتهک رئیس) انسانی منابع و اداری مدیر مدیرعامل، نمایندۀ ترکیب با ضرورت حسب استخدام کمیتۀ
 انسانی منابع کارشناس و وی نمایندۀ یا مورد حسب متقاضی واحد یا حوزه بالفصل مدیر یا معاون

اری و گذسرمایهمعاونت  کمیته این در مدیرعامل نمایندۀ حاضر حال در. شودمی تشکیل( کمیته دبیر)
 .است توسعۀ بازار

 
 و رفاهی امکانات اجرای و انجام حسن بر نظارت وظیفۀ این کمیته،: تسهیالت و رفاهی کمیتۀ -7

 در یریگتصمیم و امکانات کمی و کیفی سط  ارتقای همچنین و شرکت در رفاه بیشتر چه هر گسترش
 ابعمن و اداری مدیر ایشان، نمایندۀ یا مدیرعامل از متشکل کمیته است. این مالی تسهیالت خصوص
 است. مالی مدیر و انسانی
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 چارت سازمانی

 دهد. (، چارت سازمانی شرکت تأمین سرمایه امید را نشان می5نمودار )

 (: چارت سازمانی شرکت تأمین سرمایه امید5نمودار )
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 های شرکتچارچوب فعالیت
نویس  ی، ض  مانت خدمات بازارگردانی، تعهد پذیره ۀارایدرآمدهای عملیاتی تأمین س  رمایه حاص  ل 
صندوق سود اوراق بهادار، مدیریت  سرمایهپرداخت  صل از  ارائۀگذاری و های  سود حا خدمات مالی و 

ركرد احتمالی اس   ت. واحدهای یم دیو جرا یبانك یهاس   پردهگذاری در انواع اوراق بهادار و س   رمایه
 ها به شرح زیر است:یک از مدیریت های تخصصی هرعملیاتی و فعالیت

 تأمین مالی داخلی -
 انتشار اوراق بدهی؛ ۀپذیرش و عرض ۀمشاور 
 نویسی انواع اوراق بهادار.تعهد پذیره 

 المللتأمین مالی بین -

الملل در شرکت تأمین سرمایۀ امید از نگاه مدیریت با توجه به اهمیت تأمین مالی بین
 و سیاسی هایدر این حوزه در زمان گشایشریسک استراتژیک و پیشتاز بودن 

 هایزیرساخت نمودن فراهم بر متمرکز حاضر، حال در واحد این هایفعالیت اقتصادی،
 است. مقتضی زمان در موضوع این برای الزم

 خدمات مشاوره مالی  -
 سهام جدید در بورس؛ ۀافزایش سرمایه و عرض ۀمشاور 
 ارزشگذاری؛ 
 پذیرش؛ ۀمشاور 
  کار؛وکسبتدوین طرح 
 سنجی.گزارش امکان ۀتهی 

 هامدیریت دارایی -
 گذاری قابل معامله گذاری؛ که عبارتند از صندوق سرمایههای سرمایهمدیریت صندوق

سهام سرمایهیبذر امیدآفرین از نوع  صندوق  گذاری گنجینه امید ایرانیان از نوع با ، 
سرمایه صندوق  صی بازارگردانی درآمد ثابت،  صا صندوق گذاری اخت امید ایرانیان و 

 .امید ایرانیان طالی زرافشانپشتوانۀ سکۀ 

 گذاری و بازارگردانیخدمات سرمایه -

 ای از انواع اوراق بدهی در بازار شامل اوراق مشارکت، اوراق بازارگردانی طیف گسترده
 مرابحه، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق اجاره؛

 دانی ش  رکت و همچنین ص  ندوق اختص  اص  ی بازارگردانی س  هام از طریق کد بازارگر
 بازارگردانی امید ایرانیان؛

 .بازاریابی و فروش اوراق بهادار 

 مدیریت ریسک و مهندسی مالی -

 مشاوره مدیریت ریسک سازمانی؛ ارائه 
 های متقاضی؛خدمات پژوهشی به سازمان ارائه 

 های مرتبط با مدیریت ریسک شرکت؛تدوین گزارش 

  ریسک در راستای حاکمیت شرکتی؛تشکیل کمیتۀ مدیریت 
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 سرمایه شکیل کارگروه  سکت سی ری های مترتب بر مدیریت منابع در گذاری جهت برر
 اختیار شرکت.

 
 تحلیل ساختار سرمایه شرکت

قدی ن ۀامید از ابتدای تأسیس تا کنون از محل مطالبات حال شده و آورد ۀسرمایسرمایۀ شرکت تأمین 
مرحله  5میلیارد ریال بوده که طی  10333شرکت در بدو تأسیس  ۀرمایسهامداران تأمین شده است. س

افزایش یافته است.  03/33/1031میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به  0333،به شرح ذیل به مبلغ 
ال در تابلوی دوم یر 10133امید با قیمت هرسهم  ۀدرصد از سهام شرکت تأمین سرمای 13، 1031آذر  33در 

رو شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان اولین شرکت وراق بهادار تهران عرضه گردید. از اینبورس ا
براساس تصمیمات مجمع آید. به حساب می شده در بورس در صنعت تأمین سرمایه ایرانپذیرفته

درصدی از محل مطالبات و آوردۀ نقدی  51، با افزایش سرمایۀ 10/30/1033العاده مورخ عمومی فوق
و در مرحلۀ  میلیارد ریال قطعی 3،533میلیارد ریال( موافقت شد که از این میزان  333،،)به میزان مبلغ 

مدیره قرار دارد. الزم به ذکر است افزایش سرمایۀ مذکور تا زمان و مابقی در اختیار هیأت ثبت بوده
ها به ثبت خواهد رکتش ، نزد مرجع ثبت03/33/1033برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 

 رسید.

 های قبلی شرکت از بدو تأسیس(: فهرست افزایش سرمایه61جدول )

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

 )میلیارد ریال( 
 درصد 

 سرمایه جدید سرمایه قبلی افزایش سرمایه
6 31/13/1031 10333 10533 533 53 
1 31/33/1033 10533 10313 ،13 01 
9 33/33/103، 10313 30،13 ،53 30 
1 3،/31/103، 30،13 00111 111 03 
1 31/33/1035 00111 ،0333 13، 31 
1 33/35/1031 ،0333 ،0333 333 33 
1 11/33/1031 ،0333 10333 10133 33 
9 31/33/1031 10333 10333 10333 11 
 51 3،533 3،533 10333 در فرایند ثبت 8
 1،533 11،333 3،533 مدیرهدر اختیار هیأت 61
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 ترکیب سهامداران
سهامداران اصلی شرکت تأمین سرمایۀ امید براساس درصد مالکیت عبارتند از صندوق بازنشستگی، 

 گذاری امید، شرکتها، شرکت گروه مدیریت سرمایهانداز كاركنان بانکفه، از كار افتادگی و پسیوظ
معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک 

( ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایۀ امید را در تاریخ 6گذاری سپه. نمودار )سپه و شرکت سرمایه
 دهد.نشان می 31/03/1399
 

 13/31/3111در تاریخ (: ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایۀ امید 6نمودار )

 
 

 در دسترس شركت یمنابع مال
منابع مالی در دسترس شرکت تأمین سرمایه امید شامل وجوهی است که متعلق به شرکت است. منابع 
مالی متعلق به شرکت با توجه به ماهیت کسب و کار صنعت تأمین سرمایه در ابزارهای مالی با 

دۀ بانکی رشده در بورس و فرابورس، گواهی سپنقدشوندگی باال مانند انواع اوراق با درآمد ثابت پذیرفته
، 01/30/1033شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ  های جاریداراییگردد. گذاری میو امثال آن سرمایه

میلیارد  11،351 معادل درصد( 13 حدود) میلیارد ریال بوده است. بخش عمدۀ این مبلغ ،0،،15مبلغ 
گذاری در میلیارد ریال، سرمایه 1،131مدت بوده است که از این میان های کوتاهگذاری، سرمایهریال

ها میلیارد ریال به صورت موجودی نقد نزد بانک 335بعالوه بوده است. گذاری های سرمایهصندوق
های ریافتنیمربوط به د ی جاریهامیلیارد ریال از دارایی 333،،همچنین در حدود شود. نگهداری می

های غیرجاری شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ جمع دارایی ها است.تجاری و سایر دریافتنی
های ثابت مشهود را شامل میلیارد ریال بوده است که بخش عمدۀ آن دارایی 3،3مبلغ  01/30/1033
د ثابت گنجینه امی گذاری با درآمدمضافًا شرکت تأمین سرمایه امید مدیریت صندوق سرمایه شود.می

میلیارد ریال، صندوق بازارگردانی اختصاصی امید ایرانیان  34،119حدود  ایرانیان با خالص ارزش دارایی
 رین باقابل معامله بذر امید آف گذاریسرمایهمیلیارد ریال، صندوق  4،523حدود  با خالص ارزش دارایی



 تفسیری مدیریتگزارش 
 

  

