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ی اوراق بهادار؛ پذیرش اوراق  شود؛ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن؛ فرآیند واگذار می
ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیۀ امور اجرایی به نمایندگی از ناشر  بهادار ناشر در هریک از بورس 

سازی ها؛ امور مدیریت ریسک؛ آماده در این زمینه؛ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت 
بندی و انجام کلیۀ امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی  تبه بندی توسط مؤسسات رها جهت رتبه شرکت 

های جدید، توسعه، تکمیل،  گذاری ها در موارد سرمایه گذاری؛ خدمات مورد نیاز شرکت از آنها؛ امور سرمایه 
 ؛ گذاری اوراق بهاداربندی و قیمتریزی، بودجه برنامه 

 ادار؛ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق به -2
 انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینۀ ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن؛  -3
 ها؛ خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت  ارائه -4
 ها؛ خدمات مدیریت دارایی ارائه -5
 گذاری در آنها؛ های مزبور و سرمایه گذاری و ادارۀ صندوق های سرمایه خدمات مرتبط با صندوق ارائه -6
 کارگزاری؛  -7
 گری؛ کارگزار/معامله  -8
 سبدگردانی؛ -9
 بازارگردانی؛  -0 
 پردازش اطالعات مالی؛  -  
و مؤسسات مالی اعتباری    هابانک گذاری نزد  های سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده سرمایه   -2 

 ؛ هابانک لت و یا معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دو
نویسی ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره ، بیمه هابانک جلب حمایت    -3 

 اوراق بهادار؛ 
   ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛ کمک به شرکت  -4 
 ؛ نامهت صدور، تأیید و قبول ضمانت ها جهکمک به شرکت  -5 
 جمعی.فعالیت تأمین مالی  -6 
 

 بیانیۀ ماموریت 
به   های پیشترو برترین خدمات مالی راریزی مناستب در ستالمطابق استتراتژی مدون، برآنیم تا با برنامه

 نماییم: ارائهبه مشتریان کلیدی شرکت  شرح ذیل،
ازی تأمین مالی از طریق انتشتتار اوراق منفعت، صتتکوک جعاله، خرید دین، صتتندوق  ستتتنوع -

 پروژه؛ 
 سبدگردانی؛  -
 طراحی و پیشنهاد ابزارهای نوین مالی؛  -
اندازی و مدیریت صتتندوق جستتورانه، صتتندوق طال، ستتازی مدیریت دارایی از طریق راهتنوع -

 صندوق با درآمد ثابت و صندوق امالک و مستغالت و صندوق کاالیی؛ 
 مدیریت دارایی و بازارگردانی سهام؛  -
 مشاوره در حوزۀ مدیریت ریسک؛  -
 ها بر اساس جدیدترین الگوها؛ تار شرکتاصالح ساخ -
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 اندازی ابزارهای مشتقه؛ راه -
 اندازی معامالت الگوریتمی؛ راه -
 نویسی سهام؛ انجام تعهد پذیره -
 الملل؛ مشاورۀ تأمین مالی بین -
 گذار خارجی؛ جذب سرمایه -
 های توجیهی صنایع و ... .د طرحها به عنوان ناظر مالی، تأییایفای نقش در پروژه -
های زیرمجموعۀ گروه امید و گروه  خدمات مالی به شترکت ارائههای گذشتته،  رد استتراتژیک در ستالرویک

فعان کلیدی، حضتور در بازارهای زیر نمشتتریان بانک ستپه بوده استت. اکنون با هدف تأمین رضتایت 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(؛ متقاضیان پوشش ریسک )سرمایه -
 اخلی )بازار پول، بازار سرمایه(؛ گذاران نهادی و حقیقی دسرمایه -
 محور فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؛ های پروژهشرکت -
 های فلزی و فلزات اساسی.محور فعال در صنعت استخراج کانههای پروژهشرکت -

یابنده در ستتط  خدمات متنوع به بازارهای نوظهور و رشتتد   ارائههای محیطی آتی، بر استتاس ضتترورت
های استتتراتژیک به همراه  های جدید چالشرگذاری گردید. بر این استتاس فعالیت در بازاکشتتور هدف

 خواهد داشت که مهمترین آن به شرح زیر است:
 های ناظر بر فعالیت شرکت؛ نامهها و آیینتغییرات گسترده دستورالعمل -
 اداری و عدم وجود زیرساخت مناسب؛ بوروکراسی  -
 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  ع به مشتریان در بازارهای جدید نیازمند ایجاد شایستگیخدمات متمایز و متنو  ارائهگمان برای  بی
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 نظام المللی، ارتقای سرمایهبین
 

 استراتژیک اهداف  
 طراحی ابتکارات و نوآوری مالی متناسب با نیاز مشتری؛  -
 توسعۀ بازاریابی و عملیات پیشبرد فروش؛  -
 المللی؛ های بینهای داخلی و مشارکتتوسعۀ همکاری -
 خلق ثروت و ارزش افزوده برای سهامداران؛  -
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بع انستانی موجود و جذب مناانستانی خلق مزیت رقابتی از طریق توانمندستازی مستتمر منابع   -
 کارآمد و نگهداشت آن از طریق مکانیزم جبران خدمات استراتژیک.

 
 دستاوردهای شرکت 

 میلیارد ریال انواع اوراق صکوک بدهی؛  24،500نویسی و بازارگردانی مبلغ تعهد پذیره  -
، نویسی سهام قبولی سمت تعهد پذیره ،  یابی سهام ارزش،  قرارداد مشاورۀ افزایش سرمایهانعقاد   -

میلیارد   8،550با درآمد مجموعًا  قبولی سمت تعهد خرید ، مشاوره پذیرش، امکان سنجی مالی
 ریال؛ 

 میلیارد ریال؛   36،923تعهدات بازارگردانی به میانگین مبلغ  -
میلیارد    24،204گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به حجم  سرمایه   مدیریت صندوق  -

گذاری  میلیارد ریال، صندوق سرمایه   2،546امید آفرین به حجم    گذاری بذرریال، صندوق سرمایه 
گذاری اختصاصی بازارگردانی میلیارد ریال، صندوق سرمایه   3،182زرافشان امید ایرانیان به حجم  

گذاری گنجینه مهر )مختلط( به حجم  سرمایه   میلیارد ریال، صندوق   5،445امید ایرانیان به حجم  
مدیری   میلیارد  364 به حجم  سرمایه   ت صندوق ریال،  انصار  نوید  و    572گذاری  ریال  میلیارد 

 میلیارد ریال؛  32،550گذاری امید انصار به حجم  سرمایه  مدیریت صندوق 
گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از جمله  نماد در صندوق سرمایه  12بازارگردانی سهام  -

توسعه مشرکت  امید، سیمرغ،  تأمین سرمایۀ  نیروگاهی جهرم، سنگ های  گهرزمین، ولد  آهن 
 گذاری کوه نور،  فوالد کاویان، کچاد، کگهر و ...؛ های وب، سرمایه 

 .با درآمد ثابت آسمان امید گذاری  سرمایه بازارگردانی فعال در صندوق   -
 

 شده های شناسایی  ریسک 
سازی اقدام به پیاده   396 از سال    روی خودهای پیش مدیریت ریسک   با هدفامید    ۀ شرکت تأمین سرمای

 پنج گام در    مدیریت ریسک سازمانی  بر همین اساس،است.    نموده  (ERM)  مدیریت ریسک سازمانی
 ها واجرای استراتژی (  4)ها،  اتخاذ استراتژی (  3)تحلیل و ارزیابی،  (  2)ها،  شناسایی ریسک (   )شامل  

شرکت تأمین سرمایۀ امید از   ا کمیتۀ مدیریت ریسک گردد. در این راست، انجام میو کنترل  ارزیابی  (5)
کمیتۀ مدیریت ریسک  مدیرۀ شرکت، آغاز به کار کرد.    هیأت توسط    کمیتهتصویب منشور    با   396 سال  

از   از اعضای غیرموظف   عضو شامل    7متشکل  ( یک نفر خبرۀ  2مدیره(،    هیأت( رئیس کمیته )یکی 
( یک نفر خبرۀ مدیریت ریسک )دارای مدرک دکترای مرتبط( با پیشنهاد رئیس  3صنعت تأمین سرمایه و  
منتخب   )عضو  و تصویب    هیأت کمیته  کمیته(  در  عنوان  هیأتمدیره  به  و    مدیره  رأی  دارندگان حق 

  و   مالی  معاون(  6  بازار،  توسعۀ  و  گذاری( معاون سرمایه 5( معاون خدمات مالی،  4معاونین شرکت )
  مدیر .  است  رأی حق  بدون  اعضای  عنوان به(  ایشان  نمایندۀ  یا)  مالی  مهندسی  و  ریسک مدیر  و(  اداری

در جلسات    یابد.)یا نمایندۀ ایشان( به عنوان دبیر کمیته در جلسات حضور می مالی  مهندسی  و   ریسک
در شرایط مقتضی تشکیل و    رسمیت خواهد داشت   نفر از اعضای دارای حق رأی   2ور  کمیته که با حض

ریسک می پیششود،  انجام   و  رو  های  مطالعات  قرار    نتایج  بررسی  مورد  نهایت    گیردمی شده  در  و 
در صورت تصویب، استراتژی مقابله با    .گرددمی  ارائه مدیره    هیأت به    ،میته برای تصویبپیشنهادهای ک

های تأمین  گردد. شناسایی ریسک ریسک به واحدهای ذیربط ابالغ و در فرآیندهای شرکت جاری می 
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  معتبر و شناخته شده در سط  دنیا انجام گرفته است.   هایو مدل   هاتکنیک  بر اساسامید    ۀسرمای 
 دهد.های شناسایی شدۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید را نشان میبندی ریسک (، طبقه  نمودار )

 
 های تأثیرگذار بر کسب و کار شرکت ریسکنمودار (: 1نمودار )
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 :ارائه شده است  ۀ امید،شرکت تأمین سرمای های مترتب بر  تعاریف ریسک  (،2) در جدول 
 

 های مترتب بر شرکت تأمین سرمایۀ امید (: تعریف ریسک 2جدول )
 تعریف ریسک  نوع ریسک

 گذاریهای اعتباری و سرمایه. ریسک1

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

 ریسک مدیریت مصارف  
 ها( )ترکیب دارایی

 ها. ریسک زیان ناشی از ترکیبات نامناسب دارایی

 بدهی -ریسک عدم تطابق دارایی  
توانایی یک شرکت در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای ریسک مربوط به عدم  

 های خود. بدهیپرداخت 

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

 در سمت دیگر بازار. 
 ریسک ناتوانی یا عدم تمایل ناشر برای برآورده کردن تعهدات خود.  ریسک نکول ناشر 

 ریسک کشور 
های شرکت ناشی از کاهش داراییریسک سیاسی مترتب بر اوراق بهادار و  

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

 های بازار . ریسک2

 ریسک نرخ سود
ها بر اثر نوسانات نرخ ها و داراییگذاریریسک تغییر در ارزش یا بازده سرمایه

 سود.

 ریسک نرخ ارز 
ها بر اثر نوسانات نرخ ها و داراییگذاریریسک تغییر در ارزش یا بازده سرمایه

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

 های استراتژیک. ریسک3

 ریسک رقابت
زیان   محیط ریسک  در  رقابتی  فشار  از  ناشی  اهداف،  به  دستیابی  عدم  یا 

 وکار. کسب

 ریسک شهرت 

خواهد تواند و مینفعان که شرکت میریسک مربوط به این باور در بین ذی
های خود به طرفین قراردادها و بستانکاران را محقق سازد؛ و باور به وعده

های خود مد نظر قرار یت های اخالقی و انسانی را در فعالاینکه شرکت جنبه
 دهد.می

 های شرکت. ریسک عدم نوآوری و عدم تشویق به آن در فعالیت  ریسک نوآوری 

 ریسک قیمت سهام شرکت
ریسک زیان حاصل از آسیب به شهرت و اعتبار شرکت در اثر کاهش قیمت  

 سهام آن در بازار. 

 ریسک حاکمیت شرکتی 
و   ساختارها  وجود  عدم  اصول کمیتهریسک  رعایت  عدم  یا  و  الزم  های 

 حاکمیت شرکتی. 

 پذیری اجتماعی ریسک مسئولیت 
زیان از عدم مسئولیت ریسک  ناشی  به های  اجتماعی شرکت نسبت  پذیری 

 نفعان و عموم مردم جامعه. ذی
 . ریسک سیستمیک4

 ریسک سیستمیک 
سایر   تهدید  و  شرکت  یک  احتمالی  شکست  به  مربوط  ها، شرکت ریسک 

ای  بازارهای مالی و حتی اقتصاد جهانی از طریق ایجاد تأثیر واکنشی زنجیره
 یا تأثیر دومینویی. 

 های عملیاتی داخلی . ریسک5
 مندی پرسنل خبره به دالیل مالی و غیرمالی.ریسک عدم رضایت  ریسک از دست دادن نیروی خبره
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 تعریف ریسک  نوع ریسک

 ریسک عدم ارتقای شغلی 
نامۀ شغلی یا توافقات شفاهی در راستای ارتقای شغلی  آیینریسک انحراف از  

 نیروی انسانی. 

 کارگیری ریسک جذب و به
توانمندی تناسب  انسانی جدید، عدم  نیروی  نامناسب  با ریسک گزینش  ها 

 ریزی آموزشی برای نیروهای جدید. وظایف محوله و یا عدم برنامه
 اوم فعالیت نیروی انسانی ناکارآمد در شرکت. ریسک تد  ریسک چسبندگی نیروی انسانی ناکارآمد 

 ریسک عدم رعایت هنجارهای سازمانی از سوی پرسنل شرکت.  ریسک رفتار 

 ریسک مدیریت
های ناشی از تصمیمات نادرست مدیران شرکت که  ها و آسیبریسک زیان

تصمیم استراتژیک،  دارایی،  ابعاد  تخصیص  حاکمیتی،  اجرایی،  گیری، 
 گیرد.بندی و نظارت را در بر میزمان

 ریسک مدل 
زیان یا عملکرد ضعیف  ها و خروجیریسک  ناتوانی  از  ناشی  نامطلوب  های 

 مدل مورد استفاده برای ارزیابی اطالعات کّمی شرکت. 

 ITافزار و ریسک نرم
افزاری و  های نرمهای ناشی از ناتوانی یا عملکرد ضعیف سیستمریسک زیان

پشتیبان پایدار،  عملکرد  شامل  اطالعات  با فناوری  مقابله  و  منظم  گیری 
 اقدامات خرابکارانه. 

 ریسک زیان ناشی از فرایندهای ناکارآمد یا غیراثربخش.  ریسک فرایندها 

 ریسک انطباق
یا   و  مقرراتی  یا  قانونی  تعهدات  با  انطباق  در  ناتوانی  از  ناشی  زیان  ریسک 

استاندار و  رفتاری  سازمانکدهای  فعالیت دهای  با  مرتبط  ناظر  های  های 
 وکار شرکت. کسب

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

 بازارگردانی شرکت.  در فعالیت 
 های عملیاتی خارجی . ریسک6

 ریسک قوانین و مقررات 
از   ناشی  زیان  از  ریسک  ناشی  تعهدات  برآورد  در  ناتوانی  یا  و  تغییر  ایجاد 

قوانین و مقررات کشور، منطقه و حوزۀ فعالیت، عملیات، قراردادها، مشتریان 
 و خدمات شرکت. 

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

 
ها و ابزارهایی  دیتاسنتر ریسک، داشبورد ریسک، نقشۀ ریسک و بیانیۀ اشتهای ریسک از جمله تکنیک

شرکت تأمین سرمایه  شوند.  کارگیری می مند ریسک در شرکت، به هستند که در راستای مدیریت هدف 
اندازه با  دوره امید  و  منظم  تحلیل  و  دقیق  ریسکگیری  اشاره هاای  )ی  در جدول  ق(2شده  است  ،  ادر 

های پیشنهادی در کمیتۀ  ها اعمال نماید. استراتژیهای مؤثر را در راستای مدیریت این ریسک استراتژی
بندی شوند. اولویت ها در قالب تئوری و عمل پایش می ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشی آن 

نظر خبرگان و مدیران    ساسبر ادر قالب نقشۀ ریسک    های موجود در شرکت تأمین سرمایۀ امید ریسک 
 است: (2)به شرح نمودار    شرکت،
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 ( 9139(: نقشۀ ریسک )ماتریس ریسک( شرکت تأمین سرمایۀ امید )سال 2نمودار )

 
اساس شدت اثر    بر  399 /30/09ماهٔه منتهی به    2 در دورٔه   های شناسایی شدهریسک   (3) در جدول  

 بندی شده است. رتبه 
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 شدت اثر بر اساسشده ی شناساییهابندی ریسکرتبه(: 3جدول )
 رتبه شمارۀ متناظر در نقشٔه ریسک  نام ریسک 

   22 ریسک سیاسی 
 2 7 ریسک رقابت

 3 5 ریسک نرخ سود
 4 6 ریسک نرخ ارز 

 5 4  ریسک منابع انسانی 
 6 5  ریسک مدیریت

 7  2 ریسک قوانین و مقررات 
 8 0  ریسک قیمت سهام شرکت

 9 3 ریسک طرف مقابل
 0  3  ریسک سیستمیک 

    9 ریسک نوآوری 
 IT  7  2افزار و ریسک نرم

 3    ریسک سرمایه 
 4  4 نویسی ریسک فروش اوراق در پذیره

 5  8 ریسک شهرت 
 6  23 ریسک رویداد 

 7  8  ریسک فرایندها 
 8  6  ریسک مدل 

 9  20 ریسک عدم ایفای تعهدات بازارگردانی
 20 2 ریسک نقدینگی

  2    ریسک حاکمیت شرکتی 
 22 9  ریسک انطباق

 23 2  پذیری اجتماعی ریسک مسئولیت 
 

  است   آن  از  حاکی  ریسک   نقشۀ  قالب  در  امید   سرمایۀ   تأمین  شرکت  هاینتایج تجزیه و تحلیل ریسک 
کمتر شده    1398نسبت به سال    1399  سال  در   رقابت  و   انسانی  منابع  شهرت،  هایریسک   اثر   شدت  که

ریسک  اهمیت  دیگر،  از سوی  اما  به سال    1399  سال   در  نقدینگی  و  سرمایه   هایاست.   1398نسبت 
  زیادی   تغییر  قبل  سال  به  نسبت  شرکتی  حاکمیت  ریسک  اهمیت  میزان  همچنین.  است افزایش یافته

  شرکتی،   حاکمیت  هایریسک   در  شرکت  کنترل  بررسی،   مورد  هایریسک   کنترل  میزان  نظر   از.  است  نداشته
  شهرت،  هایریسک   کنترل  میزان  همچنین .  است  یافته  کاهش  گذشته   سال  به  نسبت  رقابت،  و  نقدینگی

  شرکت  های. بر اساس نتایج کلی تجزیه و تحلیل ریسک استمایه و منابع انسانی، دچار تغییر نشده  سر
 در آنها جایگاه و  هاریسک  شناسایی در نظرسنجی روایی میزان نمود اشاره توانمی  امید  سرمایۀ تأمین
 شناسایی   هایریسک  برای  اثر  شدت  اساس  بر   شرکت  هایریسک   به  توجه  لذا  و  دارد  قرار  باالیی  سط 

ضرب احتمال وقوع در میزان اثر )حاصل   اثر ( تغییرات شدت3. نمودار )است  اهمیت  حائز   بسیار  شده،
لغایت    396 های  های با اهمیت شرکت تأمین سرمایۀ امید را طی سال و کنترل برخی از ریسک  ریسک(

