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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 - 

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

ر ناش ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیۀ امور اجرایی به نمایندگی ازبهادار 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، گذاریمایهها در موارد سرگذاری؛ 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؛احی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتارائۀ خدمات مربوط به طر -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؛ -0 
 الی؛پردازش اطالعات م -  
ها و مؤسسات مالی اعتباری گذاری نزد بانکهای سرمایهگذاری منابع مازاد شرکت در سپردهسرمایه -2 

 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 -3 

 اوراق بهادار؛
  ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛کمک به شرکت -4 
 نامه.ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانتکمک به شرکت -5 
 

 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 -

 ندوق کاالیی؛صندوق با درآمد ثابت و صندوق امالک و مستغالت و ص
 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 -
 ی؛گذار خارججذب 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
ر یفعان کلیدی، حضور در بازارهای زنمشتریان 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 -
 بنیان(؛های دانشکار جدید )مانند شرکتواندازی کسبمتقاضیان راه -
 گذاران خارجی(؛اضیان پوشش ریسک )سرمایهمتق -
 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  ارائۀ خدمات متنوع به بازارهای نوظهور و رش  دهای محیطی آتی، بر 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 -
 راسی اداری و عدم وجود زیرساخت مناسب؛بوروک -
 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 متنوع به مشتریان در بازارهای جدید نیازمند ایجاد شایستگی گمان برای ارائۀ خدمات متمایز وبی
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
 

 ژیک شرکت تأمین سرمایه امیداهداف استرات
 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.
 

 13/60/3111به ماهۀ منتهی نهدستاوردهای شرکت برای 
 ؛میلیون ریال 42،355 با درآمدنویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت تعهد پذیرهمورد  دو انجام -
 میلیون ریال؛ 4،632 با درآمدمورد مشاورۀ افزایش سرمایه و عرضۀ سهام  سه انجام -
 میلیون ریال؛ 2،4،4با درآمد گذاری مورد قرارداد ارزش ششانجام  -
 میلیون ریال؛ 522سنجی مالی، طرح کسب و کار  به ارزش مورد مشاوره امکان یکانجام  -
 میلیون ریال؛ 3،432نویسی سهام به ارزش مورد قرارداد قبولی سمت تعهد پذیره چهارانجام  -
میلیارد  35،،53گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به حجم س رمایه مدیریت ص ندوق -

گذاری میلیارد ریال، صندوق سرمایه 42،،3گذاری بذر امید آفرین به حجم ریال، صندوق سرمایه
گذاری اختص  اص  ی میلیارد ریال و ص  ندوق س  رمایه 3،352ایرانیان به حجم زرافش  ان امید 

 میلیارد ریال؛ 5،693بازارگردانی امید ایرانیان به حجم 
های تأمین س  رمایۀ امید، س  یمرو، توس  عه مولد نیروگاهی جهرم، بازارگردانی س  هام ش  رکت -

گذاری در صندوق سرمایهگذاری کوه نور و فوالد کاویان آهن گهرزمین، های وب، سرمایهسنگ
 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان؛

 
 شده در شرکت تأمین سرمایه امیدهای شناسایی ریسک

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

گردد. در این راستا ها و ارزیابی، مدیریت ریسک انجام میها، اجرای استراتژیهای مقابله با آناستراتژی
کمیتۀ مدیریت ریسک پس از تصویب منشور آن توسط هیأت مدیرۀ شرکت، آغاز به کار کرد. اعضای 

و نفر از معاونان شرکت و دو نفر از کارشناسان دارای حق رأی کمیته شامل یکی از اعضای هیأت مدیره، د
خبرۀ بازار سرمایه هستند و دبیر آن مدیر ریسک و مهندسی مالی است. در جلسات کمیته که با حضور 

رو، های پیششود، ارزیابی ریسکرئیس کمیته رسمیت خواهد داشت، در شرایط مقتضی تشکیل می
روه ریسک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهای شده و پیشنهادات کارگنتایج مطالعات انجام

گردد. در صورت تصویب، استراتژی مقابله با ریسک به مدیره ارسال میکمیته برای تصویب به هیأت
های تأمین گردد. شناسایی ریسکواحدهای ذیربط ابالو و به سرعت در فرآیندهای شرکت جاری می

عتبر و شناخته شده در سط  دنیا انجام گرفته است. شایان ذکر های مسرمایه امید براساس تکنیک
های فعالیت شرکت تأمین سرمایۀ امید و همچنین گذشت بیش از است با توجه به گستردگی حوزه

یک سال از فرایند تدوین نمودار ریسک اولیه، مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید اقدام به 
 رکت نموده است.های شاستخراج نمودار جدید ریسک
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 های تأثیرگذار بر کسب و کار شرکتریسکنمودار (: 1نمودار )
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 :شرکت تأمین سرمایه ارائه شده استهای مترتب بر در جدول زیر تعاریف ریسک
 

 های مترتب بر شرکت تأمین سرمایۀ امیدریسک (: تعریف2جدول )
 تعریف ریسک نوع ریسک

 گذاریهای اعتباری و سرمایهریسک .3
 نویسی و بازارگردانیریسک ناشی از عدم کفایت سرمایه در جهت قبول تعهد پذیره 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 
 های خود.بدهی

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

 تعهدات خود. ریسک ناتوانی یا عدم تمایل ناشر برای برآورده کردن ریسک نکول ناشر
های شرکت ناشی از کاهش رتبۀ 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 داراییگذاریبازده سرمایهریسک تغییر در ارزش یا  ریسک نرخ سود

ها بر اثر نوسانات نرخ برابری ها و داراییگذاریریسک تغییر در ارزش یا بازده سرمایه ریسک نرخ ارز
گذاران بالقوه به علت ارز ریال به سایر ارزها و همچنین ریسک از دست دادن سرمایه

 گذاری.ایهجذابیت بازار ارز برای سرم
 های استراتژیک. ریسک1

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

و باور به اینکه های خود به طرفین قراردادها و بستانکاران را محقق سازد؛ 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 شکست احتمالی یک شرکت و تهدید سایر شرکتریسک مربوط به  ریسک سیستمیک
ای یا تأثیر مالی و حتی اقتصاد جهانی از طریق ایجاد تأثیر واکنشی زنجیره

 دومینویی.
 های عملیاتی داخلی. ریسک5

ریسک از دست دادن نیروی خبره 
 )منابع انسانی(

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

 ریسک عدم ارتقای شغلی 
 )منابع انسانی(

نامۀ شغلی یا توافقات شفاهی در راستای ارتقای شغلی نیروی ریسک 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.برنامهمحوله و یا عدم 
ریسک چسبندگی نیروی انسانی 

 ناکارآمد
 ریسک تداوم فعالیت نیروی انسانی ناکارآمد در شرکت.

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

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

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 سیستمنریسک زیا ITافزار و ریسک نرم
 گیری منظم و مقابله با اقدامات خرابکارانه.اطالعات شامل عملکرد پایدار، پشتیبان

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

 وکار شرکت.های کسبهای ناظر مرتبط با فعالیترفتاری 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 خارجیریسک. 0

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

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

 
 شده در جدولی اشارههاای ریسکگیری دقیق و تحلیل منظم و دورهن سرمایه امید با اندازهشرکت تأمی

 هایها اعمال نماید. استراتژیهای مؤثر را در راستای مدیریت کارای این ریسکاستراتژی ، قادر است(4)
ها در قالب تئوری و عمل پایش پیشنهادی در کمیتۀ ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشی آن

 است: (4)های موجود در شرکت تأمین سرمایۀ امید به شرح نمودار بندی ریسکشوند. اولویتمی
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 (3111سال نقشۀ ریسک )ماتریس ریسک( شرکت تأمین سرمایۀ امید ) (: 2نمودار )

 
 

براساس شدت اثر  592،و  593،، 596،های مالی های شناسایی شده در طی سالریسک (5)جدول در 
 آنها از یکدیگر نمایش داده شده است. بندی شده و انحرافرتبه

 
 3110-19های مالی های شرکت تأمین سرمایۀ امید طی سالریسک مقایسۀ رتبۀ شدت اثر(: 3جدول )

 3119رتبه در سال  3111رتبه در سال  3110رتبه در سال  هشدهای شناساییریسک
 ، 5 ، ریسک رقابت
 4 ، 4 ریسک سیاسی

 5 4 5 ریسک نیروی انسانی
 2 2 2 ریسک بازار

 3 2، 6 ریسک قوانین و مقررات
 6 6 3 ریسک اعتباری

 3 ،، 2 ریسک شهرت و اعتبار
 2 2 3 ریسک نقدینگی
 9 3 4، ریسک عملیاتی

 2، 9 5، سرمایهریسک 
 ،، 3 2، ریسک نقدشوندگی

 4، 5، 9 ریسک حاکمیت شرکتی
 5، 2، 2، ریسک رویداد

 2، 4، ،، ریسک سیستمیک
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های شرکت تأمین سرمایۀ امید در نقشۀ ریسک حاکی از آن است که نتایج تجزیه و تحلیل ریسک
 592،نقدشوندگی و سیستمیک در سال های  سیاسی، نیروی انسانی، عملیاتی، سرمایه، اهمیت ریسک
های رقابت، قوانین و مقررات، شهرت و اعتبار، حاکمیت شرکتی کمتر شده و ریسک 593،نسبت به سال 

اند. الزم به ذکر است که از نظر تر قلمداد شدهبااهمیت 593،نسبت به سال  592،و رویداد در سال 
در  593،نسبت به سال  592،ری و نقدینگی در سال های بازار، اعتباشرکت تأمین سرمایۀ امید ریسک

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

کنترل بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردارند. نتایج تجزیه  ها ازنقدشوندگی و سیاسی، سایر ریسک
دهد که میزان روایی نظرسنجی به شدت در های شرکت تأمین سرمایۀ امید نشان میو تحلیل ریسک

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

 
 و ریسک رقابتی بررسی وضعیت رقابت

شرکت تأمین سرمایه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در حال فعالیت هستند  0 هم 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
 ،نرشمیه   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 0،000  رقم
بازار نسبتاً رقابتی و باالتر از این میزان  2،500تا  500، باشد بازار رقابتی بوده و برای شاخص بین  500، از 

 آید.بازار به شدت متمرکز به حساب می
 ۀحوز دو در مالی خدمات صنعت اخیر هایسال 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 394  و 393  هایسال در که حالی در است؛ بوده متمرکز شدت به بازار 392  و  39  هایسال طی
 وضعیتی بازار شاخص، عدد افت با و بعد به 395  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