31  

  

 

 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

گذاری زرافشان امید ایرانیان با خالص میلیارد ریال و صندوق سرمایه 0،1،3حدود  خالص ارزش دارایی
گذاری با های سرمایهمیلیارد ریال را بر عهده دارد. وجوه تحت مدیریت صندوق 03،،0 ارزش دارایی

توجه به ماهیت و نوع صندوق در چارچوب قوانین و مقررات نهاد ناظر بازار سرمایه، در انواع ابزارهای 
 شود.گذاری میرمایهمالی س

 
یانات نقدی   بررسی نقدینگی و جر

پایان سال مالی  درصد افزایش را نسبت به 31حدود  01/30/1033های جاری شرکت در حجم دارایی
های تجاری دریافتنی قابل توجه دردهد که ناشی از افزایش نشان می 03/33/1031 گذشته یعنی تاریخ

ماهۀ منتهی  1های غیرجاری شرکت طی دورۀ و غیرتجاری در دورۀ مالی مورد گزارش است. حجم دارایی
نسبت به  01/30/1033های جاری در تاریخ ، تغییر محسوسی نداشته است. حجم بدهی01/30/1033به 

میلیارد ریال  0،113رد ریال به رقم میلیا 33،،1ماه از  ششطی  برابر شده است و 3/3ابتدای سال مالی، 
ماهۀ منتهی به  1سود سهام پرداختنی است. درآمد عملیاتی در افزایش افزایش یافته است که ناشی از 

شده است که عمدۀ این تغییر ناشی از  برابر 0بیش از نسبت به دورۀ مشابه سال قبل،  01/30/1033
. همچنین افزایش( بوده است درصد 331) بهادار گذاری در اوراقسود حاصل از سرمایهافزایش در 

درصد کاهش داشته  ،،مشابه سال مالی قبل حدود  ۀرگردانی در این دوره نسبت به دورهای بازاهزینه
 میلیارد ریال رسیده است. 11میلیارد ریال به رقم حدود  113است و از رقم 

 

 شرکت تأمین سرمایه امید یو فكر  یانسان ۀیسرما

ه كند. اگر چیان میشود، بیش داده میرۀ دانش سازمان را كه توسط كاركنان نمای، ذخیانسانه یسرما
 شرکت یدر شرکت تأمین سرمایۀ امید مطرح هستند ول یسازمان یین دارایتركاركنان به عنوان مهم

 نیبنابراتواند منجر به افت حافظۀ سازمان شود و یتواند خود را مالک آنها بداند. خروج افراد مینم
ها مهناشود. در همین راستا اقدامات مناسبی از جمله بازنگری در آیینیسازمان محسوب م یبرا یدیتهد

های منابع انسانی برای حفظ و افزایش احساس تعلق خاطر کارکنان انجام گرفته است. و دستورالعمل
ها لحن راهیاستخراج بهتر سازمان در یت جمعیدر شرکت تأمین سرمایۀ امید با قابل یه انسانیسرما

شود. همچنین برای کاهش ریسک چسبندگی ف مییبرای ارائۀ خدمات به بازار سرمایه و مشتریان توص
ای پایش شده و در صورت عدم کسب نیروهای انسانی ناکارآمد، نیروی انسانی شرکت به صورت دوره

انسانی در شرکت تأمین سرمایۀ  ۀاجزای سرمایبرای تقویت هر یک از  شوند.یهای الزم جایگزین مصالحیت
 گیرد: امید اقدامات زیر انجام می

شناسایی مشاغل استراتژیک شرکت )منظور شناسایی مشاغلی که تحقق اهداف سازمان در گرو انجام  -
 باشد(؛ یمؤثر آنها م

 های بهبود؛گیری مستمر سط  شایستگی کارکنان و استفاده از برنامهاندازه -
 گیری و تجزیه و تحلیل میزان رضایت شغلی کارکنان؛اندازه -
 های اصالحی برای افزایش رضایت شغلی؛سازی برنامهپیاده -
 مسیرهای شغلی و جداول جانشینی برای مشاغل سازمان؛ ۀتهی -
 استفاده از اطالعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آنها؛ -
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برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای های سازمانی ها و فرصتها، مشاورهارائه آموزش -
 سط  یادگیری  مناسب هستند.

 
 فراوانی منابع انسانی به تفکیک تحصیالت(: 66جدول )

 درصد تعداد سطح تحصیالت سطح سازمانی ردیف

6 

Front Office 

 3% 6 دکتری

 1% 5 دانشجوی دکتری 1

 34% 30 فوق لیسانس 9
 10% 1 دانشجوی فوق لیسانس 1
1 

Middle Office 
 15% 13 لیسانس

 ،% 0 دانشجوی لیسانس 1
1 

Back Office 
 ،% 0 فوق دیپلم

 15% 13 و زیردیپلم دیپلم 9

 611% 67 جمع کل

 

 (: فراوانی منابع انسانی به تفکیک تحصیالت1نمودار )

  
 

 شده  ییشناسا یت كمبودهایر یمازاد و مد منابع تیر یمد
از  ها با درک کاملخصوص نحوۀ تخصیص منابع در اختیار شرکت در طبقات مختلف داراییگیری در تصمیم

ها با هماهنگی و همفکری مدیران اصلی شرکت میزان ریسک، بازدهی مورد انتظار و میزان نقدشوندگی دارایی
ذاری گاشتراکگیرد. در این راستا با تشکیل جلسات به صورت هفتگی و گذاری صورت میدر کارگروه سرمایه
 گیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اثرات آن بر بازارهای مالی، تصمیمها در زمینهاطالعات و تحلیل

نویسی و شود. شرکت تأمین سرمایۀ امید به دلیل ماهیت فعالیت خود و در راستای ایفای تعهدات پذیرهمی
گذاری کند. جمع کل های مالی با نقدشوندگی باال سرمایهاییبازارگردانی در بازار باید منابع مازاد خود را در دار

6, دکتری 
5, دانشجوی دکتری 

23, فوق لیسانس

دانشجوی فوق 
7, لیسانس

10, لیسانس

3, دانشجوی لیسانس

3, فوق دیپلم 

10, دیپلم 
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گذاری آن در ریال بوده که ترکیب سرمایه میلیارد 15،322 مبلغ  01/30/1033های جاری شرکت در تاریخ دارایی
را ری شرکت های جادرصد از دارایی 13قابل مشاهده است. بر اساس این نمودار حدود  (1)نمودار 
ها تجاری و سایر دریافتنی هایدریافتنیدرصد جزو  31شامل شده است. حدود  مدتهای کوتاهگذاریسرمایه
 است.  موجودی نقددرصد شامل  3همچنین کمتر از است. 

 96/19/6988های جاری شرکت در تاریخ ترکیب دارایی(: 9نمودار )

 

 
 هاروابط مهم با آنهای ناشی از روابط مهم با ذینفعان، مدیریت ریسک

گردند. از های یک سازمان تاثیر داشته باشند ذینفع تلقی میهایی که بر روی فعالیتبه طور کلی افراد یا گروه
ین ترامید، سهامداران، مشتریان و کارکنان آن هستند. مهم ۀترین ذینفعان شرکت تأمین سرمایجمله مهم

 است. گذارشهرت بوده که بر روابط سازمان با ذینفعان تاثیر هایی که در این زمینه مطرح است ریسکریسک

ها، احتمال ورشکستگی )بر اساس سه مدل آلتمن، اسپرینگیت های حاشیۀ سود خالص، بازده داراییاز شاخص
 ۀو زمیجوسکی(، احتمال دستکاری سود، نوسانات جریانات نقدی و حقوق و دستمزد کارکنان جهت محاسب

شود. محاسبۀ کیفیت تعامل با ذینفعان استفاده می ۀدهندهای نشانان یکی از شاخصریسک شهرت به عنو
ها در امید در راستای روابط با ذینفعان و تأمین نیازهای آن ۀدهد شرکت تأمین سرمایموارد فوق نشان می

انتشار اوراق بدهی و نویسی، های بازارگردانی، پذیرهوضعیت مناسبی قرار دارد. شاخص سهم بازار در فعالیت
امید  ۀسرمای... در میان معیارهای مشتری مناسب ارزیابی شده است، لذا وضعیت ریسک شهرت شرکت تأمین

امید با  ۀاز این نظر در جایگاه متوسطی قرار دارد. از نظر توجه به کارکنان و منابع انسانی، شرکت تأمین سرمای
های خبره و دانشی را به حداقل میزان ممکن دست دادن نیروسازی سیستم گریدینگ شغلی، ریسک از پیاده

های مالی و پوشش است. همچنین با عنایت به روند افزایش حقوق و دستمزد ساالنه در صورتکاهش داده
 .انسانی توجه شده است ۀکامل تورم ساالنه نیز به سرمای

های پیش روی شرکت تأمین سرمایه امید در ارتباط با مشتریان، ریسک از دست همواره یکی از ریسک
های خدمات باکیفیت در حداقل زمان در بخش ارائۀدادن مشتریان بوده که در این راستا تالش شده است با 

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
26.2%

پیش پرداخت ها
0.0%

سرمایه گذاری های 
کوتاه مدت

71.9%

موجودی نقد
1.9%
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ریان موجود و جذب سازی مدیریت ریسک در حفظ مشتگذاری از طریق پیادهمختلف خدمات مالی و سرمایه
 مشتریان جدید عملکرد موفقی از خود نشان دهد که این موضوع تاکنون محقق شده است. 

