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 1400/ 06/ 31 مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی بهحضور محترم 

 )سهامی خاص( شرکت کارگزاری آتیه

 با سالم،

به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی  شرکت کارگزاری آتیه )سهامی خاص(  گزارش هیات مدیره    احتراماً

 گردد.جهت استحضار تقدیم می 31/06/1400به 

قسمت تشکیل گردیده است. در بخش اول حجم معامالت انجام شده طی سال مالی و درآمد  سههگزارش پیش رو از  

های اداری، عمومی و  سههی قرار گرهته اسههت. هم نیی هزینهکارمزد حاصهه ه از آن در مقایسههه با سههال قبل مورد برر

ای بیی حجم م مقایسههدر بخش دو شهده اسهت.به تفصهیل آورده  و میزان رشهد آنها در مقایسهه با سهال قبل  تشهکیالتی  

های  معامالت شهرکت و حجم معامالت بازار طی سهال مورد بررسهی صهورت گرهته اسهت و در بخش سهوم گزارشهی از هعالیت

 صورت گرهته و در دست اقدام شرکت کارگزاری به تفصیل بیان شده است.

 بخش اول

 داشته است. اهزایش %56.29می یارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته  99.928خرید سهام بالغ بر  ارزش  – 1

  داشهته  اهزایش  %21.77می یارد ریال بوده که نسهبت به سهال گذشهته    75.843معامالت هروش سههام بالغ بر    ارزش   - 2  

 است.

می یارد    28.312و    1.661به ترتیب بالغ بر    ETFو صههندوق های    معامالت خرید و هروش اوراق مشههارکت  ارزش   -3

 ریال بوده است.

که    می یارد ریال بوده    205.744در سههال مورد گزارش مب غ   بدهیو اوراق  خرید و هروش سهههام   ارزش مجموع    – 4  

به  روز معامالتی سهههال مالی منتهی    246  بدیی ترتیب طی اسهههت.  داشهههته  اهزایش   %60  نسهههبت به سهههال گذشهههته

 می یارد ریال در شرکت معامالت اوراق صورت پذیرهته شده است. 836، به صورت میانگیی روزانه معادل 31/06/1400
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 یارد ریالحسب می مبالغ بر                         ارزش معامالت                                        - (1جدول شماره )              

 نرخ رشد )درصد( 1399سال مالی   1400سال مالی   شرح

 56.29 63,936 99.928 خرید سهام

 21.77 62,279 75.843 فروش سهام 

 209 538 1.661 خرید و فروش اوراق مشارکت

 ETF 28.312 1,815 1460خرید و فروش صندوق های  

  128.569 205.744 جمع

 

می یون ریال بوده که    553.394بربالغ    و اوراق مشهارکت خرید و هروش سههامکارمزد دریاهتی ناشهی از معامالت   –  5

می یون ریال مربوط به معامالت سههام و    534.237که از ایی مب غ    اسهت  داشهته  اهزایش  %23.23در مقایسهه با سهال قبل  

 بوده است. ETFمی یون ریال مربوط صندوق ها  18160 و می یون ریال مربوط به خرید و هروش اوراق مشارکت 997

 حسب می یون ریالمبالغ بر                                درآمد کارمزد                                            -(2جدول شماره )           

 1400سال مالی   شرح 
مالی سال  

1399 
 نرخ رشد )درصد(

 19.39 447,464 534.237 کارمزد ناخالص سهام

 208 323 997 کارمزد ناخالص اوراق مشارکت

کارمزد ناخالص صندوق های 
ETF 

18160 1,274 1325 

 23.23 449,061 553.394 جمع 

کارمزد کارگزاران    1/05/1399از تاریخ    11/04/1399مورخ    115492/121الزم به ذکر اسههت طبا ابالهیه شههماره 

از   %37.5ایی مصههوبه )معادل    طیاز کارمزد صههنعت کارگزاری    %30کاهش یاهت. هم نیی    %0.32به    %0.40بورس از 

اری و جهت حمایت از بازار سههرمایه به  گذ کارمزد شههرکت های کارگزاری( به عنوان اندوخته صههندوق توسههعه سههرمایه

شهود. بدیی ترتیب و جهت سههولت در مقایسهه اگر نرخ کارمزد کارگزاری مقابا سهال مالی قبل  صهندوق مذکور واریز می

 گردید.می یارد ریال بالغ می 690در نظر گرهته شود، میزان جمع کارمزد ناخالص به حدود 
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درصد رشد   30می یارد ریال می باشد که نسبت به سال قبل معادل    1.164  معادل   1400موجودی نقد سال مالی    - 6

 داشته است. 

