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بندی تأمین مالی و همچنین مبلغ منابع مالی هایی از قبیل: روش بهینه و زمانمشاوره در زمینه ارائه -1
بندی عرضۀ اوراق بهادار؛ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه مورد نیاز؛ روش و پیشنهاد زمان

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

 سازیها؛ امور مدیریت ریسک؛ آمادهدر این زمینه؛ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت
و انجام کلیۀ امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی  بندیبندی توسط مؤسسات رتبهها جهت رتبهشرکت

های جدید، توسعه، تکمیل، گذاریها در موارد سرمایهگذاری؛ خدمات مورد نیاز شرکتاز آنها؛ امور سرمایه
 ؛گذاری اوراق بهاداربندی و قیمتریزی، بودجهبرنامه

 بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ -2
 انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینۀ ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن؛ -2
 ها؛خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ارائه -4
 ها؛خدمات مدیریت دارایی ارائه -5
 گذاری در آنها؛ور و سرمایههای مزبگذاری و ادارۀ صندوقهای سرمایهخدمات مرتبط با صندوق ارائه -6
 کارگزاری؛ -1
 گری؛کارگزار/معامله -1
 سبدگردانی؛ -9
 بازارگردانی؛ -10
 پردازش اطالعات مالی؛ -11
و مؤسسات مالی اعتباری  هابانکگذاری نزد های سرمایهگذاری منابع مازاد شرکت در سپردهسرمایه -12

 ؛هابانکمعتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا 
ی نویسها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره، بیمههابانکجلب حمایت  -12

 اوراق بهادار؛
  ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛کمک به شرکت -14
 ؛نامهت صدور، تأیید و قبول ضمانتها جهکمک به شرکت -15
 فعالیت تأمین مالی جمعی. -16
 

 ماموریتبیانیۀ 
ستراتژی مدون، برآنیم تا با برنامه سالمطابق ا سب در  شرو برترین خدمات مالی راریزی منا ه ب های پی

 نماییم: ارائهبه مشتریان کلیدی شرکت  شرح ذیل،
ازی تأمین مالی از طریق انتش  ار اوراق منفعت، ص  کوک جعاله، خرید دین، ص  ندوق س  تنوع -

 پروژه؛
 سبدگردانی؛ -
 ابزارهای نوین مالی؛ طراحی و پیشنهاد -
اندازی و مدیریت ص  ندوق جس  ورانه، ص  ندوق طال، س  ازی مدیریت دارایی از طریق راهتنوع -

 صندوق با درآمد ثابت و صندوق امالک و مستغالت و صندوق کاالیی؛
 مدیریت دارایی و بازارگردانی سهام؛ -
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 مدیریت ریسک؛سازی پیادهمشاوره در حوزۀ  -
 اساس جدیدترین الگوها؛ها بر اصالح ساختار شرکت -
 اندازی ابزارهای مشتقه؛راه -
 اندازی معامالت الگوریتمی؛راه -
 نویسی سهام؛انجام تعهد پذیره -
 الملل؛مشاورۀ تأمین مالی بین -
 گذار خارجی؛جذب سرمایه -
 های توجیهی صنایع و ... .د طرحها به عنوان ناظر مالی، تأییایفای نقش در پروژه -

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

 مبنای فعالیت شرکت قرار خواهد گرفت:
 ؛REIT تأمین مالی دولت در زمینۀ -
 های بزرگ طرح توسعه(؛)شرکتهای متقاضی اصالح ساختار شرکت -
 های بزرگ؛گذاریهای بازنشستگی، بیمه، نهادهای مالی و سرمایهصندوق -
 بنیان(؛های دانشکار جدید )مانند شرکتواندازی کسبمتقاضیان راه -
 گذاران خارجی(؛متقاضیان پوشش ریسک )سرمایه -
 (؛گذاران نهادی و حقیقی داخلی )بازار پول، بازار سرمایه سرمایه -
 محور فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؛های پروژهشرکت -
 های فلزی و فلزات اساسی.محور فعال در صنعت استخراج کانههای پروژهشرکت -

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

 خواهد داشت که مهمترین آن به شرح زیر است:
 های ناظر بر فعالیت شرکت؛ نامهها و آیینتغییرات گسترده دستورالعمل -
 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 خدمات متمایز و متنوع به مشتریان در بازارهای جدید نیازمند ایجاد شایستگی 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 نظامالمللی، ارتقای سرمایهبین
 

  



 13/60/3066ماهه حسابرسی نشده منتهی به  9های مالی صورت بر اساس
 

 

4  

  

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

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

 اهداف استراتژیک
 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؛ -
ستمر منابع  - سازی م سانی خلق مزیت رقابتی از طریق توانمند سانی موجوان د و جذب منابع ان

 کارآمد و نگهداشت آن از طریق مکانیزم جبران خدمات استراتژیک.
 

 دستاوردهای شرکت
 میلیارد ریال انواع اوراق صکوک بدهی؛ 04،044نویسی مبلغ تعهد پذیره -
قبولی سمت قرارداد  0، یابی سهامارزشقرارداد  8، قرارداد مشاورۀ افزایش سرمایه 01انعقاد  -

قرارداد  7 و پذیرش ۀمشاورقرارداد  7، امکان سنجی مالیقرارداد  2، نویسی سهامپذیرهتعهد 
 ؛قبولی سمت تعهد خرید

اوراق دولتی آموزش و پرورش، اوراق مرابحۀ وزارت تعاون، اوراق منفعت  تعهدات بازارگردانی -
صبا اروند امید، اوراق مرابحۀ گل گهر، اوراق مرابحۀ ایران خودرو، اوراق اجارۀ اعتماد مبین، 
اوراق مرابحۀ سایپا، اوراق صکوک رهنی ایران خودرو، اوراق اجارۀ گل گهر، اوراق اجارۀ توسعۀ 

ن، اوراق مشارکت شهرداری تبریز، اوراق شهرداری کرمانشاه، اوراق سلف شرکت مالی مهر آیندگا
 توسعۀ نفت و گاز صبا اروند، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان و اوراق مشارکت شهرداری زنجان

 ؛میلیارد ریال 15،714 ارزشبه مجموعًا 
میلیارد  93،235حجم گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به سرمایه مدیریت صندوق -

گذاری میلیارد ریال، صندوق سرمایه 9،195گذاری بذر امید آفرین به حجم ریال، صندوق سرمایه
گذاری اختصاصی بازارگردانی میلیارد ریال، صندوق سرمایه 9،520زرافشان امید ایرانیان به حجم 

مهر )مختلط( به  ۀگذاری گنجینسرمایه میلیارد ریال، صندوق 24،199امید ایرانیان به حجم 
میلیارد ریال و  520گذاری نوید انصار به حجم سرمایه ریال، مدیریت صندوق میلیارد 000حجم 

 میلیارد ریال؛ 94،709گذاری امید انصار به حجم سرمایه مدیریت صندوق
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از گذاری در صندوق سرمایه شرکت 01بازارگردانی سهام  -

آهن مولد نیروگاهی جهرم، سنگ ۀسیمرغ، توسع های تأمین سرمایۀ امید،جمله شرکت
ی بازنشستگگذاری صندوق ، سرمایهسپه یگذار سرمايه، چادرملوی صنعت وی معدنگهرزمین، 

هان مجتمع ج، شانديز ۀپديد یبين الملل ۀتوسع، ترانس نيروها، سیمان داراب، کارکنان بانک
 ؛یميراث فرهنگ یگذار گروه سرمايه و ، بانک گردشگریفوالد سيرجان

 .با درآمد ثابت آسمان امیدگذاری سرمایهبازارگردانی فعال در صندوق  -
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 شدههای شناسایی ریسک
سازی اقدام به پیاده 1296از سال  روی خودهای پیشمدیریت ریسک با هدفامید  ۀشرکت تأمین سرمای

 پنج گامدر  مدیریت ریسک سازمانی بر همین اساس،است.  نموده (ERM) مدیریت ریسک سازمانی
 ها واجرای استراتژی( 4)ها، اتخاذ استراتژی( 2)تحلیل و ارزیابی، ( 2)ها، شناسایی ریسک( 1)شامل 

شرکت تأمین سرمایۀ امید از  مدیریت ریسکگردد. در این راستا کمیتۀ ، انجام میو کنترل ارزیابی (5)
ک کمیتۀ مدیریت ریسمدیرۀ شرکت، آغاز به کار کرد.  هیأتتوسط  کمیتهتصویب منشور  با 1296سال 

( یک نفر خبرۀ 2( رئیس کمیته )یکی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره(، 1عضو شامل  1متشکل از 
)دارای مدرک دکترای مرتبط( با پیشنهاد رئیس ( یک نفر خبرۀ مدیریت ریسک 2صنعت تأمین سرمایه و 

کمیته )عضو منتخب هیئت مدیره در کمیته( و تصویب هیئت مدیره به عنوان دارندگان حق رأی و 
 و مالی معاون( 6 بازار، توسعۀ و گذاری( معاون سرمایه5( معاون خدمات مالی، 4معاونین شرکت )

. است رأی حق بدون اعضای عنوان به( ایشان نمایندگان یا) مالی مهندسی و ریسک مدیر و( اداری
 داقلح حضور با جلسات. یابدمی حضور جلسات در کمیته دبیر عنوان به مالی مهندسی و ریسک مدیر

 در شرایط مقتضی تشکیلو یابد میشامل رئیس کمیته و یکی از اعضای خبره رسمیت  اعضا از نفر 2
و در نهایت  گیردمیشده مورد بررسی قرار  نتایج مطالعات انجام و رو های پیششود، ریسکمی

در صورت تصویب، استراتژی مقابله با  .گرددمی ارائهمدیره هیأتبه  ،پیشنهادهای کمیته برای تصویب
های تأمین گردد. شناسایی ریسکریسک به واحدهای ذیربط ابالغ و در فرآیندهای شرکت جاری می

 معتبر و شناخته شده در سط  دنیا انجام گرفته است. هایو مدل هاتکنیک اساسبر امید  ۀسرمای
 دهد.های شناسایی شدۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید را نشان میبندی ریسک(، طبقه1نمودار )
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 های تأثیرگذار بر کسب و کار شرکتریسکنمودار (: 1نمودار )
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 :ارائه شده است ۀ امید،شرکت تأمین سرمایهای مترتب بر تعاریف ریسک (،2)در جدول 
 

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

 گذاریهای اعتباری و سرمایه. ریسک3

 ریسک کفایت سرمایه
سی نویکفایت 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
ناشی از کاهش  های شرکتریسک سیاسی مترتب بر اوراق بهادار و دارایی

 رتبۀ اعتباری کشور.
 نویسی شرکت.ریسک عدم توانایی در فروش اوراق تحت تعهد پذیره نویسیریسک 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 داراییگذاریتغییر در ارزش یا بازده سرمایهریسک 

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. ریسک1

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

 وکار.کسب

 ریسک شهرت

هد خواتواند 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

 رهای خود مد نظر قراهای اخالقی و انسانی را در فعالیتاینکه 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
اصول های الزم و یا عدم رعایت ریسک عدم وجود ساختارها و کمیته

 حاکمیت شرکتی.

 پذیری اجتماعیریسک مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکت نسبت به های ناشی از عدم مسئولیتریسک زیان

 نفعان و عموم مردم جامعه.ذی
 . ریسک سیستمیک0

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

ای از طریق ایجاد تأثیر واکنشی زنجیره بازارهای مالی و حتی اقتصاد جهانی
 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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 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 تعریف ریسک نوع ریسک

 ریسک عدم ارتقای شغلی
غلی شنامۀ شغلی یا توافقات شفاهی در راستای ارتقای ریسک انحراف از آیین

 نیروی انسانی.

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

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

 ریسک عدم رعایت هنجارهای سازمانی از سوی پرسنل شرکت. فتارریسک ر

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

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

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

 مدل مورد استفاده برای ارزیابی اطالعات کّمی شرکت.

 ITافزار و ریسک نرم
ری و افزاهای نرمهای ناشی از ناتوانی یا عملکرد ضعیف سیستمریسک زیان

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

 ریسک زیان ناشی از فرایندهای ناکارآمد یا غیراثربخش. ریسک فرایندها

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

های های ناظر مرتبط با فعالیتکدهای رفتاری و استانداردهای سازمان
 وکار شرکت.کسب

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

 بازارگردانی شرکت. در فعالیت
 های عملیاتی خارجی. ریسک0

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

کشور، منطقه و حوزۀ فعالیت، عملیات، قراردادها، مشتریان قوانین و مقررات 
 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

 
بزارهایی ها و ادیتاسنتر ریسک، داشبورد ریسک، نقشۀ ریسک و بیانیۀ اشتهای ریسک از جمله تکنیک

 شرکت تأمین سرمایهشوند. کارگیری میمند ریسک در شرکت، بههستند که در راستای مدیریت هدف
ادر است ، ق(2شده در جدول )ی اشارههاای ریسکگیری دقیق و تحلیل منظم و دورهامید با اندازه

های پیشنهادی در کمیتۀ ها اعمال نماید. استراتژیهای مؤثر را در راستای مدیریت این ریسکاستراتژی
دی بنشوند. اولویتها در قالب تئوری و عمل پایش میریسک مورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشی آن

نظر خبرگان و مدیران  ساسبر ادر قالب نقشۀ ریسک  های موجود در شرکت تأمین سرمایۀ امیدریسک
 است: (2)به شرح نمودار  شرکت،
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 (021) 54906تلفن:  2ن خرمشهر، کوچه شکوه، شماره تهران، خیابا

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

 (9319(: نقشۀ ریسک )ماتریس ریسک( شرکت تأمین سرمایۀ امید )سال 2نمودار )

 
اساس شدت اثر  بر 20/09/1299ماهٔه منتهی به  12در دورٔه  های شناسایی شدهریسک (9)در جدول 

 بندی شده است.رتبه
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 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 شدت اثر بر اساسشده ی شناساییهابندی ریسکرتبه(: 1جدول )
 رتبه شمارۀ متناظر در نقشٔه ریسک نام ریسک

 1 22 ریسک سیاسی
 2 1 ریسک رقابت

 2 5 ریسک نرخ سود
 4 6 ریسک نرخ ارز

 5 14 ریسک منابع انسانی
 6 15 ریسک مدیریت

 1 21 ریسک قوانین و مقررات
 1 10 ریسک قیمت سهام شرکت

 9 2 ریسک طرف مقابل
 10 12 ریسک سیستمیک

 11 9 ریسک نوآوری
 IT 11 12افزار و ریسک نرم

 12 1 ریسک سرمایه
 14 4 نویسیریسک فروش اوراق در پذیره

 15 1 ریسک شهرت
 16 22 ریسک رویداد

 11 11 ریسک فرایندها
 11 16 ریسک مدل

 19 20 ریسک عدم ایفای تعهدات بازارگردانی
 20 2 ریسک نقدینگی

 21 11 ریسک حاکمیت شرکتی
 22 19 ریسک انطباق

 22 12 پذیری اجتماعیریسک مسئولیت
 

 تاس آن از حاکی ریسک نقشۀ قالب در امید سرمایۀ تأمین شرکت هاینتایج تجزیه و تحلیل ریسک
کمتر شده  0931نسبت به سال  0939 سال در رقابت و انسانی منابع شهرت، هایریسک اثر شدت که

 0931نسبت به سال  0939 سال در نقدینگی و سرمایه هایاست. اما از سوی دیگر، اهمیت ریسک
 یادیز تغییر قبل سال به نسبت شرکتی حاکمیت ریسک اهمیت میزان همچنین. است افزایش یافته