 
 نفعان شرکتروابط مهم با ذی: (61جدول )

 6های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینفع ردیف

6 

 مشتریان
)صاحبان کسب و 

های کار و شرکت
و خدماتی، تولیدی 
های بورسی شرکت

 بورسی(و غیر 

تأمین منابع مالی مورد نیاز در  •
 هاحداقل زمان ممکن با کمترین نرخ

های مدیریتی متقاضیان در تغییر  مکرر تصمیم •
 سازی برای تأمین مالیفرآیند آماده

 هایزمانبر بودن انطباق ساختار مالی شرکت • راهکارهای مختلف تأمین مالی ارائه •
 متقاضی با الزامات بازار سرمایه

دستیابی به سود بیشتر از  •
گذاری در واحدهای سرمایه
 های تحت مدیریتصندوق

 مستندات توسط متقاضی ارائهتاخیر در  •
 -تطابق راهکار تأمین مالی با وضعیت دارایی •

 بدهی متقاضی
 وضعیت رونق و رکود در بازار سرمایه •

 سهامداران شرکت 1

 های توزیع سودسیاست • سودآوری بیشتر •
 افزایش سرمایه شرکت سیاست • های گروهتأمین مالی شرکت •

عدم تنوع در حوزه فعالیت و افزایش ریسک  • سازی هزینهبهینه •
 تأمین مالی

 تصویب برنامه و بودجه • رعایت قوانین و مقررات •
-هاینامه و دستورالعملداشتن آیین •

 مصوب
-استفاده از نفوذ و کنترل جهت تعیین خط •

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

9 
سازمان بورس و 
اوراق بهادار و 

 هابورس

های تسریع در تأمین مالی شرکت •
-متقاضی و خدمات مشاوره سرمایه

 گذاری و تاسیس صندوق

های تاخیر، عدم صدور و یا عدم تمدید مجوز •
 انواع خدمات مالی ارائهالزم در 

 ارائههای نوین گیری از روشبهره •
 خدمات

عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی در تسهیل  •
 و صدور مجوزها

 هایالزامات سختگیرانه برای پذیرش شرکت • خدمات مالی با کیفیت و رقابتی ارائه •
 متقاضی پذیرش

افزایش سهم تأمین مالی از طریق  •
 بازار سرمایه

مجوزهای  قوانین و مقررات ناظر بر صدور •
 تأمین مالی

شرایط رونق یا رکود بازار سهام برای عرضه  • گذاریکمک به توسعه دانش سرمایه •
 اولیه سهام

توسعه و حمایت از ابزارها ونهادهای  •
 مالی

 حجم اوراق تأمین مالی قابل عرضه •
 هاهمکاری یا عدم همکاری در توسعه فعالیت •
 معرفی مشتریان جدید •
 سمینارها برگزاری •

1 
ها و بانک

موسسات پولی و 
 اعتباری

های ارزانها با نرختأمین مالی بنگاه •
 تر یا در زمان کوتاهتر

گذاری در گذاران به سرمایهتشویق سپرده •
سپرده بانک به جای واحدهای  هایحساب
 هاگذاری صندوقسرمایه

 ها ارائه کنندتری نسبت به صندوقسود جذاب • جذب منابع •

                                                      

 تواند مانع پیشرفت کارها یا تسریع آن شود.. بخشی از توان ذینفع که می 1
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 6های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینفع ردیف

 کارکنان 1

های مصوب قوانین و دستورالعمل •
 تاخیر در ارائه گزارش • منابع انسانی

 ترک شغل زود هنگام • اطالع رسانی شفاف •
 عدم وجود انگیزه • نیاز  به پیشرفت و ارتقاء •
 ارائه عملکرد پایین • تأمین رضایت شغلی •

 حقوق و مزایای مناسب •
های شرکت برای استفاده از منابع و فرصت •

 منافع شخصی
 آموزش مستمر به سایر کارکنان •

 بانک سپه 1

 تأمین منابع مورد نیاز برای شرکت • جذب منابع •

 رفع مشکالت بانک •
 مدیریت دارایی •
گسترش حوزه فعالیتی و ارائه خدمات بانک  •

 سپه

 های گروهشرکت 1
 ترین هزینهتأمین مالی با کم •

ترین زمان و ارائه خدمات با کوتاه • نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات •
 ترین هزینهکم

 دولت 9

 ترتأمین مالی سریع •

های فناوری برای پیشبرد اندازی سامانهراه •
 هااهداف و برنامه

تر از دریافت سود و یا کارمزد کم •
 دولت

رعایت قوانین و مقررات در حوزه  •
 مالیاتی، بیمه

8 
های شرکت
 بندیرتبه

دهی ها برای رتبهشرکتسازی آماده •
 بندیهای رتبهشرکت

 سهولت در انتشار اوراق •
ایجاد ممانعت یا تاخیر در فرآیند صدور انتشار  •

 اوراق

61 
های شتاب شرکت

 پیشبرنده و توسعه بازارهای شرکت • هارائه راهکار تأمین مالی برای طرحا • دهنده
 افزایش درآمد شرکت •
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 محیط عملیاتی  هایها و تهدیدفرصت

ا و هدر جدول زیر محیط عملیاتی تأمین سرمایه امید با استفاده از مدل پورتر مورد بررسی قرار گرفته و فرصت
 تهدیدات محیطی مرتبط با هر عامل ذکر شده است.

 

 ها و تهدیدهای محیط عملیاتی شرکتفهرست فرصت(: 31جدول )
شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

تأمین کنندگان
 

 های گروهشرکت

  امکان افزایش سهم بازار خدمات
 مالی

 خدمات تخصصی با نرخ مناسب  ارائۀ
 های هلدینگ گروهبرای شرکت

 های بالقوه عدم استفاده از ظرفیت
ها و در نتیجه عدم تنوعسایر گروه

سازی در مشتریان هدف و احتمال 
 کاهش سط  درآمدها

 هادولت و شهرداری

  افزایش درآمد ناشی از پذیرش سمت
 در انتشار اوراق دولتی و شهرداری

 سازی در سبد تعهدات و انتشار تنوع
 اوراق بدهی

  پیشنهاد نرخ سود مناسب از سوی
اوراق دولت و افزایش احتمال 

 بازگشت اوراق شرکتی
 ها و عدم تمکین نکول اوراق شهرداری

دولت و یا سایر ضامنین به پرداخت 
 سهم خود

افزایش همکاری و هماهنگی در حوزه نهاد ناظر و قانونگذار
 های مختلف

  ارائهعدم صدور مجوز های الزم در 
 انواع خدمات مالی

  عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی در
 تسهیل و صدور مجوزها

دهنده ارائههای شرکت
افزاری داخلی و خدمات نرم

 خارجی

  توسعه خدمات مالی موجود و رفع
 نواقص احتمالی

  خدمات مالی  ارائههمکاری در زمینۀ
 نوین

  تسهیل ارائه خدمات قبلی به
 مشتریان

 استفاده از دانش و تجربیات شرکت-
المللی در جهت افزاری بینهای نرم

بهبود کسب و کار یا تشکیل نهادهای 
 مالی جدید

 ها عدم پشتیبانی مناسب از فعالیت
 به شیوه مطلوب

 های جدید عالیتعدم امکان توسعه ف
 به دلیل انحصار

  ریسک امکان آلوده شدن
های درون شرکتی به سیستم
افزاری در صورت های نرمویروس

 اتصال به شبکه اینترنت

 ها در صورت امکان افزایش هزینه
-های بیناستفاده از خدمات شرکت

 المللی

های تأمین کننده سازمان
دانش تخصصی برای نیروی 

مرکز مالی انسانی)مانند 
 ایران(

 گیری از امکان استفاده و بهره
نیروهای تخصصی کارآمد و در نتیجه 

 وریبهبود بهره
 های عمومی سپاری دورهبرون

ای مورد نیاز بازار تخصصی و حرفه
 سرمایه

  عدم استقبال نیروی انسانی از
 ایآموزش تخصصی و حرفه

  های تخصصی آموزش ارائهعدم
 اهدافباکیفیت یا همراستا با 

  عدم وجود چنین سازمانی در حیطه
 هاکاری مدیریت دارایی

 های برگزاری امکان افزایش هزینه
 های آموزشیدوره
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شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

