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 از: شرکت عبارت استموضوع فعالیت فرعی 
بندی تأمین مالی و همچنین مبلغ منابع مالی هایی از قبیل: روش بهینه و زمانمشاوره در زمینه ارائه -۱

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
سازی آماده ها؛ امور مدیریت ریسک؛در 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؛ -۲
 انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینۀ ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن؛ -۳
 ها؛خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ارائه -۴
 ها؛خدمات مدیریت دارایی ارائه -۵
 گذاری در آنها؛ور و سرمایههای مزبگذاری و ادارۀ صندوقهای سرمایهخدمات مرتبط با صندوق ارائه -۶
 کارگزاری؛ -۷
 گری؛کارگزار/معامله -۸
 سبدگردانی؛ -۹
 بازارگردانی؛ -۱۰
 پردازش اطالعات مالی؛ -۱۱
و مؤسسات مالی اعتباری  هابانکگذاری نزد های سرمایهگذاری منابع مازاد شرکت در سپردهسرمایه -۱۲

 ؛هابانکمعتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا 
نویسی ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره، بیمههابانکجلب حمایت  -۱۳

 اوراق بهادار؛
  ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛کمک به شرکت -۱۴
 ؛نامهت صدور، تأييد و قبول ضمانتها جهکمک به شرکت -۱۵
 فعالیت تأمین مالی جمعی. -۱۶
 

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

 نماييم: ارائهبه مشتریان کلیدی شرکت  شرح ذیل،
ــتنوع - ــندوق س ــکوک جعاله، خرید دین، ص ــار اوراق منفعت، ص ازی تأمین مالی از طریق انتش

 پروژه؛
 سبدگردانی؛ -
 ابزارهای نوین مالی؛ طراحی و پیشنهاد -
ــازی مدیریت دارایی از طریق راهتنوع - ــندوق طال، س ــورانه، ص ــندوق جس اندازی و مدیریت ص

 صندوق با درآمد ثابت و صندوق امالک و مستغالت و صندوق کاالیی؛
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 مدیریت دارایی و بازارگردانی سهام؛ -
 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، تأييایفای 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 -
 سرمایه)؛گذاران نهادی و حقیقی داخلی (بازار پول، بازار 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 ســطح خدمات متنوع به بازارهای نوظهور و رشــد ارائههای محیطی آتی، بر اســاس ضــرورت
های اســتراتژیک به همراه های جدید چالشرگذاری گردید. بر این اســاس فعالیت در بازاکشــور هدف

 خواهد داشت که مهمترین آن به شرح زیر است:
 های ناظر بر فعالیت شرکت؛ نامهها و آيينتغییرات گسترده دستورالعمل -
 اداری و عدم وجود زیرساخت مناسب؛بوروکراسی  -
 محدود بودن بازارهای جدید؛ -
 باال بودن هزینه بازاریابی یا عدم وجود سیستم بازاریابی مناسب؛ -
 ناشناخته بودن برند تأمین سرمایه در بازارهای جدید؛ -
 عدم تناسب نیازهای بازارهای جدید با محصوالت فعلی. -

های ع به مشتریان در بازارهای جدید نیازمند ایجاد شایستگیخدمات متمایز و متنو ارائهگمان برای بی
ها و مؤسسات معتبر توان به توسعۀ شراکت و همکاری با سازمانخاص هستیم که از مهمترین آنها می

 های نوین مدیریتی اشاره نمود. های انسانی و استقرار و بکارگیری نظامالمللی، ارتقای سرمایهبین
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 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 سانیان  موجود و جذب منابع ان

 کارآمد و نگهداشت آن از طریق مکانیزم جبران خدمات استراتژیک.
 

 دستاوردهای شرکت
 ؛میلیارد ریال ٨،٦٤٧مبلغ به میانگین دانی ازارگرب پذیره نویسی و تعهد -
سنجی قرارداد امکان ٢ گذاری سهام،قرارداد ارزش ٨قرارداد مشاورۀ افزایش سرمایه،  ١٣انعقاد  -

خرید حق تقدم ناشی از افزایش  قرارداد قبولی سمت تعهد ٣ قرارداد مشاوره پذیرش، ٧ ،مالی
 ؛سرمایه و خرید عرضه اولیه

 ؛میلیارد ریال ٥٨،٦٣٢تعهدات بازارگردانی به میانگین مبلغ  -
 شاملگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان نماد در صندوق سرمایه ١٤بازارگردانی سهام  -

و  فغدیر بنیرو، گشان، فجهان، ،سازاب،حگهرکچاد، کگهر، وسپه، وسکاب، امید، سیمرغ، بجهرم،
 کگل؛

میلیارد ریال، صندوق  ٩٣،٩٧٦امید ایرانیان به حجم  ۀگذاری گنجینسرمایه مدیریت صندوق -
گذاری زرافشان امید میلیارد ریال، صندوق سرمایه ٣،٧٢٦گذاری بذر امید آفرین به حجم سرمایه

گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان میلیارد ریال، صندوق سرمایه ٣،٢١٤ایرانیان به حجم 
میلیارد  ٤٧١مهر (مختلط) به حجم  ۀگذاری گنجینسرمایه میلیارد ریال، صندوق٣٨،٢٦١به حجم 

 میلیارد ریال و مدیریت صندوق ٦١٠ید انصار به حجم گذاری نوسرمایه ریال، مدیریت صندوق
 میلیارد ریال؛ ٢٥،١١٢گذاری امید انصار به حجم سرمایه

، صندوق بذر امید آفرین مد ثابت آسمان امیدآگذاری با دربازارگردانی فعال در صندوق سرمایه -
 ریاوق سرمایه گذاری آو صند و صندوق زرافشان امید ایرانیان
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 شدهشناسایی های ریسک
سازی اقدام به پیاده ۱۳۹۶از 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) ۴(ها، اتخاذ استراتژی) ۳(تحلیل و ارزیابی، ) ۲(ها، شناسایی ریسک) ۱(شامل 

شرکت تأمین سرمایۀ امید از  گردد. در این راستا کمیتۀ مدیریت ریسک، انجام میو کنترل ارزیابی )۵(
کمیتۀ مدیریت ریسک کرد. مدیرۀ شرکت، آغاز به کار  هیأتتوسط  کمیتهتصویب منشور  با ۱۳۹۶سال 

) یک نفر خبرۀ ۲ وظف هیئت مدیره)،) رئیس کمیته (یکی از اعضای غیرم۱عضو شامل  ۷متشکل از 
) یک نفر خبرۀ مدیریت ریسک (دارای مدرک دکترای مرتبط) با پیشنهاد رئیس ۳ ،صنعت تأمین سرمایه

کمیته (عضو منتخب هیئت مدیره در کمیته) و تصویب هیئت مدیره به عنوان دارندگان حق رأی و 
 و مالی معاون) ۶ بازار، توسعۀ و گذاری) معاون سرمایه۵) معاون خدمات مالی، ۴معاونین شرکت (

. است رأی حق بدون اعضای عنوان به) ایشان نمایندگان یا( مالی مهندسی و ریسک مدیر) ۷و  اداری
 حداقل حضور با جلسات. یابدمی حضور جلسات در کمیته دبیر عنوان به مالی مهندسی و ریسک مدیر

در شرایط مقتضی تشکیل و یابد میشامل رئیس کمیته و یکی از اعضای خبره رسمیت  اعضا از نفر ۲
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 سطح دنیا انجام گرفته است. هایو مدل هاتکنیک بر اساسامید  ۀسرمای
 دهد.أمین سرمایۀ امید را نشان میهای شناسایی شدۀ شرکت تبندی ریسک)، طبقه۱نمودار (
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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 )،۲(در جدول 
 

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

 گذاریهای اعتباری و سرمایهریسک. ۱

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

 ریسک مدیریت مصارف 
 ها)(ترکیب دارایی

 ها.ریسک زیان ناشی از ترکیبات نامناسب دارایی

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

 های خود.پرداخت بدهی

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

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

 ریسک کشور
های شرکت ناشی از کاهش ریسک 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. ریسک۲

 ریسک نرخ سود
ها بر اثر نوسانات نرخ ها و داراییگذاریبازده سرمایهریسک تغییر در ارزش یا 

 سود.

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

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

 های استراتژیک. ریسک۳

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

 وکار.کسب

 ریسک شهرت
دار شدن شهرت و اعتبار شرکت و اثرات ناشی از ناشی از خدشه ریسک زیان
 نفعان و جامعه بر درآمد یا کیفیت خدمات شرکت.دیدگاه ذی

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

 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
های الزم و یا عدم رعایت اصول 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 سیستمیک۴

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

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

 های عملیاتی داخلی. ریسک۵
 مندی پرسنل خبره به دالیل مالی و غیرمالی.ریسک عدم رضایت ریسک از دست دادن نیروی خبره

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

 انسانی.نیروی 
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 تعریف ریسک نوع ریسک

 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

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

 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
لوب ناشی از ناتوانی یا عملکرد ضعیف های نامطها و خروجیریسک زیان

 مدل مورد استفاده برای ارزیابی اطالعات کّمی شرکت.

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

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

 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

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

 بازارگردانی شرکت. در فعالیت

 ریسک آموزش و توسعه
آموزش کافی و توسعۀ نامناسب در خصوص  ز فقدانریسک زیان ناشی ا
 منابع انسانی شرکت.

 های عملیاتی خارجی. ریسک۶

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

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

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

شرکت تأمین سرمایه شوند. کارگیری میمند ریسک در شرکت، بههستند که در راستای مدیریت هدف
)، قادر است ٢شده در جدول (های اشارهای ریسکگیری دقیق و تحلیل منظم و دورهامید با اندازه

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

در قالب نقشۀ ریسک بر اساس نظر خبرگان و مدیران  امید های موجود در شرکت تأمین سرمایۀریسک
ها . در این نمودار اندازۀ دایره) است٢به شرح نمودار ( ،١٤٠٠آذر  ٣٠شرکت در پایان سال مالی منتهی به 

کنترل بر روی  ،ای که هرچه اندازۀ دایره بزرگتر باشددهد به گونهمیزان کنترل بر آن ریسک را نشان می
  باشد.نظر بیشتر میریسک مورد 
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 )۳۰/۰۹/۱۴۰۰نقشۀ ریسک (ماتریس ریسک) شرکت تأمین سرمایۀ امید (): 2نمودار (

 
 

  ریسک نرخ ارز -٦ ریسک نوآوری -٥ ریسک سرمایه -٤ ریسک سیاسی -٣ ریسک رقابت -٢ ریسک نرخ سود -١
  ریسک نقدینگی -١١ ریسک سیستمیک -١٠ ریسک طرف مقابل -٩ ریسک مدیریت -٨ ریسک منابع انسانی -٧
  ITافزار و ریسک نرم -١٥ ریسک شهرت -١٤ ریسک قوانین و مقررات -١٣ ریسک قیمت سهام شرکت -١٢
 ریسک انطباق -١٩ ریسک فرایندها -١٨ ریسک عدم ایفای تعهدات بازارگردانی -١٧ نویسیریسک فروش اوراق در پذیره -١٦
 پذیری اجتماعیریسک مسئولیت -٢٣ ریسک رویداد -٢٢ ریسک مدل -٢١ ریسک حاکمیت شرکتی -٢٠
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 بندی شده است.اساس شدت اثر رتبه بر های شناسایی شده) ریسک٣در جدول (
 

 شده بر اساس شدت اثرشناساییهای ریسکبندی ): رتبه۳جدول (
 ۱۳۹۹رتبه در سال  شدت اثر نام ریسک ۱۴۰۰در سال  رتبه

 ٣ ٠٫٥٢ ریسک نرخ سود ١
 ٢ ٠٫٥٠ ریسک رقابت ٢
 ١ ٠٫٤٥ ریسک سیاسی ٣
 ١٣ ٠٫٤٢ ریسک سرمایه ٤
 ١١ ٠٫٤١ ریسک نوآوری ٥
 ٤ ٠٫٣٩ ریسک نرخ ارز ٦
 ٥ ٠٫٣٦ ریسک منابع انسانی ٧
 ٦ ٠٫٣٦ ریسک مدیریت ٨
 ٩ ٠٫٣٤ ریسک طرف مقابل ٩
 ١٠ ٠٫٣١ ریسک سیستمیک ١٠
 ٢٠ ٠٫٣١ ریسک نقدینگی ١١
 ٨ ٠٫٣٠ ریسک قیمت سهام شرکت ١٢
 ٧ ٠٫٣٠ ریسک قوانین و مقررات ١٣
 ١٥ ٠٫٢٩ ریسک شهرت ١٤
 ١٢ ٠٫٢٩ ITافزار و ریسک نرم ١٥
 ١٤ ٠٫٢٧ نویسیریسک فروش اوراق در پذیره ١٦
 ١٩ ٠٫٢٦ ایفای تعهدات بازارگردانیریسک عدم  ١٧
 ١٧ ٠٫٢٣ ریسک فرایندها ١٨
 ٢٢ ٠٫٢١ ریسک انطباق ١٩
 ٢١ ٠٫٢٠ ریسک حاکمیت شرکتی ٢٠
 ١٨ ٠٫١٩ ریسک مدل ٢١
 ١٦ ٠٫١٨ ریسک رویداد ٢٢
 ٢٣ ٠٫٠٥ پذیری اجتماعیریسک مسئولیت ٢٣

 
ها از نظر ترین ریسکدهد، مهممینشان  امید سرمایۀ تأمین شرکت هاینتایج تجزیه و تحلیل ریسک

) ٣) ریسک رقابت و (٢) ریسک نرخ سود، (١، (٣١/٠٣/١٤٠١مالی منتهی به  دوره ی شدت اثر در پایان
ریسک سیاسی هستند. شایان ذکر است براساس نقشۀ ریسک سال گذشته نیز، این سه ریسک مهمترین 

سرمایه و  ) ریسک٤(دو ریسک بعدی، است. ها متفاوت بوده اند اما ترتیب آنهای شرکت بودهریسک
های باالیی در مقایسه با سال گذشته قرار ) ریسک نوآوری با افزایش قابل توجه در شدت اثر، در رتبه٥(

های سیاسی، نرخ ارز، منابع انسانی، مدیریت، شود شدت اثر ریسکاند. همچنین مشاهده میگرفته
ررات، رویداد و مدل نسبت به سال گذشته کاهش یافته سیستمیک، قیمت سهام شرکت، قوانین و مق

شده برای شرکت تأمین سرمایۀ امید های شناسایی) مقایسۀ تغییرات شدت اثر ریسک٣است. نمودار (
 نماید.ارائه می ١٤٠٠و  ١٣٩٩آذر  ٣٠منتهی به های مالی را طی سال
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  ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹مالی ر پایان سال های شرکت د): تغییرات شدت اثر ریسک۳نمودار (

 
 

های مالی شده را طی سالهای شناساییمقایسۀ تغییرات کنترل بر روی ریسک) ۴همچنین نمودار (
های شود، کنترل شرکت بر ریسکنماید. همانگونه که مشاهده میارائه می ١٤٠٠و  ١٣٩٩آذر  ٣٠منتهی به 

 سرمایه کاهش داشته است. نرخ سود، رقابت و
 

 ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹های شرکت در پایان سال مالی تغییرات کنترل بر روی ریسک): ۴نمودار (
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 های با شدت اثر باالهای مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید برای ریسک): استراتژی۴جدول(
 استراتژی عنوان ریسک ردیف

۱ 
ریسک نرخ 

 سود

 بهره؛ ها) نسبت به تغییرات نرختحلیل حساسیت تمامی مصارف شرکت (دارایی -
ای) در نویسی اوراق (بدهی و سرمایههای پذیرش رکن متعهد پذیرهتجزیه و تحلیل ریسک -

 کمیته ریسک از نظر اثرات نرخ بهره.

 ریسک رقابت ۲

های تحت های انتشار اوراق بدهی و حجم داراییگیری ریسک رقابت در حوزهاندازه -
ار در قالب محاسبۀ سهم شرکت گذاری و پایش منظم بازهای سرمایهمدیریت در صندوق

ای برای افزایش های دورهها و تدوین استراتژیتأمین سرمایۀ امید در میان سایر شرکت
 سهم بازاری.

۳ 
ریسک 
 سیاسی

ها ای و تحلیل اثرات این ریسکهای منظم دورهرصد محیط سیاسی و اقتصادی در گزارش -
 گذاری.جلسات کمیتۀ سرمایهگذاری و ترکیبات پرتفوی در بر مباحث سرمایه

 ریسک سرمایه ۴

نویسی و تحلیل اثرات کفایت سرمایه بر این بازار و در رصد بازار رقابتی پذیرش تعهد پذیره -
 نهایت اقدام الزم برای افزایش سرمایه متناسب با شرایط مقتضی؛

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

 ها؛بدهی
 گذاری.ها در کمیتۀ سرمایهها و بدهیها در حوزۀ مدیریت داراییپایش تصمیم -

 ریسک نوآوری ۵
نیازسنجی بازار از منظر اوراق بدهی و مهندسی مالی، توسعۀ معامالت الگوریتمی، استقرار  -

گذاری تحت مدیریت های سرمایهریسک، استقرار سامانۀ معامالت صندوقسامانۀ مدیریت 
 و توسعۀ آکادمی مالی امید در راستای ارتقای سطح سواد مالی جامعه.