 رکتی،ش 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 ریسکاستمایه و منابع انسانی، دچار تغییر نشده سر
 در اآنه 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 شدت2. نمودار )است اهمیت حائز بسیار شده،
لغایت  1296های های با اهمیت شرکت تأمین سرمایۀ امید را طی سالو کنترل برخی از ریسک ریسک(

های مذکور های مدیریت و کنترل ریسک(، برخی از استراتژی4جدول )در دهد. همچنین نشان می 1299
 شود. که توسط شرکت تأمین سرمایۀ امید مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه می
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 3199 لغایت 3190 ز منظر شدت اثر و کنترل از سالهای با اهمیت شرکت تأمین سرمایه امید امقایسٔه ریسک(: 1) نمودار
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 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 های با اهمیتهای مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید برای ریسکاستراتژی :(0جدول)
 استراتژی عنوان ریسک ردیف

 ریسک شهرت 1
 ؛های ریسک شهرتدر راستای مدیریت شاخص منظمای و اقدامات دوره -
 نفعان در راستای ارزیابی وضعیت ریسک شهرت؛دریافت بازخورد به صورت منظم از ذی -

 ریسک سرمایه 2

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

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

2 
ریسک حاکمیت 

 شرکتی

، کمیتۀ گذاریریسک، 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

های تصمیمگیری و نظارت بر گذاری در راستای تصمیمبرگزاری جلسات کمیتۀ سرمایه -
 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

ساالری و بهبود گریدینگ منابع انسانی شرکت در راستای شایستهاجرای فرایند ری -
 وضعیت درآمدی کارکنان؛

مزایای نقدی و غیرنقدی برای ایجاد انگیزه در راستای  تنوع رفاهی وتسهیالت م ارائه -
 های نگهداشت منابع انسانی خبره؛سیاست

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

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

 
 بررسی وضعیت ر ابت و ریسک ر ابتی

بازار مالی ایران شرکت تأمین سرمایه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در  10 در حال حاضر
 ، درایهسرمای تأمین غیر رقبای سایر با و یکدیگر با مختلف هایفعالیت هستند که در حوزه مشغول به

 لهجم آن از که است شده تعریف مختلفی هایرسی ریسک رقابت، شاخصبر جهت. هستند رقابت حال
 و جینی ضریب برتر، های، شاخص نسبت تمرکز بنگاه)HHI( 0هیرشمن   هرفیندال شاخص به توانمی

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

ز اکه بیانگر تمرکز کامل صنعت متشکل از یک شرکت است.  است 10،000 رقم این شاخصبرای  مقداری
 1،500برای شاخص بین  است.تی باشد بازار رقاب 1،500 مقدار در صورتی که شاخص کمتر ازسوی دیگر، 

 .شوددر نظر گرفته میبازار 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 1292 و 1291 هایسال طی نویسیپذیره تعهد بخش در که ایبه گونه ،تمرکز را در پیش گرفته است
 قرار رقابتی نسبتاً  وضعیت در بازار 1294 و 1292 هایسال در که حالی در است بوده متمرکز شدت به

                                                      
1. Herfindahl-Hirschman Index 
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 (021) 54906تلفن:  2ن خرمشهر، کوچه شکوه، شماره تهران، خیابا

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

های بعدی، بازار به تناوب از وضعیت رقابتی به وضعیت متمرکز تغییر وضعیت داشته . در سالدارد
، مقدار 1400ماهۀ ابتدایی سال  6رقابتی بوده اما در دورۀ  1،141شاخص با رقم  1299است. در سال 
 رقابتی است.افزایش داشته که نشانگر بازار نسبتًا  1،196شاخص به رقم 

 
بر اساس  3066لغایت  3193های نویسی و مدیریت دارایی طی سالدر صنعت خدمات تعهد پذیره ر ابت میزان (:5جدول )

 HHIشاخص 
 11111 1933 1931 1931 1931 1931 1931 1939 1931 1931 حوزۀ خدمات

 1،196 1،141 9،4842 0،102 0،972 0،297 0،352 0،811 9،098 0،308 نویسیتعهد پذیره
 خدمات مدیریت داریی 

 )با درآمد ثابت(
2،571 2،571 9،730 0،490 380 388 823 550 611 901 

خدمات مدیریت داریی 
 (ی)سهام

778 054 2،054 9،947 9،103 105 540 344 1007 321 

 
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 1294

 شود.به شدت رقابتی محسوب می حوزۀ فعالیت،
 ۀ( وضعیت، اندکی متفاوت بوده و دورۀ تمرکز بازار، بازیخدمات مدیریت دارایی )سهام ۀدر حوز
بازار به سمت  1295تا  1291های ای که طی سالتری را به خود اختصاص داده است به گونهطوالنی

به بعد  1296شود اما از سال به شدت متمرکز محسوب می 1295کاهش رقابت حرکت کرده و در سال 
 طی سه سال اخیر، شاهد اندکی کاهش رقابت با این وجود،ایم؛ بازاری رقابتی در این حوزه بوده شاهد

گویای بازاری رقابتی در این  بوده که 0،511کمتر از  ایم اما همچنان عدد شاخصبوده و افزایش تمرکز
 باشد.حوزه می

نویسی تعهد پذیره هایدر حوزهرا برای فعالیت صنعت مالی  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. 
 

  

                                                      

 0044 شهریور 90ماهۀ منتهی به  5دورۀ  .0

 عضو یک عنوان به سرمایه تأمین غیر هایشرکت کلیه سهم نویسی،برای تعهد پذیره HHI شاخص ۀمحاسب در سویی از کهبا توجه به این. 2
 جهش یکباره به 0938 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 0938درصد در سال  08به حدود  0937درصد از سهم بازار در سال  04حدود  از و داشته
 .است داشته محسوسی تغییر دیگر
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 3066 لغایت 3193های نویسی و مدیریت دارایی طی سال(: میزان ر ابت در صنعت خدمات تعهد پذیره0نمودار )

 
 

پایان سال  ماهۀ منتهی به 02های مالی مربوط به صورت برخی از مهمترین اطالعات مالی( 5جدول )
 شده است: ارائهامید  ۀهمراه اطالعات شرکت تأمین سرمای به 0شرکت تأمین سرمایه 8 ه برایمالی گذشت

 
 ریال( میلیارد) شرکت تأمین سرمایه در پایان سال مالی گذشته (: مقایسۀ اطالعات مالی شرکت با 1جدول )

 سپهر مسکن کاردان تمدن امین ملت نوین لوتوس امید شرح
 94/43/0933 90/45/0933 94/02/0933 94/43/0933 90/45/0933 94/02/0933 94/02/0933 94/04/0933 94/43/0933 پایان سال مالی

 20،193 0،379 05،427 92،011 16،031 22،340 91،488 25،954 08,310 هاجم  دارایی
 1،418 392 0،297 00،038 4،153 1،913 8،398 8،529 2,380 هابدهی جم 

 3،444 2،444 2،444 1،144 1،000 00،444 3،444 3،444 3،144 سرمایه
 05،080 0،400 00،783 24،517 11،926 07،100 25،003 07،797 01,357 مالکانهحقوق 

 3،154 0،055 8،072 09،099 5،446 1،380 09،207 04،897 5,030 درآمد عملیاتی
 8،115 0،042 8،448 02،193 4،410 1،792 02،332 0،480 5,039 سود عملیاتی

 5،890 0،904 7،999 00،742 4،210 1،907 02،142 8،055 1,380 خالص سود

 
 نرخ ارز نوسان ریسک

 نرخ تنوسانا 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 تواندمی که است ارز

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

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 آن1
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باشد، قیمت دالر در حدود  0044ماه  شهریور 90با تکیه بر شاخص دالر آمریکا، اگر مبنای مقایسۀ دالر 
ا محدودیت در ظرفیت لذبرابر شده است.  5/1 حدود 0935سال  انتهای ریال است که نسبت به 271،204

به مانند شود شرکت تأمین سرمایه امید کفایت سرمایه ناشی از کاهش ارزش پول ملی موجب می
نویسی برای تمامی متقاضیان به خصوص دات پذیرههقادر به انتشار اوراق و پذیرش تعسابق، 
افزایش ریسک از دست دادن مشتری و تواند در بلندمدت به نباشد. این موضوع می های گروهشرکت

سپس ریسک رقابت و در نتیجه کاهش درآمد در بازار منتهی گردد. همچنین این موضوع بر میزان 
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 سال7در جدول ) اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

شود، علیرغم افزایش سرمایۀ همانطور که مشاهده می مورد بررسی قرار گرفته است. 0044لغایت  0935
میلیارد ریال، سرمایۀ شرکت  3،144میلیارد ریال به رقم  0،344های مورد بررسی از شرکت در طول سال

 ت.درصدی، به یک سوم مقدار تقلیل یافته اس 74 بیش از برحسب نرخ دالر، با کاهش
 

 1111لغایت  1931های (: تغییرات سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دالر طی سال1جدول )
 سرمایۀ دالری آزاد )ریال( نرخ دالر سرمایه )میلیون ریال( پایان دورۀ مالی ردیف

0 94/43/0935 0,344,444 00,732 007,207,924 
2 94/43/0937 0,344,444 042,158 07,779,081 
9 94/43/0938 7,444,444 027,349 10,728,370 
0 94/43/0933 3,144,444 219,354 97,047,055 
1 90/06/0044 3,144,444 271,204 90,103,431 

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

میلیارد ریال  01،244به  3،144میلیارد نموده که مرحلۀ اول آن از مبلغ  24،444میلیارد ریال به مبلغ  3،144
مدیرۀ شرکت  هیأتریال به میلیارد  24،444به  01،244در انتظار تصویب مجمع بوده و مرحلۀ دوم آن از 

 تفویض گردیده است.
 

یق بازار سرمایه   تأمین مالی دولت از طر
ها از طریق های دولتی و شهرداریهای اخیر شاهد افزایش حجم تأمین مالی دولت و سازماندر سال

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

هزار میلیارد ریال مانده اوراق بدهی منتشره در بازار برای  4،224سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود 
درصد  9/11 ،درصد متعلق به دولت 5/16هزار میلیارد ریال معادل  2،142، حدود 1400ماه  شهریورپایان 

هزار میلیارد ریال( مربوط  66درصد ) 5/1هزار میلیارد ریال( سهم اوراق شرکتی و مابقی یعنی حدود  516)
ای ههای تأمین سرمایه و صندوق، شرکتشده آمار منتشر بر اساس ها است.به اوراق مشارکت شهرداری

یکی از مشتریان پرقدرت اوراق دولتی در بازار هستند که هم به عنوان  آنهاگذاری تحت مدیریت سرمایه
نی آفرینویس و بازارگردان در فرآیند انتشار و فروش آن نقشگذار و هم به عنوان متعهد پذیرهسرمایه

 کنند.می
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 نرخ بهرهریسک تغییرات 
تأمین سرمایۀ  های مالی شرکتی از ریسک های با اهمیت و اثرگذار بر سودآوری و ارزش دارایییک

ها، تعهدات، امید، ریسک نرخ بهره بوده و تغییرات آن به طور محسوس و مستقیم بر ارزش دارایی
گردان ار از یک سو متعهد و باز شرکت تأمین سرمایۀ امیدکفایت 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
های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای گذاری در سپردهاز درآمدهای آن از محل سرمایه

واقعی بر عایدی سهامداران  گذاری، حاصل می شود. لذا تغییرات نرخ بهرۀ اسمی وهای سرمایهصندوق
تأمین سرمایۀ امید تأثیر مستقیم دارد. مدیریت ریسک و مهندسی مالی همراه با کمیتۀ مدیریت  شرکت

الی های پولی و مسیاست ،گذاری، با تحلیل بنیادی متغیرهای کالن اقتصادیریسک و کمیتۀ سرمایه
های ها با استفاده از شاخصحساسیت دارایی بانک مرکزی و دولت، ارزیابی نوسانات نرخ بهره و تحلیل

ای و نظارت پیوسته بر پرتفوی سناریوهای مختلف نسبت به ارزیابی دوره قالب دیرش و تحدب، در
 نماید.ها اقدام میگذاریسرمایه

 
 های بالقوه و شیوۀ مدیریت آن در حوزۀ ریسک تغییرات نرخ بهرهریسک(: 1جدول )

 شیوۀ مدیریت بالقوههای ریسک نوع تغییر

افزایش 
 نرخ بهره

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

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

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

 نویسی شرکتپذیره
مدیریت نرخ اوراق تحت تعهد در قراردادهای 

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

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

کفایت نقدینگی الزم در راستای ایفای ریسک عدم 
 تعهدات بازارگردانی

وابستگی بیشتر شرکت به درآمدهای حاصل از سود 
 سپردۀ بانکی

 هارصد منظم بازار و استفادۀ بهینه از فرصت

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 

 ترسوی ناشر به علت امکان تأمین مالی با نرخ پایین
- 

گذاری با درآمد های سرمایهکاهش بازدهی صندوق
ر ها دثابت به دلیل آنکه بیشتر منابع این صندوق

 شودگذاری میسرمایههای بانکی سپرده

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

 نرخ بهره
 

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

گردد. پژوهشگران، ستمزد ایشان را شامل میمختلفی نظیر استخدام، آموزش، انگیزش و حقوق و د
های دانند. سازمانهای انسانی را به عنوان یک دارایی استراتژیک و با ارزش برای سازمان میسرمایه

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



 تفسیری مدیریتگزارش 
 

 
  

17  
  

 

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

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

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

نمودار ریسک مصوب کمیتۀ  بر اساس وی انسانی است.آن مبتنی بر دانش و تخصص افراد است، نیر
های ای از ریسکمدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید، ریسک منابع انسانی به عنوان زیرمجموعه

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

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

 هایصندوق تعدد ،گذاریسرمایه مشاورۀ و سبدگردانی هاین شرکتهمچو گذشته هایسال
 ذبج 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
 یروین 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

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

 .نماید مدیریت را خبره انسانی
 

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

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

های شرکت طی حاشیه سود خالص و بازده دارایی .است( 9کمی ریسک شهرت به شرح جدول )
های روند صعودی و وضعیت مناسبی داشته است. همچنین از منظر مدل 1299لغایت  1294های سال

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

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

 شود.ته است و لذا از ریسک شهرت کاسته میوضعیت جبران خدمات کارکنان بهبود یاف
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 (: تجزیه و تحلیل ریسک شهرت شرکت تأمین سرمایۀ امید9جدول )
 3199 1931 1931 1931 1931 1931 سال مالی

 32% 89% 80% 80% 88% 85% حاشیه سود خالص )درصد(
 90% 29% 24% 22% 27% 22% (درصد) هابازده دارایی

 هایمدل
 ورشکستگی

 Z2 59/0 1 39/0 20/9 70/5 03/08آلتمن 
 41/0 30/2 02/2 87/9 57/0 93/9 مدل اسپرینگیت
 -18/7 -7 -7 -7 -5 -8 مدل زمیجوسکی

 حقوق و
 دستمزد کارکنان

 010,074 003,000 75,401 10,412 07,803 00,023 حقوق و دستمزد )میلیون ریال(
 23% 17% 40% 09% 16% 25% میزان افزایش )درصد(

 0/95% 4/91% 3/25% 2/8% 3/5% 0/00% تورم )منبع: مرکز آمار ایران(
 

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

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

 مید با حداقل ریسکبندی اعتباری بر مبنای کفایت سرمایه، شرکت تأمین سرمایۀ ادارد. از نظر رتبه
 جموع،در مدر میان صنعت متعلق به این شرکت است.  هاباالترین رتبهیکی از که  چراممکن روبرو است، 

 های مالی از وضعیتشرکت تأمین سرمایۀ امید به عنوان یک نهاد مالی فعال و به عنوان یکی از واسطه
 .مطلوب استت شهرت خوبی برخوردار است و تصویر ذهنی برند برای این شرک

