
معره به مجــهیئت مدیت یزارش فعالـگ
هامــــاحبان ســــاالنه صـــعادي س
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فهرست

معرفی شرکت

اقتصاد ایران

اقدامات و دستاوردها

گزیده اطالعات مالی

راهبري شرکت

برنامه هاي آتی

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 



معرفی شرکت
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ترکیب سهامداران

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

درصد مالکیت سهامداران

79 )سهامی عام(شرکت گروه مالی ملت  1

5 )سهامی خاص(شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان  2

1 )سهامی عام(شرکت واسپاري ملت  3

1 )سهامی خاص(شرکت صرافی ملت  4

1 )سهامی خاص(شرکت تدبیر ملت  5

0.01 )سهامی خاص(شرکت کارگزاري ملت  6

13 سایر سهامداران 7

100 جمع
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اعضاي هیئت مدیره

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

سمت نماینده هیئت مدیرهعضو

مدیرهت ئهیرییس  سید ابوطالب دیبائی واسپاري ملت

مدیرهت ئهینایب رییس  مجید ابراهیمی گروه مالی ملت

عضو هیئت  مدیره سید نقی شمسی صرافی ملت

مدیرهت ئهیموظف عضو  مازیار فرخی ملتتدبیر

مدیرهت ئعضو هیمدیر عامل و  روح اله حسینی مقدم کارگزاري بانک ملت
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چشم انداز، ماموریت و ارزش هاي شرکت

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

چشم انداز شرکت

گرفتهام کشور به لحاظ حجم فعالیت انجبزرگترین واسطه گر مالی 

ایرانشرکت در صنعت بانکداري سرمایه گذاري ح ترین مطر 

ماموریت شرکت

ارائه راهکارهاي جامع تامین مالی

یکپارچه و اثربخش خدمات مدیریت داراییارائه 

راهکارهاي خالق و نوآورانه جهت پاسخگویی به تمامی نیازهاي مشتري در حوزه مالیارائه 
بنیادي شرکتارزش هاي 

ارتباطات مالی با مشتریاندر )  Moral Hazard(اخالقیاجتناب از مخاطره 

، پاسخگویی، صداقت و تعهد به ارائه اطالعات صحیح و رعایت اصول محرمانگیشفافیت

دقیق قوانین کالن و مقررات سازمان هاي ناظررعایت 

منصفانهرقابت 

نقش سازنده در سطح منافع اجتماعی و ملیایفاي 



اقتصاد ایران



1398اقتصاد ایران در سال 

ورود نقدینگی به بازار سرمایه و رشد شاخص

ــا  ــورم ت ــرخ ت ــزایش ن ــال 35اف ، 1398درصــد در س
درصد30پیش بینی کاهش در سال آینده تا محدوده 

سهامصاحبانساالنهعاديمجمعبهمـدیرههیـئتفعـالیتگـزارش

1397اسفند29بهمنتهیمالیسالبراي

1397درصد در مقایسه با سال 20افزایش نقدینگی تا حدود 

ش روتداوم رشد اقتصادي منفی، بهبود نسبی در سال هاي پی

کاهش درآمدهاي نفتی به واسطه کاهش صادرات و قیمت نفت
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)هزار میلیارد(نقدینگی کل کشور 
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فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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1398تغییرات تورم در سال 


34.2

37.6
40.4 42.2 42.7 42 41.1 40 38.6 37

34.8

)درصد(98روند تغییرات تورم طی ماه هاي مختلف سال 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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1398شاخص کل در سال 



درصد افزایش 187و 900512کلشاخص با1398بازار سرمایه در پایان سال 

.به کار خود پایان داد1397نسبت به سال 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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1399شاخص کل در سال 
.افزایش یافته است1.017.660اردیبهشت ماه تا مرز 24تا 1399شاخص کل بازار سرمایه از ابتداي سال 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 