 ریسک نرخ ارز ۶
اقدامات شرکت در راستای افزایش سرمایه با توجه به افزایش سطح عمومی تقاضای حجم  -

 های متقاضی تأمین مالی.کتانتشار اوراق و منابع پولی مورد نیاز شر 

۷ 
ریسک منابع 

 انسانی

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

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

 
 

 بررسی وضعیت رقابت و ریسک رقابتی
بازار مالی ایران شرکت تأمین سرمایه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در  ۱۰ در حال حاضر

 ، درایسرمایه تأمین غیر رقبای سایر با و یکدیگر با مختلف هایفعالیت هستند که در حوزه مشغول به
 جمله آن از که است شده تعریف مختلفی هایریسک رقابت، شاخصرسی بر جهت. هستند رقابت حال
 و جینی ضریب برتر، های، شاخص نسبت تمرکز بنگاه)HHI( ١هیرشمن ـ هرفیندال شاخص به توانمی

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

از که بیانگر تمرکز کامل صنعت متشکل از یک شرکت است.  است ۱۰،۰۰۰ رقم این شاخصبرای  مقداری
 ۱،۵۰۰برای شاخص بین  است.باشد بازار رقابتی  ۱،۵۰۰ مقدار در صورتی که شاخص کمتر ازسوی دیگر، 

 .شوددر نظر گرفته میبازار نسبتًا رقابتی و باالتر از این میزان بازار به شدت متمرکز  ۲،۵۰۰تا 
 تعهد حوزۀ در مالی خدمات صنعت اخیر هایسال طی شود،مشاهده می )۵جدول ( در که گونههمان
 کاهش و رقابت افزایش روند مجموع در ها،سال برخی در محدود نوسانات از نظر صرف نویسی،پذیره

                                                      
1. Herfindahl-Hirschman Index 
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 شدت به بازار ،۱۳۹۲ سال طی نویسیپذیره تعهد بخش در که ایبه گونه ،تمرکز را در پیش گرفته است
دارد. در  قرار رقابتی نسبتاً  وضعیت در بازار ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ هایسال در که حالی در است بوده متمرکز

متمرکز تغییر وضعیت داشته است اما در های بعدی، بازار به تناوب از وضعیت رقابتی به وضعیت سال
. اما در محدودۀ رقابتی قرار گرفته است ۱،۳۵۰و  ۱،۱۴۱شاخص به ترتیب با ارقام  ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹های سال
نسبتًا رقابتی و نزدیک به محدودۀ متمرکز را نشان  وضعیت HHIشاخص  ۱۴۰۱ماهۀ اول سال  سهدر 
 دهد.می

 
 بر اساس ۱۴۰۱لغایت  ۱۳۹۱های نویسی و مدیریت دارایی طی سالدر صنعت خدمات تعهد پذیره میزان رقابت ):۵جدول (

 HHIشاخص 
 ١٤٠١١ ١٤٠٠ ١٣٩٩ ١٣٩٨ ١٣٩٧ ١٣٩٦ ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ حوزۀ خدمات

 ۲،۳۵۵ ۱،۳۵۰ ۱،۱۴۱ ٠٨٠،٣٢ ١،٥٤٢ ١،٣٧٢ ١،٢٣٧ ١،٩٦٢ ١،٨٥٥ ٣،٤٣٨ نویسیتعهد پذیره
 ٦٩٢ ۷۲۸ ۶۱۱ ٦٦٤ ٨٢٩ ٩٨٨ ٩٨٤ ١،٠٣١ ٣،٧٩١ ٢،٦٧٥ ثابت) یی (با درآمدامدیریت دار

 ۱،۳۲۰ ١،٢١٠ ۱،۰۰۷ ٩٠٠ ٦٠٤ ٥٤٦ ٣،٥١٩ ٣،٣٠٧ ٢،٤٦٠ ٤٦٠ )ی(سهام ییامدیریت دار
 

های اولیه، عددی شود، شاخص در سالدر بخش خدمات مدیریت دارایی (با درآمد ثابت) مشاهده می
 ۱۳۹۴اما پس از آن و از سال  ؛دوره استواحد را ثبت نموده که گویای بازار متمرکز در آن  ۲،۵۰۰باالتر از 

این حوزۀ  به بعد روند کاهش تمرکز بازار و رقابت روزافزون در این بخش آغاز شده و در حال حاضر
) وضعیت، اندکی یریت دارایی (سهامخدمات مدی ۀدر حوزهمچنین شود.رقابتی محسوب می فعالیت،

ای که طی تری را به خود اختصاص داده است به گونهطوالنی ۀمتفاوت بوده و دورۀ تمرکز بازار، باز
به شدت متمرکز  ۱۳۹۵بازار به سمت کاهش رقابت حرکت کرده و در سال  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱های سال

ایم؛ شاهد بازاری رقابتی در این حوزه بوده ،با تغییر وضعیت به بعد ۱۳۹۶شود اما از سال محسوب می
ایم اما همچنان عدد بوده و افزایش تمرکز طی سه سال اخیر، شاهد اندکی کاهش رقابت با این وجود،

 .استگویای بازاری رقابتی در این حوزه  بوده که ۱،۵۰۰کمتر از  شاخص
نویسی تعهد پذیره هایدر حوزه را برای فعالیت صنعت مالی HHIشاخص  تغییرات وضعیت )۵(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. 

 
  

                                                      
 ۱۴۰۱خرداد  ۳۱ماهۀ منتهی به  سه. ١
 بازار عضو یک عنوان به سرمایه تأمین غیر هایشرکت سهم نویسی،برای تعهد پذیره HHI شاخص ۀمحاسب در سویی از کهبا توجه به این. ٢

 داشته جهش یکباره به ١٣٩٨ سال در سرمایه تأمین غیر هایشرکت توسط نویسیپذیره تعهد میزان دیگر، سوی از و است شده گرفته نظر در
 دیگر هایافزایش یافته است، لذا عدد شاخص نسبت به سال ١٣٩٨درصد در سال  ٤٨به حدود  ١٣٩٧درصد از سهم بازار در سال  ١٠حدود  از و

 .است داشته محسوسی تغییر
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 ۱۴۰۱لغایت  ۱۳۹۲های نویسی و مدیریت دارایی طی سالتعهد پذیرهمیزان رقابت در صنعت خدمات ): ۵نمودار (

 
 

سال  پایان ماهۀ منتهی به ١٢مالی های مربوط به صورت برخی از مهمترین اطالعات مالی) ٦جدول (
 شده است: ارائهامید  ۀهمراه اطالعات شرکت تأمین سرمای به شرکت تأمین سرمایه ٩ ه برایمالی گذشت

 
بر اساس آخرین تأمین سرمایه  هایشرکتسایر با  تأمین سرمایۀ امید مقایسۀ اطالعات مالی شرکت): ٦جدول (

 ریال) میلیارد(  های مالی سالیانۀ منتشر شدهصورت
 دماوند سپهر مسکن کاردان تمدن امین ملت نوین لوتوس امید شرح

پایان سال 
 مالی

٣٠/
٠٩/

١٤
٠٠

 

٣٠/
١٠/

١٤
٠٠

 

٣٠/
١٢/

١٣
٩٩

 

٣٠/
١٢/

١٣
٩٩

 

٣١/
٠٦/

١٤
٠٠

 

٣٠/
٠٩/

١٤
٠٠

 

٣٠/
١٢/

١٣
٩٩

 

٣١/
٠٦/

١٤
٠٠

 

٣٠/
٠٩/

١٤
٠٠

 

٣١/
٠٦/

١٤
٠٠

 

جمع 
 هادارایی

١٠،٥٨٩ ٣٥٬٩١١ ٦،٠٨٤ ١٦،٠٢٧ ٤٤٬٣٩٢ ٢٥،١٢٣ ٢٢،٩٠٤ ٣٥،٠٨٨ ٤٠٬٩٧٤ ٢٥،٢٥٣ 

 جمع
 هابدهی

٢،٨٩٩ ١١٬٥١٩ ٢٤٧ ٤،٢٣٧ ١٩٬٣٤٧ ٧،٧٢٣ ٥،٣٥٩ ٨،٩٣٨ ١٤٬٤٦٦ ١٠،٤٠٩ 

 ٧،٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ۷،۰۰۰ ١١،٠٠٠ ٩،٠٠٠ ٩٬٠٠٠ ٩،٥٠٠ سرمایه
حقوق 
 مالکانه

٧،٦٩٠ ٢٤٬٣٩٢ ٥،٨٣٨ ١١،٧٨٩ ٢٥٬٠٤٥ ١٧،٤٠٠ ١٧،٥٤٤ ٢٦،١٤٩ ٢٦٬٥٠٨ ١٤،٨٤٤ 

درآمد 
 عملیاتی

٧٤٤ ٩٬٩٧٩ ٢،٦٠٨ ٨،٤٧٢ ١٢٬٧٢٢ ١٠،٨٩٩ ٥،٩٨١ ١٣،٢١٧ ١٤٬٦٦٠ ٦،٠٠٥ 

سود 
 عملیاتی

٦٢٩ ٩٬٢٢٠ ٢،٥٠٩ ٨،٠٠٨ ١٠٬٦٨١ ٨،٧٩١ ٥،٧٣٢ ١٢،٩٩٢ ١٣٬٤٠٥ ٥،٠٤٩ 

 سود
 خالص

٦١٠ ٨٬٠٩٩ ٢،٢٩٦ ٧،٣٣٣ ٩٬٠٨٨ ٨،٣٢٥ ٥،٣١٧ ١٢،٥٠٢ ١٢٬٣٧٢ ٤،٧٥١ 

 
 نرخ ارز نوسان ریسک

 نرخ نوسانات ریسک امید، سرمایۀ 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
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ای) به تأمین مالی های وارد کنندۀ کاالهای سرمایهموجب افزایش نیاز متقاضیان (خصوصًا شرکت
خواهد گردید. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی (ریال)، حجم مبالغ مورد نیاز 

رو به افزایش خواهد گذاشت که این موضوع در صورت ثابت بودن سرمایۀ ها برای تأمین مالی شرکت
ریالی شرکت، موجب بروز ریسک کفایت سرمایه در راستای پذیرش تعهدات مربوط به اوراق بدهی، 
خواهد گردید. شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای مدیریت ریسک کفایت سرمایه، به دفعات اقدام 

موده است، با این وجود سرعت باالی کاهش ارزش پول ملی بر ارزش حقیقی به افزایش سرمایۀ خود ن
 سرمایۀ شرکت نیز اثرگذار بوده است.

باشد، قیمت دالر در حدود  ١٤٠١ماه  خرداد ٣١با تکیه بر شاخص دالر آمریکا، اگر مبنای مقایسۀ دالر 
ا محدودیت در ظرفیت لذبرابر شده است.  6بیش از  ١٣٩٦سال  انتهای ریال است که نسبت به ٣١٨،٥٠٠

به قوت سابق، شود شرکت تأمین سرمایه امید کفایت سرمایه ناشی از کاهش ارزش پول ملی موجب می
 های گروهنویسی برای تمامی متقاضیان به خصوص شرکتدات پذیرههقادر به انتشار اوراق و پذیرش تع

زایش ریسک از دست دادن مشتری و سپس ریسک تواند در بلندمدت به افنباشد. این موضوع می
رقابت و در نتیجه کاهش درآمد در بازار منتهی گردد. همچنین این موضوع بر میزان درآمدهای ناشی 

منفی خواهد داشت. بنابراین در این شرایط، تقویت  تأثیرخدمات مالی به طور غیرمستقیم  ۀاز مشاور
ه برای تداوم فعالیت از اهمیت باالیی برخوردار خواهد شرکت از طریق افزایش سرمای ۀکفایت سرمای

مورد بررسی  ١٤٠٠لغایت  ١٣٩٦های ) تغییرات سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دالر در سال٧در جدول ( بود.
های مورد شود، علیرغم افزایش سرمایۀ شرکت در طول سالقرار گرفته است. همانطور که مشاهده می

 ۶۹ میلیارد ریال، سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دالر، با کاهش ٩،٥٠٠به رقم  میلیارد ریال ٤،٩٠٠بررسی از 
شرکت تأمین سرمایۀ امید ، ١٤٠١آذر  ٣١در سال مالی منتهی به  درصدی، به یک سوم تقلیل یافته است.

ذکر است افزایش  افزایش داده است.میلیارد  ١٥،٢٠٠میلیارد ریال به مبلغ  ٩،٥٠٠سرمایۀ خود را از مبلغ 
با انجام  العادۀ صاحبان سهام رسیده است.به تصویب مجمع فوق ٢٥/١٠/١٤٠٠مایۀ مذکور در تاریخ سر

افزایش سرمایۀ مذکور، سرمایۀ دالری شرکت علیرغم کاهش شدید ارزش دالر طی بازۀ مورد بررسی، به 
 بازگشته است.  ٣٠/٠٩/١٣٩٧مقدار سرمایۀ دالری در پایان سال مالی منتهی به 

 
 ١٤٠١لغایت  ١٣٩٦های ): تغییرات سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دالر طی سال٧جدول (

 سرمایۀ دالری آزاد (ریال) نرخ دالر سرمایه (میلیون ریال) پایان دورۀ مالی ردیف

١١٧٬٢٤٧٬٣٢٠ ٤١٬٧٩٢ ٤٬٩٠٠٬٠٠٠ ٣٠/٠٩/١٣٩٦ ١ 
٤٧٬٧٧٣٬١٨٥ ١٠٢٬٥٦٨ ٤٬٩٠٠٬٠٠٠ ٣٠/٠٩/١٣٩٧ ٢ 
٥٤٬٧٢٨٬٩٧٤ ١٢٧٬٩٠٣ ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٠/٠٩/١٣٩٨ ٣ 
٣٧٬٤٠٧٬٤٦٦ ٢٥٣٬٩٦٠ ٩٬٥٠٠٬٠٠٠ ٣٠/٠٩/١٣٩٩ ٤ 
٣٤٬٧٨٥٬٧٩٢ ٢٧٣٬٠١٠ ٩٬٥٠٠٬٠٠٠ ٣٠/٠٩/١٤٠٠ ٥ 
٥٠٠،٣١٨ ٬٠٠٠٢٠٠٬١٥ ٣١/٠٣/١٤٠١ ٦ ۷۰۵،۷۲۳،۴۷ 

 
یق بازار سرمایه   تأمین مالی دولت از طر

ها از طریق و شهرداریهای دولتی های 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
بدهی منتشره در بازار برای هزار میلیارد ریال مانده اوراق  ۵،۰۳۷ مان بورس و اوراق بهادار از حدودساز
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درصد  ۱/۱۴ ،درصد متعلق به دولت ۷/۸۳هزار میلیارد ریال معادل  ۴،۲۱۷، حدود ۱۴۰۱ماه  خردادپایان 
هزار میلیارد ریال) مربوط  ۱۱۰درصد ( ۲/۲هزار میلیارد ریال) سهم اوراق شرکتی و مابقی یعنی حدود  ۷۱۰(

های های 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
آفرینی نویس و بازارگردان در فرآیند انتشار و فروش آن نقشگذار و هم به عنوان متعهد پذیرهسرمایه

 کنند.می
 

 تحلیل دیرش و تحدب و و تجزیه نرخ بهرهریسک تغییرات 
تأمین سرمایۀ امید،  های مالی شرکتر سودآوری و ارزش داراییهای با اهمیت و اثرگذار بیکی از ریسک

ها، تعهدات، کفایت ریسک نرخ بهره بوده و تغییرات آن به طور محسوس و مستقیم بر ارزش دارایی
از یک سو متعهد و بازارگردان اوراق  شرکت تأمین سرمایۀ امیدسرمایه و مدیریت سودآوری مؤثر است. 

ای از 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 سپردهدرآمدهای آن از محل سرمایه

ییرات نرخ بهرۀ اسمی و واقعی بر عایدی سهامداران تغ ؛ لذاشودیمگذاری، حاصل های سرمایهصندوق
تأمین سرمایۀ امید تأثیر مستقیم دارد. مدیریت ریسک و مهندسی مالی همراه با کمیتۀ مدیریت  شرکت

های پولی و مالی سیاست ،گذاری، با تحلیل بنیادی متغیرهای کالن اقتصادیریسک و کمیتۀ سرمایه
های ها با استفاده از شاخصنات نرخ بهره و تحلیل حساسیت داراییبانک مرکزی و دولت، ارزیابی نوسا

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): ٨جدول (

 شیوۀ مدیریت های بالقوهریسک تغییر نوع

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 صندوق

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

 نویسی شرکتپذیره
مدیریت نرخ اوراق تحت تعهد در قراردادهای 

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

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

ریسک عدم کفایت نقدینگی الزم در راستای ایفای 
 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
مدیریت مصارف شرکت در کمیتۀ 

گذاری و اتخاذ تصمیمات متناسب با سرمایه
 شرایط بازار

ریسک افزایش تقاضا برای بازخرید اوراق منتشر شده از 
 ترسوی ناشر به علت امکان تأمین مالی با نرخ پايين

- 

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

 .شودگذاری میبانکی سرمایههای سپرده

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

 تغییرات نرخ بهره
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باشد. بر این های دیرش و تحدب میاستفاده از شاخص ،گیری ریسک نرخ بهرهیکی از ابزارهای اندازه
 ٣١/٠٣/١٤٠١دیرش اوراق تحت مالکیت شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ )، ٩اساس و مطابق جدول (

 گذاری در اوراق است کهی برای برآورد ریسک ناشی از سرمایهاسنجه ،رشیدمحاسبه شده است. 
کند که به ازای یک دهد. دیرش بیان مینشان مینرخ بهره  اتریینسبت به تغ اوراق را متیق تیحساس

) دو معیار دیرش مکالی ٩خ بهره، قیمت اوراق چند واحد تغییر خواهد کرد. در جدول (واحد تغییر در نر 
و دیرش اصالح شده، همراه با معیار تحدب برای اوراق تحت مالکیت شرکت ارائه شده است. بر همین 

 و مکرما ٣٠٤، مکرما ٠٣٤، تبریز ٣٠٤اساس، به ازای یک درصد تغییر در نرخ بهره، قیمت اوراق تبریز 
درصد تغییر خواهد کرد و همچنین در صورت تغییر یک درصد در نرخ بهره، قیمت  ٦٥/١در حدود  ٠٣٤

 درصد تغییر خواهد داشت. ٢٤/٢اوراق مشارکت سامانۀ اتوبوسرانی شهر زنجان معادل 
 

 ۳۱/۰۳/۱۴۰۱تأمین سرمایۀ امید در تاریخ ): معیارهای ریسک نرخ بهره برای اوراق تحت مالکیت شرکت ۹جدول(

 
 ریسک منابع انسانی

های یک سازمان در قبال کارکنان است که موضوعات ریسک منابع انسانی، ریسک مربوط به سیاست
گردد. پژوهشگران، مختلفی نظیر استخدام، آموزش، انگیزش و حقوق و دستمزد ایشان را شامل می

های ندانند. سازمایک دارایی استراتژیک و با ارزش برای سازمان می عنوانبههای انسانی را سرمایه
های خود را نیز از دست پرسنل خود برتری دادنازدستمواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت 

وکار تأمین سرمایه بر مبنای تخصص و دانش پرسنل آن، نقش بسته است دهند. شاکلۀ اصلی کسبمی
مهمترین ، گریدعبارتبه سازد.و این موضوع، اهمیت مدیریت ریسک منابع انسانی را دو چندان می

وکار هایی همچون شرکت تأمین سرمایه که فعالیت و کسبسرمایۀ هر شرکت، به خصوص در شرکت
نمودار ریسک مصوب کمیتۀ  بر اساس آن مبتنی بر دانش و تخصص افراد است، نیروی انسانی است.