 
 ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی شامل دو نوع ریسک است. ریسک نقدینگی تأمین مالی، مربوط به توانایی یک شرکت 
ی )ریسک نقدینگ های خود است. ریسک نقدشوندگیدر تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت بدهی

عدم تمایل به معامله در سمت دیگر  معامالتی( ریسک عدم امکان معامله در قیمت رایج بازار به دلیل
ای خارج از توان و کفایت سرمایۀ بازار است. زمانی که یک شرکت تأمین سرمایه، تعهدات قابل مالحظه

گیر منابع شرکت شده و در زمان تغییر میزان بازدهی بازارهای خود پذیرفته باشد، منجر به کاهش چشم
رو خواهد شد. وظایف مدیریت ریسک نقدینگی در دی روبهموازی و یا تغییرات نرخ بهره، با خطرات ج

 :شودشرکت تأمین سرمایۀ امید به شرح ذیل انجام می
 ؛نقدینگی نگهداری به میل میزان و ریسک آستانۀ ها،مقیاس ها،استقرار و نظارت بر محدودیت -
 و نظارت و نقدینگی استرس آزمون شرکت، داخلی گستردۀ دهیتعریف، نظارت و گزارش -

 نقدینگی؛ روی بر استرس آزمون منظم دهیشگزار
 أمینت 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 -

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

 داقلح و نقدینگی ریسک با تطابق از سطحی در شرکت. شودنقدینگی آن در نظر گرفته می وضعیت
 نماید.می نگهداری نقد موجودی آن، نیاز مورد
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 ریسک اعتباری
ریسک اعتباری، ریسک شکست و یا ضرر و زیان ناشی از نکول مشتری و همکار را برای شرکت تأمین 

دهد. مدیریت ریسک، ریسک اعتباری را در سراسر شرکت نظارت و سرمایۀ امید مد نظر قرار می
 کند. مدیریتمی تعریف را اعتباری ریسک به مربوط هایدستورالعمل و هاسیاست و کرده گیریاندازه

 :ریسک اعتباری شرکت تأمین سرمایۀ امید شامل اقدامات ذیل است
استقرار یک چارچوب نظامنامۀ جامع ریسک اعتباری در راستای پذیرش تعهدات جدید در  -

 های مشتری؛نویسی در افزایش سرمایۀ شرکتانتشار اوراق و در پذیرش تعهد پذیره
 پرتفوی؛ مختلف هایدر بخش نظارت و مدیریت ریسک اعتباری -
 و مالی تأمین و سرمایه افزایش متقاضی هایتهیۀ گزارش مدیریت ریسک اعتباری شرکت -

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

 در و دهدمی قرار بررسی مورد کامل طور به را مشتری هایاوراق بدهی، وضعیت اعتباری و مالی شرکت
 اشندب نداشته مناسبی وضعیت خود تعهدات پرداخت در توانایی نظر از متقاضی هایشرکت که صورتی

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

 تۀکمی در مذکور گزارش سپس. نمایدمی هدف شرکت هایریسک وضعیت بررسی گزارش تهیۀ به اقدام
ای مختلف در نحوۀ 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

 
 ریسک سیاسی

ی ل سیاسی است. تغییرات سیاسئثیرپذیری از مساأهر کشور ت ۀهای بازار سرماییکی از مهمترین ویژگی
ثیر ملموس و سریعی بر أت ،های اقتصادی در پی داردکه تغییراتی در دیدگاهحاکمیت از آنجا  ۀبدن در

گذاران مقدار ریسک در حد غیر قابل گذارد. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایهبهادار می بورس اوراق
انی جه ۀترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. امروزه اقتصاد و جامع هیچ قبولی زیاد باشد،

وست، اما آنچه بدیهی است این است رهای سیاسی روبهتوجهی از ریسک انند گذشته با سط  قابلهم
د بسیار پیچیده و چن ۀداده و هم اکنون ریسک سیاسی یک پدید ها تغییر شکلکه ماهیت این ریسک

 خارجی و گذاری داخلیتوانند اثرات منفی عمیقی بر سرمایههای سیاسی شدید میخشونت بعدی است.
ثیر اخبار سیاسی مثل انتخابات، فساد دولتی، اختالفات کارگری، أوکار تحت تباشند. محیط کسب داشته

ن اضافه تواگیرد. بنابراین در یک استدالل مشابه مینهادی و تغییر در سیاست عمومی قرار می اصالحات
 .گذاردثیر میأبازار سهام ت ۀسیاسی بر توسع ثباتیکه بی نمود

 توجهی لقاب جهش هاتحریم لغو و الوقوعقریب توافق شودمی بینیپیش اینکه علیرغمدر شرایط حاضر، 
ای برنامۀ ریکا و ایران بر سر بازگشت به توافقات هستهآم بین مذاکرات کند سرعت اما بدهد، اقتصاد به

ینی بشود انتظار توافق در سال جاری بعید به نظر برسد. پیشجامع اقدام مشترک )برجام(، باعث می
درصد است این درحالی است که صندوق بین المللی پول  1/2برابر با  2021برای رشد اقتصادی در سال 

رسد درصد برآورد نموده است. اگرچه به نظر می 1/5میزان  2021ی پایان سال رشد اقتصادی ایران را برا
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کشور با واکسیناسیون گسترده به وضعیت مناسبی در بحران کرونا برسد و همچنین با وجود فرض 
، سط  باالی عدم ثبات در منطقه سرعت بازیابی اقتصاد 2022دستیابی به توافق دیپلماتیک تا پایان سال 

بینی فیچ برای رشد اقتصادی ایران در بازۀ دی مواجه خواهد کرد. با توجه به این رویکرد، پیشرا با کن
ها عمدتًا متأثر از رویکرد سیاسی بینیکه این پیش درصد است 6/4به طور میانگین برابر با  2025-2022
قدار للی پول مبینی صندوق بین الم. میانگین رشد اقتصادی ایران در همین بازه بر اساس پیشاست

 درصد است. 12/2
به تعهدات خود در  2021رود که ایاالت متحده و ایران در سال تر بیان شد، انتظار نمیهمانگونه که پیش

رسد هردو ها همچنان پابرجا خواهد بود. به نظر میدهد که تحریمقالب برجام بازگردند و این نشان می
منتظر اقدام مثبت از سمت طرف مقابل هستند و این امر  اند کهطرف مذاکره در شرایطی متوقف شده

 روابط شدن محدودتر در ایران، جدید هایروند آغاز مذاکرات را با کندی همراه ساخته است. سیاست
 در که است این بر فرض بنابراین. اندازدمی تعویق به را جدید هایگیریتصمیم و بوده دخیل کشور دو

های نفتی برقرار باشد. با این وجود، در حال جمله تحریم از ایران تجاری هایمحدودیت مدتکوتاه
تواند به دلیل افزایش حجم حاضر شاهد روند افزایشی تولید و صادرات نفت در ایران هستیم که می

تواند بر میزان ها میان آمریکا و چین میباشد. تداوم تنش 2021صادرات به سمت چین از ابتدای سال 
 فتی ایران به چین اثرگذار باشد. صادرات ن

تفاوت  شد،بینی میای پیشاما روند تغییرات تولید و صادرات نفت ایران، با آنچه پس از توافق هسته
ای هشد حجم صادرات نفتی ایران در سالبینی میو پس از توافق برجام پیش 2015زیادی دارد. در سال 

درصدی را از خود نشان دهد، لیکن در حال حاضر شرایط  20و  1به ترتیب رشد بیش از  2022و  2021
 دیدبینی جکامالً متفاوت است و حجم تولید نفت در نزدیکی کف تاریخی خود باقی خواهد ماند. پیش

درصد  0/9برابر با  2022درصد و در سال  5/2برابر با  2021فیچ برای رشد صادرات نفتی ایران در سال 
های همچنان باعث فشار فروش به ریال شده و احساسات و هزینهاست. جریان ضعیف ورود ارز 

دهد. از زمان خروج ایاالت متحده از برجام، ارزش ریال بیش کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار میمصرف
درصد کاهش یافته است. کاهش ارزش ریال نه فقط ناشی از خروج از برجام، بلکه به دلیل دیدگاه  10از 

 بینیپیش درصد 40مقدار  2021داخل کشور روی داده است. فیچ تورم را برای سال  انتظاری مردم در
درصد  29مقدار  2021بینی  صندوق بین المللی پول  از تورم ایران برای سال پیشهمچنین نموده است. 

 است.
تنها ، به این صورت است که تا آن زمان نه 2022انداز اقتصاد ایران از اواخر سال چشمدر مجموع، 

تواند با مناسبات سیاسی و اقتصادی واکسیناسیون به طور گسترده انجام شده است بلکه ایران می
 2022ها رهایی یابد؛ چنانکه توافق بالقوه میان آمریکا و ایران در سال المللی خود، از بخشی از تحریمبین

 خواهد داشت. ری بودجهو کاهش کس رسد و بالفاصله مزایایی در زمینۀ صادراتمحتمل به نظر می
 

 39کوویدریسک شیوع ویروس 
یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که اثرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشته است، مسئلۀ شیوع 

بوده است.  گستردۀ این ویروس ویروس کرونا است. ایران یکی از کشورهایی است که شاهد شیوع
 هزار نفر 100بیش از گذشته و  میلیون نفر 5مرز تعداد مبتالیان در این کشور از براساس آمار رسمی، 

نون اکهای آمریکا قرار داشت، همفشار تحریمتر تحت. اقتصاد ایران که پیشاندجان خود را از دست داده
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 ، افتو کشورهای همسایه با تأثیر منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین
های صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله ای، ایجاد اختالل در بخشتجارت منطقه

هرچند با روی کار آمدن دولت جدید، با افزایش قیمت نفت و اثرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است. 
ش هکرونایی حاکم بر اقتصاد، مشکالت مذکور تا حدی کا-هماهنگی بیشتر کشور با وضعیت تحریمی

 . یافته است
 اتاثر لیکنسرمایه ندارد،  بازاربر فعالیت  ملموسی شیوع کرونا هرچند به صورت مستقیم تأثیر

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

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

ر ها که بیشتواهد بود. بر خالف تحریمنقدینگی در بازار سرمایه و در نهایت رشد شاخص کل بورس خ
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
 ار تحت تأثیر قرار گرفته است.بسی قرار دارد، های خدماتیمتشکل از رشد بخش

هزار میلیارد ناموت  192بینی کرده است رقم پیش 1400سال  برایای که دولت از محل فروش نفت بودجه
بینی شده است. دالر برای هر بشکه پیش 40میلیون بشکه در روز به قیمت  2/2معادل فروش است که 

. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی است برابر شده 4نزدیک به  1299این مقدار نسبت به سال 
 نرخنفتی و در نظر گرفتن درآمدهای است. با  هیافت افزایشدرصد  60 یتقریببه طور یک سال گذشته 

سال جاری رسد وضعیت رشد اقتصادی کشور در ، به نظر می1400سال  ۀدر بودج ۀ دالربینی شدپیش
 سازد.نمایان نسبت به سال گذشته تغییرات مثبتی را 

 هایبیمارستان اتتجهیز تأمین دهد. هزینۀای بودجه را نیز تحت تأثیر قرار میکرونا بخش هزینه 
، تأمین واکسن و داروهای بیماری بهداشتی، اقدامات کنترلی در ورودی و خروجی شهرهاو لوازم  دولتی

از طرف دیگر کسادی  .هایی است که به دلیل بحران کرونا بر دولت تحمیل شده است... جزء هزینهو 
و از سوی دیگر درآمد دولت از  ها را به دنبال خواهد داشتفضای اقتصادی، وابستگی بیشتر به یارانه

هزاران میلیارد ناموت بعنوان وام یا تسهیالت بعالوه، . های مختلف را کاهش خواهد دادمحل اخذ مالیات
ن شیوع ای اثرات اطالعات مربوط به است.فتهاند تعلق گرارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شده

شایان ذکر است در تابستان  گردد.ارائه می( 10ویروس در شرکت تأمین سرمایۀ امید به شرح جدول )
 اند. ، تمامی پرسنل )حائز شرایط( در شرکت تأمین سرمایۀ امید تحت واکسیناسیون کرونا قرار گرفته1400
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 13/60/3066ماهۀ منتهی به  9در دورۀ  شیوع ویروس کرونا در شرکت تأمین سرمایۀ امید(: آثار ناشی از 36جدول )
 پاسخ شرکت موضوع

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

17 

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

3 

ا ابتال به ویروس کرونا تتعداد پرسنل فوت شده در اثر 
 تاریخ گزارش )نفر(

4 

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

4 

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

4 

های عملیاتی برآورد درصد افزایش )کاهش( فعالیت
 کرونا )درصد(شرکت به علت بیماری 

4 

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 
میلیون ریال شامل خرید لوازم بهداشتی، مواد ضدعفونی  0،051

 کننده و انجام تست های دوره ای.

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

میلیون  0،008خسارت برآوردی برای سال مالی آتی ناشی از کرونا 
 گردد:ریال به شرح ذیل برآورد می

  :02) میلیون ریال 058انجام تست کرونای پرسنل مشکوک 
نفر از پرسنل مشکوک در  0مرحله در سال،به طور میانگین 

 ؛هزار ریال( 9،144ماه به ازای هر بار تست 
  :؛میلیون ریال 084خرید ماسک 

میلیون  844خرید مواد ضدعفونی کننده و ملزومات بهداشتی: 
 .ریال

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

 ؛واکسیناسیون تمامی پرسنل -
 ؛نلبرای تمامی پرس اسپری بینی کلداماریس پروفیالکتیکتهیۀ  -
گیری از مراکز روانشناسی در راستای ارتقای سالمت و بهره -

 ؛بهداشت روانشناختی کارکنان
  شامل: یبهداشت یهاپروتکل ۀیکل تیرعا -
 عیو توز یبهداشت در بخش نگهدار  تیکردن و رعا یضد عفون -0

 ؛یبهداشت یهاسیو سرو ییمواد غذا
 بارکیماسک  ۀروزان عیحفظ و مراقبت از سالمت کارکنان: با توز -2

 ؛مصرف
 هیشب میکارکنان: در صورت بروز هرگونه عال یآرامش روان جادیا -9

و  یتنفس میعال ریو گلودرد و سا سرفه ،یفصل یهایسرماخوردگ
موده ن جلوگیری در شرکت فرد حضورنفس بالفاصله از ادامه  یتنگ

 تسالمت و تس یالذکر فقط با ارائه گواهو شروع بکار افراد فوق
PCR ؛خواهد بود ریپذامکان 

 .کرونا یمار یب یدرمان یهانهیپرداخت هز -0
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کمیت شرکتی   حا
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با 

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

 ، سهامدارانمدیره هیأتی ت، اعضایریان مدیمربوط به روابط می یا اجتماع است. نظام حاکمیت شركت
ی هام و روشیكند كه از آن مسیر اهداف شركت تنظیرا فراهم می نفعان است و ساختار یر ذیو سا
راهم را فی شود. حاکمیت شرکتی همچنین ساختار ین مییبه اهداف و نظارت بر عملكرد تعی ابیدست
اهداف و همچنین نحوة نظارت دستیابی به این ی که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارها آوردمی

 .گرددبر عملکرد مدیران معلوم می
مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت، هدایت و رهبری شرکت در جهت  هیأتلذا مسئولیت 

نفعان در گزارش به سهامداران و سایر ذی ارائهتحقق اهداف مذکور، نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و 
باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت  مدیره هیأتچارچوب مقررات است. 

 کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نماید.
حاکمیت شرکتی )ابالغ شده توسط سازمان بورس و  نامۀدر همین راستا و بر اساس اجرای مفاد آیین

ف آن شامل بهبود عملکرد شرکت، ایجاد شفافیت و اوراق بهادار( و همچنین برای دستیابی به اهدا
مدیره شرکت تأمین سرمایه امید به  هیأتنفعان و سهامداران، در برابر ذی مدیره هیأتپاسخگویی 

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

به نحو احسن اجرا  12/01/1291ابالغ دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 
، گذاریسرمایهحسابرسی، مدیریت ریسک،  تخصصی هاینماید. لذا در شرکت تأمین سرمایۀ امید کمیته

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

 
 مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید هیأت(: مشخصات اعضای حقیقی 33جدول )

ف
ردی

 

 سوابق گزیدۀ تحصیالت سمت نام شخص

1 
پور پژمان شعبان

 فرد

 هیأترئیس 
 -مدیره

 غیرموظف

دکتری مهندسی 
 مالی

 مدیرۀ شرکت سبدگردان نو ویراهیأتنایب رئیس  -0
مدیره و مدیرعامل شرکت  هیأتعضو  -2

 گذاری توسعۀ ملیسرمایه
گذاری گذاری شرکت سرمایهمعاونت سرمایه -9

 توسعۀ ملی
گذاری توسعۀ سرمایهگذاری شرکت مدیر سرمایه -0

 ملی
ۀ گذاری توسعکارشناس اقتصادی شرکت سرمایه -1

 ملی
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ف
ردی

 
 سوابق گزیدۀ تحصیالت سمت نام شخص

 علیرضا کدیور 1
 رئیسنایب
 - مدیره هیأت

 غیرموظف
 لیسانس عمران

 گذاری ایرانیانمدیرعامل شرکت سرمایه -0
 گذاری ایرانیانمدیرۀ شرکت سرمایه هیأتعضو  -2
 گذاری لقمانمدیرعامل شرکت سرمایه -9
گذاری گروه معاون اقتصادی شرکت سرمایه -0

 توسعۀ ملی
 مدیرۀ شرکت آلومتک هیأتعضو  -1
 افزامدیرۀ شرکت رایان هم هیأتنایب رئیس  -5
گذاری گروه مدیر اجرایی سبد سهام سرمایه -7

 صنایع بهشهر
 مدیرۀ شرکت فرابورس ایران هیأتعضو  -8
مدیرۀ شرکت  هیأتمدیرعامل و عضو  -3

 گذاری توسعۀ معین ملتسرمایه
 معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایۀ نوین -04

9 
محمدرضا دهقانی 

 احمدآباد
 هیأتعضو 

 مدیره

دکتری  مالی 
)گرایش 
 بانکداری(

 مدیرۀ بانک سپه هیأتمشاور  -0
انداز تجارت مدیرۀ شرکت چشم هیأتعضو  -2
 دانبه
سبدگردانی صندوق و  گذاریمدیر سرمایه -9

 گذاری مشترک سپهر صادراتسرمایه

1 
سیدمحمد مهدی 

 بهشتی نژاد
 هیأتعضو 
 موظف - مدیره

آینده  دکتری
 پژوهی

 گذاری تدبیرگرانشرکت سرمایه مدیره هیأتعضو  -0
 آتیه ایرانیان

 مدیره شرکت بیمه ملت هیأتعضو  -2
مدیره شرکت کارگزاری بانک ملی  هیأتعضو  -9

 ایران
 آوریرئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن -0

5 
حبیب رضا حدادی 

 سیاهکلی

و  مدیرعامل
 هیأتعضو 

 مدیره

فوق لیسانس 
بازرگانی مدیریت 

 گرایش مالی

مدیره شرکت گروه مدیریت  هیأتعضو  -0
 گذاری امیدسرمایه

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

 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -9
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -0

 
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاكمیت شركتی شركت 42 ۀبر اساس ماد

فرابورس ایران ابالغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، حقوق و مزایای مدیران اصلی برای دورۀ 
 :ارائه شده استبه شرح ذیل  1400 ماه شهریور  21ماهۀ منتهی به  9مالی 

جلسه در دورۀ مالی مورد گزارش  9مدیره برای ضای غیرموظف هیأتمجموع حق حضور اع -1
 .میلیون ریال است 495به طور ناخالص مبلغ 

ماهۀ  9مدیره در دورۀ مالی مجموع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت و عضو موظف هیأت -2
)به طور  میلیون ریال 2،122میلیون ریال و  4،911مورد گزارش به طور ناخالص به ترتیب مبلغ 

 .میلیون ریال( بوده است 2،112میلیون ریال و  2،562خالص مبلغ 
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مجموع حقوق و مزایای ناخالص مدیران ارشد اجرایی شامل معاونان و مدیران واحدهای  -2
میلیون ریال )به طور  25،044 با برابرمجموعًا ماهۀ مورد گزارش  9سازمانی شرکت برای دورۀ 

 ریال( است.میلیون 19،612خالص مبلغ 
 

 :استیر زی تخصصی به شرح هامشخصات کمیته
بهبود  و مدیره هیأتمک به ایفای مسئولیت نظارتی کمیتۀ حسابرسی با هدف ک کمیتۀ حسابرسی: -3

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

 باشد:( می12اعضای این کمیته به شرح جدول )و الزامات تشکیل شده است. 
 

 اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید(: 32جدول )

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 سوابق شغلی تحصیالت سمت

3 
پژمان 

شعبان پور 
 فرد

عضو 
مدیره، هیأت
 کمیته رییس

 دکتری مدیریت مالی

 مدیرۀ شرکت سبدگردان نو ویرانایب رئیس هیأت -0
گذاری عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه -2

 توسعۀ ملی
گذاری توسعۀ گذاری شرکت سرمایهمعاونت سرمایه -9

 ملی
 گذاری توسعۀ ملیگذاری شرکت سرمایهمدیر سرمایه -0
 گذاری توسعۀ ملیکارشناس اقتصادی شرکت سرمایه -1

2 
فاطمه 
 رضائی

 عضو کمیته
لیسانس حسابداری و 

 علوم مالی
 هسپهای بانک گذاریرئیس ادارۀ کل مدیریت سرمایه -1

1 

سید 
محمدرضا 

بنی 
 فاطمی

 عضو کمیته
 كسب مدیریت دكتری

 كار و

در  1296تا تیر  1216مدیر ارشد حسابرسی از سال  -1
مدیر و شریک در مؤسسه  -سازمان حسابرسی

 1291حسابرسی بصیر محاسب توس از ابتدای سال 
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در  -2

 دورۀ ششم
سال و دبیر کارگروه  2کمیته فنی به مدت عضو  -4

 حسابرسی عملیاتی در سازمان حسابرسی
عضو کمیته حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران در  -5

 1219و  1211های سال
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و  -6

 1211حسابرسی از سال 
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 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 سوابق شغلی تحصیالت سمت

 دبیر کمیته  رؤیا بهمنی 0
فوق لیسانس 

 حسابداری

کارشناس حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه  -1
 تاکنون 1299امید از تیرماه 

 5 1کارشناس مالی شرکت همکاران سیستم به مدت  -2
 سال

حسابرس داخلی شرکت همکاران سیستم به مدت  -2
 سال 5 2

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

لی ایران به کارشناس آموزش انجمن حسابرسان داخ-4
 سال 1مدت 

 حسابداری مدیریت ایران انجمن عضو -6
 حسابداران خبره ایران انجمن عضو -1
 مهندسی مالی ایران انجمن عضو -1

 
و مرداد  1299 اسفند ماهجلسۀ کمیتۀ حسابرسی ) 11تعداد  1400ماه  شهریور 21ماهۀ منتهی به  9در دورۀ 

هر کدام  1400 فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور و 1299 بهمن و دیجلسه و  2 هرکدام 1400 ماه
 جلسه( در شرکت تأمین سرمایۀ امید تشکیل شده است. 1
 
اختیارات  مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و ۀکمیتکمیتۀ مدیریت ریسک:  -2

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

ای الزم هپیشنهاد ارائههای شرکت، یریت ریسک فعالیتسازی مدحیطۀ بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه
ها دارد. همچنین این کمیته به گیرین ارشد در تصمیموری آن و کمک به مدیرادر راستای افزایش بهره

صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به 
 باشد:( می12اعضای این کمیته به شرح جدول ) .نمایدمدیره گزارش می هیأت
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 سرمایه امیداعضای کمیتۀ مدیریت ریسک شرکت تأمین (: 31جدول )

نام و نام  ردیف
 سوابق شغلی تحصیالت سمت خانوادگی

محمدرضا  3
 دهقانی

 مدیره،عضو هیأت
 کمیته رئیس

دکتری مالی گرایش 
 بانکداری

 قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار -0
عضو غیرموظف هیأت مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ  -2

 امید
بانک سپه در امور مالی و مشاور هیأت مدیرۀ  -9

 گذاریسرمایه
 تأمین و رفاه مؤسسۀ گذاریعضو تیم مدیران سرمایه -0

 سپه بانک کارکنان آتیۀ
 دانبه تجارت اندازعضو هیأت مدیرۀ شرکت چشم -1
 کارشناس بانک ملت -5
 ملت بانک کارگزاری ارشد گرتحلیل -7
 بانک کارگزاری سبدگردانی و گذاریمدیر سرمایه -8

 صادرات
 معدن و صنعت بانک کارگزاری گرمعامله و گرتحلیل -3
 استاد مدعو دانشگاه -10

 مهرداد فرح 2
 عضو مستقل کمیته آبادی

دانشجوی دکترای 
مالی گرایش 
 مهندسی مالی

  بندی اعتباری برهانشرکت رتبه بندیخدمات رتبه مدیر -0
بندی شرکت رتبه بندی اعتباریدبیر و عضو کمیتٔه رتبه -2

 اعتباری برهان
شرکت مدیریت دارایی ۀ موظف هیأت مدیرعضو غیر -2

 مرکزی بازار سرمایٔه ایران
سازمان بورس و اوراق  رئیس بازرسی نهادهای مالی -4

 بهادار
 کارشناس مسئول و کارشناس اداره امور نهادهای مالی -5

 سازمان بورس و اوراق بهادار
 هاگذاریسرمایهها، مجامع و کارشناس امور شرکت -6

 بانک پارسیان
 مؤسسٔه حسابرسی بهراد مشار حسابرس -1

 مدرس دانشگاه

میرفیض  1
دکتری مدیریت  عضو مستقل کمیته شمسفالح

 مالی

 1291تا  1291عضو هیأت مدیرۀ بورس کاالی ایران از  -1
 مشاور ریسک شرکت نفت سپاهان و بانک سپه -2
گذاری سرمایههای عضو کمیتۀ عالی ریسک شرکت -2

غدیر، تأمین سرمایۀ امید، بانک اقتصاد نوین، بانک 
 تجارت، بانک صادرات، صندوق کارآفرینی امید

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

 مرکز
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نام و نام  ردیف
 سوابق شغلی تحصیالت سمت خانوادگی

احسان عسکری  0
 فیروزجائی

گذاری و معاون سرمایه
توسعۀ بازار، عضو 

 کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

تأمین گذاری و توسعۀ بازار شرکت معاون سرمایه -0
 سرمایۀ امید

گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ مدیر سرمایه -2
 امید

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

مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ  -0
 امید

 گذاریسرمایهعضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ  -1
 شرکت تأمین سرمایۀ امید

 کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران -5
مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس  -7

 پارسیان
 مدیر معامالت کارگزاری دنیای خبره -8

معاون خدمات مالی،  عبداهلل دریابر 5
 عضو کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

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

 صندوق با درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید
گذاری شرکت عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه -2

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

 سرمایۀ امید
مالی شرکت تأمین سرمایۀ مدیر ریسک و مهندسی  -5

 امید
ای شرکت تأمین رئیس ادارۀ اوراق بهادار سرمایه -6

 سرمایۀ امید
کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه  -1

 اولیه شرکت تأمین سرمایه نوین
تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری  -1

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

 کارشناس مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم

مجتبی رستمی  0
 نوروزآباد

مدیر ریسک و مهندسی 
 مالی، دبیر کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -1
های سیمان نایب رئیس هیأت مدیرۀ شرکت فرآورده -2

 شرق )سهامی عام(
گذاری آذر گذاری شرکت سرمایهسرمایهعضو کمیته  -2

 )سهامی خاص(
 گذاریعضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ سرمایه -4

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

 سرمایۀ امید
کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ  -6

 امید
گذاری رمایهکارشناس مدیریت ریسک شرکت س -1

 خوارزمی
 استاد مدعو دانشگاه -1
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 و دی، بهمن)، مدیریت ریسکجلسۀ کمیتۀ  10تعداد  1400 ماه شهریور 21ماهۀ منتهی به  9در دورۀ 
دو  1400تیرماه و  یک جلسه هر کدام 1400 ، فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریور1299 اسفند
 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین شرکت در (جلسه

 
ذاری، گاین کمیته به منظور دستیابی به چارچوب و ساختار مناسب سرمایه: گذاریکمیتۀ سرمایه -1

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

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

 باشد:( می14جدول )
 

 شرکت تأمین سرمایه امید گذاریسرمایه(: اعضای کمیتۀ 30جدول )

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 سوابق شغلی تحصیالت سمت

 علیرضا کدیور 3
 هیأت عضو

عضو  ،مدیره
 کمیته

 لیسانس عمران

 گذاری ایرانیانمدیرعامل شرکت سرمایه -0
 گذاری ایرانیانعضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه -2
 گذاری لقمانمدیرعامل شرکت سرمایه -9
 گذاری گروه توسعۀ ملیاقتصادی شرکت سرمایهمعاون  -0
 عضو هیأت مدیرۀ شرکت آلومتک -1
 افزانایب رئیس هیأت مدیرۀ شرکت رایان هم -5
 گذاری گروه صنایع بهشهرمدیر اجرایی سبد سهام سرمایه -7
 عضو هیأت مدیرۀ شرکت فرابورس ایران -8
ۀ گذاری توسعمدیرعامل و عضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه -3

 معین ملت
 معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایۀ نوین -04

2 
احسان 
عسکری 
 فیروزجائی

معاون 
گذاری و سرمایه

توسعۀ بازار، نایب 
 رئیس کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

 گذاری و توسعۀ بازار شرکت تأمین سرمایۀ امیدمعاون سرمایه -0
 سرمایۀ امیدگذاری و بازارگردانی شرکت تأمین مدیر سرمایه -2
گذاری صندوق سهام، صندوق طال و صندوق با مدیر سرمایه -2

 درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید
 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -0
گذاری شرکت عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ سرمایه -1

 تأمین سرمایۀ امید
 بورس تهران کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت -5
 مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس پارسیان -7
 مدیر معامالت کارگزاری دنیای خبره -8
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 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 سوابق شغلی تحصیالت سمت

 عبداهلل دریابر 1
معاون خدمات 
 مالی، عضو کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

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

 درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید
گذاری شرکت تأمین عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه -2

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

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

 شرکت تأمین سرمایه نوین
 تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا -1
تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و کارشناس  -1

 مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم

0 
مجتبی رستمی 

 نوروزآباد

مدیر ریسک و 
مهندسی مالی، 

 عضو کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -1
های سیمان شرق مدیرۀ شرکت فرآورده هیأتنایب رئیس  -2

 )سهامی عام(
گذاری آذر )سهامی گذاری شرکت سرمایهعضو کمیته سرمایه -2

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

 تأمین سرمایۀ امید
س ارشد ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ کارشنا -5

 امید
 کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -6
 گذاری خوارزمیکارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه -1
 استاد مدعو دانشگاه -1

 میالد دروی 5
مدیر مالی، عضو 

 کمیته
فوق لیسانس 
 مدیریت مالی

 سرمایۀ امیدمدیر مالی شرکت تأمین  -1
سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی شرکت تأمین سرمایۀ  -2

