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دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های  ثبت شده نزد سازمان بوور    ا را   7در اجرای مفاد ماده 

،  23/30/1011،  27/31/1031،  31/30/1033اصوووال ها هوووای موووور    30/30/1031مصوووو  )بهوووادار 

ا را   ناشر پذیرفتوا شوده در بوور دیره سازمان بور    ا را  بهادار( ههئت م31/33/1017   10/31/1011

ماهوا   1،1،0 مهوان د ره ای افشای گزارش تفسهری مدیریت در مقواط  تهها   مکلف با بهادار   یا فرابور 

 ساالنا می باشد.  همچنهن مقط  

 

ضوواب  تههوا  مطابق بواگذاری امهد ) سهامی عام ( گزارش تفسهری مدیریت شرکت گر ه مدیریت سرمایالذا 

 مدیره شرکت رسهده است . با تایهد ههئت  31/32/1033شده   در تاریخ سهری مدیریت تهها گزارش تف
                            

                                                             

 هیأت مدیره شرکت                                                                                                                         
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 بخش اول : ماهیت کسب و کار  
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 بخش دوم : اهداف مدیریت وراهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف 
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 بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط 
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 بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها  
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 بخش پنجم  : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده 
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 هـدمـمق
 

های مالی عمدتاً آ رند، زیرا صورتکنندگان را جهت اتخاذ تصمهمات اقتصادی فراهم نمیهای مالی تمام اطالعات مورد نهاز استفادهصورت

 های آتی نهست. اندازها   برنامابهانگر آثار مالی ر یدادهای گذشتا است   دربرگهرنده معهارهای غهرمالی عملکرد، یا چشم

های نقدی  ا د تجاری ای را برای تفسهر  ضعهت مالی، عملکرد مالی   جریانیت یک گزارش توصهفی است کا زمهناگزارش تفسهری مدیر

یابی با آن اهداف آ رد تا با تشریح اهداف   راهبردهای خود جهت دستفرصت را برای مدیر فراهم میگزارش   آ رد، همچنهن اینفراهم می

 بپردازد.

 

های انداز  ا د تجاری   ریسککنندگان از اطالعات ارائا شده در گزارش تفسهری مدیریت، برای ارزیابی چشمدهطور معمول، استفا با 

کنند، همچنهن این گزارش باید بتواند برای عمومی آن   همچنهن موفقهت راهبردهای مدیر برای دستهابی با اهداف تعههن شده، استفاده می

خصوص دالیل   عوامل  صول نتهجا یا عملکرد د ره مالی بهنش ایجاد نماید   برناما مدیر شرکت را برای سهامداران   سرمایا گذاران ، در 

تغههر  ضعهت موجود تبههن نماید . شایان ذکر است کا  ر ندها ، تقاضاها ، تعهدات ، رخدادها یا ریسک هایی کا می توانند موجب تغههرات 

 تحلهل قرار گهرند.  با اهمهت در شرکت باشند می بایست  مورد

 

کالن   بر اسا   اها   شرای   ا د تجاری بستگی دارد، اما این تفسهر باید در عرصاگرچا تمرکز خاص گزارش تفسهری مدیریت، با  اقعهت

برای شامل اطالعاتی باشد کا  ههئت مدیره سازمان بور    ا را  بهادار، 0/13/11مصو  مور  « ضواب  تهها گزارش تفسهری مدیریت»

 :شونددرک موارد زیر ضر ری محسو  می

 

 ماههت کسب   کار، 

 برای دستهابی با آن اهداف یت  راهبردهای مدیر یتاهداف مدیر، 

 ها   ر اب مهمترین مناب ، ریسک، 

 اندازهانتایج عملهات   چشم،   

 از آنها برای ارزیابی عملکرد  ا د تجاری در مقایسا با اهداف اعالم شده  یتهای عملکرد کا مدیرمهمترین معهارها   شاخص

   نماید.استفاده می

 03/13/1011گزارش  اضر  در راستای بررسی   تحلهل  ضعهت ، عملکرد مالی   جریان های نقودی در سوال موالی منتهوی بوا 

مالی مورد گزارش    سالا گذاری امهد ) سهامی عام ( برای سرمای همراه اطالعات آینده نگر   چشم انداز آتی شرکت گر ه مدیریت

نوا  ، 01/30/1011شش ماها منتهی بوا  ، 01/31/1011سا ماها منتهی با با ر ز رسانی اطالعات افشا شده در گزارش تفسهری 

 ، 21/30/1011 ،  21/31/1011کوا در موور   03/13/1011  ساالنا  سابرسی نشده منتهوی بوا  03/37/1011ماها منتهی با 

گردیده   با در نظر گرفتن ضر رت هوای اطالعواتی پونج گانوا در بواال   بوا  درسامانا کدال منتشر 03/31/1033   23/33/1011

زمان بوور    ا را  بهوادار مصوو  دستورالعمل اجرایی افشای اطالعوات شورکت هوای  ثبوت شوده نوزد سوا 7مفاد ماده موجب 

ههئووت موودیره 1/33/1017   10/31/1011،  23/30/1011،  27/31/1031،  31/30/1033  اصووال ها هووای مووور  0/30/1031

 تهها   تنظهم گردیده است.سازمان بور    ا را  بهادار ناشر پذیرفتا شده در بور  
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 بخش اول :ماهیت کسب و کار 

 

  تاریخچه

بانک مرکزی جمهوری   21/11/1033مور   1321اخذ مجوز شمارة  شرکت گر ه مدیریت سرمایا گذاری امهد با      

در ادارة  130103مهلهارد ریال با شکل سهامی خاص، تأسهس   تحت شمارة  103پرداخت شدة اسالمی ایران   با سرمایة 

العادة صا بان سهام مور  ها   مؤسسات غهرتجاری تهران با ثبت رسهد. براسا  مصوبة مجم  عمومی فو ثبت شرکت

با عنوان چهارصد   سی    11/13/1031شرکت از سهامی خاص با سهامی عام، تبدیل گشت   در تاریخ  21/13/1030

دی مالی منتهی با  سالهشتمهن شرکت پذیرفتا شده در بور  نماد آن معاملا شد. سرمایة ثبت شده شرکت در پایان 

 باشد. مهلهارد ریال می 030333مبلغ  1011 ماه

مووور   220-110/723103مجوووز شوومارة    23/12/1011اسووتناد مصوووبة مجموو  عمووومی فووو  العوواده ، مووور  بووا 

ریووال بووا مبلووغ  مهلهووارد 030333سووازمان بووور    ا را  بهووادار، مقوورر گردیوود سوورمایة شوورکت از مبلووغ 11/12/1011

 یابد. می افزایش  مهلهارد ریال 110133

 

  حوزه فعالیت

 اساسناما، عبارت است از : 0فعالهت اصلی شرکت مطابق مادة 

ها یا سایر گذاری  صند  در سهام،سهم الشرکا،  ا دهای سرمایاگذاری اندازی انواع شرکت   سرمایاتشکهل   راه -1

ا را  بهادار دارای  ق رأی با هدف کسب انتفاع با طوری کا با تنهایی یا با همراه شاخص تحت کنترل یا اشخاص تحت 

 ظا یابد   شرکت، پذیر را در اختهار گرفتا یا در آن نفوذ قابل مالیا صند   سرمایا کنترل  ا د، کنترل شرکت، مؤسسا

 های زیر فعالهت کند:پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( در زمهنا یا زمهنامؤسسا یا صند   سرمایا

 معادن   فوالد، * 

 سهمان*

 ساختمان*

 بازار سرمایا   خدمات مالی برتر*

 بازرگانی*

 نفت   گاز   انرژی*

 فو : 1موضوع بند  های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایا پذیرانجام فعالهت -2

 .؛پذیرآالت برای اشخاص  قوقی سرمایاخدمات اجرایی در تهها   خرید مواد ا لها   ماشهن -

 پذیر؛ها برای اشخاص  قوقی سرمایاخدمات طرا ی   مهندسی اصولی   تضمهن پر ژه -

برداری توس  اشخاص برای بهرههای تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی   اقتصادی انجام مطالعات، تحقهقات   بررسی -

 پذیر؛ قوقی سرمایا

 



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   1 

 

پذیر از مناب  داخلی شرکت یا از طریق سایر مناب  از جملا اخذ تسههالت تأمهن مناب  مالی اشخاص  قوقی سرمایا -

مهن پذیر با تأمهن  ثهقا یا تضمهن بازپرداخت از طریق شرکت یا بد ن تأبانکی با نام شرکت یا شخص  قوقی سرمایا

  ثهقا یا تضمهن بازپرداخت؛

 پذیر؛های کلی   راهبردی   مدیریتی اشخاص  قوقی سرمایاتد ین سهاست -

 پذیر؛فو  با منظور معرفی با اشخاص  قوقی سرمایا 1گذاری در خصوص بند های سرمایاشناسایی فرصت -

 پذیر؛ی سرمایاارائا سایر خدمات فنی، مدیریتی،اجرایی   مالی با اشخاص  قوق -       

 فر ش انواع سرمایا گذاریها؛ -

 .های تابعابازسازی، نوسازی ، اصالح،توقف، ادغام   انحالل شرکت -

الشرکا   سایر ا را  بهادار دارای  یا نفوذ قابل مال ظا در سهام، سهمگذاری با هدف کسب انتفاع   کنترل عملهات سرمایا

پذیر یا عال ه بر اشخاص فو  را منحصراً با اشخاص سرمایا 2موضوع بند   ق رأی آن عده از اشخاص  قوقی کا خدمات

 نمایند.پذیر با دیگران ارائا میسرمایا

 
 

 ت   ـت در صنعـاه شرکـجایگ

ای صنعتی های بورسی در صنعت چند رشتهبندی صنایع شرکتگذاری امید طبق گروهشرکت گروه مدیریت سرمایه

در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ  شدهرفتهیپذای صنعتی های چند رشتهشرکت کند. خالصه وضعیتفعالیت می

 الذکرفوقدر تاریخ  نظر موردهای باشد. الزم به ذکر است ارزش بازار شرکتبه شرح جدول زیر می 03/03/0011

ا توجه به اهمیت موضوع دهد. لذا بدرصد از کل بازار سرمایه را تشکیل می 7هزار میلیارد ریال( معادل  42122)

 : گرددیمجدول زیر ارائه 

 شــرکــــت
ارزش روز پرتفوی 

 )میلیارد ریال(
قیمـت 

 )لایر(

 EPS99-

TTM  (لایر ) 

 P/E 
(TTM) 

سـال 

 مالـی

سـرمـایــه 

 )میلیارد ریال(
 دارایــی )میلیارد ریال( 

 050،712 03،333 /03/03 01252 22174 43،203 0،447،131 گذاری امیدگروه مدیریت سرمایه

 004،771 13،333 /00/30 1252 0054 01003 0،022،033 گذاری تأمین اجتماعیسرمایه

 021،011 14،133 /21/02 05270 711 03،313 111،104 گذاری  توسعه معادن و فلزاتسرمایه

 011،110 72،333 /03/31 02237 0320 1513 141،015 گذاری غدیرسرمایه

 10،507 27،333 /21/02 02217 0020 00133 421،147 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه

 57،214 27،213 /21/02 03250 131 7،013 000،010 گذاری گروه توسعه ملّیسرمایه

 113،720 2102013 ـــ ـــ ـــ ـــ 1،441،077 جــمـــع

 

امید با در نظر گرفتن افزایش سرمایه ثبت نشده مورخ  گذاریگروه مدیریت سرمایه *به لحاظ سرمایه، شرکت

ای را به های همگروه  صنعت چند رشتهمیلیارد ریال، باالترین سرمایه در بین شرکت 152113معادل   23/02/0011

 خود اختصاص داده است. 
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 مقررات موثر بر فعالیت شرکت   و قوانین 

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :
 

های مصو ، ناماکشور   آیهن موضوعاخود را با قوانهن   مقررات  ها   عملکردفعالهت اهکلگذاری امهد، مدیریت سرمایا گر هشرکت 

زیر بر ر اب    اعمال اداری    مشر  اخصوصاً قوانهن  ، ادشدهقوانهن   مقررات  قوقی   جزایی منطبق نموده   همواره قوانهن ی مجموعا

 باشد. قوقی این شرکت  اکم می

    ؛اصال ی قسمتی از قانون تجارت حایالقانون تجارت 

 ؛موعا قوانهن بور    ا را  بهادارمج 

 ؛بازار سرمایا ایراننهن   مقررات مجموعا قوا 

 ؛های مستقهممجموعا قوانهن   مقررات مالهات 

 ؛قوانهن پولی   بانکی 

    ؛اجتماعی تأمهنقوانهن کار 

 ؛العادهفو مجام  عمومی  اساسناما   مصوبات 

 ؛مدیرهمصوبات ههئت 

 ؛استانداردهای  سابداری 

 ؛قانون ارتقا سالمت اداری 

 ؛قانون مبارزه با پولشویی 

 ؛کشور یمال نظام یارتقا   دهتول موان  رف  قانون 

 اکمهت شرکتی دستور العمل  

383%
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250%
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ی گروه مدیریت سرمایه گذار

امید

صندوق بازنشستگی 

کشوری

سرمایه گذاری غدیر سرمایه گذاری معادن و 

فلزات

ه سرمایه گذاری گروه توسع

ملی 

بـازدهی شاخص کـل بورس 

درصد در سال مالی  010

  0011دیماه  03منتهی به 
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  ساختار واحد تجاری
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 قوق و مزایا و پاداش هیات مدیره تعیین ح

ت مدیره تشکهل شده است . شایان ذکر است پرداخت  قو    مزایا جلسا ههئ 21جمعا  03/13/1011منتهی با سال مالیطی 

مدیره   ت ههئبر اسا  مصوبات مجام  عمومی   صورتجلسات مدیره تماماً ت ههئمدیره   پاداش ت ههئ،  ق  ضور در جلسات 

 با رعایت قانون تجارت   اساسناما شرکت می باشد. 

 : شرکت ت مدیرهأاطالعات اعضاء هی

شخصیت 

 حقوقی

نام 

نماینده 

قبلی عضو 

 حقوقی

جدید  ندهینما

 شخص حقوقی
 سوابق کاری تحصیالت سـمــت تاریخ شروع

شرکت خدمات 

 نگر شیاندندهیآ

غالرضا زال 

 پور
 07/32/11 غالمرضا زال پور

رئیس 

 -مدیرههیئت

 عضو غیرموظف

فوق لیسانس 

اقتصاد سنجی و 

 بین الملل

نایب  -نایب رییس کمیته عالی بانک پارسیان

رییس هیات مدیره بانک تجارتی ایران و اروپا  و 

مدیرعامل و عضو –شرکت تامین سرمایه نوین 

مدیرعامل شرکت  -هیات مدیره گروه مالی ملت

عضو هیات  –سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر 

مدیر پژوهش و  –مدیره سازمان خصوصی سازی 

 برنامه ریزی سازمان بورس و اوراق بهادار

 یصندوق بازنشستگ

و  فهیوظ

 یازکارافتادگ

 هابانک

سید مهدی 

 سدیدی

حسین مالحسین 

 آقا
 

رئیس نایب 

 -مدیرههیئت

 عضو غیرموظف

کارشناس 

 مدیریت بازرگانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فوالد 

رییس هیات مدیره گروه توسعه  -ماهان طوبی

و شرکت مدیریت بهین آفرین صنایع و معادن شهر 

نایب رییس هیات مدیره شرکت فن آوران فوالد  –رهیار 

–مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر  -آبتین

 مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران

شرکت 

 یگذارهیسرما

 ساختمانی سپه

 00/31/11 ولی نادی قمی علی سعیدی
عضو هیئت 

 مدیره

دکترای 

 حسابداری

عضو  -مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین

کمیته رتبه بندی در شرکت رتبه بندی اعتباری 

عضو هیات مدیره در شرکتهای  -برهان

معاون اقتصادی در  –کارگزاری و سرمایه گذاری 

 شرکت توسعه معادن روی ایران

 بانک سپه
حیدر فروغ 

 نژاد

حسین مدرس 

 خیابانی
27/37/11 

مدیر عامل و 

عضو هیئت 

 مدیره

دکترای مدیریت 

 استراتژیک

مدیرعامل سیمان زنجان ، مازندران ، غرب 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش.  –،فیروزکوه 

رییس هیئت مدیره –توسعه صادرات 

نایب رییس  –تراکتورسازی  )موتورسازان ( 

عضو هیئت  -هیئت مدیره مجتمع فوالد خراسان

مدیره سیمان شمال ، ش. ساروج بوشهر و 

 کت بازرگانی دولتی ایرانشر

 یگذارهیسرما

توسعه گوهران 

 امید

حسنعلی 

 قنبری ممان
- - -  - - 
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 العات مدیران ارشد اجرایی شرکت  اط

 یا رفاتحصهالت/مدارک  سومووت یخانوادگنام و نام 
 سابقوا اجرایوی

 در شرکت
 سووابوق مهوم اجرایوی

ماه3سال  1 یصنعت تیریمد یکارشناس معا نت مالی   اداری یاسدمحمّد   
   عضویت در ههات مدیره  یمال تیریمد

 گذاری ایسرما هایشرکت

محمد حسن صبوری 

 دیلمی
ماه2 دکترای علوم اقتصادی امور شرکتها   مجام معا ن   

مدیر  -معا ن اقتصادی سرمایا گذاری صبا

  زارتی  زارت صمتکل دفتر 

ماه2 دکترای مدیریت یزی  برناما ر یگذار ایمعا ن سرما بهرامیافروز   مدیرعامل صند   ضمانت صادرات ایران 

مالی  ریمد اسمعیل ملکی یصنعت تیریمد یکارشناس  ماه1   

اداری    مدیر  سابرسی   مدیر مالی

عضو ههات  –ا   خدماتی مشرکتهای به

 مدیره شرکتهای تولهدی

 ماه1   سال10 دکترای مدیریت مالی توسعا کسب   کارمدیر  شهرام بابالویان
گذاری   تامهن مالی   عضو ههئت مدیره مدیر سرمایا

 هاشرکت

 ماه7سال  0 دکترای مدیریت یمال نه  تأم یگذارایسرما ریمد محرم رزمجوئی
 ی گذارایسرمای هاشرکتی گذارایسرمامعا ن 

 هاعضو ههئت مدیره شرکت

 ماه 0سال   0 دکترای اقتصاد ی   مطالعات اقتصادیزیربرنامامدیر  عذرا بیانی
مطالعات اقتصادی    برناما ریزی   کارشنا 

 ههات مدیره شرکتهادر  عضویت

 مدیر نظارت ، ارزیابی   پهگهری در شرکتها ماه0 کارشناسی ارشد مدیر نظارت، ارزیابی   پهگهری علی آقا حسین بیگی

  سابرسی داخلی مدیر کیارش میرآفتاب زاده
ارشد مدیریت کارشناسی 

 مالی
 ماه1   سال1

ی هادر شرکت  اداری مدیریت مالی معا نت   

 سرمایا گذاری

 ماه1   سال1 کشا رزی کارشناسی مدیر امور اداری  افشین شجاعی
مدیر امور اداری    ریهس برناما ریزی   کنترل 

 طر ها در شرکتهای د لتی   خصوصی

 ماه1   سال1 کارشنا  ارشد  قو  عمومی مدیر امور  قوقی   قراردادها محد امین یوسفی
مدیر  قوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی 

 ا را  بهادار   تسویا  جوه

 گذاریی سرمایاهاشرکتانفورماتهک در  مدیر ماه1   سال11 کارشناسی/ انفورماتهک ITمدیر  فـرخ الـمعـی

 ماه2 کارشنا  ارشد ارتباطات اطالع رسانیمدیر ر اب  عمومی    محبوبه فکوری
معا ن –رئهس مرکز ر اب  عمومی  زارت صمت 

مشا ر قائم مقام -گر ه اقتصادی خبرگزاری مهر

  زیر صمت

 - یکارشناس مدیر امور شرکتها کامران کارگر
مدیر کل دفتر برناما ریزی تامهن ، توزی    

 تنظهم بازار  زارت صمت

 ماه2سال   1 کارشنا  ارشد  سابرسی امور مجام    بودجاسرپرست  غزاله تیما
در  تی  عضو امور مجام    بودجاکارشنا  

 شرکتها رهیمد اتهه
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 سهامدارن اصلی شرکت 

 با شرح زیر می باشد: 03/13/1011تاریخ سهامداران اصلی شرکت در ترکهب 

 

                                         بخــش مو: :اهــدای مــد ر ت و راه رمهــا  مــد ر ت بــرا  م ــدیاب  بــه    اهــدای

 ) واحد ا دراتژ (

 ارکا  جهت  از  ازما 

 بیانیه ماموریت شرکت 

 
دار   دارای مزیت، تقویت های ا لویتگذاری   تکمهل زنجهره ارزش در  وزههای زیرمجموعا، سرمایاراهبری شرکت

تولهد داخل با نگاه کاهش  ابستگی با خارج، ایجاد اشتغال پایدار، محافظت   تقویت دارایی   سرمایا سهامداران با 

بنهان با شناسایی با ارزش افز ده باال   دانش گذاریسرمایا های ز    رکت با سمت  وزهتکها   توجا با دانش فنی ر

   با کارگهری سرمایا انسانی متعهد   متخصص. 