 هابانک

  همکاری برای تأمین منابع مالی
 مورد نیاز تأمین سرمایه

  پرداخت نرخ سود مناسب به منابع
گذاری های سرمایهشرکت و صندوق

 تحت مدیریت

 بانکی باکیفیت مندی از خدماتبهره 

  دریافت خدمات بانکی به صورت
انحصاری و در نتیجه کاهش قدرت 

زنی تأمین سرمایه در دریافت چانه
 انواع خدمات یا نرخ سود مناسب؛

  خدمات باکیفیت بانکی ارائهعدم 

  احتمال نکول برخی از تعهدات از
 هاسوی بانک

نهادهای مالی در خارج از 
ها، کشور شامل صندوق

ها، تأمین ها، بیمهبانک
 هاسرمایه

 وکار و ورود به گسترش فضای کسب
 های جدید مورد نیاز مشتریانحوزه

  امکان ورود منابع مالی جدید و
 افزایش درآمد تأمین سرمایه

  ابزارهای پوشش ریسک در کشور
 وجود ندارد

 بندیهای رتبهعدم وجود شرکت 

 های به عنوان رقیب جدی شرکت
 تلقی شوند تأمین سرمایه

خریداران
 

های متقاضی تأمین شرکت
 مالی

  امکان کسب سود از محل ارائه
 نویسی و بازارگردانیخدمات پذیره

 افزایش سهم بازار 
 های جدید نیازمند آشنا شدن با حوزه

های تأمین مالی و طراحی شیوه
 نوآورانه

  ارتقای جایگاه برند شرکت با تأمین
 سرمایههای موفق در بازار مالی

  احتمال ضررو زیان ناشی از
 بازارگردانی و بلندمدت

  کاهش ارزش برند شرکت متعاقب
 های متقاضینکول شرکت

بهبود وضعیت کفایت سرمایه با   هاتأمین سرمایه
 فروش بخشی از اوراق منتشره

  افزایش قدرت چانه زنی در دریافت
 های باالتر سودنرخ

  نکول اوراق توسط ناشران و بروز
 صدمه به صنعت تأمین سرمایه

 هابانک

 ها و فروش بخشی از اوراق به بانک
آزاد شدن ظرفیت انتشار اوراق و 

 پذیرش تعهدات جدید
  استفاده از ظرفیت شعب بانک در

 هاجذب منابع برای صندوق

  تغییر در قوانین و مقررات بازار پول و
 هاافزایش محدودیت

  ایجاد محدویت بانک مرکزی به دلیل
های گذاری در صندوقسرمایه
 گذاریسرمایه

 زنی در نگهداشت منابع و قدرت چانه
 ارائه نرخ به صندوق

 های بازنشستگیصندوق
 های ضمانتصندوق

نهادهای مالی )از جمله 
گذاری های سرمایهصندوق

 مشترک(

 گذاری در سبد محصوالت سرمایه
تأمین سرمایه و در نتیجه بهبود 

 سرمایهوضعیت کفایت 
 گذاران ایجاد تنوع در ترکیب سرمایه

 تأمین سرمایه

  احتمال فروش اوراق بدهی تحت
های بازنشستگی در تملک صندوق

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

 زنی برای امکان ایجاد قدرت چانه
 های باالتر سوددریافت نرخ

 خدمات ها در ارائه عدم رقابت با بانک
 در صورت پرداخت نرخ مشابه
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شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

امکان ورود منابع مالی جدید و   گذاران خارجیسرمایه
 افزایش درآمد تأمین سرمایه

  خروج ناگهانی از بازار به دلیل
 المللیهای بینتحریم

  بروز نارضایتی به دلیل عدم کسب
سود مورد انتظار به واسطه تغییرات 

 نرخ ارز

بازارهای کاالی جایگزین
 

تسهیالت بانکی )ریالی و 
 ارزی(

  ارائه بسته تأمین مالی بصورت
 تسهیالت و اوراق بدهی

  از دست دادن برخی از متقاضیان
 تأمین مالی

بازارهای غیرمتشکل 
)سرمایه گذاران بخش 

 خصوصی(

 ان گذارامکان برقراری ارتباط با سرمایه
ده کننخصوصی به عنوان تأمین مالی

 مکمل

  از متقاضیان از دست دادن برخی
 تأمین مالی

 بازار پول
 بازار ارز

انواع اوراق بهادار 
 غیربورسی
 بازار مسکن
 بازار طال و
 هاسایر دارایی

 انواع خدمات نوین بانکداری  ارائه
های جدید به گذاری در حوزهسرمایه

 فعاالن بازارهای موازی

  محدودیت در جذب سرمایه به دلیل
 جذابیت بازارهای موازی

 خدمات تأمین مالی از سوی بازار  ارائه
پول )بانک ها، موسسات مالی 

 واعتباری و ...( با نرخ های پایین
 ها به سایر انتقال منابع از صندوق

 بازارها به دلیل جذابیت بیشتر

ب 
رقبای کس

وکار
 

 هاتأمین سرمایه

  ظهور حوزه های جدید کسب و کار و
 خدمات نوین ارائه

  هی اوراق بدتشکیل سندیکا در انتشار
 و پذیرش تعهدات

 های تبادل دانش و تجربیات در حوزه
 مختلف

  ارائهرقابت منفی در انتشار اوراق و 
های سایر خدمات با پیشنهاد نرخ

 ارزان

  فروش اوراق تحت بازارگردانی به بازار
های باالترو درنتیجه افزایش با نرخ

 نرخ سود در بازار
 های کارگزاریشرکت

مشاوره سرمایههای شرکت
 گذاری

های کردن زمینهافزایش درآمد با فراهم
خدمات بانکداری  ارائههمکاری در 

 گذاریسرمایه

  ترخدمات ارزان ارائهجذب مشتری با 
  بدست آوردن سهم بازار از طریق دفاتر

 و شعب

 هابانک

 گذاران بالقوه متقاضی جذب سرمایه
خرید واحدهای صندوق توسط بازار 

 پول
 های مشترک تأمین همکاری در پروژه

 مالی

 گذاران به سرمایهتشویق سپرده
سپرده بانک به  هایحسابگذاری در 

گذاری صندوقجای واحدهای سرمایه
 ها

 های ارزانها با نرختأمین مالی بنگاه
 تر

 هادهندهشتاب

  همکاری در قالب فعالیتهای مشترک
به خصوص در حوزه 

 خطرپذیرهای گذاریسرمایه
  افزایش درآمد حاصل از سودآوری

 های نوآورانهطرح

  افزایش توان رقابت با سایر
های جدید ها در حوزهسرمایهتأمین

 فعالیت

  عدم موفقیت در اجرای پروژه و اتالف
 منابع شرکت به دالیل گوناگون
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شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی
رقبای جدید/ بازارهای بین المللی

 

 های خارجیتأمین سرمایه

  تأمین مالی از طریق افزایش ظرفیت
بازار سرمایه با بهبود کفایت سرمایه
ها و در نتیجه افزایش حجم انتشار 

 اوراق بدهی
  استفاده از اعتبار و برند تأمین سرمایه

 خارجی در بازاریابی کسب و کار

 استفاده از دانش و تجربیات در زمینه
 های جدید فعالیت

 ها امکان تأمین مالی خارجی پروژه
 داخلی

 های خارجی از تأمین مالی ارزی پروژه
 Fundطریق تشکیل 

  افزایش سط  رقابت در صنعت و در
نتیجه کاهش سهم درآمدهای تأمین 

 سرمایه

 بندیهای رتبهعدم وجود شرکت 

المللی تأسیس شعب بین
توسط تأمین سرمایه 

 داخلی

  افزایش دانش و تجربه فعالیت در
 المللیسط  بین

 از طریق انجام  افزایش سط  درآمدها
 پروژه های خارجی

 گیری از تجربیات سایر تأمین بهره
 های فعال در بازارهای خارجیسرمایه

  امتیاز پایین شرکت و مشکل در جذب
 کسب و کار جدید

 های قانونی و مقرراتی در محدودیت
 خارج از کشور

  عدم کسب درآمد مطلوب ناشی از
های بینرقابت شدید در فعالیت

 المللی

ت
دول

 

سازمان بورس و اوراق 
 بهادار

  تصویب قوانین و مقررات و
های اجرایی نامهدستورالعمل و آیین

 مصوب

  طوالنی بودن فرآیند تصویب ابزارها
و نهادهای جدید مالی و اصالح و 

 بازنگری قوانین و مقررات

افزایش همکاری و هماهنگی در حوزه  نهاد ناظر و قانونگذار
 های مختلف

  ارائهعدم صدور مجوز های الزم در 
 انواع خدمات مالی

 عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی 
 

 آنها با مرتبط یهاکسیر  و یمال یابزارها از استفاده زانیم و تیماه
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی 

آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوۀ های درازمدت به همراه میفعالیت
کند. شرکت تأمین سرمایه امید در دار جذب میهای مختلف را به سوی بازار اوراق بهامشارکت در ریسک، گروه

ر ها را سرلوحۀ کاهای سازمانی خود، خالقیت، نوآوری و توسعۀ فعالیتراستای دستیابی به اهداف و مأموریت
های مالی نوآوری ارائهخویش قرار داده است. در این راستا طراحی ابزارهای نوین مالی مانند اوراق منفعت و 