های مذکور  های مدیریت و کنترل ریسک (، برخی از استراتژی4جدول )در  دهد. همچنین  نشان می   399 
 شود.  قرار گرفته است، ارائه می  که توسط شرکت تأمین سرمایۀ امید مورد استفاده
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 1399 لغایت 1396 ز منظر شدت اثر و کنترل از سالهای با اهمیت شرکت تأمین سرمایه امید ا مقایسٔه ریسک(: 3نمودار )
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 های با اهمیتهای مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید برای ریسکاستراتژی :(4جدول)
 استراتژی  عنوان ریسک  ردیف

 ریسک شهرت   
 ؛های ریسک شهرت در راستای مدیریت شاخص منظمای و اقدامات دوره -
 نفعان در راستای ارزیابی وضعیت ریسک شهرت؛دریافت بازخورد به صورت منظم از ذی -

 سرمایه ریسک  2

 ؛های کفایت سرمایهنظارت و مدیریت فعال نسبت  -
دارایی   - تطابق  به  –مدیریت  و  نیاز  مورد  نقدینگی  تأمین  راستای  در  برای بدهی  موقع 

 ها؛پرداخت بدهی
 تحلیل حساسیت؛  -
 گذاری؛ ها در کمیتۀ سرمایهها و بدهیدر حوزۀ مدیریت دارایی هایپایش تصمیم -

3 
ریسک حاکمیت  

 شرکتی 

گذاری، کمیتۀ  ریسک، کمیتۀ سرمایهمدیریت  های حاکمیت شرکتی )کمیتۀ  استقرار کمیته -
 حسابرسی، کمیتۀ انتصابات و کمیتۀ رفاهی و تسهیالت(؛

های تخصصی در قالب منشورهای تدوین  و کمیته  مدیره   هیأتبرگزاری جلسات منظم   -
 شده؛ 

 ریسک نقدینگی 4

کمیتۀ سرمایه - راستای تصمیمبرگزاری جلسات  در  بر  گذاری  نظارت  و  های تصمیمگیری 
 توسط شرکت؛ اتخاذشده  گذاریسرمایه

در راستای تأمین    گذاری و توسعۀ بازاراونت سرمایهمع  وخدمات مالی    معاونت   هماهنگی -
 عهدات؛به موقع نقدینگی مورد نیاز برای ایفای ت

5 
ریسک منابع  

 انسانی 

ریاج  - فرایند  شایستهرای  راستای  در  شرکت  انسانی  منابع  بهبود گریدینگ  و  ساالری 
 وضعیت درآمدی کارکنان؛ 

انگیزه در راستای    تسهیالت متنوع رفاهی و  ارائه - ایجاد  برای  مزایای نقدی و غیرنقدی 
 های نگهداشت منابع انسانی خبره؛ سیاست 

 ریسک رقابت 6
رقابت   - ریسک  حوزهمدیریت  و  در  بدهی  اوراق  انتشار  داراییهای  تحت  حجم  های 

و پایش منظم بازار در قالب محاسبۀ سهم شرکت  گذاری  های سرمایهمدیریت در صندوق
 ها؛تأمین سرمایۀ امید در میان سایر شرکت 

 
 بررسی ریسک ر ابت 

بازار مالی ایران  ن بورس و اوراق بهادار در  شرکت تأمین سرمایه با اخذ مجوز از سازما  0   در حال حاضر
 در، ایسرمایه  تأمین غیر رقبای سایر با و یکدیگر با مختلف هایفعالیت هستند که در حوزه  مشغول به

  جمله   آن   از  که  است   شده  تعریف  مختلفی  هایرسی ریسک رقابت، شاخص بر   جهت .  هستند   رقابت  حال
  و   جینی  ضریب   برتر،   های، شاخص نسبت تمرکز بنگاه )HHI( 1هیرشمن   ت  هرفیندال  شاخص  به  توانمی

  بازار   تمرکز   میزان  تعیین  و  رقابت   ریسک  گیریاندازه  برای  شاخص   بهترین.  کرد  اشاره   بازار  قدرت   شاخص
بیشینۀ  وجه به ماهیت فعالیت شرکت تأمین سرمایه امید، شاخص هرفیندال ت هیرشمن است.  ت  با

از  که بیانگر تمرکز کامل صنعت متشکل از یک شرکت است.  است 0،000  رقم  این شاخصبرای  مقداری
  500، برای شاخص بین    است.باشد بازار رقابتی    500،   مقدار  در صورتی که شاخص کمتر ازسوی دیگر،  

 . شوددر نظر گرفته می بازار نسبتًا رقابتی و باالتر از این میزان بازار به شدت متمرکز  2،500تا 
  تعهد  حوزۀ  در  مالی  خدمات  صنعت  اخیر  هایسال  طی  شود،مشاهده می   (5جدول )  در  که  گونههمان 
  کاهش   و  رقابت افزایش  روند  مجموع در  ها،سال   برخی در  محدود  نوسانات  از  نظر  صرف  نویسی،پذیره 

  بازار   392   و   39   های سال  طی  نویسیپذیره   تعهد   بخش   در  که  ایبه گونه   ،تمرکز را در پیش گرفته است
  قرار   رقابتی  نسبتاً   وضعیت  در  بازار  394   و  393   هایسال   در   که  حالی  در  است  بوده   متمرکز   شدت  به

 
1. Herfindahl-Hirschman Index 
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از وضعیت  . در سال دارد به تناوب  بازار  رقابتی به وضعیت متمرکز تغییر وضعیت داشته  های بعدی، 
، مقدار  400 رقابتی بوده اما در دورۀ سه ماهۀ ابتدایی سال     4 ، شاخص با رقم    399 است. در سال  
 افزایش داشته که نشانگر بازار غیررقابتی است.  033 ،3شاخص به رقم  

 
   14لغایت  1391های نویسی و مدیریت دارایی طی سالدر صنعت خدمات تعهد پذیره  میزان ر ابت (:5جدول )

 14001 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 حوزۀ خدمات 
 033 ،3  4 ،  080،32 1،542 1،372 1،237 1،962 1،855 3،438 4،948 نویسی تعهد پذیره 

 خدمات مدیریت داریی  
 ثابت()با درآمد 

2،675 2،675 3،791 1، 031 984 988  829 664 6   686 

خدمات مدیریت داریی  
 ( ی)سهام

778 460 2،460 3،307 3،519 546  604  900 1007  ،283 

 
های اولیه،  شود، شاخص در سالدر بخش خدمات مدیریت دارایی )با درآمد ثابت( نیز مشاهده می

اما پس از آن و از سال    دوره است.واحد را ثبت نموده که گویای بازار متمرکز در آن    2،500عددی باالتر از  
این    به بعد روند کاهش تمرکز بازار و رقابت روزافزون در این بخش آغاز شده و در حال حاضر  394 

 شود. به شدت رقابتی محسوب می  حوزۀ فعالیت،
مد   ۀحوزدر   )سهامخدمات  دارایی  بازییریت  بازار،  تمرکز  دورۀ  و  بوده  متفاوت  اندکی  وضعیت،   ۀ( 

بازار به سمت    395 تا     39 های  ای که طی سال تری را به خود اختصاص داده است به گونه طوالنی 
به بعد    396 از سال  شود اما  به شدت متمرکز محسوب می   395 کاهش رقابت حرکت کرده و در سال  

  طی سه سال اخیر، شاهد اندکی کاهش رقابت   با این وجود، ایم؛ قابتی در این حوزه بوده شاهد بازاری ر
گویای بازاری رقابتی در این    بوده که  1،500کمتر از    ایم اما همچنان عدد شاخصبوده   و افزایش تمرکز 

 باشد.حوزه می 
نویسی  تعهد پذیره   هایحوزه را برای فعالیت صنعت مالی در    HHIشاخص    تغییرات  وضعیت  (4)نمودار  

بخش قرمز رنگ نمودار نشانگر بازار  دهد.  نشان میو خدمات مدیریت دارایی )با درآمد ثابت و سهام(  
 رقابتی، بخش زرد نشانگر بازار نسبتًا رقابتی و بخش سبز نشانگر بازار متمرکز و غیر رقابتی است. 

 
  

 
 1400خرداد  31ماهۀ منتهی به  3دورۀ   .1

  عضو  یک  عنوان  به  سرمایه   تأمین  غیر  هایشرکت   کلیه  سهم  نویسی،برای تعهد پذیره  HHI شاخص ۀمحاسب  در  سویی  از  کهبه اینبا توجه  .  2
  جهش  یکباره  به  1398  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  1398درصد در سال    48به حدود    1397درصد از سهم بازار در سال    10حدود    از  و  داشته
 .است  داشته  محسوسی تغییر دیگر
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   14 لغایت  1391های نویسی و مدیریت دارایی طی سال(: میزان ر ابت در صنعت خدمات تعهد پذیره 4نمودار )

 
 

پایان سال    ماهۀ منتهی به  12های مالی  مربوط به صورت  برخی از مهمترین اطالعات مالی(  6جدول )
 شده است:  ارائهامید  ۀهمراه اطالعات شرکت تأمین سرمای  به 1شرکت تأمین سرمایه   پنجمالی گذشتۀ  

 
 ریال(  میلیارد)  شرکت تأمین سرمایه در پایان سال مالی گذشته پنج(: مقایسۀ اطالعات مالی شرکت با 6جدول )

 سپهر  مسکن  کاردان  تمدن  امین  ملت نوین لوتوس امید  شرح 
 30/09/1399 31/06/1399 30/12/1399 30/09/1399 31/06/1399 30/12/1399 30/12/1399 30/10/1399 30/09/1399 پایان سال مالی

 21،539 4،973 027 ،16 32،155 6،495  904 ،22 35،088 26،360 951   18 هاجم  دارایی 
 5،058 932 4،237 11،498 4،569 5،359 8،938 8،623 984 2 هابدهی  جم 

 9،000 2،000 2،000 5،500 7،000 11،000 9،000 9،000 9،500 سرمایه 
 16،481 4،041 11،789 657 ،20 926،   17،544 26،149 17،737 967  15 مالکانه حقوق 

 9،560 1،466 8،472 13،433 5،446 5،981 13،217 837 ،10 494 6  درآمد عملیاتی 
 8،556 1،402 8،008 12،539 4،480 5،732 12،992 4،081 193 6  سود عملیاتی 

 831 ،6 1،310 7،333 702 ،11 0 4،2 5،317 12،502 8،166 981 5 خالص  سود

 
 نرخ ارز   نوسان   ریسک 

  نرخ   نوسانات  ریسک  امید،  ۀسرمای   تأمین   شرکت  کار   و  کسب  بر   حاکم   سیستماتیک  هاییکی از ریسک 
را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. افزایش نرخ ارز از یک سو    مالی  تأمین  بازار  میزان  تواند می   که  است  ارز

ای( به تأمین مالی خواهد های واردکنندۀ کاالهای سرمایه موجب افزایش نیاز متقاضیان )خصوصًا شرکت 
ها از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی )ریال(، حجم مبالغ مورد نیاز شرکت گردید. 

و به افزایش خواهد گذاشت که این موضوع در صورت ثابت بودن سرمایۀ ریالی  برای تأمین مالی ر
شرکت، موجب بروز ریسک کفایت سرمایه در راستای پذیرش تعهدات مربوط به اوراق بدهی، خواهد  

شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای مدیریت ریسک کفایت سرمایه، به دفعات اقدام به افزایش    گردید.
سرمایۀ    حقیقیوده است، با این وجود سرعت باالی کاهش ارزش پول ملی بر ارزش  سرمایۀ خود نم

 شرکت نیز اثرگذار بوده است. 

 

 . ها در سایت کدال موجود است. که اطالعات آن 
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باشد، قیمت دالر در حدود    1400ماه    خرداد  31با تکیه بر شاخص دالر آمریکا، اگر مبنای مقایسۀ دالر  
ا محدودیت در ظرفیت  لذبرابر شده است.    6  حدود  1396سال    انتهای  ریال است که نسبت به   240،000

از کاهش ارزش پول ملی موجب می به مانند شود شرکت تأمین سرمایه امید  کفایت سرمایه ناشی 
تع،  سابق پذیرش  و  اوراق  انتشار  به  پذیره هقادر  خصوص  دات  به  متقاضیان  تمامی  برای  نویسی 

افزایش ریسک از دست دادن مشتری و  تواند در بلندمدت به  نباشد. این موضوع می   های گروهشرکت 
بازار منتهی گردد. همچنین این موضوع بر میزان   سپس ریسک رقابت و در نتیجه کاهش درآمد در 

منفی خواهد داشت. بنابراین در این    تأثیرخدمات مالی به طور غیرمستقیم    ۀدرآمدهای ناشی از مشاور
ایه برای تداوم فعالیت به مانند گذشته از شرکت از طریق افزایش سرم  ۀشرایط، تقویت کفایت سرمای 

های ( تغییرات سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دالر در سال 7در جدول )   اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.
شود، علیرغم افزایش سرمایۀ  همانطور که مشاهده می  مورد بررسی قرار گرفته است.  1400لغایت    1396

میلیارد ریال، سرمایۀ شرکت    9،500میلیارد ریال به رقم    900 ،4های مورد بررسی از  شرکت در طول سال 
 ت.درصدی، به یک سوم مقدار تقلیل یافته اس 66برحسب نرخ دالر، با کاهش  

 
 1400لغایت  1396های سال(: تغییرات سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دالر طی 7جدول )

 سرمایۀ دالری آزاد )ریال( نرخ دالر سرمایه )میلیون ریال( پایان دورۀ مالی  ردیف
 320 247 117 792 41 000 900 4 30/09/1396ساالنۀ منتهی به  1
 185 773 47 568 102 000 900 4 30/09/1397ساالنۀ منتهی به  2
 974 728 54 903 127 000 000 7  30/09/1398ساالنۀ منتهی به  3
 466 407 37 960 253 000 500 9  30/09/1399ساالنۀ منتهی به  4
 723 420 39 990 240 000 500 9  03/1400 /31منتهی به  ماهۀ 6 5

 
از مبلغ   افزایش سرمایۀ شرکت  به  اقدام  راستای مدیریت این ریسک،  شرکت تأمین سرمایۀ امید در 

میلیارد ریال    15،200به    9،500میلیارد نموده که مرحلۀ اول آن از مبلغ    20،000میلیارد ریال به مبلغ    9،500
مدیرۀ شرکت   هیأتریال به میلیارد    20،000به  15،200در انتظار تصویب مجمع بوده و مرحلۀ دوم آن از 

 تفویض گردیده است. 
 

   تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه 
ها از طریق  های دولتی و شهرداریهای اخیر شاهد افزایش حجم تأمین مالی دولت و سازمان در سال 

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

هزار میلیارد ریال مانده اوراق بدهی منتشره در بازار برای    3،589سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود  
درصد    5 /4درصد متعلق به دولت و    82 /9هزار میلیارد ریال معادل    2،974، حدود  400 ماه    خردادپایان  

هزار میلیارد ریال(    63 درصد )   /7هزار میلیارد ریال( سهم اوراق شرکتی و مابقی یعنی حدود    52 5 )
مش اوراق  به  شهرداری مربوط  است.ارکت  اساس   ها  شرکت   بر  منتشره،  و آمار  سرمایه  تأمین  های 

گذاری تحت مدیریت ایشان یکی از مشتریان پرقدرت اوراق دولتی در بازار هستند  های سرمایه صندوق 
نویس و بازارگردان در فرآیند انتشار و فروش  گذار و هم به عنوان متعهد پذیره که هم به عنوان سرمایه 

نقش  میآن  مآفرینی  موضوع  این  تأمین  کنند.  پاسخگویی  میزان  نتیجه  در  و  سرمایه  کفایت  یزان 
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های متقاضی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین تقویت  ها به نیازهای تأمین مالی شرکت سرمایه 
کفایت سرمایه از طریق افزایش سرمایه راهکار مناسب برای پاسخگویی مناسب به این موضوع است. 

میلیارد ریال اقدام    9،500  مبلغ  ایۀ امید نسبت به افزایش سرمایه بهدر همین راستا شرکت تأمین سرم
 . نموده است

 
 نرخ بهره ریسک تغییرات  

تأمین سرمایۀ    های مالی شرکتیکی از ریسک های با اهمیت و اثرگذار بر سودآوری و ارزش دارایی
بر ارزش دا بوده و تغییرات آن به طور محسوس و مستقیم  بهره  ها، تعهدات،  راییامید، ریسک نرخ 

از یک سو متعهد و بازارگردان    شرکت تأمین سرمایۀ امید کفایت سرمایه و مدیریت سودآوری مؤثر است.  
ای اوراق بهاداری است که ارزش آنها مبتنی بر نرخ بهره و تغییرات آن است و از سوی دیگر بخش عمده 

وراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای های بانکی، اگذاری در سپرده از درآمدهای آن از محل سرمایه 
گذاری، حاصل می شود. لذا تغییرات نرخ بهرۀ اسمی و واقعی بر عایدی سهامداران  های سرمایه صندوق 
تأمین سرمایۀ امید تأثیر مستقیم دارد. مدیریت ریسک و مهندسی مالی همراه با کمیتۀ مدیریت    شرکت 

های پولی و مالی  سیاست  ، ادی متغیرهای کالن اقتصادیگذاری، با تحلیل بنیریسک و کمیتۀ سرمایه 
های  ها با استفاده از شاخص بانک مرکزی و دولت، ارزیابی نوسانات نرخ بهره و تحلیل حساسیت دارایی 

به ارزیابی دوره   قالب  دیرش و تحدب، در پرتفوی  سناریوهای مختلف نسبت  بر  ای و نظارت پیوسته 
 د.نمایها اقدام میگذاری سرمایه 

 
 های بالقوه و شیوۀ مدیریت آن در حوزۀ ریسک تغییرات نرخ بهره ریسک(: 8جدول )

 شیوۀ مدیریت های بالقوهریسک نوع تغییر 

افزایش  
 نرخ بهره 

صندوق در  واحدها  ابطال  برای  تقاضا  و افزایش  ها 
 ریسک عدم کفایت نقدینگی 

و   شرکت  پرتفوی  مدیریت  و  بازار  منظم  پایش 
تغییرات  صندوق اقتضای  به  مدیریت  تحت  های 

 کاهش بازدهی واقعی اوراق بهادار تحت تملک شرکت نرخ بهره 
کاهش مطلوبیت اوراق بهادار تحت بازارگردانی و تعهد  

 نویسی شرکتپذیره
قراردادهای  در  تعهد  تحت  اوراق  نرخ  مدیریت 

و فی بهره  نرخ  ناگهانی  تغییرات  هنگام  در  مابین 
 مدیریت اثرات آن بر عملکرد اوراق 

سرمایه سوی  از  اوراق  عرضۀ  دلیل ریسک  به  گذاران 
 بازدهی پایین نرخ اوراق 

ایفای   راستای  در  الزم  نقدینگی  کفایت  عدم  ریسک 
 تعهدات بازارگردانی 

سود   از  حاصل  درآمدهای  به  شرکت  بیشتر  وابستگی 
 سپردۀ بانکی

 هااستفادۀ بهینه از فرصت رصد منظم بازار و 

کاهش 
 نرخ بهره 

 کاهش درآمد شرکت از محل مبالغ سپرده در بانک
گذاری و  مدیریت مصارف شرکت در کمیتۀ سرمایه

 اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بازار
ریسک افزایش تقاضا برای بازخرید اوراق منتشر شده از  

 تر پایینسوی ناشر به علت امکان تأمین مالی با نرخ 
- 

صندوق  بازدهی  سرمایهکاهش  درآمد  های  با  گذاری 
صندوق این  منابع  بیشتر  آنکه  دلیل  به  در  ثابت  ها 

 شودگذاری میهای بانکی سرمایهسپرده

و   شرکت  پرتفوی  مدیریت  و  بازار  منظم  پایش 
تغییرات  صندوق اقتضای  به  مدیریت  تحت  های 

 نرخ بهره 
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 ریسک مناب  انسانی 
های یک سازمان در قبال کارکنان است که موضوعات  منابع انسانی، ریسک مربوط به سیاست ریسک  

گردد. پژوهشگران،  مختلفی نظیر استخدام، آموزش، انگیزش و حقوق و دستمزد ایشان را شامل می 
 های دانند. سازمان های انسانی را به عنوان یک دارایی استراتژیک و با ارزش برای سازمان می سرمایه 

از دست دادن پرسنل خود برتری  با ریسک نیروی انسانی در صورت  از دست مواجه  نیز  را  های خود 
وکار تأمین سرمایه بر مبنای تخصص و دانش پرسنل آن، نقش بسته است  دهند. شاکلۀ اصلی کسب می

مهمترین  به عبارت دیگر،    سازد.و این موضوع، اهمیت مدیریت ریسک منابع انسانی را دو چندان می 
وکار  هایی همچون شرکت تأمین سرمایه که فعالیت و کسب سرمایۀ هر شرکت، به خصوص در شرکت 

نمودار ریسک مصوب کمیتۀ    بر اساس  آن مبتنی بر دانش و تخصص افراد است، نیروی انسانی است.
های ک ای از ریس مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید، ریسک منابع انسانی به عنوان زیرمجموعه 

بندی شده است. تعریف این ریسک عبارت است از: »ریسک مدیریت نامناسب  عملیاتی داخلی طبقه 
وری آنان گردد.« این ریسک شامل  منابع انسانی که منجر به ترک سازمان توسط ایشان یا عدم بهره 

به  و  ریسک جذب  ارتقای شغلی،  عدم  ریسک  خبره،  نیروهای  دادن  از دست  ریسریسک  ک  کارگیری، 
نهادهای مالی جدید نسبت به    ظهور روزافزون  چسبندگی نیروی انسانی ناکارآمد و ریسک رفتار است.