3113 
سال 
3111 

سال 
3111 

سال 
3111 

سال 
3111 

سال 
3110 

سال 
3111 

سال 
3119 

 ،5،222 324،، 534،، 453،، 964،، 233،، 5،252 2،922 نویسیتعهد پذیره

 خدمات مدیریت داریی 
 )با درآمد ثابت(

4،633 4،633 5،39، ،،25، 922 922  249 662 

خدمات مدیریت داریی 
 )سهام(

332 262 4،262 5،523 5،3،9 326  622  922 

 
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  394 هاست اما پس از آن و از سال در آن سال

در بخش خدمات مدیریت  شود. امابخش 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  395 تا   39 های ای که طی سالداده است؛ به گونه
عد شاخص به شدت افت کرده که حاکی به ب 396 شود اما از سال به شدت متمرکز محسوب می 395 

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 HHIوضعیت شاخص 

 د.پردازد، استنباط نمودارایی )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. ،
 جهش یکباره به 592، 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 592،درصد در سال  22به حدود  593،درصد از سهم بازار در سال  2،حدود  از و داشته
 .است داشته محسوسی تغییر قبل
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به  ،چهار شرکت تأمین سرمایهبرخی از مهمترین اطالعات مالی پایان سال مالی گذشتۀ ( 3جدول )
 شده است: ارائههمراه اطالعات شرکت تأمین سرمایه امید 

 
 )میلیون ریال( مقایسۀ اطالعات مالی شرکت با چهار شرکت تأمین سرمایه در پایان سال مالی گذشته(: 5جدول )

 امین ملت نوین وتوسل امید شرح
 592،/26/،5 592،/4،/49 592،/4،/49 592،/2،/52 592،/52/29 تاریخ پایان سال مالی

 946،224،،، 2،232،332، 33،665،922 34،،3،255، 4،325،343، هاجمع دارایی
 5،433،322 942،،2،،5 53،692،224 ،3،229،64 229،،92،، هاجمع کل بدهی

 5،322،222 3،222،222 9،222،222 3،222،222 3،222،222 سرمایه
 2،632،552 346،252،،، 6،935،326، ،2،525،33، 656،،2،34، جمع حقوق صاحبان سهام

 5،342،525 2،625،953 3،223،222 2،253،223 4،932،552 درآمدهای عملیاتی
 4،332،335 2،322،932 3،325،2،4 2،229،2،2 4،323،239 عملیاتیسود 

 ،،4،353،4 2،223،632 3،235،662 5،296،349 4،236،3،5 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 برای شرکت زیادی در تأمین مالی

باشد، قیمت دالر در  599،ماه  شهریور ،5است. با تکیه بر شاخص دالر آمریکا، اگر مبنای مقایسۀ دالر 
های تولیدی و برابر شده است. لذا شرکت 3بیش از  596،ریال است که نسبت به سال  432،222حدود 

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

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

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

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

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

 592،رو شرکت تأمین سرمایه امید در سال مالی تأمین مالی مشتریان خود نخواهند داشت. از این
میلیارد  60222 میلیارد ریال و در مرحلۀ دوم از  60222 میلیارد ریال به  20922از سرمایۀ خود را در مرحله اول 

العاده مورخ براساس تصمیمات مجمع عمومی فوقهمچنین میلیارد ریال افزایش داد.  30222 ریال به 
از محل مطالبات و آوردۀ نقدی  میلیارد ریال 222،،،تا سقف  درصدی 33، با افزایش سرمایۀ 599،/25 /5،

 در مرحلۀ ثبت قرار دارد.و  نهایی شده از آن، میلیارد ریال 4،322موافقت شد که 
 

 
 

                                                      

 ها در سایت کدال موجود است. که اطالعات آن 
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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
ط ر منتشره توسمعامله در بازار سرمایه از حجم اوراق شرکتی پیشی گرفته است. طبق آخرین آماقابل

هزار میلیارد ریال مانده اوراق بدهی منتشره در بازار برای  2،315سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود 
 2 درصد متعلق به دولت و حدود  25هزار میلیارد ریال معادل  2،029، حدود 399 ماه  شهریورپایان 

هزار میلیارد ریال(  55 درصد ) 3نی حدود هزار میلیارد ریال( سهم اوراق شرکتی و مابقی یع  29درصد )
ها نیز از تأمین ها، دولت و شهرداریها است. بنابراین عالوه بر شرکتمربوط به اوراق مشارکت شهرداری

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

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

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

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

بینی شده است دولت وجود دارد این است که پیش 399 طرف دیگر موضوعی که در الیحۀ بودجۀ سال 
نابع کسب کند. هزار میلیارد ناموت از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی، م 20به اندازۀ 

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

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

 :آمده است 99 الیحۀ بودجۀ سال  5تبصرۀ  «ر»مشخصًا در بند 
های صندوق در اوراق داراییگذاری با درآمد ثابت از کل های سرمایهگذاری صندوقحداقل سرمایه

های تهای مالیاشود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمهبهادار دولتی برابر با پنجاه درصد تعیین می
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس ( قانون رفع موانع تولید رقابت1 بند )ب( ماده )

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

 دهد.
 

 های بانکیشمار شدن پرداخت آن به سپردهریسک تغییرات نرخ سود و ماه
ای از منابع تحت مدیریت مواره بخش عمدهتأمین سرمایه امید، ه 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 ها سهم باالیی از درآمد کل را تشکیل میگذاریاز این سرمایه

های با نوسانات بااهمیتی همراه سازد. همچنین از منظر بررسی هزینهتواند عایدات شرکت را می
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 ترجیحی( خریداران اوراق شده و در نتیجه افزایش یا کاهش هزینه
توجهی از اوراق تحت تعهد بازارگردانی شرکت طبق دستور و وجه به این که اکنون بخش قابلدارد. با ت

درصد منتشر شده و عمدۀ منابع متعلق  2،های عمومًا کمتر از مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ
ذاری گسرمایه نویسی و بازارگردانی در این اوراقبه تأمین سرمایه نیز به دلیل پذیرش تعهدات پذیره

های ترجیحی شود شرکت به ناچار نرخشده است، لذا افزایش نرخ سود بانکی در آینده موجب می
باالتری را به خریداران پرداخت نماید و لذا از این محل هزینه بازارگردانی با اهمیتی شناسایی نماید. 

شتی ایه امید بابت خرید اوراق برگبنابراین در صورت افزایش نرخ سود بانکی در آینده، شرکت تأمین سرم
های متعددی از جمله کاهش درآمد، های بازارگردانی تحت تاثیر ریسکو به دنبال آن افزایش هزینه

ایفای تعهدات بازارگردانی و ریسک ورشکستگی گردد. عکس این موضوع با کاهش نرخ سود بانکی عدم
ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت به بانکمحقق خواهد شد. همچنین براساس ابالغیه بانک مرکزی 

های بانکی به جای سود روزشمار، اکثر نهادهای مالی شده در سپردهشمار به کمینه مبلغ سپردهسود ماه
های گذاری با درآمد ثابت که در فعالیتهای سرمایههای تأمین سرمایه و صندوقبه خصوص شرکت

های بانکی خود در طول هر ماه روبرو هستند، با متعدد از حسابهای 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 سرمایهمدیریت وجوه در سپرده ریزی مناسب دربرنامه

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 ر درآمد و سودآوری شرکت تأمین سرمایه امید، تأثیر تحریمهای مترتب بیکی 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 ق در بازار سرمایه با مشارکت شرکت تأمین سرمایه امید شدهاز طریق انتشار اورا

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 خارجیوجود دارد که تعدادی از این شرکت

آالت و امثال آن با مشکالتی روبرو گردند. بنابراین این احتمال و خرید مواد اولیه، تجهیزات، ماشین
ای یا اصل مبلغ اوراق منتشره خود نباشد. گرچه وجود دارد که ناشر قادر به پرداخت سودهای دوره

ها کشی از این ریسگردد، ولی بالتبع بخریسک 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 

و صرفًا پیگیری افزایش حجم  نویسی و بازارگردانی پیش از گذشته اهمیت داردپذیرش 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
 و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایه شرایط اقتصادی کسب و کار ناشر که توسط واحد مدیریت ریسک

 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

، وضعیت معیشتی نیروی انسانی 592،است. در سال مالی آن روبرو هستند، ریسک منابع انسانی 
چنین درصد و در پی آن کاهش قدرت خرید و هم 22شرکت به دالیلی چون افزایش نرخ تورم به حدود 

های مالیات بر حقوق به دلیل اصالح طبقات مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی با افزایش هزینه
مشکل مواجه شده است. این موضوع در طول زمان موجب خواهد شد نیروی انسانی خبره و دارای 

ه شرکت نتجارب مفید شرکت برای بهبود وضعیت معیشتی و دستیابی به حقوق و دستمزد باالتر از بد
ان بنیکه شرکت تأمین سرمایۀ امید شرکتی دانشخارج و جذب سایر نهادهای مالی گردند. از آن جایی

ر شده دگذاریهای منابع انسانی خود بوده و تحقق بودجه هدفو متکی بر مهارت، تخصص و توانایی
وه ها عالر سایر شرکتپذیر است، لذا خروج از شرکت و جذب دسایۀ تالش نیروی انسانی کارآمد امکان

رو افزایش بر این که ریسک کاهش درآمد و سودآوری شرکت تأمین سرمایه را برای سال مالی پیش
سازد. لذا های مختلف کسب و کار با مخاطرات جدی مواجه میدهد، سهم بازار شرکت را در حوزهمی

واند تجبران فشار تورم میبهبود وضعیت اقتصادی نیروی انسانی با افزایش حقوق و دستمزد برای 
ها را تا میزان قابل قبولی کاهش ریسک از دست دادن منابع انسانی کارآمد و به تبع آن سایر ریسک

، پر واض  592،لغایت  596،های با توجه به نقشۀ ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید در طی سالدهد. 
شرکت تأمین سرمایۀ امید در این باشد. های مورد توجه شرکت میاست که این ریسک جزو ریسک

بیرونی،  ودر نظر داشتن برابری درونی  و بابا تکیه بر سیستم گریدینگ شغلی و شخصی کارکنان راستا و 
زه یجاد انگیا و برای رشد و توانمندسازی کارکنان های جامعبرنامه ۀروشن، ارائ یایجاد چشم انداز ارتقا

 .ی را به شیوۀ صحیحی مدیریت نمایدریسک منابع انسان، کوشیده است تا و سیستم جبران خدمات
 

