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بندی تأمین مالی و همچنین مبلغ منابع مالی  هایی از قبیل: روش بهینه و زمانمشاوره در زمینه  ارائه - 
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 ها؛ امور مدیریت ریسک؛ آماده در این زمینه؛ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت 
و انجام کلیۀ امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی    بندیبندی توسط مؤسسات رتبه ها جهت رتبه شرکت 

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

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

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

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

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

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

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

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

های زیرمجموعۀ گروه امید و گروه  خدمات مالی به شترکت ارائههای گذشتته،  تژیک در ستالرویکرد استترا
فعان کلیدی، حضتور در بازارهای زیر نمشتتریان بانک ستپه بوده استت. اکنون با هدف تأمین رضتایت ذی

 مبنای فعالیت شرکت قرار خواهد گرفت:
 ؛ REIT تأمین مالی دولت در زمینۀ -
 های بزرگ طرح توسعه(؛ اصالح ساختار )شرکتهای متقاضی شرکت -
 های بزرگ؛ گذاریهای بازنشستگی، بیمه، نهادهای مالی و سرمایهصندوق -
 بنیان(؛ های دانشکار جدید )مانند شرکتواندازی کسبمتقاضیان راه -
 گذاران خارجی(؛ متقاضیان پوشش ریسک )سرمایه -
 بازار سرمایه(؛  گذاران نهادی و حقیقی داخلی )بازار پول،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 ستتط  خدمات متنوع به بازارهای نوظهور و رشتتد   ارائههای محیطی آتی، بر استتاس ضتترورت
های استتتراتژیک به همراه  های جدید چالشرگذاری گردید. بر این استتاس فعالیت در بازاکشتتور هدف

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

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

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

  



 30/09/1400منتهی به   شدهماهۀ حسابرسی  12های مالی صورت  بر اساس
 

 

4  

  

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

 اهداف استراتژیک 
 طراحی ابتکارات و نوآوری مالی متناسب با نیاز مشتری؛  -
 توسعۀ بازاریابی و عملیات پیشبرد فروش؛  -
 المللی؛ های بینهای داخلی و مشارکتتوسعۀ همکاری -
 خلق ثروت و ارزش افزوده برای سهامداران؛  -
د و جذب منابع انستانی موجوانستانی خلق مزیت رقابتی از طریق توانمندستازی مستتمر منابع   -

 کارآمد و نگهداشت آن از طریق مکانیزم جبران خدمات استراتژیک.
 

 دستاوردهای شرکت 
 میلیارد ریال انواع اوراق صکوک بدهی؛       47،862نویسی و بازارگردانی مبلغ تعهد پذیره  -
قرارداد قبولی سمت   2گذاری سهام،  قرارداد ارزش   11قرارداد مشاورۀ افزایش سرمایه،    19انعقاد   -

قرارداد   7پذیرش و    ۀقرارداد مشاور  7سنجی مالی،  قرارداد امکان   2نویسی سهام،  تعهد پذیره 
 ؛ قبولی سمت تعهد خرید 

گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از جمله  نماد در صندوق سرمایه  14بازارگردانی سهام  -
وسکاب وسپه،  کگهر،  کچاد،  بجهرم،  سیمرغ،  بانک  امید،  فجهان،  گشان،  بنیرو،   ، سیمان   ،

 میلیارد ریال؛  52،492مبلغ باشد با میانگین گردشگری، سمگا و ساراب می
صندوق  - گنجین سرمایه   مدیریت  حجم    ۀگذاری  به  ایرانیان  صندوق    71،291امید  ریال،  میلیارد 

گذاری زرافشان امید  سرمایه میلیارد ریال، صندوق    3،321گذاری بذر امید آفرین به حجم  سرمایه 
گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان میلیارد ریال، صندوق سرمایه   874 ،3ایرانیان به حجم  

میلیارد    411مهر )مختلط( به حجم  ۀگذاری گنجین سرمایه  میلیارد ریال، صندوق   18،765به حجم 
 میلیارد ریال و مدیریت صندوق  559گذاری نوید انصار به حجم  سرمایه  ریال، مدیریت صندوق 

 میلیارد ریال؛   799 ،28گذاری امید انصار به حجم سرمایه 
 گذاری با درآمد ثابت آسمان امید.بازارگردانی فعال در صندوق سرمایه  -
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 شده های شناسایی  ریسک 
سازی اقدام به پیاده   396 از سال    روی خودهای پیش مدیریت ریسک   با هدفامید    ۀ شرکت تأمین سرمای

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

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

( یک نفر خبرۀ  2( رئیس کمیته )یکی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره(،   عضو شامل    7متشکل از  
)دارای مدرک دکترای مرتبط( با پیشنهاد رئیس  ( یک نفر خبرۀ مدیریت ریسک  3صنعت تأمین سرمایه و  

رأی و   به عنوان دارندگان حق  کمیته )عضو منتخب هیئت مدیره در کمیته( و تصویب هیئت مدیره 
  و   مالی  معاون(  6  بازار،  توسعۀ  و  گذاری( معاون سرمایه 5( معاون خدمات مالی،  4معاونین شرکت )

. است  رأی  حق  بدون  اعضای  عنوان  به(  ایشان  نمایندگان  یا)  مالی  مهندسی  و  ریسک  مدیر  و(  اداری
 حداقل  حضور   با   جلسات.  یابد می   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  2
ریسک می پیششود،  انجام   و  رو  های  مطالعات  قرار    نتایج  بررسی  مورد  نهایت    گیردمی شده  در  و 

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

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

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

 گذاریهای اعتباری و سرمایه. ریسک1

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

 ریسک مدیریت مصارف  
 ها( )ترکیب دارایی

 ها. ریسک زیان ناشی از ترکیبات نامناسب دارایی

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

 های خود. بدهیپرداخت 

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

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

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

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

 های بازار . ریسک2

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

 سود.

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

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

 های استراتژیک. ریسک3

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

 وکار. کسب

 ریسک شهرت 

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

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

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

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

 سهام آن در بازار. 

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

 حاکمیت شرکتی. 

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

 نفعان و عموم مردم جامعه. ذی
 . ریسک سیستمیک4

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

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

 های عملیاتی داخلی . ریسک5
 مندی پرسنل خبره به دالیل مالی و غیرمالی.ریسک عدم رضایت  ریسک از دست دادن نیروی خبره
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 تعریف ریسک  نوع ریسک

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

 نیروی انسانی. 

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

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

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

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

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

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

 مدل مورد استفاده برای ارزیابی اطالعات کّمی شرکت. 

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

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

 ریسک زیان ناشی از فرایندهای ناکارآمد یا غیراثربخش.  ریسک فرایندها 

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

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

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

 بازارگردانی شرکت.  در فعالیت 
 های عملیاتی خارجی . ریسک6

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

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. یشریسک زیان ناشی از هر رویداد پ ریسک رویداد 

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

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

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

اساس نظر خبرگان و مدیران  در قالب نقشۀ ریسک بر    های موجود در شرکت تأمین سرمایۀ امید ریسک 
ها   . در این نمودار اندازۀ دایره ( است2به شرح نمودار )  ،1499آذر    39در پایان سال مالی منتهی به    شرکت 

کنترل بر روی    ،ای که هرچه اندازۀ دایره بزرگتر باشد دهد به گونه میزان کنترل بر آن ریسک را نشان می 
  باشد.ریسک مورد نظر بیشتر می 
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 (30/09/1400(: نقشۀ ریسک )ماتریس ریسک( شرکت تأمین سرمایۀ امید )2ودار )نم

 
 

سود  -1 نرخ  رقابت   -2  ریسک  سرمایه  -4  سیاسیریسک    -3  ریسک  نوآوری  -5  ریسک  ارز  -6  ریسک  نرخ     ریسک 
انسانی  -7 منابع  مدیریت  -8  ریسک  مقابل  -9  ریسک  طرف  سیستمیک  -19  ریسک  نقدینگی  -11  ریسک    ریسک 
شرکت  -12 سهام  قیمت  مقررات  -13  ریسک  و  قوانین  شهرت  -14  ریسک  نرم  -15  ریسک  و  ریسک     ITافزار 
  ریسک انطباق   -19  ریسک فرایندها  -18  ریسک عدم ایفای تعهدات بازارگردانی  -17  نویسیپذیرهریسک فروش اوراق در    -16
 پذیری اجتماعی ریسک مسئولیت  - 23 ریسک رویداد -22 ریسک مدل -21 ریسک حاکمیت شرکتی -29
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 بندی شده است.رتبه  اساس شدت اثر بر شدههای شناسایی ( ریسک 3در جدول ) 
 

 شده بر اساس شدت اثرهای شناساییبندی ریسکرتبه(: 3جدول )
 رتبه در سال گذشته شدت اثر  نام ریسک  رتبه
 3 9.52 ریسک نرخ سود 1
 2 9.59 ریسک رقابت 2
 1 9.45 ریسک سیاسی  3
 13 9.42 ریسک سرمایه  4
 11 9.41 ریسک نوآوری  5
 4 9.39 ریسک نرخ ارز  6
 5 9.36 ریسک منابع انسانی  7
 6 9.36 ریسک مدیریت 8
 9 9.34 ریسک طرف مقابل 9
 19 9.31 ریسک سیستمیک  19
 29 9.31 ریسک نقدینگی 11
 8 9.39 ریسک قیمت سهام شرکت 12
 7 9.39 ریسک قوانین و مقررات  13
 15 9.29 ریسک شهرت  14
 IT 9.29 12افزار و ریسک نرم 15
 14 9.27 نویسی ریسک فروش اوراق در پذیره 16
 19 9.26 ریسک عدم ایفای تعهدات بازارگردانی 17
 17 9.23 ریسک فرایندها  18
 22 9.21 ریسک انطباق 19
 21 9.29 ریسک حاکمیت شرکتی  29
 18 9.19 ریسک مدل  21
 16 9.18 ریسک رویداد  22
 23 9.95 پذیری اجتماعی ریسک مسئولیت  23

 
ها از نظر  ترین ریسک دهد، مهمنشان می   امید   سرمایۀ  تأمین  شرکت  هاینتایج تجزیه و تحلیل ریسک 

به   اثر در پایان سال مالی منتهی  )1، )99/1499/ 39شدت  رقابت و )2( ریسک نرخ سود،  (  3( ریسک 
ریسک سیاسی هستند. شایان ذکر است براساس نقشۀ ریسک سال گذشته نیز، این سه ریسک مهمترین  

( ریسک نوآوری  5سرمایه و )  ( ریسک 4ا متفاوت بوده است. )هاند اما ترتیب آن های شرکت بوده ریسک 
اند. همچنین های باالیی در مقایسه با سال گذشته قرار گرفته با افزایش قابل توجه در شدت اثر، در رتبه 

های سیاسی، نرخ ارز، منابع انسانی، مدیریت، سیستمیک، قیمت شود شدت اثر ریسک مشاهده می 
(  3ررات، رویداد و مدل نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. نمودار )سهام شرکت، قوانین و مق 

های  شده برای شرکت تأمین سرمایۀ امید را طی سالهای شناساییمقایسۀ تغییرات شدت اثر ریسک 
 نماید.ارائه می  1499و  1399آذر  39مالی منتهی به  
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

  1400و  1399سال مالی های شرکت در پایان (: تغییرات شدت اثر ریسک3نمودار )

 
 

بر روی مقایسۀ تغییرات  (  4همچنین نمودار ) های مالی  شده را طی سالهای شناسایی ریسک  کنترل 
های شود، کنترل شرکت بر ریسک همانگونه که مشاهده می  نماید.ارائه می   1499و    1399آذر    39منتهی به  

 نرخ سود، رقابت و سرمایه کاهش داشته است. 
 

 1400و  1399های شرکت در پایان سال مالی ریسک کنترل بر روی(: تغییرات 4نمودار )
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 شدت اثر بال های با های مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید برای ریسک(: استراتژی4جدول)
 استراتژی  عنوان ریسک  ردیف

  
ریسک نرخ  

 سود

 ؛ تغییرات نرخ بهرهها( نسبت به تحلیل 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 2

حوزهاندازه - در  رقابت  ریسک  داراییگیری  حجم  و  بدهی  اوراق  انتشار  تحت  های  های 
گذاری و پایش منظم بازار در قالب محاسبۀ سهم شرکت  سرمایههای  مدیریت در صندوق

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

3 
ریسک  
 سیاسی 

ها  ای و تحلیل اثرات این ریسکهای منظم دورهرصد محیط سیاسی و اقتصادی در گزارش -
 . گذاریگذاری و ترکیبات پرتفوی در جلسات کمیتۀ سرمایهسرمایهبر مباحث 

 ریسک سرمایه  4

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

 کفایت سرمایه؛های  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  5
الگوریتمی، استقرار  نیازسنجی بازار از منظر اوراق بدهی و مهندسی مالی، توسعۀ معامالت   -

گذاری تحت مدیریت  های سرمایهسامانۀ مدیریت ریسک، استقرار سامانۀ معامالت صندوق
 . و توسعۀ آکادمی مالی امید در راستای ارتقای سط  سواد مالی جامعه

 ریسک نرخ ارز  6
حجم    تقاضای  عمومیسط   اقدامات شرکت در راستای افزایش سرمایه با توجه به افزایش   -

 . ی متقاضی تأمین مالیهاانتشار اوراق و منابع پولی مورد نیاز شرکت 

7 
ریسک منابع  

 انسانی 

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

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

 

 بررسی وضعیت رقابت و ریسک رقابتی 
بازار مالی ایران  شرکت تأمین سرمایه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در    0   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  هایرسی ریسک رقابت، شاخص بر   جهت .  هستند   رقابت  حال
  و   جینی  ضریب   برتر،   های، شاخص نسبت تمرکز بنگاه )HHI( 1هیرشمن   ت  هرفیندال  شاخص  به  توانمی

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

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

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

  بازار   392   و   39   های سال  طی  نویسیپذیره   تعهد   بخش   در  که  ایبه گونه   ،تمرکز را در پیش گرفته است
 

1. Herfindahl-Hirschman Index 
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  قرار   رقابتی  نسبتاً   وضعیت  در  بازار  394   و  393   هایسال   در   که  حالی  در  است  بوده   متمرکز   شدت  به
رقابتی به وضعیت متمرکز تغییر وضعیت داشته  . در سال دارد از وضعیت  به تناوب  بازار  های بعدی، 

در سال   رقم    399 است.  با  بوده     4 ، شاخص  در دورۀ  رقابتی  ابتدایی سال    9اما  ، مقدار  400 ماهۀ 
 رقابتی است. افزایش داشته که نشانگر بازار نسبتًا  754، شاخص به رقم 

 
بر اساس  1400لغایت  1391های نویسی و مدیریت دارایی طی سالدر صنعت خدمات تعهد پذیره  میزان رقابت (:5جدول )

 HHIشاخص 
 14001 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 حوزۀ خدمات 

 754،   4 ،  989،32 1،542 1،372 1،237 1،962 1،855 3،438 4،948 نویسی تعهد پذیره 
 خدمات مدیریت داریی  

 )با درآمد ثابت(
2،675 2،675 3،791 1،931 984 988 829 664 6   747 

خدمات مدیریت داریی  
 ( ی)سهام

778 469 2،469 3،397 3،519 546 694 999 1007 1،329 

 
های اولیه،  شود، شاخص در سالدرآمد ثابت( نیز مشاهده میدر بخش خدمات مدیریت دارایی )با  

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

 شود. ه شدت رقابتی محسوب می ب  حوزۀ فعالیت،
حوز )سهام  ۀدر  دارایی  مدیریت  بازیخدمات  بازار،  تمرکز  دورۀ  و  بوده  متفاوت  اندکی  وضعیت،   ۀ( 
بازار به سمت    395 تا     39 های  ای که طی سال تری را به خود اختصاص داده است به گونه طوالنی 

به بعد    396 شود اما از سال  محسوب می به شدت متمرکز    395 کاهش رقابت حرکت کرده و در سال  
  طی سه سال اخیر، شاهد اندکی کاهش رقابت   با این وجود، ایم؛ شاهد بازاری رقابتی در این حوزه بوده 

گویای بازاری رقابتی در این    بوده که  1،500کمتر از    ایم اما همچنان عدد شاخصبوده   و افزایش تمرکز 
 باشد.حوزه می 

نویسی  تعهد پذیره   هایرا برای فعالیت صنعت مالی در حوزه   HHIشاخص    تغییرات  وضعیت  (5)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. 
 

