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تاریخچه فعالیت
شرکت کارگزاری کیمیاسهم (سهامی خاص) در تاریخ  1374/11/16در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت
شماره  122281به ثبت رسیده ،و بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخه  ،1387/7/16به کارگزاری
صبا تامین (سهامی خاص) تغییر نام داد .در حال حاضر شرکت کارگزاری صبا تامین با سرمایه 100.000
میلیون ریال و پنج شعبه فعال در مشهد ،اصفهان ،کرج ،گرگان و جزیره کیش مشغول به فعالیت بوده و
دارای رتبه «الف» از سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
شرکت کارگزاری صباتأمین در سال  1396با کسب سهم بازار  %6/94در بین کلیه شرکتهای کارگزاری
با زمینه کار مرتبط ،رتبه اول را به خود اختصاص داده است .همچنین شایان ذکر است که این شرکت در
سال  1393در زمره  10شرکت برتر در مجموعه تأمین اجتماعی بوده است.
اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری صبا تامین به ترتیب زیر است:

 جناب آقای محمود گودرزی :نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل؛
 جنای آقای مصطفی سوری :رئیس هیات مدیره؛

 جناب آقای محمدامین قهرمانی :عضو موظف هیات مدیره؛
 جناب آقای سعید قاسملوی :عضو غیرموظف هیات مدیره؛

 جناب آقای دکتر حسین ایزدی :عضو غیرموظف هیات مدیره؛
مدیران اجرایی شرکت کارگزاری صبا تامین به ترتیب زیر است:
 جناب آقای محمدامین قهرمانی :مدیریت داراییها؛

 جناب آقای سعید یوسفی شالی :مدیر عملیات بازار اوراق بهادار؛
 جناب آقای محسن مالئی :مدیر مالی؛

 جناب آقای ابوالفضل لطفی :مدیر تأمین مالی؛
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بیانیه فعالیت
 خدمات کارگزاری و معامالت اوراق بهادار

 خرید و فروش سهام ،حق تقدم سهام ،اوراق مشارکت ،اوراق تسهیالت مسکن و کلیه اوراق
قابل معامله در بورس و فرابورس با ارائه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم درخواست در کلیه
دفاتر و شعب کارگزاری؛

 ثبت سفارش خرید و فروش اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس در سامانه دریافت
سفارشات در هر ساعت از شبانه روز در سایت شرکت کارگزاری صبا تامین؛

 امکان ارائه خدمات مالی در خصوص واریز یا برداشت وجه ،مشاهده گردش حساب و  ...به
صورت اینترنتی یا حضوری؛

 خرید و فروش آنالین سهام؛ کارگزاری صبا تامین جهت تسهیل فرایند ثبت نام خدمات آنالین
برای سرمایه گذاران در سراسر نقاط کشور امکان انجام این امر را از طریق تارنمای کارگزاری
فراهم نموده است؛

 ارائه خدمات از طریق باشگاه مشتریان جهت ترفیع مشتریان کارگزاری در حوزه معامالت.

 خدمات مدیریت دارایی

 تأسیس ،راهاندازی و مدیریت انواع صندوق های سرمایهگذاری پذیرفته شده نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار؛

 شرکت کارگزاری صبا تامین با در اختیار داشتن تخصص و تجربه ،از توانایی الزم
جهت تاسیس و راهاندازی انواع صندوق های سرمایهگذاری برای فعاالن بازار سرمایه
برخوردار می باشد.

 برخورداری از چهار صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا (سهامی) ،صندوق سرمایهگذاری با
درآمد ثابت توسعه تعاون صبا (با پرداخت سود ماهانه  ،)%19صندوق سرمایهگذاری اندیشه-
ورزان صباتأمین (با درآمد ثابت و انباشت سود ،قابل معامله در فرابورس) و صندوق
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین؛

 بخش عمده سبد دارایی صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا(سهامی) مربوط به
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس میباشد .دارای مزایایی از جمله جذب
سرمایه های اندک و هم افزایی وجوه کوچک ،حداقل نمودن ریسک و حداکثر نمودن
بازده سرمایه گذاری به واسطه استفاده از کارشناسان متخصص و توانمند است.
شایان ذکر است که بازده این صندوق در یک سال گذشته  129درصد بوده است .از
آنجا که بخش عمده پرتفوی این صندوق سهام شرکتها میباشد لذا امکان کسب
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بازدهی باالتر از بازار پول وجود دارد .شایان ذکر است که اندازه صندوق در حال حاضر
 285میلیارد ریال میباشد.

 هدف از تشکیل صندوق سرمایهگذاری توسعه تعاون ،جمع آوری وجوه از سرمایه
گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه
گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه
گذاران می باشد .این صندوق از نوع صندوقهای با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
 15درصدی میباشد .این در حالی است که در حال حاضر سود روزشمار صندوق
19درصد بوده که به صورت ماهانه پرداخت میگردد .لذا بخش عمده سبد
داراییهای این صندوق به خرید انواع اوارق بهادار با درآمد ثابت (انواع صکوک و اوارق
مشارکت) و سپردههای بانکی اختصاص مییابد .لذا در این صندوق تالش میگردد تا
بازدهی  19درصدی روز شمار محقق و سود آن به صورت ماهانه به حساب
سرمایهگذاران واریز گردد .شایان ذکر است که اندازه صندوق در حال حاضر بیش از
 25.000میلیارد ریال با  61.000نفر سرمایهگذار میباشد.