شرکت همچو  گذشته  هایسال   های صندوق   تعدد  گذاری،سرمایه   مشاورۀ  و  سبدگردانی  هاین 
  جذب   نیاز به  متقاضی،  مؤسسۀ  و  نهاد  هر  به  بازارگردانی  هایصندوق   تخصیص  همچنین  و   گذاریسرمایه 
  مالی  نهادهای  افزایش تعداد  که  آنجا  از.  را افزایش داده است هاحوزه   این  در   متخصص   انسانی  نیروی
  نیروی   جذب  در  رقابتمتخصص در بازار سرمایه بیشتر بوده است،    انسانی  نیروی   تولید   رشد   از  جدید 

  بخش   در   بخصوص )  جدید   مالی  نهادهای  و  هاشرکت   و  یافته   افزایش  مجرب   و   متخصص  انسانی
مل نمایند. شرکت تأمین سرمایۀ امید برای  ع  ترموفق   آنها  جذب   در   جذاب  پیشنهادات   ارائه  با(  خصوصی

  اختصاص   همچنین  و  تورم   رشد   با  متناسب  دستمزد  و  حقوق  حفظ  با  نماید مدیریت این ریسک سعی می 
 نیروی  دادن  دست  ازمنابع انسانی به خصوص در بخش    مدیریت  ریسک  ،غیرنقدی   و  نقدی  مزایای  سایر

 .نماید  مدیریت  را  خبره انسانی
 

 ریسک شهرت 
ریسک زیان حاصل از آسیب به شهرت و اعتبار شرکت در اثر کاهش  ریسک شهرت عبارت است از: » 

برای محاسبۀ ریسک شهرت در شرکت تأمین سرمایۀ امید از یا عوامل دیگر«.    قیمت سهام آن در بازار
های  شاخص سه معیار کلی معیارهای مالی، معیارهای مشتری و معیارهای کارکنان استفاده شده است.  

( جدول  شرح  به  شهرت  ریسک  دارایی   .است(  9کمی  بازده  و  خالص  سود  طی  حاشیه  شرکت  های 
های یت مناسبی داشته است. همچنین از منظر مدل روند صعودی و وضع  399 لغایت    394 های  سال

نظر  از  ترین احتمال ورشکستگی و درماندگی مالی را دارد.  ورشکستگی، شرکت تأمین سرمایۀ امید پایین 
معیار کارکنان و متصدیان، شاخص حقوق و دستمزد به دلیل مثبت بودن و همچنین به دلیل اینکه از 

با   پایین بودندهندۀ  شاخص تورم ساالنه باالتر است نشان  ریسک شهرت در شرکت است. از طرفی 
سازی سیستم گریدینگ شخصی و شغلی پرسنل در شرکت تأمین سرمایۀ امید، توجه به تعریف و پیاده 

 شود. وضعیت جبران خدمات کارکنان بهبود یافته است و لذا از ریسک شهرت کاسته می 
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 شرکت تأمین سرمایۀ امید(: تجزیه و تحلیل ریسک شهرت 9جدول )
 1399 1398 1397 1396 1395 1394 سال مالی 

 92% 83 % 84% 81% 88% 86% حاشیه سود خالص )درصد(
 31% 23% 20% 22% 27% 22% (درصد )  هابازده دارایی

 های مدل
 ورشکستگی 

 Z2 63/4 5 93/4 21/3 74/6 49/18آلتمن 
 05/4 94/2 42/2 87/3  67/4 39/3 مدل اسپرینگیت
 - 58/7 -7 -7 -7 - 6 -8 مدل زمیجوسکی 

 حقوق و
 دستمزد کارکنان

 170 154 144 119 015 76 052 54 849 47 129 41 حقوق و دستمزد )میلیون ریال( 
 29% 57% 40% 13% 6 % 25% میزان افزایش )درصد(

 4/36% 0/35% 9/26% 2/8% 9/6% 1/11% تورم )منبع: مرکز آمار ایران(
 

  اقدام به انتشار   های مالی، با توجه به اینکه شرکت تأمین سرمایۀ امید در مواردینظر اصالحیۀ صورت از  
تواند به شهرت شرکت آسیب وارد نماید. شاخص  ، از این نظر می نموده استهای مالی اصالحی  صورت 

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

بندی اعتباری بر مبنای کفایت سرمایه، شرکت تأمین سرمایۀ امید با حداقل ریسک  دارد. از نظر رتبه 
  در مجموع، یان صنعت متعلق به این شرکت است.  در م  هاباالترین رتبه یکی از  که    چراممکن روبرو است،  

های مالی از وضعیت  شرکت تأمین سرمایۀ امید به عنوان یک نهاد مالی فعال و به عنوان یکی از واسطه
 . مطلوب استشهرت خوبی برخوردار است و تصویر ذهنی برند برای این شرکت 

 
   ریسک سیاسی 

  ی اسیرات سییاست. تغ  یاسیل سئاز مسا  یر ی رپذ یثأهر کشور ت  ۀ یبازار سرما   یهای ژگین و یاز مهمتر   یکی
بر    یعیر ملموس و سر یثأت  ،دارد  یدر پ  یاقتصاد  یهادگاه یدر د  یراتییت از آنجا که تغیحاکم  ۀ بدن  در

ر قابل یسک در حد غیگذاران مقدار ره ی دگاه سرمایکه از د  یگذارد. در هر کشور ی بهادار م  بورس اوراق
  ی جهان  ۀ ه موفق نخواهد شد. امروزه اقتصاد و جامعی جلب سرما  یبرا  یترفند مال  چی ه  اد باشد،ی ز  یقبول

ن است  یاست ا  یهیوست، اما آنچه بد رروبه   ی اسیس  یهاسک ی از ر  یتوجه  همانند گذشته با سط  قابل
ده و چند یچی ار پیبس ۀد یک پد ی یاسیسک سی داده و هم اکنون ر ر شکلییها تغسک ین ر یت ایکه ماه

  ی و خارج   یداخل  یگذار ه یبر سرما  یق یعم  یتوانند اثرات منفید میشد   یاسیس  یهاخشونت   است.  یبعد 
،  ی، اختالفات کارگر یمثل انتخابات، فساد دولت  یاسیر اخبار سیثأوکار تحت تط کسب یباشند. مح  داشته 

توان اضافه  یک استدالل مشابه می ن در  یبنابرارد.  یگی قرار م  یاست عمومیر در س ییو تغ   ینهاد  اصالحات
 . گذاردی ر میثأبازار سهام ت  ۀبر توسع یاسیس یثباتیکه ب نمود

یکی از مهمترین عوامل سیاسی اثرگذار بر وضعیت اقتصاد کشور ایران و به تبع آن بازار سرمایۀ کشور،  
برانگیز  ، همواره از موارد چالشی بحث روابط سیاسی با ایاالت متحده و اروپا است. مسائل مربوط به ایران

ها با برجام، سیاست  خواهان در مباحث سیاست خارجی بوده است. دموکرات ها و جمهوری بین دموکرات 
  تقابل (  5)  نموداراند.  خواهان به دنبال فشار حداکثری بوده اند و جمهوری تعامل با ایران را پیش گرفته 

  نمودار   ن یا  اساس  بر.  دهد یم  نشان  ر یاخ  ۀده  4  حدود  در  را  کا یآمر  و  رانیا  کشور   دو   یجمهور   است یر
  گرفته   دست  در  را  کشور  ۀادار  متحده  االتیا  از  دموکراتکه حزب    هایینمود در زمان  استنباط  توانیم

هرچند    .و یا سیر نزولی خواهد گرفت  افتی  خواهد   کاهش عمدتًا    ران یا  کشور   یبرا  یاسیس  سکیر   باشند،
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جمهوری کشور ایران نیز باید  های ریاست رو( در دوره طلب )میانه های اصولگرا و اصالح مسئلۀ سیاست 
بایدن نمایندۀ حزب    جو  به انتخاب  با توجهرغم آنچه بیان شد و  علی  در استنباط فوق، مد نظر قرار گیرد.

های ها و ریسک شود که وضعیت تنش بینی میدموکرات به عنوان رئیس جمهور در ایاالت متحده، پیش 
 تری داشته باشد.وضعیت باثبات  1399نسبت به سال  1400سیاسی در سال 

 
 (: شاخص ریسک آی سی آر جی برای کشور ایران5نمودار )

 
 www.prsgroup.com: منبع داده

 
ریسک  از  دیگر  تأثیر    سیاسی  هاییکی  امید،  سرمایه  تأمین  شرکت  سودآوری  و  درآمد  بر  مترتب 

های متقاضی ای و دنیا بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکتهای اقتصادی و تحوالت سیاسی منطقهتحریم 
  صادرات   شدن  محدود  و  هادلیل وجود تحریم ه  تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه است. ب

  استفاده   لزوم   و  داشت  خواهند   تولید   اسمی  ظرفیت  از  کمتر  محور   صادرات  تولیدی  ایهشرکت   اکثر  کشور، 
  کمرنگ  ایه توسع  هایطرح   اجرای  برای  یا  و  گردش  در  سرمایه  تأمین  برای  آنها  توسط  جدید   مالی  منابع  از

  برای  امید   سرمایۀ  تأمین  شرکت.  شد   خواهد   سرمایه  بازار  از  اوراق  انتشار  کاهش   به  منجر  نهایتاً   و  شده
  بخش،   این  درآمدهای  در  احتمالی   کاهش  نتیجه   در  و  شرکتی  بدهی  اوراق  انتشار  کاهش   ریسک  مدیریت

مچنان در کسب سود و ایجاد  ه  درآمدی،  هایحوزه   سایر  در   بازار   سهم   افزایش  و  حفظ   با  کند تالش می 
 بازدهی مؤثر عمل نماید. 

 

 ریسک نقدینگی 
ریسک است. ریسک نقدینگی تأمین مالی، مربوط به توانایی یک شرکت  ریسک نقدینگی شامل دو نوع  

)ریسک نقدینگی   های خود است. ریسک نقدشوندگیدر تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت بدهی 
معامالتی( ریسک عدم امکان معامله در قیمت رایج بازار به دلیل عدم تمایل به معامله در سمت دیگر  

ای خارج از توان و کفایت سرمایۀ  زمانی که یک شرکت تأمین سرمایه، تعهدات قابل مالحظه بازار است.  
گیر منابع شرکت شده و در زمان تغییر میزان بازدهی بازارهای  خود پذیرفته باشد، منجر به کاهش چشم 

گی در رو خواهد شد. وظایف مدیریت ریسک نقدینموازی و یا تغییرات نرخ بهره، با خطرات جدی روبه 
 :شودشرکت تأمین سرمایۀ امید به شرح ذیل انجام می 

http://www.prsgroup.com/
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 نقدینگی؛  نگهداری  به  میل  میزان  و  ریسک  آستانۀ  ها،مقیاس   ها،استقرار و نظارت بر محدودیت -
گزارش - و  نظارت   و  نظارت  و  نقدینگی  استرس  آزمون  شرکت،  داخلی  گستردۀ  دهیتعریف، 

 نقدینگی؛ روی  بر استرس آزمون منظم دهیشگزار
  تأمین   هاینظارت و گزارش موقعیت نقدینگی، تجزیه و تحلیل صورت وضعیت مالی و فعالیت  -

 مالی؛ 
 .نقدینگی کنندۀ تهدید  بالقوۀ هایریسک   شناسایی جهت الزم  هایانجام تجزیه و تحلیل  -

تحت  آزمون استرس نقدینگی به عنوان روشی برای کسب اطمینان شرکت از وضعیت نقدینگی مناسب  
 ارزیابی  و  شرکت  بودجۀ  طرح  تدوین  در  استرس  آزمون  نتایج.  شودحاالت نامطلوب در نظر گرفته می 

  حداقل   و  نقدینگی  ریسک  با  تطابق  از  سطحی  در  شرکت.  شودنقدینگی آن در نظر گرفته می   وضعیت
 .نماید می نگهداری نقد  موجودی آن، نیاز مورد

 
ی   ریسک اعتبار

شکست و یا ضرر و زیان ناشی از نکول مشتری و همکار را برای شرکت تأمین  ریسک اعتباری، ریسک  
می قرار  نظر  مد  امید  و  سرمایۀ  نظارت  شرکت  سراسر  در  را  اعتباری  ریسک  ریسک،  مدیریت  دهد. 

کند. مدیریت  می  تعریف  را  اعتباری  ریسک  به  مربوط  هایدستورالعمل   و  هاسیاست   و  کرده  گیریاندازه
 :کت تأمین سرمایۀ امید شامل اقدامات ذیل استریسک اعتباری شر 

در   - جدید  تعهدات  پذیرش  راستای  در  اعتباری  ریسک  جامع  نظامنامۀ  چارچوب  یک  استقرار 
 های مشتری؛ نویسی در افزایش سرمایۀ شرکت انتشار اوراق و در پذیرش تعهد پذیره 

 پرتفوی؛  مختلف هاینظارت و مدیریت ریسک اعتباری در بخش  -
اعتباری شرکت تهیۀ   - ریسک  مدیریت    و   مالی  تأمین  و  سرمایه  افزایش  متقاضی  هایگزارش 

 .مدیره  هیأت ریسک اشتهای با  تطبیق و ریسک مدیریت  کمیتۀ  جلسات در آن بررسی
بر این اساس شرکت تأمین سرمایۀ امید در مراحل مختلف ارائۀ خدمات مالی شامل انتشار سهام و  

 در  و  دهد می   قرار  بررسی  مورد  کامل  طور  به  را  مشتری   هایاعتباری و مالی شرکت اوراق بدهی، وضعیت  
  باشند   نداشته  مناسبی  وضعیت  خود   تعهدات  پرداخت   در  توانایی  نظر  از  متقاضی  هایشرکت   که   صورتی 

ات به آنها  خدم  ارائه  از  اینکه  یا  و  نماید می   مختلف  تضامین  دریافت  با  ریسک  این   مدیریت  در  سعی
 مالی  مهندسی  و  ریسک  مدیریت  واحد   قرارداد،  انعقاد  هنگام   در  راستا،  همین  در.  نماید خودداری می

  کمیتۀ   در  مذکور  گزارش  سپس.  نماید می  هدف  شرکت  هایریسک   وضعیت  بررسی  گزارش  تهیۀ  به  اقدام 
مختلف در نحوۀ  ای  همدل  انتخاب  و  راهکارها   بینیپیش   با  و  گرفته   قرار   بررسی   مورد   ریسک  مدیریت

اجرای تعهدات و وصول مطالبات همچون دریافت تنخواه و وثایق الزم، متناسب با هر مشتری و قرارداد، 
 نماید.اقدام می

 
 19کووید ریسک شیوع ویروس  

یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که اثرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشته است، مسئلۀ شیوع  
بوده است.   گستردۀ این ویروس  است. ایران یکی از کشورهایی است که شاهد شیوعویروس کرونا  

اند. اقتصاد ایران ها هزار نفر نیز فوت شده گذشته و ده   میلیون نفر  3مرز  تعداد مبتالیان در این کشور از  
مواجه شده  اکنون با تأثیر منفی شیوع کرونا نیز  های آمریکا قرار داشت، هم فشار تحریم تر تحت که پیش 
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های  ای، ایجاد اختالل در بخش ، افت تجارت منطقه و کشورهای همسایه  است. کاهش صادرات به چین
صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله اثرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است. افت  

کاهش داده  ،  شوند ها صادر می های نفتی که با دور زدن تحریم از محموله   را  قیمت نفت نیز درآمد کشور
 اثرات  لیکنسرمایه ندارد،    بازاربر فعالیت    ملموسی  است. شیوع کرونا هرچند به صورت مستقیم تأثیر

با توجه    با این وجود،  وکار شرکت دارد.بر اقتصاد دولت ایران و به تبع آن کسب   متعددیغیرمستقیم  
بیماری واکسن  کشف  می ،  به  جهانی  انتظار  اقتصاد  رشد  مسیر  مروررود  قیمت   به  و  شده  هموار 

بعضًا انتظار ثبت رکورد در قیمت    و  های قبل از دوران بیماری کرونا بازگردد ها مجددًا به قیمت کامودیتی 
کامودیتی  از  برخی  زمینه جهانی  این موضوع خود  لذا  و  دارد  و نفت وجود  از جمله مس  رشد  ها  ساز 

ها که بیشتر  بر خالف تحریم بورس خواهد بود.    نقدینگی در بازار سرمایه و در نهایت رشد شاخص کل
است، ویروس کرونا بیشتر صنایع    بخش نفت و صنایع بزرگ مانند خودروسازی را تحت تأثیر قرار داده 

ده است. به همین دلیل رشد اقتصاد ایران که بیشتر  وهای خدماتی را متأثر نمکوچک و عمدتًا بخش 
 بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است.  رد،قرار دا های خدماتیمتشکل از رشد بخش 

هزار میلیارد ناموت    92 بینی کرده است رقم  پیش   400 سال    برایای که دولت از محل فروش نفت  بودجه 
بینی شده است.  دالر برای هر بشکه پیش   40میلیون بشکه در روز به قیمت    3/2معادل فروش  است که  

. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی  برابر شده است  4نزدیک به    399 این مقدار نسبت به سال  
،  399 است. همچنین قیمت دالر نیز در سال    هیافت   افزایشدرصد    60  یتقریببه طور  یک سال گذشته  

ناموت افزایش یافته    500،  و    4،200به    400 ناموت در نظر گرفته شده بود که در سال    8،500و    4،200
رسد ، به نظر می 400 سال   ۀدر بودج ۀ دالر بینی شد پیش   نرخنفتی و  در نظر گرفتن درآمدهایبا  .است

 نمایان سازد. نسبت به سال گذشته تغییرات مثبتی را سال جاری وضعیت رشد اقتصادی کشور در 
هزینه   بخش  قرار میکرونا  تأثیر  تحت  نیز  را  بودجه  هزینۀ ای  های  بیمارستان   اتتجهیز   تأمین  دهد. 