  

 
 1499 آذر  39ماهۀ منتهی به  9دورۀ  .1

  بازار   عضو  یک  عنوان  به   سرمایه   تأمین   غیر  هایشرکت   سهم  نویسی،برای تعهد پذیره  HHI شاخص  ۀمحاسب   در  سویی  از   کهاین با توجه به  .  2
  داشته  جهش   یکباره   به   1398  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   1398درصد در سال    48به حدود    1397درصد از سهم بازار در سال    19حدود    از  و

 .است داشته  محسوسی تغییر
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 1400 لغایت  1391های نویسی و مدیریت دارایی طی سال(: میزان رقابت در صنعت خدمات تعهد پذیره 5نمودار )

 
 

پایان سال    ماهۀ منتهی به   12های مالی  مربوط به صورت   برخی از مهمترین اطالعات مالی (  6جدول )
 شده است:   ارائهامید    ۀهمراه اطالعات شرکت تأمین سرمای   به 1شرکت تأمین سرمایه   9  ه برایمالی گذشت

 
بر اساس آخرین تأمین سرمایه  هایشرکتسایر با  تأمین سرمایۀ امید (: مقایسۀ اطالعات مالی شرکت6جدول )

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

پایان سال  
 مالی 

39/
99/

14
99

 

39/19/
13

99
 

39/
12/

13
99

 

39/
12/

13
99

 

31/
96/

14
99

 

39/
99/

13
99

 

39/
12/

13
99

 

31/
96/

14
99

 

39/
99/

13
99

 

31/
96/

14
99

 

 19،589 21،539 6،984 16،927 32،155 25،123 22،994 35،988 26،369 25،253 ها جمع دارایی
 2،899 5،958 247 4،237 11،498 7،723 5،359 8،938 8،623 19،499 هابدهی جمع

 7،999 9،999 2،999 2،999 5،599 7،000 11،999 9،999 9،999 9،599 سرمایه
 7،699 16،481 5،838 11،789 29،657 17،499 17،544 26،149 17،737 14،844 مالکانه حقوق 

 744 9،569 2،698 8،472 13،433 19،899 5،981 13،217 19،837 6،995 درآمد عملیاتی 
 619 8،556 2،599 8،998 12،539 8،791 5،732 12،992 4،981 5،949 سود عملیاتی

 619 6،831 2،296 7،333 11،792 8،325 5،317 12،592 8،166 4،751 خالص  سود
 

 نرخ ارز   نوسان   ریسک 
  نرخ   نوسانات  ریسک  امید،  ۀسرمای   تأمین   شرکت  کار   و  کسب  بر   حاکم   سیستماتیک  هاییکی از ریسک 

را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. افزایش نرخ ارز از یک سو    مالی  تأمین  بازار  میزان  تواند می   که  است  ارز
شرکت  )خصوصًا  متقاضیان  نیاز  افزایش  وارد موجب  سرمایه   های  کاالهای  مالی  کنندۀ  تأمین  به  ای( 

از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی )ریال(، حجم مبالغ مورد نیاز  خواهد گردید.  
ها برای تأمین مالی رو به افزایش خواهد گذاشت که این موضوع در صورت ثابت بودن سرمایۀ  شرکت 

 

 . ها در سایت کدال موجود است. که اطالعات آن 
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در راستای پذیرش تعهدات مربوط به اوراق بدهی،    ریالی شرکت، موجب بروز ریسک کفایت سرمایه
شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای مدیریت ریسک کفایت سرمایه، به دفعات اقدام   خواهد گردید.

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

دالر   مقایسۀ  مبنای  اگر  آمریکا،  دالر  بر شاخص  تکیه  حدود   1499ماه    آذر   39با  در  دالر  قیمت  باشد، 
به  010،273 که نسبت  در  لذبرابر شده است.    5/5  حدود  1396سال    انتهای  ریال است  ا محدودیت 

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

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

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

های ( تغییرات سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دالر در سال 7در جدول )   اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.
شود، علیرغم افزایش سرمایۀ  همانطور که مشاهده می  مورد بررسی قرار گرفته است.  1499لغایت    1396

میلیارد ریال، سرمایۀ شرکت    9،599میلیارد ریال به رقم    999 ،4های مورد بررسی از  شرکت در طول سال 
 ت.درصدی، به یک سوم مقدار تقلیل یافته اس 79  از شبی برحسب نرخ دالر، با کاهش

 
 1400لغایت  1396های (: تغییرات سرمایۀ شرکت برحسب نرخ دلر طی سال7جدول )

 سرمایۀ دلری آزاد )ریال( نرخ دلر سرمایه )میلیون ریال( پایان دورۀ مالی  ردیف
1 39/99/1396 4,999,999 41,792 117,247,329 
2 39/99/1397 4,999,999 192,568 47,773,185 
3 39/99/1398 7,999,999 127,993 54,728,974 
4 39/99/1399 9,599,999 253,969 37,497,466 
5 39/99/1499 9,599,999 273,919 34,785,792 

 
میلیارد    9،599از مبلغ    خود راسرمایۀ  شرکت تأمین سرمایۀ امید قصد دارد  راستای مدیریت این ریسک،  

  ب به تصوی   این مهم،  که   افزایش دهد   1491آذر    39در سال مالی منتهی به  میلیارد    15،299ریال به مبلغ  
تاریخ    .رسیده است  ههیأت مدیر  در  افزایش سرمایۀ مذکور  به تصویب مجمع    25/19/1499همچنین 

 العادۀ صاحبان سهام رسیده است.فوق 
 

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

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

هزار میلیارد ریال مانده اوراق بدهی منتشره در بازار برای     4،65سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود  
درصد   2 /7  ،درصد متعلق به دولت  7/85هزار میلیارد ریال معادل    985 ،3، حدود  400 ماه    آذرپایان  

یعنی حدود    592) و مابقی  اوراق شرکتی  ریال( سهم  میلیارد  )    /6هزار  ریال(    74درصد  میلیارد  هزار 
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به اوراق مشارکت شهرداری  های تأمین سرمایه و  ، شرکت شده  آمار منتشر   بر اساس  ها است.مربوط 
یکی از مشتریان پرقدرت اوراق دولتی در بازار هستند که    آنهاگذاری تحت مدیریت  های سرمایه صندوق 

نویس و بازارگردان در فرآیند انتشار و فروش آن  گذار و هم به عنوان متعهد پذیره هم به عنوان سرمایه 
 کنند.آفرینی مینقش

 
یه   و   نرخ بهره ریسک تغییرات    تحلیل دیرش و تحدب   و   تجز

تأمین سرمایۀ امید،   های مالی شرکتهای با اهمیت و اثرگذار بر سودآوری و ارزش دارایییکی 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 امید سرمایه و مدیریت سودآوری مؤثر است.  
ای از  و از سوی دیگر بخش عمده   بهاداری است که ارزش آنها مبتنی بر نرخ بهره و تغییرات آن است

سرمایه  محل  از  آن  سپرده درآمدهای  در  واحدهای گذاری  و  ثابت  درآمد  با  بهادار  اوراق  بانکی،  های 
تغییرات نرخ بهرۀ اسمی و واقعی بر عایدی سهامداران    ؛ لذاشودی مگذاری، حاصل  های سرمایه صندوق 
ت ریسک و مهندسی مالی همراه با کمیتۀ مدیریت  تأمین سرمایۀ امید تأثیر مستقیم دارد. مدیری  شرکت 

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

به ارزیابی دوره سناریوهای مخ   قالب  دیرش و تحدب، در پرتفوی  تلف نسبت  بر  ای و نظارت پیوسته 
 نماید.ها اقدام میگذاری سرمایه 

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

 شیوۀ مدیریت های بالقوهریسک نوع تغییر 

افزایش نرخ 
 بهره 

در   واحدها  ابطال  برای  تقاضا  و  صندوقافزایش  ها 
 ریسک عدم کفایت نقدینگی 

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

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

 نویسی شرکتپذیره
اوراق تحت تعهد در قراردادهای  مدیریت نرخ  

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

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

ایفای   راستای  در  الزم  نقدینگی  کفایت  عدم  ریسک 
 تعهدات بازارگردانی 

سود   از  حاصل  درآمدهای  به  شرکت  بیشتر  وابستگی 
 سپردۀ بانکی

 هارصد منظم بازار و استفادۀ بهینه از فرصت 

کاهش نرخ  
 بهره 

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

گذاری و اتخاذ تصمیمات متناسب با  سرمایه
 شرایط بازار 

تقاضا برای بازخرید اوراق منتشر شده از  ریسک افزایش  
 تر سوی ناشر به علت امکان تأمین مالی با نرخ پایین

- 

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

 شودگذاری میهای بانکی سرمایهسپرده

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

 تغییرات نرخ بهره
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باشد. بر این  های دیرش و تحدب میاستفاده از شاخص   ،گیری ریسک نرخ بهرهیکی از ابزارهای اندازه
  39/99/1499(، دیرش اوراق تحت مالکیت شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ  9اساس و مطابق جدول ) 

است.   شده  سرمایه اسنجه   ، رشی دمحاسبه  از  ناشی  ریسک  برآورد  برای  کهی  است  اوراق  در    گذاری 
کند که به ازای یک  دهد. دیرش بیان می نشان می نرخ بهره    اتریینسبت به تغ  اوراق را  متیق  تیحساس

( دو معیار دیرش مکالی 9نرخ بهره، قیمت اوراق چند واحد تغییر خواهد کرد. در جدول )  واحد تغییر در
و دیرش اصالح شده، همراه با معیار تحدب برای اوراق تحت مالکیت شرکت ارائه شده است. بر همین 

رما  و مک  394، مکرما  934 ، تبریز  394اساس، 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    96/1در حدود    934 

 درصد تغییر خواهد داشت.  59/2اوراق مشارکت سامانۀ اتوبوسرانی شهر زنجان معادل 
 

 30/09/1400تاریخ  (: جدول معیارهای ریسک نرخ بهره برای اوراق تحت مالکیت شرکت تأمین سرمایۀ امید در 9جدول)

 نام اوراق  ردیف
تاریخ  
 سررسید 

 بازده کوپن
دوره تا  
 سررسید 

تناوب  
 پرداخت 

نرخ  
 مرکب

دیرش  
 مکالی

رش  ید
 اصالح شده

 تحدب 

1 
اوراق مشارکت طرح  

تکمیل سامانه اتوبوسرانی  
 ( 394شهر تبریز )تبریز 

31/ 04/1493 18% 19% 11 4 4.81% 2.05% 1.96% 7.13% 

2 
  1مشارکت طرح فاز اوراق 
 قطار شهری تبریز 2خط 

 ( 934 )تبریز 
31/ 04/1493 18% 19% 11 4 4.81% 2.05% 1.96% 7.13% 

3 
اوراق مشارکت خط یک  

  قطار شهری کرمانشاه
 ( 394)مکرما  

31/ 04/1493 18% 19% 11 4 4.81% 2.05% 1.96% 7.13% 

4 
اوراق مشارکت توسعه  

ناوگان حمل و نقل عمومی  
 ( 934 )مکرما   کرمانشاه

31/ 04/1493 18% 19% 11 4 4.81% 2.05% 1.96% 7.13% 

5 
اوراق مشارکت سامانه  
 اتوبوسرانی شهر زنجان 

28/94/1494 18% 19% 15 4 4.81% 2.62% 2.50% 11.00% 

 
 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 
صورت   در  انسانی  نیروی  ریسک  با  برتری   دادنازدستمواجه  خود  دست  پرسنل  از  نیز  را  خود  های 

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

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

های ک ای از ریس مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید، ریسک منابع انسانی به عنوان زیرمجموعه 
بندی شده است. تعریف این ریسک عبارت است از: »ریسک مدیریت نامناسب  عملیاتی داخلی طبقه 

این ریسک شامل    . وری آنان گردد«منابع انسانی که منجر به ترک سازمان توسط ایشان یا عدم بهره 
به   دادنازدستریسک   و  جذب  ریسک  شغلی،  ارتقای  عدم  ریسک  خبره،  ریسکنیروهای    کارگیری، 



 30/09/1400منتهی به   شدهماهۀ حسابرسی  12های مالی صورت  بر اساس
 

 

18  

  

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

  نهادهای مالی جدید نسبت به  ظهور روزافزون  چسبندگی نیروی انسانی ناکارآمد و ریسک رفتار است.
شرکت همچو  گذشته  هایسال   های صندوق   تعدد  گذاری،سرمایه   مشاورۀ  و  سبدگردانی  هاین 

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

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

  همچنین   و   تورم   رشد   با   متناسب  دستمزد  و  حقوق   حفظ   با   نماید برای 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  شاخص سه معیار کلی معیارهای مالی، معیارهای مشتری و معیارهای کارکنان استفاده شده است.  