 صندوق سرمایهگذاری اندیشهورزان صباتأمین از نوع صندوقهای با درآمد ثابت و
قابل معامله در فرابورس میباشد که مجوز فعالیت آن در تاریخ  97/7/11از سازمان
بورس و اوراق بهادار دریافت و فعالیت آن آغاز گردیده است .در این صندوق تالش
میگردد تا حداقل بازده  %20ساالنه به برای سرمایهگذاران محقق و انباشت گردد.
سرمایهگذاران برای مالکیت واحدهای صندوق میبایست از طریق بازار فرابورس اقدام
به خرید و جهت شناسایی سود اقدام به فروش واحدهای خود نمایند .شایان ذکر
است که قیمت واحدهای این صندوق روزانه بر اساس حداقل بازده 20درصد ساالنه
در فرابورس افزایش مییابد .اندازه این صندوق در حال حاضر  1.000میلیارد ریال
میباشد.

 صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین ،به منظور
بازارگردانی سهام شرکتهای بورس و فرابورسی ،صکوک و واحدهای صندوقهای
قابل معامله تأسیس گردیده است .در حال حاضر این صندوق در مرحله ثبت نزد
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران بوده و فعالیت آن از یک ماه آینده
آغاز میگردد .اندازه این صندوق  1.280میلیارد ریال میباشد.

 ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی در قالب پرتفوهای سهامی ،اوراق با درآمد ثابت یا
ترکیبی.

 ارائه خدمات سبدگردانی اوراق بهادار در بازار سرمایه برای مشتریان حقیقی و
حقوقی به صورت اختصاصی و با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار با
بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص صورت می گیرد .مشتریان به بهره
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گیری از این خدمات می توانند به صورت اختصاصی و بدون نیاز به صرف وقت ،از
تخصص و تجربه شرکت و کارشناسان جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده
نمایند .شایان ذکر است که در این نوع خدمات مدیریت دارایی ،امکان تشکیل
سبدهای مبتنی بر اوراق با درآمد ثابت و تضمین سود همراه با پرداخت دورهای نیز
وجود دارد .شایان ذکر است که در حال حاضر  10قرارداد با اشخاص حقیقی و
حقوقی به ارزش بالغ بر  3.118میلیارد ریال منعقد گردیده است.

 ارائه گزارشات تحلیلی در خصوص شرکتها ،صنایع ،اقتصاد داخلی ،اقتصاد جهانی و انواع
گزارشات توجیهی و پروپزال

 بررسی برنامه یا طرح تامین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب؛
 ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر ،بررسی
اطالعات ،مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا
اشخاص؛

 ارائه راهنمایی الزم و تهیه گزارش توجیهی در خصوص افزایش سرمایه ،تهیه بیانیه ثبت یا
درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار؛

 تهیه گزارشات تحلیلی در رابطه با صنایع و شرکتها؛

 تهیه امیدنامه و طرح کسب و کار جهت پذیرش و عرضه شرکتها در بورس یا فرابورس؛

 خدمات تأمین مالی

 ارائه کلیه خدمات مربوط به مشاوره پذیرش شرکتها و انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و
صکوک در بازار بورس و فرابورس؛

 با توجه به مزایای پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس ،شرکت کارگزاری صبا تامین
قادر به ارائه کلیه خدمات مربوط به پذیرش شرکت ها در این بازارها می باشد .لیست
شرکت هایی که این کارگزاری اقدام به پذیرش و عرضه سهام آن ها نموده است به
همراه جزئیات اطالعات مالی آنها در سایت کارگزاری موجود می باشد.

 ارائه کلیه خدمات مربوط به مشاوره عرضه شرکتها و انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار
بورس و فرابورس؛

 انجام معامالت بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و مشاوره به ناشر در خصوص
میزان انتشار اوراق بهادار ،شرایط انتشار ،نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق ،زمان
بندی انتشار و راهنمایی در خصوص عرضه.
 تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار.
 بازاریابی و فروش اوراق بهادار.

 امکان پذیرش سمت تعهد پذیرهنویسی در خصوص انتشار و عرضه انواع اوراق با درآمد ثابت
و صکوک؛
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 وبسایت کارگزاریhttp://sababroker.com :
 پست الکترونیکیinfo@sababroker.com :

 تلفن021-42115000 :
 مدیر عامل :آقای محمود گودرزی؛ تلفن تماس021-42115333 :
 مدیر داراییها :آقای محمدامین قهرمانی؛ تلفن تماس021-42115313 :
 سرپرست سبدگردانی :آقای وحید مطهرینیا؛ تلفن تماس021-42115311 :
 مدیر عملیات بازار :آقای سعید یوسفی شالی؛ تلفن تماس021-42115314 :
 مدیر مالی :آقای محسن مالئی؛ تلفن تماس021-42115220 :
 مدیر تأمین مالی :آقای ابوالفضل لطفی؛ تلفن تماس021-42115112 :

ارتباط با شعب:
 شــــعبه مـرکزی :تــهران ،خــیابان احمــــد قصـــیر (بخارست) ،خیابان ششــم ،پالک  ،34تلفـــــن021-42115000 :
 شــــعبه اصفهان :خیابان چــهار باغ ،چهار راه نظر ،سـاختمان بورس اوراق بهادار ،طبقــــه سوم ،تلفن031-36671490 :
 شــــعبه مشهــد ، :بلوار دستغیب ،انتهای پیام  ،12مجتمع نجاری پیام ،واحد  ،104تلفن051-37630808 :
 شــــعبه کـــیش :میدان امیرکبیر ،بلوار ساحل ،ساختمان ملی کیش ،طبقه دوم بورس منطقه ای ،تلفن076-44420808 :
 شــــعبه کـــــرج :چهـــــار راه هـــفـــت تــــیر ،ســـازمان بــــورس مـــــنطقه ای کــــرج ،تلفــــن026-32775473 :
 شــــعبه گـــرگان :میـــــدان ولیعصـــــــــر ،برج ســــــــرمایه ،طبـــــقه  ،9واحد  ،94تلفن 017-32201940 :الی 41