های کای از ریسمدیریت 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  .»وری آنان گرددمنابع انسانی که منجر به ترک سازمان توسط ایشان یا عدم بهره
 کارگیری، ریسکنیروهای خبره، ریسک عدم ارتقای شغلی، ریسک جذب و به دادنازدستریسک 

 نهادهای مالی جدید نسبت به ظهور روزافزون چسبندگی نیروی انسانی ناکارآمد و ریسک رفتار است.

 نام اوراق ردیف
تاریخ 
 سررسید

 بازده کوپن
دوره تا 
 سررسید

تناوب 
 پرداخت

نرخ 
 مرکب

دیرش 
 مکالی

 رشید
اصالح 

 شده
 تحدب

١ 
اوراق مشارکت طرح تکمیل 
سامانه اتوبوسرانی شهر تبریز 

 )٣٠٤(تبریز 
٣٥/٥ ٦٥/١ ٧٣/١ ٠٤٨/٠ ٤ ٩ ١٩/٠ ١٨/٠ ٣١/٠٤/١٤٠٣ 

٢ 
خط  ١اوراق مشارکت طرح فاز 

 )٠٣٤قطار شهری تبریز(تبریز  ٢
٣٥/٥ ٦٥/١ ٧٣/١ ٠٤٨/٠ ٤ ٩ ١٩/٠ ١٨/٠ ٣١/٠٤/١٤٠٣ 

٣ 
اوراق مشارکت خط یک قطار 

 )٣٠٤شهری کرمانشاه(مکرما 
٣٥/٥ ٦٥/١ ٧٣/١ ٠٤٨/٠ ٤ ٩ ١٩/٠ ١٨/٠ ٣١/٠٤/١٤٠٣ 

٤ 
اوراق مشارکت توسعه ناوگان 

حمل و نقل عمومی 
 )٠٣٤کرمانشاه(مکرما 

٣٥/٥ ٦٥/١ ٧٣/١ ٠٤٨/٠ ٤ ٩ ١٩/٠ ١٨/٠ ٣١/٠٤/١٤٠٣ 

٥ 
اق مشارکت سامانه اور

 اتوبوسرانی شهر زنجان
٠٢/٩ ٢٤/٢ ٣٤/٢ ٠٤٨/٠ ٤ ١٣ ١٩/٠ ١٨/٠ ٢٨/٠٤/١٤٠٤ 



 ۳۱/۰۳/۱۴۰۱منتهی به  شدهماهۀ حسابرسی  ۶های مالی بر اساس صورت

 

 

18  

  

 )۰۲۱( ۵۴۹۰۶تلفن:  ۲تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

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

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

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

 .نماید مدیریت را خبره انسانی نیروی دادن
 

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

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

های شرکت طی داراییحاشیه سود خالص و بازده  .است) ۱۰کمی ریسک شهرت به شرح جدول (
های عیت مناسبی داشته است. همچنین از منظر مدلو وض روند صعودی ۱۳۹۹لغایت  ۱۳۹۴های سال

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

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

 شود.وضعیت جبران خدمات کارکنان بهبود یافته است و لذا از ریسک شهرت کاسته می
 

 ت تأمین سرمایۀ امید): تجزیه و تحلیل ریسک شهرت شرک۱۰جدول (
 سال مالی

 متغیرها
١٣٩٨ ١٣٩٧ ١٣٩٦ ١٣٩٥ ١٣٩٤ ۱۳۹۹ ١٤٠٠ 

 ٧٩% ٩٢% ٨٣% ٨٤% ٨١% ٨٨% ٨٦% حاشیه سود خالص (درصد)
 ١٩% ٣١% ٢٣% ٢٠% ٢٢% ٢٧% ٢٢% )درصد (  هابازده دارایی

 هایمدل
 ورشکستگی

 ٩٤/٤ ٤٩/١٨ ٧٤/٦ ٢١/٣ ٩٣/٤ ٥ ٦٣/٤ Z2آلتمن 
 ٨٦/١ ٠٥/٤ ٩٤/٢ ٤٢/٢ ٨٧/٣ ٦٧/٤ ٣٩/٣ مدل اسپرینگیت
 -٥/٥ -٦/٧ -٧ -٧ -٧ -٦ -٨ مدل زمیجوسکی

 حقوق و
 دستمزد کارکنان

 ٢٤٨٬١٠٢ ١٥٤٬١٧٠ ١١٩٬١٤٤ ٧٦٬٠١٥ ٥٤٬٠٥٢ ٤٧٬٨٤٩ ٤١٬١٢٩ حقوق و دستمزد (میلیون ریال)
 ٩٥ ٨٤ ٦٣ ٦١ ٥٣ ٤٨ ٤٥ تعداد پرسنل

 ٢٬٦١٢ ١٬٨٣٥ ١٬٨٩١ ١٬٢٤٦ ١٬٠٢٠ ٩٩٧ ٩١٤ میانگین حقوق و دستمزد (میلیون ریال) 

 
نویسی، انتشار اوراق بدهی و ...) در میان های مختلف (بازارگردانی، پذیرهشاخص سهم بازاری از جنبه

معیارهای مشتری در جایگاه متوسط است، لذا وضعیت ریسک شهرت شرکت از این نظر در جایگاه 
بندی اعتباری بر مبنای کفایت سرمایه، شرکت تأمین سرمایۀ امید با متوسطی قرار دارد. از نظر رتبه

در میان صنعت متعلق به این شرکت  هاباالترین رتبهیکی از که  چراحداقل ریسک ممکن روبرو است، 
های شرکت تأمین سرمایۀ امید به عنوان یک نهاد مالی فعال و به عنوان یکی از واسطه در مجموع،است. 

 .مطلوب استت شهرت خوبی برخوردار است و تصویر ذهنی برند برای این شرکت مالی از وضعی
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 ریسک سیاسی
های بازار سرمایه هر کشور تأثیرپذیری از مسائل سیاسی است. تغییرات سیاسی یکی از مهمترین ویژگی

سریعی بر های اقتصادی درپی دارد، تأثیر ملموس و حاکمیت از آنجا که تغییراتی در دیدگاه ۀدر بدن
قبولی گذاران مقدار ریسک در حد غیرقابلگذارد. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایهبورس اوراق بهادار می

جهانی همانند  ۀموفق نخواهد شد. امروزه اقتصاد و جامع ،زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه
اما بدیهی است که ماهیت این ست، ا روهای سیاسی روبهگذشته با سطح قابل توجهی از ریسک

بسیار پیچیده و چند بعدی است.  ۀها تغییر شکل داده و هم اکنون ریسک سیاسی یک پدیدریسک
داخلی و خارجی داشته  هایگذاریتوانند اثرات منفی عمیقی بر سرمایههای سیاسی شدید میخشونت

انتخابات، فساد دولتی، اختالفات  م ازاعسیاسی مثبت و منفی کار تحت تأثیر اخبار وباشند. محیط کسب
گیرد. یکی از عوامل سیاسی اثرگذار بر کارگری، اصالحات نهادی و تغییر در سیاست عمومی قرار می

کشور، روابط سیاسی با ایاالت متحده و اروپا  ۀوضعیت اقتصاد کشور ایران و به تبع آن بازار سرمای
تمامی اقدامات ممکن را برای واردکردن فشار  ذشتهگهای ایاالت متحده، طی سالهای دولتاست. 

دو حزب  . مسائل مربوط به ایران، همواره از موارد بحث برانگیز بیناندحداکثری به ایران، به کار گرفته
عمومًا در سیاست خارجی بوده است.  )ها و جمهوری خواهاندموکرات(  مطرح کشور ایاالت متحده

اند و جمهوری خواهان به دنبال فشار حداکثری ران را پیش گرفتهها، سیاست تعامل با ایدموکرات
و تغییرات اخیر  ۀده ۴تقابل ریاست جمهوری دو کشور ایران و آمریکا را در حدود ) ۶اند. نمودار (بوده

توان استنباط نمود نشان می دهد. بر اساس این نمودار میشاخص ریسک سیاسی را طی دورۀ مذکور، 
کشور را در دست گرفته باشند، ریسک سیاسی  ۀادار ،حزب دموکرات از ایاالت متحده هایی کهدر زمان

 .خواهد گرفت و یا سیر نزولی هکاهش یافت برای کشور ایران عمدتاً 
 

 برای ایران ): شاخص ریسک آی سی آر جی۶نمودار (

 
 

با  های اخیردر سال را ی ایراناقتصاد های موجود و دشواری صادرات نفتی، رشدتحریم گستردۀسطح 
 ۲۰۲۲بینی فیچ برای رشد اقتصادی ایران در بازۀ . با توجه به این رویکرد، پیشکرده استکندی مواجه 

ها عمدتًا متأثر از رویکرد سیاسی بینیکه این پیش درصد است ۶/۴به طور میانگین برابر با  ۲۰۲۵إلی 
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به  هستند،ها پابرجا تحریمو  طعی نشده استالمللی قاما از آنجایی که همچنان توافقات بین .است
های نفتی برقرار باشد. با این جمله تحریم از ایران تجاری هایمحدودیت مدتکوتاه در کهرسد نظر می

تواند به دلیل وجود، در حال حاضر شاهد روند افزایشی تولید و صادرات نفت در ایران هستیم که می
تواند بر میزان می آمریکا و غرب با کشور روسیهها میان اوم تنشباشد. تد نفتیافزایش حجم صادرات 

ای های اقتصادی و تحوالت سیاسی منطقهتحریم تأثیراز طرف دیگر  صادرات نفتی ایران اثرگذار باشد.
های متقاضی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه و دنیا بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت

در دورۀ اخیر های سیاسی مترتب بر درآمد و سودآوری شرکت تأمین سرمایه امید است. ریسکیکی از 
منازعۀ بین روسیه و اوکراین، تنش و ضربۀ جدیدی به اقتصاد دنیا که در حال بازیابی  دار شدنادامهبا 

قتصادی در براساس گزارش سازمان همکاری و توسعۀ ا .از وضعیت شیوع بیماری کرونا بود، وارد گردید
، با ٢٠٢٣و  ٢٠٢٢های بینی اکثر متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن جهان برای سال، پیش١٤٠٠اسفند ماه 

رشد  شدبینی میپیشو  حاکی از بازگشت به حالت عادی بود ١٩-گیری کوویدکمتر شدن اثرات همه
روسیه و  دو کشور میاننزاع . های قبل از شروع کرونا بازگرددهای سالبه نرخ ٢٠٢٣جهانی در سال 

های اقتصادی و مالی قابل توجهی به ویژه در بازارهای کاالیی شده است و منجر به شوک اوکراین
تغییرات قیمت کاالها و بازارهای مالی در صورت  .افزایش قیمت نفت، گاز و گندم را در پی داشته است

ل اول تا بیش از یک درصد کاهش دهد تواند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را در سامی جنگ تداوم
 .درصد افزایش دهد ٥/٢کننده را در دنیا حدودًا و همچنین نرخ تورم قیمت مصرف

کاهش انتشار اوراق بدهی  های سیاسی که عمدتًا باشرکت تأمین سرمایه امید برای مدیریت ریسک
نماید با حفظ و ، سعی میبروز خواهد کرد شرکتی و در نتیجه کاهش احتمالی در درآمدهای این بخش

 های درآمدی، همچنان در کسب سود و ایجاد بازدهی مؤثر عمل نماید.افزایش سهم بازار در سایر حوزه
 

 ریسک نقدینگی
ورودی  نقد چنانچه جریانات وجوهشود. گیری ریسک نقدینگی از شکاف نقدینگی استفاده میبرای اندازه

جریان از  خروجیسازی نموده و جریان مختلف مرتب هایسررسیدبا را در طبقات  شرکتو خروجی آتی 
مختلف را نشان  هایسررسیددر ، نتایج حاصله میزان شکاف نقدینگی در طبقات کسر شود ورودی

ده نمود. به نقد استفا جریاناتبینی ریزی و پیشتوان در برنامهاز جدول شکاف نقدینگی می .دهدمی
) شکاف نقدینگی شرکت ٧) و نمودار (١١در جدول ( .شودگفته می نیزشکاف نقدینگی، شکاف عدم تطابق 

دهندۀ مجموع شکاف هر یک در این نمودار شکاف تجمعی، نشان شود.تأمین سرمایۀ امید مشاهده می
الف میزان شکاف هر ای، اختاز طبقات سررسیدی مختلف با مراحل قبل است و همچنین شکاف حاشیه

 دهد.میمرحله با مرحلۀ قبل را نشان 
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 (میلیارد ریال) ۳۱/۰۳/۱۴۰۱): شکاف نقدینگی شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ ۷نمودار (

 
 

 (میلیون ریال) ۳۱/۰۳/۱۴۰۱): شکاف نقدینگی شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ ۱۱جدول (

 طبقات

 سررسید
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 ٧،٠١٦،٠٧٢ ٥٥،٦٨٠ ٩٥،٧٥١ ٣٢،٠١٠ ٦٣،٧٤١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نقد ورودی جریانات
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شود، طبقات سررسیدی به صورت روزانه (تا هفت روز)، یک ) مشاهده می۱۱همان طور که در جدول (
سال در نظر گرفته شده است. شکاف ای، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و بیش از یکای، دو هفتههفته

و  ۱۴/۰۴/۱۴۰۱لغایت  ۰۸/۰۴/۱۴۰۱های روز ابتدایی منفی بوده و همچنین در بازه ۷نقدینگی در 
نیز منفی است. در سایر طبقات سررسیدی، شکاف نقدینگی مثبت است  ۳۱/۰۳/۱۴۰۲لغایت  ۰۱/۱۰/۱۴۰۱

 ن شرکت تأمین سرمایۀ امید با مشکل کمبود نقدینگی برای پوشش تعهدات خود مواجه نیست.و بنابرای
 

یسرمایه صندوق هایتحلیل حساسیت خالص ارزش دارایی  ایرانیان امید گنجینۀ گذار
 کل شاخص تغییرات به نسبت

معادل  ۳۱/۰۳/۱۴۰۱گذاری گنجینۀ امید ایرانیان در تاریخ های صندوق سرمایهمیزان خالص ارزش دارایی
و  ۳۱/۰۵/۱۴۰۱، ۳۱/۰۴/۱۴۰۱بینی در تاریخ میلیون ریال بوده است. مطابق پیش ۹۳،۹۷۵،۹۵۲

)، ۱۵إلی % -۱۵با فرض تغییر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سناریوهای مختلف (% ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
) تغییر ۱۲به شرح جدول ( گذاری گنجینۀ امید ایرانیانهای صندوق سرمایهمیزان خالص ارزش دارایی

 خواهد کرد.
 

گذاری گنجینۀ امید ایرانیان نسبت به تغییرات های صندوق سرمایهبینی تغییرات خالص ارزش دارایی): پیش۱۲جدول (
 (میلیون ریال) شاخص کل بورس اوراق بهادار

 تغییرات شاخص کل 
 تاریخ

١٥ %١٠ %٥ -%٥ -%١٠ -%١٥% 

١٠١٬١٦٧٬٨٥٠ ١٠٠٬٥٥٨٬٩٤٩ ٩٩٬٩٥٠٬٠٤٩ ٩٨٬٧٣٢٬٢٤٨ ٩٨٬١٢٣٬٣٤٨ ٩٧٬٥١٤٬٤٤٨ ٣١/٠٤/١٤٠١ 
١٠٥٬٠١٣٬٣٦٣ ١٠٤٬٤٣٩٬٤٦٢ ١٠٣٬٨٦٥٬٥٦٢ ١٠٢٬٧١٧٬٧٦٠ ١٠٢٬١٤٣٬٨٥٩ ١٠١٬٥٦٩٬٩٥٩ ٣١/٠٥/١٤٠١ 
١١١٬٩٦٣٬٢٧٦ ١١١٬٢٨٩٬٤٠١ ١١٠٬٦١٥٬٥٢٦ ١٠٩٬٢٦٧٬٧٧٦ ١٠٨٬٥٩٣٬٩٠١ ١٠٧٬٩٢٠٬٠٢٦ ٣١/٠٦/١٤٠١ 

 
ی  ریسک اعتبار
ریسک شکست و یا ضرر و زیان ناشی از نکول مشتری و همکار را برای شرکت تأمین ریسک اعتباری، 

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

 :اعتباری شرکت تأمین سرمایۀ امید شامل اقدامات ذیل استریسک 
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 هاینظارت و مدیریت ریسک اعتباری در بخش -
 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
بر این اساس شرکت تأمین سرمایۀ امید در مراحل مختلف ارائۀ خدمات مالی شامل انتشار سهام و 

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

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

 کمیتۀ در مذکور گزارش سپس. نمایدمی هدف شرکت هایریسک وضعیت بررسی گزارش تهیۀ به اقدام
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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
 

 ۱۹کوویدریسک شیوع ویروس 
گذاشته است، مسئلۀ شیوع یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که اثرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهان 

بوده است.  گستردۀ این ویروس رهایی است که شاهد شیوعویروس کرونا است. ایران یکی از کشو
جان  هزار نفر ۱۴۱بیش از گذشته و  میلیون نفر ۷مرز از ایران تعداد مبتالیان در براساس آمار رسمی، 
هزار مبتالی  ۵۰منجر به بروز رکورد روزانۀ  ۲۰۲۱شیوع سویۀ دلتا از تابستان . اندخود را از دست داده

 ۱۵۱و تزریق بیش از مورد فوتی گردید. با این وجود، با گسترش سریع واکسیناسیون  ۷۰۹جدید و 
فشار اقتصاد ایران که تحت گیری آغاز گردیده است.به بهبود خروج از همه ، روند رومیلیون دوز واکسن

 منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین ات، با تأثیرداردهای آمریکا قرار تحریم
های صنعتی و خدمات و سقوط ای، ایجاد اختالل در بخش، افت تجارت منطقهو کشورهای همسایه

هرچند با روی کار آمدن دولت جدید، ست. صنعت گردشگری از جمله اثرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران ا
کرونایی حاکم بر اقتصاد، مشکالت -با افزایش قیمت نفت و هماهنگی بیشتر کشور با وضعیت تحریمی