 

 چشم انداز شرکت
 

 سهامدارا یبرا ینیآفرارزش کشور   داریدر توسعا پا ینیآفرنقش ،یارشتاچند یهانگیهلد نها راز رتبا برتر در ب

 سـهـامـداران
 مبـلـغ تعـداد سهـام

 درصد مالکیت
 مهلهون ریال ()  ) سهوم (

 73020 2103700013 21037000130217 بـانـک سـپـه

 11010 001130121 0011301210003 بانکها و پس انداز کارکنان صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی

 0031 102230021 1022300210333 مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه

 300 200170103 2001701070003 سایر سهامداران حقوقی

 3012 1330711 13307130300 سهامداران حقیقی

 133 0303330333 03033303330333 جــمـــع



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   12 

 

انضباط مالی، صداقت، 
مسئولیت پذیری و 

صرفه جویی

هم افزایی، مشارکت و 
نوآوری

و هم راستایی با منافع ملی
ه همسو با برنامه های توسع

اقتصادی کشور

دی شایسته ساالری و پایبن
به اخالق حرفه ای

و توجه به دانش فنی بومی
لتقویت تولید ساخت داخ

توجه به مسئولیت 
اجتماعی، فرهنگی و حفظ

محیط زیست

ادی، شفافیت فعالیت اقتص
قانون مداری و پاسخگویی

در برابر ذینفعان

 

 های شرکت ارزش

 

 

 

 
 

 ی:اهداف راهبرد
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 راهبردهای محوری 

 ،ی)فوالد،  سر ، ر  یدر  وزه فلزات اساس یگذارایآهن   سرمادر صنعت سنگ دهسهم گر ه  ام شیافزا

   ...(   نفت اژهاهفر آل وم،هتهمس، ل

 کردیداخل   خارج از کشور با ر  تیمز ی  دارا دارتیا لو یهامشترک در بخش یگذارایسرما توسعا

 یمرز یهااستان

 تهفهک شیمحصوالت   افزا یسازتنوع ،یریپذقدرت رقابت شیافزا

 در گر ه تیریجام  اطالعات مد ستمهس یسازادهه  پ یطرا 

 گر ه یهاصادرات توس  شرکت توسعا

 ایبازار سرما قیاز طر یمال نهتأم شیافزا

 یدر بخش خدمات مال یگذار ایسرما توسعا

 یلیر ستمهبر س دهدر بخش  مل   نقل با تاک یگذار ای  توسعا سرما  ر د

 در صنعت بر  یگذارایسرما توسعا

 ساخت داخل دهتول تیگر ه با هدف تقو تهفعال یهاناهها در زم  استارتاپ انهبندانش یهااز شرکت تی ما

 

 فرصت ها
 

 یگذارایاز سرما ته اکم قی  تشو تی ما

  اردات کاال یبرا تی  ساخت داخل   اعمال محد د دهاز تول تی ما

  یامنطقا یمطلو  صادرات   بازارها یهاتهظرف  جود

 انهبندانش یهااستفاده از شرکت یمطلو   برا یهاتهظرف  جود

 افتای کمترتوسعا یبا مناطق مرز ژهی  توجا

 دستنیهت   پابخش نف دست،نیهخاص با بخش معدن   پا توجا

  یلیاستفاده از  مل  نقل ر توسعا

 کشور یمال یتنوع( در بازار ها شی)افزا ی  توسعا خدمات مال رشد

 00  اصل  یسازیخصوص یهااستفاده از فرصت امکان

   منطقا رانیبر  در  ا یتقاضا  یرشد سر ر ند

 یفلز یهایکان ری  سا یمعدن یغن ریذخا  جود

  اردات یهاتیبا توجا با محد د که  الست ریدر صنعت تا ییخودکفا فرصت
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 تهدیدها
 

 ریپذرقابت ده( قانون رف  موان  تول11ماده )

 نر  ارز دیشد نوسان

 کشور یمناب  آب تیمحد د

 سفال   ...( ،یفوالد  یصنا ها،ر گاهه)ن یصنعت یهااز  وزه یدر برخ یدستور یگذارمتهق

 دهخطوط تول آالتنهاز ماش ی  فرسوده بودن برخ ینبودن فنا ر بر ز

 آهنسنگ ریذخا کمبود

 هامیتحر

  ا د نف یاز ذ یناش تیمحد د

 یبانک ستمهمناسب از س یمال نهتأم عدم

 از محصوالت یبرخ یبرا یانحصار کنندگاننه  تأم انیمشتر  جود

 سازمانی اخالقیمنشور 
 

  دانهم.داریم   خدا ند را ناظر بر اعمال خود مییبرمی گام تعال قدر جهت کسب رضایت 

  ،دههم.یمتعامالت فردی   سازمانی قرار  سرلو ای اسالمی   کرامت انسانی را هاارزشرعایت شئونات 

  دانهم.یمها هتفعالی را رکن اساسی سازماناجرای صحهح قوانهن   مقررات   نهز همکاری   رعایت نظم   انضباط 

  دانهم.سالمت رفتار سازمانی می سرمنشأصحهح از اختهارات   قدرت سازمانی را در کلها سطوح، درک   استفاده 

 نمایهم.یمی،  فظ اسرار   محرمانا بودن اطالعات سازمانی را از مقدمات  ظایف خود تلقی دارامانت 

 نمایهم.یمنفعان را صهانت   ذی سهامدارانها   مناف  ییدارا 

   دانهم.یمی را اعتبار خود   اعتماد دیگران رساناطالعی   شفافهت ا رفارعایت موازین اخال 

 دانهم.گویی در مشاغل   امور محولا را تعهد خود میپذیری،  جدان کاری   فرهنگ پاسخهتمسئول 

    بندیم.یم فظ سالمت خود   دیگران با کار  منظور بازیست را ه محرعایت مقررات ایمنی، بهداشت 

 دانهم.یمها   اموال شرکت را معهار دیانت   صداقت خود ییداراهرمجاز از غفاده شخصی عدم است 

  های سازمانی با هدف تکها بر توان ساخت داخل، ترین سرمایایعال عنوانبا فظ   ارتقای نهر های انسانی کارآمد را

 دانهم.یمرمز موفقهت خود 

  نمایهم.یمیری استقبال انتقادپذ  تعالی سازمانی   ارتقای فرهنگ از نظرات   پهشنهادهای سازنده در راستای رشد 

  ها   دستهبابی با فنا ریهای نوین از ههچ هتفعالارتقای کهفی  منظور بای ا رفادر راستای کسب آموزش   دانش

 نمایهم.ینمکوششی دریغ 

  دانهم.یمسازمانی، خود را الگو  اهدافدر  فاداری با 

 



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   10 

 

 

 گذاری و توسعهدر سرمایهشعار ما: پیشرو 
 

 محیطی   مسئولیت های اجتماعی و زیست 
 

هوای گوذاری امهود هموواره خوود را ملوزم   متعهود بوا رعایوت مسوائل زیسوت محهطوی در  وزهشرکت گر ه مدیریت سورمایا

مالهوات،  وق بهموا   عووار   موقو  بوانمایود. در  ووزه عملکورد اجتمواعی نهوز بوا پرداخوت اجرایی، سوتادی   تولهودی موی

هوای تخصصوی در افوزایش سوطح آگواهی جامعوا نسوبت بوا تولهود، قانونی با مراجو  د لتوی   مشوارکت در برگوزاری همایش

رسوانی در هوای گور ه امهود بوا کموک. همچنوهن شورکتاسوت داشوتای نویآفرنقشگوذاری بوا محوریوت بوازار سورمایا سرمایا

-ان   آتوش سووزی(، ا وداد مدرسوا   ا وداد فضواهای آموزشوی    رزشوی   خانوامواق  بحوران )زموهن لورزه، سوهل، طوفو

هوای زیور مجموعوا گور ه امهود  اموور نماینود. در تموامی شورکتهای بهداشت  ...  در مناطق محور م نقوش سوازنده ایفوا موی

وطووا منصووو  مربوووط بووا ایمنووی کارکنووان   بهداشووت محووه  کارکووامالً رعایووت شووده   موودیریت مسووتقلی بوورای موووارد مرب

 شده است.

 

 اثیرات آنها بر نتایج گزارش شده ها و تهای حسابداری ، برآوردها و قضاوتتغییرات رویه
 

   سود   زیان ، صوورت تغههورات در  قوو  مالکانوا، صورت مالیتهها صورت  ضعهت کلها ر یا های  سابداری مطرح شده در 

   براسوا  اسوتانداردهای  بوا سونوات موالی قبول  با طور یکنواخوت 03/13/1011منتهی با  مالی سالنقدی  هایجریانصورت 

بهای تموام شوده تواریخی بووده   در مووارد مقتضوی از  مزبور سابداری با کار گرفتا شده است   مبنای تهها صورت های مالی 

 .ارزشهای جاری استفاده شده است

 

 تر ن منابع ، ر سک ها و روابط بخش  و:  : مهم

 منابـع مالـی
، رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز 30/31/1012مور   12/213103با موجب بخشناما  دهام یگذار ایسرما تیریگر ه مد

خود را از محل معامالت سهام   سود  اصل  ازهمناب  مورد ن اهکل ستیبا یباشد، لذا شرکت م ینم التهمجاز با اخذ  ام   تسه

 .دیمان نهمأصورت گرفتا ت یها یگذار ایاز سرما

 

 ر سک شرکت لیوتحله تجز 

 سکیر د،ینمایم تهفعال یصنعت یارشتا چند هایشرکت صنعت در دهام یگذارایسرما تیریمد گر ه شرکت کانیا با نظر

 سکیر است، مانهس صنعت  ( آهنسنگ) یمعدن  یصنا با مرتب  عمدتاً  شرکت یپرتفو با ارتباط در سهام متهق نوسانات

 نر    معادن از یبرداربهره  ق ی اگذار با ارتباط در د لت هایاستهس با  ابستا شرکت یپرتفو با مرتب  کهستماتهس
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 محصوالت یتقاضا   عرضا بازار نچنههمگهر زمهن(      گهرگل ،چادرملوآهنی )سنگ هایشرکت یدهتول محصوالت فر ش

 . باشدیم ی   فر ش بر مانهس

-منطقا جهانی، اقتصاد کلی ا ضاع بر کا های رکود   ر نق(اقتصادی )شامل د ره   سهاسیهای سهستماتهک ریسک از غهر با

 شرح با باشندمی تأثهرگذار شرکت فعالهت بر کا موجود هایریسک هستند، اثرگذار سرمایا، بازارخصوص با کشور اقتصاد   ای

  است: زیر

 

 ارز نرخ نو انات ر سک   

 گذاریقهمت ساختاراند: مواجا ارز نر  نوسانات ریسک با خویش هایبدهی   عملهات ماههت اسطا با ریپذایسرما یهاشرکت

فعال  هایشرکت( داخلی بازار در  تی) تولهدی محصوالت فر ش قهمت ،برداریبهره   نگهداری   تعمهر هایهزینا ا لها، مواد

 ترتهب بدین شود؛می تعههن ارزی صورت با هاآنشده  تمام بهای   ساختار پتر شهمی   پاالیشی معدنی، صنعتی،  وزه در

 این، بر عال ه. گذارندمی جای بر ریپذایسرما هایشرکت سود بر باالییتأثهر    داده تغههر را  اصل ریالی رقم ارز، نر  تغههرات

. اشندبمی مواجا ارزی بدهی تسعهر از ناشی زیان شناسایی   مالی هزینا افزایش ریسک با دارند ارزی بدهی کا  ا دهایی