 امید
 کارشناس ارشد حسابداری شرکت تأمین سرمایۀ امید -2
 سرپرست موسسۀ حسابرسی دل آرام -4
 مدیر مالی شرکت ایرانکو کیش )سونی( -5

6 
میالد 

 رحمانیان
ها، مدیر دارایی

 عضو کمیته
 دکتری اقتصاد مالی

 های شرکت تأمین سرمایۀ امیدمدیر دارایی -1
 کارشناس ارشد معامالت الگوریتم شرکت تأمین سرمایۀ امید -2
 کارشناس مسئول ارزیابی طرح های توجیهی اداره تعاون تهران  -2
گذاری سازمان توسعه های سرمایهکارشناس ارزیابی طرح -4

 تجارت
 کارشناس تحلیل کارگزاری مبین سرمایه  -5

 مرضیه خزایی 7

کارشناس ارشد 
گذاری و سرمایه

فروش، دبیر 
 کمیته

فوق لیسانس 
اقتصاد، گرایش 

ریزی و برنامه
 هاتحلیل سیستم

گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین کارشناس ارشد سرمایه -1
 سرمایۀ امید

گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ کارشناس سرمایه -2
 امید

 االر حافظ کارگزاری بانک ملتمسئول معامالت ت -2
 مدرس معامالت آتی کارگزاری بانک ملت -4
گر اوراق تأمین مالی و تحلیلگر بنیادی کارگزاری بانک معامله -5

 ملت
 گر اوراق تأمین مالی کارگزاری دنیای خبرهمعامله -6
گذاری و سبدگردانی و کارشناس تحقیق و کارشناس سرمایه -1

 توسعه کارگزاری آبان
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و  1299 دی ماه) گذاریسرمایهجلسۀ کمیتۀ  11تعداد  1400 ماه شهریور 21ماهۀ منتهی به  9در دورۀ 
، تیر، مرداد و فروردین، اردیبهشت و 1299 اسفند و های بهمنجلسه و ماه 2 هرکدام 1400خرداد ماه 

 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین شرکت در( جلسه 1 کدام هر 1400 شهریور
 
 ریبرگزا نحوۀ بر نظارت استخدام، آگهی انتشار و تنظیم بر نظارت کمیته اینکمیتۀ استخدام:  -0

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

 در یریگتصمیم و امکانات کمی و کیفی سط  ارتقای همچنین و شرکت در رفاه بیشتر چه هر گسترش
 است. مالی تسهیالت خصوص

 
 چارت سازمانی

 دهد. (، چارت سازمانی شرکت تأمین سرمایه امید را نشان می6نمودار )
 

 شرکت تأمین سرمایه امید(: چارت سازمانی 0نمودار )

 های شرکتچارچوب فعالیت
نویس  ی، ض  مانت خدمات بازارگردانی، تعهد پذیره ارائهدرآمدهای عملیاتی تأمین س  رمایه حاص  ل 
صندوق سود اوراق بهادار، مدیریت  سرمایهپرداخت  صل از  ارائهگذاری و های  سود حا خدمات مالی و 
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های اس   ت. واحدهای عملیاتی و فعالیت ینكبا یهاس   پردهگذاری در انواع اوراق بهادار و س   رمایه
 ها به شرح زیر است:تخصصی هر یک از مدیریت

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

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

 و سیاسی هایریسک استراتژیک و پیشتاز بودن در این حوزه در زمان گشایش
 هایزیرساخت نمودن فراهم بر متمرکز حاضر، حال در واحد این هایفعالیت اقتصادی،

 است. مقتضی زمان در موضوع این برای الزم
 خدمات مشاوره مالی  -

 سهام جدید در بورس؛ ۀافزایش سرمایه و عرض ۀمشاور 
 گذاری؛ارزش 
 پذیرش؛ ۀمشاور 
 کار؛وتدوین طرح کسب 
 سنجی.گزارش امکان ۀتهی 

 هامدیریت دارایی -
 ۀگذاری قابل معاملگذاری؛ که عبارتند از صندوق سرمایههای سرمایهمدیریت صندوق  

، ص   ندوق یاز نوع س   هام نوید انص   ار گذاریس   رمایهو ص   ندوق  بذر امیدآفرین
از نوع با  گذاری امید انص  ارو ص  ندوق س  رمایه گذاری گنجینه امید ایرانیانس  رمایه

ۀ پشتوانۀ سکصندوق گذاری گنجینۀ مهر از نوع مختلط، صندوق سرمایهدرآمد ثابت، 
گذاری اختص  اص  ی ص  ندوق س  رمایهاز نوع کاالیی و  امید ایرانیان طالی زرافش  ان

 .بازارگردانی امید ایرانیان
 گذاری و بازارگردانیایهخدمات سرم -

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

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

 فروش اوراق بهادار. بازاریابی و 
 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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 شرکت ۀتحلیل ساختار سرمای
به مبلغ  (01جدول )مرحله به شرح  3میلیارد ریال بوده که طی  1،000سرمایۀ شرکت در بدو تأسیس 

شرکت تأمین سرمایۀ امید، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ  میلیارد ریال افزایش یافته است. 3،144
 میلیارد را طی دو مرحله در دست اقدام دارد. 24،444میلیارد ریال به مبلغ  3،144

 
 های  بلی شرکت از بدو تأسیسسرمایه(: فهرست افزایش 11جدول )

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

 )میلیارد ریال(
 درصد

 سرمایه جدید سرمایه  بلی افزایش سرمایه
1 48/02/0930 0,444 0,144 144 14 
1 27/43/0932 0,144 0,354 054 90 
9 22/42/0930 0,354 2,004 014 29 
1 20/47/0930 2,004 9,075 755 92 
1 20/43/0931 9,075 0,444 820 25 
1 42/41/0935 0,444 0,344 344 22 
1 05/42/0938 0,344 5,444 0,044 22 
1 27/43/0938 5,444 7,444 0,444 07 
3 11/11/1299 7,444 3،144 2،144 95 

 
 ترکیب سهامداران

، ند از صندوق بازنشستگیادرصد مالکیت عبارت بر اساسسهامداران اصلی شرکت تأمین سرمایۀ امید 
گذاری امید، شرکت ، شرکت گروه مدیریت سرمایههابانکانداز كاركنان فه، از كار افتادگی و پسیوظ

بانک  کنانمعدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کار 
( ترکیب سهامداران شرکت تأمین 1. نمودار )هابانک کارکنان گذاری صندوق بازنشستگیسرمایهسپه و 

 دهد.نشان می 21/06/1400سرمایۀ امید را در تاریخ 
 

 13/60/3066(: ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ 7نمودار )

 

ی، صندوق بازنشستگ
ی وظیفه، از کار افتادگ

و پس انداز کارکنان 
بانک ها
11.10%

شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید

26.96%

شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو

30.57%

شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر

33.67%

شرکت سرمایه گذاری
کارکنان بانک.ب.ص

(ع.س)ها
از کمتر)سایرسهامداران 6.18%

(درصد5
37.70%
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 شرکت و بازارگردانی مدیریتگذاری تحت های سرمایهمعرفی صندوق
 وشرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای انجام نقش تخصصی خود در بازار سرمایه، اقدام به مدیریت 

( فهرست 05گردند. جدول )معرفی میگذاری کرده است که در ادامه های سرمایهانواع صندوقبازارگردانی 
 نماید.شرکت تأمین سرمایۀ امید را ارائه میگذاری تحت مدیریت و بازارگردانی های سرمایهصندوق

 
 گذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امیدهای سرمایهفهرست صندوق (:11جدول )

 مشخصات صندوق نام صندوق لوگو ردیف

0 

 

 با گذاریصندوق سرمایه
 درآمد ثابت

 گنجینه امید ایرانیان

 درآمد ثابت، در اندازه بزرگگذاری نوع صندوق: صندوق سرمایه -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود 90/45/0044های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال 93،235

2 

 

گذاری با صندوق سرمایه
 درآمد ثابت 
 امید انصار

 درآمد ثابت، در اندازه بزرگ گذارینوع صندوق: صندوق سرمایه -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود 90/45/0044های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال 94،709

9 

 

 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 90/45/0044های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال 9،195

0 

 

گذاری صندوق سرمایه
 مشترک 
 نوید انصار

 نوع صندوق: سهامی -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 520: در حدود 90/45/0044های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال

1 

 

گذاری صندوق سرمایه
 مشترک 
 گنجینه مهر

 نوع صندوق: مختلط -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 000: در حدود 90/45/0044های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال

5 

 

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  9،520: در حدود 90/45/0044ها در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 ریال

7 
 

 گذاری صندوق سرمایه
 اختصاصی بازارگردانی

 امید ایرانیان

 ینوع صندوق: بازارگردان -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود 90/45/0044های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال 24،199

8 

 

گذاری با صندوق سرمایه
 درآمد ثابت 

  ابل معامله آسمان امید

 صندوق: با درآمد ثابتنوع  -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
: در حدود 90/45/0044های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال 7،477
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 گذاری گنجینه امید ایرانیانمدیریت و ضمانت نقدشوندگی صندوق سرمایه
این صندوق مبتنی بر صدور و ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و 

آغاز به فعالیت نموده است. اطالعات  20/02/1294این 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 سرمایهدر این صندوق از طریق سامانۀ متمرکز صندوق
 طریق شعب بانک سپه، قابل انجام است. 

 
 گذاری با درآمد ثابت امید انصارمدیریت صندوق سرمایه

این صندوق مبتنی بر صدور و ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک 
آغاز به فعالیت نموده  10/09/1294این صندوق در تاریخ کمتر و دریافت سود ماهانه است. 

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

 

 گذاری بذر امید آفرینصندوق سرمایه و بازارگردانی مدیریت
ها قابل خرید و های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« بذر»این صندوق با نماد معامالتی 

سهام فروش است و مناسب برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل دارند در بازار 
به صورت قابل معامله آغاز به فعالیت نموده  05/48/0938گذاری 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 

 
 مشترک نوید انصار گذاریمدیریت صندوق سرمایه

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

آغاز به فعالیت نموده  12/12/1291این صندوق در تاریخ این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. 
 .در دسترس است  parsgostarfund.comاطالعات این صندوق در وبسایت آن به نشانیاست. 

 
 گذاری مشترک گنجینه مهرمدیریت صندوق سرمایه

ازار ر بای است که منابع صندوق همزمان داز نوع مختلط است و ترکیب دارایی آن به گونه صندوق این
گذاری در شود. به همین دلیل سرمایهگذاری میسهام و اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی، سرمایه

ای هگذاری سهامی دارای ریسک کمتر و نسبت به صندوقهای سرمایهاین صندوق نسبت به صندوق
آغاز  06/09/1292این صندوق در تاریخ  .گذاری با درآمد ثابت دارای بازدهی بیشتری خواهد بودسرمایه

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

ganjinehfund.meibourse.com  در دسترس است. 
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 گذاری زرافشان امید ایرانیانمدیریت و بازارگردانی صندوق سرمایه
ها قابل خرید و امالت آنالین و کارگزاریهای معاز طریق سیستم« زر»این صندوق با نماد معامالتی 

ندوق این صگذاری نمایند. فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند بر روی طال سرمایه
مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه  آغاز به فعالیت نموده است. 11/01/1296در تاریخ 

 .در دسترس است omidgoldfund.ir ایت آن به نشانیامید است. اطالعات این صندوق در وبس
 

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

 29/02/1294این صندوق در تاریخ  .شده استهای پذیرفتهصرفًا در دسترس سهامداران عمدۀ شرکت
در  smomidfund.ir نشانیاطالعات این صندوق در وبسایت آن به  آغاز به فعالیت نموده است.

 .دسترس است
 

 گذاری با درآمد ثابت  ابل معامله آسمان امیدصندوق سرمایهبازارگردانی 
ید قابل خر ،هاآنالین و کارگزاریهای معامالت از طریق سیستم« آسامید»این صندوق با نماد معامالتی 

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

سایت آن به آدرس آغاز به فعالیت نموده است. اطالعات این صندوق در وب 20/10/1291
asemanomid.com در دسترس است. 

 
(« گذاری آنالین امیدمرکز سرمایه»  )امیدفاندز

های گذاران به صندوقدر راستای تسهیل دسترسی سرمایه 0938سال از شرکت تأمین سرمایۀ امید 
یک  گذاری در قالبهای سرمایهگذاری تحت مدیریت خود، اقدام به توسعۀ سامانۀ صندوقسرمایه

نمود. اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق « دیام نیآنال گذاریهیسرما مرکز»مجموعۀ متمرکز با عنوان 
های تحت مدیریت شرکت، اقدام گذاری در هریک از صندوقتوانند نسبت به سرمایهاین سامانه می

 است. omidibfunds.ir« گذاری آنالین امیدمرکز سرمایه»نمایند. نشانی تارنمای 
 

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

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

، 90/45/0044شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ  های جاریداراییگردد. گذاری میو امثال آن سرمایه
میلیارد  22،405 معادل درصد( 30 حدود) بوده است. بخش عمدۀ این مبلغمیلیارد ریال  29،077مبلغ 
 مربوط به میلیارد ریال 8،183مدت است که از این میان های کوتاهگذاریسرمایه مربوط به ،ریال

میلیارد ریال به صورت موجودی نقد  72بعالوه بوده است. گذاری های سرمایهگذاری در صندوقسرمایه
مربوط به  ی جاریهامیلیارد ریال از دارایی 0،981همچنین در حدود شود. نگهداری می هابانکنزد 

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

http://www.omidibfunds.ir/
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های ثابت میلیارد ریال بوده است که بخش عمدۀ آن دارایی 255مبلغ در حدود  90/45/0044تاریخ 
گذاری با درآمد سرمایه مدیریت صندوقهمچنین شرکت تأمین سرمایۀ امید،  شود.مشهود را شامل می

گذاری بذر امید آفرین به حجم میلیارد ریال، صندوق سرمایه 93،325ثابت گنجینه امید ایرانیان به حجم 
صندوق ، میلیارد ریال 9،520گذاری زرافشان امید ایرانیان به حجم میلیارد ریال، صندوق سرمایه 9،195
به  مهر ۀگذاری مشترک گنجینصندوق سرمایه، میلیارد ریال 94،709به حجم  گذاری امید انصارسرمایه
و صندوق  ریال میلیارد 520به حجم  نوید انصارگذاری مشترک صندوق سرمایه ،میلیارد ریال 000حجم 

وجوه را برعهده دارد.  میلیارد ریال 24،199گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به حجم سرمایه
گذاری با توجه به ماهیت و نوع صندوق در چارچوب قوانین و های سرمایهتحت مدیریت صندوق

 شود.ی میگذار مقررات نهاد ناظر بازار سرمایه، در انواع ابزارهای مالی سرمایه
 

 نقدینگی شرکت
پایان سال مالی  درصد افزایش را نسبت به 21حدود  90/45/0044های جاری شرکت در حجم دارایی

های گذاریسرمایه قابل توجه دردهد که ناشی از افزایش نشان می 94/43/0933 گذشته یعنی تاریخ
های جاری گزارش است. حجم بدهی های تجاری و غیرتجاری در دورۀ مالی مورددریافتنیمدت و کوتاه

 2،497ماه از  5طی  و داشته درصد افزایش 271نسبت به ابتدای سال مالی،  31/45/1400در تاریخ 
 سود سهام پرداختنی افزایشیافته است که ناشی از  افزایشمیلیارد ریال  7،592میلیارد ریال به رقم 

، 31/45/0933ماهۀ منتهی به  3نسبت به دورۀ  31/45/1400ماهۀ منتهی به  5است. درآمد عملیاتی در 
سود حاصل از در  کاهشکه عمدۀ این تغییر ناشی از  درصد کاهش داشته است 29نزدیک به 