مختلف کسب و کار از جمله اقداماتی بوده که شرکت در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک های در حوزه
خدمات مالی نظیر  ارائههای تأمین سرمایه در قالب ها را اجرایی کرد. با توجه به چارچوب فعالیتخود آن

مشاوره مالی، سرمایه نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی و سهام، خدماتتأمین مالی و پذیرش تعهدات پذیره
ها و سبدگردانی، شرکت تأمین سرمایۀ امید از تمامی ابزارهای مالی معرفی گذاری و ریسک، مدیریت دارایی

ها برد. رعایت کامل دستورالعملگذاران بهره میخدمات به مشتریان و سرمایه ارائهشده به بازار سرمایه جهت 
ها و گذاری، مدیریت داراییهای سرمایهادار در خصوص فعالیتهای سازمان بورس و اوراق بهنامهو آیین

را به نحو مناسب پوشش  گذاریسرمایههای متنوع در صنعت بانکداری تأمین مالی، ریسک ناشی از فعالیت
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های دهد و شرکت تأمین سرمایه امید نیز تالش کرده است با تشکیل مداوم و مستمر جلسات کمیتهمی
گذاری، نسبت به بکارگیری انواع ابزارهای مالی )مانند اختیار معامله رسی و سرمایهمدیریت ریسک، حساب

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

 

 رات نرخ ارز، نرخ سود و  اثرات آن بر شركتییتغ 
ن های پیش رو است. بر ایسرمایه امید به دو جنبۀ مثبت و منفی ریسکنگاه مدیریت ریسک شرکت تأمین 

. های مثبت تقویت گردندهای منفی در شرکت کنترل و مدیریت شده و ریسکاساس تالش شده است ریسک
شده است، افزایش نرخ ارز در بازار به صورت غیرمستقیم بر  ارائههای قبلی گزارش همان طور که در بخش

یت سرمایه، وضعیت عملیات و سودآوری شرکت تامین سرمایه امید تاثیر دارد. افزایش در قیمت کارآمدی کفا
ها ارز موجب افزایش قیمت تجهیزات، کاالها و مواد اولیۀ وارداتی شده و در میان مدت سط  عمومی قیمت

قابل توجهی از دهد. در حال حاضر تغییرات قابل توجه در قیمت ارز موجب شده است بخشی را افزایش می
های که نرخ گذاری در داراییرو سرمایههای سوداگرانه برود. از ایننقدینگی جامعه به سوی خرید ارز و فعالیت

رود که با هایی میکند به تدریج کاهش یافته و به سوی داراییها در بازار ثابت بوده و تغییر نمیبازدهی آن
های تأمین سرمایه برای یابد. در این شرایط ممکن است شرکتمی ها نیز افزایشافزایش قیمت ارز قیمت آن

فروش اوراق تحت بازارگردانی خود مجبور به پرداخت نرخ سود ترجیحی باالتر به خریداران شوند. همچنین 
 دهد به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، تقاضای حجم ریالی تأمین مالی ناشران از بازار سرمایه را افزایش می

های تأمین سرمایه پاسخگوی افزایش حجم تقاضای منابع مالی طوری که نسبت کفایت سرمایه شرکت
شود ناشران به مشتریان قبلی و جدید نخواهد بود. در نتیجه محدودیت ناشی از این موضوع موجب می

است بانک مرکزی سمت بازار پول جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود رهنمون شوند. عالوه بر این ممکن 
گذاریبرای جذب نقدینگی سرگردان از جامعه جهت کنترل نرخ تورم و همچنین هدایت آن به سوی سرمایه
عنوان  های مولد از طریق سیستم بانکی، افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار دهد. بنابراین نرخ سود به

نرخ سود در دو حالت عملکرد بازار سرمایه و همچنین  گردد.ترین عامل مؤثر بر درآمد شرکت تلقی میمهم
دهد. در صورت افزایش نرخ سود، تأمین مالی از بازار پول برای های تأمین سرمایه را تحت تأثیر قرار میشرکت
ت گری شرکها به بازار سرمایه با در نظر گرفتن نقش واسطهها توجیه اقتصادی نداشته و مراجعۀ آنشرکت

د مانند های موجوبر پتانسیلساز سودآوری شرکت تأمین سرمایۀ امید با تکیه تواند زمینهه میتأمین سرمای
 نیروی انسانی جوان و متخصص و نسبت کفایت سرمایه مناسب باشد. همچنین سود منابع مالی نزد شرکت

ل، کاهش نرخ سود، یابد. در مقابعنوان یکی از منابع درآمدی در خور توجه افزایش می تأمین سرمایه به
ن دهد، در همیبه سمت بازار سرمایه افزایش می جذابیت بازار سرمایه را به دلیل جاری شدن جریان نقدینگی

سرگردان در اقتصاد از طریق کانال تأمین  یافته و نقدینگی ها به تأمین مالی افزایشراستا تمایل شرکت
گذاری منابع اهیت فعالیت صنعت تأمین سرمایه و لزوم سرمایهگردد. با توجه به مها میها وارد شرکتسرمایه

هایی با نقدشوندگی باال که عمدتًا اوراق بدهی دارای ضامن نقدشوندگی و بازدهی مالی شرکت در دارایی
تواند درآمد شرکت را تحت تأثیر قرار مناسب و همچنین گواهی سپردۀ بانکی است، تغییرات در نرخ سود می

 دهد. 
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 ها و تعهدات شرکتیهبد
شود حدود دهد. همان طور که مشاهده مینشان می 01/30/1033های شرکت را به تاریخ بدهی (3)نمودار 

های درصد مربوط به پرداختنی 15 حدود های شرکت مربوط به سود سهام پرداختنی،درصد از بدهی 11
های تجاری و سایر درصد مربوط به پرداختنی 1 حدود ها،دریافتدرصد مربوط به پیش 13حدود  بلندمدت،
 مربوط به مالیات پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان است.  مابقیها و پرداختنی

 
 96/19/6988های شرکت در تاریخ ترکیب بدهی(: 8نمودار )

 

  

های بلند مدتپرداختنی
14.8%

ذخيره مزاياي پايان خدمت 
كاركنان

0.5%

های تجاری و سایر پرداختنی
پرداختنی ها

5.9%

مالیات پرداختنی
2.9%

یسود سهام پرداختن
66.1%

پیش دریافتها 
9.8%
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ی شرکتاطالعات و نسبت  های مربوطه در ارتباط با رتبۀ اعتبار
شرکت، ارزیابی مستقلی از توانایی شرکت در خصوص پرداخت به موقع بدهی را نشان میرتبۀ اعتباری 

دهد. با توجه به نوع فعالیت شرکت تأمین سرمایه و لزوم داشتن توانایی کافی برای تضمین پرداخت 
تعهدات، کفایت سرمایۀ مناسب ضرورت دارد؛ شرکت تأمین سرمایۀ امید در صنعت بانکداری 

 کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. گذاریسرمایه
های کمی شامل احتمال همچنین برای سنجش وضعیت اعتباری شرکت تأمین سرمایۀ امید، از معیار

های، زمیجوسکی، آلتمن و اسپرینگیت استفاده شده است که هر سه روش ورشکستگی بر اساس مدل
سال گذشته به شرح ذیل محاسبه شده  ها در طول هفتدهند.  این آمارهنتایج مشابهی به دست می
ها احتمال ورشکستگی و احتمال نکول شرکت در مقابل تعهدات از دیدگاه است. بر اساس این آماره

به عبارت دیگر، شرکت تأمین  ترین سط  ممکن قرار دارد.آلتمن، اسپرینگیت و زمیجوسکی در پایین
سط  ممکن قرار داشته و از سالمت کامل مالی  ترینسرمایۀ امید از نظر احتمال ورشکستگی در پایین

 برخوردار است.