( جدول  شرح  به  شهرت  ریسک  دارایی   . است(  0 کمی  بازده  و  خالص  سود  طی  حاشیه  شرکت  های 
های عیت مناسبی داشته است. همچنین از منظر مدل روند صعودی و وض  399 لغایت    394 های  سال

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

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

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

 شرکت تأمین سرمایۀ امید(: تجزیه و تحلیل ریسک شهرت 10جدول )
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 سال مالی 

 79% 92% 83% 84% 81% 88% 86% حاشیه سود خالص )درصد(
 19% 31% 23% 29% 22% 27% 22% (درصد )  هابازده دارایی

 های مدل
 ورشکستگی 

 Z2 63/4 5 93/4 21/3 74/6 49/18 94/4آلتمن 
 86/1 95/4 94/2 42/2 87/3 67/4 39/3 مدل اسپرینگیت
 - 52/5 - 58/7 -7 -7 -7 - 6 -8 مدل زمیجوسکی 

 حقوق و
 دستمزد کارکنان

 248,192 154,179 119,144 76,915 54,952 47,849 41,129 حقوق و دستمزد )میلیون ریال( 
 61% 29% 57% 40% 13% 6 % 25% میزان افزایش )درصد(

 4/431 4/36% 9/35% 9/26% 2/8% 9/6% 1/11% تورم 
 

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

رتبه  نظر  از  دارد.  قرار  مبنای کمتوسطی  بر  اعتباری  با  بندی  امید  تأمین سرمایۀ  فایت سرمایه، شرکت 
 

 مرکز آمار ایران  – 400 . نرخ تورم ساالنۀ آذر ماه 1
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در میان صنعت متعلق به این شرکت    هاباالترین رتبه یکی 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 استمالی از وضعیت شهرت خوبی برخوردار است و تصویر ذهنی برند برای این شرکت 
 

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

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

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

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

 نقدینگی؛  نگهداری  به  میل  میزان  و  ریسک  آستانۀ  ها،مقیاس   ها،و نظارت بر محدودیتاستقرار   -
گزارش - و  نظارت   و  نظارت  و  نقدینگی  استرس  آزمون  شرکت،  داخلی  گستردۀ  دهیتعریف، 

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

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

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

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

سازی مختلف مرتب   هایسررسید با  را در طبقات    شرکتورودی و خروجی آتی    نقد   چنانچه جریانات وجوه
در  ، نتایج حاصله میزان شکاف نقدینگی در طبقات  کسر شود  ورودیجریان  از    خروجینموده و جریان  

بینی  ریزی و پیش توان در برنامه از جدول شکاف نقدینگی می  .دهد مختلف را نشان می   هایسررسید 
( و 11در جدول )  .شودگفته می   نیز نقد استفاده نمود. به شکاف نقدینگی، شکاف عدم تطابق    جریانات
در این نمودار شکاف تجمعی،   شود. ( شکاف نقدینگی شرکت تأمین سرمایۀ امید مشاهده می 6نمودار )

دهندۀ مجموع شکاف هر یک از طبقات سررسیدی مختلف با مراحل قبل است و همچنین شکاف  نشان 
دهد.ای، اختالف میزان شکاف هر مرحله با مرحلۀ قبل را نشان می یه حاش
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 )میلیارد ریال(  30/09/1400(: شکاف نقدینگی شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ 6نمودار )
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 )میلیون ریال( 30/09/1400(: شکاف نقدینگی شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ 11جدول )
 طبقات  
 سررسید

01/10/1400 02/10/1400 03/10/1400 04/10/1400 05/10/1400 06/10/1400 07/10/1400 - 08/10/1400  
14/10/1400 

- 15/10/1400  
30/10/1400 

- 01/11/1400  
29/12/1400 

 - 01/01/1401  
31/ 03/1401   

- 01/04/1401  
31/09/1401 

بیش از 
 یکسال 

 جریانات  
 نقد ورودی

9 9 9 9 9 9 181,259 9 234,934 165,794 228,353 554,797 8,761,948 

جریانات نقد  
 خروجی 

27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- 191 - 3,474- 67,479 - 23,391- 23,391- 2,153,129- 

 6,698,828 531,496 295,952 98,324 239,569 - 191 181,223 -27 -27 -27 -27 -27 -27 شکاف 
 شکاف 

 تجمعی  
27- 55- 82- 199- 137- 164- 181,959 189,868 411,428 599,751 714,894 1,246,299 7,855,937 

 شکاف  
 ای حاشیه

27- 9 9 9 9 9 181,259 181,414 - 239,752 132,237- 196,728 326,353 6,977,423 
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ی   ریسک اعتبار
زیان ناشی از نکول مشتری و همکار را برای شرکت تأمین  ریسک اعتباری، ریسک شکست و یا ضرر و  

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

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

 های مشتری؛ نویسی در افزایش سرمایۀ شرکت انتشار اوراق و در پذیرش تعهد پذیره 
 پرتفوی؛  مختلف هاینظارت و مدیریت ریسک اعتباری در بخش  -
ریسک   - مدیریت  گزارش    و   مالی  تأمین  و  سرمایه  افزایش  متقاضی  هایاعتباری شرکت تهیۀ 

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

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

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

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

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

 
 ریسک سیاسی 

ل سیاسی است. تغییرات سیاسی  ئثیرپذیری از مساأهر کشور ت  ۀ های بازار سرماییکی از مهمترین ویژگی 
ثیر ملموس و سریعی بر  أت  ،های اقتصادی در پی داردحاکمیت از آنجا که تغییراتی در دیدگاه   ۀ بدن  در

گذاران مقدار ریسک در حد غیر قابل گذارد. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه بهادار می   بورس اوراق
جهانی    ۀ و جامعترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. امروزه اقتصاد    هیچ  قبولی زیاد باشد،

وست، اما آنچه بدیهی است این است  رهای سیاسی روبه توجهی از ریسک   همانند گذشته با سط  قابل
بسیار پیچیده و چند  ۀداده و هم اکنون ریسک سیاسی یک پدید  ها تغییر شکلکه ماهیت این ریسک 

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

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

می  نظر  کرونا  به  بحران  در  مناسبی  وضعیت  به  گسترده  واکسیناسیون  با  کشور  است  رسد  و  رسیده 
های  تحریم   گستردۀ، سط   2022همچنین با وجود فرض دستیابی به توافق دیپلماتیک تا پایان سال  

اقتصاد را با کندی مواجه خواهد کرد. با توجه به این رویکرد،    رشد   ،موجود و دشواری صادرات نفتی
 درصد است  6/4به طور میانگین برابر با    2025الی    2022بینی فیچ برای رشد اقتصادی ایران در بازۀ  پیش 
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. میانگین رشد اقتصادی ایران در همین بازه بر  ها عمدتًا متأثر از رویکرد سیاسی استبینیکه این پیش 
 درصد است. 2/ 3 المللی پول مقدار بینی صندوق بینش اساس پی 

به    است،ها همچنان پابرجا  تحریم و    المللی همچنان قطعی نشده استبا توجه به اینکه توافقات بین
اند که منتظر اقدام مثبت از سمت طرف مقابل  رسد هردو طرف مذاکره در شرایطی متوقف شده نظر می 

روند   امر  این  با کندی همراه ساخته است. سیاست   ادامۀ هستند و  را    در   ایران،  جدید   هایمذاکرات 
  بنابراین .  ازداند می  تعویق   به   را  جدید   هایگیری تصمیم   و   بوده  دخیل  کشور   دو  روابط   شدن  محدودتر 

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

ها میان آمریکا و چین باشد. تداوم تنش   202دلیل افزایش حجم صادرات به سمت چین از ابتدای سال  
 ین اثرگذار باشد. تواند بر میزان صادرات نفتی ایران به چمی

شد، تفاوت  بینی میای پیش اما روند تغییرات تولید و صادرات نفت ایران، با آنچه پس از توافق هسته 
های  شد حجم صادرات نفتی ایران در سال بینی میو پس از توافق برجام پیش   5 20زیادی دارد. در سال  

د نشان دهد، لیکن در حال حاضر شرایط  درصدی را از خو  30و    8به ترتیب رشد بیش از    2022و     202
 بینی جدید کامالً متفاوت است و حجم تولید نفت در نزدیکی کف تاریخی خود باقی خواهد ماند. پیش 

درصد    0/9برابر با    2022درصد و در سال    5/2برابر با     202فیچ برای رشد صادرات نفتی ایران در سال  
فش باعث  همچنان  ارز  ورود  ضعیف  جریان  هزینه است.  و  احساسات  و  شده  ریال  به  فروش  های ار 

دهد. از زمان خروج ایاالت متحده از برجام، ارزش ریال بیش  کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می مصرف 
درصد کاهش یافته است. کاهش ارزش ریال نه فقط ناشی از خروج از برجام، بلکه به دلیل دیدگاه    80از  

 بینیپیش   درصد   40مقدار     202داده است. فیچ تورم را برای سال    انتظاری مردم در داخل کشور روی
درصد    39مقدار     202بینی  صندوق بین المللی پول  از تورم ایران برای سال  پیش همچنین  نموده است.  

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

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

 داشت.  خواهد  و کاهش کسری بودجه رسد و بالفاصله مزایایی در زمینۀ صادراتمحتمل به نظر می 
 

 19کووید ریسک شیوع ویروس  
یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که اثرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشته است، مسئلۀ شیوع  

بوده است.   گستردۀ این ویروس  ویروس کرونا است. ایران یکی از کشورهایی است که شاهد شیوع
جان    هزار نفر   3 بیش از  گذشته و    میلیون نفر   6مرز  از  ایران  تعداد مبتالیان در  براساس آمار رسمی،  
هزار مبتالی    50منجر به بروز رکورد روزانۀ     202شیوع سویۀ دلتا از تابستان  .  اند خود را از دست داده

مورد فوتی گردید. با این وجود، با گسترش سریع واکسیناسیون از اواخر تابستان و در طی    709 جدید و  
رو   روند  پاییز،  همه فصل  از  خروج  بهبود  است.به  گردیده  آغاز  تحت   گیری  که  ایران  فشار  اقتصاد 

  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 منطقه و کشورهای همسایه

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

تأثیر مستقیم  صورت  به  هرچند  کرونا  فعالیت    ملموسی  شیوع  ندارد،    بازاربر   اثرات  لیکنسرمایه 
با توجه    با این وجود،  وکار شرکت دارد.بر اقتصاد دولت ایران و به تبع آن کسب   متعددیغیرمستقیم  

بیماری واکسن  کشف  می ،  به  جهانی  انتظار  اقتصاد  رشد  مسیر  مروررود  قیمت   به  و  شده  هموار 
بعضًا انتظار ثبت رکورد در قیمت    و  رونا بازگردد های قبل از دوران بیماری کها مجددًا به قیمت کامودیتی 

کامودیتی  از  برخی  زمینه جهانی  این موضوع خود  لذا  و  دارد  و نفت وجود  از جمله مس  رشد  ها  ساز 
ها که بیشتر  نقدینگی در بازار سرمایه و در نهایت رشد شاخص کل بورس خواهد بود. بر خالف تحریم 

است، ویروس کرونا بیشتر صنایع    زی را تحت تأثیر قرار داده بخش نفت و صنایع بزرگ مانند خودروسا
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  24بینی کرده است رقم پیش    40 سال    برایای که دولت از محل فروش نفت  بودجه 
بینی شده است. این  دالر برای هر بشکه پیش   55 میلیون بشکه در روز به قیمت     /2معادل فروش  که  

میلیون     /2حجم  در نظر گرفتن  با  .  استمیلیارد دالر کاهش یافته    3نزدیک به    400 مقدار نسبت به سال  
بینی شده در بخش  توان نتیجه گرفت بودجۀ پیش دالر می   55 بشکه صادرات در روز و قیمت معقول  

 محقق گردد.   40 درآمد نفتی کشور در سال  
هزینه   بخش  قرار میکرونا  تأثیر  تحت  نیز  را  بودجه  هزینۀ ای  های  بیمارستان   اتهیز تج  تأمین  دهد. 

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

و از سوی دیگر درآمد دولت از   دنبال خواهد داشتها را به  فضای اقتصادی، وابستگی بیشتر به یارانه 
هزاران میلیارد ناموت بعنوان وام یا تسهیالت  بعالوه،  .  های مختلف را کاهش خواهد دادمحل اخذ مالیات 

شیوع این    اثرات  اطالعات مربوط به  است.اند تعلق گرفته ارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شده 
شایان ذکر است در تابستان    گردد.ارائه می (  2 امید به شرح جدول )  ویروس در شرکت تأمین سرمایۀ

 اند.  ، تمامی پرسنل )حائز شرایط( در شرکت تأمین سرمایۀ امید تحت واکسیناسیون کرونا قرار گرفته 400 
 

 30/09/1400ماهۀ منتهی به  12در دورۀ  (: آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا در شرکت تأمین سرمایۀ امید12جدول )
 پاسخ شرکت موضوع

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

29 

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

9 

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

9 

پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا  تعدادتغییر  
 تاریخ گزارش )نفر( 

9 

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

 ریال(
9 
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 پاسخ شرکت موضوع
برآورد درصد افزایش )کاهش( 

های عملیاتی شرکت به علت فعالیت
 بیماری کرونا )درصد(

9 

غیرعملیاتی برآورد مبلغ خسارت مالی 
ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش 

 )میلیون ریال(

از مبلغ   است  از ویروس کرونا عبارت   1،699خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی 
میلیون ریال شامل خرید لوازم بهداشتی، مواد ضدعفونی کننده و انجام تست  

 ای. های دوره

توضیحات در خصوص برآورد شرکت از 
   برای سال آتیمیزان خسارت 

 ()میلیون ریال

میلیون ریال به   1,168خسارت برآوردی برای سال مالی آتی ناشی از کرونا    -
 شرح ذیل برآورد می گردد: 

  مرحله در سال،  12)  میلیون ریال  168انجام تست کرونای پرسنل مشکوک:    -
 3،599پرسنل مشکوک در ماه به ازای هر بار تست  نفر از    4به طور میانگین  

 ؛هزار ریال(
 ؛ میلیون ریال 299خرید ماسک:  -
 . میلیون ریال  899خرید مواد ضدعفونی کننده و ملزومات بهداشتی:  -

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

 دوز(؛ 2تمامی پرسنل )واکسیناسیون   -
 برای تمامی پرسنل؛  اسپری بینی کلداماریس پروفیالکتیکتهیۀ  -
روانشناسیبهره   - مراکز  از  بهداشت    در  گیری  و  سالمت  ارتقای  راستای 

 روانشناختی کارکنان؛
  شامل:  یبهداشت یهاپروتکل یۀکل ت ی رعا -
  یی موادغذا   عیو توز  یبهداشت در بخش نگهدار   ت یکردن و رعا  یضد عفون  -1

 ی؛بهداشت یهاسیو سرو
 ؛مصرف کباری ماسک  ۀروزان عیحفظ و مراقبت از سالمت کارکنان: با توز -2
روان  جاد یا -3 عال  یآرامش  هرگونه  بروز  صورت  در    هیشب  میکارکنان: 

نفس   یو تنگ  ی تنفس  میعال  ریو گلودرد و سا  سرفه  ،یفصل  ی هایسرماخوردگ
ادامه   از  افراد   جلوگیری  در شرکت   فرد  حضوربالفاصله  بکار  و شروع  نموده 

 ؛ خواهد بود ریپذ امکان PCRت سالمت و تس یالذکر فقط با ارائه گواهفوق
 . کرونا یمار یب یدرمان یهانهیپرداخت هز -4

 

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

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

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

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

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

مدیره شرکت تأمین سرمایه امید به    هیأتنفعان و سهامداران،  در برابر ذی   مدیره   هیأت پاسخگویی  
عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به عنوان یکی از 
ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تالش کرده است اصول حاکمیت شرکتی را قبل از 

به نحو احسن اجرا    397 /2/08 بهادار در تاریخ    ابالغ دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و اوراق
،  گذاریسرمایه حسابرسی، مدیریت ریسک،    تخصصی  هاینماید. لذا در شرکت تأمین سرمایۀ امید کمیته 

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

 
 مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید هیأت(: مشخصات اعضای حقیقی 13جدول )

ردی
 ف

 گزیدۀ سوابق  تحصیالت  سمت  نام شخص 

1 
پور پژمان شعبان 

 فرد 
  مدیره هیأترئیس 

 غیرموظف  -
دکتری  

 مهندسی مالی 

 سبدگردان نو ویرا مدیرۀ شرکت هیأت نایب رئیس  -1
 گذاری توسعۀ ملی مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه  هیأت عضو  -2
 گذاری توسعۀ ملی گذاری شرکت سرمایه معاونت سرمایه  -3
 گذاری توسعۀ ملی گذاری شرکت سرمایه مدیر سرمایه  -4
 گذاری توسعۀ ملی کارشناس اقتصادی شرکت سرمایه  -5