ی بها کا هستند مواجا یامبادلا ارز  ذف   ارز کردن ینرخ تک ریسک با هاشرکت برخی آزاد ارز نر  ثبات صورت در  تی

 .دهدمی افزایش را هاشرکت عمده مالی هزینا  شده تمام

 

 ر سک نو انات نرخ  وم    

مالی اثرگذار باشد کا  تأمهنگذاران   هزینا تواند بر نر  بازده مورد انتظار سرمایاافزایش )کاهش( نر  سود )بد ن ریسک( می

های زیرمجموعا تأثهر منفی )مثبت( داشتا باشد. های توسعا   تأمهن مالی شرکتپذیری طرحتواند بر توجهاخود می نوبابا

 شود   این بازار را با رکود مواجا کند. زارهای موازی باعث خر ج مناب  از بازار سرمایاهمچنهن افزایش نر  سود در با

  المللنیبر سک مربوط به تغییر شرا ط    

گهری   یر   کر نا   جنگ تجاری بهن آمریکا   چهن    انتخا  جو بایدن با عنوان رئهس  جمهور آمریکا   شهوع   هما

را با مشکل  تجارت   کار کسب جریان   ایرانی هایشرکت فعالهت تواندمی اقتصادی هایمحد دیت    هاشدیدتر شدن تحریم

 ازهموردنایجاد محد دیت در تهها تجههزات  .تأثهرگذار باشد پذیرسرمایا هایشرکت بر عملکرد مستقهمطور با مواجا نماید  

های هستند کا تولهد   گذاری خارجی از ریسکان  جذ  سرمایابانکی   مو  انتقالنقلهای های توسعا، محد دیتبرای طرح

کند. هرچند کا سهم   فر ش صادراتی    ضور در بازارهای جهانی را در سوی دیگر تهدید می سوکها از ی ری شرکتبهره

داخلی بوده    ورتصبا هاآنمحصوالت  فر ش عمدهگذاری امهد با صنایعی اختصاص دارد کا بخش بزرگی از پرتفوی سرمایا

 پذیری شرکت از محل خر ج برجام، کمتر خواهد بود.مهزان آسهب جاهنت در

 مولد   هانامهن ی  و مقررات تغییر به مربوط ر سک    

ی در نر  مواد ا لها مصرفی برخی نانهاطم ناگذاری مناب  طبهعی توس  د لت منجر با افزایش تغههر قوانهن مربوط با قهمت

مستقهم   سایر صنای   طورباآهنی   فوالدی های پتر شهمی، سنگتواند تأثهر بسزایی در ارزش شرکتاست کا می صنای  شده

 .داشتا باشد مهرمستقهغ طوربا
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  شوندگ  نقد ر سک     

از ی محود دیت در تأمهن مناب  مالی الزم با دلهل کاهش توانایی در فر ش یک دارایی یا سهام برخی شوندگ دونقریسک 

گذاری کا  جم های همانند گر ه مدیریت سرمایاشرکت .هایی کا درصد شنا ری    جم معامالت ر زانا اندکی دارندشرکت

گهرد. با همهن دلهل ممکن است زمان معامالتشان در اندازه بزرگ انجام می معموالًباشند، ها را دارا میپرتفوی بزرگی از دارایی

 باشند.فر ش با قهمت منصفانا انجام نشود کا همگی مصداقی از ریسک نقدینگی می بعضاًاشد     هزینا این معامالت زیاد ب

 

 ر سک تور:          

ای تأثهرات مستقهم   غهرمستقهم بر بازار سهام دارد. نوسانات   تغههرات قهمتی در افزایش قهمت کاالهای مصرفی   سرمایا

توان مطرح نمود. همچنهن تغههرات نر  سود کا در نر  اتی است کا در این قالب میبازارهای موازی بازار سهام یکی از تأثهر

 باشد.یابد، متأثر از تغههرات نر  تورم میی سهام تبلور میگذارارزشها   تنزیل برای بررسی طرح

 ر سک بازار         

های مورد استفاده برای شود. یکی از شاخصهای موجود در بازار سرمایا ایجاد میریسک بازار از نوسانات قهمت دارایی

کند. اگر بتای سهم یا پرتفوی گهری میبازار را اندازه کلباباشد کا  ساسهت نوسانات بازده بازار، بتا می سکیرگهری اندازه

در طرف مقابل باشد. کمتر از یک باشد با این معنی است کا  ساسهت نوسانات بازده آن سهم یا پرتفوی نسبت با بازار کم می

 بازار با نسبت یپرتفو ای سهم آن بازده نوسانات ته ساس کا است یمعن نیا با باشد کی ازبهشتر  یپرتفو ای سهم یبتا اگر

ارزیابی عملکرد  کا چراتواند معهار مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک پرتفوی باشد اتکای صرف با عدد بتا نمی .باشدیم زیاد

 شود. انجامیک پرتفوی باید با در نظر گرفتن ریسک   بازده آن 

 نگ  نقد سک ر        

جریانات نقدی مرتب  با . سازدمی مواجا نقدینگی ریسک با را هاسازمان تعهدات، ایفای   فعالهت تدا م برای  جوه تیکفاعدم

 ها، مشارکت در افزایش سرمایاگذاریگذاری، فر ش سرمایادر محل سود  اصل از سرمایا عمدتاًگذاری یک شرکت سرمایا

ترین عاملی گذاری جدید جریان دارد. عمدههای سرمایاهای توسعا    ر د با فرصتپذیر، مشارکت در طرحهای سرمایاشرکت

های بزرگ   ملی است، مشارکت مدا م در طرح گذاری امهد شدهکا باعث افزایش ریسک نقدینگی در گر ه مدیریت سرمایا

ها، مبلغ مذکور با افزایش ی دریافت سود نقدی از این شرکتجابا سالاهما کایطوربا. است بوده رمجموعایزهای شرکت

 گذاری امهد در مقابل  در  ال  اضر ایفای تعهدات گر ه مدیریت سرمایا است شدهمنظور  رمجموعایزهای سرمایا شرکت

 .آیدمی  سا باریسک نقدینگی این شرکت  نیتربزرگسهامدار عمده، 

    با بدا  بازار سه مقابدا  هر  هم پرتفو  و بدا  کل   د و  محا  ه 

 یهاییدارا سکیر یبندرتبا یبرا یشاخص عنوانبا تواندیم   است کهستماتهس سکیر محاسبا یبرا یارهمع بتا بیضر

 بازار نوسانات از شترهب سهم آن یبازده نوسانات باشد، کی از شترهب ییدارا کی یبرا بتا بیضر کایدرصورت. ردهگ قرار مختلف



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   13 

 

 از کمتر نوسانات مفهوم با ک،ی از کمتر یبتا بیضر با یهاییدارا عکسبا. شودیم گفتا سکیر پر ییدارا آن با   بود خواهد

 (. ماها انجام شده است01محاسبات بر اسا  داده های )  .شودیم گفتا سکیر کم ییدارا آن با   است بازار نوسانات

 ی: محاسبا بتای هر سهم در پرتفو 1جد ل شماره        

  

 

 

 

 

 

 

 ه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه تجزی

 (میلیون ریال  )                                                                                   شرکت اصلی                                       

 03/03/0011 03/03/0011 شرح

 02020372245 13100070221 دارایی ها       

 5124152211 10301720001 مالکانهحقوق 

 3215 3072 نسبت مالکانه

 

 

 میلیون ریال (تلفیقی                                                                                   )                                            

 03/03/0011 03/03/0011 شرح

 01320402027 00103300120 دارایی ها       

 00121022073 20703000101 مالکانهحقوق 

 3252 3033 نسبت مالکانه

 

 ل باال در تحلهل کفایت ساختار سرمایا شرکت ، نسبت مالکانا   یا با نوعی نسبت  قو  ابا عنایت با اطالعات ارائا شده درجد

مالی  سالبا مجموع دارایی های شرکت مد نظر تحلهل گر می باشد . محاسبات انجام شده  اکی از آن است کا  در  مالکانا

درصد از مجموع دارایی های شرکت در اختهار صا بان سرمایا بوده   مهزان  72مهزان در شرکت اصلی  03/13/1011منتهی با

       با سهامدار عمده یمربوط با مانده سود سهام پرداختن یبده نیعمده اکا از دارایی های شرکت بدهی می باشد  درصد 23

 می باشد. 3073این نسبت در صورتهای مالی تلفهقی  باشد . یمربوطا م ایتاد رهخ) بانک سپا ( با همراه خسارت تا

 

 

ام 03گذاری امهد در سال مالی منتهی با بتای پرتفوی گر ه مدیریت سرمایا

 ا د کاهش  3/ 71 ا د با  11/3از   13نسبت با سال مالی  11ماه دی

هداکرده است. این کاهش در مقدار بتا بهانگر کاهش ریسک سهستماتهک پ

 باشد.سهام موجود پرتفوی شرکت می
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  تحلیل وضعیت جریان نقدی  

 

 

 (میلیون ریال )                                                                            شرکت اصلی                               

 شرح

 

 درصد

)کاهش( نسبت رشد

 سال مالی قبلبه 

03/03/0011 03/03/0011 

  اصلجریان خالص  ر د ) خر ج( نقد 

 فعالهت های عملهاتی از
121 2100070712 1101100103 

  اصلجریان خالص  ر د ) خر ج( نقد 

 از فعالهت های سرمایا گذاری
100 110333 10121 

  اصلجریان خالص  ر د ) خر ج ( نقد 

 از فعالهت های تامهن مالی
37 (2003100011) (1200110100) 

 
 

 210003با مبلغ فعالهت های عملهاتی   از محل  عمدتاً، نقدیهای جریاناهم مناب   ر د  03/13/1011مالی منتهی با سالدر 

 02سرمایا گذاری شامل  فعالهتهای. سرفصل داشتا است افزایشدرصد  121قبل مالی کا نسبت با سال  می باشد ریال مهلهارد

سرفصل فعالهتهای تامهن . دارایی های ثابت مشهود می باشد خرید مهلهارد ریال 12ریال  جا نقد  اصل از فر ش    مهلهارد

درصد افزایش داشتا  37قبل  مالی مهلهارد ریال پرداخت سود سهام می باشدکا نسبت با سال200310مالی تنها شامل مبلغ 

  است.

 

 

 (میلیون ریال ) تلفیقی                                                                                                                    

 شرح

 

 درصد

)کاهش( نسبت رشد

 به سال مالی قبل

03/03/0011 03/03/0011 

  اصلجریان خالص  ر د ) خر ج( نقد 

 عملهاتیفعالهت های  از
101 0003010311 1301200101 

  اصلجریان خالص  ر د ) خر ج( نقد 

 از فعالهت های سرمایا گذاری
310 (303070010) (1170013) 

  اصلجریان خالص  ر د ) خر ج ( نقد 

 از فعالهت های تامهن مالی
30 (2103370011) (1007200101) 
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 کیفیت تو عه منابع انسان  اهم اقدامات جهت افزا ش 

 های تابعه گروه مدیریت نظارت بر اجرا و توسعه اتوماسیون اداری، گردش مکاتبات از طریق آن و ارتباط با شرکت

 ؛گذاری امید سرمایه

 ؛ای کارکنان ارزیابی عملکرد دوره 

 ؛های نخبه و باتجربه در خدمات کارشناسینیرو جذب 

 های موردی انجام خدمتنظیر هدایای تولد و پاداشهای انگیزشی ایجاد برنامه. 