 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 392 رفته در دی ماه اساس پایش انجام گ

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

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

ها مثبت است. منفی و برای سایر سال 393 شهرت است نوسانات جریانات نقدی است که برای سال 
های دیگر ریسک شهرت در حداقل ممکن است. از ریسک شهرت وجود دارد و در سال 393 لذا در سال 

های مالی های مالی، با توجه به اینکه شرکت تأمین سرمایۀ امید در مواردی صورتنظر اصالحیۀ صورت
تواند به شهرت شرکت آسیب وارد نماید. شاخص سهم اصالحی 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 

ک با حداقل ریسبندی اعتباری بر مبنای کفایت سرمایه، شرکت تأمین سرمایۀ امید دارد. از نظر رتبه
ممکن روبرو است، زیرا که باالترین رتبه در میان صنعت متعلق به این شرکت است. از معیارهای کارکنان 
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و متصدیان، شاخص حقوق و دستمزد به دلیل مثبت بودن و همچنین به دلیل اینکه از شاخص تورم 
ال توجه به اینکه طی سه س ساالنه باالتر است نشان دهندۀ عدم ریسک شهرت در شرکت است. البته با

تواند نوعی ریسک را به شهرت شرکت وارد نماید. از گذشته این شاخص روند نزولی داشته است، می
ن رسنل در شرکت تأمیسازی سیستم گریدینگ شخصی و شغلی پطرفی با توجه به تعریف و پیاده

شود. ریسک شهرت کاسته می ، وضعیت جبران خدمات کارکنان بهبود یافته است و لذا ازسرمایۀ امید
شود که شرکت تأمین سرمایۀ امید به عنوان یک نهاد مالی به طور کلی با توجه به نتایج مشخص می

های مالی از وضعیت شهرت خوبی برخوردار است و تصویر ذهنی برند فعال و به عنوان یکی از واسطه
موفق شهرت، عالوه بر درک ماهیت و برای این شرکت امتیاز مطلوبی را دریافت کرده است. مدیریت 

ها و یا مقدماتی است که از طریق آن، شهرت توسعه های سنجش آن، نیازمند شناسایی محرکروش
ها و مقدمات، تواند در ایجاد و بازسازی شهرت سهیم باشد. این محرکیابد و اینکه چه چیزهایی میمی

سانند. رای سازمان آسیب )بهبود( میود به شهرت پایهخ ۀاگر تأثیر منفی )یا مثبت( داشته باشند، به نوب
تر یا مقدار ها را محتملها ممکن است خطراتی در نظر گرفته شوند که زیاناز نظر مدیریت ریسک، این

 کند.ها را بیشتر میآن
 

 ریسک سیاسی 
 ه و شرکتهای فعال در ایران، ریسک سیاسی بودهای تمامی شرکتبا توجه به اینکه یکی از ریسک

های خود به آن اشاره داشته است، در این بخش گزارش ریسک تأمین سرمایۀ امید هم در گزارش
مورد را تعریف کرده  2 (، شاخصی متشکل از ICRGجی )آرسیگیرد. آیسیاسی ایران مورد اشاره قرار می

دولت، شرایط که بیشترین استفاده را در محاسبۀ ریسک سیاسی دارد. این شاخص شامل ثبات 
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
للی المبندی مورد تائید و استفادۀ محققین، بانک جهانی و صندوق بینبروکراسی 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 920 از سال ،اسآر.المللی است. پی.ریسک بین

ین موده است. بر ابندی نها، کشورهای مختلف را بر حسب ریسک سیاسی رتبهکرده و با استفاده از آن
)با توجه به  9 20الی  924 های 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 63 3 شود شاخص ریسک سیاسی از ابتدا )سال مشاهده می (4)همان طور که از نمودار 

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  522،الی  532،های پایین است. در سال
گیرد؛ اما از سال قرار می« ریسک متوسط»روند کلی بوده است و ریسک سیاسی کشور در محدوده 

                                                      
1. PRS (Political Risk Services) 
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در طول این مدت، ریسک رود و شود و ریسک سیاسی باال میبه بعد روند نزولی شروع می 522،-523،
ریسک بسیار »در مرز محدوده  592،شود و در سال بندی میطبقه« ریسک باال»سیاسی در محدوده 

صورت گرفت که به دنبال آن ریسک سیاسی  594،-596،گیرد. انعقاد برجام در محدودۀ سال قرار می« باال
های معاهدۀ برجام در محدودۀ سالنزدیک شد. در ادامه خروج آمریکا از « ریسک متوسط»به محدودۀ 

 گردد.« ریسک باال»موجب شد که ریسک سیاسی دوباره وارد محدوده  596،-592،
 

 (: شاخص ریسک آی سی آر جی برای کشور ایران1نمودار )

 
 www.prsgroup.com: منبع داده

 
 و آثار آن بر عملیات شرکت تأمین سرمایۀ امید 31کوویدریسک شیوع ویروس 

گونه هیچ 9 کوویدشیوع ویروس کار شرکت تأمین سرمایۀ امید، و های عملیاتی و کسببا توجه به حوزه
اثری بر عملیات شرکت نداشته است و به طور کلی ابعاد مختلف خدمات شرکت تأمین سرمایۀ امید 

شیوع این ویروس  و اطالعات مربوط به گیرد. همچنین سایر آثاریأثیر شیوع این ویروس قرار نمتحت ت
 باشد:( می6به شرح جدول )

 
  

http://www.prsgroup.com/
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 آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا در شرکت تأمین سرمایۀ امید(: 0جدول )
 پاسخ شرکت موضوع ردیف

 
 تأمین سرمایه امید نام شرکت

 امید نماد معامالتی شرکت
 13/60/3111 تاریخ تکمیل گزارش

3 
تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا به 
 صورت تجمعی تا تاریخ گزارش )نفر(

 نفر 6

1 
تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا در تاریخ 

 گزارش )نفر(
 نفر ،

1 
تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به 

 ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )نفر(
- 

1 
ناشی از تعداد افزایش )کاهش( پرسنل 

 بیماری کرونا تا تاریخ گزارش )نفر(
- 

1 
برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از 
 ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )میلیون ریال(

2 

0 
برآورد درصد افزایش )کاهش( فعالیتهای 

عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا 
 )درصد(

2% 

1 
برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی 

ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )میلیون از 
 ریال(

خسارت مالی غیر عملیاتی ناشی از ویروس کرونا عبارت است از 
یت مالی از طریق مشارکت در میلیون ریال شامل حما 5436،مبلغ 
میلیون ریال، انجام تست  322به مبلغ  ،نویسی اوراق کرونا پذیره

و همچنین خرید مواد  میلیون ریال 425ای کرونا به مبلغ های دوره
 ضد عفونی کننده، ماسک و سایر لوازم بهداشتی.

9 
توضیحات در خصوص برآورد شرکت از 

میزان خسارت آینده )میلیون ریال در یک 
 سال آتی(

میلیون  5922،برای سال مالی آتی  ناشی از کرونا  برآوردیخسارت 
 ریال به شرح ذیل برآورد میگردد:

مرحله  2) میلیون ریال 5222،شرکت :  انجام تست کرونای پرسنل
نفر از پرسنل شرکت و برای هر نفر  32 در سال به طور میانگین برای 

 میلیون ریال( 3معادل 
خرید مواد ضدعفونی کننده و ، میلیون ریال 522خرید ماسک: 

 میلیون ریال 422ملزومات بهداشتی: 

1 
برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل 

 شی از شیوع ویروس کروناخسارات آتی نا

حفظ و مراقبت از  ،های بهداشتی نظیرپروتکل تمامیرعایت 
با جلوگیری از ادامۀ  ایجاد آرامش روانی کارکنان، سالمت کارکنان

های فعالیت همکاران دارای عالئم و همچنین پرداخت هزینه
درمانی بیماری کرونا و مرخصی با حقوق به کارمندان در دورۀ 

 قرنطینه
 
 

کمیت شرکتی   حا
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با 

. همچنین حاکمیت شرکتی تنها مربوط به ادارۀ عملیات شرکت نیست نمایدمنافع سهامداران عمل می
رکت نفعان شا به تمام ذیبلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنه

ره، سهامداران یمدئتیهی ت، اعضایریان مدیمربوط به روابط می یا اجتماع است. نظام حاکمیت شركت
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ی هام و روشیكند كه از آن مسیر اهداف شركت تنظیرا فراهم می نفعان است و ساختار یر ذیو سا
راهم را فی شرکتی همچنین ساختار  شود. حاکمیتین 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 لذا مسئولیت هیئت

نفعان در نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائۀ گزارش به سهامداران و سایر ذیاهداف مذکور، 
مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت چارچوب مقررات است. هیئت

 کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نماید.
حاکمیت شرکتی )ابالو شده توسط سازمان بورس و  نامۀد آییندر همین راستا و بر اساس اجرای مفا

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 مدیره در برابر ذیپاسخگویی هیأت

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به عنوان یکی از عنوان یکی از نهادهای مالی 
ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تالش کرده است اصول حاکمیت شرکتی را قبل از 

به نحو احسن اجرا  391 /2/02 ابالو دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 
، گذاریسرمایهحسابرسی، مدیریت ریسک،  تخصصی هایشرکت تأمین سرمایۀ امید کمیتهنماید. لذا در 

در ادامه مشخصات اعضای حقیقی و در حال فعالیت هستند.  ایجاد شدهو رفاهی و تسهیالت  استخدام
 ها ارائه شده است.مدیرۀ شرکت تأمین سرمایه امید به همراه تحصیالت و تجارب آنهیأت

 
 مشخصات اعضای حقیقی هیأت مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید(: 7جدول )

ف
ردی

 

 تجارب تحصیالت سمت نام شخص

3 - 
هیأت  عضو

 -مدیره
 غیرموظف

- - 

1 
مریم زمانی 
 فریزهندی

رئیس هیأت 
 -مدیره

 غیرموظف

 -فوق لیسانس
 حسابداری

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان رئیس سرمایه -،
 بانکها

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان سرمایهمدیر امور  -4
 بانکها

 هامعاون مالی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک -5

1 
محمدرضا 
دهقانی 
 احمدآباد

عضو هیأت 
 مدیره

مالی  –دکتری 
)گرایش 
 بانکداری(

 مشاور هیأت مدیرۀ بانک سپه -،
 انداز تجارت به دانعضو هیأت مدیرۀ شرکت چشم -4
گذاری و سبدگردانی صندوق سرمایهمدیر  -5