درصد با    27ل بوده که نسبت به سال گذشته  می یارد ریا  554شرکت در سال مالی مورد گزارش  درآمد معامالت    -7

دو رخداد مهم در بازار سرمایه برای صنعت کارگزاری به وقوع پیوسته است.    ایی در حالیست که  اهزایش همراه بوده است.

درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است و از طرف دیگر کارمزد    17معامالت خرد بازار سرمایه  ارزش    از یک طرف

 درصد کاهش داشته است. 20صنعت کارگزاری نیز 

می یارد ریال    80یزر )از شرکت های سرمایه پذیر( سودی بالغ بر  در سال مالی مورد نظر شرکت با واگذاری سهام ال  -8

مدت ذاری های کوتاه گبندی سرمایه  در صورتهای مالی شرکت و در طبقه   01/10/1395  کسب نمود. شرکت مذکور از تاریخ

 شرکت ثبت شده بود. 

می یون ریال    17.500گزارش مب غ    هم نیی بر اساس مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی مورد 

به عنوان تامیی سرمایه سهام ممتاز صندوق اختصاصی آتیه باران تادیه گردید. در مواهقت اصولی ایی صندوق بازارگردانی  

 سهام مبیی وان کیش و آسیاتک درج شده است.  ود

می یون ریال به عنوان    198.182ب غ  در سال مالی مورد گزارش و بر اساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار م   -    9

اندوخته توسعه بازار در واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه گذاری شده است. 

درصد   345می یون ریال بوده است. بدیی ترتیب ایی سرهصل سرمایه گذاری معادل    44.483ایی رقم در سال قبل بالغ بر  

 دهد.  رشد را نشان می 

تاریخ  در  بازار  توسعه  اندوخته  و  انباشته  از محل سود  اهزایش سرمایه شرکت  انجام  به  با عنایت  آنکه  توجه  قابل  نکته 

 می یارد ریال شده است.   199، میزان انباشته ایی سرهصل معادل رقم  29/03/1400
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 عمده هزینه های شرکت به شرح ذیل می باشد: -10

بورس ها و حا عضویت کانون   به خدمات  اعم از حا دسترسیهزینه های عم یاتی شرکت   عم یاتی: هزینه های   ✓

  کاهش درصد  8ی باشد که نسبت به سال گذشته می یون ریال م 10.799معادل   1400در سال مالی  کارگزاران 

ارکان از جم ه    درصدی کارمزد   20به واسقه مصوبه سازمان مبنی بر کاهش  دلیل اص ی کاهش هوق    داشته است.

 ها بوده است. بورس 

می یارد ریال بوده که نسبت به سال    228معادل    1400، عمومی و تشکیالتی: در سال مالی  هزینه های اداری ✓

دالیل اص ی آن توسعه شعب و هزینه های پشتیبانی نرم اهزار شرکت    درصد رشد کرده است.   96مالی قبل معادل  

می یارد ریال بوده که در سال   91می باشد. الزم به ذکر است هزینه بازاریابی و توسعه شعب در سال قبل معادل  

می یارد    8م  هزینه پشتیبانی نرم اهزار شرکت تدبیرپرداز نیز ار رق  می یارد ریال بالغ شده است.  160مالی جاری به  

   می یارد ریال اهزایش داشته است. 43ریال به 

می یون ریال بوده است در    89.509رش معادل  هزینه های پرسن ی در سال مالی مورد گزاهزینه های پرسن ی:   ✓

درصد رشد کرده    140می یون ریال می باشد که نسبت به سال قبل  37.170در سال مالی قبل برابر با  حالی که  

اص ی ایی رشد عالوه بر اهزایش حقوق پایه و مزایا بر اساس مصوبه اداره کار، اهزایش تعداد پرسن ی  دلیل    است.

 شرکت نیز می باشد.

ه هزینه های  ریال بوده ک می یارد    2.071معادل    1400تسهیالت دریاهتی شرکت در سال مالی    هزینه های مالی: ✓

های  ینه حالی که در سال مالی قبل کل تسهیالت دریاهتی و هزریال می باشد در  می یارد    262مالی شرکت برابر با  

 ریال بوده است. می یارد 155و   1.140مالی به ترتیب معادل 

  39که نسبت به سال مالی قبل    ریال بوده  می یارد   241 سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش مب غ  –   11

 باشد. گذاری ها می ال سود حاصل از هروش سرمایه می یارد ری 81از ایی رقم معادل  است.درصد رشد داشته 
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 بخش دوم 

مورد بررسهی قرار گرهته اسهت و در    1400  ماهالی شههریور  99  ماهوضهعیت بازار طی دوره یک سهاله مهردر ایی بخش    

 ای بیی وضعیت بازار و شرکت کارگزاری آتیه طی دوره مورد بررسی صورت گرهته است.نهایت مقایسه