شرکت هاي تامین سرمایه در ایران

.نمودفعالیت خود را آغاز خواهد 1399شرکت تامین سرمایه دماوند پذیره نویسی شده و در سال 98/11/01در تاریخ همچنین 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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اقدامات و عملیات شرکت



خدمات تامین مالی



خدمات تامین مالی

تقاضا براي اوراق بهادار با درآمد ثابت

ا تقاضا براي سرمایه گذاري در اوراق بهادار بافزایش چشمگیر •

ه ثابت با پر شدن نصاب هاي صندوق هاي سرمایه گذاري کدرآمد 

.منجر به موارد زیر گشت

 بازارکاهش نرخ بهره •

هزینه هاي بازارگردانی اوراق بهادار کاهش •

هزینه هاي تأمین مالی بنگاه هاي اقتصادي کاهش •

1398بازار بدهی از منظر عرضه و تقاضا در سال 

بهادار با درآمد ثابتعرضه اوراق 

در راستاي جبران نیازهاي مالی دولت1398اوراق بهادار تأمین مالی در سال انتشار 

ه اسالمی مبلغ قابل مالحظه اي از بدهی هاي دولت به پیمانکاران از طریق صدور اسناد خزانتسویۀ 

وازي اوراق منفعت، مرابحه، سلف م(قابل مالحظه اي نیز در قالب انواع اوراق بهادار انتشار ارقام 

دولتبه منظور تأمین مالی ) استاندارد

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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تامین مالی از طریق اوراق بدهی











1396 1397 1398

)  میلیارد ریال(مبلغ تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی 

)به استثناي اسناد خزانه(دولت  سایر 













1396 1397 1398

ترکیب متقاضیان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی

)به استثناي اسناد خزانه(دولت  سایر 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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انتشار اوراق بدهی توسط شرکت-خدمات تأمین مالی

تاریخ عرضهنقش شرکتنوع)ریالمیلیارد (اوراقحجم نام شرکت

1398/02/22ننویس و بازارگردامشاور عرضه، متعهد پذیره سلف موازي استاندارد4,000شرکت ملی نفت ایران

1398/04/02نویس و بازارگردانمتعهد پذیره مشارکت6,000شهرداري شیراز

1398/06/02ننویس و بازارگردامشاور عرضه، متعهد پذیره استانداردسلف موازي 5,000شرکت توسعه نفت و گاز صباي کنگان

1398/09/17نویسمتعهد پذیرهمنفعت5,000وزارت اقتصاد و امور دارایی

1398/12/03ننویس و بازارگردامشاور عرضه، متعهد پذیره سلف موازي استاندارد10,000شرکت توسعه نفت و گاز صباي کنگان

1398انتشار اوراق بدهی توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت در سال درصدي 26رشد 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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)میلیارد ریال(سال اخیر 3دراوراق بدهی منتشره شرکت -خدمات تأمین مالی







1396 1397 1398

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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1398انتشار در سال اوراق بدهی در جریان -خدمات تأمین مالی

تاریخ عرضهنقش شرکتنوع)ریالمیلیارد (اوراقحجم نام شرکت

اخذ موافقت اصولینمشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگرداسلف موازي استاندارد30,000شرکت فوالد مبارکه اصفهان

اخذ موافقت اصولینمشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردااجاره10,000شرکت گروه توسعۀ اقتصادي پایندگان

اخذ موافقت اصولینمشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردامرابحه1,000شرکت پدیده شیمی قرن

در فرآیند اخذ مجوز از نمشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردامرابحه1,000آرین سالمت سینا
سازمان بورس

در فرآیند اخذ مجوز از نمشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردامرابحه500ابیان دارو
سازمان بورس

1398انتشار اوراق بدهی توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت در سال درصدي 26رشد 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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1398در سال سهام پذیره نویسی تعهد -خدمات تأمین مالی 

جدیدسرمایهپذیره نویسیحجمقدیمسرمایهنام شرکت

1,5002,5004,000بیمه دانا

3,0007,80010,800ثرشرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کو

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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1398در سال بهادار خدمات پذیرش اوراق -خدمات تأمین مالی 