 علیرضا کدیور  2
  هیأت رئیسنایب

 غیرموظف  -  مدیره
لیسانس  

 عمران 

 گذاری ایرانیانمدیرعامل شرکت سرمایه  -1
 گذاری ایرانیان مدیرۀ شرکت سرمایه  هیأتعضو  -2
 گذاری لقمانمدیرعامل شرکت سرمایه  -3
 گذاری گروه توسعۀ ملی معاون اقتصادی شرکت سرمایه  -4
 مدیرۀ شرکت آلومتک  هیأتعضو  -5
 افزا مدیرۀ شرکت رایان هم  هیأتنایب رئیس  -6
 گذاری گروه صنایع بهشهر مدیر اجرایی سبد سهام سرمایه  -7
 مدیرۀ شرکت فرابورس ایران  هیأتعضو  -8
عضو    -9 و  سرمایه   هیأتمدیرعامل  شرکت  توسعۀ مدیرۀ  گذاری 

 معین ملت 
 معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایۀ نوین  -19

3 
محمدرضا  

 احمدآباد دهقانی  
 مدیره  هیأتعضو 

دکتری  مالی  
)گرایش  
 بانکداری( 

 مدیرۀ بانک سپه  هیأتمشاور  -1
 دان انداز تجارت به مدیرۀ شرکت چشم  هیأتعضو  -2
گذاری مشترک و سبدگردانی صندوق سرمایه  گذاریمدیر سرمایه  -3

 سپهر صادرات 

4 
سیدمحمد مهدی  

 بهشتی نژاد 
  - مدیره هیأتعضو 

 موظف 
آینده   دکتری

 پژوهی 

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

5 
حبیب رضا  

 حدادی سیاهکلی 
و عضو   مدیرعامل
 مدیره  هیأت

فوق لیسانس  
مدیریت  
بازرگانی  

 گرایش مالی 

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

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

 :به شرح ذیل ارائه شده است 400 آذر ماه  30ماهۀ منتهی به  2 مالی 
جلسه در دورۀ مالی مورد گزارش   2 مدیره برای عضای غیرموظف هیأت جموع حق حضور ام  - 

 .میلیون ریال است  720به طور ناخالص مبلغ 
ماهۀ    2 مدیره در دورۀ مالی  مجموع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت و عضو موظف هیأت   -2

یال )به طور  میلیون ر 5،290میلیون ریال و    7،298مورد گزارش به طور ناخالص به ترتیب مبلغ  
 .میلیون ریال( بوده است 3،746میلیون ریال و  698 ،4خالص مبلغ 

مجموع حقوق و مزایای ناخالص مدیران ارشد اجرایی شامل معاونان و مدیران واحدهای   -3
میلیون ریال )به طور   36،052ماهۀ مورد گزارش مجموعًا برابر با    2 سازمانی شرکت برای دورۀ  

 میلیون ریال( است.  868 ،27خالص مبلغ 
 

 : استیر زی تخصصی به شرح هامشخصات کمیته 
و بهبود    مدیره  هیأت مک به ایفای مسئولیت نظارتی  کمیتۀ حسابرسی با هدف ک  کمیتۀ حسابرسی:  -1

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

 باشد: ( می4 اعضای این کمیته به شرح جدول )و الزامات تشکیل شده است. 
 

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

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی 

 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت 

1 
پژمان شعبان پور  

 فرد 

عضو 
مدیره،  هیأت 
 کمیته   رییس

دکتری مدیریت  
 مالی 

 مدیرۀ شرکت سبدگردان نو ویرا نایب رئیس هیأت  -1
 گذاری توسعۀ ملی سرمایه عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت  -2
 گذاری توسعۀ ملی گذاری شرکت سرمایه معاونت سرمایه  -3
 گذاری توسعۀ ملی گذاری شرکت سرمایه مدیر سرمایه  -4
 گذاری توسعۀ ملی کارشناس اقتصادی شرکت سرمایه  -5

 عضو کمیته فاطمه رضائی  2
لیسانس  

حسابداری و 
 علوم مالی 

 های بانک سپه اری گذرئیس ادارۀ کل مدیریت سرمایه  - 

3 
سید محمدرضا  

 بنی فاطمی 
 عضو کمیته

  مدیریت  دكتری
 كار  و كسب

 در سازمان حسابرسی   396 تا تیر  386 مدیر ارشد حسابرسی از سال  - 
مدیر و شریک در مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس از ابتدای سال    -2

 398 
 دورۀ ششمعضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در  -3
سال و دبیر کارگروه حسابرسی عملیاتی در    2عضو کمیته فنی به مدت    -4

 سازمان حسابرسی 
و    388 های  عضو کمیته حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران در سال   -5

 389 
  38 کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از سال  -6

 دبیر کمیته    رؤیا بهمنی  4
لیسانس  فوق 

 حسابداری 

 کارشناس حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه امید  - 
 کارشناس مالی شرکت همکاران سیستم -2
 حسابرس داخلی شرکت همکاران سیستم -3
 سرپرست آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران  -4
 کارشناس آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران  -5
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و مرداد    399   اسفند ماهجلسۀ کمیتۀ حسابرسی )  4 تعداد    400 ماه    آذر  30ماهۀ منتهی به   2 در دورۀ  
، مهر، آبان و  شهریور،  فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر  و  399   بهمن  و  دیجلسه و    2  هرکدام   400   ماه 
 جلسه( در شرکت تأمین سرمایۀ امید تشکیل شده است.  هر کدام  400  آذر

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

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

های الزم پیشنهاد  ارائههای شرکت،  یریت ریسک فعالیت سازی مد زارهای مالی، سعی بر یکپارچه حیطۀ با
ها دارد. همچنین این کمیته به  گیری وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیمدر راستای افزایش بهره 

ایج را به  صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نت
 باشد:( می 5 اعضای این کمیته به شرح جدول ) .نماید مدیره گزارش می  هیأت

 
 اعضای کمیتۀ مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایه امید (: 15جدول )

 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

 محمدرضا دهقانی  1
عضو 

 مدیره،هیأت 
 کمیته  رئیس

دکتری مالی  
 بانکداری گرایش  

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

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

 آبادی  مهرداد فرح  2
عضو مستقل  

 کمیته

دانشجوی  
دکترای مالی  

گرایش مهندسی  
 مالی 

   بندی اعتباری برهانشرکت رتبه   بندیخدمات رتبه  مدیر -1
بندی اعتباری  شرکت رتبه   بندی اعتباریدبیر و عضو کمیتٔه رتبه  -2

 برهان
دارایی مرکزی  ۀ  موظف هیأت مدیرعضو غیر -3 شرکت مدیریت 

 بازار سرمایٔه ایران 
 سازمان بورس و اوراق بهادار  مالیرئیس بازرسی نهادهای  -4
سازمان    کارشناس مسئول و کارشناس اداره امور نهادهای مالی -5

 بورس و اوراق بهادار 
شرکت  -6 امور  سرمایه کارشناس  و  مجامع  بانک    هاگذاری ها، 

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

3 
میرفیض  

 شمس فالح 
عضو مستقل  

 کمیته
دکتری مدیریت  

 مالی 

 عضو هیأت مدیرۀ بورس کاالی ایران  - 
 مشاور ریسک شرکت نفت سپاهان و بانک سپه  -2
شرکت   -3 ریسک  عالی  کمیتۀ  سرمایه عضو  غدیر،  های  گذاری 

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

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

4 
احسان عسکری  

 فیروزجائی 

معاون 
گذاری و  سرمایه 

توسعۀ بازار، عضو  
 کمیته

دکتری مدیریت  
 مالی 

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

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

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

 عبداهلل دریابر  5
معاون خدمات  
 مالی، عضو کمیته 

دکتری مدیریت  
 مالی 

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

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

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

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

 مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم

6 
مجتبی رستمی  

 باد نوروزآ

مدیر ریسک و  
مهندسی مالی،  

 دبیر کمیته 

دکتری مدیریت  
 مالی 

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

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

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

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

 امید 
 کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  -6
 گذاری خوارزمی کارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه -7
 مدعو دانشگاه  یاراستاد -8
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  اسفند   و  دی، بهمن) ،  مدیریت ریسکجلسۀ کمیتۀ    3 تعداد    400   ماه  آذر   30ماهۀ منتهی به    2 در دورۀ  
تیرماه  و    یک جلسه  هر کدام   400 ، مهر، آبان و آذر  شهریور،  ، فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد399 
 .است شده  تشکیل امید  سرمایۀ تأمین شرکت در (دو جلسه  400 

 
به چارچوب و ساختار مناسب سرمایه :  گذاریکمیتۀ سرمایه   -3 به منظور دستیابی  گذاری،  این کمیته 

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

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

 باشد:( می 6 جدول )
 

 شرکت تأمین سرمایه امید گذاریسرمایه(: اعضای کمیتۀ 16جدول )
 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

 علیرضا کدیور  1
  هیأت عضو
  رئیس  ،مدیره

 کمیته

لیسانس  
 عمران 

 گذاری ایرانیانمدیرعامل شرکت سرمایه  -1
 گذاری ایرانیان عضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه  -2
 گذاری لقمانمدیرعامل شرکت سرمایه  -3
 گذاری گروه توسعۀ ملی معاون اقتصادی شرکت سرمایه  -4
 عضو هیأت مدیرۀ شرکت آلومتک  -5
 افزا نایب رئیس هیأت مدیرۀ شرکت رایان هم -6
 گذاری گروه صنایع بهشهر مدیر اجرایی سبد سهام سرمایه  -7
 عضو هیأت مدیرۀ شرکت فرابورس ایران  -8
گذاری توسعۀ معین  سرمایه مدیرعامل و عضو هیأت مدیرۀ شرکت    -9

 ملت 
 معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایۀ نوین  -19

2 
حبیب رضا حدادی  

 سیاهکلی

و   مدیرعامل
  هیأتعضو 

 مدیره 

فوق لیسانس  
مدیریت  
بازرگانی  

 گرایش مالی 

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

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

3 
احسان عسکری  

 فیروزجائی 

معاون 
گذاری  سرمایه 

و توسعۀ بازار،  
نایب رئیس  

 کمیته

دکتری  
 مدیریت مالی 

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

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

 سرمایۀ امید 
 ارشد تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران کارشناس   -6
 مدیر صندوق لوتوس در شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس پارسیان  -7
 مدیر معامالت کارگزاری دنیای خبره  -8
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 سوابق شغلی  تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

 عبداهلل دریابر  4
معاون خدمات  

مالی، عضو  
 کمیته

دکتری  
 مدیریت مالی 

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

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

 امید 
 گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید مدیر خدمات مالی و سرمایه  -4
 ید مدیر مهندسی مالی و مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ ام -5
کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه اولیه شرکت    -6

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

 پذیرش کارگزاری امین سهم 

5 
مجتبی رستمی  

 نوروزآباد 

  مدیر ریسک و
مهندسی مالی،  

 عضو کمیته

دکتری  
 مدیریت مالی 

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

 عام(
 گذاری آذر )سهامی خاص( گذاری شرکت سرمایهعضو کمیته سرمایه   -3
گذاری شرکت تأمین  سرمایه عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ    -4

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

 میالد دروی  6
مدیر مالی،  

 کمیتهعضو 
فوق لیسانس  
 مدیریت مالی 

 مدیر مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید  - 
 سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی شرکت تأمین سرمایۀ امید   -2
 کارشناس ارشد حسابداری شرکت تأمین سرمایۀ امید  -3
 سرپرست موسسۀ حسابرسی دل آرام  -4
 مدیر مالی شرکت ایرانکو کیش )سونی( -5

 نیان میالد رحما 7
ها،  مدیر دارایی 

 عضو کمیته
دکتری اقتصاد  

 مالی 

 های شرکت تأمین سرمایۀ امید مدیر دارایی  - 
 کارشناس ارشد معامالت الگوریتم شرکت تأمین سرمایۀ امید  -2
 کارشناس مسئول ارزیابی طرح های توجیهی اداره تعاون تهران   -3
 گذاری سازمان توسعه تجارت های سرمایه کارشناس ارزیابی طرح  -4
 کارشناس تحلیل کارگزاری مبین سرمایه  -5

 مرضیه خزایی  8

کارشناس ارشد  
گذاری  سرمایه 

و فروش، دبیر  
 کمیته

فوق لیسانس  
اقتصاد، 
گرایش  

ریزی و برنامه 
تحلیل  
 هاسیستم

ارشد سرمایه   -  تأمین سرمایۀ  کارشناس  بازارگردانی شرکت  و  گذاری 
 امید 

 گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید کارشناس سرمایه  -2
 مسئول معامالت تاالر حافظ کارگزاری بانک ملت  -3
 مدرس معامالت آتی کارگزاری بانک ملت  -4
 مالی و تحلیلگر بنیادی کارگزاری بانک ملت گر اوراق تأمین معامله  -5
 گر اوراق تأمین مالی کارگزاری دنیای خبره معامله  -6
گذاری و سبدگردانی و کارشناس تحقیق و توسعه  کارشناس سرمایه  -7

 کارگزاری آبان 

 
و خرداد   399  دی ماه)   گذاریسرمایه جلسۀ کمیتۀ  4 تعداد  400 ماه    آذر 30ماهۀ منتهی به   2 دورۀ در 

،  شهریور،  ، تیر، مردادفروردین، اردیبهشت  و  399   اسفند   و  های بهمنجلسه و ماه   2  کدام   هر  400 ماه  
 . است شده تشکیل امید  سرمایۀ تأمین شرکت در( جلسه    کدام  هر  400 مهر، آبان و آذر 
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استخدام:    -4   برگزاری   نحوۀ   بر   نظارت   استخدام،  آگهی  انتشار  و   تنظیم  بر  نظارت  کمیته  اینکمیتۀ 
  جذب   مورد   در  نهایی  گیریتصمیم   و  تخصصی  هایمصاحبه   انجام   ذهنی،  توانایی  و  تییشخص  هایآزمون 

 . دارد برعهده را داوطلبان استخدام  و
 
کمیته،:  تسهیالت   و  رفاهی  کمیتۀ  -5 این    و   رفاهی  امکانات  اجرای  و  انجام   حسن  بر  نظارت  وظیفۀ 

  در   گیریتصمیم  و امکانات  کمی  و  کیفی  سط  ارتقای  همچنین  و  شرکت  در  رفاه  بیشتر  چه  هر گسترش
 است. مالی  تسهیالت خصوص 
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 چارت سازمانی 
 دهد.(، چارت سازمانی شرکت تأمین سرمایه امید را نشان می 7نمودار ) 

 
 

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

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

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

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

گشایش ریسک   زمان  در  حوزه  این  در  بودن  پیشتاز  و   و   سیاسی  هایاستراتژیک 
  های زیرساخت   نمودن  فراهم  بر  متمرکز   حاضر،  حال  در  واحد   این  هایفعالیت   اقتصادی،

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

 سهام جدید در بورس؛  ۀافزایش سرمایه و عرض ۀمشاور •
 گذاری؛ ارزش •
 پذیرش؛  ۀمشاور •
 کار؛ و تدوین طرح کسب  •
 سنجی.گزارش امکان  ۀتهی •
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 هامدیریت دارایی  -
ۀ  گذاری قابل معامل گذاری؛ که عبارتند از صتندوق سترمایههای سترمایهمدیریت صتندوق •

، صتتتنتدوق یاز نوع ستتتهتام نوید انصتتتار  گذاریستتترمایهو صتتتنتدوق   بذر امیتدآفرین
از نوع با  گذاری امید انصتتارو صتتندوق ستترمایه  گذاری گنجینه امید ایرانیانستترمایه