هایی است که به  بهداشتی، اقدامات کنترلی در ورودی و خروجی شهرها و ... جزء هزینه و لوازم    دولتی
از طرف دیگر کسادی فضای اقتصادی، وابستگی بیشتر    .دلیل بحران کرونا بر دولت تحمیل شده است

های مختلف را محل اخذ مالیات  و از سوی دیگر درآمد دولت از  ها را به دنبال خواهد داشتبه یارانه 
هزاران میلیارد ناموت بعنوان وام یا تسهیالت ارزان قیمت به افرادی که دچار  بعالوه،  .  کاهش خواهد داد

 است.اند تعلق گرفته مشکل شده 
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ارائه  (  0 به شرح جدول )  در شرکت تأمین سرمایۀ امید   شیوع این ویروس   اثرات  اطالعات مربوط به 
 گردد. می

 
   3/14  /31ماهۀ منتهی به  6در دورۀ  (: آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا در شرکت تأمین سرمایۀ امید 1جدول )

 پاسخ شرکت موضوع
تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا به صورت تجمعی 

 تا تاریخ گزارش )نفر(
28 

تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا در تاریخ گزارش  
 )نفر(

1 

تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به ویروس کرونا تا  
 تاریخ گزارش )نفر( 

0 

پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاریخ   تغییر تعداد
 گزارش )نفر(

0 

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

0 

های عملیاتی لیتبرآورد درصد افزایش )کاهش( فعا
 شرکت به علت بیماری کرونا )درصد(

0 

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

  خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا عبارت است از مبلغ 
ریال    035 ،1 ضدعفونی    بابتمیلیون  مواد  بهداشتی،  لوازم  خرید 

 ای. های دورهکننده و انجام تست 

توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان 
 ()میلیون ریال  برای سال آتیخسارت 

  میلیون  3،734خسارت برآوردی برای سال مالی آتی ناشی از کرونا 
 ریال به شرح ذیل برآورد می گردد:

پرسنل شرکت:   − کرونای  تست  )  754 ،2انجام  ریال    12میلیون 
نفر از پرسنل شرکت و برای هر نفر   85مرحله در سال، برای  

 ؛میلیون ریال( 7 2معادل 
 ؛ میلیون ریال 180 خرید ماسک: −

میلیون   800خرید مواد ضدعفونی کننده و ملزومات بهداشتی:  
 . ریال

شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات   ۀبرنام
 آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا

 های بهداشتی نظیر: پروتکل تمامیرعایت 
ضدعفونی کردن و رعایت بهداشت در بخش نگهداری و توزیع    .1

 ؛ های بهداشتی و ...سرویس، مواد غذایی
ماسک یکبار    ۀ. حفظ و مراقبت از سالمت کارکنان: با توزیع روزان2

 ؛ رفمص
شبیه    عالئمدر صورت بروز هرگونه  )   . ایجاد آرامش روانی کارکنان3

تنفسی و    عالئمسرماخوردگی های فصلی، سرفه و گلودرد و سایر  
نموده و شروع بکار   جلوگیری کار فرد  ۀبالفاصله از ادام ،تنگی نفس

منفی    PCRالذکر فقط با ارائه گواهی سالمت و ارائه تست  افراد فوق
 (؛امکان پذیر خواهد بود 

 های درمانی بیماری کرونا. . پرداخت هزینه4
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کمیت شرکتی     حا
با   حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق 

همچنین حاکمیت شرکتی تنها مربوط به ادارۀ عملیات شرکت نیست  .  نماید منافع سهامداران عمل می 
نفعان شرکت  بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی 

، سهامداران  مدیره  هیأت ی  ت، اعضایر یان مد ی مربوط به روابط می  یا اجتماع است. نظام حاکمیت شركت
ی ها م و روش یكند كه از آن مسیر اهداف شركت تنظ ی را فراهم می  است و ساختار نفعان  ی ر ذیو سا
را فراهم  ی  شود. حاکمیت شرکتی همچنین ساختار ین مییبه اهداف و نظارت بر عملكرد تعی  ابیدست
دستیابی به این اهداف و همچنین نحوة نظارت  ی  که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارها  آوردمی
 . گرددعملکرد مدیران معلوم می بر 

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

مرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت  باید نسبت به ایجاد، است  مدیره  هیأتچارچوب مقررات است.  
 کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نماید. 

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

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

ل حاکمیت شرکتی را قبل از ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تالش کرده است اصو
به نحو احسن اجرا    397 /2/08 ابالغ دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  

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

 ها ارائه شده است.مدیرۀ شرکت تأمین سرمایه امید به همراه تحصیالت و تجارب آن  هیأت 
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 مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید هیأت(: مشخصات اعضای حقیقی 11جدول )
ف

ردی
 

 تجارب  تحصیالت سمت نام شخص

 پور فردشعبانپژمان  1
 هیأترئیس 

  -مدیره
 غیرموظف

دکتری مهندسی  
 مالی

مدیرۀ شرکت سبدگردان نو هیأتنایب رئیس  -1
 ویرا

مدیره و مدیرعامل شرکت   هیأتعضو  -2
 گذاری توسعۀ ملی سرمایه

گذاری  گذاری شرکت سرمایهمعاونت سرمایه -3
 توسعۀ ملی

گذاری توسعۀ سرمایهگذاری شرکت مدیر سرمایه -4
 ملی

گذاری  کارشناس اقتصادی شرکت سرمایه -5
 توسعۀ ملی

 علیرضا کدیور  2
  رئیسنایب
 مدیره هیأت

 غیرموظف -
 لیسانس عمران 

 گذاری ایرانیانمدیرعامل شرکت سرمایه -1
 گذاری ایرانیان مدیرۀ شرکت سرمایه هیأتعضو  -2
 گذاری لقمانمدیرعامل شرکت سرمایه -3
سرمایه  -4 شرکت  اقتصادی  گروه  معاون  گذاری 

 توسعۀ ملی
 مدیرۀ شرکت آلومتک هیأتعضو  -5
 افزامدیرۀ شرکت رایان هم هیأتنایب رئیس  -6
سرمایه  -7 سهام  سبد  اجرایی  گروه  مدیر  گذاری 

 صنایع بهشهر
 مدیرۀ شرکت فرابورس ایران  هیأتعضو  -8
عضو    -9 و  شرکت    هیأتمدیرعامل  مدیرۀ 

 ی توسعۀ معین ملتگذار سرمایه
 معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایۀ نوین  -10

3 
محمدرضا دهقانی 

 احمدآباد 
 هیأتعضو 

 مدیره

دکتری  مالی  
)گرایش  
 بانکداری( 

 مدیرۀ بانک سپه  هیأتمشاور  -1
چشم  هیأت عضو    -2 شرکت  تجارت  مدیرۀ  انداز 
 دانبه 
سرمایه  -3 صندوق  گذاریمدیر  سبدگردانی  و 

 گذاری مشترک سپهر صادراتسرمایه

4 
سیدمحمد مهدی  

 بهشتی نژاد 

 هیأتعضو 
  - مدیره

 موظف

آینده   دکتری
 پژوهی

گذاری تدبیرگران شرکت سرمایه  مدیره  هیأتعضو    -1
 آتیه ایرانیان 

 مدیره شرکت بیمه ملت  هیأتعضو  -2
ملی   هیأتعضو    -3 بانک  کارگزاری  شرکت  مدیره 

 ایران 
 آوریرئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن -4

5 
حبیب رضا حدادی  

 سیاهکلی 

و   مدیرعامل
 هیأتعضو 

 مدیره

فوق لیسانس  
بازرگانی  مدیریت 

 گرایش مالی 

مدیریت    هیأتعضو    -1 گروه  شرکت  مدیره 
 گذاری امید سرمایه

مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت    هیأتعضو    -2
 کارگزاری بانک ملی ایران

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -3
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار  -4
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های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و  دستورالعمل حاكمیت شركتی شركت   42  ۀماد  بر اساس
فرابورس ایران ابالغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، حقوق و مزایای مدیران اصلی برای دورۀ 

 :ارائه شده است 400  خرداد ماه  3ماهۀ منتهی به   6مالی 
جلسه در دورۀ مالی مورد گزارش به طور    6برای    مدیره  یأت همجموع حق حضور اعضای غیرموظف    - 

 .میلیون ریال است 270ناخالص مبلغ 
ماهۀ مورد    6در دورۀ مالی    مدیره  هیأت مجموع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت و عضو موظف    -2

مبلغ    میلیون ریال )به طور خالص  533 ،2میلیون ریال و    3،407گزارش به طور ناخالص به ترتیب مبلغ  
 .میلیون ریال( بوده است 962، میلیون ریال و   2،43

مجموع حقوق و مزایای ناخالص مدیران ارشد اجرایی شامل معاونان و مدیران واحدهای سازمانی    -3
  987 ،0 میلیون ریال )به طور خالص مبلغ      3،8 برابر  مجموعًا  ماهۀ مورد گزارش    6شرکت برای دورۀ  

 میلیون ریال( است. 
 : استیر زی تخصصی به شرح هامشخصات کمیته 

  و بهبود   مدیره  هیأت مک به ایفای مسئولیت نظارتی  کمیتۀ حسابرسی با هدف ک  کمیتۀ حسابرسی:  -1
های داخلی، سالمت گزارشگری  آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل 

مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات  
 باشد: ( می 2 اعضای این کمیته به شرح جدول )و الزامات تشکیل شده است. 

 
 اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید(: 12جدول )

 ردیف
نام و نام  
 خانوادگی 

 سوابق شغلی  تحصیالت سمت

 فاطمه رضائی  1
رئیس 
 کمیته 

لیسانس حسابداری  
 و علوم مالی

 های بانک سپه گذاریرئیس ادارۀ کل مدیریت سرمایه - 

2 
مریم زمانی 
 فریزهندی

عضو 
 کمیته 

فوق لیسانس  
 حسابداری 

سرمایه  -1 کارکنان  رئیس  بازنشستگی  صندوق  گذاری 
 هابانک

امور سرمایه  -2 کارکنان  مدیر  بازنشستگی  گذاری صندوق 
 هابانک

 هابانکمعاون مالی صندوق بازنشستگی کارکنان  -3

3 
سید محمدرضا  

 بنی فاطمی 
عضو 
 کمیته 

  ت ی ریمد دكتری
 كار   و كسب

سال    -  از  حسابرسی  ارشد  در    396 تیر  تا    386 مدیر 
 سازمان حسابرسی

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

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

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

ا  -5 بورس  حسابرسی  کمیته  در  عضو  تهران  بهادار  وراق 
 389 و  388 های سال

و    -6 حسابداری  رشته  دادگستری  رسمی  کارشناس 
  38 حسابرسی از سال 
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 ردیف
نام و نام  
 خانوادگی 

 سوابق شغلی  تحصیالت سمت

   رؤیا بهمنی 4
دبیر  
 کمیته 

فوق لیسانس  
 حسابداری 

کارشناس حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه امید    - 
 تاکنون  399 از تیرماه 

مالی شرکت همکاران    -2 به مدت  کارشناس   5  سیستم 
 سال 

  5 3حسابرس داخلی شرکت همکاران سیستم به مدت    -3
 سال 

به -4 ایران  داخلی  حسابرسان  انجمن  آموزش  سرپرست 
 ماه  6مدت 

به -4 ایران  داخلی  حسابرسان  انجمن  آموزش  کارشناس 
 سال   مدت 

 حسابداری مدیریت ایران  انجمن   عضو -6
 حسابداران خبره ایران انجمن عضو -7
 مهندسی مالی ایران  انجمن   وعض -8

 
جلسه و    2اسفند ماه  جلسۀ کمیتۀ حسابرسی )  7تعداد    400 خرداد ماه     3ماهۀ منتهی به    6در دورۀ  

جلسه( در شرکت تأمین سرمایۀ امید تشکیل     فرودین، اردیبهشت و خرداد هر کدام  ،  بهمن  ،های دیماه 
 شده است. 

 
ریسک:    -2 مدیریت  و  ۀکمیتکمیتۀ  شرکتی  حاکمیت  الزامات  اساس  بر  ریسک    اختیارات   مدیریت 

سوی  تفویض  از  به    مدیره  هیأت شده  کمک  هدف  برنامه   ایشانبا  و  اهداف  به  دستیابی  های  برای 
و کارشناسان مجرب در    خبرگاناستراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از  

های الزم پیشنهاد  ارائههای شرکت،  یریت ریسک فعالیت سازی مد حیطۀ بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه 
ها دارد. همچنین این کمیته به  گیری ن ارشد در تصمیموری آن و کمک به مدیرا در راستای افزایش بهره 

صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به  
 باشد: ( می 3 اعضای این کمیته به شرح جدول ) .نماید مدیره گزارش می  هیأت
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 شرکت تأمین سرمایه امید اعضای کمیتۀ مدیریت ریسک (: 13جدول )

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی 

 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت 

1 
سید محمد  

مهدی  
 نژاد بهشتی 

عضو موظف  
مدیره،   هیأت

 رئیس کمیته 

دکتری  
 پژوهی آینده 

 گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیانمدیرۀ شرکت سرمایه  هیأتعضو  -1
 مدیرۀ شرکت بیمه ملت  هیأتعضو  -2
 مدیرۀ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران   هیأتعضو  -3
 آوریرئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن  -4

2 
محمدرضا  

 دهقانی 

  هیأتعضو 
مدیره، عضو  

 کمیته

دکتری مالی  
گرایش  
 بانکداری 

 قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  -1
 مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید  هیأتعضو غیرموظف  -2
 گذاری مدیرۀ بانک سپه در امور مالی و سرمایه  هیأت مشاور  -3
  بانک   کارکنان  آتیۀ  تأمین  و  رفاه  مؤسسۀ  گذاریعضو تیم مدیران سرمایه   -4

 سپه
 دان به  تجارت اندازمدیرۀ شرکت چشم  هیأتعضو  -5
 کارشناس بانک ملت  -6
 ملت  بانک کارگزاری  ارشد گرتحلیل  -7
 صادرات  بانک کارگزاری سبدگردانی  و گذاریمدیر سرمایه  -8
 معدن  و صنعت   بانک کارگزاری  گرمعامله  و گرتحلیل  -9
 استاد مدعو دانشگاه  -0 

 علی سعیدی  3
عضو مستقل  

 کمیته

دکتری  
مدیریت  

 مالی 

 مدیرۀ بانک آینده  هیأترئیس  - 
مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق    هیأت عضو    -2

 بهادار تهران 
 مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار  -3
 مدیره و مدیرعامل شرکت نام آوران مدیریت آگاه  هیأت عضو  -4
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  هیأتعضو  -5
 داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  هیأتعضو  -6
 مدیرۀ شرکت کشت و صنعت گرگان  هیأتعضو  -7
 خدمات مالی اسالمی  هیأت عضو کارگروه و کمیته فنی  -8
 (COMCEC)رئیس کارگروه سواد مالی انجمن نظارت بازارهای سرمایه   -9

4 
میرفیض  

 شمس فالح 
عضو مستقل  

 کمیته

دکتری  
مدیریت  

 مالی 

 398 تا  397 مدیرۀ بورس کاالی ایران از  هیأتعضو  - 
 مشاور ریسک شرکت نفت سپاهان و بانک سپه  -2
گذاری غدیر، تأمین سرمایۀ  های سرمایه عضو کمیتۀ عالی ریسک شرکت   -3

 کارآفرینی امید امید، بانک اقتصاد نوین، بانک تجارت، بانک صادرات، صندوق  
 مدیرعامل شرکت واسپاری ملت  -4
 گذاری ابرار نصر مدیرۀ شرکت سرمایه  هیأتعضو  -5
 مدیرۀ شرکت توسعۀ سرمایۀ مفید  هیأتعضو  -6
 مدیرۀ شرکت کارگزاری بانک تجارت  هیأترئیس  -7
 نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران  -8
 مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران و شرق -9
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  هیأت عضو  -0 

5 
احسان  
عسکری  
 فیروزجائی 

معاون 
گذاری  سرمایه 

و توسعۀ 
بازار، عضو  

 کمیته

دکتری  
مدیریت  

 مالی 

 گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین سرمایۀ امید معاون سرمایه  -1
 گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید مدیر سرمایه  -2
گذاری صندوق سهام، صندوق طال و صندوق با درآمد ثابت  سرمایه مدیر    -3

 در شرکت تأمین سرمایۀ امید 
 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  -4
گذاری شرکت تأمین سرمایۀ  عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ سرمایه   -5

 امید 
 کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران  -6
 صندوق لوتوس در شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس پارسیان مدیر  -7
 مدیر معامالت کارگزاری دنیای خبره  -8
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی 

 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت 

 عبداهلل دریابر  6

معاون 
خدمات  

مالی، عضو  
 کمیته

دکتری  
مدیریت  

 مالی 

 معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  - 
ثابت در  گذاری صندوق سهام، صندوق طال و صندوق با درآمد  مدیر سرمایه   -2

 شرکت تأمین سرمایۀ امید 
 گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه  -3
 گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید مدیر خدمات مالی و سرمایه  -4
 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  -5
 مید ای شرکت تأمین سرمایۀ ا رئیس ادارۀ اوراق بهادار سرمایه  -6
کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه اولیه شرکت تأمین    -7

 سرمایه نوین 
 تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا  -8
تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و کارشناس مشاور پذیرش    -9

 کارگزاری امین سهم 

7 
مجتبی رستمی  

 نوروزآباد 

ریسک  مدیر  
و مهندسی  
مالی، دبیر  

 کمیته

دکتری  
مدیریت  

 مالی 

 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  - 
 های سیمان شرق )سهامی عام( مدیرۀ شرکت فرآورده  هیأتنایب رئیس   -2
 گذاری آذر )سهامی خاص( گذاری شرکت سرمایهعضو کمیته سرمایه  -3
گذاری شرکت تأمین سرمایۀ  رمایه عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ س  -4

 امید 
 کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  -5
 کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  -6
 گذاری خوارزمی کارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه -7
 استاد مدعو دانشگاه  -8

 
)ماهانه یک جلسه(   مدیریت ریسک جلسۀ کمیتۀ   6تعداد  400  ماه   خرداد   3ماهۀ منتهی به  6در دورۀ 

 .است شده تشکیل امید  سرمایۀ تأمین شرکت در
 
به چارچوب و ساختار مناسب سرمایه   این :  گذاریکمیتۀ سرمایه   -3 به منظور دستیابی  گذاری،  کمیته 

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

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

 باشد:( می 4 جدول )
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 شرکت تأمین سرمایه امید گذاریسرمایه(: اعضای کمیتۀ 14جدول )

