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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی عام(

در راستای اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، گزارش فعالیت و وضع عمومی 

شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت در راســتای افزایش سرمایه آن شرکت بر پایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود در شش ماهه 

ابتدایی سال 1399 تهیه و تقدیم می شود. 

گزارش  گزارش حاضر صرفًا جهت ارائه عملکرد واحدهای مختلف شرکت تامین سرمایه بانک بوده است و  الزم به ذکر است 

توجیهــی هیئت مدیــره در خصــوص پیشــنهاد افزایــش ســرمایه بــه مجمع عمومــی فوق العاده صاحبان ســهام همــراه با گزارش 

ج گردیده اســت در نظر  گــزارش توجیهی هیئت مدیره در گانه ارائه شــده اســت. بــه طوری که در  بــازرس قانونــی به صورت جدا

اســت افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی و ســلب حق تقدم از صاحبان ســهام فعلی با هدف تقویت بنیه مالی شــرکت جهت 

کفایت ســرمایه نهادهای مالی بــه منظور افزایش ظرفیت شــرکت جهت پذیرش تعهد  بهبــود نســبت های مقرر در دســتورالعمل 

پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار، توسعه فعالیت های تامین مالی و ارتقای سهم بازار در صنعت تامین مالی انجام  گردد.

گزارش حاضر، مبتنی بر اطالعات ارائه شــده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را در مورد وضع عمومی شــرکت و عملکرد 

کید بر ارائــه منصفانه نتایــج عملکرد  گزارش، بــا تا ج در ایــن  هیئت مدیــره فراهــم مــی آورد. بــه نظــر اینجانبان، اطالعــات مندر

هیئت مدیره و در راســتای حفظ منافع شــرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساســنامه شــرکت تهیه و ارائه شــده و هماهنگ با 

کافی  که در موقعیت فعلی قابل پیش بینی اســت، به نحو درســت و  واقعیت های موجود اســت و اثرات آن ها در آینده، تا حدی 

گزارش حذف  گمراهی اســتفاده کنندگان شــود، از این  گاهی از آن، موجب  که عدم آ گزارش ارائه شــده و هیچ موضوعی  در این 

گزارش در تاریخ 19 / 07 / 1399 به تائید هیئت مدیره رسیده است. نشده است. این 

 اعضای هیئت مدیره               نمایندگان

سید ابوطالب دیبائی
 رئیس هیئت مدیره

سید نقی شمسی
عضو هیئت مدیره

سید روح اله حسینی مقدم
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
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۹ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������   ۱-3-تورم

۹ ������������������������������������������������������������������������������������������������   ۲-3-رشد اقتصادی

۱0 ����������������������������������������������������������������������������������������������������   3-3-نقدینگی

۱۱ ����������������������������������������������������������������������������������   4-3-تولید و صادرات نفت ایران

۱۲ ���������������������������������������������������������������������������������������   5-3-بازار ارز و طالی داخلی

۱3 �������������������������������������������������������������������������������������������������   6-3- بازار سرمایه
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۱8 ���������������������������������������������������������������������������������� 5-  بانکداری سرمایه گذاری در ایران

20 ��������������������������������������������������������������������������������������������� ۶-  کلیاتی درباره شرکت

۲0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������   ۱-6-پیشینه

۲0 ��������������������������������������������������������������������������������������� ع فعالیت شرکت   ۲-6-موضو
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  ۲-۹-تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار بدهی������������������������������������������������������������������������ ۲5

۲۸ ���������������������������������������������������������������������������������������   3-۹-خدمات مشاوره مالی

3۱ �������������������������������������������������������������������������������������   4-۹-خدمات مدیریت دارایی

40 ��������������������������������������������������������������������������������������   5-۹-سرمایه گذاری جایگزین

44 ������������������������������������������������������������������������������������������� کسب وکار   6-۹-توسعه 

۴8 ������������������������������������������������������������������������������������������� ۱۰-  نظام راهبری شرکت

4۸ ������������������������������������������������������������������������������������������������   ۱-۱۰-هیئت مدیره

4۹ ��������������������������������������������������������������������������������������������   ۲-۱۰-ساختار سازمانی

  3-۱۰-منابع انسانی������������������������������������������������������������������������������������������������ 50

50 ���������������������������������������������������������������������������   4-۱۰-حسابرس مستقل و بازرس قانونی

50 ��������������������������������������������������������������������������������������������   5-۱۰-حسابرس داخلی

50 ����������������������������������������������������������������������������������������������   6-۱۰-محیط حقوقی

5۱ ���������������������������������������������������������������������������   ۷-۱۰-بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی

  ۸-۱۰-چشم انداز، ماموریت و ارزش های شرکت��������������������������������������������������������������������� 5۱

53 �����������������������������������������������������������������������������������   ۹-۱۰-بازنگری سند استراتژیک
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5۷ ���������������������������������������������������������������   ۱۱-۱۰-مدیریت ریسک در تامین سرمایه بانک ملت

60 �������������������������������������������������������������������������������������������������   ۱۲-۱۰-امور سـهام

۶۱ ������������������������������������������������������������������������������������������� ۱۱-  برنامه های آتی شرکت
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۱

گزیده اطالعات-   

گزیده اطالعات مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملتم ۱نمایه 

1398/12/291397/12/29
3 ماهه مالی منتهی به

  399/03/3 

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )میلیون ریال(

4,643,9352,354,7611,302,362جمع درآمدها  

4,504,9702,260,9961,247,593سود عملیاتی  

7,7469,7353,135درآمدهای غیرعملیاتی  

4,085,6582,127,4671,250,728سود خالص  

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )میلیون ریال(

14,828,75810,491,91015,354,994جمع دارایی ها  

3,101,9243,850,7345,999,801جمع بدهی ها  

7,000,0004,000,0007,000,000سرمایه ثبت شده  

11,726,8346,641,1769,355,193جمع حقوق صاحبان سهام  

خ بازده ساالنه )درصد( ج( نر

خ بازده دارایی ها   م20%28%نر

خ بازده حقوق صاحبان سهام   م32%35%نر



۲
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اقتصاد جهانی-   

کثر کشورهای جهان را با رکود و  کرونا بر سر اقتصادهای جهان سنگینی می کرد و ا ســال ۱3۹۹ در حالی آغاز شــد که ســایه ی 

کرده بود. در فصل اول و دوم سال ۲0۲0 میالدی رشد اقتصادی جهان به ترتیب منفی 3.5 و منفی 6.4 درصد  سستی روبه رو 

خ رشد اقتصادی به 6.۲ درصد رسیده و مثبت شده است. همچنین  گزارش ها در فصل سوم نر که براساس آخرین  بوده است 

کاســته شــدن از افت تولید در ســایر اقتصادها، در  گرفتن رشــد اقتصادی چین و  که به دلیل شــتاب  کی از آن اســت  برآوردها حا

فصل چهارم ســال ۲0۲0 شــاهد خروج اقتصاد های نوظهور از رکود باشــیم اما همچنان اســتمرار رکود اقتصادی در جهان ادامه 

خواهد داشت.

کان یکی از اصلی ترین دغدغه های بازارهای مالی جهانی باقی خواهد ماند.  کی از آن است که ویروس کرونا کما نشانه ها حا

ع بیماری در مناطق مختلف به ویژه در اروپا و جنوب آســیا شــدت گرفته اســت و کشــورها بودجه بیشتری به مقابله با  روند شــیو

کاهش شدید  کشورها باعث  گسترده فعالیت های تجاری عالوه بر منفی شدن رشد اقتصادی  کرونا اختصاص داده اند. تعطیلی 

کشورهای جهان شده است. ارقام تولید  کم و حتی منفی در شمار زیادی از  خ تورم به سطوح بسیار  حجم معامالت و رسیدن نر

کرونا بر اقتصاد جهان بســیار فاجعه آمیز بوده  که تاثیر ویروس  ناخالص داخلی برای ســه ماهه دوم ســال ۲0۲0 نشــان می دهد 

کشور های دنیا شده  است.  کاهش تولید ناخالص داخلی در  کرونا باعث  است و ویروس 

سیاســت گذاران در اقتصــاد هــای بزرگ مانند آمریکا همچنان به سیاســت های انبســاطی خود ادامه می دهنــد و برنامه های 

کاهش شاخص دالر و همچنین  کشور آمریکا باعث  آتی آن ها نیز نشان از تداوم این سیاست ها دارد. این سیاست ها به ویژه در 

ع بیشتر کرونا را کنترل  خ دالری کامودیتی ها شده است. با فرض اینکه رعایت فاصله اجتماعی بتواند تا حدودی شیو افزایش نر

گیرد می توان گفت احتماال رشد اقتصادی در اواسط ۲0۲۱ بهبود  کرونا نیز تا اواســط ۲0۲۱ در دســترس عموم قرار  کســن  کند و وا

کرونا همچنان وجود دارد.  کند اما ریسک موج دوم  پیدا 

پیش بینی روند تولید ناخالص داخلی در مناطق مختلف جهان )درصد(م ۲نمایه 

*  اطالعات مربوط به سال های 2020 و 2021 به صورت برآورد می باشد.

��ل ٢٠١٧ ��ل ٢٠١٨  ��ل ٢٠١٩ ��ل ٢٠٢٠ * ��ل ٢٠٢١* 

���ن ا���ت ����ه

��زه ��رو ژا��

��زار��ی �����ر و ا����د��ی در ��ل ���ــ��
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بــا نــگاه به ســوابق تاریخی از منظر کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش این دوره تقریبا ســه برابــر بحران مالی ۲00۸ بوده 

اســت. ایــن وضعیــت بــه بــدی بحران ۱۹30 نیســت امــا بدترین رکودی اســت که از دهــه 30 میــالدی در اقتصــاد جهانی وجود 

داشته  است.

رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم سال )درصد(م 3نمایه 

ایاالت متحده آمریکا 2-۱-  

خ بیکاری در ایاالت متحده به ۱5 درصد می رســد که در مقایســه با پیش  کس نر بر اســاس پیش بینی های جدید گلدمن ســا

که ۹ درصد اعالم شــده بود به مراتب بیشــتر می باشــد. پیش بینی تولید ناخالص داخلی پیشــتر در ســال ۲0۲0 برای  بینی اولیه 

ســه ماهــه اول و دوم ایــاالت متحــده 6.۲4 درصد بــود و پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز با کاهش ۹ درصدی در ســه ماهه 

که با اختــالف بدترین دوره  نخســت ســال و ریــزش چشــمگیر 34 درصدی در ســه ماهه دوم ســاله همراه بوده اســت، رکــوردی 

در تاریــخ امریــکا پــس از جنــگ جهانی دوم لقب قرار خواهد گرفت. بر اســاس این پیش بینی منشــا اصلی نیــروی محرکه برای 

کنگره امریکا به تازگی بسته نجات که بسیار بیشتر از حد تصور بوده است.  کرونا سیاست های پولی و مالی است   دوران پس از 

کس انتظار دارد بسته دیگری به طور ویژه رونمایی  گلدمن سا گانه به تصویب رسانده است و  ۲ تریلیون دالری را با اهداف چند 

خ بهره پایه خود را به نزدیک صفر رسانده است. همچنین فدرال رزرو در استراتژی جدید خود  شود. عالوه بر این فدرال رزرو نر

که به  کند  خ تورم دالر به محدوده باالتر از ۲ درصد نیز نوســان  کرد و اجازه می دهد نر خ بیکاری را هدف گیری خواهد  کاهش نر

که عامل فشار بر اوراق قرضه دالر بوده است. خ بهره صفر درصد برای دالر در بازه زمانی طوالنی تر بوده  معنی تداوم نر
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منطقه اروپا2-2-  

کرونا به طرز محسوســی روی عملکرد اقتصادی  ع  کســب و کارها و اخالل در زنجیره تجاری در نتیجه شــیو گســترده  تعطیلی 

کشــورهای اروپایی تاثیر گذاشــته اســت مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش بازبینی شــده خود از رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در 

که بر این اســاس متوســط رشــد اقتصادی ۱۹ کشــور عضو منطقه یورو و ۲۷ کشــور عضو  کرد  دومین فصل ســال ۲0۲0 را منتشــر 

اتحادیــه اروپــا بــه ترتیــب منفــی ۱۱.۸ درصد و منفی ۱۱.4 درصد بوده اســت که این رشــد در مقایســه با متوســط رشــد ســه ماهه 

نخســت در منطقه یورو ۸.۱ درصد و در ســطح اتحادیه اروپا ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده اســت. این بدترین عملکرد اقتصادی 

کشــورهای اروپایی از زمان تاســیس اتحادیه اروپا محســوب می شود. همچنین رشد اقتصادی در دوازده ماه منتهی به ژوئن در 

سطح منطقه یورو به طور متوسط منفی ۱4.۷ درصد و در سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط منفی ۱3.۹ درصد بوده است.

 در اروپا احتمال اتخاذ رویکرد جدید تورمی توسط بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی اروپا هدف گذاری خود در خصوص 

کوتاه مدت را  ســقف تــورم ۲ درصــدی را تغییر داده و مشــابه فــدرال رزرو امریکا اجازه افزایش بــه باالی این مرز را برای یــه دوره 

داده است.

چین2-۳-  

بهبــود اقتصــادی چیــن طی ماه گذشــته با افزایش شــاخص های مهــم اقتصادی ادامــه یافت و تالش های این کشــور برای 

گزارش بانک جهانی چین تنها  کرونا به تدریج نتیجه داده اســت. بر اســاس  ع  تقویت بخش تولید در میان رکود ناشــی از شــیو

کرد و رشــد  کرونا رشــد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد  که با وجود تبعات ســنگین  اقتصاد بزرگ منطقه شــرق آســیا خواهد بود 

دو درصدی در ســال جاری برای آن پیش بینی می شــود انتظار می رود روند رشــد اقتصادی چین در ســال آینده شــتاب بیشتری 

کشور از خطر رشد  ج دولتی و تقاضای واردات محصوالت ساخت این  کمک تقویت مخار بگیرد و به ۷.۹ درصد برسد. چین به 

کرد.  گذر خواهد  منفی 

اقتصادهای نوظهور2-۴-  

بر اســاس آمارهای رســمی دولت اســترالیا، اقتصاد این کشــور پس از ۲۸ ســال در سه ماهه دوم ســال جاری میالدی ۲0۲0 با 

کرده است. افت ۷ درصدی روبرو شد و در مدت زمان سه ماهه نخست سال جاری نیز اقتصاد این کشور رشدی منفی را تجربه 

فیلیپین نیز اعالم کرده رشد اقتصادی آن در سه ماه دوم ۲0۲0 به میزان ۱6.5 درصد کاهش داشته که این رقم بیشترین میزان 

کرونا یکی از  ع ویروس  کشــور در دوره پیش از شــیو کنون اســت. این  کاهش رشــد اقتصادی در دوره ســه ماهه از ســال ۱۹۸۱ تا

سریع ترین رشدهای اقتصادی در آسیا را داشت، اما شهرهای مهم این کشور که از اواسط ماه مارس )اواخر اسفند ۱3۹۸( تحت 

کردند. اطالعات رســمی اولیه در مورد ســنگاپور  گرفتند، این رشــد ســریع را به رکودی بی ســابقه بدل  تدابیر شــدید قرنطینه قرار 

کوچک تر شده،  این نخستین باری  کشور در سه ماهه دوم سال ۲0۲0 به میزان ۱۲.6 درصد  که اقتصاد این  هم نشان می دهد 

اســت که بعد از بحران اقتصادی ســال ۲00۸ میالدی در جهان اقتصاد، ســنگاپور که از آن با عنوان »ســتاره درخشــان آسیا« یاد 

می شود، رکود اقتصادی را تجربه می کند.
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روند تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور )درصد(م 4نمایه 

بازار سهام جهانی2-5-  

گرفته اند. اثر این روند در شاخص   کرونا و رکود جهانی قرار  ع ویروس  بازار های جهانی در سال جاری میالدی تحت تاثیر شیو

کشور ها نمایان است. در حال حاضر بین معامله گران بر سر مسیر آینده بازار وحدت نظر وجود ندارد.  بازارهای سهام بسیاری از 

ع کرونا و از ســرگیری فعالیت های اقتصادی و تجاری، رشد اقتصادی  شــماری از معامله گران معتقدند که با کاهش شــدت شــیو

در ماه هــای پیــش رو مجــددا وارد محدوده مثبت خواهد شــد اما شــماری دیگر معتقدند تشــدید تنش های بیــن چین و آمریکا، 

ع موج دوم کرونا در پاییز و زمســتان ریسک های مهمی هستند که باید  نتایج انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و احتمال شــیو

در تصمیم گیری ها لحاظ شــوند و دارایی های امن، مقصد مناســب تری برای ســرمایه گذاری خواهند بود. وارن بافت- یکی از 

مشــهورترین معامله گران بورســی جهان- از جمله افرادی اســت که اخیرا تصمیم گرفته اســت تا جریان سرمایه گذاری های خود 

کند. در هفته های اخیــر بهای اونس جهانــی طال و هم چنین نقــره به رکوردهای  را بــه دارایی هــای امن تــری نظیــر طال منتقــل 

جدیدی دست یافته است.

کرونا رییس جمهور  بازار های سهام آمریکا که در هفته گذشته در حال رشد بودند با خبر مثبت شدن نتیجه آزمایش ویروس 

کردند.  خ بیکاری بعضی از افت خود را جبران  کاهش نر گزارش های اشــتغال آمریکا و  آمریکا با افت مواجه شــدند اما با انتشــار 

کار این کشور خبر داده بود. به گفته جروم پاول- رئیس بانک مرکزی  پیش از این بانک مرکزی آمریکا از حمایت تمام قد از بازار 

ج خانوارها و اشتغال زایی نسبت به چند ماه قبل در وضعیت بهتری قرار دارد اما شرایط در مقایسه با قبل  گرچه مخار آمریکا- ا

از بحران آشکارا بد است و تا زمانی که مردم اطمینان الزم از غلبه بر همه گیری را به دست نیاورند خبری از احیای کامل نخواهد 

کرد تا آســیب وارد شــده بــه اقتصاد به حداقل  بــود. تــا آن زمــان بانــک مرکزی به اقدامات خود ادامه خواهد داد و تالش خواهد 

کرونا پرریســک شــده اســت و بازار به انتخاب  ممکن برســد. فضای غالب بر بازار جهانی با انتشــار خبر ابتالی دونالد ترامپ به 

بایدن حســاس شــده اســت. با پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا احتمال وضع مالیات بر شرکت های سهامی و کاهش سود 

کاهش قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. شرکت ها و در نتیجه 
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طال۶- -  

کرونا و طبعــات اقتصادی  ع ویــروس  قیمــت انــس طــال در ابتــدای ســال ۲0۲0 در محــدوده ۱500 دالر قرار داشــت که با شــیو

ناشــی از آن و همچنیــن کاهــش امنیت اقتصادی به ســطوح بــاالی ۱۹00 دالر جهش پیدا کرده اســت. تحلیلگران از انس 3000 

خ بهره واقعی منفی، سیاســت های  که ایــن افزایش می تواند ناشــی از عواملی چون نر دالری در تحلیل هــای خــود خبــر داده اند 

پولــی انبســاطی و افزایــش تــورم در ســطح جهانی و همچنین کاهش شــاخص دالر باشــد. در بازار های جهانی، طــال مورد توجه 

گرفته است. افزایش امید به تصویب بسته جدید محرک اقتصادی امریکا یکی از دالیل این توجه می باشد.  سرمایه گذاران قرار 

بــا وجود عوامل فوق بنظر می رســد رشــد طــال محدود خواهد بود. بازار نگاه ویژه ای به انتخابات مــاه آینده آمریکا دارد و تقویت 

که می تواند باعث بازگشت طال از مرز ۲000 دالر شود. کاهش انس جهانی شود  شاخص دالر می تواند باعث 

خ انس طالم 5نمایه  روند تغییرات نر

ارزهای جهانی2-۷-  

فعالیــن بــازار ارز معتقدنــد در روز هــای باقی مانــده تــا برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا نتایج مناظــرات می تواند 

خ برابری دالر در مقابل یورو به پایین ترین ســطح در ۱6 ماه گذشــته رسید. رخدادی که بیش از  شــاخص دالر را نوســانی کند. نر

کرونا بوده تا  ع ویروس  کند شــدن روند بهبود وضعیت اقتصادی امریکا پس از متحمل شــدن ضربه رکودی شــیو همه ناشــی از 

چشــم انداز سیاســی پیش روی این کشــور. اما با نزدیک شــدن به برگزاری انتخابات سایه سیاست بر دالر سنگین تر خواهد شد. 

کرونا  ع ویروس  که عملکرد بهتر قدرت های آسیایی در مهار تبعات شیو سرمایه گذاران معتقدند رشد دالر پایدار نخواهد بود چرا 

همچنان سرمایه گذاران جهانی را از تمرکز زیاد بر دارایی های دالری دور نگه خواهد داشت. 

کــه شــانس خــروج بــدون توافــق انگلســتان از اتحادیــه  در ارتبــاط بــا پونــد انگلیــس برخــی از تحلیل گــران بــر ایــن باورنــد 

گــر انگلســتان نتوانــد به توافقی دســت پیــدا کند پوند انگلســتان ســقوط خواهــد کرد.  اروپــا تــا 50 درصــد هــم افزایــش یافتــه و ا
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کرات بدست نیاید  گر پیشرفتی در مذا پیش بینی می شود با نزدیک شدن به انتهای سال ۲0۲0 فشارها بر پوند تشدید شوند و  ا

شرایط برای هر دو طرف سخت خواهد شد.