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

 .بازارگردانی امید ایرانیان
 گذاری و بازارگردانیایه خدمات سرم -

ای از انواع اوراق بدهی در بازار شتامل اوراق مشتارکت، اوراق بازارگردانی طیف گستترده •
 مرابحه، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق اجاره؛ 

بازارگردانی ستتهام از طریق کد بازارگردانی شتترکت و همچنین صتتندوق اختصتتاصتتی  •
 بازارگردانی امید ایرانیان؛ 

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

 سازی مدیریت ریسک؛ مشاورۀ پیاده •
 سازی در بازار سرمایه؛ آموزش و فرهنگ •
 مطالعات و رصد بازار؛  •
 های پژوهشی؛ تحقیق و توسعه در راستای اولویت •
 طراحی ابزارهای نوین مالی؛  •

 
 شرکت   ۀ تحلیل ساختار سرمای 

به مبلغ    (17جدول )مرحله به شرح    9میلیارد ریال بوده که طی    000، سرمایۀ شرکت در بدو تأسیس  
است.  9،599 یافته  افزایش  ریال  مبلغ    میلیارد  از  افزایش سرمایۀ شرکت  امید،  تأمین سرمایۀ  شرکت 
 میلیارد را در دست اقدام دارد. 15،299میلیارد ریال به مبلغ   9،599

 
 های شرکت از بدو تأسیس فهرست افزایش سرمایه(: 17جدول )

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

 )میلیارد ریال( 
 درصد

 سرمایه جدید سرمایه قبلی  افزایش سرمایه 
1 98/12/1391 1,999 1,599 599 59 
2 27/99/1392 1,599 1,969 469 31 
3 22/92/1394 1,969 2,419 459 23 
4 24/97/1394 2,419 3,176 766 32 
5 21/99/1395 3,176 4,999 824 26 
6 92/95/1396 4,999 4,999 999 22 
7 16/92/1398 4,999 6,999 1,199 22 
8 27/99/1398 6,999 7,999 1,999 17 
9   /  / 399 7,999 9،599 2،599 36 
 69 5،799 15،299 9،599 در حال انجام  10
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 ترکیب سهامداران 
ند از صندوق بازنشستگی،  ادرصد مالکیت عبارت   بر اساسسهامداران اصلی شرکت تأمین سرمایۀ امید  

افتادگی و پس یوظ كار  از  كاركنان  فه،  گروه مدیریت سرمایه هابانک انداز  امید، شرکت  ، شرکت  گذاری 
بانک  معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان  

( ترکیب سهامداران شرکت تأمین  8. نمودار )هابانک   کارکنان  گذاری صندوق بازنشستگیسرمایه سپه و  
 دهد.نشان می  400 /30/09سرمایۀ امید را در تاریخ 

 
 09/1400/ 30(: ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ 8نمودار )

 
 

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

( فهرست  18گردند. جدول )معرفی می گذاری کرده است که در ادامه  های سرمایه انواع صندوق بازارگردانی  
 نماید.را ارائه می گذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید های سرمایه صندوق 

 
  

یفه، صندوق بازنشستگی، وظ
از کارافتادگی و پس  انداز 

کارکنان بانکها
33%

ه شرکت گروه مديريت سرماي
(سهامی عام)گذاري اميد 

21%

شرکت معدنی و صنعتی 
(سهامی عام)چادرملو 

17%

ل شرکت معدنی و صنعتی گ
(سهامی عام)گهر 

11%

موسسه رفاه و تامين آتيه 
كاركنان بانك سپه

3%

سرمایه گذاری صندوق 
نکهابازنشستگی کارکنان با

0%

5کمتر از )سایر سهامداران 
(درصد

15%
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 گذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امیدهای سرمایهفهرست صندوق (:18جدول )
 مشخصات صندوق  نام صندوق  لوگو  ردیف

1 

 

با  گذاریصندوق سرمایه 
 درآمد ثابت

 گنجینه امید ایرانیان 

 اندازه بزرگ گذاری درآمد ثابت، در  نوع صندوق: صندوق سرمایه  -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایۀ امید  -
: در حدود  39/99/1499های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال 71,291

2 

 

گذاری با صندوق سرمایه 
 درآمد ثابت 

 امید انصار 

 ثابت، در اندازه بزرگ گذاری درآمد نوع صندوق: صندوق سرمایه  -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
در حدود  :  39/99/1499های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال  28,799

3 

 

قابل   گذاریصندوق سرمایه 
 معامله

 بذر امید آفرین 

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

 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید  -
در حدود  :  39/99/1499های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال  3،321

4 

 

گذاری صندوق سرمایه 
 مشترک  
 نوید انصار 

 نوع صندوق: سهامی  -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
در حدود  :  39/99/1499های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال 559

5 

 

گذاری صندوق سرمایه 
 مشترک  

 گنجینه مهر 

 نوع صندوق: مختلط -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
  411در حدود :  39/99/1499های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال 

6 

 

قابل  گذاری صندوق سرمایه 
 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   874 ،3در حدود : 39/99/1499ها در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 ریال

7 
 

 گذاری صندوق سرمایه 
امید    اختصاصی بازارگردانی

 ایرانیان 

 ی نوع صندوق: بازارگردان -
 مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایۀ امید -
در حدود  :  39/99/1499های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال 18,765

8 

 

گذاری با صندوق سرمایه 
 درآمد ثابت 

 قابل معامله آسمان امید 

 نوع صندوق: با درآمد ثابت  -
 بازارگردان: شرکت تأمین سرمایۀ امید  -
در حدود  :  39/99/1499های صندوق در تاریخ ارزش خالص دارایی  -

 میلیارد ریال 8,721

 

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

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

گذاری تأمین سرمایۀ امید و همچنین از  های سرمایه در این صندوق از طریق سامانۀ متمرکز صندوق 
 طریق شعب بانک سپه، قابل انجام است. 
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 گذاری با درآمد ثابت امید انصار مدیریت صندوق سرمایه 
ریسک   پذیرش  تمایل  با  اشخاص  برای  مناسب  و  بوده  ابطال  و  بر صدور  مبتنی  این صندوق 

ماهانه است.   دریافت سود  و  تاریخ  کمتر  در  نموده    394 / 09/ 0 این صندوق  فعالیت  به  آغاز 
 اطالعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن از طریق وبسایت صندوق به نشانی   است. 

omidansarfund.com    و شعب بانک سپه در دسترس است . 
 

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

س بازار  در  دارند  تمایل  باالتر  ریسک  پذیرش  با  که  است  اشخاصی  برای  مناسب  و  است  هام فروش 
به صورت قابل معامله آغاز به فعالیت نموده    16/98/1398گذاری نمایند. این صندوق در تاریخ  سرمایه 

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

 
 گذاری مشترک نوید انصار مدیریت صندوق سرمایه 

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

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

 
 گذاری مشترک گنجینه مهر مدیریت صندوق سرمایه 

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

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

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

ganjinehfund.meibourse.com  در دسترس است. 
 

 گذاری زرافشان امید ایرانیان مدیریت و بازارگردانی صندوق سرمایه 
از طریق سیستم  ها قابل خرید و  های معامالت آنالین و کارگزاری این صندوق با نماد معامالتی »زر« 

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

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

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

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

 
 گذاری با درآمد ثابت قابل معامله آسمان امید صندوق سرمایه بازارگردانی  

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

تاریخ  شرکت   در  صندوق  این  است.  امید  سرمایه  تأمین  شرکت  آن  بازارگردان  و  آسمان  سبدگردان 
آدرس    397 /0 /30 به  آن  وبسایت  در  صندوق  این  اطالعات  است.  نموده  فعالیت  به  آغاز 

asemanomid.com در دسترس است. 
 

( »مرکز سرمایه   گذاری آنالین امید« )امیدفاندز
امید   تأمین سرمایۀ  تسهیل دسترسی سرمایه   1398سال  از  شرکت  راستای  به صندوقدر  های  گذاران 

سامانۀ صندوقسرمایه  توسعۀ  به  اقدام  خود،  مدیریت  تحت  سرمایهگذاری  یک  های  قالب  در  گذاری 
« نمود. اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق  د یام  نیآنال  گذاریه ی سرما  مرکز مجموعۀ متمرکز با عنوان » 

دام های تحت مدیریت شرکت، اقگذاری در هریک از صندوقتوانند نسبت به سرمایهاین سامانه می
 است. omidibfunds.irگذاری آنالین امید« نمایند. نشانی تارنمای »مرکز سرمایه 

 
 در دسترس شركت   ی منابع مال 

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

شده در بورس و فرابورس، گواهی سپردۀ بانکی  نقدشوندگی باال مانند انواع اوراق با درآمد ثابت پذیرفته 
،  39/99/1499شرکت تأمین سرمایۀ امید در تاریخ   های جاریدارایی گردد.  گذاری می و امثال آن سرمایه 

میلیارد    754 ،29  معادل  درصد(  83   حدود)   میلیارد ریال بوده است. بخش عمدۀ این مبلغ  24،984مبلغ  
به  ،ریال کوتاه گذاریسرمایه   مربوط  میان  های  این  از  که  است  ریال  956 ،4مدت  به   میلیارد    مربوط 

میلیارد ریال به صورت موجودی نقد   68بعالوه بوده است. گذاری های سرمایه گذاری در صندوق سرمایه 
می   هابانکنزد   حدود  شود.  نگهداری  در  دارایی   4،169همچنین  از  ریال  جاریهامیلیارد  به    ی  مربوط 

های غیرجاری شرکت تأمین سرمایه امید در  جمع دارایی  ها است. های تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی
بوده است که بخش عمدۀ آن دارایی  269مبلغ  در حدود    99/1499/ 39تاریخ   های ثابت  میلیارد ریال 

گذاری با درآمد  سرمایه   مدیریت صندوق همچنین شرکت تأمین سرمایۀ امید،    شود.مشهود را شامل می 
گذاری بذر امید آفرین به حجم  میلیارد ریال، صندوق سرمایه   71,291ثابت گنجینه امید ایرانیان به حجم 

صندوق  ، میلیارد ریال 874 ،3گذاری زرافشان امید ایرانیان به حجم میلیارد ریال، صندوق سرمایه  3،321
به    مهر  ۀگذاری مشترک گنجینصندوق سرمایه ،  میلیارد ریال  799 ،28به حجم    گذاری امید انصارسرمایه 
و صندوق    میلیارد ریال  559به حجم    نوید انصارگذاری مشترک  صندوق سرمایه   ،میلیارد ریال  411حجم  

وجوه  را برعهده دارد.    میلیارد ریال  18،765گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به حجم  سرمایه 
مدیریت صندوق  سرمایه هتحت  و  ای  قوانین  چارچوب  در  صندوق  نوع  و  ماهیت  به  توجه  با  گذاری 

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

http://www.omidibfunds.ir/
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 نقدینگی شرکت 
پایان سال مالی    درصد افزایش را نسبت به  34حدود    99/1499/ 39های جاری شرکت در  حجم دارایی

های  گذاری سرمایه   قابل توجه در دهد که ناشی از افزایش  نشان می   99/1399/ 39  گذشته یعنی تاریخ 
های جاری  های تجاری و غیرتجاری در دورۀ مالی مورد گزارش است. حجم بدهیدریافتنی مدت و  کوتاه 

  937 ،2ماه از    12طی    و  داشته  درصد افزایش  273نسبت به ابتدای سال مالی،    99/1400/ 39در تاریخ  
  سود سهام پرداختنی   افزایشیافته است که ناشی از    افزایشمیلیارد ریال    698 ،7میلیارد ریال به رقم  

،  99/1399/ 39ماهۀ منتهی به    12نسبت به دورۀ    39/99/1400ماهۀ منتهی به    12است. درآمد عملیاتی در  
به   است  8نزدیک  داشته  کاهش  از    درصد  ناشی  تغییر  این  عمدۀ  از در    کاهشکه  حاصل  سود 

رگردانی در این دوره نسبت به  های بازا. همچنین هزینه ( بوده استکاهش  درصد   49)ها  گذاری سرمایه 
میلیارد ریال به رقم حدود    194داشته است و از رقم    افزایشدرصد    519مشابه سال مالی قبل حدود    ۀدور

 70 بیش از  با این وجود درآمد شرکت از محل ارائه خدمات با رشد    میلیارد ریال رسیده است.  644
  آذر  30ماهۀ منتهی به    2 میلیارد ریال برای دورۀ    3،364درصدی نسبت به دورۀ مشابه قبلی، به رقم  

 افزایش داشته است.   400 
 

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

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

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

ریال بوده    میلیارد   24،984  مبلغ   1499/ 99/ 39های جاری شرکت در تاریخ  جمع کل دارایی تر اشاره شد،  که پیش 
سرمایه  ترکیب  نمودار  که  در  آن  حدود    ( 9) گذاری  نمودار  این  اساس  بر  است.  از    83 قابل مشاهده  درصد 

شرکت  دارایی  جاری  سرمایه های  کوتاه گذاری را  حدود    مدت های  است.  شده  جزو    16/ 6شامل  درصد 
شامل    درصد   9/ 999درصد شامل موجودی نقد و    9/ 27  همچنین  ها است.  تجاری و سایر دریافتنی   های دریافتنی 

 ها است. پرداخت پیش 
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 1400/ 09/ 30های جاری شرکت در تاریخ  (: ترکیب دارایی 9نمودار ) 

 
 

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

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

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

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

ای پایش شده و در صورت عدم کسب  انی ناکارآمد، نیروی انسانی شرکت به صورت دوره نیروهای انس
انسانی در شرکت تأمین سرمایۀ    ۀ برای تقویت هر یک از اجزای سرمای   شوند.یهای الزم جایگزین مصالحیت

 گیرد:  امید اقدامات زیر انجام می 
مشاغلی که تحقق اهداف سازمان در گرو انجام  شناسایی مشاغل استراتژیک شرکت )منظور شناسایی   -

 باشد(؛  ی مؤثر آنها م 
 های بهبود؛ گیری مستمر سط  شایستگی کارکنان و استفاده از برنامه اندازه  -
 گیری و تجزیه و تحلیل میزان رضایت شغلی کارکنان؛ اندازه  -
 های اصالحی برای افزایش رضایت شغلی؛ سازی برنامه پیاده  -
 مسیرهای شغلی و جداول جانشینی برای مشاغل سازمان؛   ۀ تهی  -
 استفاده از اطالعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آنها؛  -
های سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای  ها و فرصت ها، مشاوره ارائه آموزش  -

 سط  یادگیری مناسب هستند. 
 