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی 

 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت 

1 
رضا  حبیب

حدادی  
 سیاهکلی

مدیره   هیأتعضو 
و مدیر عامل،  
 رئیس کمیته 

فوق لیسانس  
مدیریت بازرگانی  

 گرایش مالی 

 گذاری امید مدیرۀ شرکت گروه مدیریت سرمایه  هیأتعضو  -1
مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک    هیأتعضو    -2

 ملی ایران 
 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران  -3
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار  -4

2 
احسان  
عسکری  
 فیروزجائی 

معاون 
گذاری و  سرمایه 

توسعۀ بازار، نایب  
 رئیس کمیته 

دکتری مدیریت  
 مالی 

 گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین سرمایۀ امید سرمایه معاون  -1
 گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید مدیر سرمایه  -2
گذاری صندوق سهام، صندوق طال و صندوق با  مدیر سرمایه   -3

 درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید
 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  -4
سرمایه   -5 کمیتۀ  و  ریسک  مدیریت  کمیتۀ  شرکت  عضو  گذاری 

 تأمین سرمایۀ امید 
 کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران  -6
 مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس پارسیان   -7
 مدیر معامالت کارگزاری دنیای خبره  -8

 عبداهلل دریابر  3
معاون خدمات  
 مالی، عضو کمیته 

دیریت  دکتری م 
 مالی 

 معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  - 
با  مدیر سرمایه   -2 گذاری صندوق سهام، صندوق طال و صندوق 

 درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید
سرمایه  -3 کمیتۀ  و  ریسک  کمیتۀ  تأمین  عضو  شرکت  گذاری 

 سرمایۀ امید 
 سرمایۀ امید گذاری شرکت تأمین  مدیر خدمات مالی و سرمایه   -4
مدیر مهندسی مالی و مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ    -5

 امید 
اولیه    -6 عرضه  و  ابزار  طراحی  مالی،  مهندسی  ارشد  کارشناس 

 شرکت تأمین سرمایه نوین 
 تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا   -7
کارشناس    -8 و  سبدگردان  عرضه،  مشاور  کارشناس  و  تحلیلگر 

 مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم

4 
مجتبی رستمی  

 نوروزآباد 

مدیر ریسک و  
مهندسی مالی،  

 عضو کمیته

دکتری مدیریت  
 مالی 

 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  - 
رئیس    -2 فرآورده   هیأتنایب  شرکت  شرق  مدیرۀ  سیمان  های 

 )سهامی عام( 
آذر )سهامی  گذاری شرکت سرمایه عضو کمیته سرمایه   -3 گذاری 

 خاص( 
سرمایه   -4 کمیتۀ  و  ریسک  مدیریت  کمیتۀ  شرکت  عضو  گذاری 

 تأمین سرمایۀ امید 
کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ    -5

 امید 
 ی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید کارشناس ریسک و مهندس -6
 گذاری خوارزمی کارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه -7
 استاد مدعو دانشگاه  -8

 میالد دروی  5
مدیر مالی، عضو  

 کمیته
فوق لیسانس  
 مدیریت مالی 

 مدیر مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  - 
سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی شرکت تأمین سرمایۀ    -2

 امید 
 کارشناس ارشد حسابداری شرکت تأمین سرمایۀ امید  -3
 سرپرست موسسۀ حسابرسی دل آرام  -4
 مدیر مالی شرکت ایرانکو کیش )سونی( -5
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی 

 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت 

6 
میالد  

 رحمانیان 
ها،  مدیر دارایی 

 عضو کمیته
 دکتری اقتصاد مالی 

 های شرکت تأمین سرمایۀ امید مدیر دارایی  - 
 الگوریتم شرکت تأمین سرمایۀ امید کارشناس ارشد معامالت   -2
 کارشناس مسئول ارزیابی طرح های توجیهی اداره تعاون تهران    -3
طرح   -4 ارزیابی  سرمایهکارشناس  توسعه های  سازمان  گذاری 

 تجارت
 کارشناس تحلیل کارگزاری مبین سرمایه  -5

 مرضیه خزایی  7

کارشناس ارشد  
گذاری و  سرمایه 

فروش، دبیر  
 کمیته

انس  فوق لیس
اقتصاد، گرایش  

ریزی و برنامه 
 هاتحلیل سیستم

سرمایه   -  ارشد  تأمین  کارشناس  شرکت  بازارگردانی  و  گذاری 
 سرمایۀ امید 

سرمایه   -2 سرمایۀ  کارشناس  تأمین  شرکت  بازارگردانی  و  گذاری 
 امید 

 مسئول معامالت تاالر حافظ کارگزاری بانک ملت  -3
 بانک ملت مدرس معامالت آتی کارگزاری  -4
گر اوراق تأمین مالی و تحلیلگر بنیادی کارگزاری بانک  معامله   -5

 ملت 
 گر اوراق تأمین مالی کارگزاری دنیای خبره معامله  -6
و  کارشناس سرمایه   -7 کارشناس تحقیق  و  و سبدگردانی  گذاری 

 توسعه کارگزاری آبان 

 
و خرداد ماه    دی ماه)   گذاری سرمایه جلسۀ کمیتۀ    8تعداد    400  ماه  خرداد  3ماهۀ منتهی به   6در دورۀ  
  سرمایۀ   تأمین  شرکت  در(  جلسه      کدام   هر  ، فروردین، اردیبهشتاسفند   ،های بهمنجلسه و ماه   2  هرکدام 

 .است شده تشکیل امید 
 
استخدام:    -4   برگزاری   نحوۀ   بر   نظارت   استخدام،  آگهی  انتشار  و   تنظیم  بر  نظارت  کمیته  اینکمیتۀ 

  جذب   مورد   در  نهایی  گیریتصمیم   و  تخصصی  هایمصاحبه   انجام   ذهنی،  توانایی  و  تییشخص  هایآزمون 
 . دارد برعهده را داوطلبان استخدام  و
 
کمیته،:  تسهیالت   و  رفاهی  کمیتۀ  -5 این    و   رفاهی  امکانات  اجرای  و  انجام   حسن  بر  نظارت  وظیفۀ 

  در   گیریتصمیم  و امکانات  کمی  و  کیفی  سط  ارتقای  همچنین  و  شرکت  در  رفاه  بیشتر  چه  هر گسترش
 است. مالی  تسهیالت خصوص 
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 چارت سازمانی 
 دهد. (، چارت سازمانی شرکت تأمین سرمایه امید را نشان می 6نمودار )

 
 (: چارت سازمانی شرکت تأمین سرمایه امید6نمودار )

 

 های شرکت چارچوب فعالیت 
نویستتی، ضتتمانت خدمات بازارگردانی، تعهد پذیره  ارائهدرآمدهای عملیاتی تأمین ستترمایه حاصتتل 
خدمات مالی و ستود حاصتل از   ارائهگذاری و های سترمایهپرداخت ستود اوراق بهادار، مدیریت صتندوق

هتای  استتتت. واحتدهتای عملیتاتی و فعتالیتت   ینكبتا  یهتاستتتپردهگتذاری در انواع اوراق بهتادار و ستتترمتایته
 ها به شرح زیر است:تخصصی هر یک از مدیریت

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

 الملل تأمین مالی بین  -
امید از نگاه مدیریت  الملل در شرکت تأمین سرمایۀ  با توجه به اهمیت تأمین مالی بین

گشایش  زمان  در  حوزه  این  در  بودن  پیشتاز  و  استراتژیک   و   سیاسی  هایریسک 
  های زیرساخت   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 •
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 گذاری؛ ارزش •
 پذیرش؛  ۀمشاور •
 کار؛ و تدوین طرح کسب  •
 سنجی.گزارش امکان  ۀتهی •

 هامدیریت دارایی  -
گذاری قابل معامله  گذاری؛ که عبارتند از صتندوق سترمایههای سترمایهمدیریت صتندوق •

، صتتتنتدوق یستتتهتام  از نوع گذاری نوید انصتتتارو صتتتنتدوق ستتترمایه بذر امیتدآفرین
از نوع با  گذاری امید انصتتارو صتتندوق ستترمایه  گذاری گنجینه امید ایرانیانستترمایه

پشتتوانۀ ستکۀ صتندوق  گذاری گنجینۀ مهر از نوع مختلط،  صتندوق سترمایهدرآمد ثابت، 
گذاری اختصتتاصتتی صتتندوق ستترمایهاز نوع کاالیی و   امید ایرانیان  طالی زرافشتتان
 .ایرانیانبازارگردانی امید 

 گذاری و بازارگردانیخدمات سرمایه  -
ای از انواع اوراق بدهی در بازار شتامل اوراق مشتارکت، اوراق بازارگردانی طیف گستترده •

 مرابحه، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق اجاره؛ 
بازارگردانی ستتهام از طریق کد بازارگردانی شتترکت و همچنین صتتندوق اختصتتاصتتی  •

 رانیان؛ بازارگردانی امید ای
 بازاریابی و فروش اوراق بهادار. •

 مدیریت ریسک و مهندسی مالی -
 سازی مدیریت ریسک؛ مشاورۀ پیاده •
 سازی در بازار سرمایه؛ آموزش و فرهنگ •
 مطالعات و رصد بازار؛  •
 های پژوهشی؛ تحقیق و توسعه در راستای اولویت •
 طراحی ابزارهای نوین مالی؛  •
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 تحلیل ساختار سرمایه شرکت 
به مبلغ    (15جدول )مرحله به شرح    9میلیارد ریال بوده که طی    000 1سرمایۀ شرکت در بدو تأسیس  

   میلیارد ریال افزایش یافته است.  9،500
 

 های  بلی شرکت از بدو تأسیس(: فهرست افزایش سرمایه15جدول )

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

 )میلیارد ریال( 
 درصد

 سرمایه جدید سرمایه  بلی  افزایش سرمایه 
1 08/12/1391 1 000 1 500 500 50 
2 27/09/1392 1 500 1 960 460 31 
3 22/ 02/1394 1 960 2 410 450 23 
4 24/ 07/1394 2 410 3 176 766 32 
5 21/09/1395 3 176 4 000  824 26 
6  02/05/1396 4 000 4 900  900 22 
7 16/ 02/1398 4 900  6 000 1 100 22 
8 27/09/1398  6 000  7 000 1 000 17 
9   /  / 399  7 000 9،500 2،500 36 

 
میلیارد ریال به مبلغ    9،500از مبلغ    را طی دو مرحله  سرمایۀ شرکت  قصد داردشرکت تأمین سرمایۀ امید  

و مرحلۀ    میلیارد ریال در انتظار تصویب مجمع   15،200  تا مبلغمرحلۀ اول  افزایش دهد.  میلیارد    20،000
 قرار دارد.  مدیرۀ شرکت  هیأتدر اختیار  دوم 

 
 ترکیب سهامداران 

از صندوق بازنشستگی،  ند  ادرصد مالکیت عبارت   بر اساسسهامداران اصلی شرکت تأمین سرمایۀ امید  
افتادگی و پس یوظ كار  از  كاركنان  فه،  گروه مدیریت سرمایه هابانک انداز  امید، شرکت  ، شرکت  گذاری 

بانک  معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان  
( ترکیب سهامداران شرکت تأمین  7. نمودار )هابانک   کارکنان   گذاری صندوق بازنشستگیسرمایه سپه و  

 دهد.شان می ن 400 /03 / 3سرمایۀ امید را در تاریخ 
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   3/14  /31(: ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ 7نمودار )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از كار افتادگ
پس انداز كاركنان بانک ها

33.34%

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
20.90%

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
16.57%

هرشرکت معدنی و صنعتی گل گ
11.07%

ان سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکن
بانک ها
0.38%

(درصد5کمتر از )سایر سهامداران 
17.74%



   3/14  /31منتهی به حسابرسی شده  ه ماه   6های مالی صورت  بر اساس
 

 

34  

  

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

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

 شرکت   و بازارگردانی   گذاری تحت مدیریت های سرمایه معرفی صندوق 
و  شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای انجام نقش تخصصی خود در بازار سرمایه، اقدام به مدیریت  

( فهرست 16گردند. جدول )معرفی میگذاری کرده است که در ادامه  های سرمایه انواع صندوقبازارگردانی  
 نماید.را ارائه می گذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید های سرمایه صندوق 

 
 گذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امیدهای سرمایهفهرست صندوق  (:16جدول )

 مشخصات صندوق  نام صندوق  لوگو ردیف

1 

 

با  گذاریصندوق سرمایه
 درآمد ثابت

 گنجینه امید ایرانیان 

 اندازه بزرگ گذاری درآمد ثابت، در  نوع صندوق: صندوق سرمایه  -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایۀ امید  -
: در حدود  03/1400 /31های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال   24،204

2 

 

گذاری با صندوق سرمایه
 درآمد ثابت 
 امید انصار 

 ثابت، در اندازه بزرگ گذاری درآمد نوع صندوق: صندوق سرمایه  -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود  03/1400 /31های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال 32،550

3 

 

 گذاریصندوق سرمایه
  ابل معامله 

 بذر امید آفرین

گذاری در سهام )قابل معامله(، در اندازه  نوع صندوق: صندوق سرمایه  -
 بزرگ

 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید  -
: در حدود  03/1400 /31های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال 2،546

4 

 

گذاری صندوق سرمایه
 مشترک 
 نوید انصار 

 نوع صندوق: سهامی  -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود  03/1400 /31های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال  572

5 

 

گذاری صندوق سرمایه
 مشترک 
 گنجینه مهر 

 نوع صندوق: مختلط -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود  03/1400 /31های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال  364

6 

 

گذاری صندوق سرمایه
  ابل معامله 

 زرافشان امید ایرانیان

 نوع صندوق: کاالیی/ قابل معامله )مبتنی بر سکه طال(  -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 بازارگردان : شرکت تأمین سرمایۀ امید  -
میلیارد    3،182: در حدود 03/1400 /31ها در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 ریال

7 
 

 گذاری صندوق سرمایه
  اختصاصی بازارگردانی

 امید ایرانیان 

 ی نوع صندوق: بازارگردان -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود  03/1400 /31های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال  5،445

8 

 

گذاری با صندوق سرمایه
 درآمد ثابت 

  ابل معامله آسمان امید 

 نوع صندوق: با درآمد ثابت  -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید  -
: در حدود  03/1400 /31های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال  7،515
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 ایرانیان گذاری گنجینه امید  مدیریت و ضمانت نقدشوندگی صندوق سرمایه 
و   ریسک کمتر  تمایل پذیرش  با  برای اشخاص  و مناسب  بوده  ابطال  و  بر صدور  این صندوق مبتنی 

آغاز به فعالیت نموده است. اطالعات    394 /03 /30این صندوق در تاریخ  دریافت سود ماهانه است.  
گذاری  در دسترس است. امکان سرمایه    ganjinehomidfund.ir نشانی  این صندوق در وبسایت آن به

گذاری تأمین سرمایۀ امید و همچنین از  های سرمایه در این صندوق از طریق سامانۀ متمرکز صندوق 
 طریق شعب بانک سپه، قابل انجام است. 

 
 گذاری با درآمد ثابت امید انصار مدیریت صندوق سرمایه 

ریسک   پذیرش  تمایل  با  اشخاص  برای  مناسب  و  بوده  ابطال  و  بر صدور  مبتنی  این صندوق 
ماهانه است.   دریافت سود  و  تاریخ  کمتر  در  نموده    394 / 09/ 0 این صندوق  فعالیت  به  آغاز 

 اطالعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن از طریق وبسایت صندوق به نشانی   است. 
omidansarfund.com    و شعب بانک سپه در دسترس است . 

 

 گذاری بذر امید آفرین صندوق سرمایه   و بازارگردانی   مدیریت 
ها قابل خرید و  های معامالت آنالین و کارگزاریاین صندوق با نماد معامالتی »بذر« از طریق سیستم 

در   دارند  تمایل  باالتر  ریسک  پذیرش  با  که  است  اشخاصی  برای  مناسب  و  است  سهام فروش  بازار 
به صورت قابل معامله آغاز به فعالیت نموده    16/08/1398گذاری نمایند. این صندوق در تاریخ  سرمایه 

این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. اطالعات این صندوق در وبسایت    و بازارگردان  است. مدیر 
 . در دسترس است bazreomidfund.irآن به نشانی  

 
 گذاری مشترک نوید انصار مدیریت صندوق سرمایه 

و مناسب    استهای پذیرفته شده در بورس  صندوق عمدتًا شامل سهام شرکت   این  هایمدیریت دارایی 
گذاری نمایند. مدیر  برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل دارند در بازار سهام سرمایه 

آغاز به فعالیت نموده    39 /2 /3 این صندوق در تاریخ این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. 
 .ر دسترس استد  parsgostarfund.comاطالعات این صندوق در وبسایت آن به نشانیاست. 

 
 گذاری مشترک گنجینه مهر مدیریت صندوق سرمایه 

ای است که منابع صندوق همزمان در بازار  از نوع مختلط است و ترکیب دارایی آن به گونه  صندوق  این
گذاری در  شود. به همین دلیل سرمایه گذاری میسهام و اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی، سرمایه 

های  گذاری سهامی دارای ریسک کمتر و نسبت به صندوق های سرمایه نسبت به صندوق این صندوق  
آغاز    392 /06/09 این صندوق در تاریخ    .گذاری با درآمد ثابت دارای بازدهی بیشتری خواهد بودسرمایه 

است.   نموده  فعالیت  به  به  آن  وبسایت  در  صندوق  این   نشانیاطالعات 

ganjinehfund.meibourse.com   ر دسترس استد. 
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 گذاری زرافشان امید ایرانیان مدیریت و بازارگردانی صندوق سرمایه 
از طریق سیستم  ها قابل خرید و  های معامالت آنالین و کارگزاری این صندوق با نماد معامالتی »زر« 

این صندوق گذاری نمایند.  فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند بر روی طال سرمایه 
شرکت تأمین سرمایه  مدیر و بازارگردان این صندوق،    آغاز به فعالیت نموده است.  396 /7/08 در تاریخ  

 .در دسترس است omidgoldfund.ir امید است. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به نشانی
 

 گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مدیریت صندوق سرمایه 
های پذیرفته شده در بازار سرمایه است و مطابق مقررات  این صندوق مختص بازارگردانی سهام شرکت 

  394 /02 /29این صندوق در تاریخ    .شده استهای پذیرفته صرفًا در دسترس سهامداران عمدۀ شرکت 
است. نموده  فعالیت  به  به    آغاز  آن  وبسایت  در  این صندوق  در   smomidfund.ir نشانیاطالعات 

 .دسترس است
 

 گذاری با درآمد ثابت  ابل معامله آسمان امید صندوق سرمایه بازارگردانی  
قابل خرید    ،هاهای معامالت آنالین و کارگزاریصندوق با نماد معامالتی »آسامید« از طریق سیستم این  

و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک کمتری بپذیرند. مدیر صندوق  
تاریخ  شرکت   در  صندوق  این  است.  امید  سرمایه  تأمین  شرکت  آن  بازارگردان  و  آسمان  سبدگردان 

آدرس    397 /0 /30 به  آن  وبسایت  در  صندوق  این  اطالعات  است.  نموده  فعالیت  به  آغاز 
asemanomid.com در دسترس است. 