  برگزاری کالسهای آموزشی من جمله آیین نگارش و مکاتبات اداری ، آشنایی با تهیه صورتهای مالی ، آشنایی با قوانین مبارزه

 ، آشنایی با نرم افزار اکسل وکنترل پروژه 51با پولشویی،استاندارد حسابداری شماره 

 نیرو  انسان    ترکیبه اطالعات مربوط ب

 

 03/03/0011 مـدرک تحصیلـی

 7 دکتـرا

 11 کارشناسی ارشـد

 20 کارشناسـی

 23 سایر سطوح تحصیلی

 74 جــمــع
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  بدهی هابدهی های شرکت و امکان بازپرداخت 

 (مهلهون ریال)                                                                                                                                   شرکت اصلی                           

 

 (مهلهون ریال)                                               تلفیقی                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 03/03/0011 درصد به کل 03/03/0011 درصد به کل شرح

 2000100077 00 2302100231 01 پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

 0102020377 07 2200210031 00 سهام پرداختنی سود

 110000 3 230372 3 ذخایر

 100212 3 220300 3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 1425232110 033 1325142771 033 جمع

 03/13/1013 درصد با کل 03/03/0011 درصد به کل شرح

 2701310173 07 0007030010 47 غیر تجاریپرداختنی های تجاری و 

 0200131 3 200300072 0 مالیات پرداختنی

 0100100000 40 2200110311 00 سود سهام پرداختنی

 700130700 03 307110320 02 تسهیالت مالی 

 103130210 0 103000311 0 ذخایر

 1030131 0 101130101 2 پیش دریافت ها

 200100203 0 202210031 0 پرداختنی های بلند مدت

 001130003 4 0200130 3 تسهیالت مالی بلند مدت

 7000303 0 3000003 0 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 7000110107 033 7423012710 033 جمع



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   22 

 

 بورسی(  NAVهای شرکت )داراییخالص ارزش 

 

 042110، معـادل شـرکتبورسی ( NAV)ها به ازای هر سهم خالص ارزش دارایی ،03/03/0011در پایان سال مالی منتهی به 

 NAVریال افزایش یافته است. به عبـارتی،  412025شرکت به  NAV، 03/03/0011در انتهای سال مالی منتهی به بوده  ریال

 درصد رشد داشته است. 205به میزان   0011نسبت به سال مالی   0011شرکت در سال مالی 

های شرکت بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی معادل بهای تمام شده الزم به ذکر است، خالص ارزش دارایی

گذاری امید ارزش بـرآوردی با توجه به آخرین برآوردهای کارشناسی شرکت گروه مدیریت سرمایه در نظر گرفته شده است.

  محاسبه شده است. 0433ال در فروردین میلیارد ریهزار  013بورسی معادل پرتفوی غیر 
 

 
 

 

 

 

1399/10/301398/10/301397/10/30شرح- مبالغ به میلیون ریال

1,428,312,404427,340,186215,787,507ارزش ر ز پرتفوی بورسی

85,206,28958,091,72051,083,392کسر می شود: بهای تمام شده پرتفوی بورسی

1,343,106,115369,248,466164,704,115ارزش افز ده پرتفوی بورسی

130,672,45168,486,25553,476,083جم   قو  صا بان سهام

1,473,778,566437,734,721218,180,198خالص ارزش دارایی های شرکت

30,000,00030,000,00030,000,000سرمایا

49,12614,5917,273خالص ارزش دارایی های بورسی هر سهم )ریال(

40,2108,4354,425قهمت - )ریال(

)P/NAV( 61%58%82نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های بورسی%

7,273 

14,591 

49,126 

4,425
8,435

40,210
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 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   20 

 

 های توسعه منابع انسانیفعالیت

بر اسا  سند راهبردی شرکت   در راستای پر رش   توانمندسازی نهر ی انسانی تقویم آموزشی ناظر بر ارتقای سطح مهارتی   

شوند عبارتند از: تعههن زمهنا نهر ی انسانی انجام میهایی کا در دانشی نهر ی انسانی در دستور کار قرار گرفتا است. فعالهت

 قو    دستمزد، مزایای کارکنان، مصا با، گزینش، استخدام، آموزش، دادن فرصت برابر با هما دا طلبان کار، توسعا مسهر 

 های انضباطی، اجرای قانون اقدام مثبت   ... است.شغلی، اجرای سهاست

 

 م اندازها بخش چهار: : ندا ج عملیات و چش

 به شرح ذیل است : مورد گزارش سال مالیطی اصلی عملکرد شرکت 

                           ( میلیون ریال )                                                                                                                

 شرح
ماها منتهی با 0

01/31/1011 

با  یماها منته1

01/30/1011 

ماها منتهی با 1

03/37/1011 

ساالنا منتهی با 

13/03/1011 

 1001000310 0002310201 0001310100 3 سود سهام اصل از   درآمد

 1100110731 1303120200 301000203 7300121  اصل از فر ش سرمایا گذاری ها درآمد

 003310221 000310221 000310221 3 درآمد فر ش امالک

 1120300 130311 000300 210131 درآمد سود تضمهن شده

 (000110731) (000330130) (000330130) 3 بهای تمام شده درآمدهای عملهاتی

 (2710112) (1370102) (1230332) (000122) هزینا های عمومی   اداری

 7303200101 0701310110 0003210110 1770133 عملیاتیسود 

 (103100701) (101700312) (100100307) (3170271) خسارت تاخهر پرداخت سود سهام

 2502143 1402130 0110302 52441 عملهاتیسایر درآمدها   هزینا های غهر 

 7701100100 0100000100 0003700133 (1020101) سود ) زیان ( خالص قبل از کسر مالیات

 (30707) (30707) (30707) 3 مالهات

 7701310111 0100000337 0003100101 (1020101) سود ) زیان ( خالص پس از کسر مالیات

 20070 10001 10011 (0) ریال -سود خالص هر سهم 

 0303330333 0303330333 0303330333 0303330333 مهلهون ریال –سرمایا 

 

 

 

 

 

 

 



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   20 

 

 وضعیت مالی ، نقدینگی و عملکرد  تغییرات درتحلیل 
 

سووال پایووان در مقایسووا بووا  03/13/1011منتهووی بووا  مووالی سووال شوورکت طووی  ضووعهت مووالیدر عمووده اهووم تغههوورات 

 :ارائا می گردد با شرح زیر 03/13/1013مالی منتهی با 
 

  )سرمایه گذاری ها) کوتاه مدت و بلند مدت 

سووال مووالی قبوول مبلووغ پایووان نسووبت بووا   03/13/1011مووالی منتهووی بووا  سووالمانووده سوورمایا گووذاری هووا درپایووان  

سوورمایا  ایوون افووزایش ناشووی از اعمووال افووزایشداشووتا اسووت کووا  درصوود افووزایش 03ریووال بووا مهووزان  مهلهووارد 000170

 می باشد. مالی مربوطا سال  مابا التفا ت خرید   فر ش سرمایا گذاری ها طی  شرکت های سرمایا پذیر

 

  دریافتنی های تجاری و غیر تجاری 

سووال پایووان نسووبت بووا   03/13/1011مووالی منتهووی بووا  سووالمانووده دریووافتنی هووای تجوواری   غهوور تجوواری درپایووان  

  . داشتا است افزایشدرصد  01ریال با مهزان مهلهارد 200101مالی قبل مبلغ 

 

 سود سهام پرداختنی 

ریووال مووی باشوود مهلهووارد 220021 مبلووغ1011 /03/13 مووالی منتهووی بووا  سووالپایووان مانووده سووود سووهام پرداختنووی در 

الزم بوا ذکور اسوت در سوال موالی جواری ، مبلوغ  کواهش داشوتا اسوت.درصد نسبت بوا سوال گذشوتا  23کا با مهزان 

اسووت   مووابقی بوودهی از محوول افووزایش سوورمایا در  شوودهمهلهووارد ریووال از مطالبووات بانووک سووپا پرداخووت  170213

 جریان شرکت تسویا خواهد شد.

 

 موجودی نقد 

ریووال مووی باشوود کووا بووا  مهلهووارد 00323مبلووغ  03/13/1011مووالی منتهووی بووا  سووالمانووده موجووودی نقوود در پایووان 

  درصد نسبت با سال گذشتا افزایش داشتا است. 200مهزان 

 



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   20 

 

 سرمایه گذاری در امالک 

قبوول  یسووال مووال انیوونسووبت بووا پا  03/13/1011بووا  یمنتهوو یمووال سووال   انیوودرپا سوورمایا گووذاری در امووالکمانووده 

کوا ایون کواهش مربووط بوا فور ش ملوک ار مهوا    داشوتا اسوت کواهشدرصود  03 زانهبا م الیاردرهلهم 00031مبلغ 

 صورت مالی ( 11ساختمان مطهری می باشد .) یادداشت شماره 

 

 گزارش گری بر حسب قسمتهای مختلف:

 

 
 

 

 

 

سال 1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 1398سال 1399

 76,807,549 35,112,098 24,130,091 6,655,427 572,078 394,948 113,526 286,868 19,915 10,553(68,817,948)(31,267,414) 32,825,211 11,192,480

 5,809,221 1,920,000 2,028,125 2,144,894 869,140 4,137,859 18,872,803 8,970,938 5,496,893 2,815,900(300,000)(2,814,546) 32,776,182 17,175,045

 - - - - - - - - 1,400 1,787(1,400)(1,787) - -

 82,616,770 37,032,098 26,158,216 8,800,321 1,441,218 4,532,807 18,986,329 9,257,806 5,518,208 2,828,240(69,119,348)(34,083,747) 65,601,393 28,367,525

 78,825,149 35,376,472 24,842,895 8,302,025 455,763 370,149 5,641,079 1,424,970 4,910,724 2,222,186(67,964,481)(32,974,393) 46,711,129 14,721,409

 181,357,229 123,107,246 53,191,504 30,869,839 9,337,937 9,172,655 23,032,144 11,968,388 20,671,131 16,504,606 44,294,979(1,279,407) 331,884,924 190,343,327

 50,684,778 54,620,991 10,792,679 7,449,246 4,486,549 4,969,582 12,906,899 7,408,796 11,025,409 12,988,145(15,856,521)(12,925,603) 74,039,793 74,511,157

 20 20 - 1,246,500 - - 33,733 63,799 6,500 6,500 - - 40,253 1,316,819

 17,568 15,447 192,225 5,186 4,511 8,641 280,575 850,064 733,677 15,762(14,045) 93,595 1,214,511 988,695 استهالک

جمع درآمد عملیاتی

نتیجه عملیات قسمت )سود عملیاتی(

سایر اطالعات :