وضعیتخدمات پذیرش

پذیرفته شده در فرابورسشرکت پلیمر آریاساسول

در دست اقدامشرکت سنگ آهن مرکزي ایران

در دست اقدامشرکت سرمایه گذاري توسعه معین ملت 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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)میلیارد ریال(1398در سال بازارگردانی خدمات -خدمات تأمین مالی 

بازارتاریخ سررسید)میلیارد ریال(حجم اوراقناشر/بانینماد معامالتینوع اوراق

فرابورس6501398/10/19شرکت دانا پتروریگ کیش98صدانااجاره
بورس انرژي50001398/12/05شرکت ملی نفت ایران981سمانکسلف
بورس انرژي60001398/12/18شرکت ملی نفت ایران982سمانکسلف
بورس انرژي40001399/02/22شرکت ملی نفت ایران991سمانکسلف
بورس انرژي50001399/06/27نگانشرکت توسعه و نفت و گاز صباي ک991سمیعاسلف

فرابورس5001399/07/01شرکت پدیده شیمی قرن99قرنمرابحه
شبکه بانکی130001399/08/25-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-مرابحه
فرابورس5001399/11/04شرکت صنعت غذایی کورش99کورشمرابحه
فرابورس235001399/11/18-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1سالمتمرابحه
فرابورس20001399/11/18وزارت امور اقتصادي و دارایی23اجاداجاره
بورس انرژي100001399/12/02نگانشرکت توسعه و نفت و گاز صباي ک992سمیعاسلف
بورس17501400/03/03شرکت سایپا143صایپااجاره

فرابورس10001400/11/13شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند06اروندمنفعت
بورس35001400/12/05شرکت ایران خودرو0012صخودمرابحه
فرابورس70001400/12/22شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند08اروندمنفعت
بورس39001401/04/30شرکت سایپا104صایپااجاره

بورس60001401/12/28شهرداري شیراز112مشیرمشارکت

63,300جمع

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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خدمات مشاوره مالی



)میلیارد ریال(1398در سال بهادار مشاورة عرضه اوراق -خدمات تأمین مالی 

اخذ مجوز/ تاریخ اخذ موافقت اصولی)میلیون ریال(مبلغ نوع اوراق بهادارنام شرکتردیف

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار300اوراق تبعی سهامشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس1

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار250اوراق تبعی سهامتاب گسترشرکت تولیدي آرین ماه2

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار300سهامشرکت بیمۀ ما 3

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار300سهامشرکت کشت و صنعت پیاذر4

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار250سهامشرکت داروسازي کوثر 5

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار250سهامشرکت کارخانجات ایران مرینوس 6

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار700سهامبانک ملت7

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار250سهامشرکت صنایع پمپ سازي ایران 8

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار300اوراق مرابحهشرکت ابیان دارو 9

فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار300اوراق مرابحهشرکت آرین سالمت سینا10

1398/05/14-اوراق سلف موازي استانداردشرکت توسعۀ نفت و گاز صباي کنگان11

2001398/05/14اوراق سلف موازي استانداردشرکت تولید نیروي جنوب غرب صبا 12

3001398/09/19سهامشرکت داروسازي امین13

3001398/09/19اوراق اجارهشرکت گروه توسعه اقتصادي پایندگان 14

2501398/10/11سهامشرکت ملی صنایع مس ایران15

2501398/10/13اوراق سلف موازي استانداردشرکت فوالد مبارکه اصفهان16

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 
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1398در سال ارزشگذاري خدمات -خدمات تأمین مالی 

وضعیتصنعتکارفرمانام شرکت ارزشگذاري شده

انجام شدهصنعت نساجیشرکت گروه مالی ملتشرکت ابهرریس

انجام شدهصنعت نساجیشرکت گروه مالی ملتشرکت بی بافت نیکوتامین

انجام شدهخدمات مالی و سرمایه گذاريشرکت گروه مالی ملتشرکت تامین سرمایه امین

انجام شدهخدمات انبارداريشرکت گروه مالی ملتشرکت سپهر صنعت سورنا

انجام شدهخدمات مالی و سرمایه گذاريشرکت سرمایه گذاري صبا تامینشرکت سرمایه گذاري صدر تامین