 
( »مرکز سرمایه   گذاری آنالین امید« )امیدفاندز

در سال   امید  تأمین سرمایۀ  راستای تسهیل دسترسی سرمایه  1398شرکت  های  گذاران به صندوقدر 
سامانۀ صندوقسرمایه  توسعۀ  به  اقدام  خود،  مدیریت  تحت  سرمایهگذاری  یک  های  قالب  در  گذاری 

« نمود. اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق  د یام  نیآنال  گذاریه ی سرما  مرکز مجموعۀ متمرکز با عنوان » 
دام های تحت مدیریت شرکت، اقگذاری در هریک از صندوقتوانند نسبت به سرمایهاین سامانه می

 است. omidibfunds.irگذاری آنالین امید« نمایند. نشانی تارنمای »مرکز سرمایه 
 

 در دسترس شركت   ی مناب  مال 
منابع مالی در دسترس شرکت تأمین سرمایه امید شامل وجوهی است که متعلق به شرکت است. منابع  

متعلق کسب   مالی  ماهیت  به  توجه  با  شرکت  با  و به  مالی  ابزارهای  در  سرمایه  تأمین  صنعت  کار 
شده در بورس و فرابورس، گواهی سپردۀ بانکی  نقدشوندگی باال مانند انواع اوراق با درآمد ثابت پذیرفته 

،  03/1400 /31شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ    های جاریدارایی گردد.  گذاری می و امثال آن سرمایه 
میلیارد    20،130  معادل  درصد(  95   حدود)   میلیارد ریال بوده است. بخش عمدۀ این مبلغ  21،390مبلغ  
سرمایه ریال کوتاه گذاری ،  میان  های  این  از  که  است  بوده  ریال  6،673مدت  به   میلیارد    مربوط 

میلیارد ریال به صورت موجودی نقد    182بعالوه  بوده است.  گذاری  های سرمایه گذاری در صندوق سرمایه 
می   هابانکنزد   حدود  شود.  نگهداری  در  دارایی   1،069همچنین  از  ریال  به    ی جاریهامیلیارد  مربوط 

های غیرجاری شرکت تأمین سرمایه امید در  جمع دارایی  ها است. های تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی

http://www.omidibfunds.ir/
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بوده است که بخش عمدۀ آن دارایی  256مبلغ  در حدود    03/1400 /31تاریخ   ریال  های ثابت  میلیارد 
گذاری با درآمد  سرمایه   مدیریت صندوق همچنین شرکت تأمین سرمایۀ امید،    شود.مشهود را شامل می 

گذاری بذر امید آفرین به حجم  میلیارد ریال، صندوق سرمایه   24،204ثابت گنجینه امید ایرانیان به حجم  
صندوق  ،  میلیارد ریال  3،182گذاری زرافشان امید ایرانیان به حجم  میلیارد ریال، صندوق سرمایه   2،546
به    مهر  ۀگذاری مشترک گنجینصندوق سرمایه ،  میلیارد ریال  32،550به حجم    گذاری امید انصارسرمایه 
و صندوق    میلیارد ریال  572به حجم    نوید انصارگذاری مشترک  صندوق سرمایه   ،میلیارد ریال  364حجم  

وجوه  را برعهده دارد.    میلیارد ریال   5،445گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به حجم  سرمایه 
مدیریت صندوق  سرمایه هاتحت  و  ی  قوانین  چارچوب  در  صندوق  نوع  و  ماهیت  به  توجه  با  گذاری 

 شود. گذاری میمقررات نهاد ناظر بازار سرمایه، در انواع ابزارهای مالی سرمایه 
 

 نقدینگی شرکت 
پایان سال مالی    درصد افزایش را نسبت به   3/14حدود    03/1400 / 31های جاری شرکت در  حجم دارایی

های  گذاری سرمایه   قابل توجه در دهد که ناشی از افزایش  نشان می   09/1399/ 30  گذشته یعنی تاریخ 
های جاری  های تجاری و غیرتجاری در دورۀ مالی مورد گزارش است. حجم بدهیدریافتنی مدت و  کوتاه 

  037 ،2ماه از    6طی    و  داشته  درصد افزایش  287نسبت به ابتدای سال مالی،    31/03/1400در تاریخ  
های تجاری و  پرداختنی  افزایشیافته است که ناشی از  افزایشمیلیارد ریال  7،881میلیارد ریال به رقم  

نسبت به   1400/ 31/03ماهۀ منتهی به  6است. درآمد عملیاتی در  هاپیش دریافت و  هاسایر پرداختنی 
که عمدۀ این تغییر ناشی    درصد کاهش داشته است  46نزدیک به  ،  31/03/1399ماهۀ منتهی به    6دورۀ  

از سرمایهدر    کاهشاز   بوده استکاهش  درصد   70 / 5)ها  گذاری سود حاصل  هزینه(  های  . همچنین 
داشته است و    افزایشدرصد    225مشابه سال مالی قبل حدود    ۀرگردانی در این دوره نسبت به دوربازا

 میلیارد ریال رسیده است. 218میلیارد ریال به رقم حدود  67از رقم 
 

   مازاد و كمبودهای شناسایی شده  مناب   مدیریت 
ها با درک کامل از  گیری در خصوص نحوۀ تخصیص منابع در اختیار شرکت در طبقات مختلف دارایی تصمیم 

ها با هماهنگی و همفکری مدیران اصلی شرکت  میزان ریسک، بازدهی مورد انتظار و میزان نقدشوندگی دارایی 
گذاری  گیرد. در این راستا با تشکیل جلسات به صورت هفتگی و اشتراک گذاری صورت می در کارگروه سرمایه 
گیری  آن بر بازارهای مالی، تصمیم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اثرات  ها در زمینه اطالعات و تحلیل 

نویسی و  شود. شرکت تأمین سرمایۀ امید به دلیل ماهیت فعالیت خود و در راستای ایفای تعهدات پذیره می 
گذاری کند. جمع کل  های مالی با نقدشوندگی باال سرمایه بازارگردانی در بازار باید منابع مازاد خود را در دارایی 

گذاری آن در  ریال بوده که ترکیب سرمایه  میلیارد   21،390 مبلغ  1400/ 03 / 31ر تاریخ های جاری شرکت د دارایی 
حدود    ( 8) نمودار   نمودار  این  اساس  بر  است.  مشاهده  دارایی   94قابل  از  شرکت  درصد  جاری  را  های 
ها  تجاری و سایر دریافتنی   های دریافتنی درصد جزو  5شامل شده است. حدود   مدت های کوتاه گذاری سرمایه 
 ها است.  پرداخت شامل پیش   درصد   0/ 04درصد شامل موجودی نقد و    0/ 85  همچنین  است.  
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 1400/ 03 / 31های جاری شرکت در تاریخ  (: ترکیب دارایی 8نمودار ) 

 
 

 ی و فكر   ی انسان   ۀ ی سرما 
كند. اگر چه  یان میشود، بی ش داده می رۀ دانش سازمان را كه توسط كاركنان نمای، ذخیانسان  ۀ ی سرما

به عنوان مهم  شرکت    یدر شرکت تأمین سرمایۀ امید مطرح هستند ول  یسازمان  یین دارایتركاركنان 
ن  ی تواند منجر به افت حافظۀ سازمان شود و بنابرایتواند خود را مالک آنها بداند. خروج افراد مینم

ها نامه دامات مناسبی از جمله بازنگری در آیین شود. در همین راستا اق ی سازمان محسوب م  یبرا  ید یتهد 
های منابع انسانی برای حفظ و افزایش احساس تعلق خاطر کارکنان انجام گرفته است.  و دستورالعمل 

ها حلن راه یسازمان در استخراج بهتر  یت جمعیدر شرکت تأمین سرمایۀ امید با قابل  یه انسانی سرما
شود. همچنین برای کاهش ریسک چسبندگی  ف می یخدمات به بازار سرمایه و مشتریان توص  ارائهبرای  

ای پایش شده و در صورت عدم کسب  نیروهای انسانی ناکارآمد، نیروی انسانی شرکت به صورت دوره 
  انسانی در شرکت تأمین سرمایۀ   ۀ برای تقویت هر یک از اجزای سرمای   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(؛  ی مؤثر آنها م 
 های بهبود؛ گیری مستمر سط  شایستگی کارکنان و استفاده از برنامه اندازه  -
 شغلی کارکنان؛ گیری و تجزیه و تحلیل میزان رضایت  اندازه  -
 های اصالحی برای افزایش رضایت شغلی؛ سازی برنامه پیاده  -
 مسیرهای شغلی و جداول جانشینی برای مشاغل سازمان؛   ۀ تهی  -
 استفاده از اطالعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آنها؛  -
ه دارای  های سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی ک ها و فرصت ها، مشاوره ارائه آموزش  -

 سط  یادگیری مناسب هستند. 
  

پيش پرداخت ها
0.04%

دریافتنی های تجاری و 
سایر دریافتنی ها

5.00%

سرمایه گذاری های کوتاه مدت
94.1%

موجودی نقد
0.85%
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 فراوانی مناب  انسانی به تفکیک تحصیالت (: 17جدول )

 درصد تعداد سطح تحصیالت  ردیف

 9% 7 دکتری  1
 1% 1 دانشجوی دکتری  2
 41% 33 فوق لیسانس  3
 14% 11 دانشجوی فوق لیسانس  4
 15% 12 لیسانس  5
 3% 2 دانشجوی لیسانس  6
 4% 3 فوق دیپلم 7
 14% 11 دیپلم 8

 100% 80 مجموع
 

 (: فراوانی مناب  انسانی به تفکیک تحصیالت 9نمودار )

 

 
 های ناشی از روابط مهم با آنها روابط مهم با ذینفعان، مدیریت ریسک 

گردند. از  می های یک سازمان تاثیر داشته باشند ذینفع تلقی  هایی که بر روی فعالیت به طور کلی افراد یا گروه 
ترین  امید، سهامداران، مشتریان و کارکنان آن هستند. مهم   ۀ ترین ذینفعان شرکت تأمین سرمای جمله مهم 

 گذار است. هایی که در این زمینه مطرح است ریسک شهرت بوده که بر روابط سازمان با ذینفعان تاثیر ریسک 
ها، احتمال ورشکستگی )بر اساس سه مدل آلتمن، اسپرینگیت  دارایی های حاشیۀ سود خالص، بازده  از شاخص 

  ۀ و زمیجوسکی(، احتمال دستکاری سود، نوسانات جریانات نقدی و حقوق و دستمزد کارکنان جهت محاسب 
شود. محاسبۀ  کیفیت تعامل با ذینفعان استفاده می   ۀ دهند های نشان ریسک شهرت به عنوان یکی از شاخص 

ها در  امید در راستای روابط با ذینفعان و تأمین نیازهای آن   ۀ دهد شرکت تأمین سرمای می موارد فوق نشان  
نویسی، انتشار اوراق بدهی و  های بازارگردانی، پذیره وضعیت مناسبی قرار دارد. شاخص سهم بازار در فعالیت 

امید    ۀ سرمای تأمین ... در میان معیارهای مشتری مناسب ارزیابی شده است، لذا وضعیت ریسک شهرت شرکت  

دکتری 
9% دانشجو دکتری 

1%

فوق لیسانس
41%

دانشجو فوق لیسانس
14%

لیسانس
15%

دانشجو  لیسانس
2%

فوق دیپلم 
4%

دیپلم 
14%
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امید با    ۀ از این نظر در جایگاه متوسطی قرار دارد. از نظر توجه به کارکنان و منابع انسانی، شرکت تأمین سرمای 
های خبره و دانشی را به حداقل میزان ممکن  سازی سیستم گریدینگ شغلی، ریسک از دست دادن نیرو پیاده 

های مالی و پوشش  زایش حقوق و دستمزد ساالنه در صورت است. همچنین با عنایت به روند اف کاهش داده 
 .انسانی توجه شده است   ۀ کامل تورم ساالنه نیز به سرمای 

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

ریان موجود و جذب مشتریان  سازی مدیریت ریسک در حفظ مشت گذاری از طریق پیاده خدمات مالی و سرمایه 
 جدید عملکرد موفقی از خود نشان دهد که این موضوع تاکنون محقق شده است.  

 
 نفعان شرکتروابط مهم با ذی: (18جدول )

 1های تاثیرگذاراهرم انتظارات  ذینف  ردیف

1 

 مشتریان 
)صاحبان کسب و  

های  کار و شرکت 
و خدماتی، تولیدی 
های بورسی  شرکت 

 و غیر بورسی(

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

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

 راهکارهای مختلف تأمین مالی ارائه •
شرکت  • مالی  ساختار  انطباق  بودن  های  زمانبر 

 متقاضی با الزامات بازار سرمایه

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

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

 بدهی متقاضی
 وضعیت رونق و رکود در بازار سرمایه •

 سهامداران شرکت 2

 های توزیع سود سیاست  • سودآوری بیشتر •
 افزایش سرمایه شرکت  سیاست  • های گروه تأمین مالی شرکت  •

 سازی هزینه بهینه •
عدم تنوع در حوزه فعالیت و افزایش ریسک  •

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

 صوبم
خط  • تعیین  جهت  کنترل  و  نفوذ  از  -استفاده 

 های مدیریتی شیم
 ممانعت از ورود به بازارهای جدید  • سرعت در ارائه خدمات  •

3 
سازمان بورس و  
اوراق بهادار و  

 هابورس 

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

 گذاری و تاسیس صندوق 

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

روشبهره  • از  نوین  گیری   ارائههای 
 خدمات 

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

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

 متقاضی پذیرش 
طریق  • از  مالی  تأمین  سهم  افزایش 

 بازار سرمایه
مجوزهای  • صدور  بر  ناظر  مقررات  و  قوانین 

 تأمین مالی

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

 اولیه سهام
توسعه و حمایت از ابزارها ونهادهای  •

 مالی
 حجم اوراق تأمین مالی قابل عرضه •
 ها همکاری یا عدم همکاری در توسعه فعالیت  •

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

 معرفی مشتریان جدید  •
 برگزاری سمینارها  •

4 
و  هابانک

موسسات پولی و  
 اعتباری 

بنگاه • مالی  نرختأمین  با  های ها 
 زمان کوتاهترتر یا در ارزان

سپرده • سرمایهتشویق  به  در  گذاران  گذاری 
واحدهای  حساب جای  به  بانک  سپرده  های 
 ها گذاری صندوقسرمایه

 ها ارائه کنند تری نسبت به صندوقسود جذاب • جذب منابع  •

 کارکنان 5

دستورالعمل • و  مصوب قوانین  های 
 منابع انسانی 

 تاخیر در ارائه گزارش  •

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

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

 منافع شخصی 
 آموزش مستمر به سایر کارکنان  •

 بانک سپه  6

 برای شرکتتأمین منابع مورد نیاز  • جذب منابع  •

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

 سپه

 های گروه شرکت  7
 ترین هزینه تأمین مالی با کم •

-ترین زمان و کمارائه خدمات با کوتاه • نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات  •
 رین هزینهت

 دولت  8

 تر تأمین مالی سریع •

سامانهراه • پیشبرد اندازی  برای  فناوری  های 
 هااهداف و برنامه

کم • کارمزد  یا  و  سود  از دریافت  تر 
 دولت 

حوزه  • در  مقررات  و  قوانین  رعایت 
 مالیاتی، بیمه

9 
های  شرکت 
 بندیرتبه

رتبهسازی شرکت آماده • برای  دهی ها 
 بندیهای رتبهشرکت 

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

 اوراق 

10 
های شتاب  شرکت 

 دهنده
 ها رائه راهکار تأمین مالی برای طرحا  •

 پیشبرنده و توسعه بازارهای شرکت •
 افزایش درآمد شرکت •

 

  



   3/14  /31منتهی به حسابرسی شده  ه ماه   6های مالی صورت  بر اساس
 

 

42  

  

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

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

   محیط عملیاتی   های ها و تهدید فرصت 
ها  محیط عملیاتی تأمین سرمایه امید با استفاده از مدل پورتر مورد بررسی قرار گرفته و فرصت   ( 19) در جدول  

 و تهدیدات محیطی مرتبط با هر عامل ذکر شده است. 
 

 ها و تهدیدهای محیط عملیاتی شرکت فهرست فرصت (:  19جدول ) 
شرح 
 عوامل 

 تهدید  فرصت  عوامل اصلی محیط عملیاتی 

تأمین کنندگان 
 

 های گروه شرکت 

خدمات  • بازار  سهم  افزایش  امکان 
 مالی

خدمات تخصصی با نرخ مناسب   ارائه •
 های هلدینگ گروه برای شرکت 

ظرفیت  • از  استفاده  بالقوه عدم  های 
گروه عدم  سایر  نتیجه  در  و  ها 

و تنوع هدف  مشتریان  در  سازی 
 احتمال کاهش سط  درآمدها

 ها دولت و شهرداری

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

انتشار  تنوع • و  در سبد تعهدات  سازی 
 اوراق بدهی 

سوی  • از  مناسب  سود  نرخ  پیشنهاد 
احتمال   افزایش  و  دولت  اوراق 

 بازگشت اوراق شرکتی 
ها و عدم تمکین نکول اوراق شهرداری •

دولت و یا سایر ضامنین به پرداخت  
 سهم خود

 ناظر و قانونگذار نهاد 
در  هماهنگی  و  همکاری  افزایش 

 های مختلف حوزه

در   • الزم  های  مجوز  صدور   ارائه عدم 
 انواع خدمات مالی

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

دهنده ارائههای  شرکت 
افزاری داخلی و  خدمات نرم

 خارجی 

رفع  • و  موجود  مالی  خدمات  توسعه 
 احتمالی نواقص 

خدمات مالی   ارائههمکاری در زمینۀ   •
 نوین

به  • قبلی  خدمات  ارائه  تسهیل 
 مشتریان 

تجربیات  • و  دانش  از  استفاده 
نرمشرکت  بینهای  در افزاری  المللی 

تشکیل  یا  کار  و  کسب  بهبود  جهت 
 نهادهای مالی جدید 

فعالیت  • از  مناسب  پشتیبانی  ها عدم 
 به شیوه مطلوب

های جدید فعالیت عدم امکان توسعه   •
 به دلیل انحصار

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

 اتصال به شبکه اینترنت
هزینه • افزایش  صورت امکان  در  ها 

شرکت  خدمات  از  های استفاده 
 المللیبین

های تأمین کننده  سازمان
دانش تخصصی برای نیروی 

انسانی)مانند مرکز مالی  
 ایران( 

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

 وریبهبود بهره 
دورهبرون  • عمومی سپاری  های 

حرفه و  بازار  تخصصی  نیاز  مورد  ای 
 سرمایه

از  • انسانی  نیروی  استقبال  عدم 
 ای آموزش تخصصی و حرفه 

تخصصی آموزش  ارائهعدم   • های 
 ا همراستا با اهداف باکیفیت ی 

در حیطه  • عدم وجود چنین سازمانی 
 ها کاری مدیریت دارایی

هزینه • افزایش  برگزاری امکان  های 
 های آموزشی دوره
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شرح 
 عوامل 