جمع دارایی ها

جمع بدهی ها

مخارج سرمایه ای

تلفیقیتعدیالت درون گروهی)حذفیات(

درآمدهای عملیاتی

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

فروش و ارایه خدمات به مشتریان برون سازمانی

شرکت های تولیدی
شرکت های خدماتی و سایر شرکت 

ها

فروش و ارایه خدمات به گروه

شرکت های بازرگانی و ساختمانیشرکت های سرمایه گذاریشرکت
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 گزارش تفسیری مدیریت
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 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   21 

 

  قبل سال مالیبررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه ، انتظارات و عملکرد 

 میلیون ریال  

 شرح

 03/03/0011سال مالی منتهی به  03/03/0011سال مالی منتهی به 

درصد 

 تحقق

 اقعی ) سابرسی 

 نشده(
 اولین پیش بینی

درصد 

 تحقق

 اقعی ) سابرسی 

 شده(
 ینهب شهپ نها ل

 2107320037 2101330300 131 0001300001 1001000310 100 ود سهامسود اصل ازس

 000030200 001170203 102 2301710201 1100110731 07 سرمایا گذاری هاسود  اصل از فر ش 

 3 101230333 - 000310221 003310221 130 درآمد فر ش امالک

 1170013 1000100 10 110101 1120300 1310 درآمد سود تضمهن شده

 3 020312 - 3 3 - سایر درآمد ها

 3 (100030011) - (000330130) (000110731) 130 بهای تمام شده درآمدهای عملهاتی

 (1130071) (2370100) 131 (2770307) (2710112) 131 هزینا های اداری   عمومی

 0002310001 0000710072 131 5720102207 7121212041 007 سود عملیاتی

 (001330333) (1100000001) 021 (207310222) (103100701) 73 خسارت تاخهر پرداخت سود سهام

 010113 030032 100 0300310 2100003 37 عملهاتیسایر درآمدها  هزینا های غهر 

 2101010221 2003710020 31 5427102113 7720142140 001 سود عملیات قبل از مالیات

 (20301) (120101) 023 3 (30707) - مالهات

 2101030013 2003010070 31 1007100313 7720152015 111 سود خالص پس از کسر مالیات

 133 710 31 20113 20070 111 ریال –سود خالص هر سهم 

 03033303330333 03033303330333 - 03033303330333 03033303330333 - مهلهون ریال –سرمایا 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   27 

 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

ــار در شــرکت اوراق بهــادار تهــران  بــورس در شــرکت نیهشــتم و یســ و چهارصــد عنــوان بــه 05/03/0015 خیت

ه اسـت و شـد درج« دیـوام» نمـاد بـا یصـنعت یارشـته چنـد یهـاشـرکت گـروه درو  شده رفتهیپذ

 قرارگرفتـهریـال مـورد معاملـه  0،733سهام آن برای اولین بار در تاریخ مـذکور بـه قیمـت هـر سـهم 

 :استزیر  شرح به اخیر سال سه طی شرکت، سهام معامالت وضعیتاست. 

 منتهی بهسال مالی 
تعداد سهام 

 شدهمعامله

شده  ارزش سهام معامله

 )میلیون ریال(

تعداد روزهایی که نماد 

 شده استمعامله

ارزش بـازار 

 )میلیون ریال(

قیمت سهم 

 )ریال(

سـرمـایـه 

 )میلیون ریال(

03/03/11 0،701،511،151 12،153،711 224 0،235،033،333 43،203 03،333،333 

03/03/11 0،115،551،731 1،501،115 220 210،313،333 1،401 03،333،333 

03/03/17 2،035،721،241 1،203،300 227 002،713،333 4،421 03،333،333 

 

*افزایش تعداد روزهای معامالتی نسـبت بـه سـال مـالی قبـل نشـان دهنـده افـزایش قـدرت نقدشـوندگی سـهام 

 گذاری امید است.شرکت گروه مدیریت سرمایه

 
نمودار ذیل، روند روزانه قیمـت پایـانی سـهم بـه همـراه حجـم معـامالت صـورت گرفتـه را از ابتـدای سـال مـالی 

 دهد:تا پایان دوره مذکور ارائه می 03/03/0011منتهی به 
 

 
در بـین   1بـه     07از  نظـر ارزش بـازار از   03/03/0011الزم به ذکر است رتبه شرکت طی سـال مـالی منتهـی بـه *

 شرکت بزرگ بورسی ارتقاء یافته است. 03
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 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   23 

 

 : در پرتفوی سرمایه گذاری هابا اهمیت تغییرات 
 

 ایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر به شرح ذیل می باشد:جدول افز

 ( مهلهون ریال )                                                                                                                                   

 نام شرکت

 
 

تاریخ افزایش 
 سرمایه

 مبلغ سرمایه فعلی
مبلغ افزایش 

 سرمایه
مبلغ سرمایه پس 
 از افزایش سرمایه

درصد 
 افزایش

 های سرمایه پذیرسهم امید در افزایش سرمایه شرکت

 مطالبات حال شده

پرداخت 
بابت 

افزایش 
 سرمایه

جمع مبلغ 
در مشارکت 

 افزایش سرمایه

 001510551 4 001510551 92 1101440444 5501440444 0004440444 92/55/5921 چادرملو

 5440444 1520444 500444 044 5404440444 504440444 904440444 92/49/5925 کاوند نهان زمین

 9190915 5450241 9200202 525 509440444 1510144 0590144 41/55/5925 سیمان ایالم

 504290199 210959 2210905 955 905540444 500540444 1440444 94/45/5922 کویر تایر

 5402250540 2290251 5404400552 11 1000440444 9200440444 0504440444 42/49/5922 گل گهر

 909250055 100022 909420229 549 9104440444 5901440444 5909440444 95/49/5922 گهر زمین

 1550201 4 1550201 91 201440444 901440444 104440444 59/49/5922 تامین سرمایه امید

 5220221 5150221 50444 5444 505440444 504440444 5440444 95/49/5922 همراه جاده ریل دریا

 0250114 4 0250114 544 1044440444 901440444 901440444 99/49/5922 تامین سرمایه امین

 50221 4 50221 99 5904440444 904440444 204440444 45/41/5925 و فوالد ارفع آهن

 904440444 4 904440444 54 0104440444 9404440444 9104440444 55/42/5922 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 940144 940090 12 544 904440444 501440444 501440444 55/40/5922 فوالد مکران

 510144 4 510144 591 502090444 2090444 1440444 41/42/5922 پامیدکو

 4 910919 591 5110444 520524 210554 95/45/5922 یزد سفالین
95091 
 

 درصد ازافزایش سرمایا شرکت پامهدکو از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.30

 ارزیابی دارایی ها می باشدتجدید از محل  یزدسفالهنازافزایش سرمایا شرکت  درصد70



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   21 

 

 : ریپذ هیسرما یجدول فروش و انتقال شرکت ها

 سود )زیان( بهای فروش بهای تمام شده  تعداد سهام نام شرکت سرمایه پذیر

 0،517،370 0،112،004 001،240 257،272،510 فوالد ارفع

 2،001،351 2،015،150 50،111 11،221،500 مدیریت انرژی امید تابان هور

 0،142،211 0،514،121 012،141 041،153،551 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

 0،012،714 0،142،431 041،521 041،521،333 تأمین سرمایه امین

 513،075 710،110 000،475 02،771،124 سیمان هرمزگان

 575،772 511،474 01،732 01،501،450 سیمان ساوه

 135،740 123،017 00،441 00،470،133 سیمان بجنورد

 410،012 453،501 7،447 0،713،007 سیمان خاش

 244،141 250،011 01،241 07،333،333 کویر تایر

 237،157 202،311 24،001 01،111،313 سیمان ایالم

 27،111 21،571 0،713 0،733،333 سیمان کردستان

 01،357 23،334 0،107 0،107،344 سرمایه گذاری نیروگاهی)سنا(

 00،701 032،314 13،074 2،333،333 فوالد خوزستان

 0،151 01،111 01،210 2،333،333 فوالد مبارکه اصفهان

 0،313 0،121 741 074،111 سیمان خزر

 057 1،070 1،335 043،333 شرکت توسعه معادن روی ایران

 00،150،730 02،111،112 0،327،110   جمع

 
 

 

 

 

 

 



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   03 

 

 )شرکت اصلی(:روند نسبت های مالیلیل و بررسی تح
 

     

 
  

 

 افشای اطالعات با اهمیت

دستورالعمل افشای اطالعات نزد سوازمان بوور     10تا تاریخ ارائا گزارش در راستای رعایت ماده  اطالعات با اهمهت

 :با شرح ذیل می باشد دستورالعمل مزبور 13نظر با ماده 

 گر ه   (: –) برگزاری مزایده  21/11/1013مور   133230اطالعها  -1

 ینوبش جنوو  غربو یمطهر ابانه اق  در تهران، خ 2 دهام یادار یساختمان تجار -1با شرح :  ازهفر ش امالک مازاد بر ن

 -0 13پوالک  20 ابوانه، خ یگانود ابوانه، خ عصره ل ابانه اق  در تهران، خ یساختمان گاند -2 یتقاط  قائم مقام فراهان

سواختمان  -0 یطبقوا ا ل شورق 3نگار، پالک  ابانه نک ، خ دانهباالتر از م عصر،ه ل ابانهساختمان نگار  اق  در تهران، خ

ملک متعلق با شورکت  نی) الزم با ذکر است ا 20کوچا سوم پالک  یخالد اسالمبول ابانه اق  در تهران خ یخالد اسالمبول

بوا  دهوام نگیهلود توس شرکت مذکور  رهیمد تئهباشد کا با درخواست ه ی( م دهام نگیهلد یفرع) شرکت اهپرش نیزر

 . (دیگرد یفر ش ، آگه یبرا یعموم دهیصورت مزا

 (:   گر ه – دهیمزا یبرگزار عدم  صول نتهجا از) 11/12/1013مور   112100 اهاطالع -2

 یعدم امضا لهبوده است کا با دل یمتقاض کی یتنها دارا 2 دهام یادار یمذکور، ساختمان تجار دهیبا اتمام مهلت مزا 

 شونهادهپاکوت پ ده،یومزا  یخالف شرا شنهادهارائا پ نه  همچن یتوس  متقاض دهی  تعهد ناما شرکت در مزا  یبرگ شرا

 دهیفاقد برنده مزا 2دهام یادار یشرکت قرار نگرفت. لذا ساختمان تجار نیا رشید   موضوع مورد پذینگرد ییبازگشا متهق

 .بود داریبا عنوان خر یامالک فاقد متقاض یباشد. مابق یم

شـرح نسبـت هـا
واحد 

سنجش
1399/10/301398139713961395139413931392رابطـه محـاسبـاتـی

1.400.800.680.510.531.042.432.24 دارایی جاری/ بدهی جاریمرتبانسبت جاری

1.400.800.680.510.531.042.432.24دارایی آنی/ بدهی جاریمرتبانسبت آنی

مرتبانسبت گردش نقدی
 نقد  اصل از فعالهت های عملهاتی/ 

بدهی جاری
0.520.220.090.050.140.120.080.21

0.280.440.500.470.440.320.170.2 بدهی ها / دارایی هامرتبانسبت کل بدهی

0.720.560.500.530.560.680.830.8 قو  صا بان سهام/ کل دارایی هامرتبانسبت مالکانا

0.430.190.1411.512.116.927.731سود خالص / کل دارایی هادرصدبازده دارایی

0.590.350.2821.921.724.933.238.8سود خالص/  قو  صا بان سهامدرصدبازده  قو  صا بان سهام