 گذاری مشترک سپهر صادراتسرمایه

1 
سیدمحمد 

مهدی بهشتی 
 نژاد

عضو هیأت 
 موظف -مدیره

آینده  -دکتری
 پژوهی

گذاری تدبیرگران آتیه مدیره شرکت سرمایهعضو هیأت -،
 ایرانیان

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت -4
 بانک ملی ایرانعضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری  -5
 آوریرئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن -2
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5 
حبیب رضا 

حدادی 
 سیاهکلی

مدیرعامل و 
 رئیسنایب
 مدیرههیأت

 -فوق لیسانس
بازرگانی مدیریت 

 گرایش مالی

گذاری عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه -،
 امید

عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت  -4
 بانک ملی ایران کارگزاری

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -5
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -2

 
 

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: 399  شهریورماه  3ماهۀ منتهی به  6مالی 
مورد گزارش به  جلسه در سال مالی 9مدیره برای مجموع حق حضور اعضای غیرموظف هیأت - 

 میلیون ریال است. 340طور ناخالص مبلغ 
ماهه مورد  9در دورۀ مالی  مدیرهو عضو موظف هیأت مجموع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت -2

ص )به طور خال میلیون ریال 3،016و  میلیون ریال 4،269مبلغ  به ترتیب گزارش به طور ناخالص
 است.( بوده میلیون ریال 2،391و  میلیون ریال 94 ،3مبلغ 

مجموع حقوق و مزایای ناخالص مدیران ارشد اجرایی شامل معاونان و مدیران واحدهای  -3
 میلیون ریال( است. 232،  میلیون ریال )به طور خالص مبلغ  4،220 سازمانی شرکت برابر 

، 391 /2/02 دستورالعمل 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 392 /06 / 3مدیره 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 فرآیندهای نظام راهبری و کنترلآن جهت کسب اطمینان از اثربخشی 
مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات 

 باشد:( می2اعضای این کمیته به شرح جدول )و الزامات تشکیل شده است. 
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 سرمایه امیداعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین (: 1جدول )

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 سوابق شغلی تحصیالت سمت

 فاطمه رضائی 3
رئیس 
 کمیته

 –لیسانس 
حسابداری و علوم 

 مالی
 های بانک سپهگذاریرئیس ادارۀ کل مدیریت سرمایه - 

2 
مریم زمانی 
 فریزهندی

عضو 
 کمیته

 -فوق لیسانس
 حسابداری

 انکهاکارکنان بگذاری صندوق بازنشستگی رئیس سرمایه -،
گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان مدیر امور سرمایه -4

 بانکها
 هامعاون مالی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک -5

1 
سید محمد رضا 

 بنی فاطمی
عضو 
 کمیته

 تیریمد دكتری
 كار و كسب

در  396 تا تیر  326 مدیر ارشد حسابرسی از سال  - 
 سازمان حسابرسی

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

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

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

عضو کمیته حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران در  -5
 329 و  322 های سال

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

 پورمحمد حاجی 4
دبیر 
 کمیته

 تیریمد دكتری
 كار و كسب

 .سال 2  مدت بهی حسابرس سازمان - 
 و طرح مدیر وی مال امور ریمد - زرویتی دیتول شركت -2

 .سال 3 مدت به برنامه
 خدمات وی حسابرس مؤسسهی حسابرس ریومد كیشر -3

 322  ماهنیفرورد از( یرسم حسابداران) نیرهب تیریمد
 .تاکنون

 .دانشگاهها در حسابداری دروس مدرس -4
 .“رانیای رسم حسابداران جامعه” عضو  -5
 .“رانیای حسابدار  انجمن” عضو -6
 ،حسابرسی و حسابداری رشته در رسمی کارشناس -1

 هامس ارزیابی و"دادگستری رسمی کارشناسان کانون" عضو
 .تولیدی و بازرگانی شرکتهای

 
جلسه؛ بهمن  2 جلسۀ کمیتۀ حسابرسی )دی ماه:   تعداد  399  شهریورماه  3ماهۀ منتهی به  9در دورۀ 

 در( جلسه   کدام هر: ، تیر، مرداد و شهریورخرداد، اردیبهشت فروردین، اسفند، هایجلسه؛ ماه 2ماه: 
 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین شرکت
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اختیارات  مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و ۀکمیتکمیتۀ مدیریت ریسک:  -2
های برای دستیابی به اهداف و برنامه ایشانمدیره با هدف کمک به شده از سوی هیأتتفویض

 و کارشناسان مجرب در خبرگاناستراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از 
ای الزم هپیشنهاد ۀهای شرکت، ارائیریت ریسک فعالیتسازی مدحیطۀ بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه

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

 باشد:( می9) اعضای این کمیته به شرح جدول .نمایدهیأت مدیره گزارش می
 

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

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 سوابق شغلی تحصیالت سمت

3 
سید محمد 

مهدی 
 نژادبهشتی

عضو موظف هیأت 
 مدیره و رئیس کمیته

دکتری 
 پژوهیآینده

گذاری تدبیرگران مدیره شرکت سرمایهعضو هیأت -،
 آتیه ایرانیان

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت -4
عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک ملی  -5

 ایران
 آوریرئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن -2

2 
 رضاحبیب

 حدادی

 مدیر عامل و عضو
هیأت مدیره و عضو 

 کمیته

فوق 
 -لیسانس

مدیریت 
بازرگانی 

 گرایش مالی

عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت  -،
 گذاری امیدسرمایه

عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت  -4
 کارگزاری بانک ملی ایران

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -5
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -2

 عضو مستقل کمیته علی سعیدی 1
دکتری 

مدیریت 
 مالی

عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای  - 
 ازمان بورس و اوراق بهادار تهرانمالی س

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

 آگاههیئت مدیره شرکت نام آوران مدیریت 
 دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیئت علمی  -3
 سازمان بورس و اوراق بهادار عضو هیئت داوری -4
 شرکت کشت و صنعت گرگان عضو هیئت مدیره -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 

 شمسفالح
 عضو مستقل کمیته

دکتری 
مدیریت 

 مالی

تا  391 عضو هیأت مدیرۀ بورس کاالی ایران از  - 
 392 

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

گذاری غدیر، تأمین سرمایه امید، بانک سرمایه
، بانک تجارت، بانک صادرات، صندوق 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  -0 

 تهران مرکز

 عبداهلل دریابر 5
خدمات مالی و  معاون

 عضو کمیته

دکتری 
مدیریت 

 مالی

 مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید خدماتمعاون  - 
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

 شرکت تأمین سرمایه نوین اولیه 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

0 
احسان 
عسکری 
 فیروزجائی

 و گذاریسرمایه معاون
عضو  و بازار توسعۀ

 کمیته

دکتری 
مدیریت 

 مالی

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

مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین  -4
 سرمایه امید

عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ  -5
 گذاری شرکت تأمین سرمایه امیدسرمایه

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت بورس  -2
 تهران

مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین سرمایه  -3
 لوتوس پارسیان

 مدیر معامالت کارگزاری دنیای خبره -6
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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  - 
 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(  ریسک مدیریتجلسۀ کمیتۀ  9تعداد  399  شهریورماه  3ماهۀ منتهی به  9در 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 مدیریت بهینۀ داراییمناسب در راستای 

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:( می0 جدول )
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 شرکت تأمین سرمایه امید گذاریسرمایه: اعضای کمیتۀ (36)جدول 

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 سوابق شغلی تحصیالت سمت

3 
حبیب رضا 

حدادی 
 سیاهکلی

مدیرعامل و عضو هیأت
 رئیس کمیته – مدیره

 -فوق لیسانس
مدیریت 

بازرگانی گرایش 
 مالی

عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت  -،
 گذاری امیدسرمایه

عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری  -4
 شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -5
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -2

2 
احسان 
عسکری 
 فیروزجائی

 و گذاریسرمایه معاون
نایب  و بازار توسعۀ

 کمیته رئیس

دکتری مدیریت 
 مالی

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

مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین  -4
 سرمایه امید

عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ  -5
 گذاری شرکت تأمین سرمایه امیدسرمایه

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت  -2
 بورس تهران

مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین  -3
 سرمایه لوتوس پارسیان

 کارگزاری دنیای خبرهمدیر معامالت  -6

 عبداهلل دریابر 1
خدمات مالی و  معاون

 عضو کمیته
دکتری مدیریت 

 مالی

معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ  - 
 امید

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

 سرمایه امید
 گذاریعضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه -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، سیمهند ارشد کارشناس -1
 شرکت تأمین سرمایه نوین اولیه عرضه و
 هعرض 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 - 
 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

 مرضیه خزایی 5
کارشناس ارشد 

گذاری و فروش و سرمایه
 دبیر کمیته

فوق لیسانس 
 –اقتصاد 

ریزی و برنامه
تحلیل 
 هاسیستم

گذاری و بازارگردانی کارشناس ارشد سرمایه - 
 شرکت تأمین سرمایه امید

و بازارگردانی شرکت  گذاریکارشناس سرمایه -2
 تأمین سرمایه امید

مسئول معامالت تاالر حافظ کارگزاری بانک  -3
 ملت

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

 کارگزاری بانک ملت
کارگزاری دنیای اوراق تأمین مالی گر معامله -6

 خبره
ذاری و سبدگردانی و گکارشناس سرمایه -1

 کارشناس تحقیق و توسعه کارگزاری آبان

0 
 سعید مینایی

 آناقیزی
 مدیر مالی و عضو کمیته

 فوق لیسانس
 حسابداری

 مدیر مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید - 
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

7 
مجتبی رستمی 

 نوروزآباد

ریسک و  کارشناس ارشد
 عضومهندسی مالی و 

 کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی  - 
 شرکت تأمین سرمایه امید

کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت  -2
 تأمین سرمایه امید

و کمیتۀ  عضو کمیتۀ مدیریت ریسک -3
 شرکت تأمین سرمایۀ امید گذاریسرمایه

کارشناس مدیریت ریسک شرکت  -4
 گذاری خوارزمیسرمایه

 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی -5
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 392 های اسفند ماه) گذاریسرمایهجلسۀ کمیتۀ    تعداد   399  شهریورماه  3ماهۀ منتهی به  9در دورۀ 
، تیر، مرداد اردیبهشتو همچنین فروردین،  392 و بهمن  دی هایماه جلسه و 2تعداد  399 و خرداد 
 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین شرکت در( جلسه   کدام هر ،399  و شهریور