 های فعالیت شرکتهای ورشکستگی طی سالروند تغییرات شاخص(: 34جدول )

 1392 1031 1031 1035 ،103 1030 1033 1031 1033 شاخص

 احتمال 
 ورشکستگی

 Z1 1،/، ،3/، 13/، 31/3 ،5/1 30/1 13/1 ،1/، 50/9ن آلتم
 Z2 33/0 11/0 ،،/0 11/3 10/، 5 30/، 31/0 1،/1آلتمن 
 Z3 31/13 001/11 ،1/13 13/1 13/1، 11/15 11/15 3،/11 ،1/33آلتمن 

 3/،3 3/3، 11/0 ،/11 03/0 10/1 35/5 11/0 13/1 مدل اسپرینگیت
 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 مدل زمیجوسکی

 
و  31/03/1392 ،31/03/1391 ماهۀ منتهی به 6های دورههای مالی شرکت برای نسبت (15)در جدول 

 ای ارائه شده است:به صورت مقایسه 31/03/1399
 

 96/19/6988و  96/19/6989، 96/19/6981ماهۀ منتهی به  1های های مالی شرکت برای دورهنسبت (:61جدول )

 های مالینسبت
 ماهۀ منتهی به 1

96/19/6981 
 ماهۀ منتهی به 1

96/19/6989 
 ماهۀ منتهی به 1

96/19/6988 
 ،3% 11% 15% حاشیه سود خالص

 31% 15% 13% حاشیه سود عملیاتی

 ،ROE %10 %10 %0بازده حقوق صاحبان سهام 

 5 5 5 نسبت جاری

 13،330 10530 10053 سرمایه در گردش خالص )میلیارد ریال(

 30% ،3% 30% نسبت بدهی

 11% 11% 11% نسبت مالکانه
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، 31/03/1391ماهۀ منتهی به  ششهای های مالی شرکت طی دورهمقایسۀ نسبتمجموعۀ نمودارهای ذیل، 
 نمایند.را ارائه می 31/03/1399و  31/03/1392
 

 گذشته مشابه هایبا دوره 13/31/3111های شش ماهۀ منتهی به های مالی شرکت طی دورهمقایسۀ نسبت(: 33نمودار )
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 شرکت تأمین سرمایه امید تحلیلی از تعهدات
 دهد.را نشان می 1033سال  خردادماههای تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایان اوراق و صندوق (،11جدول )

 
 6988های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایان خردادماه سال اوراق و صندوق(: 61جدول )

 ضامن بهادار /مدیر صندوقناشراوراق  نوع اوراق

ایجاد 
 تعهد

سررسید 
 اوراق

درصد/تعداد حداقل 
معامالت روزانه مورد 

 تعهد بازارگردان

نرخ 
 سود

 میزان اوراق تحت تعهد

1399/03/31 1398/09/30 

 میلیون ریال تاریخ تاریخ

 اوراق بانکی :

 1399/08/25 1395/08/25 سازمان برنامه و بودجه کشور یاجتماعوزارت تعاون، کار و رفاه  صكوك مرابحه بیمه سالمت

 میانگین 

 معامالت

 آخرین هفته

20 1,010,000 1,010,000 

 1,010,000 1,010,000       جمع

 اوراق بورسی:

 3,000,000 3,000,000 18 درصد 5 1399/08/26 1395/08/26 بانکهای تجارت و توسعه تعاون شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 889پا یصكوك مرابحه سا

 1,500,000 1,500,000 20 درصد 1 1399/11/17 1395/11/17 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت امور اقتصاد و دارایی صكوك اجاره دولتی آپرورش

 1,500,000 1,500,000 20 درصد 3 1399/11/18 1395/11/18 كشورسازمان برنامه و بودجه  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع صكوك مرابحه بیمه سالمت

 1,000,000 1,000,000 18 درصد 13 1399/07/25 1395/07/25 انهیبانك خاورم شرکت لیزینگ امید اوراق مشارکت لیزینگ امید

 2,000,000 2,000,000 17 درصد 3 1400/11/11 1396/11/11 بانک پارسیان صنعتی و معدنی گل گهر صکوک اجاره گل گهر

 1,000,000 1,000,000 18 درصد 3 1400/12/05 1396/12/05 بانک ملت شرکت گروه صنعتی ایران خودرو صکوک مرابحه ایران خودرو

 1,000,000 1,000,000 16 درصد 2.5 1401/10/19 1397/10/19 بانک پاسارگاد شرکت توسعه اعتماد مبین صکوک اجاره اعتماد مبین

 2,500,000 2,500,000 16 درصد 5 1400/12/20 1397/12/20 بانک سپه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا مرابحه سایپاصکوک 

 1,000,000 1,000,000 19 درصد 1 1400/11/13 1397/11/13 شرکت ملی نفت ایران شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت صبا اروند
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 ضامن بهادار /مدیر صندوقناشراوراق  نوع اوراق

ایجاد 
 تعهد

سررسید 
 اوراق

درصد/تعداد حداقل 
معامالت روزانه مورد 

 تعهد بازارگردان

نرخ 
 سود

 میزان اوراق تحت تعهد

1399/03/31 1398/09/30 

 میلیون ریال تاریخ تاریخ

 0 1,000,000 18 درصد 3 1399/12/03 1398/07/03 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و دارایی سبکسلف موازی استاندارد نفت خام 

 0 1,000,000 18 درصد 3 1402/04/09 1398/10/09 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و دارایی اوراق منفعت دولتی

 1,500,000 1,500,000 16 درصد 3 1400/04/31 1398/04/31 بانک سپه ایران خودروشرکت گروه صنعتی  صکوک رهنی ایران خودرو

 16,000,000 18,000,000       جمع

 :گذاریسرمایه هایصندوق

 1397/11/30 تأمین سرمایه امید شرکت سبدگردان آسمان آسمان امید گذاریسرمایه هایصندوق
 عمر محدود

 و قابل تمدید
 2,737,509 9,689,757 22 واحد 500.000

 1392/09/06 تأمین سرمایه امید تأمین سرمایه امید بذر امید آفرین گذاریسرمایهصندوق 
 عمر محدود

 و قابل تمدید
 621,286 3,139,701  واحد 3.500.000

 1396/08/17 تأمین سرمایه امید تأمین سرمایه امید زرافشان امید ایرانیان گذاریسرمایه هایصندوق
 محدودعمر 

 و قابل تمدید
 386,232 3,431,822 70 واحد 100.000

 3,745,027 16,261,280       جمع

 20,755,027 35,271,280       جمع کل
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نشان  03/33/1031و پایان سال مالی منتهی به  1033سال  خردادماهدر پایان  را های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امیدصندوقاطالعات مربوط به  (،11جدول )
 دهد.می

 های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ امید اطالعات مالی صندوق(: 61جدول )

 عنوان حساب

 1398/09/30در تاریخ  1399/03/31در تاریخ 

صندوق 
 گذاریسرمایه

گنجینه امید 
 ایرانیان

صندوق 
بازارگردانی 

اختصاصی امید 
 ایرانیان

صندوق 
 بذر گذاریسرمایه

 امید آفرین

صندوق 
طالی  گذاریسرمایه

زرافشان 
 انیرانیدایام

صندوق 
 گذاریسرمایه

گنجینه امید 
 ایرانیان

صندوق 
بازارگردانی 

اختصاصی امید 
 ایرانیان

صندوق 
 بذر گذاریسرمایه

 امید آفرین

صندوق 
طالی  گذاریسرمایه

زرافشان 
 انیرانیدایام

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 
 3 30535 0100، 3،0131 3 103،30533 310115 1150351 فی مابین با کارگزاران هایحساب

 3 3 101،3 130103 3،1 1،01،5 131 1510131 دریافتنی هایحسابسایر 
 153 100101 ،110،1 5310130 3 3 330111 1310533 دریافتنی تجاری هایحساب

 3 5350313 10،3،01،3 110،510351 3 0011،0151 003330،53 1،01310031 هادر سهام و حق تقدم شرکت گذاریسرمایه
 110313 110033 000513 ،130،1،011 330111، 050115 10،150311 1101110100 نقد و بانک

 15، 313 ،03 133 331 10 ،،0 30331 آتیهای مخارج انتقالی به دوره
 ،0130،5 130331 3 3 ،00303001 ،،3301 3 3 های مالیدارایی

 9989919 1119691 691199911 1891919161 991199991 191919811 191119111 9198119111 هاجمع دارایی
 (10111) (1) (013) (10،13) (110315) (000330) (،30) (10103) پرداختنی به ارکان صندوق هایحساب

 3 (00331) (،5013) (1110313) 3 3 (330333) (15303،3) های تعلق گرفته پرداخت نشدهذخایر هزینه
 (003) (013) 3 3 3 3 3 3 پرداختنی تجاری هایحساب

 3 3 3 3 (100111) 3 3 3 فی مابین با کارگزاران هایحساب
 3 3 (1) (،115033) 3 (101110310) 3 (5130311) گذارانپرداختنی به سرمایه هایحساب

 (10511) (30،) (10501) (00111) (50113) (10335) 3 (0،0101) سایر پرداختنی
 (99161) (99981) (19116) (1119119) (969119) (691119116) (169111) (1119198) هاجمع بدهی

 9919196 1169191 691119991 1899869116 991969911 996989116 191999111 9196199111 هاخالص دارایی
 1103150553 3303310،33 3130150 3303110101 3301150553 0300110،33 101،10335 0305310131 های صندوقتعداد واحد

 119168 189191 691619111 691669681 919816 6199968 191119188 696619196 صندوق NAVارزش 
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 با اشخاص وابسته و مدیریت آنمعامالت بااهمیت 
های تحت مدیریت تأمین سرمایۀ امید است که تحت عنوان معامالت مشمول مادۀ ها و شرکتگروهمعامالت با اهمیت با اشخاص وابسته شامل معامالت با سهامداران، هم

 گردد:این معامالت به اختصار ارائه می (11)اصالحیۀ قانون تجارت و معامله با اشخاص وابسته است. در جدول  133