درصدنسبت نقد شوندگی سود
 سوود خالوص/ نقود  اصول از 

فعالهت های عملهاتی
31.992.934.651.914.5122.398.34

اهـمّ نسبـت هـای اهـرمــی :

اهـمّ نسبـت هـای سـودآوری :

اهـمّ نسبـت هـای نقـدینگـی :



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   01 

 

 

   (: گر ه – تغههر در مفاد اطالعها منتشر شده قبلی) 27/32/1011مور   100011 اهاطالع -0

   بانکهواادگی   پوس انوداز کارکنوان با عنایت با صورتجلسا سا جانبا بانک سپا، صند   بازنشسوتگی،  ظهفوا، از کارافتو

توافق گردیده است جرایم تاخهر تادیا سود سهام سنواتی بانوک سوپا صورفاً بوا  امهد، گذاری¬شرکت گر ه مدیریت سرمایا

شناسایی شده توا قبول از مهلهارد ریال هزینا مالی  00130درصد محاسبا   در دفاتر اعمال گردد. لذا عال ه بر مبلغ  13نر  

( جمعواً مبلوغ 03/13/1013مهلهارد ریال دیگر بابت هزینا های سوال موالی موورد گوزارش ) 30313توافق سا جانبا، مبلغ 

 03/13/1013الزم با ذکر است سود خالص سال مالی منتهوی بوا  . مهلهارد ریال در دفاتر این شرکت ثبت گردید 110202

ریال با ازای هر سهم( لهکن با توجوا  10370مهلهارد ریال بوده است ) 020203نشده مبلغ بر اسا  صورت مالی  سابرسی 

ریال بوا  710یابد ) مهلهارد ریال کاهش می 200301با شناسایی هزینا مالی ناشی از توافق سا جانبا، سود خالص با مبلغ 

 .ازای هر سهم(

 

 ه   (:گر  – دهیمزا ی) برگزار 10/12/1013مور   110313 اهاطالع -0

 اق  در تهران، خهابان مطهری نبش جنوو  غربوی تقواط  قوائم  2ساختمان تجاری اداری امهد  -1فر ش امالک با شرح : 

ساختمان نگوار  -0 13پالک  20ساختمان گاندی  اق  در تهران، خهابان  لهعصر ، خهابان گاندی ، خهابان  -2مقام فراهانی 

ساختمان خالود اسوالمبولی  -0طبقا ا ل شرقی  3ان  نک ، خهابان نگار، پالک  اق  در تهران، خهابان  لهعصر، باالتر از مهد

) الزم با ذکر است این ملک متعلق بوا شورکت زریون پرشوها)  20 اق  در تهران خهابان خالد اسالمبولی کوچا سوم پالک 

ده هد با صوورت مزایوت مدیره شرکت مذکور توس  هلدینگ امئامهد ( می باشد کا با درخواست ههشرکت فرعی هلدینگ 

 (نوبت د م .)عمومی برای فر ش ، آگهی گردید

 

 (:   گر ه – دهیمزا ی)برگزار 11/12/1013مور   110213 اهاطالع -0

 10 زانهوبوا م دهوام یگذار ایسرما تیریعام( متعلق با شرکت گر ه مد یسپا )سهام یگذارایسهام شرکت سرما ی اگذار

 ریال 30110با قهمت پایا هر سهم  درصد

 

 (: الف گر ه – دهیمزا یبرگزارنتایج ) 21/12/1013مور   110703 اهاطالع -1

 اعالم گردید 2سازمان بور    ا را  بهادار با عنوان برنده مزایده ساختمان تجاری اداری امهد 

   103700030کل ملک  یارزش کارشناس

   000210130 دهقدرالسهم ام یارزش کارشناس 

   101100103 دهیمبلغ مورد توافق طبق مزا 

  000310221(  دهدر صورت تحقق فر ش ) سهم ام یمبلغ توافق

  000330130(  ده) سهم ام یارزش دفتر 

 201310113(  دهدر صورت تحقق ) سهم ام یدرآمد  اصل از  اگذار 

 (:   گر ه – هاتوثهق یا فک رهن دارایی ) 31/31/1011مور   117000 اهاطالع -7



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   02 

 

 جوووه  ایا را  بهووادار   تسووو یمرکووز یشوورکت سووپرده گووذار 12/12/1013مووور  10/117737طبووق نامووا شووماره 

نزد بانک سپا شعبا فرانکفورت آلموان بوا نفو  سوازمان متعلق با شرکت امهد کا سهم شرکت گل گهر  1021107010310

 د.یگرد قهرف  توثمسد د گردیده بود ،   رانیا یمعدن  یمعادن   صنا یتوسعا   نوساز

 

   (: گر ه – دهیمزا یاز برگزار جاه)عدم  صول نت 01/31/1011مور   120011 اهاطالع -3

 عرضا سهام سرمایا گذاری سپا با دلهل عدم  ضور خریدار با انجام نرسهد.

 

 ه   (:گر  – دهیمزا ی) برگزار 20/30/1011مور   102130 اهاطالع -1

 -2 13پوالک  20 ابوانه، خ یگانود ابوانه، خ عصوره ل ابانه اق  در تهران، خ یساختمان گاند -1امالک با شرح : فر ش 

سواختمان  -2 یطبقوا ا ل شورق 3نگار، پالک  ابانه نک ، خ دانهباالتر از م عصر،ه ل ابانهساختمان نگار  اق  در تهران، خ

 ملک متعلق با  نی) الزم با ذکر است ا 20کوچا سوم پالک  یسالمبولخالد ا ابانه اق  در تهران خ یخالد اسالمبول

 نگیشرکت موذکور توسو  هلود رهیمد تئهباشد کا با درخواست ه ی( م دهام نگیهلد ی) شرکت فرعاهپرش نیشرکت زر

 نوبت سوم -. ( دیگرد یفر ش ، آگه یبرا یعموم دهیبا صورت مزا دهام

 

 (:   گر ه – دهیمزا یبرگزارنتهجا –سایر اطالعات با اهمهت )  13/30/1011مور   103027 اهاطالع-13

 ی) شورکت فرعو اهپرشو نیو) متعلق بوا شورکت زر یملک خالد اسالمبول دهیبا عنوان برنده مزا دهخدمات ام انایشرکت را

ملک نگوار  نوک در  . فر شدیاعالم گرد یملک گاند دهینگر با عنوان برنده مزا شیاند ندهی( (   شرکت خدمات آ نگیهلد

 .دیگرد یمر لا منتف نیا

لذا از این  ه استمهلهون ریال بود0130333مهلهون ریال   مبلغ فر ش  130012با ذکر است ارزش دفتری ملک گاندی الزم

 مهلهون ریال درآمد در دفاتر شناسایی گردید.0010033بابت مبلغ 

 

 اگذاری بخشوی از سوهام شورکت توامهن سورمایا  –) سایر اطالعات با اهمهت  11/30/1011مور   112020اطالعها -11

 (گر ه    - امهن 

سوهم از سوهام  11107330333همزمان با عرضا سهام شرکت تامهن سرمایا اموهن در بوور  ا را  بهوادار تهوران ، تعوداد 

 مهلهون ریال بوده است.  101100223اصل از این معاملا مبلغ شرکت مذکور  اگذار گردید . الزم با ذکر است درآمد  

 

مصوبا ههات مودیره بوا موضووع افوزایش سورمایا  –) سایر اطالعات با اهمهت  30/31/1011مور   117170اطالعها  -12

 گر ه   ( –شرکت 

 

سوهم شورکت سوهمان  00303330333گور ه   ( تعوداد  –) توثهق دارایی ها  21/12/1011مور   703711اطالعها  -10

 .نف  بانک تجارت با منظور دریافت تسههالت شرکت پتر  امهد آسها ) شرکت فرعی ( توثهق گردیده استهرمزگان با 

 



 سرمایه گذاری امید ) سهامی عام(گروه مدیریت شرکت رماست                                  

 گزارش تفسیری مدیریت

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به   

 ه گذاری امید ) سهامی عام(ی

 گزارش تفسیری مدیریت 

 03/03/0011برای سال مالی  منتهی به 
 

   00 

 

موور   220-110/723103  مجووز شومارة  23/12/1011اسوتناد مصووبة مجمو  عموومی فوو  العواده ، موور  بوا  -10

ریوال بوا مبلوغ   03،333،333،333،333بور    ا را  بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلوغ  سازمان 11/12/1011

 یابد. می افزایش  ریال، 11،171،702،333،333

 

 ایسورما شیشورکت، افوزا03/13/1011بوا  یمنته اناهسال یعاد یمجم  عموم یبا توجا با زمان برگزارالزم با ذکر است 

 . دهمجم  نزد مرج  ثبت شرکت ها با ثبت نخواهد رس نیا یفو  تا زمان برگزار

 .ردهگهتعلق نم یبا دارندگان  ق تقدم سود لذا،

 :تعهدات و بدهی های احتمالی                
 

 

 
 

 

 

 

 

شرکتگروه

14,811,5310اسناد تضمهنی با عهده شرکت-، اشخاص، شرکت ها   بانک ها

8,444,3450تضامهن نزد بانک سهنا جهت ضمانت تسههالت دریافتی

5,336,6005,336,600ظهر نویسی ضمانتناما تسههالت دریافتی شرکت پتر  امهد آسها از بانک سهنا

1,550,0000تضامهن نزد بانک انصار جهت ضمانت تسههالت دریافتی

4,172,5700سهام  ثهقا نزد بانک ملت

3,691,4593,691,459 توثهق 7،101،010،000 سهم گل گهربابت ضمانت تسههالت پتر  امهد آسها با نف  بانک ملت

3,591,3403,591,340توثهق 7،301،103،001 سهم چادرملوبابت ضمانت تسههالت پتر  امهد آسها با نف  بانک ملت

2,826,3862,826,386ظهرنویسی ضمانتناما تسههالت دریافتی شرکت پتر  امهد آسها از بانک ملت

516,667516,667ضمانت ناما سنگ آهن گهر زمهن

1,752,1780تضمهن تسههالت ارزی شرکت تدبهر سازان سرآمد نزد بانک صنعت   معدن )350 مهلهون دالر(

1,177,4931,177,493توثهق 1،311،333،333 سهم گل گهر بابت ضمانت تسههالت پتر  امهد اسها با نف  بانک سهنا

952,531952,531ضمانت پرداخت اقساط ا را  اجاره شرکت پتر  امهد آسها

887,872887,872توثهق 897 مهلهون سهم چادرملو بابت ضمانت تسههالت پتر  امهد اسها با نف  بانک سهنا 

855,389855,389توثهق 2،313،333،333 سهم گل گهر بابت ضمانت تسههالت شرکت مهندسی توسعا آ  آسها با نف  بانک سپا