در نیمه اول سال جاری سوئیسی ها ۱00 میلیارد معادل ۱4 درصد از تولید ناخالص داخلی ساالنه این کشور دالر فروخته اند تا 

مانع از ارزشمند شدن فرانک بشوند اما با این وجود فرانک در G۱0  قوی ترین ارز را دارا می باشد و در برابر دالر بیش از ۸ درصد 

تقویت شده است.

نفت2-8-  

که  کرد  کید  آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی متوسط تقاضای جهانی نفت در سال ۲0۲0 را بار دیگر کاهش داد و تا

ع ویروس کرونا کندتر از برآورد های پیشین خواهد بود. آژانس بین المللی  روند بهبود شرایط اقتصادی جهان به دلیل ادامه شیو

کاهش  که تقاضای جهانی نفت در ســال ۲0۲0 با  کرد  گزارش خود در مورد تحوالت بازار جهانی نفت برآورد  انرژی در تازه ترین 

۸.4 میلون بشــکه ای به ۹۱.۷ میلیون بشــکه می رســد که نزدیک به تقاضای جهانی نفت در ســال ۲0۱3 اســت. همچنین این 

کرده و بیان نموده بعید اســت مصرف برخی  کید  گزارش خود به عدم بهبود شــرایط اقتصادی جهان در آینده نزدیک تا نهاد در 

گردد.  کرونا باز  از بخش ها از جمله شرکت های هواپیمایی حتی در سال آینده میالدی نیز به سطح پیش از همه گیری ویروس 

کننده نفت )اوپک( نیز پیش بینی خود برای تقاضای جهانی نفت در ســال جاری میالدی را با 400  کشــور های صادر   ســازمان 

هزار بشــکه کاهش به متوســط ۹0 میلیون بشــکه در روز کاهش داده است. همچنین اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده اعالم 

کاهش روزانه ۸.3 میلیون بشکه به ۹3.۱ میلیون بشکه در روز برسد. کرده انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال ۲0۲0 با 

روند قیمت جهانی نفت )دالر به ازای هر بشکه(م 6نمایه 
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خالصه وضعیت اقتصاد جهانی2-۹-  

کرونــا پیش بینــی می شــد رشــد تولید ناخلص داخلی کشــور هــای دنیــا در ســال ۲0۲0 در حدود  ع ویــروس   پیــش از شــیو

کرده اســت. همچنین پیش بینی اولیه  کاهش پیدا  3 درصد باشــد اما  این عدد در پیش بینی های جدید به منفی 4 درصد 

کنون با ریکاوری آرام اقتصاد جهانی انتظار  که ا از رشــد تولید ناخالص داخلی در ســال ۲0۲۱ برابر با رشــد 3.3 درصدی بود 

می رود این عدد به 5.6 درصد نزدیک شود.

با وجود بسته های محرک مالی عظیم، اروپا رشد شدید منفی را در رشد تولید ناخالص خود در سال ۲0۲0 تجربه خواهد 

خ بیکاری نیز باال می باشــد. در حال حاضر رشــد تولید ناخالص داخلی  کوتاه مدت پایین و نر کرد. تقاضای مصرف کننده در 

کرونا آســیب ســختی دیده و پیش بینی می  منفی ۸ درصدی برای ســال ۲0۲0 پیش بینی شــده اســت. ایاالت متحده نیز از 

کند. شود تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲0۲0 رشد منفی 5.۲ درصدی را تجربه 

تخمین رشد اقتصادی جهانم ۷نمایه 

ح شر

 در پایان 
کرونا 9 ماه ابتدایی سال 2020 و شیوع 

 در  ابتدای
کرونا سال 2020 و شیوع 

سال* 2021سال *2020سال*   0 سال *2020

۷.۷0۱.60م5.۲04.۲0مجهان  

۷.۹0۲.30م6.۱04.00مایاالت متحده  

۱0.۱03.۲0م۹.۱04.50ممنطقه یورو  

6.۸0۱.۹0م6.۱0۲.50مژاپن  

6.600.30م۲.504.60مبازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه  

اقتصاد ایران-  ۳

کرونا عجین شــد و از طــرف دیگر  کنــون ســال پــر مخاطــره ای برای اقتصــاد ایران بــود، از طرفی با ویــروس  ســال ۱3۹۹، تــا 

کرونا بــه صورت تدریجی  تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا بر علیه ایران شــدت گرفت. در ابتدای ســال، دولت بــرای مهار ویروس 

کــرد. همچنیــن بــا توجــه به افزایــش تعــداد بیمارها در بعضــی مناطــق و احتمال همه گیر شــدن این  محدودیت هایــی را وضــع 

که ایــن خود تبعــات ویرانگــری را بــه اقتصــاد خواهد زد.  بیمــاری، شــاید دولــت مجبــور بــه ایجــاد دوبــاره محدودیت ها باشــد 

همچنین سیاســت داخلی برای مقابله با تحریم های آمریکا، خودکفایی در صنایع داخلی و معامالت تهاتری با چین می باشــد، 

شــاید کاهش صادرات نفت به این کشــور به دلیل آســیب های ناشــی از کرونا به اقتصاد چین باشد. کسری بودجه کشور هم در 

کرونا افزایش خواهد داشت. بودجه سال مالی  کوتاه مدت به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران،کاهش قیمت نفت و بیماری 

۱3۹۹ با فرض فروش یک میلیون بشــکه نفت 50 دالری تنظیم شــده بود، اما بر اســاس اخبار موجود در ماه های اخیر صادرات 

کاهش درآمد مالیاتی در بخش غیر نفتی شده است.  نفت به زیر ۲00 هزار بشکه رسید. همچنین سیاست های انقباضی باعث 

کسری بودجه می شود.  کم درآمد خود باعث افزایش  کمک های معیشتی به اقشار  کنار ارائه   افزایش هزینه های درمانی نیز در 
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کرونا شــاید بتوان بهبود نســبی را در ســال  کســن  کشــف وا ولی با توجه به بهبود شــرایط اقتصادی در چین و همچنین احتمال 

کارآمدن جو بایدن در انتخابات آمریکا شاید انتظارات تورمی در داخل  گرفت. اما در صورت روی  ۱400 نسبت به ۱3۹۹ در نظر 

کند. کاهش پیدا  ایران 

تورم۳-۱-  

تورم در 5 ماه ابتدایی ســال ۱3۹۹، رکورد دار تورم  در مدت مشــابه طی ۱0 ســال گذشــته بوده اســت. طی ۱0سال گذشته 

خ داده اســت که در ســال جاری از آن نیز فرا تر رفته اســت. به گزارش مرکز آمار شاخص تورم  بیشــترین تورم در ســال ۱3۹۷ ر

که در  پنج سال ابتدایی سال ۱3۹۷ این رقم معادل ۱3.۱ بوده است. برای دهک اول ۱3.6 درصد  بوده در حالی 

خ  خ تورم نقطه ای در شهریور ۱3۹۹ به عدد 34.4 درصد رسیده است؛ همچنین نر همچنین با اتکا به مرکز آمار ایران نر

تورم ماهانه شــهریور ۱3۹۹ به 3.6 درصد رســیده اســت که در مقایســه با ماه گذشــته 0.۱ واحد درصد  افزایش  داشته است.

شاخص تورم در پنج ماهه ابتدایی سال )درصد(م ۸نمایه 

رشد اقتصادی۳-2-  

براساس گزارش بانک جهانی و دفتر اقتصادی سازمان ملل که توسط اتاق بازرگانی تهران نیز منتشر شده است، اقتصاد 

کاهش قیمت نفــت، تحریم های ایــاالت متحده آمریکا، بالیــای طبیعی و  ایــران در ســال ۲0۲0 بــه دلیــل اتفاقاتی از قبیــل 

کرونا، منقبض تر خواهد شــد. تولید ناخالص داخلی ایران، در ادامه افت ۲ درصدی در ســال ۲0۱۸در ســال ۲0۱۹،  بیماری 

کاهش یافته است.  حدود ۷.۱ درصد 
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کوچکتر خواهد شــد اما از  که اقتصاد ایران در ســال جاری میالدی 3.6 درصد  کرده اســت  همچنین بانک جهانی پیش بینی 

خ رشــد در ســال ۲0۲۱ نیز  خ رشــد ۱.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نر ســال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشــت و نر

خ رشد  تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تأثیر تحریم های آمریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نر

که این تحریم ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می اندازند. کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته  اقتصادی ایران اشاره 

تولید ناخاص داخلی ایرانم ۹نمایه 

ح تخمین زده شده شر
در ژانویه 2020

تخمین زده شده 
در سپتامبر 2020

201720182019e2020f2021f2020f 2021f 

5.3۱.۱م5.3۲.۱م۸.۲م4.۷م3.۸ایران  

نقدینگی۳-۳-  

کی  بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی در پایان شش ماه ابتدایی سال ۱3۹۹ ، حا

از رشــد 5.4 درصدی پایه پولی و رشــد ۱5.5 درصدی نقدینگی نســبت به پایان ســال ۱3۹۸ بوده اســت. این در حالی اســت که 

بانــک مرکزی رشــد نقدینگی از ابتدای ســال تا انتهای خــرداد را برابر ۷.3 درصد )معادل حجم نقدینگــی 36.5۱4 هزار میلیارد 

ریالی در انتهای دوره( و رشد پایه پولی را ۸.۸ درصد )معادل پایه پولی 3.۸35 هزار میلیارد ریالی در انتهای دوره( اعالم رسمی 

کمتر از سال قبل باشد. کرده بود رشد نقدینگی امسال به مراتب  کرده و پیش بینی 

پایه پولی و نقدینگی در شهریور  ۱3۹۹ )هزار میلیارد تومان(م ۱۰نمایه 

رشد ساالنهرشد شش ماههرشد سه ماههمقدار شهریور ماهعنوان

36%5.4%3%-372پایه پولی  

33.7%15.5%7%2855نقدینگی  
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تولید و صادرات نفت ایران۳-۴-  

کــه از  ۲.0۲5 میلیون  از ابتــدای ســال ۱3۹۹ تــا انتهای مرداد ماه ۱3۹۹ مقدار تولید نفت خام ایران روندی کاهشــی داشــت 

کاهشی 5 درصدی از ابتدای سال می باشد. که  بشکه در روز  در فروردین ماه به ۱.۹36 میلیون بشکه در روز در مردادماه رسید 

تولید نفت خام ایران در پنج ماهه اول سال ۱3۹۹ م ۱۱نمایه 

تعداد تولید )بشکه بر روز(ماه

۲,0۲5,000فروردین ۱3۹۹  

۱,۹۷3,000اردیبهشت ۱3۹۹  

۱,۹54,000خرداد ۱3۹۹   

۱,۹4۷,000تیر ۱3۹۹   

۱,۹36,000مرداد ۱3۹۹  

همچنین نمودار تولید یک  سال اخیر نیز به صورت زیر می باشد.