 
 ریبرگزا نحوۀ بر نظارت استخدام، آگهی انتشار و تنظیم بر نظارت کمیته اینکمیتۀ استخدام:  -0

 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 گذمعاونت سرمایه 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 ۀس  رمایه حاص  ل ارایدرآمدهای عملیاتی تأمین 

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:های تخصصی هر یک از مدیریتفعالیتعملیاتی و 
 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 هایاستراتژیک و پیشتاز بودن در این حوزه در زمان گشایشریسک 
 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؛وتدوین طرح کسب 
 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  صندوق گذدرآمد ثابت،  صی بازارگردانی امید ایرانیان و  صا اری اخت

 .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؛

 س  هام از طریق کد بازارگردانی ش  رکت و همچنین ص  ندوق اختص  اص  ی  بازارگردانی
 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 
 شرکت؛های مرتبط با مدیریت ریسک تدوین گزارش 
 تشکیل کمیتۀ مدیریت ریسک در راستای حاکمیت شرکتی؛ 
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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  3میلیارد ریال بوده که طی  5222،شرکت در بدو تأسیس  ۀهامداران تأمین شده است. سرمایس

افزایش یافته است.  596،/52/29میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به  25922به شرح ذیل به مبلغ 
ال در تابلوی دوم یر 0622،امید با قیمت هرسهم  ۀدرصد از سهام شرکت تأمین سرمای 2،، 596،آذر  49در 

رو شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان اولین شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید. از این
براساس تصمیمات مجمع آید. به حساب می سرمایه ایرانشده در بورس در صنعت تأمین پذیرفته

محل مطالبات و آوردۀ نقدی درصدی از  33، با افزایش سرمایۀ 599،/25 /5،العاده مورخ عمومی فوق
و در مرحلۀ  میلیارد ریال قطعی 4،322میلیارد ریال( موافقت شد که از این میزان  2،222)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 شرکت ، نزد مرجع ثبت599،/52/29برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 

 رسید.

 های قبلی شرکت از بدو تأسیس(: فهرست افزایش سرمایه33جدول )

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

 )میلیارد ریال( 
 درصد 

 سرمایه جدید سرمایه قبلی افزایش سرمایه
3 22/،4/،59، ،0222 ،0322 322 32 
1 43/29/،594 ،0322 ،0962 262 5، 
1 44/ 24/،592 ،0962 402،2 232 45 
1 42/ 23/،592 402،2 50،36 366 54 
1 4،/29/،593 50،36 20222  242 46 
0  24/23/،596 20222 20922  922 44 
1 ،6/ 24/،592 20922  60222 ،0،22 44 
9 43/29/،592  60222  30222 ،0222 ،3 
 4،322 9،322 30222  فرایند ثبتدر  1

33 
 322،، 222،،، 9،322 مدیرهدر اختیار هیأت 36
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 ترکیب سهامداران
سهامداران اصلی شرکت تأمین سرمایۀ امید براساس درصد مالکیت عبارتند از صندوق بازنشستگی، 

گذاری امید، شرکت سرمایهها، شرکت گروه مدیریت انداز 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 399 /06 / 3

 
 60/3111 /13شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ (: ترکیب سهامداران 0نمودار )

 
 

 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
، 599،/26/،5شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ  های جاریداراییگردد. گذاری میو امثال آن سرمایه

میلیارد  3،933، معادل درصد( 92  حدود) مبلغمیلیارد ریال بوده است. بخش عمدۀ این  3،352،مبلغ 
گذاری در میلیارد ریال، سرمایه 2،243مدت بوده است که از این میان های کوتاهگذاری، سرمایهریال

ها میلیارد ریال به صورت موجودی نقد نزد بانک 523بعالوه بوده است. گذاری های سرمایهصندوق
های مربوط به دریافتنی ی جاریهامیلیارد ریال از دارایی 542،،همچنین در حدود شود. نگهداری می

یرجاری شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ های غجمع دارایی ها است.تجاری و سایر دریافتنی
های ثابت مشهود را شامل میلیارد ریال بوده است که بخش عمدۀ آن دارایی 432مبلغ  599،/26/،5

گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید مضافًا شرکت تأمین سرمایه امید مدیریت صندوق سرمایه .شودمی
میلیارد ریال، صندوق بازارگردانی اختصاصی امید ایرانیان  13 ،31حدود  ایرانیان با خالص ارزش دارایی

رین با قابل معامله بذر امید آف گذاریسرمایهمیلیارد ریال، صندوق  3،691حدود  با خالص ارزش دارایی
گذاری زرافشان امید ایرانیان با خالص میلیارد ریال و صندوق سرمایه 42،،3حدود  خالص ارزش دارایی
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گذاری با های سرمایهتحت مدیریت صندوق میلیارد ریال را بر عهده دارد. وجوه 3،352 ارزش دارایی
توجه به ماهیت و نوع صندوق در چارچوب قوانین و مقررات نهاد ناظر بازار سرمایه، در انواع ابزارهای 

 شود.گذاری میمالی سرمایه
 

یانات نقدی   بررسی نقدینگی و جر
پایان سال مالی  درصد افزایش را نسبت به 23حدود  599،/26/،5های جاری شرکت در حجم دارایی

های گذاریسرمایه قابل توجه دردهد که ناشی از افزایش نشان می 592،/52/29 گذشته یعنی تاریخ
ای ههای تجاری و غیرتجاری در دورۀ مالی مورد گزارش است. حجم داراییدریافتنیمدت و کوتاه

درصد افزایش داشته که ناشی از  3حدود ، 599،/26/،5ماهۀ منتهی به  9غیرجاری شرکت طی دورۀ 
نسبت به  599،/26/،5های جاری در تاریخ . حجم بدهیهای ثابت مشهود استافزایش در دارایی
میلیارد ریال  943میلیارد ریال به رقم  249،،ماه از  نهطی  و درصد کاهش داشته 53ابتدای سال مالی، 

است. درآمد عملیاتی  هاهای تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی کاهشیافته است که ناشی از  کاهش
شده است که عمدۀ  برابر 456بیش از نسبت به دورۀ مشابه سال قبل،  599،/26/،5ماهۀ منتهی به  9در 

افزایش( بوده  درصد 449) بهادارگذاری در اوراق سود حاصل از سرمایهاین تغییر ناشی از افزایش در 
درصد  ،3مشابه سال مالی قبل حدود  ۀرگردانی در این دوره نسبت به دورهای بازا. همچنین هزینهاست

 میلیارد ریال رسیده است. 33میلیارد ریال به رقم حدود  33،کاهش داشته است 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  ۀی سرمایبرای تقویت هر یک از اجزا 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 -
 و تجزیه و تحلیل میزان رضایت شغلی کارکنان؛ گیریاندازه -
 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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ک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای های سازمانی برای کمها و فرصتها، مشاورهارائه آموزش -
 سط  یادگیری  مناسب هستند.

 
 فراوانی منابع انسانی به تفکیک تحصیالت(: 31جدول )

 درصد تعداد سطح تحصیالت ردیف

 3% 5 دکتری 3
 3% 3 دانشجوی دکتری 1
 32% 46 فوق لیسانس 1
 3 % 9 دانشجوی فوق لیسانس 1
 2،% 3 لیسانس 1
 2% 5 لیسانسدانشجوی  0
 2% 5 فوق دیپلم 1
 3،% 2، و زیردیپلم دیپلم 9

 366% 09 مجموع
 

 (: فراوانی منابع انسانی به تفکیک تحصیالت1نمودار )

  
 

 شده  ییشناسا یت كمبودهایر یمازاد و مد منابع تیر یمد
مل از درک کا ها باگیری در خصوص نحوۀ تخصیص منابع در اختیار شرکت در طبقات مختلف داراییتصمیم

ها با هماهنگی و همفکری مدیران اصلی شرکت میزان ریسک، بازدهی مورد انتظار و میزان نقدشوندگی دارایی
ذاری گگیرد. در این راستا با تشکیل جلسات به صورت هفتگی و اشتراکگذاری صورت میدر کارگروه سرمایه
 گیریماعی و اثرات آن بر بازارهای مالی، تصمیمهای اقتصادی، سیاسی و اجتها 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 سرمایهبازارگردانی در بازار باید منابع مازاد خود را در دارایی

5, دکتری 
5, دانشجوی دکتری 

26, فوق لیسانس

دانشجوی فوق 
9, لیسانس

7, لیسانس

3, دانشجوی لیسانس
3, فوق دیپلم 

10, دیپلم 
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گذاری آن در ریال بوده که ترکیب سرمایه میلیارد 1،134  مبلغ  599،/26/،5ی جاری شرکت در تاریخ هادارایی
را ری شرکت های جادرصد از دارایی 92 قابل مشاهده است. بر اساس این نمودار حدود  (2)نمودار 
ها تجاری و سایر دریافتنی هایدریافتنیدرصد جزو  3شامل شده است. حدود  مدتهای کوتاهگذاریسرمایه
  ها است.پرداختشامل پیش درصد 5/2و  موجودی نقددرصد شامل  4 حدودهمچنین است. 