 . مذکور تا حدی کاهش یافته است
 اثرات لیکنسرمایه ندارد،  بازاربر فعالیت  ملموسی شیوع کرونا هرچند به صورت مستقیم تأثیر

با توجه  با این وجود، وکار شرکت دارد.بر اقتصاد دولت ایران و به تبع آن کسب متعددیغیرمستقیم 
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

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

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

است  دالر میلیارد ۲۴کرده است رقم  بینیپیش ۱۴۰۱سال  برایای که دولت از محل فروش نفت بودجه
بینی شده است. این دالر برای هر بشکه پیش ۵۵میلیون بشکه در روز به قیمت  ۲/۱معادل فروش که 

میلیون  ۲/۱حجم در نظر گرفتن با . استمیلیارد دالر کاهش یافته  ۳نزدیک به  ۱۴۰۰مقدار نسبت به سال 
بینی شده در بخش توان نتیجه گرفت بودجۀ پیشمیدالر  ۵۵بشکه صادرات در روز و قیمت معقول 

 محقق گردد. ۱۴۰۱درآمد نفتی کشور در سال 
 های دولتیبیمارستان اتتجهیز تأمین دهد. هزینۀای بودجه را نیز تحت تأثیر قرار میکرونا بخش هزینه

... ، تأمین واکسن و داروهای بیماری و بهداشتی، اقدامات کنترلی در ورودی و خروجی شهرهاو لوازم 
از طرف دیگر کسادی فضای  .هایی است که به دلیل بحران کرونا بر دولت تحمیل شده استجزء هزینه

و از سوی دیگر درآمد دولت از محل  ها را به دنبال خواهد داشتاقتصادی، وابستگی بیشتر به یارانه
هزاران میلیارد ناموت بعنوان وام یا تسهیالت بعالوه، . های مختلف را کاهش خواهد داداخذ مالیات

شیوع این  اثرات اطالعات مربوط به است.اند تعلق گرفتهارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شده
  .گرددارائه می) ۱۳ویروس در شرکت تأمین سرمایۀ امید به شرح جدول (
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 ۳۱/۰۳/۱۴۰۱به  ماهۀ منتهی ۶در دورۀ  امید): آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا در شرکت تأمین سرمایۀ ۱۳جدول (
 پاسخ شرکت موضوع

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

١٨ 

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

١ 

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

٠ 

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

٠ 

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

٠ 

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

٠ 

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

 ٥٥١خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا عبارت است از مبلغ 
 هازم بهداشتی، مواد ضدعفونی کنندمیلیون ریال شامل خرید لو

توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان 
  برای سال آتیخسارت 

 )(میلیون ریال

میلیون ریال  ١٫٦٠٤ خسارت برآوردی برای سال مالی آتی ناشی از کرونا -
 به شرح ذیل برآورد می گردد:

مرحله در  ١٢( میلیون ریال ٨٤انجام تست کرونای پرسنل مشکوک:  -
نفر پرسنل مشکوک در ماه به ازای هر بار تست  ٢سال به طور میانگین 

 ؛هزار ریال) ٣٫٥٠٠
 ؛میلیون ریال ٦٠٠خرید ماسک:  -
 .میلیون ریال ٩٢٠خرید مواد ضدعفونی کننده و ملزومات بهداشتی:  -

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

 در هر سه دوز؛پرسنل  اکثریتواکسیناسیون  -
گیری از مراکز روانشناسی در راستای ارتقای سالمت و بهداشت بهره -

 روانشناختی کارکنان؛
  شامل: یبهداشت یهاپروتکل یۀکل تیرعا -
 مواد عیو توز یبهداشت در بخش نگهدار  تیکردن و رعا یضد عفون -١

 ی؛بهداشت یهاسیو سرو ییغذا
 ؛مصرف کباریماسک  ۀروزان عیحفظ و مراقبت از سالمت کارکنان: با توز -٢
 هیشب میکارکنان: در صورت بروز هرگونه عال یآرامش روان جادیا -٣

 یو تنگ یتنفس میعال ریو گلودرد و سا سرفه ،یفصل یهایسرماخوردگ
نموده و شروع  جلوگیری در شرکت فرد حضورنفس بالفاصله از ادامه 

 ریپذامکان PCRت سالمت و تس یالذکر فقط با ارائه گواهبکار افراد فوق
 ؛خواهد بود

 .کرونا یمار یب یدرمان یهانهیپرداخت هز -٤

 
کمیت شرکتی   حا

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

نفعان شرکت بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی
، سهامداران مدیره هیأتی ت، اعضایریان مدیمربوط به روابط می یا اجتماع است. نظام حاکمیت شركت
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ی هام و روشیكند كه از آن مسیر اهداف شركت تنظیرا فراهم می نفعان است و ساختار یر ذیو سا
را فراهم ی شود. حاکمیت شرکتی همچنین ساختار ین مییبه اهداف و نظارت بر عملكرد تعی ابیدست
دستیابی به این اهداف و همچنین نحوة نظارت ی ابزارهاکه از طریق آن اهداف شرکت تدوین و  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.
ه توسط سازمان بورس و حاکمیت شرکتی (ابالغ شد نامۀدر همین راستا و بر اساس اجرای مفاد آيين

اوراق بهادار) و همچنین برای دستیابی به اهداف آن شامل بهبود عملکرد شرکت، ایجاد شفافیت و 
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 
ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تالش کرده است اصول حاکمیت شرکتی را قبل از 

به نحو احسن اجرا  ۱۲/۰۸/۱۳۹۷بهادار در تاریخ  ابالغ دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و اوراق
، 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.به همراه تحصیالت و تجارب آنمدیرۀ شرکت تأمین سرمایه امید  هیأت

 
 مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید هیأت): مشخصات اعضای حقیقی ۱۴جدول (

ردی
 ف

 گزیدۀ سوابق تحصیالت سمت نام شخص

١ 
پور پژمان شعبان

 فرد
 مدیره هیأترئیس 

 غیرموظف -
دکتری 

 مهندسی مالی

 ویرامدیرۀ شرکت سبدگردان نوهیأتنایب رئیس  -١
 گذاری توسعۀ ملیمدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه هیأتعضو  -٢
 گذاری توسعۀ ملیگذاری شرکت سرمایهمعاونت سرمایه -٣
 گذاری توسعۀ ملیگذاری شرکت سرمایهمدیر سرمایه -٤
 گذاری توسعۀ ملیکارشناس اقتصادی شرکت سرمایه -٥

۲ 
حبیب رضا 

 حدادی سیاهکلی
و عضو  مدیرعامل

 مدیره هیأت

فوق لیسانس 
مدیریت 
بازرگانی 

 گرایش مالی

 گذاری امیدمدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه هیأتعضو  -١
مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک  هیأتعضو  -٢

 ملی ایران
 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -٣
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -٤

۳ 
مهدی سعیدی 

 کوشا
 هیأتنائب رئیس 

 مدیره_غیر موظف 
دکتری 

 مدیریت مالی

 گردانی کوروشمدیره سبد  هیأتعضو غیر موظف -١
 معاون مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت-٢
 معاون مالی مدیریت سرمایه آرین تدبیر -٣
 مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری ملی ایران-٤
 _استراتژی بانک ملتمشاور مالی -٥
 مدیر سبدگردانی آرمان اقتصاد -٦
 عضو غیر موظف هیآت مدیره کارگزاری بانک ملت-٧
 معاون برنامه ریزی مالی بانک ملت-٨
 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی -٩
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های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاكمیت شركتی شركت ۴۲بر اساس مادۀ 
اصلی برای دورۀ فرابورس ایران ابالغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، حقوق و مزایای مدیران 

 :به شرح ذیل ارائه شده است ۱۴۰۱ خرداد ۳۱به  ماهۀ منتهی ۶مالی 
جلسه در دورۀ مالی مورد گزارش  ۶مدیره برای ضور اعضای غیرموظف هیأتحجموع حق م -۱

 .میلیون ریال است ۲۰۰به طور ناخالص مبلغ 
ماهۀ  ۶مدیره در دورۀ مالی هیأتمجموع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت و عضو موظف  -۲

میلیون ریال (به طور  ۲،۸۲۱میلیون ریال و  ۴،۱۶۸مورد گزارش به طور ناخالص به ترتیب مبلغ 
 .میلیون ریال) بوده است ۲،۱۹۳میلیون ریال و  ۲،۹۵۹خالص مبلغ 

مجموع حقوق و مزایای ناخالص مدیران ارشد اجرایی شامل معاونان و مدیران واحدهای  -۳
میلیون ریال (به طور  ۲۵،۵۷۷ماهۀ مورد گزارش مجموعًا برابر با  ۶سازمانی شرکت برای دورۀ 

 میلیون ریال) است. ۲۰،۵۶۳خالص مبلغ 
 

 :استیر زی تخصصی به شرح هامشخصات کمیته
و بهبود  مدیرههیأتمک به ایفای مسئولیت نظارتی کمیتۀ حسابرسی با هدف ک کمیتۀ حسابرسی: -۱

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:) می۱۵اعضای این کمیته به شرح جدول (و الزامات تشکیل شده است. 
 

 اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید): ۱۵جدول (

 سوابق شغلی تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 پژمان شعبان پور فرد ۱
 عضو هیأت

مدیره، 
 کمیته رييس

دکتری مدیریت 
 مالی

 ویرامدیرۀ شرکت سبدگردان نوئیس هیأتنایب ر -١
 توسعۀ ملیگذاری عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه -٢
 گذاری توسعۀ ملیگذاری شرکت سرمایهمعاونت سرمایه -٣
 گذاری توسعۀ ملیگذاری شرکت سرمایهمدیر سرمایه -٤
 گذاری توسعۀ ملیکارشناس اقتصادی شرکت سرمایه -٥

 عضو کمیته رز حسین شهبازی ۲
کارشناسی ارشد 
 مدیریت اجرایی

 سازمان حسابرسیمدیر حسابرسی -۱
 کمیته کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی عضو کارگروه-۲
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت همکاران سیستم-۳
 همکاران سیستم مشاور گروه-۴
 عضو هیآت مدیره شرکتهای زیر مجموعه همکاران سیستم-۵

۳ 
سید محمدرضا بنی 

 فاطمی
 عضو کمیته

 مدیریت دكتری
 كار و كسب

در سازمان  ۱۳۹۶تا تیر  ۱۳۸۶مدیر ارشد حسابرسی از سال  -۱
 حسابرسی

مدیر و شریک در مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس از  -۲
 ۱۳۹۸ابتدای سال 

 عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در دورۀ ششم -۳
سال و دبیر کارگروه حسابرسی  ۲عضو کمیته فنی به مدت  -۴

 عملیاتی در سازمان حسابرسی
های بهادار تهران در سال عضو کمیته حسابرسی بورس اوراق -۵

 ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از سال  -۶

۱۳۸۱ 
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 سوابق شغلی تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دبیر کمیته  رؤیا بهمنی ۴
فوق لیسانس 

 حسابداری

 کارشناس حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه امید -۱
 کارشناس مالی شرکت همکاران سیستم -۲
 سیستمحسابرس داخلی شرکت همکاران  -۳
 سرپرست آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران -۴
 کارشناس آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران -۵

 
جلسه) در شرکت  ۱ ماهانهجلسۀ کمیتۀ حسابرسی (  ۶تعداد  ۱۴۰۱ماه  خرداد ۳۱ماهۀ منتهی به  ۶در دورۀ 

 تأمین سرمایۀ امید تشکیل شده است.
 

اختیارات  مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و ۀکمیتکمیتۀ مدیریت ریسک:  -۲
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 
های الزم پیشنهاد ارائههای شرکت، یریت ریسک فعالیتسازی مدحیطۀ بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه

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

 باشد:) می۱۶اعضای این کمیته به شرح جدول ( .نمایدمدیره گزارش می هیأت
 

 اعضای کمیتۀ مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایه امید): ۱۶جدول (
 سوابق شغلی تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

۱ 
مهدی سعیدی 

 کوشا

نائب رئیس 
مدیره_غیر  هیأت

 موظف 

دکتری مدیریت 
 مالی

 مدیره سبدگردانی کوروش هیأتعضو غیر موظف -١
 معاون مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت-٢
 معاون مالی مدیریت سرمایه آرین تدبیر -٣
 مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری ملی ایران-٤
 مشاور مالی _استراتژی بانک ملت-٥
 آرمان اقتصادمدیر سبدگردانی  -٦
 عضو غیر موظف هیآت مدیره کارگزاری بانک ملت-٧
 معاون برنامه ریزی مالی بانک ملت-٨
 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی -٩

 آبادی مهرداد فرح ۲
عضو مستقل 

 کمیته

دانشجوی 
دکترای مالی 

گرایش مهندسی 
 مالی

  بندی اعتباری برهانشرکت رتبه بندیخدمات رتبه مدیر -١
بندی اعتباری شرکت رتبه بندی اعتباریعضو کمیتٔه رتبه دبیر و -۲

 برهان
شرکت مدیریت دارایی مرکزی ۀ موظف هیأت مدیرعضو غیر -۳

 بازار سرمایٔه ایران
 سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس بازرسی نهادهای مالی -۴
سازمان  کارشناس مسئول و کارشناس اداره امور نهادهای مالی -۵

 بورس و اوراق بهادار
بانک  هاگذاریها، مجامع و سرمایهارشناس امور شرکتک -۶

 پارسیان
 مؤسسٔه حسابرسی بهراد مشار حسابرس -۷
 مدرس دانشگاه -۸
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 سوابق شغلی تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

۳ 
میرفیض 

 شمسفالح
عضو مستقل 

 کمیته
دکتری مدیریت 

 مالی

 عضو هیأت مدیرۀ بورس کاالی ایران -۱
 مشاور ریسک شرکت نفت سپاهان و بانک سپه -۲
گذاری غدیر، های سرمایهریسک شرکت عضو کمیتۀ عالی -۳

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

 مدیرعامل شرکت واسپاری ملت -۴
 گذاری ابرار نصرعضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه -۵
 عضو هیأت مدیرۀ شرکت توسعۀ سرمایۀ مفید -۶
 کارگزاری بانک تجارت رئیس هیأت مدیرۀ شرکت -۷
 نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران -۸
 مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران و شرق -۹
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز هیأتعضو  -۱۰

 عبداهللا دریابر ۴
معاون خدمات 
 مالی، عضو کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

 معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -۱
گذاری صندوق سهام، صندوق طال و صندوق با مدیر سرمایه -۲

 درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید
گذاری شرکت تأمین عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه -۳

 سرمایۀ امید
 گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امیدمدیر خدمات مالی و سرمایه -۴
 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -۵
 ای شرکت تأمین سرمایۀ امیدرئیس ادارۀ اوراق بهادار سرمایه -۶
کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه اولیه  -۷

 شرکت تأمین سرمایه نوین
 تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا -۸
تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و کارشناس  -۹

 یرش کارگزاری امین سهممشاور پذ

۵ 
مجتبی رستمی 

 نوروزآباد

مدیر ریسک و 
مهندسی مالی، 

 دبیر کمیته

دکتری مدیریت 
 مالی

 مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -۱
های سیمان شرق نایب رئیس هیأت مدیرۀ شرکت فرآورده -۲

 (سهامی عام)
گذاری آذر (سهامی سرمایهگذاری شرکت عضو کمیته سرمایه -۳

 خاص)
گذاری شرکت عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ سرمایه -۴

 تأمین سرمایۀ امید
کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ  -۵

 امید
 کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -۶
 یگذاری خوارزمکارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه -۷
 مدعو دانشگاه یاراستاد -۸

 

 در )جلسه  ۱ماهانه ( ، مدیریت ریسکجلسۀ کمیتۀ  ۶تعداد  ۱۴۰۱ ماه خرداد ۳۱ماهۀ منتهی به  ۶در دورۀ 
 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین شرکت

 

گذاری، این کمیته به منظور دستیابی به چارچوب و ساختار مناسب سرمایه: گذاریکمیتۀ سرمایه -۳
سازی های عملیاتی با هدف تصمیماتخاذ رویکردهای هماهنگ و تنظیم صحیح روابط میان بخش

ها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل مناسب در راستای مدیریت بهینۀ دارایی
های تحت مدیریت شرکت و نهایتًا ایجاد بازدهی مناسب در کنار ی داراییریسک، تقویت نقدشوندگ
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اعضای این کمیته به شرح  حفظ ارزش سبد اوراق بهادار در محدودۀ ارزش ذاتی، تدوین شده است.
 باشد:) می۱۷جدول (

 

 شرکت تأمین سرمایه امید گذاریسرمایه): اعضای کمیتۀ ۱۷جدول (
 سوابق شغلی تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

۱ 
پژمان شعبان پور 

 فرد

عضو هیأت 
مدیره، رييس 

 کمیته

دکتری 
 مدیریت مالی

 مدیرۀ شرکت سبدگردان نوویرانایب رئیس هیأت -١
 گذاری توسعۀ ملیعضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه -٢
 گذاری توسعۀ ملیگذاری شرکت سرمایهمعاونت سرمایه -٣
 گذاری توسعۀ ملیگذاری شرکت سرمایهسرمایهمدیر  -٤
 گذاری توسعۀ ملیکارشناس اقتصادی شرکت سرمایه -٥

۲ 
حبیب رضا حدادی 

 سیاهکلی

و  مدیرعامل
عضو هیأت 

، عضو مدیره
 کمیته

فوق لیسانس 
مدیریت 
بازرگانی 

 گرایش مالی

 گذاری امیدعضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه -١
مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک ملی عضو هیأت  -٢

 ایران
 مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران -٣
 مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار -٤

 عبداهللا دریابر ۳
معاون خدمات 

مالی، عضو 
 کمیته

دکتری 
 مدیریت مالی

 معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -۱
گذاری صندوق سهام، صندوق طال و صندوق با درآمد سرمایهمدیر  -۲

 ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید
گذاری شرکت تأمین سرمایۀ عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه -۳

 امید
 گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امیدمدیر خدمات مالی و سرمایه -۴
 یدمدیر مهندسی مالی و مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ ام -۵
کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه اولیه شرکت  -۶

 تأمین سرمایه نوین
 تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا -۷
تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و کارشناس مشاور  -۸