تولید نفت خام ایران در پنج ماهه اول سال ۱3۹۹ )بشکه بر روز(م ۱۲نمایه 
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بازار ارز و طالی داخلی۳-5-  

خ دالر از ابتدای سال ۱3۹۹ به صورت زیر می باشد. نمودار نر

خ دالر )ریال(م ۱3نمایه  نر

که محدود شدن درآمدهای  خ ارز در بازار آزاد طی این دوره با روندی افزایشی روبرو بوده است  که مشاهده می شود نر همانطور 

کسری بودجه از عمده دالیل این رشد بوده است. کشور و  ارزی 

ح جدید از ابتدای سال ۱3۹۹ به صورت زیر می باشد. نمودار  قیمت سکه طر

ح جدید )ریال(م ۱4نمایه  قیمت سکه طر
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۱3

خ طال در بازارهای جهانی باعث شــد تا قیمت ســکه در بازار داخلی بیش از ۱30 درصد  کنار افزایش نر خ ارز داخلی در  رشــد نر

خ دالر در بازار داخلی دو سناریو در پیش داریم، سناریو  افزایش یابد. با توجه به در پیش بودن انتخابات آمریکا برای تخمین نر

کاهش  که منجر به افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن  اول انتخاب شــدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکاســت 

که باعث خواهد شــد انتظارات برای  کار آمدن جو بایدن اســت  ارزش پول ملی و رشــد قیمت دالر می شــود و ســناریو دوم روی 

کوتاه مدت خواهد شد. کاهش دالر در  کشور بیشتر شده و این مساله  باعث  توافق در داخل 

خ دالر و اونس جهانی طال  می باشــد، که در کوتاه مدت به نظر می رســد رشــد یا افت آن  طال نیز در داخل کشــور وابســته به نر

منطبق بر رشد یا افت دالر باشد.

 بازار سرمایه۳-۶-  

که نســبت به شــاخص 50۸,66۱ روز 5 فروردین  کل بورس ایران در روز ۱3 مهر ۱3۹۹ برابر ۱,5۲۲,۹۸۱ واحد بود  شــاخص 

۱3۹۹ رشــد بیــش ۱۹۹ درصــدی را تجربه کرده اســت، البته شــاخص کل در ایــن بین قلــه ۲,065,۱۱4 را در روز ۱۹ مرداد ۱3۹۹ 

کرد و سپس در روزهای بعد از آن با یک ریزش ۲۸ درصدی در تاریخ ۸ مهر ۱3۹۹ به سطح ۱,4۹۲,۹3۹ واحدی رسید.  لمس 

البته در این دوره از تاریخ ۲۲ اردیبهشت الی 6 خرداد نیز یک اصالح ۱۲ درصدی را تجربه کرد که از سطح ۱,04۷,۷63 واحدی 

که این اصالح بیشتر به دلیل هیجانات حاصل از رسیدن عدد شاخص به یک میلیون واحد بود. کرد  تا ۹۲6,۱3۲ واحد افت 

کرد و مردم  اما در ریزش مرداد و شــهریور با توجه به نزدیک شــدن به انتخابات آمریکا ریســک سیاســی در بازار افزایش پیدا 

کم  ریسک تر نظیر سکه و دالر و ملک بروند. همچنین دلیل دیگر این ریزش را می توان  ترجیح دادند سمت سرمایه گذاری های 

که همانند شــاخص یــک میلیــون واحدی باعــث ایجــاد هیجاناتی در  رســیدن بــه مقاومــت روانــی ۲ میلیــون واحدی دانســت 

سهامداران شد.

خ تــورم در ایران به صورت بلنــد مدت بورس بهترین محل برای ســرمایه گذاری اســت که در  کلــی با توجــه به نر بــه صــورت 

کوتاه مدت با توجه به در پیش  کرده است. اما در  زمان های یکسان از سایر بازار ها سود بیشتری را نصیب سرمایه گذاران خود 

گذاشــت. نمودار شــاخص کل  بــودن انتخابــات آمریــکا، پیروز این انتخابات بر انتظارات ســرمایه گذاران از بازار نیز تاثیر خواهد 

بورس ایران در سال ۱3۹۹ به صورت زیر می باشد.

کلم ۱5نمایه  شاخص 
̊
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۱4

تامین مالی از محل بازار سرمایه۳-۷-  

به طورکلی نظام تامین مالی در تمامی اقتصادها اعم از توسعه یافته، درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور از دو بخش بانک 

گرچه وزن و میزان بهره مندی از آن ها در کشورهای مختلف، متفاوت است. در سال های  محور و بازار محور تشکیل شده است؛ ا

اخیر بازارهای مالی در برابر شــرایط و تمایالت بنگاه ها انعطاف بیشــتری از خود نشــان داده اند و لذا نقش مؤثرتری در این نظام 

گذشته،  کشورها شده اند. نگاهی به ساختار  تامین مالی ایران در چند سال  کرده و موجب پویاتر شدن بخش مالی اقتصاد  ایفا 

نشــان می دهــد  تامیــن مالی در ایران، بانــک محور بوده و بخش عمده  ی  تامین مالی از ســوی بانک ها به صورت تســهیالت در 

ع بخشــی به منابع  تامین مالی، بازار سرمایه  قالب عقود مبادله ای و مشــارکتی صورت گرفته اســت. با توجه به نیاز روزافزون تنو

در سال های اخیر به عنوان رکنی مکمل، شرایط را برای  تامین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی فراهم آورده 

کل تجهیز منابع، روندی افزایشی داشته است. و سهم بازار بدهی از 

ع  تامین مالی )میلیارد ریال(م ۱6نمایه  اوراق بهادار منتشر شده در بازار سرمایه به تفکیک نو

    نوع تامین مالی
 39۶ 397 398 399/0۶/3 

کلمبلغ کلمبلغدرصد از  کلمبلغدرصد از  کلمبلغدرصد از  درصد از 

63%24140,125%38134,947%4691,747%143,430   افزایش سرمایه  از محل مطالبات و آورده نقدی  

0%100%157,000%51,700%14,240   انتشار اوراق مشارکت  

5%612,000%2234,800%1253,770%37,350   انتشار اوراق اجاره  

1%12,000%34,000%158,000%45,380   انتشار اوراق مرابحه  

27%1460,000%2179,000%650,850%19,700   انتشار اوراق سلف  

0%00%0133%م0%م   انتشار اوراق سفارش ساخت/ خرید دین  

4%110,000%13,087%02,000%م   انتشار اوراق رهنی  

0%440%13241,000%1631,000%50,000انتشار اوراق منفعت  

100%100224,125%100553,967%100239,067%310,100    جمع  
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۱5

بانکداری سرمایه گذاری در جهان-   

صنعت تامین سرمایه به عنوان یکی از صنایع پیشگام در بخش خدمات مالی، طی سالیان متمادی موفق به ارائه خدمات 

ع در حوزه تامین مالی، ادغام و تملک، تغییر ســاختار و مدیریت دارایی بوده اســت. این صنعت با ارائه خدمات به صنایع  متنو

گسترده ای از مشتریان با سطوح متفاوت نیاز به خدمات مالی را جذب نموده است. ع، طیف  متنو

نمایــه ۱۷ ســهم هریــک از مناطــق جهــان از درآمد صنعت تامین ســرمایه را نشــان می دهد. همان طور که مشــاهده می شــود 

گذشته میالدی داشته است. منطقه خاورمیانه و آفریقا بیشترین رشد درآمد را در سال ۲0۱۹ نسبت به سال 

سهم هریک از مناطق جهان از درآمد صنعت تامین سرمایه در سال ۲0۱۹م ۱۷نمایه 

درآمد صنعت تامین سرمایه بر مبنای مناطق مختلف جهان در سال ۲0۱۹ )میلیارد دالر(م ۱۸نمایه 

گذشتهدرآمد دریافتیمناطق جهان کارمزدرشد نسبت به سال  کل  سهم منطقه از 

51%1%-39.5ایاالت متحده  

5%18%-3.5کانادا  

2%19%+1.7امریکای مرکزی و التین  

21%12%-16.6اروپا  

2%34%+1.4خاورمیانه و آفریقا  

2%0.7%-1.6استرالیا  

13%7%+10.2آسیا بدون ژاپن  

4%11%-3ژاپن  

کل جهان   ع  100%4%-77.7مجمو

)WSJ( منبع: وال استریت ژورنال *

Canada
$3.5bn | -18%

Global
$77.7bn | -4%

Japan
$3.0bn | -11%

Asia (ex Japan)
$10.2bn | +7%

Australasia
$1.6bn | -7%

Europe
$16.6bn | -12%

Middle East/Africa
$1.4bn | +34%

U.S.
$39.5bn | -1%

LatAm
$1.7bn | +19%
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۱6

ع درآمدهای صنعت تامین سرمایه )کارمزدهای دریافتی( در کل جهان در سال ۲0۱۹  با توجه به داده های  نمایه ۱۸، مجمو

کاهشی که مناقشات تجاری چین و امریکا را می توان  نســبت به ســال گذشــته میالدی حدود چهار درصد کاهش داشته است، 

ع درآمدهای صنعت تامین سرمایه به حدود  یکی از دالیل اصلی آن برشمرد. همچنین سهم منطقه خاورمیانه و آفریقا از مجمو

گذشته از خود نشان داده است. ۲ درصد رسیده است و رشدی معادل 34 درصد نسبت به دوره مشابه 

کارمزد دریافتی صنعت تامین سرمایهم ۱۹نمایه  سهم مناطق مختلف جهان از 

)WSJ( منبع: وال استریت ژورنال *

عمــده خدمــات ارائه شــده در صنعــت تامین ســرمایه در دنیا در چهار حوزه ادغــام و تملک، خدمات مربوط بــه اوراق بدهی، 

خدمــات انتشــار اوراق ســرمایه ای و خدمــات مربوط به اعطای وام بــوده، که خدمات مربوط به اوراق بدهی بیشــترین درآمد را 

ع خدمات ارائه شده را نمایش می دهد. کارمزد دریافتی برحسب نو برای این صنعت به ارمغان آورده است. نمایه ۲0 ترکیب 

ع خدمات ارائه شده در سال ۲0۱۹م ۲۰نمایه  کارمزد دریافتی برحسب نو ترکیب 

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز *
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۱۷