 معامالت انجام شده با اشخاص وابسته(: 69جدول )

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
مشمول 

ماده 
618 

 شرح معامله نحوه تعیین قیمت
 مبلغ 

)میلیون 
 ریال(

 سهامداران
 

 شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
 

 عضو هیأت مدیره
 

 بله
 

 30110، حاصل از بازارگردانی اوراق بهاداردرآمد  طبق قرارداد
 00101 پرداخت از سهم سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار طبق قرارداد

 3،0303 درآمد حاصل از سود اوراق بهادار طبق اطالعیه عرضه
 امید گذاریسرمایهگروه مدیریت 

 
 عضو هیأت مدیره

 
 بله
 

 533 سهامدرآمد ارزش گذاری  طبق قرارداد
 30113 پرداخت از سهم سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار طبق قرارداد

 10533 گذاریسرمایهدرآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی و  طبق قرارداد بله عضو هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

صندوق های 
 تحت مدیریت

 

گنجینه امید  گذاریسرمایهصندوق 
 ایرانیان
 

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید
 

 130013 گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 510303 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد
 3330113 فروش اوراق بهادار طبق قرارداد

 3003،1 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 0110،31 گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه
 3510513 در صندوق گذاریسرمایهدرآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

اختصاصی  گذاریسرمایهصندوق 
 بازارگردانی امید ایرانیان

 
 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 

 1،0331 گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه

 10113 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه

زرافشان امید  گذاریسرمایهصندوق 
 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید ایرانیان

 

 130150 گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 1 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 305530110 گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه
 301050313 گذاریسرمایهابطال واحد  طبق امید نامه

بذر امید  گذاریسرمایهصندوق 
 آفرین
 

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید
 

 0301،0 گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 ،1033 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 03،10550، گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه
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 0،130301، گذاریسرمایهابطال واحد  طبق امید نامه

 آسمان امید گذاریسرمایهصندوق 
 

 مدیران اجرایی
 

 بله
 

 ،011، گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 3031،0310 گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه
 103350513 گذاریسرمایهابطال واحد  طبق امید نامه
 1330131 در صندوق گذاریسرمایهدرآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

سایر اشخاص 
 وابسته

 

 1303،5 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق بهادار طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره شرکت لیزینگ امید

  امید گذاریسرمایهسهامدار اصلی گروه  بانک سپه
 

 113 هزینه های کارمزد بانکی طبق قرارداد
 30533 درآمد ارزش گذاری سهام طبق قرارداد

 00331 درآمد حاصل از سود سپرده بانکی مصوبه شورای عالی پول
 153 گذاری و امکان سنجیدرآمد ارزش  طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره کویر تایر

 133 درآمد ارزش گذاری سهام طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره سپه گذاریسرمایه
 001،3 درآمد اجاره ساختمان طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره توسعه گل گهر گذاریسرمایهشرکت 

 ،1010 کارگزاری معامالت اوراق بهادار دستورالعمل سازمان بورسطبق  بله عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه
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 مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته (:68جدول )

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
حسابهای 
دریافتنی 

 تجاری

حسابهای 
دریافتنی 
 غیر تجاری

حسابهای 
پرداختنی 

 تجاری

پیش 
 دریافتها

مانده طلب 
)بدهی( در 

6988/19/96 

مانده طلب 
)بدهی( در 

6989/18/91 

 سهامداران
 (11,509) (61,787) (61,918) 0 0 131 عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

 (739) 11 (250) 0 0 261 عضو هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

 924 1,500 0 0 1,000 500 عضو هیأت مدیره امید گذاریسرمایهشركت گروه مدیریت 

های صندوق
تحت 

 مدیریت

 (107,855) 67,970 0 (9,547) 0 77,517 تحت مدیریت تامین سرمایه امید گنجینه امید ایرانیان گذاریسرمایهصندوق 

 2,938 17,662 0 0 0 17,662 تحت مدیریت تامین سرمایه امید اختصاصی بازرگردانی امید ایرانیان گذاریسرمایهصندوق 

 1,427 13,271 0 (22) 0 13,293 تحت مدیریت تامین سرمایه امید زرافشان امید ایرانیان گذاریسرمایهصندوق 

 2,441 1,644,565 0 0 0 1,644,565 تحت مدیریت تامین سرمایه امید بذر امید آفرین گذاریسرمایهصندوق 

سایر 
اشخاص 

 وابسته

 434 14,204 0 0 0 14,204 اجراییمدیران  آسمان امید گذاریسرمایهصندوق 

های شرکت
تحت کنترل 

 مشترک

 37,233 42,178 0 0 0 42,178 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت لیزینگ امید

 (12,030) 25 0 0 0 25 عضو مشترک هیأت مدیره سیمان هرمزگان

 1,984 1,984 0 0 0 1,984 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت پتروامید آسیا

 1,000 500 0 0 0 500 عضو مشترک هیأت مدیره تایرکویر 

 1,362 4,010 0 0 4,010 0 عضو مشترک هیأت مدیره توسعه گل گهر گذاریسرمایهشرکت 

 (246,641) 1,706,339 0 0 0 1,706,339 عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه

سایر 
اشخاص 

 وابسته

 2,530 4,580 0 0 0 4,580 سهامدار غیر مستقیم بانک سپه

 (326,501) 3,457,012 (62,168) (9,569) 5,010 3,523,739 جمع
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 96/19/6988ماهۀ منتهی به  1مصوب برای  شدۀۀ تعدیلمقایسۀ عمکرد واقعی با بودج
  96/19/6988ماهۀ منتهی به  1مصوب برای شدۀ تعدیلمقایسۀ عملکرد واقعی با بودجۀ  (:11جدول )

 عنوان

 1عملکرد 
ماهۀ منتهی 

به 
96/19/6988 

بودجۀ 
شدۀ تعدیل

مصوب 
 ساالنه

درصد 
 علت انحراف پوشش

  53% 1310030 350353 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره

  %50 01،3،، 330010 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف

  50% 0310100 333،133 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه

درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق 
 مشارکت

13،3،5 03،111 61%  

 نویسیدرآمد حاصل از تعهد پذیره
 اوراق بدهی 

133،333 33،333 %111  

های درآمد حاصل از مدیریت صندوق
 گذاریسرمایه

13،،333 005،1،3 %01 

های افزایش حجم داراییبه دلیل 
مدیریت شرکت تأمین های تحت صندوق

سرمایه امید به واسطۀ رشد بازار سهام و 
گذاری گذاران جهت سرمایهاقبال سرمایه
رد شده، عملکدر بودجۀ تعدیل غیرمستقیم
مثبت دیده شده  03/33/1033منتهی به 

 است.

  %55 33،153 13،353 درآمد حاصل از خدمات مشاوره مالی

گذاری در اوراق سود حاصل از سرمایه
 بهادار

0،133،503 5،533،،13 %11  

گذاری در سپردهسود حاصل از سرمایه
 های بانکی

0،153 5،310 63%  

  10% 6،137،667 1،199،919 جمع کل درآمدها

  00% (110،551) (11،،13) های بازارگردانیهزینه

  - 3 1،135 تغییر ارزش اوراق بهادار ۀو هزینمد آدر

  53% (330،535) (133،315) های حقوق، اداری و عمومیهزینه

  53% 1،1،0 0،1،3 درآمد اجاره

  %64 1،111،111 1،698،616 سود قبل از مالیات

  %36 (1،1،،13) (33،111) مالیات

  %65 1،191،188 1،111،111 سود خالص
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های عملیاتی شرکت تأمین سرمایه امید برای سال مالی منتهی به ای از برنامهگزیده
91/18/6988 

 13/31/3111شرکت برای سال مالی منتهی به  های عملیاتیای از برنامهگزیده(: 23جدول )