 پذیرش کارگزاری امین سهم

 میالد دروی ۴
مدیر مالی، 
 عضو کمیته

فوق لیسانس 
 مدیریت مالی

 مدیر مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید -۱
 سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی شرکت تأمین سرمایۀ امید -۲
 کارشناس ارشد حسابداری شرکت تأمین سرمایۀ امید -۳
 سرپرست موسسۀ حسابرسی دل آرام -۴
 مدیر مالی شرکت ایرانکو کیش (سونی) -۵

 مرضیه خزایی ۵

 مدیر
گذاری سرمایه

، و بازارگردانی
 دبیر کمیته

فوق لیسانس 
 اقتصاد،
گرایش 

ریزی و برنامه
تحلیل 
 هاسیستم

 شرکت تأمین سرمایۀ امیدمدیر سرمایه گذاری و بازارگردانی شرکت  -۱
گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ کارشناس ارشد سرمایه -۲

 امید
 بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امیدگذاری و کارشناس سرمایه -۳
 مسئول معامالت تاالر حافظ کارگزاری بانک ملت -۴
 مدرس معامالت آتی کارگزاری بانک ملت -۵
 گر اوراق تأمین مالی و تحلیلگر بنیادی کارگزاری بانک ملتمعامله -۶
 گر اوراق تأمین مالی کارگزاری دنیای خبرهمعامله -۷
گذاری و سبدگردانی و کارشناس تحقیق و توسعه سرمایهکارشناس  -۸

 کارگزاری آبان

 میالد رحمانیان ۶
ها، مدیر دارائی

 عصو کمیته
دکتری اقتصاد 

 مالی

 شرکت تأمین سرمایۀ امید هایدارائیمدیر  -۱
 تأمین سرمایۀ امیدکارشناس ارشد معامالت الگوریتم شرکت  -۲
 توجیهی اداره تعاون تهرانهای کارشناس مسئول ارزیابی طرح -۳
 های سرمایه گذاری سازمان توسعه تجارتکارشناس ارزیابی طرح -۴
 کارشناس تحلیل کارگزاری مبین سرمایه -۵
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 شرکت در) جلسه  ۱ ماهانه(  گذاریسرمایهجلسۀ کمیتۀ  ۶تعداد  ۱۴۰۱ خرداد ۳۱ماهۀ منتهی به  ۶دورۀ در 
 .است شده تشکیل امید سرمایۀ تأمین

 

 برگزاری نحوۀ بر نظارت استخدام، آگهی انتشار و تنظیم بر نظارت کمیته اینکمیتۀ استخدام:  -۴
 جذب 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 -۵

 در گیریتصمیم و امکانات کمی و کیفی سطح 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 می۸نمودار (

 
 

 های شرکتچارچوب فعالیت
نویســی، ضــمانت خدمات بازارگردانی، تعهد پذیره ارائهدرآمدهای عملیاتی تأمین ســرمایه حاصــل 
صندوق سود اوراق بهادار، مدیریت  سرمایهپرداخت  صل از  ارائهگذاری و های  سود حا خدمات مالی و 

های اســـت. واحدهای عملیاتی و فعالیت ینكبا یهاســـپردهگذاری در انواع اوراق بهادار و ســـرمایه
 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 •
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 المللتأمین مالی بین -
الملل در شرکت تأمین سرمایۀ امید از نگاه مدیریت با توجه به اهمیت تأمین مالی بین •

 و سیاسی هایپیشتاز بودن در این حوزه در زمان گشایش ریسک استراتژیک و
 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 •

، صـــندوق یاز نوع ســـهام نوید انصـــار گذاریســـرمایهو صـــندوق  ذر امیدآفرینب
ــرمایه ــرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیانس ــندوق س ــارو ص از نوع با  گذاری امید انص

پشتوانۀ سکۀ صندوق گذاری گنجینۀ مهر از نوع مختلط، صندوق سرمایهدرآمد ثابت، 
ــان ــرمایهاز نوع کاالیی و  امید ایرانیان طالی زرافش ــندوق س ــی ص ــاص گذاری اختص

 .بازارگردانی امید ایرانیان
 گذاری و بازارگردانیخدمات سرمایه -

ای از انواع اوراق بدهی در بازار شامل اوراق مشارکت، اوراق نی طیف گستردهبازارگردا •
 مرابحه، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق اجاره؛

بازارگردانی ســهام از طریق کد بازارگردانی شــرکت و همچنین صــندوق اختصــاصــی  •
 بازارگردانی امید ایرانیان؛

 بازاریابی و فروش اوراق بهادار. •
 مهندسی مالی مدیریت ریسک و -

 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؛ •

 

 شرکت ۀتحلیل ساختار سرمای
به مبلغ  )١٨جدول (مرحله به شرح  ٩میلیارد ریال بوده که طی  ۱،۰۰۰سرمایۀ شرکت در بدو تأسیس 

، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ شرکت تأمین سرمایۀ امید یلیارد ریال افزایش یافته است.م ٩،٥٠٠
 در دست اقدام دارد. در سال جاری را ریال میلیارد ١٥،٢٠٠میلیارد ریال به مبلغ  ٩،٥٠٠
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 های شرکت از بدو تأسیس): فهرست افزایش سرمایه١٨جدول (

 جدید یۀسرما قبلی یۀسرما تاریخ ثبت ردیف
 مبلغ افزایش سرمایه

 (میلیارد ریال)
 درصد

 افزایش سرمایه

٥٠ ٥٠٠ ١٬٥٠٠ ١٬٠٠٠ ٠٨/١٢/١٣٩١ ١ 
٣١ ٤٦٠ ١٬٩٦٠ ١٬٥٠٠ ٢٧/٠٩/١٣٩٢ ٢ 
٢٣ ٤٥٠ ٢٬٤١٠ ١٬٩٦٠ ٢٢/٠٢/١٣٩٤ ٣ 
٣٢ ٧٦٦ ٣٬١٧٦ ٢٬٤١٠ ٢٤/٠٧/١٣٩٤ ٤ 
٢٦ ٨٢٤ ٤٬٠٠٠ ٣٬١٧٦ ٢١/٠٩/١٣٩٥ ٥ 
٢٢ ٩٠٠ ٤٬٩٠٠ ٤٬٠٠٠ ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ٦ 
٢٢ ١٬١٠٠ ٦٬٠٠٠ ٤٬٩٠٠ ١٦/٠٢/١٣٩٨ ٧ 
١٧ ١٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠ ٢٧/٠٩/١٣٩٨ ٨ 
٩ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹ ٣٦ ٢،٥٠٠ ٩،٥٠٠ ٧٬٠٠٠ 
 ٦٠ ٥،٧٠٠ ١٥،٢٠٠ ٩،٥٠٠ در حال انجام ١٠

 
 ترکیب سهامداران

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

بانک معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان 
) ترکیب سهامداران ۹. نمودار (و بانک سپه هابانک کارکنان گذاری صندوق بازنشستگیسرمایه ،سپه

 دهد.نشان می ۳۱/۰۳/۱۴۰۱شرکت تأمین سرمایۀ امید را در تاریخ 
 

 ۳۱/۰۳/۱۴۰۱): ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ ۹نمودار (

 

 

فه، صندوق بازنشستگی، وظی
از کارافتادگی و پس  انداز 

کارکنان بانک ها
۳۴%

شرکت گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد 

)سهامی عام(
۲۱%

شرکت معدنی و صنعتی 
)سهامی عام(چادرملو 

۱۷%

شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر 

)سهامی عام(
۱۱%

موسسه رفاه و تأمين آتيه 
کارکنان بانک سپه

۳%

سرمایه گذاری صندوق 
ک هابازنشستگی کارکنان بان

۰%

بانک سپه
۳%

)درصد۵کمتر از (سایر سهامداران 
۱۱%
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ی تحت مدیریتهای سرمایهمعرفی صندوق  شرکت و بازارگردانی گذار
و شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای انجام نقش تخصصی خود در بازار سرمایه، اقدام به مدیریت 

) فهرست ١٩گردند. جدول (معرفی میگذاری کرده است که در ادامه های سرمایهانواع صندوقبازارگردانی 
 نماید.ارائه میگذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید را های سرمایهصندوق

 

 گذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امیدهای سرمایهفهرست صندوق ):١٩جدول (
ردی
 ف

 مشخصات صندوق نام صندوق لوگو

١ 

 

با  گذاریصندوق سرمایه
 درآمد ثابت

 گنجینه امید ایرانیان

 گذاری درآمد ثابت، در اندازه بزرگنوع صندوق: صندوق سرمایه -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ٩٣،٩٧٦: در حدود ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال

٢ 

 

گذاری با صندوق سرمایه
 درآمد ثابت 

 امید انصار

 گذاری درآمد ثابت، در اندازه بزرگنوع صندوق: صندوق سرمایه -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
میلیارد  ٢٥٬١١٢در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 ریال

٣ 

 

 گذاریصندوق سرمایه
 قابل معامله

 بذر امید آفرین

 در اندازه بزرگگذاری در سهام (قابل معامله)، نوع صندوق: صندوق سرمایه -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
میلیارد  ٣،٧٢٦در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 ریال

٤ 

 

گذاری صندوق سرمایه
 مشترک 
 نوید انصار

 نوع صندوق: سهامی -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
میلیارد  ٦١٠در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 ریال

٥ 

 

گذاری صندوق سرمایه
 مشترک 

 گنجینه مهر

 نوع صندوق: مختلط -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
میلیارد  ٤٧١در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 ریال

٦ 

 

گذاری صندوق سرمایه
 قابل 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 ریال ٣،٢١٤در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١ها در تاریخ ارزش خالص دارایی -

٧ 

 

 گذاری صندوق سرمایه
 اختصاصی بازارگردانی

 امید ایرانیان

 ینوع صندوق: بازارگردان -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ٣٨٬٢٦١در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 ریالمیلیارد 

٨ 

 

گذاری با صندوق سرمایه
 درآمد ثابت 

 قابل معامله آسمان امید

 نوع صندوق: با درآمد ثابت -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ١٢،٣٣٣در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 میلیارد ریال

٩ 

 

گذاری با صندوق سرمایه
ثابت قابل معامله درآمد 

 آریا

 نوع صندوق: با درآمد ثابت -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
میلیارد  ١،٠٠٦در حدود : ٣١/٠٣/١٤٠١های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی -

 ریال
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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  ۳۰/۰۳/۱۳۹۴این 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 انصارصندوق سرمایه ضمانت نقدشوندگیو مدیریت 

این صندوق مبتنی بر صدور و ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک 
آغاز به فعالیت نموده  ۱۰/۰۹/۱۳۹۴این 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  ١٦/٠٨/١٣٩٨گذاری نمایند. این صندوق در تاریخ سرمایه
این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. اطالعات این صندوق در وبسایت  و بازارگردان است. مدیر

 .در دسترس است bazreomidfund.irآن به نشانی 
 

 گذاری مشترک نوید انصارصندوق سرمایه ضمانت نقدشوندگی و مدیریت
و مناسب  استهای پذیرفته شده در بورس صندوق عمدتًا شامل سهام شرکت این هایمدیریت دارایی

گذاری نمایند. مدیر برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل دارند در بازار سهام سرمایه
آغاز به فعالیت نموده  ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ن صندوق در تاریخ ایاین صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. 

 .در دسترس استnavidansarfund.ir  اطالعات این صندوق در وبسایت آن به نشانیاست. 
 

 گذاری مشترک گنجینه مهرصندوق سرمایه ضمانت نقدشوندگیو  مدیریت
صندوق همزمان در بازار  ای است که منابعاز 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
های گذاری سهامی دارای ریسک کمتر و نسبت به صندوقهای سرمایهاین صندوق نسبت به صندوق

آغاز  ۰۶/۰۹/۱۳۹۲این صندوق در تاریخ  .گذاری با درآمد ثابت دارای بازدهی بیشتری خواهد بودسرمایه
در ganjinehmehrfund.ir  نشانیاطالعات این صندوق در وبسایت آن به به فعالیت نموده است. 

 .دسترس است

 
 گذاری زرافشان امید ایرانیانمدیریت و بازارگردانی صندوق سرمایه

ها قابل خرید و های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم» زر«این صندوق با نماد معامالتی 
این صندوق گذاری نمایند. فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند بر روی طال سرمایه
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شرکت تأمین سرمایه مدیر و بازارگردان این صندوق،  آغاز به فعالیت نموده است. ۱۷/۰۸/۱۳۹۶در تاریخ 
 .در دسترس است omidgoldfund.ir امید است. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به نشانی

 
 گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیانمدیریت صندوق سرمایه

های پذیرفته شده در بازار سرمایه است و مطابق مقررات این صندوق مختص بازارگردانی سهام شرکت
 ۲۹/۰۲/۱۳۹۴این صندوق در تاریخ  .شده استهای پذیرفتهدسترس سهامداران عمدۀ شرکتصرفًا در 

در  smomidfund.ir نشانیاطالعات این صندوق در وبسایت آن به  آغاز به فعالیت نموده است.
 .دسترس است

 
 گذاری با درآمد ثابت قابل معامله آسمان امیدصندوق سرمایهبازارگردانی 

قابل خرید  ،هاهای معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم» آسامید«نماد معامالتی این صندوق با 
صندوق بازارگردان بپذیرند. و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک کمتری 

آغاز به  ۳۰/۱۰/۱۳۹۷شرکت تأمین سرمایه امید است. این صندوق در تاریخ  ،سبدگردان آسمانشرکت 
 .در دسترس است asamidfund.irفعالیت نموده است. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس 

 
 آریاگذاری با درآمد ثابت قابل معامله صندوق سرمایهبازارگردانی 

قابل خرید و  ،هاهای معامالت آنالین و کارگزاریسیستماز طریق » یارا«این صندوق با نماد معامالتی 
صندوق بازارگردان کمتری بپذیرند. فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک 

آغاز به فعالیت  ۱۸/۱۱/۱۴۰۰تاریخ سرمایه امید است. این صندوق در  شرکت تأمین، آریاسبدگردان شرکت 
 .در دسترس است fund1.ariaamc.ir نموده است. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس 

 
)» گذاری آنالین امیدمرکز سرمایه«  (امیدفاندز

های گذاران به صندوقدر راستای تسهیل دسترسی سرمایه ١٣٩٨سال از شرکت تأمین سرمایۀ امید 
گذاری در قالب یک های سرمایهاقدام به توسعۀ سامانۀ صندوق گذاری تحت مدیریت خود،سرمایه

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 امیدرکز سرمایهم«نمایند. نشانی تارنمای 
 

 در دسترس شركت یمنابع 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

، ٣١/٠٣/١٤٠١تاریخ شرکت تأمین سرمایۀ امید در  های جاریداراییگردد. گذاری میو امثال آن سرمایه
میلیارد  ٢٥،٩٦١ معادل درصد) ٩٣ حدود(  بوده است. بخش عمدۀ این مبلغمیلیارد ریال  ٢٨،٠٢٨غ مبل

 مربوط به میلیارد ریال ١٠،٥٦٦مدت است که از این میان های کوتاهگذاریسرمایه مربوط به ،ریال
دار گذاری در اوراق بهامیلیارد ریال مربوط به سرمایه ١٥،٣٩٥، گذاریهای سرمایهگذاری در صندوقسرمایه

http://www.omidibfunds.ir/
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همچنین در شود. نگهداری می هابانکمیلیارد ریال به صورت موجودی نقد نزد  ٦١٨بعالوه بوده است. 
 ها است.های تجاری و سایر دریافتنیمربوط به دریافتنی ی جاریهامیلیارد ریال از دارایی ١،٤٤٢حدود 

میلیارد  ٢٦٧مبلغ در حدود  ٣١/٠٣/١٤٠١های غیرجاری شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ جمع دارایی
همچنین شرکت تأمین  شود.های ثابت مشهود را شامل میریال بوده است که بخش عمدۀ آن دارایی

میلیارد ریال،  ٩٣،٩٧٦امید ایرانیان به حجم  ۀگذاری گنجینسرمایه مدیریت صندوقسرمایۀ امید، 
گذاری زرافشان امید میلیارد ریال، صندوق سرمایه ٣،٧٢٦گذاری بذر امید آفرین به حجم صندوق سرمایه

گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به حجم میلیارد ریال، صندوق سرمایه٣،٢١٤ایرانیان به حجم 
میلیارد ریال، مدیریت  ٤٧١مهر (مختلط) به حجم  ۀگذاری گنجینسرمایه میلیارد ریال، صندوق ٣٨،٢٦١
گذاری امید انصار سرمایه میلیارد ریال و مدیریت صندوق ٦١٠ید انصار به حجم گذاری نوسرمایه صندوق

گذاری با توجه به های سرمایهوجوه تحت مدیریت صندوقرا برعهده دارد.  میلیارد ریال ٢٥،١١٢به حجم 
 ماهیت و نوع صندوق در چارچوب قوانین و مقررات نهاد ناظر بازار سرمایه، در انواع ابزارهای مالی

 شود.گذاری میسرمایه
 

 نقدینگی شرکت
سال  همین تاریخ در درصد افزایش را نسبت به ٣١حدود  ٣١/٠٣/١٤٠١های جاری شرکت در حجم دارایی

مدت های کوتاهگذاریسرمایه دردهد که ناشی از افزایش نشان می ٣١/٠٣/١٤٠٠ مالی گذشته یعنی تاریخ
پایان سال مالی نسبت به  ٣١/٠٣/١٤٠١های جاری در تاریخ در دورۀ مالی مورد گزارش است. حجم بدهی

میلیارد ریال  ٢،٢٣٦میلیارد ریال به رقم  ٧،٦٠٨از  و داشته کاهشدرصد  ٧١، ٣٠/٠٩/١٤٠٠ به تاریخ منتهی
آمد در است.و انتقال آن به افزایش سرمایه در جریان  سود سهام پرداختنی کاهشاز که ناشی  رسیده

 ٦٥نزدیک به ، ٣١/٠٣/١٤٠٠ماهۀ منتهی به  ٦نسبت به دورۀ  ٣١/٠٣/١٤٠١ماهۀ منتهی به  ٦ عملیاتی در
بوده ها گذاریسود حاصل از سرمایهدر  افزایشکه عمدۀ این تغییر ناشی از  داشته است افزایشدرصد 
درصد  ١٣٢مشابه سال مالی قبل  ۀرگردانی در این دوره نسبت به دورهای بازا. همچنین هزینهاست

 میلیارد ریال رسیده است. ٥٠٧میلیارد ریال به رقم حدود  ٢١٨و از رقم  است افزایش داشته
 

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

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

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

ریال بوده  میلیارد ٢٨،٠٢٨ مبلغ ٣١/٠٣/١٤٠١ های جاری شرکت در تاریخجمع کل داراییتر اشاره شد، که پیش
درصد از  ٩٣قابل مشاهده است. بر اساس این نمودار حدود  )١٠(گذاری آن در نمودار که ترکیب سرمایه

 هایدریافتنیدرصد جزو  5شامل شده است. حدود  مدتهای کوتاهگذاریرا سرمایههای جاری شرکت دارایی
شامل  درصد ٠٢/٠درصد شامل موجودی نقد و  ٢ حدود همچنینها است. تجاری و سایر دریافتنی

 ها است.پرداختپیش
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 ٣١/٠٣/١٤٠١های جاری شرکت در تاریخ ): ترکیب دارایی١٠نمودار (

 
 

 یو فكر  یانسان ۀیسرما
كند. اگر چه یان 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
ن یتواند منجر به افت حافظۀ سازمان شود و بنابرایتواند خود را مالک آنها بداند. خروج افراد مینم

ها نامهدامات مناسبی از جمله بازنگری در آيينشود. در همین راستا اقیسازمان محسوب م یبرا یدیتهد
های منابع انسانی برای حفظ و افزایش احساس تعلق خاطر کارکنان انجام گرفته است. و دستورالعمل

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

ای پایش شده و در صورت عدم کسب نیروهای انسانی ناکارآمد، نیروی انسانی شرکت به صورت دوره
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  -

 )؛ است مؤثر آنها 
 های بهبود؛گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از برنامهاندازه -
 حلیل میزان رضایت شغلی کارکنان؛گیری و تجزیه و تاندازه -
 های اصالحی برای افزایش رضایت شغلی؛سازی برنامهپیاده -
 مسیرهای شغلی و جداول جانشینی برای مشاغل سازمان؛ ۀتهی -
 استفاده از اطالعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آنها؛ -
وضع آتی کارکنانی که دارای های سازمانی برای کمک به بهبود ها و فرصتها، مشاورهارائه آموزش -

 سطح یادگیری مناسب هستند.