روند تغییرات ترکیب درآمدی شرکت های تامین سرمایه طی سال های 2017 تا 2019م ۲۱نمایه 

)WSJ( منبع: وال استریت ژورنال *

کارمزد دریافتی در سال 2019 را نشان می دهد. نمایه ۲۲ ده شرکت برتر صنعت تامین سرمایه به لحاظ میزان 

کارمزد دریافتی و درصد رشد درآمد در سال ۲0۱۹ )میلیارد دالر(م ۲۲نمایه  ده شرکت برتر تامین سرمایه بر اساس میزان 

کارمزد دریافتینام شرکت تامین سرمایهردیف گذشتهمیزان  رشد نسبت به سال 

1  JPMorgan6,908%8.9

2  Goldman Sachs5,832%7.5

3  Morgan Stanley4,795%6.2

4  BofA Securities4,716%6.1

5  Citi3,238%4.2

6  Credit Suisse2,907%3.7

7  Deutsche Bank2,075%2.7

8  RBC Capital Markets1,667%2.1

9  Wells Fargo Securities1,654%2.1

10  Subtotal37,614%48.4

  Total77,699%100

)WSJ( منبع: وال استریت ژورنال *

کدام از  خدمــات ارائه شــده توســط شــرکت های تامین ســرمایه در حوزه های مختلفــی صورت می گیرد؛ نمایه 23، ســهم هــر 

کارمزدهای دریافتی و رشــد آن نســبت به ســال  کارمزدهــای دریافتی این شــرکت ها را نشــان می دهد. همچنین مبلغ  صنایــع از 

گذشته میالدی نیز قابل  مشاهده است.
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۱۸

کارمزدهای دریافتی )دالر(م ۲3نمایه  کدام از صنایع از  سهم هر 

کارمزد در مقایسهتعداد معامالت )هزار(کارمزد دریافتی )میلیون دالر(مناطق جهان تغییرات 
گذشته با دوره مشابه 

0.02%-7325.274.59بخش مالی  

0.08%-1886.81.2دولت و بنگاه های وابسته  

0.27%-2003.642.44صنایع  

0.22%-1960.261.22انرژی و نیرو  

ک و مستغالت   0.12%-1335.861.4امال

0.11%-8419.978.9سایر  

ع   0.11%-22931.819.75مجمو

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز *

بــا توجــه بــه  نمایه ۲3، بیشــترین درآمد صنعت تامین مالی از بخش مالی دریافت شــده اســت، رقمی حــدود 3۲ درصد کل 

کمی در حدود 0.0۲ درصد داشته است. گذشته افت  که همین مبلغ نسبت به سال  صنعت تامین مالی، در حالی 

بانکداری سرمایه گذاری در ایران-   

کنار بانک های تجاری بخشی از وظایف  در ایران پیش از انقالب اسالمی، بانک های توسعه ای و برخی شرکت های مالی در 

بانک های ســرمایه گذاری را انجام می دادند. از این جمله می توان به بانک توســعه صنعتی و معدنی ایران )تاســیس 1338(، 

بانک توســعه و ســرمایه گذاری ایران )تاسیس ۱35۲(، شرکت خدمات مالی ایران )تاسیس ۱353( و شرکت سرمایه گذاری ملی 

ایران )تاســیس ۱354( اشــاره نمود؛ اما پس از پیروزی انقالب اســالمی با ملی شــدن بانک ها و صنایع و توقف فعالیت های بازار 

سهام، انجام فعالیت های تامین سرمایه در این مؤسسات متوقف شد. بعد از ابالغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی 

گذاری سهام  توســط مقام معظم رهبری، در خرداد ۱3۸4 ضرورت فعالیت مجدد شــرکت های تامین سرمایه برای تسهیل در وا

گردید. دولتی احساس 

طبق بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱3۸4/09/01 مجلس شــورای اســالمی، شــرکت تامین ســرمایه شــرکتی 

کارگزاری،  کــه به عنوان واســطه بیــن ناشــر اوراق بهادار و عامــه ســرمایه گذاران فعالیــت می کند و می توانــد فعالیت هــای  اســت 

معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان 

انجام دهد. طبق قانون بازار اوراق بهادار این واســطه مالی در بازار ســرمایه ایران به شــرکت تامین ســرمایه معروف است. طبق 

بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت های تامین سرمایه ازجمله وظایف شورای عالی 

بــورس و اوراق بهــادار اســت. در ایــن قانــون شــرکت تامین ســرمایه تعریف و وظایف کلی آن بیان شــده اســت. نخســتین بار در 

شهریورماه ۱3۸6 مجوز فعالیت برای دو شرکت تامین سرمایه صادر شد و بدین ترتیب سابقه فعالیت بانک های سرمایه گذاری 

در ایران بعد از انقالب اسالمی از اواسط ۱3۸6 آغاز می شود.
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شرکت های تامین سرمایه در ایاالت متحده به »بانک سرمایه گذاری « و در انگلستان به »موسسه ناشر « معروف هستند. در 

کار تامین مالی شــرکت ها را انجام می دهد و از طرف  که از یک طرف  ایاالت متحــده بــه این دلیل بانک ســرمایه گذاری می گویند 

دیگر به هدایت ســرمایه گذاری به ســمت پروژه شــرکت ها اقدام می کند. در ایران برای جلوگیری از اشــتباه در نام و وظایف این 

مؤسسات با بانک ها از عبارت »بانک سرمایه گذاری« در قانون استفاده نشده است.

شــرکت های تامین ســرمایه )بانک های ســرمایه گذاری( دو هدف عمده و مهم را پیگیری می کنند؛ یکی کمک به شــرکت ها 

برای تامین مالی )از طریق انتشار اوراق بهادار مالکانه و بدهی یا ایجاد نهادهای مالی( و دیگری ارائه خدمات مدیریت دارایی 

)در قالب سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری(.

ح زیر می باشند: که به ترتیب تاریخ تاسیس به شر کنون ده شرکت تامین سرمایه در ایران در حال فعالیت هستند  هم ا

گزارش هــای منتشــره ســازمان بــورس از عملکرد شــرکت های تامین ســرمایه، وضعیــت درآمدهای اصلی شــرکت های  طبــق 

تامین ســرمایه در ســنوات مختلف در نمایه ۲4 نشــان داده شده است. همان طور که مالحظه می شود، درآمد حاصل از فعالیت 

بازارگردانی طی ســال های اخیر با رشــد مطلوبی همراه بوده اســت. الزم به ذکر اســت نمایه ۲4 بر اســاس آخرین اطالعات ارائه 

شده تهیه شده است و اطالعات مذکور در سال های 1397 و 1398 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارائه نشده است.

روند درآمد شرکت های تامین سرمایه از فعالیت های اصلی )میلیارد ریال(م ۲4نمایه 

6. تامین سرمایه تمدن1. تامین سرمایه امین

7. تامین سرمایه لوتوس پارسیان2. تامین سرمایه نوین

کاردان3. تامین سرمایه بانک ملت 8. تامین سرمایه 

9. تامین سرمایه بانک مسکن4. تامین سرمایه امید

۱0. تامین سرمایه دماوند5. تامین سرمایه سپهر

۲,٠٠٠

۴,٠٠٠
۶,٠٠٠

٨,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١٢,٠٠٠

۱۴,٠٠٠
۱۶,٠٠٠

۱۸,٠٠٠
۲٠,٠٠٠

۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳۱۳۹۲۱۳۹۱۱۳۹٠۱۳۸۹

������ ��اری در اوراق ���دار و ���ده �����درآ�� ���� از ��زار��دا�� اوراقدرآ�� ���� از ���� ����ه ��������� درآ����
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کلیاتی درباره شرکت-  ۶

پیشینه -۶-  

کشــور در  شــرکت تامیــن ســرمایه بانک ملت )ســهامی عام( به عنوان ســومین نهــاد در صنعت بانکداری ســرمایه گذاری  

۸ شــهریورماه ۱3۸۹ مجــوز تاســیس خــود را از شــورای عالی بورس و اوراق بهــادار که باالترین رکن بازار اوراق بهادار اســت، 

کرده و در ۲۸ دی ماه ۱3۸۹ با شماره 3۹50۷۱ و سرمایه اسمی یک هزار میلیارد ریال )نقدًا پرداخت شده( در اداره  دریافت 

ثبت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجاری تهران به ثبت رســید. شــرکت در ۱۸ بهمن ماه ۱3۸۹ با اخذ مجوز از ســازمان بورس 

فعالیت خود را آغاز نمود.

موضوع فعالیت شرکت -۶-  

ح ذیل می باشد: ع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به شر موضو

موضوع فعالیت اصلی:

ع فعالیت اصلی شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت، پذیره نویســی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار  موضو

در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشــکیل ســندیکا با ســایر نهادهای مشــابه/ اشــخاص حقوقی 

واجد شرایط می باشد.

موضوع فعالیت فرعی:

1. ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:
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روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی موردنیاز  
روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار  
که توسط ناشر عرضه می شود   قیمت اوراق بهاداری 
فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن  
گذاری اوراق بهادار    فرآیند وا
کلیه امور اجرایی به نمایندگی   ج از بورس و انجام  پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و بازارهای خار
از ناشر در این زمینه  
ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها  
امور مدیریت ریسک  
آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آن ها  
امور سرمایه گذاری  
خدمات موردنیاز شرکت ها در سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار  

گذاری اوراق بهادار 2. بازاریابی و یا مدیریت فرآیند وا

3. انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

4. ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها

5. ارائه خدمات مدیریت دارایی ها

6. ارائه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره  صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آن ها

کارگزاری  .7

کارگزار / معامله گری  .8

9. سبدگردانی

10. بازارگردانی

11. پردازش اطالعات مالی

12. سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و 

اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها

13. جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار

کمک به شرکت ها در تامین منابع مالی و اعتباری  .14

کمک به شرکت ها جهت صدور، تایید و قبول ضمانت نامه  .15

سایر فعالیت ها:

کارگزار / معامله گری، بازارگردانی و کارگزاری،  1. انجام فعالیت های سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، 

گانه از سازمان امکان پذیر است.  پردازش اطالعات مالی با اخذ مجوز جدا

کارگزار / معامله گری صرفًا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی،  کارگزاری و  2. انجام فعالیت های 

اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است.
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سرمایه و ترکیب سهامداران۶-3-  

ســرمایه اولیه شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت 1,000 میلیارد ریال منقســم به یک میلیارد ســهم عادی یک هزار ریالی با نام 

تمام پرداخت شــده اســت. آخرین ســرمایه ثبتی شــرکت در ســال ۱3۹6 برابر با 4,000 میلیارد ریال می باشــد؛ روند تغییر سرمایه 