769,4400اداره پشتهبانی بانک سپا

568,3040شرکت ایرانی تولهد اتومبهل )سایپا(   زامهاد بابت تضمهن قرارداد فر ش

578,158578,158ظهرنویسی ضمانتناما تسههالت دریافتی شرکت سرمایا گذاری ساختمانی سپا 

386,3180تضامهن ارائا شده با بانک سپا

240,000240,000ظهرنویسی ضمانتناما تسههالت دریافتی شرکت کویر تایر از بانک خا ر مهانا

120,000120,000ظهرنویسی ضمانتناما تسههالت دریافتی شرکت تولهدی مخازن گاز طبهعی آسهاناما از بانک سپا

132,475132,475ظهر نویسی سفتا های شرکت چاپ   نشر سپا جهت شرکت در مناقصا چاپ مطبوعات

87,30987,309توثهق 33،233،333 سهم شرکت فرابور  ایران با نف  سازمان بور    ا را  بهادار

45,68745,687ضمانت قرارداد صد ر کارت اعتباری بابت پرداخت هزینا های انرژی مصرفی شرکت کویر تایر با بانک ملی ایران

21,60021,600ظهرنویسی ضمانتناما تسههالت دریافتی شرکت پامهدکو از بانک تجارت

17,4170سهام  ثهقا نزد بانک اقتصاد نوین

431,7160سایر

53,964,78521,060,966جمع

میلیون ریال
عنوان
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   00 

 

 دیام یگذارهیسرما تیریتابعه گروه مد یهاشرکت یمصوب در دست اجرا یهاطرح یمعرف

 اهآس دهنفت جاسک توس  شرکت پتر  ام یسازرههپر ژه مخازن ذخ -1

 تیریاست، با مشارکت شرکت گر ه مد دهام یگذارایسرما تیریسهام آن مربوط با گر ه مد %133 تهکا مالک اهآس دهپتر  ام شرکت

نفت نموده کا   توسعا  یشرکت مهندس ظرفهتنفت خام در بندر جاسک با  رههاقدام با عقد قرارداد ا داد مخازن ذخ دهام یگذارایسرما

 است: لیشرح ذ باقرارداد  نیموارد مهم ا

 است. BOTنفت خام در بندر جاسک با ر ش  رههقرارداد ا داد مخازن ذخ-

بشکا نفت  ونهلهم 13 تهبا ظرف یجانب ساته  تأس یمواد نفت رههمخازن ذخ راته  تعم ینگهدار ،یبردارا داد، بهره ،یمناب  مال نهتأم-

 در منطقا جاسک. یبرداردر مدت د ره اجرا   بهره گذارایسرما یبردارخام با  ق بهره

 .رانینفت ا یبا شرکت مل یا داث یجانب ساتهاجاره مخازن   تأس-

 .یبردارپس از اتمام مدت اجاره   بهره رانینفت ا یبا شرکت مل یا داث یجانب ساتهمخازن   تأس اهکل لیتحو-

با  یسال بعد 13مدت  یبرا ور یسنت  21سال ا ل    0مدت  یبرا ور یسنت  01با ا تسا  د  نر ، شامل  یبها با صورت پلکاناجاره نر -

 .یبردارمخازن قابل بهره یر زه برا یهر بشکا در ماه س یازا

 خواهد بود. ور ی   اناهبها با صورت ماهپرداخت اجاره-

 نافذ شدن قرارداد است. خیماه از تار 01 گذارایا داد توس  سرما یبرا ازهمدت زمان موردن-

 است. ور ی ونهلهم 230اجاره طرح معادل  یبرا ازهموردن یگذارایکل سرما

 :گرددیمحاسبا م لیمبلغ با شرح ذ نی. اباشدیم ور ی ونهلهم 131مبلغ قرارداد  داکثر در سقف   با صورت ناخالص معادل 

 .(01سنت  ور ی*0+سال 21سنت  ور ی*13)سال 13،333،333*12=ماه 131 ونهلهم ور ی

 

 اناماهکارخانا پادنا توس  شرکت آس یاها  -2

  توسعا در سازمان،  ر د  قهفقدان  ا د تحق ،یصادرات یهاثابت طرح، عدم توجا با فرصت ای: باال بودن سرمامانند یلیکارخانا با دال نیا

 ی(، عدم انعقاد قراردادهانهتأم رههکمپرسور در کارخانا )عدم استفاده از زنج یاجزا یتمام دهتول یتالش برا ران،یبا بازار ا ینهچ یرقبا

 دهتول یبرا اناماهپادنا، شرکت آس تیموجود در سا اهها   ابنسالن سات،هها، تأسساختمان تهشد. با توجا با ظرف لهمشترک   ... تعط دهلتو

 نیا ینموده است. مشخصات کل نهچ  HUAYIشده با مشارکت شرکت  ادیمجدد کارخانا  یاندازبا راه مهتصم یدیتبر 0/1 یکمپرسورها

 است: لیطرح با شرح ذ

 .باشدیم یخانگ یهاخچالیکمپرسور  1،203،333 دهکارخانا، تول یاسم تهظرف

 .باشدینفر م 133پر ژه در مر لا ا ل  ییزااشتغال

 هزار متر مرب  است. 130طرح،  یاجرا ازهموردن نهزم

 ماه است.  1داخل بعد از  دهدر تول یدرصد 03 داقل  ییبا هدف خودکفا یابهدالر تا دست ونهلهم 0ثابت طرح  د د  یگذارایسرما

 .باشدیدالر م ونهلهم 1در گردش معادل  ایسرما

 (.%20)سهم مشارکت  HUAYIشرکت  -(%70پادنا )سهم مشارکت  یسهامداران طرح عبارتند از: شرکت کمپرسورساز

هزار دالر در ماه با شورکت   130 یمال نایدالر با هز ونهلهم 201ر زه با ارزش  103 یخ  اعتبار نهثابت با شرکت پادنا   تأم یگذارایسرما

HUAYI باشدیم. 

 ه مذکور با بهره برداری رسهده است.پر ژدر تاریخ تهها این گزارش،
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 تصویر پنج ساله از وضعیت شرکت 

 باشداعداد ذکر شده در نمودارهای زیر با مهلهون ریال می

 

 

 

35,636,500

42,295,602

53,514,086 54,620,991
50,684,778

1395 1396 1397 1398 1399

جمع بدهی ها

44,842,500 47,169,275 53,626,881
68,486,254

130,672,451

1395 1396 1397 1398 1399

جمع حقوق صاحبان سهام

80,479,000
89,464,877

107,140,967
123,107,246

181,357,229

1395 1396 1397 1398 1399

جمع دارایی ها
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9,692,995 10,147,641

25,532,618
35,376,472

78,825,149

1395 1396 1397 1398 1399

عملیاتی( زیان ) سود 

9,743,669 10,306,775 14,857,606
23,859,374

77,186,196

1395 1396 1397 1398 1399

خالص( زیان ) سود 

324 344
495

795

2.573

1395 1396 1397 1398 1399

لایر-خالص هر سهم ( زیان ) سود 
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ارز ـاب  عملرـرم مر مقا سـه بـا   شاخص ها جهتپنجم  :مهمدر ن معیارها و بخش 

 اهدای اعال: شده :
 می باشند:برخی از شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد به شرح ذیل 

 

 

 

                 1013   1011مقایسا عملکرد سال مالی منتهی با دی ماه 

 )  میلیون ریال  (                                                                                                                     

 

 

 

 مقایسه ارزش بازار و بهای تمام شده شرکتهای بورسی                           

 )  میلیون ریال  (                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,376,472

23,859,374

78,825,149 77,186,196

سود عملیاتی  1398/10/30سود خالص 1399/10/30

58,091,719

427,251,086

85.206.288

1,428,312,404

بهای تمام شده 1398/10/30ارزش بازار 1399/10/30
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 اثرات شیوع ویروس کرونا

با کاهش شودید  یافتاتوسعا کشورهای سرمایا بازار   شاخص هاهای جهانی کامودیتیقهمتگهری آن با شهوع  یر   کر نا در جهان   هما

اند کا تحت تأثهر ی تشکهل دادههایرا شرکتکشور درصد ارزش بازار سرمایا  13ر  شدند. در ایران با  جود اینکا بهش از ای ر با  کم سابقا

های گزاف  یور   ا تحمهل هزینائلمسهر صعودی را پهش گرفت. علت اصلی این مسها قرار دارند، اما این بازار های جهانی کامودیتیقهمت

های ی اقتصوادی   هزینواهواهای کاهش درآمد مالهاتی د لت با علت تعطهلی کسب   کارها، ارائا تسههالت بوا بنگاهکر نا با د لت از کانال

 . شودموجب رشد بهشتر تورم می بهداشتی   درمانی است کا منجر با افزایش کسری بودجا د لت   متعاقباً

 اشاره دلهل دهند   بامی تشکهل هاکامودیتی نهز را امهد گذاریسرمایا مدیریت گر ه شرکت پرتفوی درصد 73 از بهش کا است ذکر با الزم

جود ل زیور ارزش ر ز پرتفووی  .اسوت نگرفتوا قورار کر نا  یر   منفی پهامدهای تأثهر تحت شرکت این پرتفوی گفت توانمی باال در شده

 دهد:نشان می 03/13/1011تا  03/13/1013گذاری امهد را از تاریخ بورسی شرکت گر ه مدیریت سرمایا

 03/03/0011 03/03/0011 شرح )میلیون ریال(

 1،023،012،030 02702010331 ارزش پرتفوی بورسی

درصووود تغههووورات ارزش پرتفووووی بورسوووی از 

 03/13/1011تا  03/13/1013
204% 

 

 

 پاسخ شرکت موضوع ردیف

 

 شرکت گر ه مدیریت سرمایا گذاری امهد نام شرکت

  امهد نماد معامالتی شرکت

 03/31/1033 تاریخ تکمیل گزارش

 11 با صورت تجمعی تا تاریخ گزارش )نفر(تعداد پرسنل مبتال با بهماری کر نا  1

 2 تعداد پرسنل مبتال با بهماری کر نا در تاریخ گزارش )نفر( 2

 - تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال با  یر   کر نا تا تاریخ گزارش )نفر( 0

 0 تعداد افزایش )کاهش( پرسنل ناش از بهماری کر نا تا تاریخ گزارش )نفر( 0

 - مبلغ خسارت مالی عملهاتی ناشی از  یر   کر نا تا تاریخ گزارش )مهلهون ریال(برآ رد  0

 - برآ رد درصد افزایش )کاهش( فعالهتهای عملهاتی شرکت با علت بهماری کر نا )درصد( 1

 - برآ رد مبلغ خسارت مال غهرعملهاتی ناشی از  یر   کر نا تا تاریخ گزارش )مهلهون ریال( 7

 - درخصوص برآ رد شرکت از مهزان خسارت آینده )مهلهون ریال در یک سال آتی(توضهحات  3

 - برناما شرکت در خصوص مدیریت   کنترل خسارت آتی ناشی از شهوع  یر   کر نا 1

 