 
 

پیش پرداخت ها
۰% دریافتنی های تجاری و سایر 

دریافتنی ها

۵%

سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹۳%

موجودي نقد
۲%
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 فراوانی منابع انسانی به تفکیک تحصیالت): ٢٠جدول (
 فراوانی نیروی انسانی سطح تحصیالت ردیف

 ٧ دکتری یدانشجوو دکتری  ١
 ٤٢ فوق لیسانس یدانشجوو  فوق لیسانس ٢
 ٢١ لیسانس یدانشجوو  لیسانس ٣
 ٥ فوق دیپلم یدانشجوو فوق دیپلم  ٤
 ٨ دیپلم  ٥

 ٨٣ جمع

 
 ): فراوانی منابع انسانی به تفکیک تحصیالت١١نمودار (

 
 

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

ترین امید، سهامداران، مشتریان و کارکنان آن هستند. مهم ۀترین ذینفعان شرکت تأمین سرمایجمله مهم
 گذار است.هایی که در این زمینه مطرح است ریسک شهرت بوده که بر روابط سازمان با ذینفعان تاثیرریسک

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

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

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

امید با  ۀکارکنان و منابع انسانی، شرکت تأمین سرمایاز این نظر در جایگاه متوسطی قرار دارد. از نظر توجه به 
های خبره و دانشی را به حداقل میزان ممکن سازی سیستم گریدینگ شغلی، ریسک از دست دادن نیروپیاده

دکتری و دانشجوی 
%۸دکتری 

فوق لیسانس و 
دانشجوی فوق 

%۵۱لیسانس 

لیسانس و دانشجوی
%۲۵لیسانس 

وی فوق دیپلم و دانشج
%۶فوق دیپلم 

%۱۰دیپلم  
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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 ۀه سرمایکامل تورم ساالنه نیز ب
های پیش روی شرکت تأمین سرمایه امید در ارتباط با مشتریان، ریسک از دست دادن همواره یکی از ریسک

های مختلف خدمات باکیفیت در حداقل زمان در بخش 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

 جدید عملکرد موفقی از خود نشان دهد که این موضوع تاکنون محقق شده است. 
 

 نفعان شرکتروابط مهم با ذی: )٢١جدول (

 ١های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینفع ردیف

١ 

 مشتریان
(صاحبان 

کسب و کار و 
های شرکت

و تولیدی 
خدماتی، 

های شرکت
بورسی و غیر 

 بورسی)

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

 هانرخ

سازی های مدیریتی متقاضیان در فرآیند آمادهتغییر مکرر تصمیم •
 برای تأمین مالی

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

 بازار سرمایه

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

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

 وضعیت رونق و رکود در بازار سرمایه •

٢ 
سهامداران 

 شرکت

 های توزیع سودسیاست • سودآوری بیشتر •
 افزایش سرمایه شرکت سیاست • های گروهتأمین مالی شرکت •
 عدم تنوع در حوزه فعالیت و افزایش ریسک تأمین مالی • سازی هزینهبهینه •
 برنامه و بودجهتصویب  • رعایت قوانین و مقررات •
-نامه و دستورالعملداشتن آيين •

 مصوبهای
 های مدیریتیمشیاستفاده از نفوذ و کنترل جهت تعیین خط •

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

٣ 
سازمان بورس 
و اوراق بهادار و 

 هابورس

های تسریع در تأمین مالی شرکت •
متقاضی و خدمات مشاوره 

 گذاری و تاسیس صندوقسرمایه

انواع  ارائههای الزم در تاخیر، عدم صدور و یا عدم تمدید مجوز •
 خدمات مالی

 ارائههای نوین گیری از روشبهره •
 خدمات

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

خدمات مالی با کیفیت و  ارائه •
 رقابتی

 های متقاضی پذیرشپذیرش شرکتالزامات سختگیرانه برای  •

افزایش سهم تأمین مالی از طریق  •
 بازار سرمایه

 قوانین و مقررات ناظر بر صدور مجوزهای تأمین مالی •

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

توسعه و حمایت از ابزارها  •
 ونهادهای مالی

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

٤ 
و  هابانک

سسات پولی ؤم
 و اعتباری

های ها با نرختأمین مالی بنگاه •
 تر یا در زمان کوتاهترارزان

سپرده های گذاری در حسابگذاران به سرمایهتشویق سپرده •
 هاگذاری صندوقبانک به جای واحدهای سرمایه

 ها ارائه کنندتری نسبت به صندوقسود جذاب • جذب منابع •

 کارکنان ٥
های مصوب قوانین و دستورالعمل •

 منابع انسانی
 تاخیر در ارائه گزارش •

                                                      
 تواند مانع پیشرفت کارها یا تسریع آن شود.. بخشی از توان ذینفع که می ١
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 ١های تاثیرگذاراهرم انتظارات ذینفع ردیف

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

 حقوق و مزایای مناسب •
 های شرکت برای منافع شخصیاستفاده از منابع و فرصت •
 آموزش مستمر به سایر کارکنان •

 بانک سپه ٦
 تأمین منابع مورد نیاز برای شرکت • جذب منابع •

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

٧ 
های شرکت

 گروه

 ترین هزینهتأمین مالی با کم •
ترین زمان و ارائه خدمات با کوتاه • نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات •

 ترین هزینهکم

 دولت ٨

 ترتأمین مالی سریع •

 هاهای فناوری برای پیشبرد اهداف و برنامهاندازی سامانهراه •
تر از کارمزد کمدریافت سود و یا  •

 دولت
رعایت قوانین و مقررات در حوزه  •

 مالیاتی، بیمه

٩ 
های شرکت

 بندیرتبه
دهی ها برای رتبهسازی شرکتآماده •

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

١٠ 
های شرکت

 شتاب دهنده
 هاتأمین مالی برای طرح رائه راهکارا •

 پیشبرنده و توسعه بازارهای شرکت •
 افزایش درآمد شرکت •

 
 محیط عملیاتی  هایها و تهدیدفرصت

ها محیط عملیاتی تأمین سرمایه امید با استفاده از مدل پورتر مورد بررسی قرار گرفته و فرصت )٢٢(در جدول 
 است.و تهدیدات محیطی مرتبط با هر عامل ذکر شده 

 
 ها و تهدیدهای محیط عملیاتی شرکتفهرست فرصت): ۲۲جدول (

شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

ن
تأمی

کنندگان
 

 های گروهشرکت
 امکان افزایش سهم بازار خدمات مالی •
خدمات تخصصی با نرخ مناسب برای  ارائه •

 های هلدینگ گروهشرکت

سایر  های بالقوهعدم استفاده از ظرفیت •
سازی در ها و در نتیجه عدم تنوعگروه

مشتریان هدف و احتمال کاهش سطح 
 درآمدها

 هادولت و شهرداری

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

سازی در سبد تعهدات و انتشار اوراق تنوع •
 بدهی

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

 شرکتی
ها و عدم تمکین نکول اوراق شهرداری •

دولت و یا سایر ضامنین به پرداخت سهم 
 خود

 نهاد ناظر و قانونگذار
های افزایش همکاری و هماهنگی در حوزه

 مختلف

انواع  ارائهعدم صدور مجوز های الزم در  •
 خدمات مالی

عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی در  •
 و صدور مجوزهاتسهیل 

دهنده خدمات ارائههای شرکت
 افزاری داخلی و خارجینرم

توسعه خدمات مالی موجود و رفع نواقص  •
 احتمالی

 خدمات مالی نوین ارائههمکاری در زمینۀ  •
 تسهیل ارائه خدمات قبلی به مشتریان •

ها به عدم پشتیبانی مناسب از فعالیت •
 شیوه مطلوب

های جدید به عدم امکان توسعه فعالیت •
 دلیل انحصار
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شرح 
 عوامل

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

های استفاده از دانش و تجربیات شرکت •
 المللی در جهت بهبود کسبافزاری بیننرم

 و کار یا تشکیل نهادهای مالی جدید

های ریسک امکان آلوده شدن سیستم •
افزاری در های نرمدرون شرکتی به ویروس

 صورت اتصال به شبکه اینترنت
استفاده ها در صورت امکان افزایش هزینه •

 المللیهای بیناز خدمات شرکت

های تأمین کننده سازمان
دانش تخصصی برای نیروی 
 انسانی(مانند مرکز مالی ایران)

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

 وریبهره
های عمومی تخصصی و سپاری دورهبرون •

 ای مورد نیاز بازار سرمایهحرفه

عدم استقبال نیروی انسانی از آموزش  •
 ایتخصصی و حرفه

های تخصصی باکیفیت آموزش ارائهعدم  •
 یا همراستا با اهداف

عدم وجود چنین سازمانی در حیطه کاری  •
 هامدیریت دارایی

های برگزاری امکان افزایش هزینه •
 های آموزشیدوره

 هابانک

همکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز  •
 تأمین سرمایه

پرداخت نرخ سود مناسب به منابع شرکت  •
گذاری تحت های سرمایهو صندوق

 مدیریت
 مندی از خدمات بانکی باکیفیتبهره •

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

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

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

 هابانک

نهادهای مالی در خارج از کشور 
، هابانکها، شامل صندوق

 هاها، تأمین سرمایهبیمه

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

امکان ورود منابع مالی جدید و افزایش  •
 سرمایهدرآمد تأمین 

ابزارهای پوشش ریسک در کشور وجود  •
 ندارد

 بندیهای رتبهعدم وجود شرکت •
های تأمین به عنوان رقیب جدی شرکت •

 سرمایه تلقی شوند

خریداران
 

های متقاضی تأمین شرکت
 مالی

امکان کسب سود از محل ارائه خدمات  •
 نویسی و بازارگردانیپذیره

 افزایش سهم بازار •
جدید نیازمند  هایآشنا شدن با حوزه •

 های نوآورانهتأمین مالی و طراحی شیوه
ارتقای جایگاه برند شرکت با تأمین  •

 های موفق در بازار سرمایهمالی

و زیان ناشی از بازارگردانی و  احتمال ضرر •
 بلندمدت

کاهش ارزش برند شرکت متعاقب نکول  •
 های متقاضیشرکت

 هاتأمین سرمایه
فروش بهبود وضعیت کفایت سرمایه با  •

 بخشی از اوراق منتشره

افزایش قدرت چانه زنی در دریافت  •
 های باالتر سودنرخ

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

 هابانک

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

 تعهدات جدید
استفاده از ظرفیت شعب بانک در جذب  •

 هامنابع برای صندوق

تغییر در قوانین و مقررات بازار پول و  •
 هاافزایش محدودیت

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

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

 تهدید فرصت عوامل اصلی محیط عملیاتی

 های بازنشستگیصندوق
 های ضمانتصندوق

جمله نهادهای مالی (از 
گذاری های سرمایهصندوق

 مشترک)

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

 سرمایه
گذاران تأمین ایجاد تنوع در ترکیب سرمایه •

 سرمایه

احتمال فروش اوراق بدهی تحت تملک  •
های های بازنشستگی در دورهصندوق

نیاز زمانی مشخص مانند پایان سال و یا 
 به نقدینگی

زنی برای دریافت امکان ایجاد قدرت چانه •
 های باالتر سودنرخ

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

 گذاران خارجیسرمایه
امکان ورود منابع مالی جدید و افزایش  •

 درآمد تأمین سرمایه

های خروج ناگهانی از بازار به دلیل تحریم •
 المللیبین

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

ن
ی جایگزی

ی کاال
بازارها

 

 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 
 بخش خصوصی)گذاران 

گذاران امکان برقراری ارتباط با سرمایه •
کننده خصوصی 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 پول  ارائه •
اعتباری و ...)  ، موسسات مالی وهابانک(

 با نرخ های پايين
به سایر بازارها ها انتقال منابع از صندوق •

 به دلیل جذابیت بیشتر

ب 
س

ی ک
رقبا

وکار
 

 هاتأمین سرمایه

 ارائهظهور حوزه های جدید کسب و کار و  •
 خدمات نوین

تشکیل سندیکا در انتشار اوراق بدهی و  •
 پذیرش تعهدات

های تبادل دانش و تجربیات در حوزه •
 مختلف

سایر  ارائهرقابت منفی در انتشار اوراق و  •
 های ارزانخدمات با پیشنهاد نرخ

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

 در بازار

 های کارگزاریشرکت
های مشاوره شرکت

 گذاریسرمایه

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 خرید جذب سرمایه •

 واحدهای صندوق توسط بازار پول
 های مشترک تأمین مالیهمکاری در پروژه •

گذاری در گذاران به سرمایهتشویق سپرده •
های سپرده بانک به جای حساب

 هاگذاری صندوقواحدهای سرمایه
 ترهای ارزانها با نرختأمین مالی بنگاه •

 هادهندهشتاب

همکاری در قالب فعالیتهای مشترک به  •
های گذاریخصوص در حوزه سرمایه

 خطرپذیر
افزایش درآمد حاصل از سودآوری  •

 های نوآورانهطرح
افزایش توان رقابت با سایر  •

های جدید حوزهها در سرمایهتأمین
 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
ی

ن الملل
ی بی

ی جدید/ بازارها
رقبا

 

 های خارجیتأمین سرمایه

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

 نتیجه افزایش حجم انتشار اوراق بدهی
استفاده از اعتبار و برند تأمین سرمایه  •

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

 جدید فعالیت
 ها داخلیامکان تأمین مالی خارجی پروژه •
های خارجی از تأمین مالی ارزی پروژه •

 Fundطریق تشکیل 

افزایش سطح رقابت در صنعت و در  •
درآمدهای تأمین نتیجه کاهش سهم 

 سرمایه
 بندیهای رتبهعدم وجود شرکت •

المللی تأسیس شعب بین
 توسط تأمین سرمایه داخلی

افزایش دانش و تجربه فعالیت در سطح  •
 المللیبین

افزایش سطح درآمدها از طریق انجام  •
 پروژه های خارجی

گیری از تجربیات سایر تأمین بهره •
 های فعال در بازارهای خارجیسرمایه

امتیاز پايين شرکت و مشکل در جذب  •
 کسب و کار جدید

های قانونی و مقرراتی در خارج محدودیت •
 از کشور

عدم کسب درآمد مطلوب ناشی از رقابت  •
 المللیهای بینشدید در فعالیت

ت
دول

 

 سازمان بورس و اوراق بهادار
تصویب قوانین و مقررات و دستورالعمل و  •

 های اجرایی مصوبنامهآيين

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

 قوانین و مقررات

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

 مختلف

انواع  ارائهعدم صدور مجوز های الزم در  •
 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 های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب میدر ریسک، گروه مشارکت
ها را سرلوحۀ کار های سازمانی خود، خالقیت، نوآوری و توسعۀ فعالیتراستای دستیابی به اهداف و مأموریت

های مالی نوآوری ارائهراق منفعت و خویش قرار داده است. در این راستا طراحی ابزارهای نوین مالی مانند او
های مختلف کسب و کار از جمله اقداماتی بوده که شرکت در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک در حوزه
خدمات مالی نظیر  ارائههای تأمین سرمایه در قالب ها را اجرایی کرد. با توجه به چارچوب فعالیتخود آن

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

برد. رعایت کامل گذاران بهره میو سرمایه خدمات به مشتریان ارائهمعرفی شده به بازار سرمایه جهت 
گذاری، مدیریت های سرمایههای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیتنامهها و آييندستورالعمل

را به نحو مناسب  گذاریسرمایههای متنوع در صنعت بانکداری ها و تأمین مالی، ریسک ناشی از فعالیتدارایی
تأمین سرمایه امید نیز تالش کرده است با تشکیل مداوم و مستمر جلسات  دهد و شرکتپوشش می

گذاری، نسبت به بکارگیری انواع ابزارهای مالی (مانند اختیار های مدیریت ریسک، حسابرسی و سرمایهکمیته
د های خومعامله سهام، آتی سهام، آتی سبد سهام و اوراق اختیار تبعی فروش) برای مدیریت و پوشش ریسک

 اقدام کند.
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 ها و تعهدات شرکتیبده
 ٥٨شود دهد. همان طور که مشاهده مینشان می ٣١/٠٣/١٤٠١تاریخ  درهای شرکت را بدهی )١٢(نمودار 

درصد مربوط به  ۱۹همچنین  است. های بلند مدتپرداختنیهای شرکت مربوط به درصد از بدهی
ها، های تجاری و سایر پرداختنیپرداختنیبه های شرکت مربوط به درصد از بدهی ١٩ حدود ها،دریافتپیش

مربوط مالیات پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت  مابقیو درصد مربوط به سود سهام پرداختنی  ٠٫٣
 کارکنان است.