 
 

پیش پرداخت ها
0.0%

دریافتنی های تجاری و 
سایر دریافتنی ها

16.6%

سرمایه گذاری های کوتاه 
مدت
 83.1%

موجودي نقد
0.3%
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 تفکیک تحصیالت فراوانی منابع انسانی به (: 19جدول )
 فراوانی نیروی انسانی  سطح تحصیالت  ردیف

 8 دکتری  یدانشجوو دکتری  1
 47 فوق لیسانس   یدانشجوو  فوق لیسانس 2
 21 لیسانس   یدانشجوو  لیسانس 3
 6 فوق دیپلم یدانشجوو فوق دیپلم  4
 9 دیپلم  5

 91 جمع 

 
 تحصیالت (: فراوانی منابع انسانی به تفکیک  10نمودار )

 

 
 روابط مهم با ذینفعان 

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

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

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

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

امید    ۀ سرمای ... در میان معیارهای مشتری مناسب ارزیابی شده است، لذا وضعیت ریسک شهرت شرکت تأمین 
امید با    ۀ نظر در جایگاه متوسطی قرار دارد. از نظر توجه به کارکنان و منابع انسانی، شرکت تأمین سرمای   از این 
های خبره و دانشی را به حداقل میزان ممکن  سازی سیستم گریدینگ شغلی، ریسک از دست دادن نیرو پیاده 

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

دکتری و دانشجوی دکتری
9%

ی فوق لیسانس و دانشجو
فوق لیسانس

 52%

لیسانس و دانشجوی  
لیسانس

23%

پلمفوق دیپلم و دانشجوی فوق دی
6%

دیپلم 
10%
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های پیش روی شرکت تأمین سرمایه امید در ارتباط با مشتریان، ریسک از دست دادن  همواره یکی از ریسک 
های مختلف  خدمات باکیفیت در حداقل زمان در بخش   ارائه مشتریان بوده که در این راستا تالش شده است با  

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

 
 نفعان شرکتروابط مهم با ذی: (20جدول )

 1تاثیرگذار های اهرم  انتظارات  ذینفع  ردیف

1 

 مشتریان 
)صاحبان  

کسب و کار و  
های  شرکت 

و  تولیدی 
خدماتی، 

های  شرکت 
بورسی و غیر  

 بورسی( 

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

 هانرخ 

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

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

 بازار سرمایه 

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

 مستندات توسط متقاضی ارائه تاخیر در   •
 بدهی متقاضی  -داراییتطابق راهکار تأمین مالی با وضعیت  •

 وضعیت رونق و رکود در بازار سرمایه  •

2 
سهامداران  

 شرکت 

 های توزیع سود سیاست • سودآوری بیشتر  •
 افزایش سرمایه شرکت  سیاست  • های گروه تأمین مالی شرکت  •
 عدم تنوع در حوزه فعالیت و افزایش ریسک تأمین مالی  • سازی هزینه بهینه •
 تصویب برنامه و بودجه  • مقررات رعایت قوانین و  •
آیین  • دستورالعملداشتن  و  -نامه 

 مصوب ایه
 های مدیریتی مشیاستفاده از نفوذ و کنترل جهت تعیین خط •

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

3 
سازمان بورس  
و اوراق بهادار و  

 هابورس

شرکت  • مالی  تأمین  در  های تسریع 
مشاوره   خدمات  و  متقاضی 

 گذاری و تاسیس صندوق سرمایه 

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

روش بهره  • از  نوین  گیری    ارائه های 
 خدمات 

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

و    ارائه • کیفیت  با  مالی  خدمات 
 رقابتی

 های متقاضی پذیرش الزامات سختگیرانه برای پذیرش شرکت  •

طریق   • از  مالی  تأمین  سهم  افزایش 
 بازار سرمایه 

 قوانین و مقررات ناظر بر صدور مجوزهای تأمین مالی  •

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

ابزارها   • از  حمایت  و  توسعه 
 ونهادهای مالی 

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

4 
و  هابانک 

سسات پولی  ؤم
 و اعتباری

بنگاه  • مالی  نرخ تأمین  با  های ها 
 زمان کوتاهتر تر یا در ارزان 

سپرده  • سرمایه تشویق  به  حساب گذاران  در  سپرده  گذاری  های 
 هاگذاری صندوق بانک به جای واحدهای سرمایه 

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

 کارکنان  5

دستورالعمل • و  مصوب  قوانین  های 
 منابع انسانی 

 تاخیر در ارائه گزارش  •

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

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

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

 بانک سپه  6
 برای شرکت تأمین منابع مورد نیاز  • جذب منابع  •

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

7 
های  شرکت 

 گروه 

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

 ترین هزینه کم

 دولت  8

 تر تأمین مالی سریع •

 هاهای فناوری برای پیشبرد اهداف و برنامه اندازی سامانهراه  •
کم • کارمزد  یا  و  سود  از  دریافت  تر 

 دولت 
حوزه   • در  مقررات  و  قوانین  رعایت 

 مالیاتی، بیمه 

9 
های  شرکت
 بندی رتبه 

دهی  ها برای رتبهسازی شرکتآماده •
 بندی های رتبه شرکت

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

10 
های  شرکت

 شتاب دهنده 
 هارائه راهکار تأمین مالی برای طرح ا •

 پیشبرنده و توسعه بازارهای شرکت  •
 افزایش درآمد شرکت  •

 
 محیط عملیاتی    های ها و تهدید فرصت 

ها  محیط عملیاتی تأمین سرمایه امید با استفاده از مدل پورتر مورد بررسی قرار گرفته و فرصت   ( 21) در جدول  
 و تهدیدات محیطی مرتبط با هر عامل ذکر شده است. 

 
 ها و تهدیدهای محیط عملیاتی شرکت فهرست فرصت (:  21جدول ) 

شرح  
 عوامل

 تهدید  فرصت  عوامل اصلی محیط عملیاتی

تأمین 
کنندگان 

 

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

 های هلدینگ گروه شرکت

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

کاهش سط    احتمال  و  هدف  مشتریان 
 درآمدها 

 هادولت و شهرداری 

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

سازی در سبد تعهدات و انتشار اوراق تنوع  •
 بدهی

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

 شرکتی 
شهرداری  • اوراق  تمکین نکول  عدم  و  ها 

دولت و یا سایر ضامنین به پرداخت سهم 
 خود

 ناظر و قانونگذار نهاد 
های افزایش همکاری و هماهنگی در حوزه 

 مختلف 

انواع    ارائهعدم صدور مجوز های الزم در   •
 خدمات مالی 

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

دهنده خدمات  ارائه های شرکت 
 افزاری داخلی و خارجی نرم 

توسعه خدمات مالی موجود و رفع نواقص   •
 احتمالی 

 خدمات مالی نوین  ارائههمکاری در زمینۀ   •
 تسهیل ارائه خدمات قبلی به مشتریان  •
تجربیات شرکت  • و  دانش  از  های  استفاده 

المللی در جهت بهبود کسب افزاری بین نرم 
 و کار یا تشکیل نهادهای مالی جدید 

فعالیت  • از  مناسب  پشتیبانی  به  عدم  ها 
 شیوه مطلوب 

فعالیت  • امکان توسعه  به  عدم  های جدید 
 دلیل انحصار 

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

 صورت اتصال به شبکه اینترنت 
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شرح  
 عوامل

 تهدید  فرصت  عوامل اصلی محیط عملیاتی

ها در صورت استفاده امکان افزایش هزینه  •
 المللی های بین از خدمات شرکت

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

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

 وریبهره 
های عمومی تخصصی و سپاری دوره برون •

 ای مورد نیاز بازار سرمایه حرفه 

آموزش   • از  انسانی  نیروی  استقبال  عدم 
 ای تخصصی و حرفه 

های تخصصی باکیفیت  آموزش   ارائهعدم   •
 ا همراستا با اهداف ی
عدم وجود چنین سازمانی در حیطه کاری   •

 هامدیریت دارایی 
هزینه  • افزایش  برگزاری  امکان  های 

 های آموزشی دوره 

 هابانک 

همکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز  •
 تأمین سرمایه 

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

 مدیریت 
 مندی از خدمات بانکی باکیفیت بهره  •

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

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

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

 هابانک 

نهادهای مالی در خارج از کشور  
، هابانک ها، شامل صندوق

 ها ها، تأمین سرمایه بیمه

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

امکان ورود منابع مالی جدید و افزایش  •
 درآمد تأمین سرمایه 

وجود  • کشور  در  ریسک  پوشش  ابزارهای 
 ندارد 

 بندی رتبههای عدم وجود شرکت •
شرکت • جدی  رقیب  عنوان  تأمین به  های 

 سرمایه تلقی شوند 

خریداران 
 

های متقاضی تأمین  شرکت 
 مالی 

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

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

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

 های موفق در بازار سرمایه مالی 

و زیان ناشی از بازارگردانی و   احتمال ضرر •
 بلندمدت 

نکول  • متعاقب  برند شرکت  ارزش  کاهش 
 های متقاضی شرکت 

 هاتأمین سرمایه
فروش   • با  سرمایه  کفایت  وضعیت  بهبود 

 بخشی از اوراق منتشره 

در   • زنی  چانه  قدرت  دریافت  افزایش 
 های باالتر سود نرخ 

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

 هابانک 

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

 تعهدات جدید 
استفاده از ظرفیت شعب بانک در جذب  •

 هامنابع برای صندوق 

مقررات   • و  قوانین  در  و تغییر  پول  بازار 
 هاافزایش محدودیت 

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

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

 تهدید  فرصت  عوامل اصلی محیط عملیاتی

 های بازنشستگی صندوق 
 های ضمانت صندوق 

نهادهای مالی )از جمله  
گذاری  های سرمایه صندوق 

 مشترک(

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

 سرمایه 
گذاران تأمین ایجاد تنوع در ترکیب سرمایه  •

 سرمایه 

تملک   • تحت  بدهی  اوراق  فروش  احتمال 
دوره صندوق  در  بازنشستگی  های  های 

زمانی مشخص مانند پایان سال و یا نیاز 
 به نقدینگی 

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

در ارائه خدمات در    هابانک عدم رقابت با   •
 صورت پرداخت نرخ مشابه 

 گذاران خارجی سرمایه 
افزایش  • و  جدید  مالی  منابع  ورود  امکان 

 درآمد تأمین سرمایه 

های  خروج ناگهانی از بازار به دلیل تحریم •
 المللی بین

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

بازارهای کاالی جایگزین 
 

 تسهیالت بانکی )ریالی و ارزی( 
ارائه بسته تأمین مالی بصورت تسهیالت و  •

 اوراق بدهی 
از متقاضیان تأمین  • از دست دادن برخی 

 مالی 

بازارهای غیرمتشکل )سرمایه  
 گذاران بخش خصوصی( 

با   • ارتباط  برقراری  گذاران سرمایه امکان 
مالی  تأمین  عنوان  به  کننده خصوصی 

 مکمل 

از متقاضیان تأمین  • از دست دادن برخی 
 مالی 

 بازار پول 
 بازار ارز 

 انواع اوراق بهادار غیربورسی 
 بازار مسکن 
 بازار طال و 
 هاسایر دارایی 

بانکداری    ارائه • نوین  خدمات  انواع 
حوزه سرمایه  در  به  گذاری  جدید  های 

 فعاالن بازارهای موازی 

دلیل   • به  سرمایه  جذب  در  محدودیت 
 جذابیت بازارهای موازی 

خدمات تأمین مالی از سوی بازار پول   ارائه  •
اعتباری و ...(   ، موسسات مالی وهابانک )

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

 به دلیل جذابیت بیشتر 

ب 
س

رقبای ک
وکار 

 

 هاتأمین سرمایه

  ارائهظهور حوزه های جدید کسب و کار و  •
 خدمات نوین 

و  • بدهی  اوراق  انتشار  در  تشکیل سندیکا 
 پذیرش تعهدات 

حوزه  • در  تجربیات  و  دانش  های  تبادل 
 مختلف 

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

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

 در بازار 

 های کارگزاری شرکت 
های مشاوره  شرکت 

 گذاری سرمایه 

فراهم  با  درآمد  زمینه افزایش  های کردن 
در   بانکداری   ارائه همکاری  خدمات 

 گذاری سرمایه 

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

 شعب

 هابانک 
گذاران بالقوه متقاضی خرید  جذب سرمایه  •

 واحدهای صندوق توسط بازار پول
 های مشترک تأمین مالیپروژه همکاری در   •

گذاری در  گذاران به سرمایه تشویق سپرده  •
جای  حساب  به  بانک  سپرده  های 

 هاگذاری صندوقواحدهای سرمایه 
 ترهای ارزان ها با نرخ تأمین مالی بنگاه  •

 هادهنده شتاب 

به   • مشترک  فعالیتهای  قالب  در  همکاری 
حوزه   در  های  گذاری سرمایه خصوص 

 خطرپذیر 
سودآوری   • از  حاصل  درآمد  افزایش 

 های نوآورانه طرح 
سایر  • با  رقابت  توان  افزایش 

حوزه سرمایهتأمین  در  جدید  ها  های 
 فعالیت 

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

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

 

 خارجی های تأمین سرمایه 

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

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

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

 جدید فعالیت 
 ها داخلیخارجی پروژه امکان تأمین مالی  •
پروژه  • ارزی  مالی  از  تأمین  خارجی  های 

 Fundطریق تشکیل 

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

 سرمایه 
 بندی های رتبهعدم وجود شرکت •

المللی  تأسیس شعب بین 
 توسط تأمین سرمایه داخلی 

افزایش دانش و تجربه فعالیت در سط    •
 المللی بین

انجام  • طریق  از  درآمدها  سط   افزایش 
 پروژه های خارجی 

تأمین بهره  • سایر  تجربیات  از  گیری 
 های فعال در بازارهای خارجی سرمایه 

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

های قانونی و مقرراتی در خارج محدودیت  •
 از کشور 

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

ت 
دول

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

 های اجرایی مصوب نامه آیین 

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

 قوانین و مقررات 

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

 مختلف 

انواع    ارائهعدم صدور مجوز های الزم در   •
 خدمات مالی 

 عدم رفتار یکسان با نهادهای مالی  •

 

 آنها  با  مرتبط  ی ها ک س ی ر  و  ی مال  ی ابزارها  از  استفاده  زان ی م  و  ت ی ماه 
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی  

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

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

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

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

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

را به نحو مناسب    گذاری سرمایه های متنوع در صنعت بانکداری  ها و تأمین مالی، ریسک ناشی از فعالیت دارایی 
می  جلسات  پوشش  مستمر  و  مداوم  تشکیل  با  است  کرده  تالش  نیز  امید  سرمایه  تأمین  شرکت  و  دهد 

گذاری، نسبت به بکارگیری انواع ابزارهای مالی )مانند اختیار  رسی و سرمایه های مدیریت ریسک، حساب کمیته 
های خود  معامله سهام، آتی سهام، آتی سبد سهام و اوراق اختیار تبعی فروش( برای مدیریت و پوشش ریسک 

 اقدام کند. 
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 ها و تعهدات شرکت ی بده 
درصد    49شود  دهد. همان طور که مشاهده می نشان می   1499/ 99/ 39تاریخ    در های شرکت را  بدهی   ( 11) نمودار  

های شرکت  درصد از بدهی   27  حدود  است. همچنین سود سهام پرداختنی  های شرکت مربوط به  از بدهی 
های تجاری  پرداختنی مربوط به    مابقی و    ها دریافت پیش درصد مربوط به    13  ، های بلندمدت پرداختنی مربوط به  

 مالیات پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان است. ها،  و سایر پرداختنی 
 

 1400/ 09/ 30های شرکت در تاریخ  ترکیب بدهی (:  11نمودار ) 

 
 

ی شرکت   مربوط به های  اطالعات و نسبت   رتبۀ اعتبار
خصوص پرداخت به موقع بدهی را نشان  رتبۀ اعتباری شرکت، ارزیابی مستقلی از توانایی شرکت در  

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

 گذاری کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. سرمایه 
های کمی شامل احتمال  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.    ده ها در طول  دهند. این آماره نتایج مشابهی به دست می 

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

 سالمت مالی است. وضعیت ورشکستگی در 
 

 های فعالیت شرکتورشکستگی طی سالهای روند تغییرات شاخص(: 22جدول )
 400  399  398  1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 شاخص 