ح زیر است: ثبت شده شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شر

روند افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه بانک ملت )بر حسب میلیارد ریال(م ۲5نمایه 

محل افزایش سرمایهدرصد افزایش سرمایهمبلغ افزایش سرمایهسرمایه جدیدتاریخ ثبت افزایش سرمایهردیف

مطالبات سهامداران11391/04/201,150150%15

مطالبات سهامداران21391/10/101,550400%35

مطالبات سهامداران31392/12/212,000450%29

مطالبات سهامداران41394/02/272,500500%25

مطالبات سهامداران51395/01/163,000500%20

مطالبات سهامداران61396/12/054,0001,000%33

مطالبات سهامداران71398/03/195,5001,500%38

آورده نقدی81398/11/137,0001,500%27

که ترکیب سهامداران آن در نمایه ۲6 نشان داده شده است.  سرمایه درحال حاضر شرکت  مبلغ ۷,000 میلیارد ریال می باشد 

خ ۱3۹۸/۱۱/۱3، افزایش سرمایه شرکت از 5,500 میلیارد ریال به مبلغ  الزم به ذکر است به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۱4 مور

 ۷,000 میلیارد ریال ثبت شده است. همچنین هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت در خصوص افزایش سرمایه شرکت 

گزارش توجیهی نموده است. خ  ۱3۹۹/05/۲۹  اقدام به تهیه  از مبلغ  ۷,000 میلیارد ریال به مبلغ ۱۱,000 میلیارد ریال مور

ترکیب سهامداران شرکت تامین سرمایه بانک ملتم ۲6نمایه 

درصد مالکیتسهامداران

گروه مالی ملت )سهامی عام(   76%شرکت 

5%شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان )سهامی خاص(  

1%شرکت واسپاری ملت )سهامی عام(  

1%شرکت صرافی ملت )سهامی خاص(  

1%شرکت تدبیر ملت )سهامی خاص(  

کارگزاری ملت )سهامی خاص(   0.01%شرکت 

16%سایر سهامداران  

00 %جمع  
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حوزه های فعالیت تامین سرمایه بانک ملت-  7

کــه شــرکت تامیــن ســرمایه بانک ملت به ســرمایه گذاران و مشــتریان خود ارائه مــی کند، در ماده 3 اساســنامه این  خدماتــی 

گرفته است. حوزه های فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک ملت مطابق با نمایه 27 ارائه شده است. شرکت مورد اشاره قرار 

حوزه های فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک ملتم ۲۷نمایه 

مشاوره تامین مالی

تعهد پذیره نویسی 
سهام

تعهد پذیره نویسی
اوراق با درآمد ثابت

بازارگردانی

صندوق های
سرمایه گذاری

 سبدگردانی
اختصاصی

خدمات مشاوره

ارزشگذاری

امکان سنجی

سرمایه گذاری
جسورانه

سرمایه گذاری
کـــاالیی

سرمایه گذاری
خصوصی

کارهایخدمات مالیمدیریت داراییتامین مالی کسب و 
نوین
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عمـومــی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت)سهامی عام(
ســـــرمایه افزایــــــش  خصـــوص  در 

۲4

مروری بر عملکرد مالی-  8

صورت سود و زیانم ۲۸نمایه 

ح  )ارقام به میلیون ریال( شر
سال مالی منتهی به

1397/12/29
سال مالی منتهی به

 398/  / 9
سه ماهه مالی منتهی به

 399/03/3 
)حسابرسی شده()حسابرسی شده(

2,354,7614,643,9351,302,362درآمدهای عملیاتی  

)54,769()138,965()93,765(هزینه های فروش، اداری و عمومی  

2,260,9964,504,9701,247,593سود عملیاتی  

00هزینه های مالی  

9,7357,7463,135خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  

2,270,7314,512,7161,250,728سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  

)370,   ()  9,   ()9 9,   (مالیات بر درآمد سال جاری  

0)15,143()18,305(مالیات بر درآمد سال های قبل  

2,127,4674,085,6581,128,358سود )زیان( خالص  

 ۶ 83    سود عملیاتی هر سهم )ریال(  

100.4سود غیر عملیاتی هر سهم )ریال(  

415583161.4سود پایه هر سهم )ریال(  

جزئیات درآمدهام ۲۹نمایه 

ح  )ارقام به میلیون ریال( شر
سال مالی منتهی به

1397/12/29
سال مالی منتهی به

 398/  / 9
سه ماهه مالی منتهی به

 399/03/3 
)حسابرسی شده()حسابرسی شده(

436,2361,201,30190,000درآمد حاصل از ارائه خدات تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام  

1,199,2662,486,142980,986درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار  

273,274784,077226,526درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری  

11,08037,1164,291درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور مالی  

357,8931,991525درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد  

77,013133,30834درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها  

00خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی  

2,354,7614,643,9351,302,362جمع درآمدها  
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عمـومــی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت)سهامی عام(
ســـــرمایه افزایــــــش  خصـــوص  در 

۲5

مروری بر عملکرد شرکت-  ۹

خدمات تعهد پذیره نویسی و تامین مالی۹-۱-  

مطابق با بند ۲۹ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ۱3۸4 تعهد پذیره نویسی عبارت 

اســت از »تعهد شــخص ثالت برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویســی به فروش نرسد« بنا به تعریف شرکت 

تامین ســرمایه در این قانون شــرکت تامین ســرمایه می تواند مشــاوره، پذیره نویســی و تعهد پذیره نویســی را با اخذ مجوز از 

سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار بدهی۹-2-  

بــازار بدهــی در  ســال های اخیــر از دو منظــر عرضــه و تقاضــا قابل تحلیل می باشــد. از منظــر تقاضا بــرای اوراق بهادار با 

خ ارز و همچنین افزایــش نظارت ها بر بانک ها  درآمــد ثابت، به واســطه تداوم سیاســت بانــک مرکزی در حوزه مدیریت نــر

ع ماه شــمار شــدن ســپرده های  و مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــا هدف رعایت بخشــنامه های بانک مرکزی خصوصًا موضو

خ ســود پرداختی به سپرده گذاران، صندوق های سرمایه گذاری با اقبال سرمایه گذاران  کوتاه مدت بانکی و رعایت ســقف نر

مواجــه گردیــد. متعاقبــًا به دلیــل نصاب های ســرمایه گذاری این صندوق ها براســاس مقررات، تقاضا برای ســرمایه گذاری 

خ بهره  بــازار، کاهــش هزینه های  در اوراق بهــادار بــا درآمــد ثابــت افزایــش چشــمگیری یافــت. این امــر عالوه بر کاهــش نر

کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی را نیز در پی داشت.  بازارگردانی اوراق بهادار و همچنین 
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عمـومــی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت)سهامی عام(
ســـــرمایه افزایــــــش  خصـــوص  در 

۲6

از منظــر عرضــه اوراق بهــادار بــا درآمد ثابت )که مترادف با تقاضا برای تامین مالی از طریق بازار ســرمایه می باشــد(، تاثیرات 

شــوک ارزی ســال ۱3۹۷ و تبعات آن برای بنگاه های اقتصادی در ســال ۱3۹۸و شــش ماهه اول ســال ۱3۹۹ همچنان مشهود 

بود. بخش عمده ای از انتشــار اوراق بهادار تامین مالی در راســتای جبران نیازهای مالی دولت، به انتشــار اوراق بهادار از ســوی 

وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اختصاص داشــت. به دنبال کاهش درآمدهــای نفتی دولت در نتیجــه تحریم ها، تمرکز دولت 

بــر افزایــش درآمدهــای پایدار داخلی شــامل انواع مالیات و همچنین جبران کســری بودجه از محل منابع بازار ســرمایه معطوف 

گردیــد. در ایــن راســتا عــالوه بر تســویه مبلغ قابــل مالحظــه ای از بدهی های دولت بــه پیمانــکاران از طریق صدور اســناد خزانه 

که معامالت ثانویه آن در بازار ســرمایه صورت  اســالمی )با رقمی بالغ بر 440 هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه ابتدایی ســال ۱3۹۸( 

می پذیــرد، ارقــام قابــل مالحظه ای نیــز در قالب انواع اوراق بهــادار )اوراق منفعت، مرابحه، ســلف موازی اســتاندارد( به منظور 

گردید.  تامین مالی دولت منتشر 

تفاوت نحوه تامین مالی دولت از بازار ســرمایه در  دوره مالی اخیر  با ســنوات ماقبل، به رســمیت شــناختن نقش شرکت های 

خ اســمی  کارمزد جهت جبران فاصله بین نر تامیــن ســرمایه و ســایر نهادهای مالــی در فرآیند تجهیز منابع و همچنیــن پرداخت 

خ رایج  کارمزد پرداختی توســط دولت در مقایســه با نر گرچه مبلغ  خ بازده مورد انتظار ســرمایه گذاران بــود. ا اوراق منتشــره بــا نــر

در بازار برای انتشــار اوراق تامین مالی منتشــره توســط شــهرداری ها و بنگاه های اقتصادی، پایین تر می باشد، لیکن با توجه به 

کاهــش تمایــل بنگاه هــای اقتصــادی بــه انتشــار اوراق تامین مالی در دوره هــای اخیر، انتشــار این اوراق توســط دولت منجر به 

گردید.  افزایش رونق بازار بدهی و همچنین پاسخگویی به تقاضای سرمایه گذاران این حوزه 

کثر بهینه ســازی پرتفوی شــرکت در پذیرش  در ایــن راســتا بــا توجه به راهبرد اتخاذ شــده توســط  هیئت مدیــره، با هدف حدا

کم  کثرســازی منافع ســهامداران، و همچنین با توجه به محدودیت های حا تعهدات مرتبط با انتشــار اوراق بهادار بدهی و حدا

کفایت ســرمایه شــرکت، تمرکز فعالیت های این حوزه در  دوره مالی اخیر بر انتشــار اوراق بدهی شــرکتی و شــهرداری معطوف  بر 

گردید. در این حوزه، شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت با توجه به ســاختار ســرمایه و وضعیت عملکرد و ســودآوری متقاضی و 

گرفتن  همچنین چشــم انداز و برنامه های آتی وی، مناســب ترین روش تامین مالی را به متقاضی پیشــنهاد نموده و با برعهده 

گرفته در  شــش  کمــک می کند. ترکیب تامین مالی صورت  نقــش مشــاور عرضــه، متعهد پذیره نویــس و بازارگردان به اجرای آن 

ماهه اول سال ۱3۹۹ توسط شرکت در نمایه 30 ارائه شده است.