 تهدید  فرصت  عوامل اصلی محیط عملیاتی 

 هابانک

مالی  • منابع  تأمین  برای  همکاری 
 مورد نیاز تأمین سرمایه 

منابع  • به  مناسب  سود  نرخ  پرداخت 
صندوق و  سرمایهشرکت  گذاری های 

 تحت مدیریت
 مندی از خدمات بانکی باکیفیت بهره  •

صورت  • به  بانکی  خدمات  دریافت 
قدرت  کاهش  نتیجه  در  و  انحصاری 

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

 خدمات باکیفیت بانکی  ارائهعدم  •
از  • تعهدات  از  برخی  نکول  احتمال 

 هابانکسوی 

نهادهای مالی در خارج از  
ها، کشور شامل صندوق

ها، تأمین ، بیمه هابانک
 هاسرمایه

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

و  • جدید  مالی  منابع  ورود  امکان 
 افزایش درآمد تأمین سرمایه

کشور  • در  ریسک  پوشش  ابزارهای 
 وجود ندارد 

 بندیرتبههای عدم وجود شرکت  •
شرکت  • جدی  رقیب  عنوان  های به 

 تأمین سرمایه تلقی شوند 

خریداران
 

های متقاضی تأمین  شرکت 
 مالی

ارائه  • محل  از  سود  کسب  امکان 
 نویسی و بازارگردانی خدمات پذیره

 افزایش سهم بازار  •
های جدید نیازمند آشنا شدن با حوزه •

شیوه طراحی  و  مالی  های تأمین 
 نوآورانه

تأمین ارتقای   • با  شرکت  برند  جایگاه 
 های موفق در بازار سرمایهمالی

ضرر • از   احتمال  ناشی  زیان  و 
 بازارگردانی و بلندمدت 

متعاقب  • شرکت  برند  ارزش  کاهش 
 های متقاضینکول شرکت 

 هاتأمین سرمایه
با  • سرمایه  کفایت  وضعیت  بهبود 

 فروش بخشی از اوراق منتشره 

در   • زنی  چانه  قدرت  دریافت  افزایش 
 های باالتر سودنرخ

بروز  • و  ناشران  توسط  اوراق  نکول 
 صدمه به صنعت تأمین سرمایه 

 هابانک

به   • اوراق  از  بخشی  و   هابانک فروش 
و  اوراق  انتشار  ظرفیت  شدن  آزاد 

 پذیرش تعهدات جدید 
در  • بانک  شعب  ظرفیت  از  استفاده 

 هاجذب منابع برای صندوق

بازار پول و تغییر در قوانین و مقررات  •
 ها افزایش محدودیت 

ایجاد محدویت بانک مرکزی به دلیل  •
صندوقسرمایه در  های گذاری 
 گذاری سرمایه

زنی در نگهداشت منابع و قدرت چانه •
 ارائه نرخ به صندوق 

 های بازنشستگیصندوق
 های ضمانتصندوق

نهادهای مالی )از جمله  
گذاری  های سرمایهصندوق

 مشترک(

محصوالت سرمایه • سبد  در  گذاری 
بهبود  نتیجه  در  و  سرمایه  تأمین 

 وضعیت کفایت سرمایه 
سرمایه • ترکیب  در  تنوع  گذاران ایجاد 

 تأمین سرمایه

تحت   • بدهی  اوراق  فروش  احتمال 
صندوق در تملک  بازنشستگی  های 

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

چانه • قدرت  ایجاد  برای امکان  زنی 
 های باالتر سود دریافت نرخ

در ارائه خدمات   هابانکعدم رقابت با   •
 در صورت پرداخت نرخ مشابه
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شرح 
 عوامل 

 تهدید  فرصت  عوامل اصلی محیط عملیاتی 

 گذاران خارجی سرمایه
و  • جدید  مالی  منابع  ورود  امکان 

 افزایش درآمد تأمین سرمایه

دلیل  • به  بازار  از  ناگهانی  خروج 
 المللی های بینتحریم

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

 نرخ ارز

بازارهای کاالی جایگزین 
 

تسهیالت بانکی )ریالی و  
 ارزی( 

بصورت  • مالی  تأمین  بسته  ارائه 
 تسهیالت و اوراق بدهی

متقاضیان  • از  برخی  دادن  دست  از 
 تأمین مالی

بازارهای غیرمتشکل  
)سرمایه گذاران بخش  

 خصوصی(

گذاران سرمایهامکان برقراری ارتباط با   •
کننده خصوصی به عنوان تأمین مالی

 مکمل 

متقاضیان  • از  برخی  دادن  دست  از 
 تأمین مالی

 بازار پول 
 بازار ارز 

انواع اوراق بهادار  
 غیربورسی 
 بازار مسکن 
 بازار طال و 
 ها سایر دارایی

بانکداری   ارائه • نوین  خدمات  انواع 
در حوزهسرمایه به گذاری  های جدید 

 فعاالن بازارهای موازی 

محدودیت در جذب سرمایه به دلیل  •
 جذابیت بازارهای موازی 

خدمات تأمین مالی از سوی بازار   ارائه •
( وهابانکپول  مالی  موسسات   ، 

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

 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 

و   • اوراق  انتشار  در  منفی   ارائه رقابت 
نرخ پیشنهاد  با  خدمات  های سایر 

 ارزان 
فروش اوراق تحت بازارگردانی به بازار  •

نرخ افزایش با  درنتیجه  باالترو  های 
 نرخ سود در بازار

 های کارگزاریشرکت 
های مشاوره  شرکت 

 گذاری سرمایه

های  کردن زمینه افزایش درآمد با فراهم
در   بانکداری    ارائههمکاری  خدمات 

 گذاری سرمایه

 تر خدمات ارزان ارائهجذب مشتری با  •
بدست آوردن سهم بازار از طریق دفاتر  •

 و شعب 

 هابانک

سرمایه • متقاضی جذب  بالقوه  گذاران 
بازار   توسط  صندوق  واحدهای  خرید 

 پول 
های مشترک تأمین پروژههمکاری در  •

 مالی

سپرده • به تشویق  گذاران 
حسابسرمایه در  سپرده گذاری  های 

واحدهای  جای  به  بانک 
 ها گذاری صندوقسرمایه

بنگاه • مالی  نرختأمین  با  های ها 
 تر ارزان

 ها دهندهشتاب

فعالیتهای مشترک  • قالب  در  همکاری 
حوزه  در  خصوص  به 

 های خطرپذیرگذاریسرمایه
سودآوری  • از  حاصل  درآمد  افزایش 

 های نوآورانه طرح
سایر  • با  رقابت  توان  افزایش 

حوزهسرمایهتأمین در  جدید ها  های 
 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 

 

 خارجی های تأمین سرمایه

افزایش ظرفیت تأمین مالی از طریق  •
کفایت   بهبود  با  سرمایه  بازار 

افزایش حجم سرمایه نتیجه  در  ها و 
 انتشار اوراق بدهی

استفاده از اعتبار و برند تأمین سرمایه  •
 خارجی در بازاریابی کسب و کار 

در  • تجربیات  و  دانش  از  استفاده 
 های جدید فعالیتزمینه 

مالی   • تأمین  پروژهامکان  ها خارجی 
 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 

در  • فعالیت  تجربه  و  دانش  افزایش 
 المللی سط  بین 

افزایش سط  درآمدها از طریق انجام   •
 پروژه های خارجی 

تأمین بهره  • سایر  تجربیات  از  گیری 
 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 

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

 المللیبین

ت 
دول

 

سازمان بورس و اوراق  
 بهادار

و  • مقررات  و  قوانین  تصویب 
آیین و  اجرایی نامهدستورالعمل  های 

 مصوب

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

 بازنگری قوانین و مقررات

 نهاد ناظر و قانونگذار 
و   • همکاری  در افزایش  هماهنگی 

 های مختلف حوزه

در   • الزم  های  مجوز  صدور   ارائه عدم 
 انواع خدمات مالی

 عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی •

 

 آنها  با  مرتبط  ی ها ک س ی ر  و  ی مال  ی ابزارها  از  استفاده  زان ی م  و  ت ی ماه 
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 می فعالیت 
کند. شرکت تأمین سرمایه امید در  دار جذب می های مختلف را به سوی بازار اوراق بها مشارکت در ریسک، گروه 

ها را سرلوحۀ کار  های سازمانی خود، خالقیت، نوآوری و توسعۀ فعالیت راستای دستیابی به اهداف و مأموریت 
های مالی  نوآوری   ارائه خویش قرار داده است. در این راستا طراحی ابزارهای نوین مالی مانند اوراق منفعت و  

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

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

جهت   سرمایه  بازار  به  شده  سرمایه   ارائه معرفی  و  مشتریان  به  می خدمات  بهره  کامل  گذاران  رعایت  برد. 
گذاری، مدیریت  های سرمایه ادار در خصوص فعالیت های سازمان بورس و اوراق به نامه ها و آیین دستورالعمل 

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

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

 
 ها و تعهدات شرکت ی بده 

درصد    54شود  دهد. همان طور که مشاهده می نشان می   1400/ 03 / 31تاریخ    در های شرکت را  بدهی   ( 10) نمودار  
های شرکت مربوط  درصد از بدهی  18/ 9 است. همچنین سود سهام پرداختنی  های شرکت مربوط به  از بدهی 

های تجاری  پرداختنی مربوط به    مابقی و    ها دریافت پیش درصد مربوط به    17  حدود   ، های بلندمدت پرداختنی به  
 مالیات پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان است. ،  ها پرداختنی و سایر  

 
 1400/ 03 / 31های شرکت در تاریخ  ترکیب بدهی (:  10نمودار ) 

 
  

سود سهام پرداختنی
54.14%

پرداختنی های بلند مدت
18.90%

پيش دریافت ها
17.07%

پرداختنی های تجاری و 
سایر پرداختنی ها

7.05%

ماليات پرداختنی
2.59%

ذخيره مزایای پایان خدمت
کارکنان
0.24%
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 های مربوطه در ارتباط با رتبۀ اعتباری شرکت اطالعات و نسبت 
موقع بدهی را نشان  رتبۀ اعتباری شرکت، ارزیابی مستقلی از توانایی شرکت در خصوص پرداخت به  

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

 گذاری کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. سرمایه 
های کمی شامل احتمال  عیت اعتباری شرکت تأمین سرمایۀ امید، از معیار همچنین برای سنجش وض
های، زمیجوسکی، آلتمن و اسپرینگیت استفاده شده است که هر سه روش  ورشکستگی بر اساس مدل
سال گذشته به شرح ذیل محاسبه شده است.    ده ها در طول  دهند. این آماره نتایج مشابهی به دست می 

ها احتمال ورشکستگی و احتمال نکول شرکت در مقابل تعهدات از دیدگاه آلتمن،  بر اساس این آماره 
به عبارت دیگر، شرکت تأمین سرمایۀ    ترین سط  ممکن قرار دارد.اسپرینگیت و زمیجوسکی در پایین 

سط  ممکن قرار داشته و از سالمت کامل مالی برخوردار    ترینامید از نظر احتمال ورشکستگی در پایین 
 است.

 های فعالیت شرکتهای ورشکستگی طی سالروند تغییرات شاخص(:  2جدول )

 399  398  1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شاخص 

 احتمال 
 ورشکستگی 

 Z1 74/4 42/4  82/4 91/2 45/6 93/6 89/6 46/4 50/9   /26ن آلتم
 Z2 22/3 17/3 44/3 17/2 63/4 5 93/4 21/3 74/6 49/ 8آلتمن 
 Z3 06/12 337/11 41/12 62/7 79/14  87/15 81/15 24/11 46/20  55/49آلتمن 

مدل  
 اسپرینگیت

19/1 88/3  95/5  83/1 39/3 67/4  87/3 42/2 94/2 05/4 

مدل  
 زمیجوسکی 

7- 7- 7- 5- 8- 6 - 7- 7- 7- 58/7 - 

 
جدول   برای  نسبت   (21)در  شرکت  مالی  به   6های  دوره های  منتهی  و    399 / 03 /  3  ، 398 / 03 /  3  ماهۀ 

 ای ارائه شده است: به صورت مقایسه   400 / 03 /  3
 

 03/1400 /31و   31/03/1399  ،31/03/1398ماهۀ منتهی به   6های های مالی شرکت برای دورهنسبتمقایسۀ  (:21جدول )

 های مالی نسبت
 ماهۀ منتهی به  6

31/ 03/1398 
 ماهۀ منتهی به  6

31/ 03/1399 
 ماهۀ منتهی به  6

31/ 03/1400 
 76% 94% 81% حاشیه سود خالص
 84% 96% 85% حاشیه سود عملیاتی 

 ROE %13 %26 %15بازده حقوق صاحبان سهام 
 7/2 9 5 نسبت جاری 

 13،509 16،672 8،503 سرمایه در گردش خالص )میلیارد ریال( 
 45% 16% 24% نسبت بدهی 
 55% 84% 76% نسبت مالکانه 
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نمودارهای   دوره مقایسۀ نسبت ،  (   ) مجموعۀ  مالی شرکت طی  به    6های  های  منتهی    ، 398 / 03 /  3ماهۀ 
 نمایند. را ارائه می   400 / 03 /  3و    399 / 03 /  3
 

 گذشته   مشابه   های با دوره     14/ 3  / 31  ماهۀ منتهی به   6  های مالی شرکت طی دورۀ یسۀ نسبت مقا (:  11نمودار ) 
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 شرکت تأمین سرمایه امید   تحلیلی از تعهدات 
 دهد. نشان می   1400سال    ماه   خرداد در پایان    را  های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید اوراق و صندوق   (، 22جدول ) 

 
 1400سال    ماه   خرداد های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایان  و صندوق بهادار  اوراق  (:  22جدول ) 

 ضامن  ناشراوراق بهادار /مدیر صندوق  یادداشت  نوع اوراق 
درصد/تعداد حدا ل معامالت روزانه   سررسید اوراق  ایجاد تعهد 

 مورد تعهد بازارگردان 
نرخ سود  
 )درصد( 

 میزان اوراق تحت تعهد
1400/03/31 1399/09/30 

 میلیون ریال  میلیون ریال  تاریخ  تاریخ 
 الف: اوراق پذیرفته شده در بورس و فرابورس 

  2,000,000  2,000,000 17 درصد 2 1400/11/11 1396/11/11 بانک پارسیان  صنعتی و معدنی گل گهر  صکوک اجاره گل گهر 
  1,000,000  1,000,000 18 درصد 2 1400/12/05 1396/12/05 بانک ملت  صنعتی ایران خودرو شرکت گروه   صکوک مرابحه ایران خودرو 
  1,000,000  1,000,000 16 درصد 5 2 1401/10/19 1397/10/19 بانک پاسارگاد  شرکت توسعه اعتماد مبین   صکوک اجاره اعتماد مبین

  2,500,000  2,500,000 16 درصد 5 1400/12/20 1397/12/20 بانک سپه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا  صکوک مرابحه سایپا 
  1,000,000  1,000,000 19 درصد 1 1400/11/13 1397/11/13 شرکت ملی نفت ایران شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند   منفعت صبا اروند

  1,000,000  1,000,000 18 درصد 2 1402/04/09 1398/10/09 كشور سازمان برنامه و بودجه كل  وزارت اقتصاد و دارایی   اوراق منفعت دولتی 
  1,500,000  1,500,000 16 درصد 2 1400/04/31 1398/04/31 بانک سپه شرکت گروه صنعتی ایران خودرو   صکوک رهنی ایران خودرو 

  4,000,000  4,000,000 18 درصد 4 1403/08/31 1399/08/25 بانک سپه سایپاشرکت ایرانی تولید اتومبیل   اوراق مرابحه   -شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 
  6,000,000  6,000,000 20 درصد 5 2 1403/09/10 1399/09/10 و توسعه صنعتی گهر زمین  سهام شرکت صنعتی و معدنی گل گهر صنعتی و معدنی گل گهر  اوراق صکوک   -گل گهر  -اوراق صکوک 

  0  2,000,000 20 درصد 5 2 1403/11/11 1399/11/13 فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری  توسعه مالی مهر آیندگان   آیندگاناجاره مهر 
  0  7,500,000 19 درصد 5 1402/06/17 1399/12/17 شرکت ملی نفت ایران توسعه نفت و گاز صبا اروند   اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین
  0  10,000,000 19 درصد 3 1402/06/19 1399/12/19 شرکت ملی نفت ایران توسعه نفت و گاز صبا اروند   اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین

  0  5,000,000 18 درصد 3 1404/01/04 1400/01/16 بانک سپه شرکت گروه صنعتی ایران خودرو   صکوک مرابحه ایران خودرو 
  400,000  400,000 18 درصد 3 1403/04/31 1399/06/26 سازمان برنامه بودجه، شهرداری کرمانشاه، بانک سپه  شهرداری کرمانشاه   مشارکت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاهاوراق 

  1,500,000  1,500,000 18 درصد 3 1403/04/31 1399/06/26 کرمانشاه، بانک سپه سازمان برنامه بودجه، شهرداری  شهرداری کرمانشاه   اوراق مشارکت خط یک  طار شهری کرمانشاه 
  21,900,000  46,400,000  جم  

 ب: اوراق پذیرفته نشده در بورس و فرابورس 
  465,000  465,000   18  درصد 3 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی شهرداری تبریز 1-1-33 اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهر تبریز 

  3,000,000  3,000,000   18  درصد 3 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی شهرداری تبریز 1-1-33  طار شهری تبریز  2اوراق مشارکت خط  
 جم  

  
3,465,000  3,465,000  

  25,365,000  49,865,000 جم  
 های سرمایه گذاری: صندوق

  6,740,436  7,515,092   واحد   000 500 عمر محدود و قابل تمدید  1397/11/30 تأمین سرمایه امید  شرکت سبدگردان آسمان  2-1-33 امیدسرمایه گذاری آسمان  صندوق
  2,987,414  2,545,553   واحد   000 500 3 عمر محدود و قابل تمدید  1392/09/06 تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید  2-1-33 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 

  4,217,266  3,182,199   واحد  000 100 عمر محدود و قابل تمدید  1396/08/17 تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید  2-1-33 صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 
 جم  

  
13,242,844  13,945,116  

  39,310,116  63,107,844 جم  کل 
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 دهد. نشان می   1399/ 09/ 30و پایان سال مالی منتهی به    1400سال    ماه   خرداد در پایان    را   های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امید صندوق اطالعات مربوط به    (، 23جدول ) 
 

 1399/ 09/ 30منتهی به  و پایان سالی مالی    1400/ 03 / 31  در تاریخ    های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ امید اطالعات مالی صندوق (:  23جدول ) 

 عنوان حساب 

 30/09/1399در تاریخ  03/1400 /31در تاریخ 
 ( میلیون ریالگذاری ) های سرمایه صندوق ( میلیون ریالگذاری ) های سرمایه صندوق

گنجینه امید 
 ایرانیان 

بازارگردانی  
 امید ایرانیان 

بذر امید  
 آفرین 

طالی زرافشان  
 اميدايرانيان 

 جم   نوید انصار انصار امید  گنجینه مهر
گنجینه امید 

 ایرانیان 
بازارگردانی  
 امید ایرانیان 

بذر امید  
 آفرین 

طالی زرافشان  
 اميدايرانيان 

 جم   نوید انصار امید انصار  گنجینه مهر

های فی مابین با  حساب 
 کارگزاران

221 971 0 66 92 5,793 3,892 11,035 0 61,551 10,283 66 92 1,768 461 74,221 

های دریافتنی سایر حساب   35,030 3,181 0 0 30 275 154 38,670 250,498 106 0 0 0 0 0 250,604 
های دریافتنی  حساب 

 ریتجا
453,856 59,018 15,016 4,979 3,451 540,750 11,772 1,088,842 654,590 6,126 54,948 4,577 6,825 480,495 12,696 1,220,257 

ر سهام و گذاری دسرمایه 
 هاحق تقدم شرکت

15,392,716 5,297,711 2,515,640 3,212,946 314,199 27,931,871 579,772 55,244,855 19,307,367 4,573,666 3,002,694 4,263,436 361,701 28,828,188 768,675 61,105,727 