 احتمال
 ورشکستگی 

 Z1 42/4 82/4 91/2 45/6 93/6 89/6 46/4 50/9   /26 86/6ن آلتم
 Z2 17/3 44 /3 17/2 63/4 5 93/4 21/3 74/6 49/ 8 92/4آلتمن 
 Z3 337/11 41/12 62/7 79/14 87/15 81/15 24/11 46/29 55/49 97/ 4آلتمن 

  /84 4/ 05 94/2 42/2 87/3 67/4 39/3 83/1 95/5 88/3 مدل اسپرینگیت 
 - 53/5 - 58/7 - 7 - 7 - 7 -6 -8 -5 - 7 - 7 مدل زمیجوسکی 

سود سهام پرداختنی
49.1%

های بلند پرداختنی
مدت
26.6%

پیش دریافت ها 
13.0%

های تجاری و سایر پرداختنی هاپرداختنی
7.6%

مالیات پرداختنی
3.3%

نذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنا
0.3%
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برای  نسبت   (23)در جدول   شرکت  مالی  به   9های  دوره های  و    399 / 09/ 30،  398 / 09/ 30  ماهۀ منتهی 
 ای ارائه شده است: به صورت مقایسه   400 / 09/ 30

 
 30/09/1400و   30/09/1399 ،30/09/1398ماهۀ منتهی به   12های های مالی شرکت برای دورهنسبتمقایسۀ  (:23جدول )

 های مالی نسبت
 ماهۀ منتهی به  12

30/09/1398 
 ماهۀ منتهی به  12

30/09/1399 
 ماهۀ منتهی به  12

30/09/1400 
 79% 92% 83 % حاشیه سود خالص
 84% 95 % 91% حاشیه سود عملیاتی 

 ROE %23 %37 %32بازده حقوق صاحبان سهام 
 28/3 18/9 58/5 نسبت جاری 

 17،376 672،16 19،834 سرمایه در گردش خالص )میلیارد ریال( 
 41% 16% 16% نسبت بدهی 
 59% 84% 84% نسبت مالکانه 

 
،  398 / 09/ 30ماهۀ منتهی به    2 های  های مالی شرکت طی دوره مقایسۀ نسبت ،  ( 2 ) مجموعۀ نمودارهای  

 نمایند. را ارائه می   400 / 09/ 30و    399 / 09/ 30
 

 گذشته   مشابه   های با دوره   1400/ 09/ 30  ماهۀ منتهی به   12  های مالی شرکت طی دورۀ یسۀ نسبت مقا (:  12نمودار ) 
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 تحلیلی از تعهدات شرکت تأمین سرمایه امید 
 دهد. نشان می   1499سال    ماه   آذر در پایان    را  های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید اوراق و صندوق   (، 24جدول ) 

 
 1400سال    ماه   آذر های تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید در پایان  و صندوق بهادار  اوراق  (:  24جدول ) 

 ضامن  ناشراوراق بهادار /مدیر صندوق  یادداشت  نوع اوراق
 سررسید اوراق ایجاد تعهد

درصد/تعداد  
حداقل معامالت 
روزانه مورد تعهد  

 بازارگردان

نرخ سود 
 )درصد(

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

 میلیون ریال  میلیون ریال  تاریخ تاریخ

 الف: اوراق پذیرفته شده در بورس و فرابورس 
 1,500,000 0 29 درصد  1 1399/11/17 1395/11/17 سازمان برنامه و بودجه كل كشور  وزارت امور اقتصاد و دارایی  صكوك اجاره دولتی آپرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه    سالمت صكوك مرابحه بیمه 
 اجتماعي

 1,500,000 0 29 درصد  2 1399/11/18 1395/11/18 سازمان برنامه و بودجه كشور 

سلف موازی استاندارد نفت خام  
 سبک 

 1,000,000 0 18 درصد  2 1399/12/03 1398/07/03 سازمان برنامه و بودجه كل كشور  وزارت اقتصاد و دارایی 

شرکت گروه صنعتی ایران    ایران خودروصکوک رهنی 
 خودرو 

 1,500,000 0 16 درصد  2 1400/04/31 1398/04/31 بانک سپه

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

شرکت گروه صنعتی ایران    صکوک مرابحه ایران خودرو
 خودرو 

 1,000,000 1,000,000 18 درصد  2 1400/12/05 1396/12/05 بانک ملت 

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

شرکت ایرانی تولید اتومبیل    صکوک مرابحه سایپا
 سایپا

 2,500,000 2,500,000 16 درصد  5 1400/12/20 1397/12/20 بانک سپه

شرکت توسعه نفت و گاز صبا    منفعت صبا اروند
 اروند

 1,000,000 1,000,000 19 درصد  1 1400/11/13 1397/11/13 شرکت ملی نفت ایران

 1,000,000 1,000,000 18 درصد  2 1402/04/09 1398/10/09 سازمان برنامه و بودجه كل كشور  وزارت اقتصاد و دارایی  اوراق منفعت دولتی
شرکت ایرانی تولید اتومبیل 

 اوراق مرابحه  -سایپا 
شرکت ایرانی تولید اتومبیل   

 سایپا
 4,000,000 4,000,000 18 درصد  4 1403/08/21 1399/08/25 بانک سپه

اوراق  -گل گهر  -اوراق صکوک
 صکوک 

 صنعتی و معدنی گل گهر  
سهام شرکت صنعتی و معدنی گل  

 گهر و توسعه صنعتی گهر زمین 
 6,000,000 6,000,000 29 درصد  2.5 1403/09/10 1399/09/10

اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهر  
 تبریز

 0 465,000 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی  شهرداری تبریز  

قطار   2اوراق مشارکت خط 
 شهری تبریز 

 0 3,000,000 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی  شهرداری تبریز  
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 ضامن  ناشراوراق بهادار /مدیر صندوق  یادداشت  نوع اوراق
 سررسید اوراق ایجاد تعهد

درصد/تعداد  
حداقل معامالت 
روزانه مورد تعهد  

 بازارگردان

نرخ سود 
 )درصد(

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

 میلیون ریال  میلیون ریال  تاریخ تاریخ

اوراق مشارکت توسعه ناوگان  
 حمل و نقل عمومی کرمانشاه

 0 400,000 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه  

اوراق مشارکت خط یک قطار  
 شهری کرمانشاه 

 0 1,500,000 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه  

 0 2,000,000 29 درصد  2.5 1403/11/11 1399/11/13  توسعه مالی مهر آیندگان  اجاره مهر آیندگان 
اوراق سلف موازی استاندارد نفت  

 خام سنگین 
 0 7,500,000 19 درصد  5 1402/06/17 1399/12/17  توسعه نفت و گاز صبا اروند  

اوراق سلف موازی استاندارد نفت  
 خام سنگین 

 0 10,000,000 19 درصد   3 1402/06/19 1399/12/19  توسعه نفت و گاز صبا اروند  

شرکت ایران خودرو)سهامی    صکوک مرابحه ایران خودرو
 عام( 

 0 5,000,000 18 درصد   3 1404/01/14 1400/01/16 بانک سپه

قطار   2خط  4اوراق مشارکت فاز 
 شهری اصفهان 

 شهرداری اصفهان  
- سازمان برنامه و بودجه کشور

 بانک سپه - شهرداری اصفهان
 0 4,300,000 18 درصد  5 1404/04/28 1400/04/28

شرکت ایرانی تولید اتومبیل    صکوک مرابحه سایپا
 سایپا

 0 2,500,000 18 درصد   3 1404/09/24 1400/09/24 بانک تجارت 

 24,000,000 55,165,000       جمع 
و فرابورس ب: اوراق پذیرفته نشده در بورس   
اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهر  

 تبریز
 465,000 0 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی  شهرداری تبریز  

قطار   2اوراق مشارکت خط 
 شهری تبریز 

 3,000,000 0 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/31 بانک ملی  شهرداری تبریز  

اوراق مشارکت توسعه ناوگان  
 حمل و نقل عمومی کرمانشاه

 400,000 0 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه  

اوراق مشارکت خط یک قطار  
 شهری کرمانشاه 

 1,500,000 0 18 درصد   3 1403/04/31 1399/06/26 بانک سپه شهرداری کرمانشاه  

 0 1,700,000 18 درصد  5 1404/04/28 1400/04/28 بانک سپه شهرداری کرمانشاه  1-1-33 قطار شهري کرمانشاه  1خط  1فاز 
توسعه و نوسازي ناوگان حمل و 

 نقل عمومی شـهر کرمانشاه 
 0 1,000,000 18 درصد  5 1404/04/28 1400/04/28 بانک سپه شهرداری کرمانشاه  33-1-1

نقل  تکمیل ناوگان حمل و 
 عمومی شهر زنجان 

 0 600,000 18 درصد  5 1404/04/28 1400/04/28 بانک سپه شهرداری زنجان  33-1-1

 5,365,000 3,300,000       جمع 



 تفسیری مدیریت گزارش 
 

   

51  
  

 

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

 ضامن  ناشراوراق بهادار /مدیر صندوق  یادداشت  نوع اوراق
 سررسید اوراق ایجاد تعهد

درصد/تعداد  
حداقل معامالت 
روزانه مورد تعهد  

 بازارگردان

نرخ سود 
 )درصد(

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

 میلیون ریال  میلیون ریال  تاریخ تاریخ

 29,365,000 58,465,000       جمع 
 :گذاریسرمایه های  صندوق

  گذاریسرمایه های  صندوق
 آسمان امید 

 1397/11/30 سرمایه امید تأمین  شرکت سبدگردان آسمان  33-1-2
عمر محدود و  

 قابل تمدید 
 6,740,436 7,762,146 21 واحد   599.999

بذر امید  گذاریسرمایه صندوق 
 آفرین 

 1392/09/06 تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید  33-1-2
عمر محدود و  

 قابل تمدید 
 2,987,414 3,457,529 (17) واحد   3.599.999

  گذاریسرمایه های  صندوق
 زرافشان امید ایرانیان 

 1396/08/17 تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید  33-1-2
عمر محدود و  

 قابل تمدید 
 4,217,266 3,725,930 19 واحد  199.999

 13,945,116 14,945,605       جمع 
 43,310,116 73,410,605       جمع کل 
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 دهد. نشان می   1499سال    ماه   آذر در پایان    را   های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امید صندوق اطالعات مربوط به    (، 25جدول ) 
 

 )میلیون ریال(   1400/ 09/ 30سالی مالی منتهی به    در   های تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ امید صندوق اطالعات مالی  (:  25جدول ) 

 عنوان حساب 

 30/09/1399در تاریخ  30/09/1400در تاریخ 

گنجینه امید  
 ایرانیان 

بازارگردانی  
 امید ایرانیان 

بذر امید  
 آفرین 

زرافشان 
 اميدايرانيان 

گنجینه  
 مهر

 جمع  نوید انصار امید انصار 
گنجینه امید  

 ایرانیان 

بازارگردانی  
امید  

 ایرانیان 

بذر امید  
 آفرین 

زرافشان 
 اميدايرانيان 

 جمع  نوید انصار امید انصار  گنجینه مهر 

 74,221 461 1,768 92 66 19,283 61,551 9 29,331 2,994 9 22,892 16 9 3,519 9 های فی مابین با کارگزاران حساب 

 259,694 9 9 9 9 9 196 259,498 15,194 9 9 9 9 9 196 14,998 های دریافتنیحساب سایر 

 1,229,257 12,696 489,495 6,825 4,577 54,948 6,126 654,599 2,322,196 16,941 894,498 12,149 8,355 55,799 158,831 1,266,622 های دریافتنی تجاری حساب 

تقدم  گذاری در سهام و حق سرمایه 
 ها شرکت

52,779,588 18,592,685 
3,345,43

7 
3,939,996 363,724 26,594,194 567,393 196,982,937 19,397,367 4,573,666 3,992,694 4,263,436 361,791 28,828,188 768,675 61,195,727 

 49,621,983 77,791 25,269,345 12,951 9 9 458,968 14,813,728 32,468,165 4,639 14,939,359 29,196 39 9 259,695 18,144,345 نقد و بانک

 3,391 67 876 329 497 265 585 862 7,693 152 1,125 1,199 567 569 1,189 2,991 های آتی مخارج انتقالی به دوره 

 72,208,454 هاجمع دارایی 
18,925,93

5 
3,401,706 3,938,974 419,971 41,439,077 591,219 140,925,336 35,027,045 5,100,102 3,068,190 4,268,486 380,998 54,571,672 859,690 103,276,183 

 (41,756) ( 12,211) ( 19,881) (346) 9 (1) ( 784) (8,533) (42,196) (12,164) ( 18,259) (1,181) 9 (1) (1,497) (9,184 ) های پرداختنی به ارکان صندوق حساب 

 9 9 9 9 9 9 9 9 (13,868) 9 9 9 9 9 9 (13,868) دریافتی بانکی های پیش  حساب 

 9 9 9 9 9 9 9 9 (1,314) 9 (1,314) 9  9   پیش دریافت

های تعلق گرفته پرداخت  ذخایر هزینه 
 نشده 

(629,629) (159,464) (66,431) (49,748 ) ( 7,495) (12,669,596) (29,415) (13,593,688) (196,587 ) (34,985 ) (79,333) (43,917) (3,124) (14,385,119 ) (5,229 ) (14,747,385 ) 

 (4,756) 9 (3,916) 9 (398) ( 442) 9 9 (1,592) 9 9 9 ( 779) (813) 9 9 های پرداختنی تجاری حساب 

 (582) 9 9 9 9 9 9 (582) (169,673) 9 ( 42,677) 9 9 ( 12,832) 9 (195,164) های فی مابین با کارگزاران حساب 

 ( 127,781) (799 ) (166,179) 9 9 9 9 39,998 (166,982) 9 (6,879 ) 9 9 9 9 ( 159,212) های پرداختنی به سرمایه گذاران حساب 

 ( 49,619) 9 (5,893) 9 ( 7,895 ) (1,999) 9 (35,911) (15,623) 9 (94) 9 (14,945) (1,999) 9 ( 484) سایر پرداختنی 

 ( 8,586) ( 64,572) ( 81,077) ( 160,871) ( 917,541) ها جمع بدهی 
(12,729,810

 ) 
(32,579 ) 

(13,995,036
 ) 

(201,615 ) (35,769 ) (80,776 ) (51,220 ) (3,470 ) 
(14,580,889

 ) 
(18,140 ) 

(14,971,879
 ) 

 126,930,300 558,640 28,709,267 411,385 3,874,402 3,320,629 18,765,064 71,290,913 هاخالص دارایی 
34,825,43

0 
5,064,33

3 
2,987,414 4,217,266 377,528 39,990,783 841,550 88,304,304 

646,798,15 تعداد واحدهای صندوق 
9 

16,999,799 35,296,499 
67,575,55

2 
44,551 28,991,386 25,797  39,946,412 2,656,489 

26,646,49
9 

89,975,55
2 

44,452 39,653,946 34,283  

 57,335 94,319 1,172,099 110,221 صندوق  NAVارزش 
9,234,03

1 
1,021,995 

21,731,05
4 

 1,125,346 1,906,401 112,113 52,081 
8,492,93

6 
1,008,494 

24,547,15
2 
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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 شرکت گروه معامالت با اهمیت با اشخاص وابسته شامل معامالت با سهامداران، هم 

 گردد: این معامالت به اختصار ارائه می   ( 26) اصالحیۀ قانون تجارت و معامله با اشخاص وابسته است. در جدول    129
 