انجام شدهنفت، پتروشیمی و پاالیشگاهشرکت سرمایه گذاري اهداف شرکت پتروشیمی خارك

در دست اقدامصنعت غذاییشرکت تولیدي و صنعتی گوهر فام شرکت قند ثابت خراسان

در دست اقدامنفت، پتروشیمی و پاالیشگاهشرکت پلیمر آریاساسول شرکت پلیمر آریاساسول 

در دست اقدامخدمات مالی و سرمایه گذاريشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سرمایه گذاري سایپا

در دست اقدامخدمات مالی و سرمایه گذاريشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سرمایه گذاري رنا 

در دست اقدامصنعت لیزینگشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت لیزینگ رایان سایپا 

در دست اقداممواد شیمیاییشرکت سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت شرکت نیرو کلر 

در دست اقدامصنعت کانه هاي فلزيشرکت فوالد مبارکه اصفهان شرکت فرآوري معدنی اپال کانی پارس 

در دست اقدامصنعت فلزاتشرکت فوالد کاوه اروند شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  26صفحه 



خدمات مدیریت دارایی



1398ثابت در سال صندوق هاي درآمد -خدمات مدیریت دارایی

      


 






-

















)هزار میلیارد ریال(مجموع خالص ارزش دارایی صندوق هاي با درآمد ثابت 

1398/12/29

)میلیارد ریال(خالص ارزش دارایی

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  28صفحه 



1398صندوق بازارگردانی در سال -خدمات مدیریت دارایی

)هزار میلیارد ریال(مجموع خالص ارزش دارایی صندوق  بازارگردانی 

1398/12/29

)هزار میلیارد ریال(خالص ارزش دارایی

)ریال(خالص ارزش هر واحد 

  
   

 








فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  29صفحه 



1398صندوق قابل معامله در سهام در سال -خدمات مدیریت دارایی

)هزار میلیارد ریال(مجموع خالص ارزش دارایی صندوق  افق ملت 

 
 

    







1397/12/29 1398/01/31 1398/02/31 1398/03/31 1398/04/31 1398/05/31 1398/06/31 1398/07/30 1398/08/30 1398/09/30 1398/10/30 1398/11/30 1398/12/29

1398/12/29

)میلیون ریال(خالص ارزش دارایی 

%133بازده محقق شده

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  30صفحه 



سامانه سرمایه گذاري فراسود-خدمات مدیریت دارایی

فظ لزوم بهره مندي از امکانات فراگیر الکترونیکی در جهت ح

مشتریان موجود 

توسعه کمی و کیفی مشتریان صندوق هاي سرمایه گذاري

افزودن قابلیت صدور و ابطال آنالین به پرتال هاي رسمی

صندوق هاي سرمایه گذاري تحت مدیریت

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  31صفحه 



سامانه پیشگام-خدمات مدیریت دارایی

یه گذاريسرماحوزه دانش استقرار توسعه هر چه بیشتر فعالیت هاي تحلیل ابزارهاي بدهی و 

روز و متناسب از اوراق بازار بدهی جهت انجام معامالتتحلیل به

ثبت و بررسی استراتژي ها و کارایی عملکرد 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  32صفحه 