 )می یاردریال(1400مقایسه ارزش معامالت شرکت کارگزاری آتیه و بازار طی دوره یک ساله منتهی به شهریور ماه  - (3جدول شماره )

 ماه 

ارزش  

معامالت  

 کارگزاری 

نرخ رشد  

ارزش  

معامالت  

کارگزاری  

نسبت به  

 ماه قبل

نرخ رشد  

ارزش  

معامالت  

کارگزاری  

نسبت به  

ماه مشابه  

 دوره قبل

شاخص کل  

 بورس 

نرخ رشد  

شاخص  

کل 

نسبت به  

 ماه قبل

ارزش معامالت  

 )کل( بازار

ارزش معامالت  

 ر )خرد( بازا

نرخ رشد  

ارزش  

معامالت  

  )کل( بازار

نسبت به  

  ماه قبل

نرخ رشد  

ارزش  

معامالت  

  )کل(بازار

نسبت به  

ماه مشابه  

 دوره قبل

461% -%6 14.925 99مهر    1.412.355 %11-  2.317.826 2.112.785 %15-  %320  

681% -%33 9.903 99آبان    1.345.301 %5-  1.360.354 1.261.253 -41% %348  

179% 27.670 99آذر    %712  1.439.124 %7  4.125.864 3.988.999 203% %596  

566% -4% 26.478 99دی    1.150.718 %20-  3.040.296 2.939.240 -26% %269  

416% -10% 23.732 99بهمی    1.238.357 %8  2.235.771 2.071.257 -26% %99  

اسفند  

99 
11.298 %52- %109  1.307.707 %6  1.259.891 

943.352 
-44% %3-  

هروردیی  

1400 
6.555 %42-  %18  1.219.590 %7-  833.169 

472.447 
-34% %44-  

اردیبهشت  

1400 
7.501 %14  %66-  1.154.845 %5.3-  527.203 

452.719 
-37% %84-  

خرداد  

1400 
9.511 %27  %30-  1.168.665 %1.2  916.960 

677.024 
74% %62-  

تیر  

1400 
16.116 %69  %34-  1.311.306 %12  1.300.620 

1.209.026 
42% %75-  

مرداد  

1400 
16.060 %0.3-  %37-  1.515.549 %15  1.195.649 

1.107979 
-8% %73-  

شهریور  

1400 
36.094 %125  %128  1.386.451 %9-  2.275.341 

2.032.689 
90% %17-  

 - - 19.268.761 21.388.944 - - - - 315.265 جمع 
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 1400روند شاخص کل بورس و فرابورس در سال مالی 

 

همانقور که در جدول باال مالحظه میگردد شهاخص کل بورس طی سهال مالی شهرکت در روند کم نوسهان در حال 

در پایان دوره رسههیده اسههت. ایی رقم  1.386.451واحد به    1.595.160حرکت بوده اسههت به ترتیبی که شههاخص کل از  

 درصد کاهش را در شاخص نشان میدهد. 13معادل 
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 بازار ارزش معامالت  معامالت کارگزاری آتیه بهنسبت ارزش 

 

  

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

ی 
مال

ل 
سا

14
00

ی 
مال

ل 
سا

13
99

ماه های سال مالی

نسبت ارزش معامالت کارگزاری آتیه به ارزش معامالت بازار

1399نسبت ارزش معامالت کارگزاری آتیه به بازار ساال مالی  1400نسبت ارزش معامالت کارگزاری آتیه به بازار ساال مالی 
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 بخش سوم 

 های انجام گرفته طی سال مالی مورد بررسی:اهم فعالیت

درصدی ارزش معامالت طی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل )ع ی رهم کاهش کارمزد    27اهزایش   ✓

 کارگزاران و کاهش حجم معامالت در بازار سرمایه(  

شهعبه در حال   27شهعبه هعال )الزم به ذکر اسهت در پایان سهال مالی قبل،    41اهزایش تعداد شهعب کارگزاری معادل     ✓

 ت(. هعالیت بوده اس 

 

 



 شرکت کارگزاری آتیه                                       31/06/1400برای سال مالی منتهی به  سهامگزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان 

9 

 

 