 معامالت انجام شده با اشخاص وابسته (:  26جدول ) 

 نوع وابستگی  وابستهنام شخص  شرح 
مشمول  

 129ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین قیمت 

 مبلغ  
)میلیون 

 ریال(

 سهامداران
 بله عضو هیأت مدیره  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 162,149 درآمد حاصل از بازارگردانی و تعهد اوراق بهادار طبق قرارداد 
 117,976 بهادار درآمد حاصل از سود اوراق  طبق اطالعیه عرضه

 1,599 درآمد ارزش گذاری سهام  طبق قرارداد  بله عضو هیأت مدیره  امید  گذاری سرمایه گروه مدیریت  

صندوق های تحت  
 مدیریت 

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید  گنجینه امید ایرانیان گذاریسرمایه صندوق 

 167,197 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 96,929 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد 

 39,735,429 فروش اوراق بهادار  سایر
 5,632,897 خرید اوراق بهادار سایر

 19,438 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
 4,898,859 گذاری سرمایه صدور واحد  طبق امید نامه
 5,858,236 گذاری سرمایه ابطال واحد  طبق امید نامه
 895 سود حاصل از اوراق بهادار  طبق قرارداد 
 63,949 درآمد حاصل از کارمزد ضمانت نقدشوندگی طبق قرارداد 

 269,899 در صندوق  گذاری سرمایه درآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

اختصاصی بازارگردانی   گذاریسرمایه صندوق 
 امید ایرانیان 

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید 

 176,735 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 89 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه

 1,883,427 فروش اوراق بهادار  سایر
 1,983,587 بهادارخرید اوراق  سایر

 59,445 در صندوق  گذاری سرمایه درآمد حاصل از سود  طبق امید نامه
 299,978 واریز وجه جهت خرید سهام خزانه طبق بخشنامه سازمان بورس اوراق و بهادار

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید  زرافشان امید ایرانیان گذاریسرمایه صندوق 

 61,592 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  نامهطبق امید 
 4 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه

 98,999 فروش اوراق بهادار  سایر
 5,691 خرید اوراق بهادار سایر

 1,984,758 گذاری سرمایه صدور واحد  طبق امید نامه



 30/09/1400منتهی به   شدهماهۀ حسابرسی  12های مالی صورت  بر اساس
 

 

54  

  

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

 نوع وابستگی  وابستهنام شخص  شرح 
مشمول  

 129ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین قیمت 

 مبلغ  
)میلیون 

 ریال(
 852,297 گذاری سرمایه ابطال واحد  طبق امید نامه
 93,397 در صندوق  گذاری سرمایه درآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید  بذر امید آفرین  گذاریسرمایه صندوق 

 86,414 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 14 صندوق هزینه های جاری   طبق امید نامه
 1,144,851 گذاری سرمایه صدور واحد  طبق امید نامه
 73,699 گذاری سرمایه ابطال واحد  طبق امید نامه
 (319,929) در صندوق  گذاری سرمایه سود )زیان( حاصل از سود   طبق امید نامه

 بله مدیران اجرایی  آسمان امید  گذاریسرمایه صندوق 

 22,676 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 43,416 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد 

 499,999 فروش اوراق بهادار  سایر
 593,869 خرید اوراق بهادار سایر

 17,179,573 گذاری سرمایه صدور واحد  طبق امید نامه
 16,799,122 گذاری سرمایه ابطال واحد  طبق امید نامه
 234,835 در صندوق  گذاری سرمایه درآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید  مشترک گنجینه مهر   گذاریسرمایه صندوق 

 4,534 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 88,455 فروش اوراق بهادار  سایر
 1,436 خرید اوراق بهادار سایر

 196 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه
 2,688 در صندوق  گذاری سرمایه درآمد حاصل از سود  طبق امید نامه

 بله تحت مدیریت تامین سرمایه امید  مشترک نوید انصار  گذاریسرمایه صندوق 

 11,662 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 171 های بازارگردانیهزینه  طبق قرارداد 

 5,988 گذاری سرمایه صدور واحد  طبق امید نامه
 ( 396) در صندوق  گذاری سرمایه سود )زیان( حاصل از سود   طبق امید نامه

 بله تامین سرمایه امید تحت مدیریت   امید انصار  گذاریسرمایه صندوق 

 138,319 گذاری سرمایه درآمد مدیریت صندوق های  طبق امید نامه
 73,669 هزینه های بازارگردانی طبق قرارداد 
 1,141 سود حاصل از اوراق بهادار  طبق قرارداد 

 3,361,346 فروش اوراق بهادار  سایر
 4,422,949 خرید اوراق بهادار سایر

 17,979 گذاری سرمایه صدور واحد  طبق امید نامه
 3,876 در صندوق  گذاری سرمایه سود )زیان( حاصل از سود   طبق امید نامه
 171 هزینه های جاری صندوق  طبق امید نامه

 226 هزینه های کارمزد بانکی  قرارداد طبق  بله امید  گذاریسرمایه سهامدار اصلی گروه  بانک سپه



 تفسیری مدیریت گزارش 
 

   

55  
  

 

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

 نوع وابستگی  وابستهنام شخص  شرح 
مشمول  

 129ماده 
 شرح معامله نحوه تعیین قیمت 

 مبلغ  
)میلیون 

 ریال(

سایر اشخاص  
 وابسته 

 112,996 درآمد حاصل از سود سپرده بانکی  مصوبه شورای عالی پول 
 1,199 درآمد ارزش گذاری و امکان سنجی طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  کویر تایر 

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

 599 درآمد ارزش گذاری سهام  طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  توسعه گوهران امید  گذاریسرمایه شرکت 
 19,486 کارگزاری معامالت اوراق بهادار طبق دستورالعمل سازمان بورس  بله مدیره عضو مشترک هیأت   کارگزاری بانک سپه
 1,879 کارگزاری معامالت اوراق بهادار طبق دستورالعمل سازمان بورس  بله عضو مشترک هیأت مدیره  کارگزاری بانک سینا

 1,999 ارزش گذاری سهام درآمد  طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  شرکت سنگ آهن گهر زمین 
 2,599 درآمد پیاده سازی حاکمیت شرکتی طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه

 899 درآمد ارزش گذاری سهام  طبق قرارداد  بله عضو مشترک هیأت مدیره  شرکت پتروامید آسیا 
 4,113 صندوق کارکنان طبق آیین نامه داخلی  بله مدیران اجرایی  موسسه فکر فردای امید

 1,955 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران اجرایی  احسان عسکری فیروزجانی
 1,996 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران اجرایی  مرضیه خزائی

 657 صدور واحد مدیران صندوق  نامهطبق امید  بله مدیران اجرایی  الیار مهاجررهبری 
 1,232 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران اجرایی  محمد محمدی 
 678 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران اجرایی  میالد رحمانیانی
 915 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران اجرایی  وجیهه خلیلی 

 549 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران اجرایی  مجتبی رستمی نوروزآباد 
 796 صدور واحد مدیران صندوق  طبق امید نامه بله مدیران اجرایی  ظاهر محمدی 
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 1400/ 09/ 30مورخ    مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته   (: 27جدول ) 

 وابستگی نوع  نام شخص وابسته شرح
های حساب 

دریافتنی  
 تجاری 

سایر  
 ها دریافتنی

های حساب 
پرداختنی  

 تجاری 

سایر  
 هاپرداختنی 

پیش  
 ها دریافت

سود سهام  
 پرداختنی 

مانده طلب 
  )بدهی( در 

30/09/1400 

مانده طلب 
)بدهی( در  

30/09/1399 

 سهامداران 

 شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

 عضو هیأت مدیره 

4,429 9 9 (19,557 ) (125,295) (639,749) (771,082 ) (67,224 ) 
 11 ( 944,651) (944,662) (259) 9 9 9 261 شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو 

 625 ( 1,190,312) ( 1,191,312) 9 9 9 1,999 9 گذاری امیدشركت گروه مدیریت سرمایه
 0 ( 21,582) ( 21,582) 9 9 9 9 9 ها کارکنان بانکانداز صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس 

 0 ( 1,900,261) ( 1,999,261) 9 9 9 9 9 هاگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکسرمایه 
 0 ( 171,692) (171,692) 9 9 9 9 9 عضو مشترک هیأت مدیره موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه

های صندوق
 تحت مدیریت

 گذاری گنجینه امید ایرانیانصندوق سرمایه

 تحت مدیریت تامین سرمایه امید

265,583 9 (141,442 ) 9 9 9 124,141 169,468 
 36,629 158,566 9 9 9 9 9 158,566 گذاری اختصاصی بازرگردانی امید ایرانیان صندوق سرمایه

 42,441 49,299 9 9 (22) 9 9 49,321 گذاری زرافشان امید ایرانیان صندوق سرمایه
 78,600 65,530 9 9 9 9 9 65,539 گذاری بذر امید آفرین صندوق سرمایه

 933 3,558 9 9 9 9 9 3,558 گذاری مشترک گنجینه مهر صندوق سرمایه
 ( 22,742) 91,384 9 9 9 ( 77,543) 9 168,927 گذاری با درآمد ثابت امید انصارصندوق سرمایه

 3,188 14,850 9 9 9 9 9 14,859 گذاری با درآمد ثابت نوید انصارسرمایهصندوق 

سایر اشخاص  
 وابسته 

 گذاری آسمان امیدصندوق سرمایه

 مدیران اجرایی 

9,951 9 (39,421 ) 9 9 9 (30,370) 7,944 
 2,669 3,763 9 9 9 9 3,763 9 سسه فکر فردای امیدؤم

 208 208 9 9 9 9 298 9 عبداله دریابر 
 349 1,452 9 9 9 9 1,452 9 احسان عسکری فیروزجانی 

 57 1,062 9 9 9 9 1,962 9 مرضیه خزائی 
 0 655 9 9 9 9 655 9 الیار مهاجررهبری 
 0 1,215 9 9 9 9 1,215 9 محمد محمدی 
 0 659 9 9 9 9 659 9 میالد رحمانیانی 
 0 896 9 9 9 9 896 9 وجیهه خلیلی 

 0 546 9 9 9 9 546 9 مجتبی رستمی نوروزآباد 
 0 776 9 9 9 9 776 9 ظاهر محمدی 

های  شرکت
تحت کنترل 

 مشترک 

 شرکت لیزینگ امید 

 عضو مشترک هیأت مدیره

3,937 9 9 9 9 9 3,037 3,037 
 25 25 9 9 9 9 9 25 سیمان هرمزگان 

 0 40 9 9 9 9 9 49 شرکت پتروامید آسیا
 300 683 9 9 9 9 9 683 تایر کویر 

 42,466 724 9 9 9 9 724 9 شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر
 ( 967,328) 1,008,145 9 9 9 9 9 1,998,145 کارگزاری بانک سپه 

 300 300 9 9 9 9 9 399 شرکت چاپ و نشر سپه
 (175) 275 9 (259) 9 9 9 525 سرمایه گذاری سپه 

 0 ( 10) 9 9 ( 19) 9 9 9 گذاری ساختمانی سپه سرمایه 
 7 7 9 9 9 9 9 7 امید تابان آسیا
 84 0 9 9 9 9 9 9 امید تابان هور

 0 992 9 9 ( 8) 9 9 1,999 شرکت سنگ آهن گهر زمین



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

 وابستگی نوع  نام شخص وابسته شرح
های حساب 

دریافتنی  
 تجاری 

سایر  
 ها دریافتنی

های حساب 
پرداختنی  

 تجاری 

سایر  
 هاپرداختنی 

پیش  
 ها دریافت

سود سهام  
 پرداختنی 

مانده طلب 
  )بدهی( در 

30/09/1400 

مانده طلب 
)بدهی( در  

30/09/1399 
 0 1,250 9 9 9 9 9 1,259 صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه 

سایر اشخاص  
 وابسته 

 18,505 2,545 9 9 9 9 9 2,545 سهامدار غیر مستقیم  بانک سپه

 ( 649,623) ( 3,493,377) ( 4,860,249) ( 125,705) ( 19,597) ( 258,406) 12,956 1,757,624 جمع 
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 ( 02 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 1400/ 09/ 30ماهۀ منتهی به    12برای    ارائه شده   تعدیلی   ۀ با بودج   ماهه   12  مقایسۀ عمکرد 
شده برای سال مالی  بینی را از حیث تحقق بودجۀ پیش   1499ماه    آذر ماهۀ منتهی به    12  ( عملکرد 28جدول ) 

 شده قابل مشاهده است. بینی نماید. همچنین درصد پوشش بودجۀ پیش بررسی می   1499/ 99/ 39منتهی به  
 

 1400/ 09/ 30ماهۀ منتهی به    12ارائه شده برای  شدۀ  بینی تعدیل پیش با  ه  ماه   12مقایسۀ عملکرد    (: 28جدول ) 
 )ارقام برحسب میلیون ریال( 

 عنوان
ماهۀ   12عملکرد 

منتهی به 
30/09/1400 

شده بینی تعدیلپیش
برای سال مالی منتهی به 

30/09/1400 
 درصد پوشش

 %103 1,139,311 1,171,401 مجموع درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق بهادار 
 %109 1,324,370 1,443,250 نویسی اوراق بدهیدرآمد حاصل از تعهد پذیره

 %117 616,639 721,087 گذاری های سرمایهدرآمد حاصل از مدیریت صندوق
 %92 27,924 25,700 گذاری درآمد حاصل از خدمات مشاوره مالی و سرمایه
 - بینی در بودجه عدم پیش  2,500 درآمد حاصل از خدمات مشاوره ریسک

 %108 3,108,244 3,363,938 جمع درآمدهای ارائه خدمات 
گذاری در اوراق بهادار و  سود حاصل از سرمایه

 گذاری های سرمایهصندوق
2,528,297 3,279,873 77% 

 %102 110,762 113,131 های بانکی گذاری در سپردهسود حاصل از سرمایه
 %78 3,390,635 2,641,428 هایگذار هیسود حاصل از سرماجمع 

 %92 6,498,878 6,005,366 جمع کل درآمدها 
 %90 (715,445) ( 644,330) های بازارگردانیهزینه

 %100 (247,602) ( 248,102) ی و عموم یحقوق، ادار  هاینهیهز
 %96 (66,817) (64,104) های عملیاتی سایر هزینه

 %93 ( 1,029,864) ( 956,536)   های عملیاتیهزینه کل جمع 
 %109 1,852 2,013 عملیاتی های غیر سایر درآمد

 %92 5,470,866 5,050,843 سود قبل از کسر مالیات 
 %98 ( 306,570) (299,918) هزینه مالیات بر درآمد

 %92 5,164,296 4,750,925 سود خالص 
 
 : گذاری های سرمایه گذاری در اوراق بهادار و صندوق لیل عدم تحقق بودجه در بخش سود حاصل از سرمایه د 
های با درآمد ثابت به رعایت حد  ماه گذشته و الزام صندوق  12های بازار سهام در به دلیل کاهش شاخص  - 1

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

های سهامی و مبتنی بر  گذاری منابع متعلق به شرکت در صندوق بازدهی از محل سرمایه دلیل عدم تحقق   - 2
های بازار  کاهش شاخص ناشی از    ، میزان برآورد شده در بودجه   به   ت نسب تحت مدیریت    یی طال   ۀ گواهی سپرد 

 . طال در بورس کاال بوده است   ۀ سهام و کاهش قیمت گواهی سپرد 
 