 13/60/3111های جاری شرکت در تاریخ ترکیب دارایی(: 9نمودار )

 

 
 هاهای ناشی از روابط مهم با آنروابط مهم با ذینفعان، مدیریت ریسک

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

 است. گذارن تاثیرهایی که در این زمینه مطرح است ریسک شهرت بوده که بر روابط سازمان با ذینفعاریسک
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 نشانریسک شهرت به عنوان یکی از شاخص

ها در امید در راستای روابط با ذینفعان و تأمین نیازهای آن ۀدهد شرکت تأمین سرمایموارد فوق نشان می
نویسی، انتشار اوراق بدهی و های بازارگردانی، پذیرهوضعیت مناسبی قرار دارد. شاخص سهم بازار در فعالیت

امید  ۀسرمایعیارهای مشتری مناسب ارزیابی شده است، لذا وضعیت ریسک شهرت شرکت تأمین... در میان م
امید با  ۀاز این نظر در جایگاه متوسطی قرار دارد. از نظر توجه به کارکنان و منابع انسانی، شرکت تأمین سرمای

ن به حداقل میزان ممک های خبره و دانشی راسازی سیستم گریدینگ شغلی، ریسک از دست دادن نیروپیاده
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
7.4% پیش پرداخت ها

0.3%

سرمایه گذاری های 
کوتاه مدت

90.1%

موجودی نقد
2.2%
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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: (31جدول )

 3های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینفع ردیف

3 

 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

 راهکارهای مختلف تأمین مالی ارائه •
 هایزمانبر بودن انطباق ساختار مالی شرکت •

 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 •

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

 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 •

1 
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

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

 متقاضی پذیرش
افزایش سهم تأمین مالی از طریق  •

 بازار سرمایه
مجوزهای  قوانین و مقررات ناظر بر صدور •

 تأمین مالی

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

 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 •
های سپرده بانک به جای واحدهای حساب
 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 ،
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 3های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینفع ردیف

 کارکنان 1

های مصوب قوانین و دستورالعمل •
 منابع انسانی

 تاخیر در ارائه گزارش •

 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 0

 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

1 
های شرکت
 بندیرتبه

دهی ها برای رتبهشرکتسازی آماده •
 بندیهای رتبهشرکت

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

 اوراق

36 
های شتاب شرکت

 دهنده
 هارائه راهکار تأمین مالی برای طرحا •

 پیشبرنده و توسعه بازارهای شرکت •
 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(: 34جدول )
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

 نهاد ناظر و قانونگذار
افزایش همکاری و هماهنگی در 

 های مختلفحوزه

  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
المللی در افزاری بینهای نرمشرکت

جهت بهبود کسب و کار یا تشکیل 
 نهادهای مالی جدید

 ها عدم پشتیبانی مناسب از فعالیت
 به شیوه مطلوب

  های جدید فعالیتعدم امکان توسعه
 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 استفاده از خدمات شرکت
 المللیبین

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
 باکیفیت یا همراستا با اهداف

  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 سرمایههای شرکت و صندوق

 تحت مدیریت
 مندی از خدمات بانکی باکیفیتبهره 

  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

مالی در خارج از  نهادهای
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 عنوان رقیب جدی شرکت به

 تأمین سرمایه تلقی شوند

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

  با تأمینارتقای جایگاه برند شرکت 
 های موفق در بازار سرمایهمالی

 و زیان ناشی از  احتمال ضرر
 بازارگردانی و بلندمدت

  کاهش ارزش برند شرکت متعاقب
 های متقاضینکول شرکت

 هاتأمین سرمایه
  بهبود وضعیت کفایت سرمایه با

 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
در نتیجه بهبود تأمین سرمایه و 

 وضعیت کفایت سرمایه
 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

 ها در ارائه خدمات ابت با بانکعدم رق
 در صورت پرداخت نرخ مشابه
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شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

 گذاران خارجیسرمایه
  امکان ورود منابع مالی جدید و

 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
 دهکننخصوصی به عنوان تأمین مالی

 مکمل

  از دست دادن برخی از متقاضیان
 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
 ها، موسسات مالی وپول )بانک

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

 بازارها به دلیل جذابیت بیشتر

ب 
س

رقبای ک
وکار

 

 هاتأمین سرمایه

  ظهور حوزه های جدید کسب و کار و
 خدمات نوین ارائه

  تشکیل سندیکا در انتشار اوراق بدهی
 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
 بازارنرخ سود در 

 های کارگزاریشرکت
های مشاوره سرمایهشرکت

 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
های سپرده بانک به گذاری در حساب

گذاری جای واحدهای سرمایه
 هاصندوق

 های ها با نرختأمین مالی بنگاه
 ترارزان

 هادهندهشتاب

  همکاری در قالب فعالیتهای مشترک
خصوص در حوزه به 
 های خطرپذیرگذاریسرمایه

  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 خارجیسرمایهتأمین 

  افزایش ظرفیت تأمین مالی از طریق
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 مالی خارجی پروژه امکان تأمین

 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
 المللیبینسط  

  افزایش سط  درآمدها از طریق انجام
 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 بیندر فعالیت رقابت شدید

 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

 نهاد ناظر و قانونگذار
 در حوزه افزایش همکاری و هماهنگی

 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 

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

مشاوره مالی، سرمایهنویسی و بازارگردانی اوراق بدهی و سهام، خدمات تأمین 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 سرمایهدار در خصوص فعالیتهای سازمان بورس و اوراق بهانامهو 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 سی و سرمایهمدیریت ریسک، حسابر

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 ایامید به دو جنبۀ مثبت و منفی ریسک نگاه مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایه
. 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
ایه، وضعیت عملیات و سودآوری شرکت تامین سرمایه امید تاثیر دارد. افزایش در قیمت کارآمدی کفایت سرم

ها ارز موجب افزایش قیمت تجهیزات، کاالها و مواد اولیۀ وارداتی شده و در میان مدت سط  عمومی قیمت
وجهی از دهد. در حال حاضر تغییرات قابل توجه در قیمت ارز موجب شده است بخشی قابل ترا 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 بد. در این شرایط ممکن است شرکتیاها نیز افزایش میافزایش 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 که نسبت کفایت سرمایه شرکتطوری 

شود ناشران به مشتریان قبلی و جدید نخواهد بود. در نتیجه محدودیت ناشی از این موضوع موجب می
ی ک مرکز سمت بازار پول جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود رهنمون شوند. عالوه بر این ممکن است بان

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

سود در دو حالت عملکرد بازار سرمایه و همچنین گردد. نرخ 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 زمینهتأمین سرمایه می
 نیروی انسانی جوان و متخصص و نسبت کفایت سرمایه مناسب باشد. همچنین سود منابع مالی نزد شرکت

هش نرخ سود، یابد. در مقابل، کاعنوان 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 فعالیت صنعت تأمین سرمایه و لزوم سرمایهگردد. با توجه به ماهیت ها 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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 و تعهدات شرکت هایبده
شود حدود دهد. همان طور که مشاهده مینشان می 599،/26/،5های شرکت را به تاریخ بدهی (9)نمودار 

 ،هادریافتپیشدرصد مربوط به  6، حدود ،های بلندمدتپرداختنیهای شرکت مربوط به درصد از بدهی 32
سود  ،مربوط به مالیات پرداختنی مابقیها و های تجاری و سایر پرداختنیدرصد مربوط به پرداختنی 4، حدود

 و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان است. سهام پرداختنی
 

 13/60/3111های شرکت در تاریخ ترکیب بدهی(: 1نمودار )

 
  

های بلندمدتپرداختنی
58.2%

ذخيره مزايای پايان خدمت كاركنان
0.7%

های تجاری و سایرپرداختنی
پرداختنی ها

12.4%

مالیات پرداختنی
6.8%

سود سهام پرداختنی
5.4%

پیش دریافت ها 
16.4%
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ی اطالعات و نسبت  شرکتهای مربوطه در ارتباط با رتبۀ اعتبار
رتبۀ اعتباری شرکت، ارزیابی مستقلی از توانایی شرکت در خصوص پرداخت به موقع بدهی را نشان می
دهد. با توجه به نوع فعالیت شرکت تأمین سرمایه و لزوم داشتن توانایی کافی برای تضمین پرداخت 

کداری تعهدات، کفایت سرمایۀ مناسب ضرورت دارد؛ شرکت تأمین سرمایۀ امید در صنعت بان
 گذاری کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است.سرمایه

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

ها در طول هفت سال گذشته به شرح ذیل محاسبه شده مارهدهند.  این آنتایج 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
ترین سط  ممکن قرار داشته و از سالمت کامل مالی ورشکستگی در پایینسرمایۀ امید از نظر احتمال 

 برخوردار است.

 های فعالیت شرکتهای ورشکستگی طی سالروند تغییرات شاخص(: 35جدول )

 392  593، 596، 593، 592، 595، 594، ،59، 592، شاخص

 احتمال 
 ورشکستگی

 Z1 32/2 24/2  24/2 9،/4 23/6 95/6 29/6 26/2 50/9ن آلتم
 Z2 44/5 ،3/5 22/5 ،3/4 65/2 3 95/2 4،/5 32/6آلتمن 
 Z3 26/،4 553/،، 2،/،4 64/3 39/،2  23/،3 2،/،3 42/،، 26/42آلتمن 

 92/4 24/4 23/5  63/2 59/5 ،/25  93/3  22/5 ،/9، مدل اسپرینگیت
 -3 -3 -3 -6 -2 -3 -3 -3 -3 مدل زمیجوسکی

 
و  392 /06 / 3 ،391 /06 / 3 ماهۀ منتهی به 6های دورههای مالی شرکت برای نسبت (6،)در جدول 

 ای ارائه شده است:به صورت مقایسه 399 /06 / 3
 

 13/60/3111و  13/60/3119، 13/60/3111ماهۀ منتهی به  1های های مالی شرکت برای دورهنسبت (:30جدول )

 های مالینسبت
 ماهۀ منتهی به 1

13/60/3111 
 ماهۀ منتهی به 1

13/60/3119 
 ماهۀ منتهی به 1

13/60/3111 

 92% 25 % 26% حاشیه سود خالص

 93% 23 % 29% حاشیه سود عملیاتی

 ROE %،9 %،2 %52بازده حقوق صاحبان سهام 

 9، 2، 3 نسبت جاری

 6،229، ،2،46، 6،254 سرمایه در گردش خالص )میلیارد ریال(

 5،% 6،% ،4% نسبت بدهی

 23 % 22% 39% مالکانهنسبت 
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، 391 /06 / 3ماهۀ منتهی به  نههای های مالی شرکت طی دورهمقایسۀ نسبتمجموعۀ نمودارهای ذیل، 
 نمایند.را ارائه می 399 /06 / 3و  392 /06 / 3
 

 گذشته مشابه هایبا دوره 60/3111 /13ماهۀ منتهی به  نههای های مالی شرکت طی دورهمقایسۀ نسبت(: 36نمودار )
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 شرکت تأمین سرمایه امید تحلیلی از تعهدات
 دهد.نشان می 1399سال  شهریورماهدر پایان  را های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امیداوراق و صندوق (،3،جدول )

 
 3111سال  شهریورماههای تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایان اوراق و صندوق(: 31جدول )

 ضامن بهادار /مدیر صندوقناشراوراق  نوع اوراق
 سررسید اوراق ایجاد تعهد

درصد/تعداد 
حداقل معامالت 
روزانه مورد تعهد 

 بازارگردان

نرخ سود 
 )درصد(

 میزان اوراق تحت تعهد
13/60/3111 16/61/3119 

 میلیون ریال میلیون ریال تاریخ تاریخ

 اوراق بانکی :

 599،/43/22 593،/43/22 سازمان برنامه و بودجه کشور تعاون، کار و رفاه اجتماعيوزارت  صكوك مرابحه بیمه سالمت
میانگین معامالت 