رگردانی در این دوره نسبت به های بازا. همچنین هزینه( بوده استکاهش درصد 52)ها گذاریسرمایه
میلیارد ریال به رقم حدود  77داشته است و از رقم  افزایشدرصد  010مشابه سال مالی قبل حدود  ۀدور

 200بیش از با این وجود درآمد شرکت از محل ارائه خدمات با رشد  میلیارد ریال رسیده است. 027
شهریور  21ماهۀ منتهی به  9میلیارد ریال برای دورۀ  2،524درصدی نسبت به دورۀ مشابه قبلی، به رقم 

 . افزایش داشته است 1400
 

 مازاد و كمبودهای شناسایی شده  مناب  مدیریت
از  ها با درک کاملگیری در خصوص نحوۀ تخصیص منابع در اختیار شرکت در طبقات مختلف داراییتصمیم

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

نویسی و ذیرهشود. شرکت تأمین سرمایۀ امید به دلیل ماهیت فعالیت خود و در راستای ایفای تعهدات پمی
همانطور گذاری کند. های مالی با نقدشوندگی باال سرمایهبازارگردانی در بازار باید منابع مازاد خود را در دارایی

ریال بوده  میلیارد 22،411 مبلغ 90/45/0044های جاری شرکت در تاریخ جمع کل داراییتر اشاره شد، که پیش
درصد از  30قابل مشاهده است. بر اساس این نمودار حدود  (8)گذاری آن در نمودار که ترکیب سرمایه

درصد جزو  3/1شامل شده است. حدود  مدتهای کوتاهگذاریرا سرمایههای جاری شرکت دارایی
شامل  درصد 42/4درصد شامل موجودی نقد و  90/4 همچنین ها است. تجاری و سایر دریافتنی هایدریافتنی

 ها است.پرداختپیش
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 91/11/1111های جاری شرکت در تاریخ (: ترکیب دارایی1نمودار )

 

 یو فكر  یانسان ۀیسرما
ه كند. اگر چیان میشود، بیش داده میرۀ دانش سازمان را كه توسط كاركنان نمای، ذخیانسان ۀیسرما

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

ها مهناشود. در همین راستا اقدامات مناسبی از جمله بازنگری در آیینیسازمان محسوب م یبرا یدیتهد
ر کارکنان انجام گرفته است. های منابع انسانی برای حفظ و افزایش احساس تعلق خاطو دستورالعمل

ها لحن راهیسازمان در استخراج بهتر یت جمعیدر شرکت تأمین سرمایۀ امید با قابل یه انسانیسرما
شود. همچنین برای کاهش ریسک چسبندگی ف مییخدمات به بازار سرمایه و مشتریان توص ارائهبرای 

ای پایش شده و در صورت عدم کسب ورهنیروهای انسانی ناکارآمد، نیروی انسانی شرکت به صورت د
انسانی در شرکت تأمین سرمایۀ  ۀبرای 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(؛ یممؤثر آنها 
 های بهبود؛گیری مستمر سط  شایستگی کارکنان و استفاده از برنامهاندازه -
 گیری و تجزیه و تحلیل میزان رضایت شغلی کارکنان؛اندازه -
 های اصالحی برای افزایش رضایت شغلی؛سازی برنامهپیاده -
 مسیرهای شغلی و جداول جانشینی برای مشاغل سازمان؛ ۀتهی -
 اطالعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آنها؛استفاده از  -
های سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای ها و فرصتها، مشاورهارائه آموزش -

 سط  یادگیری مناسب هستند.
 

 

دریافتنی های تجاری و 
,  سایر دریافتنی ها

5.9%

سرمایه گذاری های 
%91.8, كوتاه مدت 

%6.1, موجودی نقد
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 فراوانی مناب  انسانی به تفکیک تحصیالت(: 11جدول )

 درصد تعداد سطح تحصیالت ردیف

 8% 1 دکتری 1
 1/1% 0 دانشجوی دکتری 1
 37/9% 99 فوق لیسانس 9
 13/8% 12 دانشجوی فوق لیسانس 1
 20/7% 18 لیسانس 1
 2/3% 2 دانشجوی لیسانس 1
 3/4% 9 فوق دیپلم 1
 12/6% 00 دیپلم 1

 111% 87 مجموع
 

 (: فراوانی مناب  انسانی به تفکیک تحصیالت3نمودار )

 

 روابط مهم با ذینفعان
گردند. از های یک سازمان تاثیر داشته باشند ذینفع تلقی میهایی که بر روی فعالیتکلی افراد یا گروهبه طور 

ین ترامید، سهامداران، مشتریان و کارکنان آن هستند. مهم ۀترین ذینفعان شرکت تأمین سرمایجمله مهم
 است. گذارسازمان با ذینفعان تاثیرهایی که در این زمینه مطرح است ریسک شهرت بوده که بر روابط ریسک

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

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

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

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

دکتری 
8%

دانشجو دکتری 
3%

فوق لیسانس
18%

دانشجو فوق لیسانس
30%

لیسانس
23%

دانشجو  لیسانس
2%

فوق دیپلم 
1%

دیپلم 
31%
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های مالی و پوشش است. همچنین با عنایت به روند افزایش حقوق و دستمزد ساالنه در صورتکاهش داده
 .انسانی توجه شده است ۀکامل تورم ساالنه نیز به سرمای

ن ت دادهای پیش روی شرکت تأمین سرمایه امید در ارتباط با مشتریان، ریسک از دسهمواره یکی از ریسک
تلف های مخخدمات باکیفیت در حداقل زمان در بخش ارائهمشتریان بوده که در این راستا تالش شده است با 

سازی مدیریت ریسک در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان گذاری از طریق پیادهخدمات مالی و سرمایه
 ه است. جدید عملکرد موفقی از خود نشان دهد که این موضوع تاکنون محقق شد

 
 نفعان شرکتروابط مهم با ذی: (11جدول )

 1های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینف  ردیف

1 

 مشتریان
)صاحبان کسب و 

های کار و شرکت
و خدماتی، تولیدی 
های بورسی شرکت

 و غیر بورسی(

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

 مدیریتی متقاضیان درهای تغییر مکرر تصمیم •
 سازی برای تأمین مالیفرآیند آماده

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

 متقاضی با الزامات بازار سرمایه

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

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

 بدهی متقاضی
 وضعیت رونق و رکود در بازار سرمایه •

 سهامداران شرکت 1

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

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

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

 مصوب
-استفاده از نفوذ و کنترل جهت تعیین خط •

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

9 
سازمان بورس و 

بهادار و اوراق 
 هابورس

های تسریع در تأمین مالی شرکت •
متقاضی و خدمات مشاوره 

 گذاری و تاسیس صندوقسرمایه

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

 ارائههای نوین گیری از روشبهره •
 خدمات

عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی در تسهیل  •
 مجوزهاو صدور 

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

 متقاضی پذیرش
افزایش سهم تأمین مالی از طریق  •

 بازار سرمایه
قوانین و مقررات ناظر بر صدور مجوزهای  •

 تأمین مالی

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

 اولیه سهام

توسعه و حمایت از ابزارها ونهادهای  •
 مالی

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

                                                      

 تواند مانع پیشرفت کارها یا تسریع آن شود.. بخشی از توان ذینفع که می 0
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 1های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینف  ردیف

1 
و  هابانک

سسات پولی و ؤم
 اعتباری

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

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

 ها ارائه کنندتری نسبت به صندوقسود جذاب • جذب منابع •

 کارکنان 1

های مصوب قوانین و دستورالعمل •
 منابع انسانی

 تاخیر در ارائه گزارش •

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

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

 منافع شخصی
 آموزش مستمر به سایر کارکنان •

 بانک سپه 1

 نیاز برای شرکتتأمین منابع مورد  • جذب منابع •

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

 سپه

 های گروهشرکت 1
 ترین هزینهتأمین مالی با کم •

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

 دولت 1

 ترتأمین مالی سریع •

های فناوری برای پیشبرد سامانه اندازیراه •
 هااهداف و برنامه

تر از دریافت سود و یا کارمزد کم •
 دولت

رعایت قوانین و مقررات در حوزه  •
 مالیاتی، بیمه

3 
های شرکت

 بندیرتبه
دهی ها برای رتبهسازی شرکتآماده •

 بندیهای رتبهشرکت

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

 اوراق

11 
های شتاب شرکت

 دهنده
 هارائه راهکار تأمین مالی برای طرحا •

 پیشبرنده و توسعه بازارهای شرکت •
 افزایش درآمد شرکت •
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 محیط عملیاتی  هایها و تهدیدفرصت
ا همحیط عملیاتی تأمین سرمایه امید با استفاده از مدل پورتر مورد بررسی قرار گرفته و فرصت (03)در جدول 

 و تهدیدات محیطی مرتبط با هر عامل ذکر شده است.
 

 ها و تهدیدهای محیط عملیاتی شرکتفهرست فرصت(: 39جدول )
شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

تأمین کنندگان
 

 های گروهشرکت

  امکان افزایش سهم بازار خدمات
 مالی

 خدمات تخصصی با نرخ مناسب  ارائه
 های هلدینگ گروهبرای شرکت

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

سازی در مشتریان هدف و احتمال 
 کاهش سط  درآمدها

 هادولت و شهرداری

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

 سازی در سبد تعهدات و انتشار تنوع
 اوراق بدهی

  پیشنهاد نرخ سود مناسب از سوی
اوراق دولت و افزایش احتمال 

 بازگشت اوراق شرکتی
 ها و عدم تمکین نکول اوراق شهرداری

دولت و یا سایر ضامنین به پرداخت 
 سهم خود

 قانونگذارنهاد ناظر و 
افزایش همکاری و هماهنگی در 

 های مختلفحوزه

  ارائهعدم صدور مجوز های الزم در 
 انواع خدمات مالی

  عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی در
 تسهیل و صدور مجوزها

دهنده ارائههای شرکت
افزاری داخلی و خدمات نرم

 خارجی

  توسعه خدمات مالی موجود و رفع
 نواقص احتمالی

  خدمات مالی  ارائههمکاری در زمینۀ
 نوین

  تسهیل ارائه خدمات قبلی به
 مشتریان

  استفاده از دانش و تجربیات
المللی در افزاری بینهای نرمشرکت

جهت بهبود کسب و کار یا تشکیل 
 نهادهای مالی جدید

 ها عدم پشتیبانی مناسب از فعالیت
 به شیوه مطلوب

 های جدیدعدم امکان توسعه فعالیت 
 به دلیل انحصار

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

 اتصال به شبکه اینترنت
 ها در صورت امکان افزایش هزینه

های استفاده از خدمات شرکت
 المللیبین

های تأمین کننده سازمان
دانش تخصصی برای نیروی 

انسانی)مانند مرکز مالی 
 ایران(

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

 وریبهبود بهره
 های عمومی سپاری دورهبرون

ای مورد نیاز بازار تخصصی و حرفه
 سرمایه

  عدم استقبال نیروی انسانی از
 ایآموزش تخصصی و حرفه

  های تخصصی آموزش ارائهعدم
 باکیفیت یا همراستا با اهداف

 ین سازمانی در حیطه عدم وجود چن
 هاکاری مدیریت دارایی

 های برگزاری امکان افزایش هزینه
 های آموزشیدوره
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شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

 هابانک

  همکاری برای تأمین منابع مالی
 مورد نیاز تأمین سرمایه

  پرداخت نرخ سود مناسب به منابع
گذاری های سرمایهشرکت و صندوق

 تحت مدیریت
 مندی از خدمات بانکی باکیفیتبهره 

  دریافت خدمات بانکی به صورت
انحصاری و در نتیجه کاهش قدرت 

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

  خدمات باکیفیت بانکی ارائهعدم 
  احتمال نکول برخی از تعهدات از

 هابانکسوی 

نهادهای مالی در خارج از 
ها، کشور شامل صندوق

تأمین ها، ، بیمههابانک
 هاسرمایه

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

  امکان ورود منابع مالی جدید و
 افزایش درآمد تأمین سرمایه

  ابزارهای پوشش ریسک در کشور
 وجود ندارد

 بندیهای رتبهعدم وجود شرکت 
 های به عنوان رقیب جدی شرکت

 تأمین سرمایه تلقی شوند

خریداران
 

های متقاضی تأمین شرکت
 مالی

  امکان کسب سود از محل ارائه
 نویسی و بازارگردانیخدمات پذیره

 افزایش سهم بازار 
 های جدید نیازمند آشنا شدن با حوزه

های تأمین مالی و طراحی شیوه
 نوآورانه

  ارتقای جایگاه برند شرکت با تأمین
 های موفق در بازار سرمایهمالی

 و زیان ناشی از  احتمال ضرر
 بازارگردانی و بلندمدت

  کاهش ارزش برند شرکت متعاقب
 های متقاضینکول شرکت

 هاتأمین سرمایه
  بهبود وضعیت کفایت سرمایه با

 فروش بخشی از اوراق منتشره

  افزایش قدرت چانه زنی در دریافت
 های باالتر سودنرخ

  نکول اوراق توسط ناشران و بروز
 سرمایه صدمه به صنعت تأمین

 هابانک

  و  هابانکفروش بخشی از اوراق به
آزاد شدن ظرفیت انتشار اوراق و 

 پذیرش تعهدات جدید
  استفاده از ظرفیت شعب بانک در

 هاجذب منابع برای صندوق

  تغییر در قوانین و مقررات بازار پول و
 هاافزایش محدودیت

  ایجاد محدویت بانک مرکزی به دلیل
های صندوقگذاری در سرمایه
 گذاریسرمایه

 زنی در نگهداشت منابع و قدرت چانه
 ارائه نرخ به صندوق

 های بازنشستگیصندوق
 های ضمانتصندوق

نهادهای مالی )از جمله 
گذاری های سرمایهصندوق

 مشترک(

 گذاری در سبد محصوالت سرمایه
تأمین سرمایه و در نتیجه بهبود 

 وضعیت کفایت سرمایه
  گذاران ترکیب سرمایهایجاد تنوع در

 تأمین سرمایه

  احتمال فروش اوراق بدهی تحت
های بازنشستگی در تملک صندوق

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

 زنی برای امکان ایجاد قدرت چانه
 های باالتر سوددریافت نرخ

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

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

 گذاران خارجیسرمایه
  امکان ورود منابع مالی جدید و

 افزایش درآمد تأمین سرمایه

  خروج ناگهانی از بازار به دلیل
 المللیهای بینتحریم

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

 نرخ ارز

بازارهای کاالی جایگزین
 

تسهیالت بانکی )ریالی و 
 ارزی(

  ارائه بسته تأمین مالی بصورت
 تسهیالت و اوراق بدهی

  از دست دادن برخی از متقاضیان
 تأمین مالی

بازارهای غیرمتشکل 
)سرمایه گذاران بخش 

 خصوصی(

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

 مکمل

  از دست دادن برخی از متقاضیان
 تأمین مالی

 بازار پول
 بازار ارز

انواع اوراق بهادار 
 غیربورسی
 بازار مسکن
 بازار طال و
 هاسایر دارایی

 انواع خدمات نوین بانکداری  ارائه
های جدید به گذاری در حوزهسرمایه

 فعاالن بازارهای موازی

  محدودیت در جذب سرمایه به دلیل
 جذابیت بازارهای موازی

 خدمات تأمین مالی از سوی بازار  ارائه
 ، موسسات مالی وهابانکپول )

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

 بازارها به دلیل جذابیت بیشتر

ب 
س

رقبای ک
وکار

 