گذاري جایگزینسرمایه



سرمایه گذاري کاالیی

اندازيمدیره جهت راهاخذ مصوبه هیئت
معامالت قراردادهاي اختیار معامله

در حال اخذ مجوز بازارگردانی از شرکت 
.  بورس کاال و سازمان بورس و اوراق بهادار

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

فاه بازارگردانی گواهی سپرده سکه طالي ر

اهی شروع بازارگردانی در نماد معامالتی گو
.1398سپرده سکه طالي رفاه از خردادماه 

لت بازارگردانی گواهی سپرده سکه طالي م

ي اندازي خزانه سکه طالارائه پیشنهاد راه
بانک ملت

الي پذیرش تعهد بازارگردانی خزانه سکه ط
جهت رونق و افزایش 1398ملت از آذرماه 

.نقدشوندگی نماد طالي بانک ملت

55از  34صفحه 



نمادهاي معامالتی گواهی سپرده سکه -سرمایه گذاري کاالیی

حجم معامالت انجام شده

سکه طال19,000بیش از 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

ارزش معامالت 

ریالمیلیارد 910حدود 

بازدهی معامالت انجام شده 

)ماه9طی (درصد 38/3

55از  35صفحه 



سهم معامالت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت-سرمایه گذاري کاالیی























حجم کل معامالت  متوسط روزانه معامالت  متوسط روزانه بازارگردان 

ملتمقایسه روند حجم معامالت کل و بازارگردان در نماد گواهی سپرده سکه طالي 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  36صفحه 



سرمایه گذاري کاالیی

که اندازي خزانه سراهپی گیري جهت سنجی، تهیه نقشه راه و امکان

،طالي بانک ملت

بازار گذاري ابزارهاي مشتقه و پایش مستمر ارزش

معامالتیمناسب و بررسی استراتژيمطالعه 

هاي پایه مرتبط، بنیادي و تکنیکال در بازار داراییتحلیل

.ییهاي سرمایه گذاري کاالمطالعه و بررسی امکان راه اندازي صندوق

سرمایه گذاري جسورانه

سایر اقدامات–جایگزین گذاري سرمایه

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

غ شدههاي ابالپیگیري و پایش بسترهاي قانونی و دستورالعمل

هاي کارهاي عملیاتی جهت رفع موانع به نهاداعالم موانع و ارائه راه

نظارتی باالدستی

ارائه مشاوره تأمین مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی

گذاري هاي سرمایهاندازي صندوقمطالعه و بررسی امکان راه

.خصوصیجسورانه و 

تحقیق و توسعه

ه تهیه ماشین حساب تخصصی جهت انجام محاسبات مربوط ب

گذاريسرمایه

اق وکارهاي جدید انتشار اورسنجی جهت سازانجام مطالعات امکان

خرید دین کاالیی،

هاي تأسیس انواعمطالعه و بررسی ضوابط جدید و محدودیت

ابزارهاي سرمایه گذاري

بینی قیمت طال و دالرتحلیل و پیش

55از  37صفحه 



توسعه کسب و کار



توسعه کسب و کار

دوین تدوین چارچوب هاي طراحی سند استراتژیک و آغاز فرآیند ت

سند

روابط کاربري و تجربه کاربري وب سایت شرکتبهسازي 

و تدوین پروپوزال هاي جامع همکاري با مشتریان هدفتهیه 

منسجم فعالیت هاي حرفه اي و توسعه رقبا ارزیابی 

مات حوزه خدجلسه هاي همفکري بازاریابی با فعاالن تشکیل 

مالی در بازار سرمایه

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  39صفحه 



بازاریابی

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

هویت کالمی برند و تدوین چارچوب استقرار آنتوسعه 

ویدیوهاي تبلیغاتی شرکت و معرفی ابزارهاساخت 

رابط کاربري وب سایت فراسودطراحی 

نقشه سایت انگلیسی زبان و استقرار آنتدوین 

55از  40صفحه 



روابط عمومی

و هوشمندسازي سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان توسعه 

کانال هاي ارتباطی و شبکه هاي تبلیغاتی شرکتتوسعه 

زش استقرار واحد ارتباط با مشتریان صندوق هاي سرمایه گذاري و آموتکمیل 

پرسنل واحد مربوطه

خبري مصاحبه ها و اخبار برجسته شرکتپوشش 

برنامه هاي ارتباط با رسانه ها در سطح شرکتاجراي 

مستمر با خبرگزاري ها و روزنامه هاي اقتصادي و کثیراالنتشارتعامل 

آگهی هاي تبلیغاتی از مطبوعات و خبرگزاري هاانتشار 

وب سایت و شبکه هاي اجتماعیبروزرسانی 

کمپین هاي تبلیغاتی و مناسبتیاجراي 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  41صفحه 