 آخرین هفته
42 ،02،20222 ،02،20222 

 316361666 316361666       جمع
 اوراق بورسی:

 502220222 502220222 2، درصد 3 599،/46/22 593،/46/22 بانکهای تجارت و توسعه تعاون شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 119صكوك مرابحه سايپا 
 03220222، 03220222، 42 درصد ، 599،/،،/3، 593،/،،/3، سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت امور اقتصاد و دارایی صكوك اجاره دولتی آپرورش
 03220222، 03220222، 42 درصد 4 599،/،،/2، 593،/،،/2، و بودجه كشورسازمان برنامه  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صكوك مرابحه بیمه سالمت
 02220222، 02220222، 2، درصد 2، 599،/23 /43 593،/23 /43 بانك خاورميانه شرکت لیزینگ امید اوراق مشارکت لیزینگ امید

 402220222 402220222 3، درصد 4 222،/،،/،، 596،/،،/،، بانک پارسیان صنعتی و معدنی گل گهر صکوک اجاره گل گهر
 02220222، 02220222، 2، درصد 4 222،/4،/23 596،/4،/23 بانک ملت شرکت گروه صنعتی ایران خودرو صکوک مرابحه ایران خودرو
 02220222، 02220222، 6، درصد 453 ،22،/2،/9، 593،/2،/9، بانک پاسارگاد شرکت توسعه اعتماد مبین صکوک اجاره اعتماد مبین

 403220222 403220222 6، درصد 3 222،/4،/42 593،/4،/42 بانک سپه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا صکوک مرابحه سایپا
 02220222، 02220222، 9، درصد ، 222،/،،/5، 593،/،،/5، شرکت ملی نفت ایران شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت صبا اروند
 2 02220222، 2، درصد 4 599،/4،/25  592،/23 /25  سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و دارایی خام سبک سلف موازی استاندارد نفت

 2 02220222، 2، درصد 4 224،/29/22 592،/2،/29 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و دارایی اوراق منفعت دولتی
 03220222، 03220222، 6، درصد 4 222،/22/،5 592،/22/،5 بانک سپه صنعتی ایران خودروشرکت گروه  صکوک رهنی ایران خودرو

 2 263 2، درصد 5 225،/22/،5 599،/26/،5 بانک ملی شهرداری تبریز اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهر تبریز
 2 40992 2، درصد 5 225،/22/،5 599،/26/،5 بانک ملی شهرداری تبریز قطار شهری تبریز 1اوراق مشارکت خط 

 2 5995999 2، درصد 5 225،/22/،5 599،/46/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه اوراق مشارکت خط یک قطار شهری کرمانشاه
اوراق مشارکت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 

 کرمانشاه
 2 02995999، 2، درصد 5 225،/22/،5 599،/46/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه

 3016661666 3916611111       جمع



 تفسیری مدیریتگزارش 
 

   

45  
  

 

 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 ضامن بهادار /مدیر صندوقناشراوراق  نوع اوراق
 سررسید اوراق ایجاد تعهد

درصد/تعداد 
حداقل معامالت 
روزانه مورد تعهد 

 بازارگردان

نرخ سود 
 )درصد(

 میزان اوراق تحت تعهد
13/60/3111 16/61/3119 

 میلیون ریال میلیون ریال تاریخ تاریخ

 :گذاریسرمایهصندوق های 

 593،/،،/52 تأمین سرمایه امید شرکت سبدگردان آسمان آسمان امید گذاریسرمایهصندوق های 
عمر محدود و 

 قابل تمدید
 403530329 5،،306330  42 واحد 3225222

 594،/26/29 امید تأمین سرمایه تأمین سرمایه امید بذر امید آفرین گذاریسرمایهصندوق 
عمر محدود و 

 قابل تمدید
 64،0426 90634،،30  واحد 553225222

 596،/3/22، تأمین سرمایه امید تأمین سرمایه امید زرافشان امید ایرانیان گذاریسرمایهصندوق های 
عمر محدود و 

 قابل تمدید
 5260454 303550623 32  واحد 225222،

 111111611 3911191136       جمع
 1611111611 1111111101       جمع کل
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

نشان  592،/52/29و پایان سال مالی منتهی به  599،سال  شهریورماهدر پایان  را های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امیدصندوقاطالعات مربوط به  (،2،جدول )
 دهد.می

 
 16/61/3119و پایان سالی مالی منتهی به  3111در پایان شهریورماه سال  های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ امید اطالعات مالی صندوق(: 39جدول )

 عنوان حساب

 16/61/3119در تاریخ  13/60/3111در تاریخ 

 گذاریسرمایهصندوق 
 گنجینه امید ایرانیان

صندوق بازارگردانی 
اختصاصی امید 

 ایرانیان

صندوق 
بذر  گذاریسرمایه

 امید آفرین

 گذاریسرمایهصندوق 
طالی زرافشان 

 اميدايرانيان

 گذاریسرمایهصندوق 
 گنجینه امید ایرانیان

صندوق بازارگردانی 
اختصاصی امید 

 ایرانیان

صندوق 
بذر  گذاریسرمایه

 امید آفرین

 گذاریسرمایهصندوق 
طالی زرافشان 

 اميدايرانيان
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

 2 90393  20355 420342 42، 50999، 2 2 حسابهای فی مابین با کارگزاران
 2 2 0624، 340654 2 2 26، 4،40233 سایر حسابهای دریافتنی

 634  50656، 20232، 3930295 0222، 2202،2 40225، 6550644 حساب های دریافتنی تجاری
 2 3430464 02220624، 602360432، 3023203،2 302360632 503340643 309220235، هادر سهام و حق تقدم شرکت گذاریسرمایه

 20464، 60544، 550364 402220،32،  2 ،454062 203290229، نقد و بانک
 233 469 522 249  655 342 422 0366، مخارج انتقالی به دوره های آتی

 5320232 620296  2 2 4220324 4،0936 2 2 دارایی های مالی
 1911911 0111396 311011111 1110101131 111031193 113111311 119391101 1111601391 هاجمع دارایی

 (0623،) (،) (562) (30264 ) 2 (،) (452) (،2025) حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق
 2 (50242) (30642) (20239،،) (4202،6) (3،02،2) (20،39،) (350562،) هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشدهذخایر 

 (559) (534) 2 2 (232) (352) 2 2 حسابهای پرداختنی تجاری
 2 2 2 2 2 2 (540923) (65،) حسابهای فی مابین با کارگزاران

 2 2 (،) (30922،،) 2 2 (320222 ) (4،0332،) حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران
 (0326،) (295) (0356،) (506،2) (30266 ) (0532،) 2 (290295) سایر پرداختنی

 (11031) (11911) (11113 ) (1111601) (191110) (111113) (3131119) (1111631) هاجمع بدهی
 1901113 0131190 311111910 1111131113 111111011 113311011 110111691 1113111309 هاخالص دارایی

 302330334، 4209420222 9640235 4902660،56 9909330334 2505360222 04960223، 5403930923 تعداد واحد های صندوق
 111031 111090 311311661 316331311 111113 3391691 119131111 313161111 صندوق NAVارزش 
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 مدیریت آنمعامالت بااهمیت با اشخاص وابسته و 
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

 ردد:گاین معامالت به اختصار ارائه می (9،)اصالحیۀ قانون تجارت و معامله با اشخاص وابسته است. در جدول  49،

 معامالت انجام شده با اشخاص وابسته(: 31جدول )

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
مشمول 

 311ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین قیمت

 مبلغ 
 )میلیون ریال(

 سهامداران

 بله عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
 330524  درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق بهادار طبق قرارداد
 ،50،5 پرداخت از سهم سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار طبق قرارداد

 460494 درآمد حاصل از سود اوراق بهادار طبق اطالعیه عرضه

 بله عضو هیأت مدیره امید گذاریسرمایهگروه مدیریت 
 322 درآمد ارزش گذاری سهام طبق قرارداد
 40232 سپرده های بانکی و اوراق بهادار پرداخت از سهم سود طبق قرارداد

 0322، گذاریسرمایهدرآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی و  طبق قرارداد بله عضو هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

های صندوق
 تحت مدیریت

گنجینه امید  گذاریسرمایهصندوق 
 ایرانیان

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 50223،، گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  امید نامه طبق
 650363 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد
 9440632 فروش اوراق بهادار طبق قرارداد

 450222 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 50،320435 گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه

 ،263036 گذاریسرمایهابطال واحد  نامه طبق امید
 433 سود حاصل از اوراق بهادار طبق قرارداد
 20534 درآمد حاصل از کارمزد ضمانت نقدشوندگی طبق قرارداد

 5260222 در صندوق گذاریسرمایهدرآمد حاصل از سود  طبق امید نامه
گذاری اختصاصی صندوق سرمایه

 ایرانیان بازارگردانی امید
 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 5،0462 گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 60،22  هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه

گذاری زرافشان امید صندوق سرمایه
 ایرانیان

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 5،0545 گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 ، هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 409690933 گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه
 4033،0553 گذاریسرمایهابطال واحد  طبق امید نامه
 4550653 در صندوق گذاریسرمایهدرآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید بذر امید آفرین گذاریسرمایهصندوق 

 220252 گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 0493، هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 2،0،9،0243 گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه
 3609320232 گذاریسرمایهابطال واحد  طبق امید نامه
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
مشمول 

 311ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین قیمت

 مبلغ 
 )میلیون ریال(

 بله مدیران اجرایی آسمان امید گذاریسرمایهصندوق 

 0632،، گذاریسرمایهدرآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 40،630425، گذاریسرمایهصدور واحد  طبق امید نامه
 403،90،24، گذاریسرمایهابطال واحد  طبق امید نامه
 ،96035، در صندوق گذاریسرمایهدرآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

سایر اشخاص 
 وابسته

 520،53 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق بهادار طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره شرکت لیزینگ امید

 بله امید یگذار سرمایهسهامدار اصلی گروه  بانک سپه
 5،، هزینه های کارمزد بانکی طبق قرارداد
 50364 درآمد ارزش گذاری سهام طبق قرارداد

 20،22 درآمد حاصل از سود سپرده بانکی مصوبه شورای عالی پول
 632  درآمد ارزش گذاری و امکان سنجی طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره کویر تایر

 322  ارزش گذاری سهامدرآمد  طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره سپه گذاریسرمایه
 20933 درآمد اجاره ساختمان طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره توسعه گل گهر گذاریسرمایهشرکت 