ترکیب تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی توسط شرکت در  شش ماهه اول سال ۱3۹۹م 3۰نمایه 

���� ۹۲ در��

���داری ۸ در��
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شرکت تامین سرمایه بانک ملت)سهامی عام(
ســـــرمایه افزایــــــش  خصـــوص  در 

۲۷

اقدامات انجام شــده توســط شــرکت تامین  ســرمایه بانک ملت،در حوزه تامین مالی از طریق اوراق بهادار بدهی در نمایه 3۱ در 

سال جاری و تا تاریخ ۱3۹۹/06/3۱ ارائه شده است:

پروژه های انجام شده تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در  شش ماهه اول سال ۱3۹۹م 3۱نمایه 

نام شرکت
حجم اوراق

)میلیارد ریال(
تاریخ عرضهنقش شرکتنوع

مشاور عرضه، متعهدسلف موازی استاندارد30,000شرکت فوالد مبارکه اصفهان  
پذیره  نویس و بازارگردان

1399/02/30
1399/04/14
1399/04/28

اوراق اختیار فروش سهام10,000شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
مشاور عرضه

و بازاریاب
1399/04/22

مشارکت3,000شهرداری شیراز  
متعهد پذیره نویس

و بازارگردان
1399/04/31

مشارکت4,300شهرداری اصفهان  
متعهد پذیره نویس

و بازارگردان
1399/04/31

کنگان   گاز صبای  سلف موازی استاندارد10,000شرکت توسعه نفت و 
مشاور عرضه، متعهد

پذیره  نویس و بازارگردان
1399/05/20

گاز صبا اروند   سلف موازی استاندارد40,000شرکت توسعه نفت و 
مشاور عرضه، متعهد 

پذیره  نویس و بازارگردان
۱3۹۹/05/۲0
۱3۹۹/06/۱۸

گزارش تعداد شــش پروژه تامین مالی )طی ۹ مرحله( جمعًا به مبلغ ۹۷,300 میلیارد ریال با موفقیت صورت  در ســال مالی مورد 

که بیانگر رشد ۲۲4 درصدی ارائه خدمات در این حوزه می باشد.    پذیرفت 

مقایسه تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی توسط شرکت در شش ماهه اول سال ۱3۹۹ با سال های اخیر )میلیارد ریال(م 3۲نمایه 

 شــایان ذکر اســت براســاس آمار منتشــره توســط ســازمان بورس و اوراق بهادار، شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت با سهم بازار 

54 درصد از کل تامین مالی انجام شده در نیمه نخست سال ۱3۹۹ جایگاه اول صنعت را به خود اختصاص داده است.

۵,۲۵٠

۲۳,۹٠٠
۳٠,٠٠٠

۹۷,۳٠٠

۰

۲٠,٠٠٠

۴٠,٠٠٠

۶۰,٠٠٠

۸٠,٠٠٠

۱٠٠,٠٠٠

۱۲٠,٠٠٠

۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/٠۶/۳۱
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شرکت تامین سرمایه بانک ملت)سهامی عام(
ســـــرمایه افزایــــــش  خصـــوص  در 

۲۸

تعهد پذیره نویسی سهام۹-2-۱-  

براســاس مقــررات مصــوب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، در مــوارد تاســیس و افزایــش ســرمایه )از محــل منابــع نقــد( 

شرکت های سهامی عام، ضروری است یک شخص حقوقی دارای توان مالی مناسب نسبت به پذیرش تعهد پذیره نویسی 

ســهام در دســت انتشــار اقــدام نمایــد. ارائه این خدمت در تامین ســرمایه بانک ملــت در ادامه ارائه خدمات مشــاوره عرضه 

سهام صورت می پذیرد. 

خدمات مشاوره مالی۹-۳-  

مشاوره عرضه اوراق بهادار۹-۳-۱-  

طبق ضوابط اســتفاده از خدمات مشــاوران عرضه اوراق بهادار و به منظور تســریع در رســیدگی به درخواست های عرضه 

کیفی اطالعات، شــرکت های تامین ســرمایه می توانند به   اوراق بهادار و تشــکیل شــرکت های ســهامی عام و افزایش ســطح 

کنند. عنوان مشاور عرضه اوراق بهادار در موارد یاد شده برای شرکت های سهامی عام بورسی یا غیربورسی، فعالیت 

در این راستا تامین سرمایه بانک ملت، خدمات زیر را به مشتریان ارائه می کند:

ع تامین مالی ناشر و ارائه مشاوره در مورد شیوه مناسب تامین مالی   ح موضو بررسی برنامه یا طر
ارائه مشاوره در مورد قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر  
گزارش توجیهی اوراق بهادار   ارائه راهنمایی  برای تهیه 
کارشناسان یا اشخاص   گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر  بررسی اطالعات، مدارک و مستندات تهیه 

گزارش های یادشده حقوقی  ذیصالح در مورد 
کارشناسان یا اشخاص ذیصالح    گزارش توجیهی به استناد رسیدگی و اظهارنظر   اظهار نظر نسبت به 
تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر  
نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصالح به منظور پیگیری مراحل قانونی اوراق بهادار  
گزارش توجیهی اوراق بهادار.   تهیه 

پروژه های انجام شده از طریق انتشار  اوراق سرمایه ای در شش ماهه اول سال ۱3۹۹ )میلیارد ریال(م 33نمایه 

آخرین وضعیتسرمایه جدیدحجم پذیره نویسیسرمایه اولیهنام شرکت

50,000207,043157,043بانک ملت  
اخذ مجوز از سازمان بورس و 

اوراق بهادار

کهنوج   63316,05115,418شرکت تولید برق ماهتاب 
اخذ مجوز از سازمان بورس و 

اوراق بهادار

1,5004,0002,500شرکت بیمه ما   
اخذ مجوز از سازمان بورس و 

اوراق بهادار

470630160شرکت صنایع پمپ سازی ایران   
اخذ مجوز از سازمان بورس و 

اوراق بهادار
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۲۹

خدمات پذیرش اوراق بهادار۹-۳-2-  

پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بازارهای بورس یا فرابورس بر اســاس درخواســت متقاضی و تطبیق شــرایط وی با شــرایط 

و ضوابــط هــر یــک از بازارها صورت می پذیرد. شــرایط عمده عمومی و اختصاصی پذیرش در هــر یک از بازارهای بورس تهران و 

فرابــورس ایران، مطابق دســتورالعمل پذیــرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هیئت  مدیره ســازمان بورس و 

اوراق بهادار و اصالحیه های بعدی آن و همچنین دســتورالعمل پذیرش، عرضه و نقل  و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران 

مصوب هیئت  مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحیه های بعدی آن ارائه شــده  اســت. بر اســاس مقررات بازار سرمایه، 

که دارای مجوز از  شــرکت های متقاضی پذیرش، تمام یا بخشــی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشــاوران پذیرش 

سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می دهند.

که شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت به عنوان مشــاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران در  خدماتی 

ح نمایه زیر است. شش ماهه اول ۱3۹۹ در دست اقدام دارد، به شر

شرکت های در حال پذیرش در بازار سرمایه طی بازه زمانی شش ماهه اول سال ۱3۹۹م 34نمایه 

خدمات پذیرش

گروه مالی ملت    شرکت 

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت   

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران  

کیمیا تک    شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی آریان 

گلپخش اول    شرکت 

گنبد    شرکت بانیار پلیمر 

شرکت هواپیمایی آتا  

کیش    شرکت هواپیمایی 

شرکت بین المللی فوالد تجارت داالهو   

کرمان    شرکت زغال سنگ 

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا   

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند   

خدمات ارزشگذاری۹-۳-۳-  

به طورکلی، ارزشگذاری فرآیندی است که در آن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های 

که بازده آتی دارایی به آن بســتگی دارد،  تعیین می گردد. ارزشگذاری دامنه وسیعی  مشــابه یا بر اســاس ارزش فعلی متغیرهایی 

که در حوزه های مختلف عرضه ســهام، مدیریت پرتفوی، ادغام و تملک شــرکت ها و ... کاربردها را دنبال می کند   از اهداف و 

می توان به آن اشاره نمود.
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3۰

گــذاری و  شــرکت  تامیــن ســرمایه بانــک ملــت با توجــه بــه برخــورداری از تجربه ارزشــگذاری شــرکت های دولتی مشــمول وا

شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، در زمینه های ذیل خدمات تخصصی ارائه می کند:

ارزشگذاری سهام برای عرضه اولیه در بازار سرمایه  
ارزشگذاری سهام بلوکی  
ارزشگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس  
ارزشگذاری پروژه ها  
ارزشگذاری انتقال مالکیت و ادغام و تملک  
ارزشگذاری سهام شرکت ها برای توثیق  

گزارش ها در نمایه زیر قابل   گزارش ارزشــگذاری در شــرکت تهیه شده اســت. این  در شــش ماهه اول ســال ۱3۹۹، تعداد ســه 

مشــاهده اســت. شــایان ذکر اســت با توجه به ریسک های بالقوه ناشــی از ارائه گزارش های ارزشــگذاری نادرست، رویکرد اصلی 

کارگیری مشــاوران فنی در  گزارش های ارزشــگذاری از طریق بــه  کیفــی  در ارائــه خدمــات ایــن حوزه در ســال های اخیر، توســعه 

ع ارزشگذاری بوده است. کار شرکت های موضو کسب و  حوزه های 

شرکت های ارزشگذاری شده شش ماهه اول سال ۱3۹۹م 35نمایه 

صنعتکارفرمانام شرکت ارزشگذاری شده

کلر    مواد شیمیاییشرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت شرکت نیرو 

کانی پارس    کانه های فلزیشرکت فوالد مبارکه اصفهان شرکت فرآوری معدنی اپال  صنعت 

صنعت فلزات اساسیشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران   

ح ها۹-۳-۴-   خدمات ارزیابی طر

ح هــا در شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت توســط تیم فنی- مالی، بــا تجربه تخصصی در زمینــه صنایع مختلف  ارزیابــی طر

ح های کالن و ملی و در پاسخگویی به ضرورت ارزیابی  گاز و پتروشیمی، در راستای پیشبرد هرچه بهتر طر به ویژه صنعت نفت، 

تخصیص بهینه منابع مالی تامین شده توسط بانک ها انجام می شود.
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خدمات مدیریت دارایی۹-۴-  

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری۹-۴-۱-  

مدیریــت انــواع صندوق هــای ســرمایه گذاری، یکــی از مهم تریــن رســالت های نهادهــای مالــی جامعــه در جهت توســعه 

کاهش  کالن به ســمت بخش مولد و ایجاد رونق در تولید و  اقتصادی و هدایت نقدینگی ســرگردان و پس اندازهای خرد و 

تورم به شــمار می آید. ســرمایه گذاری صحیح و کســب بازده هرچه بیشــتر، همواره مورد توجه بوده است و بی شک امروزه با 

ج  توســعه مالی و اقتصادی کشــور و در پی آن گســترده تر  شــدن فعالیت بازارهای مالی، این مهم از حیطه توانایی افراد خار

کار تخصصی در این حوزه می باشد. صندوق های سرمایه گذاری مشترک از مهم ترین ساز وکارهای  شده و نیازمند دانش و 

ع در مواجهه با ریســک و  که با ایجاد تنو ســرمایه گذاری با پشــتوانه افراد متخصص در این حوزه در بازارهای مالی هســتند 

بازده، فرایند ســرمایه گذاری را تســهیل می کنند و باعث توســعه و گســترش بازار سرمایه می شــوند. عملکرد و رشد سریع این 

صندوق ها با توجه به نوپا بودن در بازار مالی ایران و کســب جایگاه ویژه در بین ســرمایه گذاران طی ســالیان اخیر، گواه این 

مدعاســت. صندوق های ســرمایه گذاری با ایجاد پرتفوی متنوعی از سهام، پاسخگوی نیاز افراد با سطوح متفاوت پذیرش 

ریسک خواهند بود و اقبال عمومی به بازار بورس را نیز افزایش می دهند. 