 
 ٣١/٠٣/١٤٠١های شرکت در تاریخ ترکیب بدهی): ١٢نمودار (

 

 
ی شرکت مربوط بههای اطالعات و نسبت  رتبۀ اعتبار

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

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

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

ها احتمال ورشکستگی و احتمال نکول شرکت در مقابل تعهدات از دیدگاه آلتمن، بر اساس این آماره
به عبارت دیگر، شرکت تأمین سرمایۀ امید از نظر احتمال  .پايين استاسپرینگیت و زمیجوسکی 

 سالمت مالی است.وضعیت ورشکستگی در 
 

 

های بلند پرداختنی
مدت

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان۵۸%
۱%

های تجاریپرداختنی
و سایر پرداختنی ها

۱۹%

مالیات پرداختنی
۳%

سود سهام پرداختنی
۰%

پیش دریافت ها 
۱۹%
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 های فعالیت شرکتهای ورشکستگی طی سالروند تغییرات شاخص): ۲۳جدول (

 ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ١٣٩٧ ١٣٩٦ ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ شاخص

 احتمال
 ورشکستگی

 ۵۰/۹ ۱۱/۲۶ ۸۶/۶ ٤٦/٤ ٨٩/٦ ٩٣/٦ ٤٥/٦ ٩١/٢ ٨٢/٤ ٤٢/٤ Z1ن آلتم
 ۴۹/۱۸ ۹۲/۴ ٧٤/٦ ٢١/٣ ٩٣/٤ ٥ ٦٣/٤ ١٧/٢ ٤٤/٣ ١٧/٣ Z2آلتمن 
 ۵۵/۴۹ ۹۷/۱۴ ٤٦/٢٠ ٢٤/١١ ٨١/١٥ ٨٧/١٥ ٧٩/١٤ ٦٢/٧ ٤١/١٢ ٣٣٧/١١ Z3آلتمن 

 ۸۴/۱ ۰۵/۴ ٩٤/٢ ٤٢/٢ ٨٧/٣ ٦٧/٤ ٣٩/٣ ٨٣/١ ٩٥/٥ ٨٨/٣ مدل اسپرینگیت
 -۵۳/۵ -۵۸/۷ -٧ -٧ -٧ -٦ -٨ -٥ -٧ -٧ مدل زمیجوسکی

 
و  ۳۱/۰۳/۱۴۰۰، ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ ماهۀ منتهی به ۶های دورههای مالی شرکت برای نسبت )٢٤(در جدول 

 ای ارائه شده است:به صورت مقایسه ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
 

  ٣١/٠٣/١٤٠١و  ٣١/٠٣/١٤٠٠، ٣١/٠٣/١٣٩٩ بهماهۀ منتهی  ٦های برای دورههای مالی شرکت نسبتمقایسۀ  ):٢٤جدول (

 های مالینسبت
 ماهۀ منتهی به ٦

٣١/٠٣/١٣٩٩ 
 ماهۀ منتهی به ٦

٣١/٠٣/١٤٠٠ 
 ماهۀ منتهی به ٦

٣١/٠٣/١٤٠١ 

 ٧٧% ٧٦% ٩٤% حاشیه سود خالص
 ٨١% ٨٤% ٩٦% حاشیه سود عملیاتی

 ١٣% ١٥% ٣٤% ROEبازده حقوق صاحبان سهام 
 ٥٣/١٢ ٧/٢ ٩٧/٤ نسبت جاری

 ٧٩١/٢٥ ٥٠٩/١٣ ٢٩٣/١٢ سرمایه در گردش خالص (میلیارد ریال)
 ١٩% ٤٥% ٢٤% نسبت بدهی
 ٨١% ٥٥% ٧٧% نسبت مالکانه

 
، ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ ماهۀ منتهی به ۶های های مالی شرکت طی دورهنسبت مقایسۀ، )۱۳(مجموعۀ نمودارهای 

 نمایند.را ارائه میبه  ۳۱/۰۳/۱۴۰۱و  ۳۱/۰۳/۱۴۰۰
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 گذشته مشابه هایبا دوره ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ ماهۀ منتهی به ۶ های مالی شرکت طی دورۀیسۀ نسبتمقا): ۱۳نمودار (
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 تحلیلی از تعهدات شرکت تأمین سرمایه امید
 دهد.نشان می ١٤٠١سال  ماه خرداددر پایان  های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امیداوراق و صندوقتعهدات بازارگردانی شرکت را در قالب  )،٢٥جدول (

 
 ١٤٠١سال  ماه خردادهای تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایان و صندوقبهادار ): اوراق ٢٥جدول (

 نوع اوراق
 /ناشراوراق بهادار
 مدیر صندوق

 ضامن
 سررسید اوراق ایجاد تعهد

درصد/تعداد حداقل 
معامالت روزانه 

مورد تعهد 
 بازارگردان

و نرخ سود 
بازدهی 
 (درصد)

 میزان اوراق تحت تعهد
١٤٠١/٠٣/٣١ 1400/09/30 

 میلیون ریال میلیون ریال تاریخ تاریخ

 الف: اوراق پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٠ ١٧ درصد ٢ 1400/11/11 1396/11/11 بانک پارسیان صنعتی و معدنی گل گهر صکوک اجاره گل گهر

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٠ ١٨ درصد ٢ 1400/12/05 1396/12/05 بانک ملت شرکت گروه صنعتی ایران خودرو صکوک مرابحه ایران خودرو
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٦ درصد ٢٫٥ 1401/10/19 1397/10/19 بانک پاسارگاد شرکت توسعه اعتماد مبین صکوک اجاره اعتماد مبین

 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٦ درصد ٥ 1401/12/20 1397/12/20 بانک سپه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا صکوک مرابحه سایپا
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٠ ١٩ درصد ١ 1400/11/13 1397/11/13 شرکت ملی نفت ایران شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت صبا اروند

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٢ 1402/04/09 1398/10/09 سازمان برنامه و بودجه كل كشور وزارت اقتصاد و دارایی اوراق منفعت دولتی
 ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٤ 1403/08/21 1399/08/25 بانک سپه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا اوراق مرابحه -شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 

 صنعتی و معدنی گل گهر اوراق صکوک -گل گهر  -اوراق صکوک
سهام شرکت صنعتی و معدنی 
گل گهر و توسعه صنعتی گهر 

 زمین
 ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠ درصد ٢٫٥ 1403/09/10 1399/09/10

 ٤٦٥٬٠٠٠ ٤٦٥٬٠٠٠ ١٨ درصد ٣ 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی شهرداری تبریز اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهر تبریز
 ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٣ 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی شهرداری تبریز قطار شهری تبریز ٢اوراق مشارکت خط 

اوراق مشارکت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
 کرمانشاه

 ٤٠٠٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٣ 1403/04/31 1399/06/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٣ 1403/04/31 1399/06/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه اوراق مشارکت خط یک قطار شهری کرمانشاه
 ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠ درصد ٢٫٥ 1403/11/11 1399/11/13  توسعه مالی مهر آیندگان اجاره مهر آیندگان

 ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٨٫٥ درصد ٥ 1402/06/17 1399/12/17  توسعه نفت و گاز صبا اروند اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨٫٥ درصد ٣ 1402/06/19 1399/12/19  توسعه نفت و گاز صبا اروند نفت خام سنگیناوراق سلف موازی استاندارد 
 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٣ 1404/01/14 1400/01/16 بانک سپه شرکت ایران خودرو(سهامی عام) صکوک مرابحه ایران خودرو

 شهرداری اصفهان قطار شهری اصفهان ٢خط  ٤اوراق مشارکت فاز 
-سازمان برنامه و بودجه کشور

 بانک سپه -شهرداری اصفهان
 ٤٬٣٠٠٬٠٠٠ ٤٬٣٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٥ 1404/04/28 1400/04/28

 ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٣ 1404/09/24 1400/09/24 بانک تجارت شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا صکوک مرابحه سایپا

 موتور بهمن اوراق صکوک مرابحه
سهام شرکت سرمایه گذاری 
بهمن،شرکت ایران خودرو و 

 شرکت بهمن دیزل
١٧/٠٢/١٤٠١  ١٧/٠٢/١٤٠٥  ٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٨ درصد ٥ 
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 نوع اوراق
 /ناشراوراق بهادار
 مدیر صندوق

 ضامن
 سررسید اوراق ایجاد تعهد

درصد/تعداد حداقل 
معامالت روزانه 

مورد تعهد 
 بازارگردان

و نرخ سود 
بازدهی 
 (درصد)

 میزان اوراق تحت تعهد
١٤٠١/٠٣/٣١ 1400/09/30 

 میلیون ریال میلیون ریال تاریخ تاریخ

 ٥٥٬١٦٥٬٠٠٠ ٥٤٫١٦٥٫٠٠٠           جمع
 ب: اوراق پذیرفته نشده در بورس و فرابورس

 ١٬٧٠٠٬٠٠٠ ١٬٧٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٥ 1404/04/28 1400/04/28 بانک سپه شهرداری کرمانشاه قطار شهري کرمانشاه ١خط  ١فاز 
توسـعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی 

 شـهر کرمانشاه
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٥ 1404/04/28 1400/04/28 بانک سپه شهرداری کرمانشاه

 ٦٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠ ١٨ درصد ٥ 1404/04/28 1400/04/28 بانک سپه شهرداری زنجان تکمیل ناوگان حمل و نقل عمومی شهر زنجان
 ٣٬٣٠٠٬٠٠٠ ٣٬٣٠٠٬٠٠٠       جمع
 ٥٨٬٤٦٥٬٠٠٠ ٥٧٫٤٦٥٫٠٠٠       جمع

 صندوق های سرمایه گذاری:

 1397/11/30 تأمین سرمایه امید شرکت سبدگردان آسمان صندوق های سرمایه گذاری آسمان امید
عمر محدود و 

 قابل تمدید
 ٧٬٧٦٢٬١٤٦ ١٠،١٢٢،١١٨ ٢٣ واحد ٥٠٠٫٠٠٠

 1392/09/06 تأمین سرمایه امید تأمین سرمایه امید صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
عمر محدود و 

 قابل تمدید
 ٣٬٤٥٧٬٥٢٩ ٣،٦٧٨،٩٥٩ ٢٦ واحد ٣٫٥٠٠٫٠٠٠

صندوق های سرمایه گذاری زرافشان امید 
 ایرانیان

 1396/08/17 تأمین سرمایه امید تأمین سرمایه امید
عمر محدود و 

 قابل تمدید
 ٣٬٧٢٥٬٩٣٠ ٢،٩٥٦،٤٥٥ ٤٧ واحد ١٠٠٫٠٠٠

 ٢٧/٠٢/١٤٠١ تأمین سرمایه امید شرکت سبدگردان آریا صندوق سرمایه گذاری آریا
عمر محدود و 

 قابل تمدید
 ٠ ٥٨٠،١٨٩ ١٢ واحد ٥٠٠،٠٠٠

 ١٤٬٩٤٥٬٦٠٥ ١٧٫٣٣٧٫٧٢١       جمع
 ٧٣٬٤١٠٬٦٠٥ ٧٤٫٨٠٢٫٧٢١       جمع کل
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 دهد.نشان می ١٤٠١سال  ماه خردادهای تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امید را در پایان )، اطالعات مربوط به صندوق٢٦جدول (
 

 ١٤٠١ماه سال  خردادپایان  در های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ امیدصندوق صورت عملکرد فعالیت): ٢٦جدول (

 عنوان حساب

 1400/09/30سال مالی منتهی به  ٣١/٠٣/١٤٠١در 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
 جمع

صندوق سرمایه 
گذاری گنجینه 

 امید ایرانیان

صندوق 
بازارگردانی 

اختصاصی امید 
 انیانایر

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
 جمع

 میلیون ریال

١٤٥،٣٠٧ )٣٤،٤٤١( ١٠٨،٨٧٦ ٢٠٨،٧٤٢ سود (زیان) فروش اوراق بهادار  ٢٬٠٢٩٬٩٨٥ ١٤٬٦٦٦ ١٬٥٢٤٬٥٣٨ ٣٧٬١٤٦ ٠ ٢٩٬٣٨٢ ٤٨٬١٢٧ ٣٧٦٬١٢٦ ٩١٩،٨٥٣ )١٢٬١٠٣( ٣٢٠،٣٥٥ ٢١،٢٧٩ 

سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد 
 ثابت

١١٨ ٠ ٠ ٠ ٧٠ ٤٨ ٠ ٠ )٧٥٨( ٠ ٠ ٠ )٧٥٨(  ٠ ٠ ٠ 

 ١٥٨٬٠٨٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٨٬٠٨٢ ٠ ٠ ١،٦٧٤،٣٤٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٨،٣٨٩ ١،٥٧٥،٩٥٩ ٠ درآمد سود سهام

 ٥٬٧٠٢٬٣٢٩ ٣٢٬٦٠٠ ٢٬٤٦٣٬٤٩٧ ٢٩٬٥٦٤ ٠ ٠ ٣٧٦٬٨٥١ ٢٬٧٩٩٬٨١٧ ٥،٧٦٠،٨٦٢ ١٦،٨٤٣ ١،٦٧٩،٣٨٧ ١٤،٧٣٥ ٢٤٬٦٤٨ ٠ ٠ ٤،٠٢٥،٢٤٩ درآمد سود اوراق بهادار

 ٥٬١٤١٬٠٤٣ ١٬٤٤٦ ٣٬٠٦٦٬٤٤١ ٢٬٢٢٩ ١٬٤٦٩ ٨٦٣ ٨٬١٦٣ ٢٬٠٦٠٬٤٣٢ ٣،٥١٠،٤٥٠ ١٦٦ ١،١٧٠،٦٠١ ٢٠٦ ٣٠٩ ٣٠ ٣،٣٩٢ ٢،٣٣٥،٧٤٦ سود سپرده و گواهی بانکی

 ٤٦٬٨٩٢ ٠ ٠ ٠ ٤٦٬٥٩٨ ٢٩٤ ٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش 
 های مالیدارایی

١٬٣٥٨٬٢٧١ ٠ ٠ ٠ ٤٣٥٬١٧٥ ٠ ٠ ٩٢٣٬٠٩٦ ٥،٥٧٨،٧٠٩ ٩٨،١٧٦ )١٠١،٥٧٦( ٢٤،٥٤٥ ١٤٩،٨٣٢ ٥٤٢،٩٧٢ ٢،٣٣٨،٩٣٩ ٢،٥٢٦،٠٠١ 

 ٣٨٬٣٢٧ ٢٬١٢٣ ١٩٬٥١٩ ٣٢٠ ٧ ٥٨٣ ٩٬٠١٠ ٦٬٧٦٥ ٢٥،٨٠٠ ٥٦١ ١٠٬٨٨٢ ٩٨ ٩٨ ٤٩٧ ١٠،١٨١ ٣،٤٨٣ سایر درآمدها

 ١٤٬٤٧٥٬٠٤٧ ٥٠٬٨٣٥ ٧٬٠٧٣٬٩٩٥ ٦٩٬٢٥٩ ٤٨٣٬٣١٩ ١٨٩٬٢٥٢ ٤٤٢٬١٥١ ٦٬١٦٦٬٢٣٦ ١٧،٤٦٩،٣٦٤ ١٠٣،٦٤٣ ٣،٠٧٩،٤٦٩ ٦٠،٨٦٣ ٤٨١،٢٧٤ ٦٠٧،٥٤٧ ٤،٠٣٧،٣٤٧ ٩،٠٩٩،٢٢١ جمع درآمدها

 )٧٢١٬٠٦٤( )١٥٬١٨٦( )١٣٩٬٠٣٧( )٦٬٣٢١( )٦٢٬٨٠٢( )٨٧٬٧٨٩( )١٧٨٬٢٢٠( )٢٣١٬٧٠٩( )٦٦٦،١٥٦( )٧،٢٤٠( )٦١،٣٣٣( )٤،٠٩٩( )٢٨،٠٩٦( )٤١،٨١٩( )٢٢٤،٢٨٣( )٢٩٩،٢٨٦( های کارمزد ارکانهزینه

 )٧٠٬٣١٨( )٢٬٤٧٨( )٢٦٬٦٢٩( )١٬١٥٨( )٢٨٢( )٢٬٠٣٢( )١٧٬٠٠٦( )٢٠٬٧٣٣( )٣٠١،٤١٦( )٩٠٥( )١١٢،٠٦٩( )٦٣٨( )٨( ٨٤٦ )٧٥،٢١٧( )١١٣،٤٢٥( هاسایر هزینه

 )١٥٬١٦٤( )٥٤١( )٥٬١٢٣( )١٥٧( )١٬٠٦٤( )١٬٧٣٧( )٣٬٥٦٣( )٢٬٩٧٩( )٨،٦٩٥( )٢٠٤( )٢،٦٤٣( )١٠١( )١،٣١٥( )١،٧٩٢( )١،٣١١( )١،٣٢٩( هزینه کارمزد معامالت

 )٢٤٬٨٩١( )٢٬٧٦٦( )٨٬١٥٩( )٨٢٣( )٦٨٤( )٩٬٣٦٥( ٠ )٣٬٠٩٤( )٢٧،٩٢٩( )١،٠٧٦( )١٤،٦٠٦( )٥٣١( )٦٣( )٩،٤٨٣( ٠ )٢،١٧٠( هزینه مالیات معامالت

 )٥٤( )١٣( )٣٥( )٦( ٠ ٠ ٠ ٠ )٣٤٧( )٤( )٢٦( )٥( ٠ )٣١٢( ٠ ٠ های مالیهزینه

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش 
 های مالیدارایی

٢٬٢٧٧٬٦٨٢( )١١٨٬٢٨٩( )٢٥٠٬٥١٣( )٢٧٬٩١٥( ٠ )٧٠٨٬٤٢٤( )١٬١٧٢٬٥٤١( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠( 

 )١٢٬٩٤٣( ٠ ٠ ٠ )١١٬٣٧٨( )١٬٥٦٥( ٠ ٠ )٦،٥٥٦( ٠ ٠ ٠ )٥،٥٩٨( )٩٨٥( ٠ ٠ هزینه تاسیس و نگهداری صندوق