 هاتأمین سرمایه

  ظهور حوزه های جدید کسب و کار و
 خدمات نوین ارائه

 هی اوراق بد تشکیل سندیکا در انتشار
 و پذیرش تعهدات

 های تبادل دانش و تجربیات در حوزه
 مختلف

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

 ارزان
  فروش اوراق تحت بازارگردانی به بازار

های باالترو درنتیجه افزایش با نرخ
 نرخ سود در بازار

 های کارگزاریشرکت
مشاوره سرمایههای شرکت

 گذاری

های کردن زمینهافزایش درآمد با فراهم
خدمات بانکداری  ارائههمکاری در 

 گذاریسرمایه

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

 و شعب

 هابانک

 گذاران بالقوه متقاضی جذب سرمایه
خرید واحدهای صندوق توسط بازار 

 پول
 های مشترک تأمین همکاری در پروژه

 مالی

 گذاران به سرمایهتشویق سپرده
های سپرده بانک به گذاری در حساب

گذاری جای واحدهای سرمایه
 هاصندوق

 های ها با نرختأمین مالی بنگاه
 ترارزان

 هادهندهشتاب

  همکاری در قالب فعالیتهای مشترک
به خصوص در حوزه 

 خطرپذیرهای گذاریسرمایه
  افزایش درآمد حاصل از سودآوری

 های نوآورانهطرح
  افزایش توان رقابت با سایر

های جدید ها در حوزهسرمایهتأمین
 فعالیت

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

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

 

 های خارجیتأمین سرمایه

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

 اوراق بدهی
  استفاده از اعتبار و برند تأمین سرمایه

 خارجی در بازاریابی کسب و کار
 استفاده از دانش و تجربیات در زمینه

 های جدید فعالیت
 ها امکان تأمین مالی خارجی پروژه

 داخلی
 های خارجی از تأمین مالی ارزی پروژه

 Fundطریق تشکیل 

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

 سرمایه
 بندیهای رتبهعدم وجود شرکت 

المللی تأسیس شعب بین
توسط تأمین سرمایه 

 داخلی

  افزایش دانش و تجربه فعالیت در
 المللیسط  بین

 از طریق انجام  افزایش سط  درآمدها
 پروژه های خارجی

 گیری از تجربیات سایر تأمین بهره
 های فعال در بازارهای خارجیسرمایه

  امتیاز پایین شرکت و مشکل در جذب
 کسب و کار جدید

 های قانونی و مقرراتی در محدودیت
 خارج از کشور

  عدم کسب درآمد مطلوب ناشی از
های بینرقابت شدید در فعالیت

 المللی

ت
دول

 

سازمان بورس و اوراق 
 بهادار

  تصویب قوانین و مقررات و
های اجرایی نامهدستورالعمل و آیین

 مصوب

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

 بازنگری قوانین و مقررات

 نهاد ناظر و قانونگذار
 افزایش همکاری و هماهنگی در حوزه

 های مختلف

  ارائهعدم صدور مجوز های الزم در 
 انواع خدمات مالی

 عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ها و تعهدات شرکتیبده

 2/14شود دهد. همان طور که مشاهده مینشان می 90/45/0044تاریخ  درهای شرکت را بدهی (04)نمودار 
های شرکت درصد از بدهی 2/21 است. همچنینسود سهام پرداختنی های شرکت مربوط به درصد از بدهی

مربوط به  مابقیو  هادریافتپیشدرصد مربوط به  8/00 حدود ،های بلندمدتپرداختنیمربوط به 
 پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان است.مالیات ها، های تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 
 91/11/1111های شرکت در تاریخ ترکیب بدهی(: 11نمودار )

 
 رتبۀ اعتباری شرکت مربوط بههای اطالعات و نسبت

رتبۀ اعتباری شرکت، ارزیابی مستقلی از توانایی شرکت در خصوص پرداخت به موقع بدهی را نشان 
نوع فعالیت شرکت تأمین سرمایه و لزوم داشتن توانایی کافی برای تضمین پرداخت دهد. با توجه به می

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

های کمی شامل احتمال ز معیارهمچنین برای سنجش وضعیت اعتباری شرکت تأمین سرمایۀ امید، ا
های، زمیجوسکی، آلتمن و اسپرینگیت استفاده شده است که هر سه روش ورشکستگی بر اساس مدل
سال گذشته به شرح ذیل محاسبه شده است.  دهها در طول دهند. این آمارهنتایج مشابهی به دست می

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

پرداختنی های بلند 
مدت 

25%

ذخیره مزایای پایان 
خدمت كاركنان 

6%
پرداختنی های تجاری 
و سایر پرداختنی ها

7%

مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی1%

56%

پیش دریافت ها
35%
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 (021) 54906تلفن:  2ن خرمشهر، کوچه شکوه، شماره تهران، خیابا

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

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

 های فعالیت شرکتتگی طی سالهای ورشکسروند تغییرات شاخص(: 26جدول )

 1299 1291 0937 0935 0931 0930 0939 0932 0930 0934 شاخص

 احتمال
 ورشکستگی

 Z1 70/0 02/0 82/0 30/2 01/5 39/5 83/5 05/0 50/9 11/26ن آلتم
 Z2 22/9 07/9 00/9 07/2 59/0 1 39/0 20/9 70/5 49/11آلتمن 
 Z3 45/02 997/00 00/02 52/7 73/00 87/01 80/01 20/00 05/24 55/49آلتمن 

 05/4 30/2 02/2 87/9 57/0 93/9 89/0 31/1 88/9 03/0 مدل اسپرینگیت
 -51/1 -7 -7 -7 -5 -8 -1 -7 -7 -7 مدل زمیجوسکی

 
و  21/06/1299 ،21/06/1291 ماهۀ منتهی به 9های دورههای مالی شرکت برای نسبت (20)در جدول 

 ای ارائه شده است:صورت مقایسهبه  21/06/1400
 

 91/11/1111و  31/60/1933 ،31/60/1931ماهۀ منتهی به   3های های مالی شرکت برای دورهنسبتمقایسۀ  (:11جدول )

 های مالینسبت
 ماهۀ منتهی به 3

91/11/1931 
 ماهۀ منتهی به 3

91/11/1933 
 ماهۀ منتهی به 3

91/11/1111 
 73% 31% 89% حاشیه سود خالص
 81% 37% 87% حاشیه سود عملیاتی

 ROE %08 %90 %25بازده حقوق صاحبان سهام 
 9 03 04 نسبت جاری

 01،801 05،843 04،250 سرمایه در گردش خالص )میلیارد ریال(
 09% 09% 05% نسبت بدهی
 15% 87% 80% نسبت مالکانه
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 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 ،21/06/1291ماهۀ منتهی به  9های های مالی شرکت طی دورهمقایسۀ نسبت، (11)مجموعۀ نمودارهای 
 نمایند.را ارائه می 21/06/1400و  21/06/1299
 

 گذشته مشابه هایبا دوره 13/60/3066 ماهۀ منتهی به 9 های مالی شرکت طی دورۀیسۀ نسبتمقا(: 33نمودار )
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 تحلیلی از تعهدات شرکت تأمین سرمایه امید
 دهد.نشان می 0044سال  ماهشهریور در پایان  را های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امیداوراق و صندوق (،22جدول )

 
 1111سال  ماه شهریورهای تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایان و صندوقبهادار اوراق (: 11جدول )

 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
91/11/1111 1399/09/30 

 میلیون ریال میلیون ریال تاریخ تاریخ
 الف: اوراق پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 1,500,000 0 24 درصد 0 1399/11/17 1395/11/17 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت امور اقتصاد و دارایی  صكوك اجاره دولتی آپرورش

 1,500,000 0 24 درصد 2 1399/11/18 1395/11/18 سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي  سالمتصكوك مرابحه بیمه 
 1,000,000 0 08 درصد 2 1399/12/03 1398/07/03 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و دارایی  سبکسلف موازی استاندارد نفت خام 

 1,500,000 0 05 درصد 2 1400/04/31 1398/04/31 بانک سپه شرکت گروه صنعتی ایران خودرو  خودرو صکوک رهنی ایران
 2,000,000 2,000,000 07 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 03 درصد 0 1400/11/13 1397/11/13 ایران شرکت ملی نفت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند  منفعت صبا اروند

 1,000,000 1,000,000 08 درصد 2 1400/12/05 1396/12/05 بانک ملت شرکت گروه صنعتی ایران خودرو  صکوک مرابحه ایران خودرو
 2,500,000 2,500,000 05 درصد 1 1400/12/20 1397/12/20 بانک سپه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا  صکوک مرابحه سایپا

 1,000,000 1,000,000 05 درصد 1 2 1401/10/19 1397/10/19 بانک پاسارگاد شرکت توسعه اعتماد مبین  صکوک اجاره اعتماد مبین
 1,000,000 1,000,000 08 درصد 2 1402/04/09 1398/10/09 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و دارایی  اوراق منفعت دولتی

07/02/0933 شرکت ملی نفت ایران توسعه نفت و گاز صبا اروند  اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین  0 7,500,000 03 درصد 1 1402/06/17 
 0 10,000,000 03 درصد 9 1402/06/19 03/02/0933 شرکت ملی نفت ایران توسعه نفت و گاز صبا اروند  اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین

 400,000 400,000 08 درصد 9 1403/04/31 25/45/0933 سازمان برنامه بودجه، شهرداری کرمانشاه، بانک سپه شهرداری کرمانشاه  اوراق مشارکت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه
 1,500,000 1,500,000 08 درصد 9 1403/04/31 25/45/0933 سازمان برنامه بودجه، شهرداری کرمانشاه، بانک سپه شهرداری کرمانشاه  اوراق مشارکت خط یک  طار شهری کرمانشاه

 4,000,000 4,000,000 08 درصد 0 1403/08/21 1399/08/25 بانک سپه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا  اوراق مرابحه -شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 
 6,000,000 6,000,000 24 درصد 1 2 1403/09/10 04/43/0933 سهام شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و توسعه صنعتی گهر زمین صنعتی و معدنی گل گهر  اوراق صکوک -گل گهر  -اوراق صکوک

 0 2,000,000 24 درصد 1 2 1403/11/11 09/00/0933 فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری توسعه مالی مهر آیندگان  اجاره مهر آیندگان
 0 5,000,000 08 درصد 9 1404/01/14 05/40/0044 بانک سپه شرکت گروه صنعتی ایران خودرو  صکوک مرابحه ایران خودرو

 0 4,300,000 08 درصد 1 1404/04/28 28/40/0044 سازمان برنامه و بودجه، شهرداری اصفهان، بانک سپه شهرداری اصفهان   طار شـهري اصفهان 1خط  1طرح فاز 
 0 8,000,000 08 درصد 1 1405/02/17 07/45/0044 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و امور دارایی  اوراق مرابحه عام دولت
 25,900,000 57,200,000       جم 

 و فرابورس ب: اوراق پذیرفته نشده در بورس
 465,000 465,000 08 درصد 9 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی شهرداری تبریز 1-1-33 اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهر تبریز

 3,000,000 3,000,000 08 درصد 9 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی شهرداری تبریز 1-1-33  طار شهری تبریز 1اوراق مشارکت خط 
 0 1,700,000 08 درصد 1 1404/04/28 1400/04/28 و بودجه، شهرداری کرمانشاه سازمان برنامه شهرداری کرمانشاه 1-1-33  طار شهري کرمانشاه 1خط  1فاز 

 0 1,000,000 08 درصد 1 1404/04/28 1400/04/28 سازمان برنامه و بودجه، شهرداری کرمانشاه شهرداری کرمانشاه 1-1-33 توسـعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی شـهر کرمانشاه
 0 600,000 08 درصد 1 1404/04/28 1400/04/28 سازمان برنامه و بودجه، شهرداری زنجان شهرداری زنجان 1-1-33 عمومی شهر زنجان تکمیل ناوگان حمل و نقل

 3,465,000 6,765,000       جم 
 29,365,000 63,965,000       جم 

 های سرمایه گذاری:صندوق
 6,740,436 7,077,352  واحد 444 144 عمر محدود و قابل تمدید 1397/11/30 تأمین سرمایه امید سبدگردان آسمانشرکت  2-1-33 سرمایه گذاری آسمان امید صندوق
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 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

 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
91/11/1111 1399/09/30 

 میلیون ریال میلیون ریال تاریخ تاریخ
 2,987,414 3,536,251  واحد 444 144 9 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 3,620,738  واحد 444 044 عمر محدود و قابل تمدید 1396/08/17 تأمین سرمایه امید تأمین سرمایه امید 2-1-33 سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیانصندوق 
 13,945,116 14,234,341       جم 

 43,310,116 78,199,341       جم  کل

 

 دهد.نشان می 94/43/0939و پایان سال مالی منتهی به  0044سال  ماه شهریوردر پایان  را های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امیدصندوقاطالعات مربوط به  (،29جدول )
 

 91/13/1933و پایان سالی مالی منتهی به  91/11/1111 در تاریخ  های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ امیداطالعات مالی صندوق(: 19جدول )

 عنوان حساب

 91/13/1933در تاریخ  91/11/1111در تاریخ 

صندوق سرمایه 
گذاری گنجینه 
 امید ایرانیان

صندوق 
بازارگردانی 
اختصاصی 
 امید ایرانیان

صندوق 
سرمایه 

گذاری بذر 
 امید آفرین

صندوق 
سرمایه گذاری 
طالی زرافشان 
 اميدايرانيان

صندوق 
سرمایه 
گذاری 

 گنجینه مهر

صندوق سرمایه 
گذاری امید 

 انصار

صندوق 
سرمایه گذاری 

 نوید انصار
 جم 

صندوق سرمایه 
گذاری گنجینه 
 امید ایرانیان

صندوق 
بازارگردانی 
اختصاصی 
 امید ایرانیان

وق صند
سرمایه 

گذاری بذر 
 امید آفرین

صندوق سرمایه 
گذاری طالی 
زرافشان 

 اميدايرانيان

صندوق 
سرمایه 
گذاری 

 گنجینه مهر

صندوق سرمایه 
گذاری امید 

 انصار

صندوق 
سرمایه گذاری 

 نوید انصار
 جم 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال یلیون ریالم میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
 70,220 050 0,758 32 55 04,289 50,110 4 1 4 4 4 1 4 4 4 های فی مابین با کارگزارانحساب

 214,540 4 4 4 4 4 045 214,038 7,952 4 4 94 4 4 045 7,225 های دریافتنیسایر حساب
 0,224,217 02,535 084,031 5,821 0,177 10,308 5,025 510,134 0,817,479 01,001 858,422 09,870 0,809 79,048 242,850 573,224 های دریافتنی تجاریحساب

 50,041,727 758,571 28,828,088 950,740 0,259,095 9,442,530 0,179,555 03,947,957 80,049,220 175,571 25,170,151 049,303 9,550,733 9,175,494 24,474,851 25,193,958 هاسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت
 04,520,389 77,730 21,254,901 02,410 4 4 018,458 00,809,728 23,140,871 51,003 05,403,840 00,598 94 4 025,800 02,380,005 نقد و بانک

 9,930 57 875 923 047 251 181 852 1,525 010 0,414 059 384 302 987 0,319 های آتیمخارج انتقالی به دوره
 11921112119 1132131 1121112111 9112331 121112111 921112131 121112111 9121112111 11121112111 1112931 1921112191 1132111 921112111 921112111 1121112119 1121112319 هاجم  دارایی

 (00,715) (02,200) (03,880) (905) 4 (0) (780) (8,199) (93,319) (02,203) (07,711) (015) 4 (0) (011) (3,597) های پرداختنی به ارکان صندوقحساب
 (00,707,981) (1,223) (00,981,004) (9,020) (09,407) (73,999) (90,381) (035,187) (09,034,947) (07,242) (02,584,890) (1,334) (90,575) (01,019) (77,114) (928,342) های تعلق گرفته پرداخت نشدهذخایر هزینه