گزیده اطالعات مالی



خالصه عملکرد مالی

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  43صفحه 

سال مالی منتهی به 
1398/12/29

سال مالی منتهی به 
)درصد(تغییرات 1397/12/29

%1201301436236175درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام

%24861421199265107درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار

%784077273274187درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق ها

%3711611080235درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی

-%199135789399درآمد حاصل از سو سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد

%1333087701373درآمد حاصل از سود سرمایه گذاري ها

%4643935235476197درآمد هاجمع 
%834996234634هزینه حقوق و دستمزد کارکنان

%554663141977هزینه اداري و عمومی

%4504970226099699عملیاتیسود 
-%7746973520سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

%4512716227073199قبل از مالیاتسود 
%230)124959()411915(مالیات بر درآمد سال جاري

-%17)18305()15143(مالیات بر درآمد سال هاي قبلی

%4085658212746792خالصسود 



نسبت هاي مالی

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  44صفحه 

1397سال 1398سال نام نسبتنوع نسبت

سودآوري

%23.8%32.3بازده مجموع دارایی ها

%33.3%44.5بازده حقوق صاحبان سهام

%90.3%88.0حاشیه سود خالص

سرمایهکفایت 
%2.96%4.18نسبت جاري تعدیل شده

0.600.87دهنسبت بدهی و تعهدات تعدیل ش



سود آوري






1396 1397 1398

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  45صفحه 



نظام راهبري شرکت



ساختار سازمانی
هیئت مدیره

کمیته هاي حاکمیت شرکتی مدیر حسابرسی داخلی

مدیرعامل

مشاوران

مدیر امور حقوقی ریسکمدیر 

رتوسعه کسب و کامدیر 

معاون مالی و اداري سرمایه گذاري جایگزینمعاون  معاون سرمایه گذاري و مدیریت دارایی معاون تأمین مالی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانیمدیر تحقیق و توسعهمدیر عملیات صندوق ها و سبدهامدیر ارزیابی طرح ها

مدیر حسابداري صندوق ها و مدیر سرمایه گذاري هاي نوینمدیر تحلیل اوراق بهادارمدیر ارزشگذاري
سبدها

مدیر حسابداري مالیمدیر سرمایه گذاري کاالییمدیر سرمایه گذاري در اوراق بهادارمدیر تأمین مالی

فناوري اطالعاتمدیر 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  47صفحه 



سرمایه سازمانی

تجربـه یکی از ویژگی هاي مهم شرکت هاي دانایی محور، نیروي انسـانی متخصـص و با
تخصـصبر این اساس، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، نیروي انسـانی م. آن ها است

ا تجربـه مورد نیاز واحدهاي تخصصی خود را از بین نخبگان دانشگاهی و کارشناسان بـ
.بازار سرمایه به خدمت گرفته است

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

دکتري
25%

دکارشناسی ارش
48%

کارشناسی و 
کمتر

27%

55از  48صفحه 



نظام راهبري شرکت

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

حسابرس داخلی

ر راهبري شرکتی، تامین سرمایه بانک ملت به منظور تقویت سیستم کنترل داخلی و تقویت ساختا

ی و استقرار واحد حسابرسی داخلی با هدف ارائه خدمات اطمینان دهمبادرت به 1398در آبان ماه 

.مشاوره مستقل و بی طرفانه نموده است بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی بهراد مشار

55از  49صفحه 



کمیته هاي حاکمیت شرکتی–نظام راهبري شرکت 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