 )٧٣٬٥٣٣( ٠ ٠ ٠ )٧٣٬٥٣٣( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سود (زیان) فروش اوراق بهادار

 )١٤٩٬٧٤٣( )٨١٠٬٩١٢( )١٬٣٧١٬٣٣٠( )٢٥٨٬٥١٥( )١،٠١١،٠٩٩( )٩،٤٢٩( )١٩٠،٦٧٧( )٥،٣٧٤( )٣٥،٠٨٠( )٥٣،٥١٨( )٣٠٠،٨١١( )٤١٦،٢١٠( هاجمع هزینه
)٣٦٬٣٨٠

( 
)٣٬١٩٥٬٦٤٩( )١٣٩٬٢٧٣( )٤٢٩٬٤٩٦( 

 ١١٬٢٧٩٬٣٩٨ )٨٨٬٤٣٨( ٦٬٦٤٤٬٤٩٩ ٣٢٬٨٧٩ ٣٣٣٬٥٧٦ )٦٢١٬٦٦٠( )٩٢٩٬١٧٩( ٥٬٩٠٧٬٧٢١ ١٦،٤٥٨،٢٦٥ ٩٤،٢١٤ ٢،٨٨٨،٧٩٢ ٥٥،٤٨٩ ٤٤٦،١٩٤ ٥٥٤،٠٢٩ ٣،٧٣٦،٥٣٦ ٨،٦٨٣،٠١١ سود (زیان) خالص
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 معامالت انجام شده با اشخاص وابسته
های تحت مدیریت تأمین سرمایۀ امید است که تحت عنوان معامالت مشمول مادۀ ها و شرکتگروهمعامالت با اهمیت با اشخاص وابسته شامل معامالت با سهامداران، هم

) مانده حساب نهایی با اشخاص ٢٨. همچنین جدول (گردد) این معامالت به اختصار ارائه می٢٧با اشخاص وابسته است. در جدول (اصالحیۀ قانون تجارت و معامله  ١٢٩
 دهد.وابسته را نشان می

 
 ): معامالت انجام شده با اشخاص وابسته٢٧جدول (

 شرح معامله نحوه تعیین قیمت نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
 مبلغ 
 ریال)(میلیون 

  سهامداران

 عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
 ٧١،٦١٦ درآمد حاصل از بازارگردانی و تعهد اوراق بهادار طبق قرارداد

 ١٦٢،٤١٤ درآمد حاصل از سود اوراق بهادار طبق اطالعیه عرضه
 ١،١٣٨ ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی سهامدرآمد حاصل از  طبق قرارداد عضو هیأت مدیره چادر ملوشرکت صنعتی و معدنی 

 سهامدار غیر مستقیم بانک سپه
  48 هزینه های کارمزد بانکی طبق قرارداد

 ٥٥٨ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی مصوبه شورای عالی پول

صندوق 
های 
تحت 

 مدیریت

 صندوق سرمایه گذاری گنجینه امیدایرانیان
امید تحت تحت مدیریت تامین سرمایه 

 مدیریت تامین سرمایه امید

  215,270 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
  55,141 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد

  12,334,897 فروش اوراق بهادار سایر
  2,460,481 خرید اوراق بهادار سایر

  271,542 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
  359 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
  786 سود حاصل از اوراق بهادار طبق قرارداد
  82,602 درآمد حاصل از کارمزد ضمانت نقدشوندگی  طبق قرارداد

  16,667 درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
 بازارگردانی امید ایرانیان

 تحت مدیریت تامین سرمایه امید

  131,971 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
  77 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه

  199,992 واریز وجه جهت خرید سهام خزانه طبق بخشنامه سازمان بورس اوراق و بهادار
  1,043,693 اوراق بهادارفروش  سایر
  354,123 خرید اوراق بهادار سایر

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید 
 ایرانیان

 تحت مدیریت تامین سرمایه امید

  27,267 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
  23 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه

  50,420 بهادارخرید اوراق  سایر
  1,077,407 ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
  133,335 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه
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 شرح معامله نحوه تعیین قیمت نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
 مبلغ 
 ریال)(میلیون 

  تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

  41,096 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
  2 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
  371,163 درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

  مدیران اجرایی  صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

  13,922 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
  65,860 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد

  983,037 ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
  2,444,587 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
  73,178 درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

  تحت مدیریت تامین سرمایه امید  صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

  3,347 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نامهطبق امید 
  16 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
  91 صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه

  77,027 فروش اوراق بهادار سایر
  4,536 درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 تحت مدیریت تامین سرمایه امید مشترک نوید انصار صندوق سرمایه گذاری

 5,637 درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
 8 هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه
  ٢٥٦ صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 ٩٨٦ درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

 صندوق سرمایه گذاری امید انصار
 

 تحت مدیریت تامین سرمایه امید
 

 ٦٠٫٦٤٥ درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
 ٣٨٫٤١٥ هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد

 ٣٣٦٫٨٧٠ صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 ١٫١٨٤٫٠٦١ فروش اوراق بهادار سایر
 ١٫٢٨٦٫٥٣٦ خرید اوراق بهادار سایر

 ١٧٫٨١٠ درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه
 ١٢٠ هزینه های جاری صندوق طبق امید نامه

 صندوق سرمایه گذاری آریا
 تحت مدیریت تامین سرمایه امید

 

 ٢٨٧ درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طبق امید نامه
 ١٠٧٫١٤٠ فروش اوراق بهادار سایر

 ١٣٠٫٣٨٩ ابطال واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 ٥٨١٫٩٣٧ صدور واحد سرمایه گذاری طبق امید نامه
 ٧٫٦٨٢ درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در صندوق طبق امید نامه

سایر 
اشخاص 

 وابسته

 ٦٫٨٩٦ کارگزاری معامالت اوراق بهادار دستورالعمل سازمان بورسطبق  عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه
  ٥٠٠ درآمد امکان سنجی مالی طبق قرارداد عضو مشترک هیأت مدیره سیمان هرمزگان

 ١٫٠٠٠ درآمد مشاوره افزایش سرمایه طبق قرارداد عضو مشترک هیأت مدیره سرمایه گذاری سپه
 ٣٫٥٠٠ درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی سهام طبق قرارداد مشترک هیأت مدیرهعضو  سرمایه گذاری توسعه گل گهر
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 شرح معامله نحوه تعیین قیمت نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
 مبلغ 
 ریال)(میلیون 

 مدیران اجرایی احسان عسکری فیروزجانی 
 ١٫٨٢٥ ابطال واحد مدیران صندوق طبق امید نامه

  ٢٧١ فروش دارایی سابر
  ٧٤٣ صدور واحد مدیران صندوق طبق امید نامه مدیران اجرایی حسین هنری 
 ٧٧٦ ابطال واحد مدیران صندوق طبق امید نامه مدیران اجرایی ظاهر محمدی

 طبق امید نامه مدیران اجرایی نیلوفر ظهیرالدینی
 ١٫٠٤٠ صدور واحد مدیران صندوق
 16 ابطال واحد مدیران صندوق

 ٣٫٩٠١ صندوق کارکنان طبق آيين نامه داخلی مدیران اجرایی موسسه فکر فردای امید
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 ٣١/٠٣/١٤٠١مورخ  ): مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته٢٨جدول (

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
حسابهای 
دریافتنی 

 تجاری

حسابهای 
 دریافتنی تجاری

حسابهای 
دریافتنی غیر 

 تجاری

حسابهای 
پرداختنی 

 تجاری

حسابهای 
پرداختنی غیر 

 تجاری
 پیش دریافتها

مانده طلب 
(بدهی) در 

٣١/٠٣/١٤٠١ 

مانده طلب 
(بدهی) در 

٣٠/٠٩/١٤٠٠ 

 سهامداران

 )٧٧١٬٠٨٢( )٤٦٫٠٤٣( )٢٩٣٬٥٨٩( )١٩٬٥٥٧( ٠ ٠ ٢٧٫١٠٣ ٢٤٠٫٠٠٠ عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
 )٩٤٤٬٦٥١( )١٧٥( )٢٥٠( )١٬٣٢٣( ٠ ٠ ١٫٣٩٨ ٠ عضو هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

 )١٬١٩٠٬٣١٢( ١٫٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٬٠٠٠ ٠ ٠ عضو هیأت مدیره شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و 

 انداز کارکنان بانکهاپس 
 )٢١٬٥٨٢( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عضو هیأت مدیره

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان 
 بانکها

 )١٬٩٠٠٬٢٦١( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مدیرهعضو هیأت 

 )١٧١٬٦٩٢( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
 ٢٬٥٤٥ ٢٫٣٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٬٣٥٠ ٠ سهامدار غیر مستقیم بانک سپه

صندوق های 
 تحت مدیریت

 صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
سرمایه  تحت مدیریت تامین

 امید
١٢٤٬١٤١ ٣٨٤٫١٦٠ ٠ )٧٠( )٦٩٬٩٦٥( ٠ ٤٥٤٫١٩٥ ٠ 

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی 
 امید ایرانیان

تحت مدیریت تامین سرمایه 
 امید

٠ 
٢١٣٫٢٩٠ 

١٥٨٬٥٦٦ ٢٠٦٫٥٢١ ٠ ٠ )٦٬٧٦٩( ٠ 

 صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
تحت مدیریت تامین سرمایه 

 امید
٠ 

٢٧٫٩٠٨ 
٤٩٬٢٩٩ ٢٧٫٨٨٦ ٠ )٢٢( ٠ ٠ 

 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
تحت مدیریت تامین سرمایه 

 امید
٠ 

٤٧٫٦٥٦ 
٦٥٬٥٣٠ ٤٧٫٦٥٦ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 گذاری مشترک گنجینه مهرصندوق سرمایه
تحت مدیریت تامین سرمایه 

 امید
٠ 

٣٫٧٠٢ 
٣٬٥٥٨ ٣٫٧٠٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 

ثابت امید گذاری با درآمد صندوق سرمایه
 انصار

تحت مدیریت تامین سرمایه 
 امید

٠ 
٢٤٠٫٨٠٤ 

٩١٬٣٨٤ ١٤٧٫٥٠٧ ٠ ٠ )٩٣٬٢٩٧( ٠ 

گذاری با درآمد ثابت نوید صندوق سرمایه
 انصار

تحت مدیریت تامین سرمایه 
 امید

٠ 
٥٫٩١١ 

١٤٬٨٥٠ ٥٫٩١١ ٠ ٠ ٠ ٠ 

سایر اشخاص 
 وابسته

 )٣٠٬٣٧٠( )١٨٫٥٢٧( ٠ ٠ )٢٨٬٩٤٠( ٠ ١٠٫٤١٣ ٠ مدیران اجرایی صندوق سرمایه گذاری آسمان امید
 ٠  ٢٨٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٨٧ ٠ مدیران اجرایی صندوق سرمایه گذاری آریا
 ٣٬٧٦٣ ٧٫٢٢٢ ٠ ٠ ٠ ٧٬٧٢٦ ٠ ٠ مدیران اجرایی موسسه فکر فردای امید

 ٢٠٨  ٢٠٨ ٠ ٠ ٠ ٢٠٨ ٠ ٠ مدیران اجرایی عبداله دریابر
 ١٬٤٥٢ )٤٠( ٠ )٤٠( ٠ ٠ ٠ ٠ مدیران اجرایی احسان عسکری فیروزجانی

 ١٬٠٦٢ ١٫٠٦٢ ٠ ٠ ٠ ١٬٠٦٢ ٠ ٠ مدیران اجرایی مرضیه خزائی
 ٦٥٥ ٦٥٥ ٠ ٠ ٠ ٦٥٥ ٠ ٠ مدیران اجرایی الیار مهاجررهبری
 ١٬٢١٥ ١٫٢١٥ ٠ ٠ ٠ ١٬٢١٥ ٠ ٠ مدیران اجرایی محمد محمدی
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 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
حسابهای 
دریافتنی 

 تجاری

حسابهای 
 دریافتنی تجاری

حسابهای 
دریافتنی غیر 

 تجاری

حسابهای 
پرداختنی 

 تجاری

حسابهای 
پرداختنی غیر 

 تجاری
 پیش دریافتها

مانده طلب 
(بدهی) در 

٣١/٠٣/١٤٠١ 

مانده طلب 
(بدهی) در 

٣٠/٠٩/١٤٠٠ 
 ٦٥٩  ٦٥٩ ٠ ٠ ٠ ٦٥٩ ٠ ٠ مدیران اجرایی میالد رحمانیانی

 ٨٩٦ ٨٩٦ ٠ ٠ ٠ ٨٩٦ ٠ ٠ مدیران اجرایی خلیلیوجیهه 
 ٥٤٦  ٥٤٦ ٠ ٠ ٠ ٥٤٦ ٠ ٠ مدیران اجرایی مجتبی رستمی نوروزآباد

 ٠ ٧٤٣ ٠ ٠ ٠ ٧٤٣ ٠ ٠ مدیران اجرایی حسین هنری تربتی
 ٠ ١٫٠٢٤ ٠ ٠ ٠ ١٬٠٢٤ ٠ ٠ مدیران اجرایی نیلوفر ظهیرالدینی

 ٧٧٦ )١٢٢( ٠ )١٢٢( ٠ ٠ ٠ ٠ مدیران اجرایی ظاهر محمدی

شرکت های 
تحت کنترل 

 مشترک

 ٣٬٠٣٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره شرکت لیزینگ امید
 )١٠( )١٠( ٠ )١٠( ٠ ٠ ٠ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه

 ٢٥ ٥٢٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٢٥ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره سیمان هرمزگان
 ٤٠ ٤٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠ ٠ هیأت مدیره عضو مشترک شرکت پتروامید آسیا

 ٦٨٣ ٦٨٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٨٣ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره کویر تایر
 ٧٢٤ ٣٫٥٠٠ ٠  ٠ ٠ ٣٫٥٠٠ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر

 ١٬٠٠٨٬١٤٥ ١٩٢٫٥٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٢٫٥٣٨ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره کارگزاری بانک سپه
 ٣٠٠ ٣٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠٠ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره سپهچاپ و نشر 

 ٢٧٥ ١٫٢٧٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٢٧٥ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره سرمایه گذاری سپه
 ٧ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره امید تابان آسیا

 ٠ )٢١٣( )٢١٣( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره توسعه گوهران امید
 ٩٩٢ ٩٩٢ ٠ )٨( ٠ ٠ ١٬٠٠٠ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین

 ١٬٢٥٠ ٤١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤١٧ ٠ عضو مشترک هیأت مدیره صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه
 )٣٬٤٩٣٬٣٧٧( ٩٧٦٬٣٥٧ )٢٩٤٬٠٥٢( )٢١٬١٥٢( )١٩٨٬٩٧١( ١٥٬٢٣٠ ١٬٢٣٥٬٣٠٢ ٢٤٠٫٠٠٠ جمع



 تفسیری مدیریتگزارش 
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 )۰۲۱( ۵۴۹۰۶تلفن:  ۲تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 با بودجه ۀماه ۶کرد لمقایسۀ عم
شده برای سال مالی بینیرا از حیث تحقق بودجۀ پیش ١٤٠١ماه  خرداد ٣١ماهۀ منتهی به  ٦ ) عملکرد٢٩جدول (

 شده قابل مشاهده است.بینینماید. همچنین درصد پوشش بودجۀ پیشبررسی می ٣٠/٠٩/١٤٠١منتهی به 
 شود تمام موارد برآوردی در ابتدای سال، تا پایان سال مالی محقق گردد. بینی میپیش

 
 ۳۰/۰۹/١٤٠١ماهۀ منتهی به  ۱۲ دورۀ ارائه شده برای بودجۀ بینیبا پیش ۀماه ٦مقایسۀ عملکرد  ):٢٩جدول (

 (ارقام برحسب میلیون ریال)

 عنوان
ماهۀ  ٦عملکرد 

منتهی به 
٣١/٠٣/١٤٠١ 

برای بینی پیش
سال مالی منتهی به 

۳۰/۰۹/۱۴۰۱ 
 درصد پوشش

 ٣٨% ١٫٥٨٧٫٣٥٦ ٦٠٦٫٩١٨ مجموع درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق بهادار
 ١٤% ٧٣٧٫٩٣٩ ١٠٥٫٦٣٩ نویسی اوراق بدهیدرآمد حاصل از تعهد پذیره

 ٤٩% ١٫١٨٧٫٠٩٣ ٥٨١٫٤٣٥ گذاریهای سرمایهدرآمد حاصل از مدیریت صندوق
 ٢٥% ٧٤،١٦٠ ١٨٫٦٥٠ و ریسک گذاریسرمایه ،خدمات مشاوره مالی درآمد حاصل از

 ٣٧% ۳٫۵۸۶٫۵۴۸ ١٫٣١٢٫٦٤٢ جمع درآمدهای ارائه خدمات
 گذاری در اوراق بهادار و سود حاصل از سرمایه

 گذاریهای سرمایهصندوق
٤٦% ٥٫٣٥٠٫٧٠٣ ٢٫٤٧٩٫٢٦٢ 

 ١٠٠% ١٢٦٫١٥٦ ١٢٦٫١٥٧ های بانکیگذاری در سپردهسود حاصل از سرمایه
 ٤٨% ٥٫٤٧٦٫٨٥٩ ٢٫٦٠٥٫٤١٩ هایگذار هیسود حاصل از سرماجمع 

 ٤٣% ٩٫٠٦٣٫٤٠٧ ٣٫٩١٨٫٠٦١ جمع کل درآمدها
 ٤١% )۱،۲۲۴،۳۰۶( )٥٠٧٫١٤٨( های بازارگردانیهزینه

 ٤٦% )٥٠١٫٦٧٤( )٢٣٠٫٩١٩( و سایر یو عموم یحقوق، ادار  هاینهیهز
 ٤٣% )١،٧٢٥،٩٨٠( )٧٣٨٫٠٦٧(  های عملیاتیهزینهکل جمع 

 - ٥٠٠ ٢٠ های غیر عملیاتیسایر درآمد
 ٤٣% ٧٫٣٣٧٫٩٢٧ ٣٫١٨٠٫٠١٤ سود قبل از کسر مالیات
 ٤٤% )۳۳۲،۶۶۱( )۱۴۵،۵۸۱( هزینه مالیات بر درآمد

 ٤٣% ٧٫٠٠٥٫٢٦٦ ٣٫٠٣٤٫٤٣٣ سود خالص
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