 واحد همکار اهداف اجرای برنامه عنوان برنامه واحد مربوطه ردیف

6 

مدیریت تأمین 
 مالی داخلی

اندازی صندوق زمین و راه
 ساختمان/ صندوق پروژه؛

  متنوع سازی خدمات و
 درآمدزایی

 برندسازی برای شرکت 

گذاری مدیریت سرمایه
 و بازارگردانی

1 
اندازی اوراق اختیار فروش راه

 تبعی؛

  متنوع سازی خدمات و
 درآمدزایی

 برندسازی برای شرکت 

گذاری مدیریت سرمایه
 و بازارگردانی

 اندازی تأمین مالی جمعی.راه 9
  متنوع سازی خدمات و

 درآمدزایی

 برندسازی برای شرکت 

واحد فناوری اطالعات 
مدیریت ریسک و  –

 مهندسی مالی

 المللمشاوره تأمین مالی بین 1

 توسعۀ تأمین مالی خارجی 
  کسب درآمد برای تأمین

 سرمایه
 برندسازی برای شرکت 

مدیریت ریسک و 
 مهندسی مالی

1 
مدیریت 

گذاری و سرمایه
 بازارگردانی

تغییر امیدنامه و اساسنامه 
صندوق اختصاصی بازارگردانی از 

تجمعی به  NAVمحاسبه 
MultiNAV؛ 

  ماهیت صندوقتغییر - 

1 

های تحت افزایش حجم دارایی
مدیریت صندوق بازارگردانی به 

میلیارد ریال با افزایش  00333
 ها.تعداد شرکت

  متنوع سازی خدمات و
 هامدیریت دارایی درآمدزایی

1 
مدیریت خدمات 

 مشاوره مالی
 گذاری اندازی صندوق سرمایهراه

 جسورانه

 های گذاری در طرحسرمایه
 نوآورانه

  کسب درآمد برای تأمین
 سرمایه

 برندسازی برای شرکت 

مدیریت ریسک و 
 مهندسی مالی

9 

مدیریت 
 هادارایی

افزایش اندازه صندوق گنجینه تا 
 میلیارد ریال؛ 30333،

 های افزایش حجم صندوق
 تحت مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 

 افزایش سهم بازار 

- 

8 
افزایش اندازه صندوق سهامی 

 میلیارد ریال؛ 10333تا بذر 

 های افزایش حجم صندوق
 تحت مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 

 افزایش سهم بازار 

- 

61 
افزایش اندازه صندوق طال تا 

 میلیارد ریال. 30333سقف 

 های افزایش حجم صندوق
 تحت مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 

 افزایش سهم بازار 

- 
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 واحد همکار اهداف اجرای برنامه عنوان برنامه واحد مربوطه ردیف

66 

مدیریت ریسک 
 و مهندسی مالی

بندی ابزارهای تأمین مالی دسته
و تهیۀ کتابچۀ تأمین مالی 

SMEها؛ 

  فراهم نمودن زیرساخت
مطالعاتی برای واحد تأمین 
مالی داخلی در تأمین مالی 

SMEها 

- 

61 
و  SMBهای طراحی شاخص

HML در بازار اوراق بهادار ایران؛ 

 های منتخب توسعۀ شاخص
 - بازار سرمایه

 طراحی داشبورد ریسک؛ 69
 سازی مدیریت ریسک پیاده

 - سازمانی

61 
انتشار کتاب مدیریت ریسک و 

 ؛John Hallمؤسسات مالی اثر 
 واحد روابط عمومی توسعۀ دانش مالی 

 - مدیریت ریسک شرکت  دیتاسنتر داشبورد ریسک. 61

61 

ریزی واحد برنامه
 هاو سیستم

 ؛BIاستقرار سیستم 
 ا ندهیو اصالح فرآ ییشناسا

 واحد فناوری اطالعات سازمان یور بهرهش یافزا و

 سازی  ممیزی داخلی؛پیاده 61

 انجام  یهاتشری  روش
اقدامات اصالحی و 
پیشگیرانه جهت حذف علل 

از  یها و جلوگیر عدم انطباق
 هابروز آن

 هاتمامی مدیریت

69 
بازنگری اقدامات کنترلی 
 فرآیندهای پر ریسک؛

 های کاهش ریسک فعالیت
فرآیندها به نقاط با پر ریسک 

 ریسک متوسط و یا کم
 هاتمامی مدیریت

 تهیه و تنظیم نظامنامه کیفیت؛ 68

 ت یریستم مدی  سیتشر
ت شرکت براساس یفیك

 ISO 9001:2015استاندارد 
 شرکت یهاتیه فعالیكل یبرا

- 

11 

 مدیریت مالی

بارگذاری فیش حقوقی در پرتال 
 شرکت؛

  دسترسی همکاران به فیش
 حقوقی

واحد فناوری اطالعات 
مدیریت اداری و  –

 منابع انسانی

16 
اندازی سیستم خزانه برای راه

 - کنترل دریافت و پرداخت  گذاری.های سرمایهصندوق

11 

مدیریت اداری و 
 منابع انسانی

دستورالعمل کارآموزی و تدوین
 کارورزی؛

  برقراری تعامل و همکاری
ا، هسازنده شرکت با دانشگاه

و مؤسسات آموزش مراکز 
 عالی

  انتظام امور مربوط به
کارورزان و ایجاد وحدت رویه 

 هادر پذیرش آن

- 

19 
دستورالعمل مدیریت تدوین 

 جانشین پروری؛و استعداد 

  مدیریت سرمایه های
انسانی، به منظور شناسایی و 

 جذب

- 
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 واحد همکار اهداف اجرای برنامه عنوان برنامه واحد مربوطه ردیف

  نگهداشت و توسعه
استعدادها و جانشین پروری 

 در مشاغل حیاتی و کلیدی

 وری در راستای افزایش بهره
تحقق اهداف و استراتژی 

 سازمان

11 
نظام  دستورالعمل تدوین

 نوآوری مستمر؛و پیشنهادات 

  ایجاد فضای مناسب برای
مشارکت تمامی کارکنان در 

 جهت تحقق اهداف شرکت

  تسریع در روند رشد و تعالی
 کارایی کارکنان

  وتقویت احساس ارزشمندی 
در اثر مشارکت خودشکوفایی 
گیری های در تصمیم

 سازمانی

  از بین بردن انزوا و بی
 تفاوتی در کارکنان

 وری و استفاده افزایش بهره
های مناسب از سرمایه

 انسانی و مالی

- 

11 
( و بازنگری Re-Gradingانجام )

 گریدهای شخصی کارکنان؛

  رسیدگی به موضوع ارتقا
کارکنان و ایجاد حس پویایی 

 کارکناندر 

  جلوگیری از ایجاد حس رکود
 و فریز شدن

- 

11 
تهیه شناسنامه آموزشی جهت 

 کارکنان. تمامی

 سازیمستندسازی و یکپارچه 
کلیه اطالعات آموزشی 

 کارکنان و درج در پرونده
- 

11 

واحد فناوری 
 اطالعات

طراحی سامانه هوشمندی 
های ( برای صندوقBIتجاری )

 گذاری؛سرمایه

 های بهبود مدیریت صندوق
 هامدیریت دارایی گذاریسرمایه

19 
توسعه سرورهای شبکه از لحاظ 

 قابلیت بکاپ گیری؛
 حفظ اطالعات با اهمیت - 

18 
توسعه تجهیزات فنی واحد امور 

 مشتریان؛

   افزایش بهره وری و
 - گزارشگیری دقیقتر

 ارتقای بانک قوانین و مقررات؛ 91
  و  قوانینسهولت دسترسی به

 مقررات
واحد حقوقی و 

 قراردادها

 ارتقای بانک قراردادها؛ 96

  سهولت دسترسی به
 قراردادها

  تکمیل اطالعات طرفین
 قرارداد

 مستند سازی و بایگانی 

واحد حقوقی و 
 قراردادها
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 واحد همکار اهداف اجرای برنامه عنوان برنامه واحد مربوطه ردیف

 ارتقای پرتال مدارک و مستندات. 91
  سهولت دسترسی به مدارک

 شرکت

 مستند سازی و بایگانی 

ریزی و برنامهواحد 
 -ها سیستم

واحدحقوقی و 
 قراردادها

99 

 واحد الگوریتم

کنترل ریسک سیستم بازارگردانی 
 الگوریتمی؛

 کنترل ریسک 

مدیریت ریسک و 
 –مهندسی مالی 
گذاری مدیریت سرمایه

 و بازارگردانی

91 
ایجاد رابط کاربری سیستم 

 معامالت الگوریتمی؛

  امکان استفاده همکاران از
 الگوریتمیپنل 

 گذاریسرمایهمدیریت 
 و بازارگردانی

91 
های پشتیبانی و توسعه الگوریتم

 بازارگردانی؛

  بهبود الگوریتم های
 بازارگردانی

 گذاریسرمایهمدیریت 
 و بازارگردانی

91 

سازی سیستم گزارش یکپارچه
های تحت وضعیت دارایی

 مدیریت شرکت.

 های بهبود کنترل دارایی
 شرکتتحت مدیریت 

 گذاریسرمایهمدیریت 
 و بازارگردانی

91 

واحد حقوقی و 
 قراردادها

 ارتقای بانک قراردادها؛

  سهولت دسترسی به
 قراردادها

  تکمیل اطالعات طرفین
 قرارداد

 مستند سازی و بایگانی 

 واحد فناوری اطالعات

99 
برگزاری دوره آموزش قوانین و 

 مقررات مبارزه با پولشویی؛

  نظام اداریارتقای سالمت 

   آگاهی همکاران نسبت به
 قوانین ضدپولشویی

- 

 ارتقای پرتال مدارک و مستندات؛ 98

  سهولت دسترسی به مدارک
 شرکت

 مستند سازی و بایگانی 

واحد فناوری اطالعات 
ریزی و واحد برنامه  -

 هاسیستم

سهولت دسترسی به قوانین و   ارتقای بانک قوانین و مقررات. 11
 واحد فناوری اطالعات مقررات

 

  
 

  