 522 درآمد امکان سنجی مالی و اقتصادی طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر سپه
 20963 کارگزاری معامالت اوراق بهادار طبق دستورالعمل سازمان بورس بله عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته (:16جدول )

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
حسابهای 

 دریافتنی تجاری

حسابهای 
دریافتنی غیر 

 تجاری

حسابهای 
 پرداختنی تجاری

پیش 
 دریافتها

مانده طلب )بدهی( 
 13/60/3111در 

مانده طلب )بدهی( 
 16/61/3119در 

 سهامداران
 (331161) (101161) (560252) 2 2 ،5، عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

 (111) 33 (432) 2 2 ،46 عضو هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
 111 31666 2 2 0222، 2 عضو هیأت مدیره امید گذاریسرمایهشركت گروه مدیریت 

صندوق های 
 تحت مدیریت

 (3611911) 011313 2 (،2043،) 2 330224 تحت مدیریت تامین سرمایه امید گنجینه امید ایرانیان گذاریسرمایهصندوق 
 11119 911111  2 2 2 250493  تحت مدیریت تامین سرمایه امید اختصاصی بازرگردانی امید ایرانیان گذاریسرمایهصندوق 

 31111 161316 2 (44) 2 420،64 تحت مدیریت تامین سرمایه امید زرافشان امید ایرانیان گذاریسرمایهصندوق 
 11113 161113 2 2 2 ،32033 تحت مدیریت تامین سرمایه امید بذر امید آفرین گذاریسرمایهصندوق 

سایر اشخاص 
 وابسته

 111 11110  2 2 2 30396  مدیران اجرایی آسمان امید گذاریسرمایهصندوق 

شرکتهای تحت 
 کنترل مشترک

 111111 161 2 2 2 223 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت لیزینگ امید
 (311616) 11 2 2 2 43 عضو مشترک هیأت مدیره سیمان هرمزگان

 31191 6 2 2 2 2 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت پتروامید آسیا
 31666 166 2 2 2 322 عضو مشترک هیأت مدیره کویر تایر

 31101 11331 2 2 2،،40 2 عضو مشترک هیأت مدیره توسعه گل گهر گذاریسرمایهشرکت 
 (1101013) (111661) 2 (340225) 2 2 عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه

 6 166 2 2 2 522 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر سپه
 6 191 2 2 2 523 مشترک هیأت مدیرهعضو  سپه گذاریسرمایه

سایر اشخاص 
 وابسته

 11116 11116 2 2 2 40552 سهامدار غیر مستقیم بانک سپه

 (1101163) 3111131 (101099) (011110) 11331 1111101 جمع
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 13/60/3111ماهۀ منتهی به  1مصوب برای  شدۀتعدیلۀ مقایسۀ عمکرد واقعی با بودج
  13/06/3111ماهۀ منتهی به  9شدۀ مصوب برای مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجۀ تعدیل (:13جدول )

 عنوان
ماهۀ  9عملکرد 

منتهی به 
13/06/3111 

بودجۀ 
شدۀ تعدیل

 مصوب ساالنه

درصد 
 پوشش

 علت انحراف

  %75 4،9،،9، 22،269، اوراق اجارهدرآمد حاصل از بازارگردانی 

  %75 22،329 55،3،3 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف

  %78 529،232 422،662 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه

  %75 22،999، 29،،39 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق رهنی

  %62 22،324 53،،52 درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت

  %75 43،349 42،294 منفعتدرآمد حاصل از بازارگردانی اوراق 

مجموع درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق 
 بهادار

322،324 346،222 75%  

 نویسیدرآمد حاصل از تعهد پذیره
 اوراق بدهی 

42،355  92،222 27% 
تعدادی از قراردادهای منعقدشده در 

اصولی قرار نامۀ مرحلۀ دریافت موافقت
 دارد

های درآمد حاصل از مدیریت صندوق
 گذاریسرمایه

423،6،2 526،532 64% 

های به دلیل افزایش حجم دارایی
های تحت مدیریت شرکت تأمین صندوق

سرمایه امید به واسطۀ اقبال 
گذاری گذاران جهت سرمایهسرمایه

غیرمستقیم و همچنین اضافه شدن 
عملکرد مدیریت سه صندوق جدید، 

در بودجۀ تعدیل  599،/52/29منتهی به 
 شده مثبت دیده شده است.

و  درآمد حاصل از خدمات مشاوره مالی
 گذاریسرمایه

،6،2،4 4،،2،4 77%  

 گذاری در اوراق بهادارسود حاصل از سرمایه
 گذاریهای سرمایهو صندوق

2،253،223 3،394،359 86%  

های سپردهگذاری در سود حاصل از سرمایه
  بانکی

2،633 2،634 54%  

  %83 0،125،141 1،011،166 جمع کل درآمدها

  %105 (،35،26) (33،223) های بازارگردانیهزینه

  - 2 42،235 درآمد و هزینۀ تغییر ارزش اوراق بهادار

  %72 (425،323) (26،924،) های حقوق، اداری و عمومیهزینه

  %73 6،223 2،923 و سایر درآمدهای غیرعملیاتی درآمد اجاره

  %84 0،111،111 1،191،111 سود قبل از مالیات

  %67 (،422،29) (59،439،) مالیات

  %84 0،110،911 1،111،131 سود خالص
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

های عملیاتی شرکت تأمین سرمایه امید برای سال مالی منتهی به ای از برنامهگزیده
16/61/3111 

 16/61/3111های عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ای از برنامهگزیده(: 22جدول )

 واحد همکار اهداف اجرای برنامه عنوان برنامه واحد مربوطه ردیف

1 

مدیریت تأمین 
 مالی داخلی

دوق زمین و اندازی صنراه
 ساختمان/ صندوق پروژه

  متنوع سازی خدمات و
 درآمدزایی

 برندسازی برای شرکت 

-مدیریت سرمایه

 گذاری و بازارگردانی

2 
تیار فروش اندازی اوراق اخراه

 تبعی

  متنوع سازی خدمات و
 درآمدزایی

 برندسازی برای شرکت 

-مدیریت سرمایه

 گذاری و بازارگردانی

 اندازی تأمین مالی جمعیراه 3
  متنوع سازی خدمات و

 درآمدزایی
 برندسازی برای شرکت 

واحد فناوری اطالعات 
مدیریت ریسک و  –

 مهندسی مالی

4 
مدیریت 

گذاری و سرمایه
 بازارگردانی

های تحت افزایش حجم دارایی
مدیریت صندوق بازارگردانی به 

رد ریال با افزایش میلیا 55222
 هاتعداد شرکت

  متنوع سازی خدمات و
 درآمدزایی

 هامدیریت دارایی

5 
  مدیریت خدمات

 مشاوره مالی
 گذاری سرمایهاندازی صندوق راه

 جسورانه

 های گذاری در طرحسرمایه
 نوآورانه

  کسب درآمد برای تأمین
 سرمایه

 برندسازی برای شرکت 

مدیریت ریسک و 
 مهندسی مالی

6 

 هامدیریت دارایی

ق گنجینه افزایش اندازه صندو
 میلیارد ریال 225222تا 

 های افزایش حجم صندوق
 تحت مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 
  سهم بازارافزایش 

- 

7 
سهامی افزایش اندازه صندوق 

 میلیارد ریال 5222،بذر تا 

 های افزایش حجم صندوق
 تحت مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 
 افزایش سهم بازار 

- 

8 
ق طال تا افزایش اندازه صندو

 میلیارد ریال 45222سقف 

 های افزایش حجم صندوق
 تحت مدیریت

 افزایش درآمد شرکت 
  بازارافزایش سهم 

- 

9 

ریسک و  مدیریت
 مهندسی مالی

و  SMBهای طراحی شاخص
HML در بازار اوراق بهادار ایران 

 های توسعۀ شاخص
 منتخب بازار سرمایه

- 

 طراحی داشبورد ریسک 10
 سازی مدیریت ریسک پیاده

 سازمانی
- 

11 
انتشار کتاب مدیریت ریسک و 

 John Hallمؤسسات مالی اثر 
 واحد روابط عمومی توسعۀ دانش مالی 

12 
ریزی واحد برنامه
 هاو سیستم

 BIاستقرار سیستم 
  شناسایی و اصالح فرآیندها

 سازمان وریافزایش بهره و
 واحد فناوری اطالعات
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 واحد همکار اهداف اجرای برنامه عنوان برنامه واحد مربوطه ردیف

 سازی  ممیزی داخلیپیاده 13

 های انجام تشری  روش
اقدامات اصالحی و 
پیشگیرانه جهت حذف علل 

ها و جلوگیری عدم انطباق
 هاآن از بروز

 هاتمامی مدیریت

14 

مدیریت اداری و 
 منابع انسانی

دیریت دستورالعمل متدوین 
 جانشین پروریو استعداد 

  مدیریت سرمایه های
انسانی، به منظور شناسایی 

 و جذب
  نگهداشت و توسعه

استعدادها و جانشین 
پروری در مشاغل حیاتی و 

 کلیدی
 وری در راستای افزایش بهره

و استراتژی تحقق اهداف 
 سازمان

- 

15 
و  (Re-Gradingانجام )

بازنگری گریدهای شخصی 
 کارکنان

  رسیدگی به موضوع ارتقا
کارکنان و ایجاد حس 

 پویایی در کارکنان
  جلوگیری از ایجاد حس

 رکود و فریز شدن

- 

16 
واحد فناوری 

 اطالعات

طراحی سامانه هوشمندی 
های ( برای صندوقBIتجاری )

 گذاریسرمایه

 هایبهبود مدیریت صندوق 
 گذاریسرمایه

 هامدیریت دارایی

17 
واحد معامالت 

 الگوریتمی

وسعه پشتیبانی و ت
 های بازارگردانیالگوریتم

  بهبود الگوریتم های
 بازارگردانی

مدیریت 
و  گذاریسرمایه

 بازارگردانی

18 
سازی سیستم گزارش یکپارچه

های تحت ضعیت داراییو
 مدیریت شرکت

  های کنترل داراییبهبود
 تحت مدیریت شرکت

مدیریت 
و  گذاریسرمایه

 بازارگردانی

19 
واحد حقوقی و 

 قراردادها
انین و برگزاری دوره آموزش قو

 مقررات مبارزه با پولشویی

 ارتقای سالمت نظام اداری 
   آگاهی همکاران نسبت به

 قوانین ضدپولشویی
- 

 

  
 
  