 (0,715) 4 (9,305) 4 (938) (002) 4 4 (2,593) 4 4 4 (0,239) (0,905) 4 4 های پرداختنی تجاریحساب
 (182) 4 4 4 4 4 4 (182) (039,950) (7,901) (04,110) (02,223) 4 (55,923) (34,704) (945,030) های فی مابین با کارگزارانحساب

 4 4 4 4 4 4 4 4 (0,910)  (0,910) 4 4 4 4 4 پیش دریافت
 (027,780) (744) (055,073) 4 4 4 4 93,438 (213,900) 4 (7,001) 4 4 4 (0) (212,038) های پرداختنی به سرمایه گذارانحساب

 (03,503) 4 (1,849) 4 (7,841) (0,444) 4 (91,400) (90,947) 4 (30) 4 (09,314) (0,444) 4 (05,259) سایر پرداختنی
 (1123112113) (112111) (1121112113) (92111) (112111) (112111) (912113) (1112111) (1121112191) (912111) (1121112119) (112911) (132313) (1192113) (1112111) (3192131) هاجم  بدهی
 1129112911 1112111 9323312119 9112111 121112111 123112111 121112999 9121112191 3121132391 1112111 9121112191 1112111 921112191 921912111 1121912111 9321312113 هاخالص دارایی

  90,289 93,519,305 00,012 84,371,112 25,505,044 2,515,083 94,305,002  27,194 94,002,791 00,007 74,471,112 91,245,044 01,040,710 917,211,081 تعداد واحدهای صندوق
  1121112111 121112131 121312391 112111 1112119 123112111 121112911  1121192111 121112311 321112111 112111 1112111 129992191 1132339 ریال -صندوق NAVارزش 
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 (021) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 اهمیت با اشخاص وابسته و مدیریت آن معامالت با
های تحت مدیریت تأمین سرمایۀ امید است که تحت عنوان معامالت مشمول مادۀ ها و شرکتگروهسهامداران، هممعامالت با اهمیت با اشخاص وابسته شامل معامالت با 

  گردد:این معامالت به اختصار ارائه می (20)اصالحیۀ قانون تجارت و معامله با اشخاص وابسته است. در جدول  023
 

 معامالت انجام شده با اشخاص وابسته(: 11جدول )

 نوع وابستگی شخص وابسته نام شرح
 مشمول 

 113ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین  یمت

 مبلغ 
 )میلیون ریال(

 سهامداران
 بله عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

 003,000 درآمد حاصل از بازارگردانی و تعهد اوراق بهادار طبق قرارداد
 042,728 بهاداردرآمد حاصل از سود اوراق  طبق اطالعیه عرضه

 0,144 درآمد ارزش گذاری سهام طبق قرارداد بله عضو هیأت مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق های 
تحت 
 مدیریت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید 
 ایرانیان

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 044,549 های سرمایه گذاریدرآمد مدیریت صندوق طبق امید نامه
 77,340 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد

 851 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 9,385,071 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 9,150,085 ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه

 9,447,792 خرید اوراق بهادار سایر
 01,004,008 اوراق بهادارفروش  سایر

 95,294 درآمد حاصل از کارمزد ضمانت نقدشوندگی طبق قرارداد
 202,072 درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
 بازارگردانی امید ایرانیان

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 81,299 های سرمایه گذاریدرآمد مدیریت صندوق طبق امید نامه
 03 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 14,342 سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 0,244,019 خرید اوراق بهادار سایر
 777,870 فروش اوراق بهادار سایر

 243,378 واریز وجه جهت خرید سهام خزانه و اوراق بهادار طبق بخشنامه سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید 
 ایرانیان

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 01,110 های سرمایه گذاریدرآمد مدیریت صندوق طبق امید نامه
 0 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 389,381 واحد سرمایه گذاریصدور  طبق امید نامه
 719,102 ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه

 1,530 خرید اوراق بهادار سایر
 91,508 سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه
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 نوع وابستگی شخص وابسته نام شرح
 مشمول 

 113ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین  یمت

 مبلغ 
 )میلیون ریال(

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

 50,110 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نامهطبق امید 
 02 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 0,097,314 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 172,500 ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 (249,980) سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 بله مدیران اجرایی صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

 05,303 های سرمایه گذاریدرآمد بازارگردانی صندوق طبق امید نامه
 24,518 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد

 09,930,151 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 02,005,588 سرمایه گذاریابطال واحد  طبق امید نامه
 054,540 سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه 
 مهر

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 9,279 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
 29 صندوقهزینه های جاری  طبق امید نامه

 87,071 فروش اوراق بهادار سایر
 1,800 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 9,459 ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 2,777 سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید 
 انصار

 بله تامین سرمایه امید تحت مدیریت

 8,322 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
 7,001 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 0,008 ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 044 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
 (34) از  سرمایه گذاری در صندوقسود )زیان( حاصل  طبق امید نامه

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید صندوق سرمایه گذاری امید انصار

 047,904 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
 10,302 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد

 0,922,404 خرید اوراق بهادار سایر
 0,872,870 اوراق بهادارفروش  سایر

 07,373 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 2,189 سود )زیان( حاصل از  سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه
 87 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه

سایر 
اشخاص 
 وابسته

 بانک سپه
سهامدار اصلی گروه سرمایه گذاری 

 امید
 بله

 049 هزینه های کارمزد بانکی قراردادطبق 
 002,945 درآمد حاصل از سود سپرده بانکی مصوبه شورای عالی پول

 044 درآمد ارزش گذاری و امکان سنجی طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره کویر تایر
 744 سهامدرآمد ارزش گذاری  طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره سرمایه گذاری سپه
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 نوع وابستگی شخص وابسته نام شرح
 مشمول 

 113ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین  یمت

 مبلغ 
 )میلیون ریال(

 0,828 درآمد اجاره ساختمان طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر
 844 درآمد مشاوره افزایش سرمایه طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره پترو امید آسیا
 144 گذاری سهامدرآمد ارزش  طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره گوهران امید

 09,304 کارگزاری معامالت اوراق بهادار طبق دستورالعمل سازمان بورس بله عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه
 0,873 کارگزاری معامالت اوراق بهادار طبق دستورالعمل سازمان بورس بله عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سینا
 0,444 درآمد راستی آزمایی ارزشیابی سهام طبق قرارداد بله مشترک هیأت مدیرهعضو  سنگ آهن گهر زمین

 2,144 درآمد پیاده سازی حاکمیت شرکتی طبق قرارداد بله عضو مشترک هیأت مدیره صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه
 0,410 صندوقصدور واحد مدیران  طبق امید نامه بله مدیران صندوق احسان عسکری فیروزجانی

 طبق امید نامه بله مدیران صندوق سید علی خسروشاهی
 070 صدور واحد مدیران صندوق
 0,493 ابطال واحد مدیران صندوق

 0,454 صدور واحد مدیران صندوق طبق امید نامه بله مدیران صندوق مرضیه خزائی
 511 واحد مدیران صندوقصدور  طبق امید نامه بله مدیران صندوق الیار مهاجررهبری
 0,209 صدور واحد مدیران صندوق طبق امید نامه بله مدیران صندوق محمد محمدی
 887 صدور واحد مدیران صندوق طبق امید نامه بله مدیران صندوق وجیهه خلیلی

 513 صدور واحد مدیران صندوق طبق امید نامه بله مدیران صندوق میالد رحمانیانی
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 91/11/1111مورخ  مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته (:11جدول )

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
های حساب

دریافتنی 
 تجاری

های حساب
دریافتنی 
 غیرتجاری

های حساب
پرداختنی 
 تجاری

های حساب
پرداختنی 
 غیرتجاری

پیش 
 هادریافت

خالص 
مانده طلب 
)بدهی( در 

91/11/1111 

خالص مانده 
طلب 

)بدهی( در 
91/13/1933 

 سهامداران
 (112111) (1192131) (047,300) 4 4 4 0,507 عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

 11 11 (214) 4 4 4 250 عضو هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
 111 12111 4 4 4 0,444 4 عضو هیأت مدیره شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

های صندوق
تحت 
 مدیریت

 1132111 1132311 4 (74) (022,078) 4 902,058 تحت مدیریت تامین سرمایه امید صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 912113 192131 4 4 (2,054) 4 11,818 تحت مدیریت تامین سرمایه امید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی امید ایرانیان

 112111 992111 4 (22) 4 4 99,940 تحت مدیریت تامین سرمایه امید صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
 112111 192111 4 4 4 4 09,570 تحت مدیریت تامین سرمایه امید صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

 399 12131 4 4 4 4 2,237 مدیریت تامین سرمایه امیدتحت  گذاری مشترک گنجینه مهرصندوق سرمایه
 (112111) 132991 4 4 (77,054) 4 095,730 تحت مدیریت تامین سرمایه امید گذاری با درآمد ثابت امید انصارصندوق سرمایه
 92111 112113 4 4 4 4 02,043 تحت مدیریت تامین سرمایه امید گذاری با درآمد ثابت نوید انصارصندوق سرمایه

سایر 
اشخاص 
 وابسته

 12311 (12111) 4 4 (05,550) 4 7,302 مدیران اجرایی صندوق سرمایه گذاری آسمان امید
 12113 12991 4 4 4 0,994 4 مدیران اجرایی موسسه فکر فردای امید

 111 111 4 4 4 248 4 مدیر صندوق عبداله دریابر
 913 12111 4 4 4 0,041 4 مدیر صندوق احسان عسکری فیروزجانی

 11 11 4 4 4 11 4 مدیر صندوق احسان طیبی ثانی
 191 1 4 4 4 4 4 مدیر صندوق سید علی خسروشاهی

 11 12119 4 4 4 0,459 4 مدیر صندوق مرضیه خزائی
 1 111 4 4 4 510 4 مدیر صندوق الیار مهاجررهبری
 1 12111 4 4 4 0,200 4 مدیر صندوق محمد محمدی
  111 4 4 4 887 4 مدیر صندوق وجیهه خلیلی

 1 113 4 4 4 513 4 مدیر صندوق میالد رحمانیانی

های شرکت
تحت کنترل 

 مشترک

 92191 92191 4 4 4 4 9,497 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت لیزینگ امید
 11 11 4 4 4 4 21 عضو مشترک هیأت مدیره سیمان هرمزگان

 1 11 4 4 4 4 04 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت پتروامید آسیا
 911 911 (201) 4 4 4 157 عضو مشترک هیأت مدیره کویر تایر
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 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
های حساب

دریافتنی 
 تجاری

های حساب
دریافتنی 
 غیرتجاری

های حساب
پرداختنی 
 تجاری

های حساب
پرداختنی 
 غیرتجاری

پیش 
 هادریافت

خالص 
مانده طلب 
)بدهی( در 

91/11/1111 

خالص مانده 
طلب 

)بدهی( در 
91/13/1933 

 932131 111 4 4 4 720 4 عضو مشترک هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر
 (3112911) 1132111 4 4 4 4 003,882 عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه

 911 911 4 4 4 4 944 عضو مشترک هیأت مدیره و نشر سپه شرکت چاپ
 (111) 111 4 4 4 4 121 عضو مشترک هیأت مدیره سرمایه گذاری سپه

 (11) (11) 4 (04) 4 4 4 عضو مشترک هیأت مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه
 1 1 4 4 4 4 7 عضو مشترک هیأت مدیره امید تابان آسیا
 1 11 4 4 4 4 21 مشترک هیأت مدیره عضو گوهران امید

 1 339 4 (7) 4 4 0,444 عضو مشترک هیأت مدیره سنگ آهن گهر زمین
 (12111) 12111 4 4 4 4 0,214 عضو مشترک هیأت مدیره صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه

 11 11 4 4 4 4 57 عضو مشترک هیأت مدیره مدیریت انرژی امید تابان هور
سایر 

اشخاص 
 وابسته

 112111 12991 4 4 4 4 2,990 سهامدار غیر مستقیم بانک سپه

 (1112911) 1192131 (1112113) (113) (1112111) 112133 1912911 جم 
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 16/69/1111ماهۀ منتهی به  32برای  ارائه شده تعدیلی ۀبا بودج ماهه 3مقایسۀ عمکرد 
شده برای سال مالی بینیرا از حیث تحقق بودجۀ پیش 0044ماه  ماهۀ منتهی به شهریور 3( عملکرد 25جدول )

 شده قابل مشاهده است.بینینماید. همچنین درصد پوشش بودجۀ پیشبررسی می 94/43/0044منتهی به 
به معنای  71تر از شده و درصد پایینبینی تعدیلدرصد و باالتر به معنای تحقق کامل پیش 71درصد پوشش 

 عدم تحقق است.
 

 16/69/1111ماهۀ منتهی به  32برای  ارائه شدهشدۀ بینی تعدیلپیشماهۀ اول با  3 مقایسۀ عملکرد (:11جدول )
 )ارقام برحسب میلیون ریال(

 عنوان
ماهۀ منتهی به  3عملکرد 

91/11/1111 
برای سال  شدهبینی تعدیلپیش

 16/69/3066مالی منتهی به 
درصد 
 پوشش

 %71 0،093،900 802،303 بازارگردانی اوراق بهادارمجموع درآمد حاصل از 
 نویسیدرآمد حاصل از تعهد پذیره

 اوراق بدهی 
0،290،074 0،920،974 93% 

های درآمد حاصل از مدیریت صندوق
 گذاریسرمایه

051،807 505،593 76% 

و  درآمد حاصل از خدمات مشاوره مالی
 گذاریسرمایه

00،214 27،320 51% 

و  گذاری در اوراق بهاداراز سرمایهسود حاصل 
 گذاریهای سرمایهصندوق

0،725،092 9،273،879 53% 

 گذاری در سود حاصل از سرمایه
 های بانکیسپرده

002،075 004،752 102% 

 %67 5،038،878 0،959،439 جم  کل درآمدها
 %64 (0،423،850) (518،098) های عملیاتیهزینه
 %100 0،812 0،817 عملیاتیهای غیر سایر درآمد

 %68 1،074،855 9،745،109 سود  بل از کسر مالیات
 %124 (206،510) (980,251) هزینه مالیات بر درآمد

 %67 1،050،235 9،011،092 سود خالص
 
 :گذاریهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار و صندوقعدم تحقق بودجه در بخش سود حاصل از سرمایهالیل د
ماه گذشته و الزام صندوق های با درآمد ثابت به رعایت حد  نههای بازار سهام در دلیل کاهش شاخص به -0

گذاری نصاب سهام، بازدهی این صندوق ها نسبت به سال قبل کاهش یافته و به همین دلیل بازدهی سرمایه
 هش داشته است.گذاری با درآمد ثابت نیز کاهای سرمایهمنابع مازاد متعلق به شرکت در صندوق

های سهامی و مبتنی بر گواهی گذاری منابع متعلق به شرکت در صندوقبازدهی محقق شده از محل سرمایه -2
های بازار سهام و کاهش تحت مدیریت، از میزان برآورد شده در بودجه به دلیل کاهش شاخص ییطال ۀسپرد

 طال در بورس کاال کمتر بوده است. ۀقیمت گواهی سپرد
 گذاری:درآمد حاصل از خدمات مشاوره مالی و سرمایهعدم تحقق بودجه در بخش  دلیل

دلیل عدم تحقق بودجه در بخش درآمد حاصل از خدمات مشاورۀ مالی، عدم تحقق ریالی قراردادهای موجود  -0
نی بییافته، پیشبوده که بخش عمدۀ آنها انجام شده است و با تکمیل قراردادهای مذکور، عملکرد تحقق

 شده را پوشش خواهد داد. تعدیل
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