 شعب دارای مجوز 

 تاریخ تاسیس  شهر  وضعیت  نام شعبه  ردیف 

 01/05/1399 تهران  شعبه  مقهری  1

 20/03/1399 یزد  شعبه  منتظر قائم  2

 01/05/1399 تهران  شعبه  آوای باران  3

 21/04/1399 ساوه  دهتر پذیرش  ساوه  4

 01/05/1399 آمل شعبه  آمل 5

 21/04/1399 تهران  دهتر پذیرش  پیروزی 6

 01/05/1399 شیراز  دهتر پذیرش  معالی آباد  7

 21/04/1399 مشهد  شعبه  امام خمینی 8

 01/05/1399 ارومیه  شعبه  ارومیه پنجراه  9

 01/05/1399 شهرکرد دهتر پذیرش  شهرکرد 10

 30/04/1399 میانه  دهتر پذیرش  میانه  11

 01/05/1399 خوانسار  دهتر پذیرش  خوانسار  12

 08/04/1399 تهران  شعبه  جهان کودک  13

 15/04/1399 سنندج دهتر پذیرش  سنندج 14

 01/06/1399 مشهد  دهتر پذیرش  قرنی  15

 01/05/1399 بیرجند  شعبه  بیرجند  16

 15/06/1399 بابل  دهتر پذیرش  بابل  17

 16/06/1399 میناب دهتر پذیرش  میناب 18

 01/07/1399 همدان  دهتر پذیرش  بوع ی  19

 01/09/1399 مشهد  شعبه  استقالل  20

 17/10/1399 سبزوار  دهتر پذیرش  سبزوار  21

 19/11/1399 خراسان  دهتر پذیرش  جویی  22

 19/11/1399 نیشابور  دهتر پذیرش  نیشابور  23

 01/01/1400 تهران  شعبه  عالمه  24

 03/03/1400 قم دهتر پذیرش  عقاران  25

 01/04/1400 تبریز شعبه  جنوبی ارتش  26

 14/04/1400 دامغان  دهتر پذیرش  دامغان  27
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  17.5می یارد ریالی و سرمایه موسس )ممتاز(  25تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی آتیه باران با سرمایه اسمی   ✓

 می یارد ریالی 

   90100/122طی نامه شماره  06/1400/ 27انجام تجمیع مجوزها در تاریخ   ✓

 می یارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته توسعه بازار   120می یارد ریال به  30انجام هرآیند اهزایش سرمایه از   ✓

 راه اندازی نرم اهزار باشگاه شعب در هاز اول و دوم و انجام امور شعب به روش مکانیزه    ✓

 مشاور عرضه و مشاور پذیرش   ✓

  

 23/04/1400 مشهد  شعبه  هاشمیه  28

 15/06/1400 مشهد  دهتر پذیرش  ای یا  29

 26/07/1400 یزد  شعبه  صفائیه  30

 24/07/1400 همدان  دهتر پذیرش  گنجینه 31

  تهران   1ونک 32

  تهران   2ونک 33

  تهران   3ونک 34

  تهران   کرج  35

  تهران   حاهظ  36

  تهران   تاالر سعادت آباد  37

 14/08/1390 قم  قم 38

  کیش  کیش 39

  اصفهان   اصفهان  40

10/09/1400 ساری  دهتر پذیرش  ساری  41  

 شعب درحال تاسیس

 تاریخ تاسیس  شهر  وضعیت  نام شعبه  ردیف 

 1400/05/10 شیراز  دهتر پذیرش  عفیف آباد  1

 1400/09/10 کرج  دهتر پذیرش  درختی 2
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 های در دست اجرا:فعالیت

 های آسیاتک عرضه عمومی اولیه سهام شرکت انتقال داده ✓

  Margin Callکاهش قابل توجه ارزش در ریسک مشتریان  ✓

 های پر ریسک در کمیته پایش ریسک خروج شرکت از شرکت ✓

 سرمایه گذاری در خرید نرم اهزار های مرتبط با هعالیت شرکت و توسعه شرکت از ایی محل و کاهش ریسک؛  ✓

 اهزایش هضای هیزیکی با توجه به نیاز توسعه شرکت؛  ✓

از   93416/122طی نامه شههماره   23/08/1400شههروع به هعالیت در بورس کاال بر اسههاس مجوز اخذ شههده مورخ   ✓

 ادار سازمان بورس و اوراق به

 شروع به هعالیت بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی آتیه باران  ✓

 می یارد ریال طی یک یا دو سال  1000می یارد ریال به  120انجام اهزایش سرمایه سرکت از  ✓

 شرکت در بازار سرمایه از طریا واحد مدیریت پذیرش شرکت کارگزاری  2پذیرش  ✓

 سازی با توسعه شبکه آموزش درون و برون شرکتی ارتقاء هرهنگ ✓

 درصد شعب هع ی  20اهزایش تعداد شعب کارگزاری به میزان  ✓

 

 

 امضا سمت نام و نام خانوادگی  ردیف

  رئیس هیئت مدیره  مجتبی حاجی شفیعی 1

  مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره  حمیدرضا دانش کاظمی  2

  عضو هیئت مدیره  محسن معماریان 3

 