 40,621,983 77,791 25,260,345 12,051 0 0 458,068 14,813,728 24,884,498 2,243 15,980,473 51,979 49,048 72,127 165,780 8,562,848 نقد و بانک 
مخارج انتقالی به 

 های آتی دوره
2,910 574 1,348 1,383 343 1,706 281 8,545 862 585 265 407 329 876 67 3,391 

 103,276,183 859,690 54,571,672 380,998 4,268,486 3,068,190 5,100,102 35,027,045 81,276,445 598,114 44,460,868 370,094 3,268,422 2,604,131 5,527,235 24,447,581 هاجم  دارایی 
های پرداختنی به  حساب 

 ارکان صندوق
(9,476) (551) (1) 0 (156) (19,173) (12,541) (41,898) (8,533) (784) (1) 0 (346) (19,881) (12,211) (41,756) 

های تعلق ذخایر هزینه 
 گرفته پرداخت نشده 

(232,110) (71,449) (53,039) (73,597) (5,852) (11,891,070) (13,391) (12,340,508) (196,587) (34,985) (79,333) (43,017) (3,124) (14,385,110) (5,229) (14,747,385) 

ی پرداختنی  هاحساب 
 اریتج

0 0 (1,736) (1,599) 0 0 0 (3,335) 0 0 (442) (398) 0 (3,916) 0 (4,756) 

های فی مابین با  حساب 
 کارگزاران

0 0 (2,802) 0 0 0 0 (2,802) (582) 0 0 0 0 0 0 (582) 

های پرداختنی به  حساب 
 گذاران سرمایه 

(1,070) (10,000) 0 0 0 (248) 0 (11,318) 39,098 0 0 0 0 (166,179) (700) (127,781) 

 (49,619) 0 (5,803) 0 (7,805) (1,000) 0 (35,011) (13,494) 0 (94) 0 (11,027) (1,000) 0 (1,373) سایر پرداختنی 
 (14,971,879) (18,140) (14,580,889) (3,470) (51,220) (80,776) (35,769) (201,615) (12,413,355) (25,932) (11,910,585) (6,008) (86,223) (58,578) (82,000) (244,029) ها جمع بدهی 

 364,086 3,182,199 2,545,553 5,445,235 24,203,552 هاخالص دارایی 
32,550,28

3 
572,182 68,863,090 34,825,430 5,064,333 2,987,414 4,217,266 377,528 39,990,783 841,550 88,304,304 

  34,283 39,653,946 44,452 80,975,552 26,646,400 2,656,489 30,946,412  28,892 32,194,286 44,494 68,975,552 29,066,400 3,933,559 223,788,626 تعداد واحدهای صندوق

  24,547,152 1,008,494 8,492,936 52,081 112,113 1,906,401 1,125,346  19,804,215 1,011,058 8,182,843 46,136 87,578 1,384,302 108,154 صندوق  NAVارزش 
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 وابسته و مدیریت آن اهمیت با اشخاص    معامالت با 
های تحت مدیریت تأمین سرمایۀ امید است که تحت عنوان معامالت مشمول مادۀ  ها و شرکت گروه معامالت با اهمیت با اشخاص وابسته شامل معامالت با سهامداران، هم 

   گردد: این معامالت به اختصار ارائه می   ( 24) اصالحیۀ قانون تجارت و معامله با اشخاص وابسته است. در جدول    129
 

 معامالت انجام شده با اشخاص وابسته (:  24جدول ) 

 نوع وابستگی  نام شخص وابسته شرح 
مشمول  

 129ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین  یمت 

 مبلغ  
 )میلیون ریال(

 سهامداران
 بله عضو هیأت مدیره  شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

 78,715 حاصل از بازارگردانی و تعهد اوراق بهاداردرآمد   طبق قرارداد 
 33,192 درآمد حاصل از سود اوراق بهادار  طبق اطالعیه عرضه

 1,500 درآمد ارزش گذاری سهام  طبق قرارداد  بله عضو هیأت مدیره  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

های  صندوق
تحت  
 مدیریت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید  
 ایرانیان

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید 

 65,119 های سرمایه گذاری درآمد مدیریت صندوق طبق امید نامه
 69,304 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد 

 649 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
 3,077,624 صدور واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه

 2,794,506 ابطال واحد سرمایه گذاری  امید نامهطبق 
 76,632 خرید اوراق بهادار سایر
 542,667 فروش اوراق بهادار  سایر

 23,144 درآمد حاصل از کارمزد ضمانت نقدشوندگی طبق قرارداد 
 110,755 درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

سرمایه گذاری اختصاصی  صندوق 
 بازارگردانی امید ایرانیان 

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید 

 47,124 های سرمایه گذاری درآمد مدیریت صندوق طبق امید نامه
 43 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
 7,059 سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 977,086 خرید اوراق بهادار سایر
 552,458 فروش اوراق بهادار  سایر

 149,994 واریز وجه جهت خرید سهام خزانه طبق بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید  
 ایرانیان

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید 

 30,071 های سرمایه گذاری مدیریت صندوقدرآمد   طبق امید نامه
 3 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
 757,205 صدور واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 659,569 ابطال واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 (15,414) سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 
 41,439 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 11 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 
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 نوع وابستگی  نام شخص وابسته شرح 
مشمول  

 129ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین  یمت 

 مبلغ  
 )میلیون ریال(

 388,273 صدور واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 333,841 ابطال واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 (282,347) سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 بله مدیران اجرایی  صندوق سرمایه گذاری آسمان امید 

 11,818 های سرمایه گذاری درآمد بازارگردانی صندوق طبق امید نامه
 10,996 بازارگردانیهزینه های  طبق قرارداد 

 9,689,348 صدور واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 7,813,809 ابطال واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 102,410 سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه  
 مهر

 بله سرمایه امید تحت مدیریت تامین 

 2,002 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 2 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
 130 صدور واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 1,256 ابطال واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 (1,147) سرمایه گذاری در صندوقسود )زیان( حاصل از   طبق امید نامه

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید  
 انصار 

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید 

 6,159 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 6,188 صدور واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 920 ابطال واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 98 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
 (818) سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری امید انصار

 71,456 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 40,059 های بازارگردانیهزینه  طبق قرارداد 

 171,247 خرید اوراق بهادار سایر
 525,268 فروش اوراق بهادار  سایر

 17,979 صدور واحد سرمایه گذاری  طبق امید نامه
 1,232 سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه
 76 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه

سایر 
اشخاص  
 وابسته

 بله سهامدار اصلی گروه سرمایه گذاری امید  بانک سپه
 80 هزینه های کارمزد بانکی  طبق قرارداد 

 110,623 درآمد حاصل از سود سپرده بانکی  مصوبه شورای عالی پول 
 400 درآمد ارزش گذاری و امکان سنجی طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  کویر تایر 

 700 درآمد ارزش گذاری سهام  طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  سرمایه گذاری سپه
 1,828 درآمد اجاره ساختمان طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر 

 500 درآمد ارزش گذاری سهام  طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  گوهران امید 
 7,764 کارگزاری معامالت اوراق بهادار طبق دستورالعمل سازمان بورس  بله عضو مشترک هیأت مدیره  کارگزاری بانک سپه
 1,879 کارگزاری معامالت اوراق بهادار طبق دستورالعمل سازمان بورس  بله عضو مشترک هیأت مدیره  کارگزاری بانک سینا
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 نوع وابستگی  نام شخص وابسته شرح 
مشمول  

 129ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین  یمت 

 مبلغ  
 )میلیون ریال(

  1,054 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران صندوق  احسان عسکری فیروزجانی  
  471 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران صندوق  سید علی خسروشاهی  

  1,060 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران صندوق  مرضیه خزائی
  655 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران صندوق  مهاجررهبری الیار 

  1,185 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران صندوق  محمد محمدی 
  652 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران صندوق  میالد رحمانیانی

 
 مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته   (: 25جدول ) 

 نوع وابستگی  نام شخص وابسته شرح 
های  حساب

دریافتنی 
 تجاری

های  حساب
دریافتنی 
 غیرتجاری

های  حساب
 پرداختنی تجاری

های  حساب
پرداختنی 
 غیرتجاری

پیش 
 ها دریافت

مانده طلب 
)بدهی( در  

31/ 03/1400 

مانده طلب 
)بدهی( در  

30/09/1399 

 سهامداران
 (64,052) (85,162) (88,639)  0  0  0  3,477 عضو هیأت مدیره  شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

  11  11 (250)  0  0  0  261 عضو هیأت مدیره  شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو 
  625  1,000  0  0  0  1,000  0 عضو هیأت مدیره  شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  

های  صندوق
 تحت مدیریت 

  169,468  101,717  0 (70) (123,377)  0  225,164 تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان 
  36,629  63,448  0  0 (8,168)  0  71,616 تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی امید ایرانیان 

  42,441  72,513  0 (22) 0  0  72,535 تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 
  78,600  51,940  0  0  0  0  51,940 تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 

  933  2,935  0  0  0  0  2,935 تحت مدیریت تامین سرمایه امید  گذاری مشترک گنجینه مهر سرمایه صندوق 
 (22,742) (12,643)  0  0 (114,456)  0  101,813 تحت مدیریت تامین سرمایه امید  گذاری با درآمد ثابت امید انصارصندوق سرمایه 
  3,188  9,347  0  0  0  0  9,347 تحت مدیریت تامین سرمایه امید  انصارگذاری با درآمد ثابت نوید صندوق سرمایه 

سایر اشخاص  
 وابسته

  7,944 (16,143)  0  0 (24,540)  0  8,397 مدیران اجرایی  صندوق سرمایه گذاری آسمان امید 
  2,669  3,863  0 (455)  0  4,318  0 مدیران اجرایی  موسسه فکر فردای امید

  208  208  0  0  0  208  0 مدیر صندوق   عبداله دریابر
  349  1,403  0  0  0  1,403  0 مدیر صندوق   احسان عسکری فیروزجانی

  55  55  0  0  0  55  0 مدیر صندوق  احسان طیبی ثانی
  435  905  0  0  0  905  0 مدیر صندوق   سید علی خسروشاهی

  57  1,060  0  0  0  1,060  0 مدیر صندوق  مرضیه خزائی
  0  655  0  0  0  655  0 مدیر صندوق  الیار مهاجررهبری 
  0  1,185  0  0  0  1,185  0 مدیر صندوق  محمد محمدی 
  0  653  0  0  0  653  0 مدیر صندوق  میالد رحمانیانی
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 نوع وابستگی  نام شخص وابسته شرح 
های  حساب

دریافتنی 
 تجاری

های  حساب
دریافتنی 
 غیرتجاری

های  حساب
 پرداختنی تجاری

های  حساب
پرداختنی 
 غیرتجاری

پیش 
 ها دریافت

مانده طلب 
)بدهی( در  

31/ 03/1400 

مانده طلب 
)بدهی( در  

30/09/1399 

های  شرکت
تحت کنترل  

 مشترک 

  3,037  3,037  0  0  0  0  3,037 عضو مشترک هیأت مدیره  لیزینگ امید شرکت 
  25  25  0  0  0  0  25 عضو مشترک هیأت مدیره  سیمان هرمزگان 

  0  40  0  0  0  0  40 عضو مشترک هیأت مدیره  شرکت پتروامید آسیا 
  300  322 (245)  0  0  0  567 عضو مشترک هیأت مدیره  کویر تایر 

  39,294  724  0  0  0  724  0 عضو مشترک هیأت مدیره  شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر 
 (967,328) (11,204)  0  0 (11,204)  0  0 هیأت مدیره عضو مشترک  کارگزاری بانک سپه

  300  300  0  0  0  0  300 عضو مشترک هیأت مدیره  شرکت چاپ و نشر سپه
 (175)  525  0  0  0  0  525 عضو مشترک هیأت مدیره  سرمایه گذاری سپه

 (10) (10)   (10)      0 عضو مشترک هیأت مدیره  سرمایه گذاری ساختمانی سپه
  7  7  0  0  0  0  7 عضو مشترک هیأت مدیره  امید تابان آسیا 
  8  125  0  0  0  0  125 عضو مشترک هیأت مدیره  گوهران امید 

 (1,250) (1,250) (1,250)  0  0  0  0 عضو مشترک هیأت مدیره  صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه
  84  67  0  0  0  0  67 عضو مشترک هیأت مدیره  مدیریت انرژی امید تابان هور 

سایر اشخاص  
 وابسته

  18,505  20,971  0  0  0  0  20,971 سهامدار غیر مستقیم  بانک سپه

 (650,385)  212,629 (90,384) (557) (281,744)  12,167  573,147 جم  
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 1400/ 9 /  3ماهۀ منتهی به    12برای    ارائه شده ۀ  با بودج   ماهه   6مقایسۀ عمکرد  
شده برای سال مالی  بینی را از حیث تحقق بودجۀ پیش   1400ماهۀ منتهی به خرداد ماه    6( عملکرد  26جدول ) 

 است.   شده قابل مشاهده بینی . همچنین درصد پوشش بودجۀ پیش نماید می بررسی    1400/ 09/ 30منتهی به  
 

 1400/ 9 /  3ماهۀ منتهی به    12برای    ماهۀ اول با بودجۀ ارائه شده   6  مقایسۀ عملکرد   (: 26جدول ) 
 )ارقام برحسب میلیون ریال( 

 عنوان 
ماهۀ منتهی به   6عملکرد 

31/ 03/1400 
بینی شده برای سال  پیش بودجۀ 

   9/14 /  3مالی منتهی به 
درصد  
 پوشش 

مجموع درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق  
 بهادار 

491,256 956,089 51% 

 نویسی درآمد حاصل از تعهد پذیره 
 اوراق بدهی 

455,500 250,000 182% 

های درآمد حاصل از مدیریت صندوق
 گذاریسرمایه

297،087 1,223,554 24% 

و   درآمد حاصل از خدمات مشاوره مالی
 گذاریسرمایه

8,550 24,104 35% 

و   گذاری در اوراق بهادارسود حاصل از سرمایه
 گذاری های سرمایهصندوق

1 005 585 3,843,712 26% 

 گذاری در  سود حاصل از سرمایه
 های بانکی سپرده 

110,762 10,075 1099% 

 %38 6,307,534 740  368  2 جم  کل درآمدها 
 %42 (878,817) (371,064) های عملیاتی هزینه 
 %101 1,828 1,843 های غیر عملیاتیسایر درآمد
 %37 5,430,545 1,999,520 از کسر مالیات سود  بل 

 %57 (771,354) ( 810,202) هزینه مالیات بر درآمد
 %35 5,075,775 1,796,710 سود خالص 

 
سال مالی    ه ماه   6گذاری در  های سرمایه الیل عدم تحقق بودجه در بخش درآمد حاصل از مدیریت صندوق د 

 : 1400/ 9 /  3منتهی به  
ماه موجب خروج منابع    های بازار سهام از ابتدای شهریور کاهش شاخص   وضعیت نامناسب بازار سهام و   - 1

بذر امید آفرین نیز کاهش    ۀ گذاران از صندوق سهامی شد و لذا استقبال از واحدهای صندوق قابل معامل سرمایه 
شرکت برای دسترسی به منابع مالی، مقرر شده بود    ۀ یکی از سهامداران عمد های  . همچنین مطابق برنامه ت یاف 

حجم بزرگی از سهام تحت تملک آن شرکت به صندوق سهامی بذر منتقل و واحدهای آن در بازار به فروش  
زمان  سفانه به دلیل شرایط نامساعد بازار سهام و پیچیده بودن فرآیند بازطراحی این ابزار مالی در سا أ رسد که مت 

 بورس و اوراق بهادار تاکنون این اهداف محقق نشده است. 
امید ایرانیان و امید انصار در شش ماه    ۀ تأمین سرمایه امید به عنوان مدیر دو صندوق با درآمدثابت گنجین   - 2

دارایی  حجم  افزایش  برای  طرح  چندین  همزمان  طور  به  خود  مالی  سال  در  ابتدایی  مدیریت  تحت  های 
 نها به دالیل زیر تاکنون به نتیجه نرسیده است: آ های با درآمد ثابت را دنبال کرده است که برخی از  صندوق 

واحدهای    ۀ )به خصوص بانک انصار به عنوان دارند   ها بانک ادغام    ۀ جلس با عنایت به عدم ثبت صورت   - الف 
ها، امکان برگزاری مجامع این صندوق به ویژه  ممتاز صندوق امید انصار( در بانک سپه نزد ادارۀ ثبت شرکت 



   3/14  /31منتهی به حسابرسی شده  ه ماه   6های مالی صورت  بر اساس
 

 

56  

  

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

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

مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق به دلیل عدم امکان حضور نماینده فعلی دارندۀ واحدهای ممتاز وجود  
ز این رو سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات جاری بر فعالیت صندوق های سرمایه  ندارد، ا 

گذاری، از صدور واحدهای جدید در صندوق جلوگیری کرده و صرفًا امکان ابطال برای سرمایه گذاران فراهم  
ادغام و با سازمان بورس    ها و مکاتبات متعددی با بانک سپه برای تسریع در ثبت صورتجلسات است. پیگیری 

و اوراق بهادار برای در نظر گرفتن شرایط ادغام و صدور مجوز برای امکان ثبت درخواست صدور واحدهای  
 مثبتی نرسیده است.   ۀ گذاری صورت گرفته است که تاکنون به نتیج سرمایه 

تأمین سرمای   - ب  ثابت گنجین   ۀ شرکت  با درآمد  افزایش حجم صندوق  برای  های  ایرانیان طرح امید    ۀ امید 
گذاری در شعب  متعددی را در دست اجرا دارد که یکی از مهمترین آن ها بازاریابی و فروش واحدهای سرمایه 

طوالنی بودن فرآیند مذاکرات و پیچیدگی سازوکارهای موجود، در حال    علیرغم ی مختلف است که  ها بانک 
ی ادغامی )شامل انصار، قوامین،  ها بانک سازی این برنامه در شعب بانک سپه و  حاضر مجوزهای الزم برای پیاده 

حکمت و مهر اقتصاد( تاکنون محقق شده است که نتایج آن در شش ماه دوم سال مالی و سال مالی آتی  
 ان خواهد شد. نمای 

 
 گذاری: های سرمایه گذاری در اوراق بهادار و صندوق عدم تحقق بودجه شش ماهه در بخش سود حاصل از سرمایه 

های بازار سهام در شش ماه گذشته و الزام صندوق های با درآمد ثابت به رعایت  به دلیل کاهش شاخص   - 1
قبل   سال  به  نسبت  ها  صندوق  این  بازدهی  سهام،  نصاب  بازدهی  حد  دلیل  همین  به  و  یافته  کاهش 

 گذاری با درآمد ثابت نیز کاهش داشته است. های سرمایه گذاری منابع مازاد متعلق به شرکت در صندوق سرمایه 
  600 1بانک گردشگری، مبلغ حدود    ۀ شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان متعهد پذیره نویسی افزایش سرمای   - 2

ق تقدم استفاده نشده اختصاص داده است که به دلیل مفاد قرارداد فیمابین درآمد  میلیارد ریال را برای خرید ح 
 آن تاکنون شناسایی نشده است. 

های سهامی و مبتنی بر گواهی  گذاری منابع متعلق به شرکت در صندوق بازدهی محقق شده از محل سرمایه   - 3
های بازار سهام و کاهش  ل کاهش شاخص تحت مدیریت، از میزان برآورد شده در بودجه به دلی   یی طال   ۀ سپرد 

 طال در بورس کاال کمتر بوده است.   ۀ قیمت گواهی سپرد 