کمیته حسابرسی

عضو مستقل مالیعضو به ریاست رئیس هیئت مدیره شرکت و دو 3متشکل از 

1398/12/29جلسه در سال مالی منتهی به 13برگزاري 

کمیته مدیریت ریسک

ریسککمیته ریسک متشکل از اعضاي منتخب هیئ تمدیره و مدیر اجرایی واحد 

هیات مدیرهوکار تامین سرمایه به ریسک هاي کسب وظیفه گزارش وضعیت 

55از  50صفحه 



ساختار سازمانی مدیریت ریسک–شناخت و تحلیل ریسک شرکت 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  51صفحه 



ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک–شناخت و تحلیل ریسک شرکت 

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

55از  52صفحه 



قدم اول

شناسایی نظام مند مجموعه ها و افراد متخصص جهت

یریت واحد توسعه کسب و کار و با نظارات مستقیم مد

عامل

ا سازمان تعریف فاکتورهاي تاثیرگذار در انتخاب  فرد ی

مناسب در بازتعریف و اجراي سند استراتژیک

قدم دوم

بررسی و امتیازدهی سازمان ها و افراد مناسب بر اساس

فاکتورهاي تعریف شده

انتخاب سه گزینه با باالترین امتیاز

قدم سوم

جهت دریافت پروپوزال و برگزاري جلسات تفصیلی

ینه تبیین پیشنهادات و روش کار هریک از سه گز

مطروحه

در نهایت با توجه به اهمیت موضوع شرح خدمات 

هیئت پیشنهادي هر سه گزینه در حال بررسی توسط

.مدیره محترم قرار دارد

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 

بازنگري سند استراتژیک

55از  53صفحه 



برنامه هاي آتی



55از  55صفحه 

توسعه خدمات تامین مالی

سهم بازار پذیرش تعهدات در حوزه خدمات تأمینافزایش 

مالی از طریق بازار سرمایه

دامنه مشارکت راهبردي با مجموعه هاي توانمند افزایش 

جهت تأمین مالی پروژه ها

تنوع در ابزارهاي تأمین مالی شرکتافزایش 

توسعه خدمات مدیریت دارایی

ت اسناد راهبردي مدیریت دارایی و مکانیزه نمودن چارچوب هاي مدیریتدوین 

دارایی

و توسعه فعالیت هاي سبدگردانیبازاریابی 

دامنه فعالیت هاي صندوق بازارگردانیافزایش 

فعالیت هاي بازاریابی و بازارگردانی اوراق بهادارتوسعه 

توسعه خدمات مالی

با و ارائه بسته هاي خدمات مشاوره مالی براي مشتریانطراحی 

اهداف ویژه

مشاوره در زمینه سرمایه گذاري خصوصیخدمات 

کارگیري روش هاي نوین ارزشگذاري به 

سرمایه گذاري جایگزین

هاي سپرده کاالیی و سایر گواهیانجام بازارگردانی 

از جمله دارایی ها ي سایر قراردادهاي آتی و اختیار معامله

سهام

تملاندازي انبار گواهی سپرده شمش طالي پیگیري راه

بروزرسانی مطالعات در خصوص روش هاي ارزش گذاري 

جسورانه و سرمایه گذاري هاي شرکت هاي نوپا، صندوق

خصوصی

توسعه کسب و کار

رابط کاربري و تجربه کاربري سایت فراسودبهسازي 

از دستاوردهاي علمی و انتشارات در بازار سرمایهحمایت 

جامع ریسک سازمانیمدیریت 

برنامه جامع ارتباط صنعت و دانشگاهتدوین 

نقشه سایت عرب زبان و استقرار آنتدوین 

منابع انسانی و پشتیبانی

و به روز رسانی آیین نامه هاي شرکت بررسی 

و اجراي نظام مدیریت عملکرد کارکنانتدوین 

و اجراي برنامه هاي آموزشی کاربردي متناسب با طراحی 

اهداف شرکت

برنامه هاي آتی شرکت

فعالیـت هیئـت مدیـرهزارش ـگ
شــرکت تامیـــن ســـرمایه بانــک ملــت

امـان سهـاالنه صاحبـادي سـمع عـمجبه 



ربا تشک
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