در ایــن راســتا تامیــن ســرمایه بانــک ملــت با تأســیس و مدیریــت پنج صنــدوق ســرمایه گذاری درآمــد ثابت، در ســهام و 

بازارگردانی، خدمات خود را در قالب پذیرش ارکانی چون مدیر صندوق، متولی صندوق، ضامن صندوق، مشاور تأسیس و 

مؤسس صندوق )دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز( به سرمایه گذاران ارائه می نماید.

ح نمایه زیر می باشد. صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت  تامین سرمایه بانک ملت به شر

صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت تامین سرمایه بانک ملتم 36نمایه 

سمت  تامین سرمایه بانک ملتنوع صندوق    نام صندوق

ج ملت   مدیر، مدیر ثبت و مؤسسبا درآمد ثابت و با پیش بینی سود   او

مدیر، مدیر ثبت و مؤسسبا درآمد ثابت و با پیش بینی سود   اندوخته ملت  

مدیر، مدیر ثبت و مؤسسبا درآمد ثابت و با پیش بینی سود   آتیه ملت  

مدیربازارگردانی سهام   بازارگردانی اختصاصی ملت  

مدیر و مؤسسدر سهام   افق ملت )قابل معامله(  
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ج ملت۹-۴-۱-۱-    صندوق سرمایه گذاری  او

کــه در تاریخ  ع صنــدوق ســرمایه گذاری بــا درآمــد ثابــت و بــا پیش بینــی ســود اســت  صنــدوق ســرمایه گذاری اوج ملــت از نــو

ع بنــد 20 ماده 1 قانون  ۱3۹۱/04/۱۱ بــا دریافــت مجــوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق ســرمایه گذاری موضو

کرد. این صندوق با شماره ۱۱0۷5 نزد سازمان بورس و شماره  بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱3۸4، فعالیت خود را آغاز 

۲۹4۸4 نزد اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رســیده اســت. صندوق ســرمایه گذاری اوج ملت پس از اخذ مجوزهای الزم از ســازمان 

بــورس از تاریــخ ۱3۹4/۱0/05 بــه صنــدوق بــا درآمد ثابت و با پیش بینی ســود تبدیل شــد. بــازده پیش بینی شــده این صندوق 

حداقل ۱۷ درصد است و پرداخت سود نیز در پایان هر ماه انجام می گیرد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری اوج ملتم 3۷نمایه 

وضعیت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ  ۱3۹۹/06/3۱م 3۸نمایه 

75,217 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایی های صندوق  

گواهی های ممتاز   10,000تعداد 

گواهی های عادی   75,207,183تعداد 

گواهی   13,760تعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   121تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

بازده صندوق سرمایه گذاری اوج ملت )میلیون ریال(م 3۹نمایه 

بازدهخالص ارزش دارایی صندوق     تاریخ

1391/12/3085,007%20.63

1392/12/2991,935%19.96

1393/12/2973,582%15.95

1394/12/2951,620%23.43

1395/12/3045,388,867%20.29

1396/12/2911,997,900%19.26

1397/12/2933,800,798%19.92

1398/12/2965,420,957%21.8

1399/06/3175,217,175%40.47

تامین سرمایه بانک ملت  مدیر صندوق و مدیر ثبت              

بانک ملت  ضامن نقدشوندگی

مشاورسرمایه گذاری نیکی گستر  متولی صندوق
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صندوق سرمایه گذاری  اندوخته ملت۹-۴-۱-2-  

که در تاریخ  ع صندوق ســرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی ســود اســت  صنــدوق ســرمایه گذاری اندوختــه ملــت از نو

ع بند 20 ماده 1 قانون  ۱3۹0/۱۲/0۲ بــا دریافــت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق ســرمایه گذاری موضــو

بــازار اوراق بهــادار مصــوب آذرماه ســال ۱3۸4، فعالیــت خود را آغاز کرد. صندوق ســرمایه گذاری اندوخته ملت با شــماره ۱۱0۱4 

 نزد ســازمان بورس و شــماره ۲۸۸۲3 نزد اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رســیده اســت. بازده پیش بینی شده این صندوق حداقل 

۱6 درصد است و پرداخت سود نیز در پایان هر ماه انجام می گیرد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملتم 4۰نمایه 

وضعیت صندوق اندوخته ملت در تاریخ ۱3۹۹/06/3۱م 4۱نمایه 

 7,895 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایی های صندوق  

گواهی های ممتاز   10,000تعداد 

گواهی های عادی   7,885,646تعداد 

گواهی   6,423تعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   28تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

بازده صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت )میلیون ریال(م 4۲نمایه 

بازدهخالص ارزش دارایی صندوق    تاریخ

1391/12/3062,067%22.9

1392/12/29286,033%22.9

1393/12/29103,907%11.7

1394/12/2910,589,154%24.6

1395/12/3022,277,590%19.83

1396/12/298,289,871%18.05

1397/12/296,306,031%18.35

1398/12/293,688,048%18.8

1399/06/317,895,648%35.88

تامین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق و مدیر ثبت

بانک ملت   ضامن نقدشوندگی

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی   متولی صندوق
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صندوق سرمایه گذاری  آتیه ملت۹-۴-۱-۳-  

ع صندوق های  صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۱3۹0/05/۲3 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از نو

که با شماره ۱0۸۹5 نزد سازمان  ع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱3۸4، است  سرمایه گذاری موضو

بورس و شــماره ۲۷۹۷4 نزد اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رســیده است. صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت پس از اخذ مجوزهای 

الزم از ســازمان بورس از تاریخ ۱3۹۱/۱۱/۲5 به صندوق بادرآمد ثابت و با پیش بینی ســود تبدیل شده اســت. بازده پیش بینی 

شده این صندوق حداقل ۱۷ درصد است و پرداخت سود نیز در پایان هر ماه انجام می گیرد.

 ارکان صندوق سرمایه گذاری آتیه ملتم 43نمایه 

وضعیت صندوق آتیه  ملت در تاریخ ۱3۹۹/06/3۱م 44نمایه 

 4,614 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایی های صندوق  

گواهی های ممتاز   10,000 تعداد 

گواهی های عادی   4,604,392تعداد 

گواهی   22,140 تعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   16تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

بازده صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت )میلیون ریال(م 45نمایه 

بازدهخالص ارزش دارایی صندوق    تاریخ

1390/12/29285,670%7.4

1391/12/30343,731%21.2

1392/12/29337,838%27.7

1393/12/29375,861%14.9

1394/12/29377,147%18.7

1395/12/30357,792%16.9

1396/12/29357,100%9.4

1397/12/291,081,866%23.31

1398/12/29591,597%25.6

1399/06/314,614,390 %53.48

تامین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق و مدیر ثبت

بانک ملت   ضامن نقدشوندگی

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی   متولی صندوق
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صندوق سرمایه گذاری  اختصاصی بازارگردانی ملت۹-۴-۱-۴-  

کــه در تاریــخ ۱3۹4/۱۲/۱0 با  ع صندوق های بازارگردانی اســت  صنــدوق ســرمایه گذاری اختصاصــی بازارگردانــی ملــت از نــو

ع بند 20 مــاده 1 قانون بازار اوراق بهادار  دریافــت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق ســرمایه گذاری موضو

کرد. این صندوق با شماره ۱۱4۱0 نزد سازمان بورس و شماره 3۸05۲ نزد اداره  مصوب آذرماه سال ۱3۸4، فعالیت خود را آغاز 

ثبت شــرکت ها به ثبت رســیده اســت. صندوق ســرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمان 

گانه برای هر سهم تبدیل شده است. بورس از تاریخ ۱3۹۷/0۷/0۱ به صندوق با قابلیت محاسبه NAV جدا

ارکان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملتم 46نمایه 

وضعیت صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ ۱3۹۹/06/3۱م 4۷نمایه 

 36,193 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایی های صندوق  

گواهی های ممتاز   200,000 تعداد 

گواهی های عادی   4,966,236تعداد 

گواهی   متعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   4تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملتم 4۸نمایه 

خالص ارزش دارایی صندوق )میلیون ریال(خالص ارزش هر واحد سرمایه  گذاری )ریال(    تاریخ

1394/12/291,000,000199,663

1395/12/30574,5941,195,826

1396/12/29511,8501,448,697

1397/12/291,220,4483,452,252

1398/12/292,774,53513,417,000

1399/06/317,005,82636,193,753

تامین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی   متولی صندوق

ملت،    سهام موضوع بازارگردانی به پرداخت   ، ملت  واسپاری  ما،  بیمه  ملت،  بانک 
قابل  سرمایه گذاری  صندوق  و  ملت  بانک  سرمایه  تامین 

معامله افق ملت
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صندوق سرمایه گذاری  افق ملت )قابل معامله(۹-۴-۱-5-  

صندوق ســرمایه گذاری افق ملت)قابل معامله( با شــماره ۱۱4۱0 نزد ســازمان بورس و شــماره 3۸05۲ نزد اداره ثبت شــرکت 

هــا به ثبت رســیده اســت. پــس از اتمام پذیره نویســی در تاریــخ ۱3۹۷/0۲/۱۱، معامالت ثانویــه آن در نماد "افق ملــت" از تاریخ 

کارشناســی خود توانســته اســت که بازدهی مناســبی را  ۱3۹۷/03/۲3 آغــاز شــد. ایــن صنــدوق با بهره گیری از تحلیل های تیم 

کند. نگاهی به ترکیب پرتفوی ســهام این صندوق نشــان می دهد با توجه به ســرمایه گذاری  نصیب دارندگان واحدهای خود 

کتورهای بنیادی توجیه پذیر هســتند، این بازدهی با تحمیل حداقل ریسک به سرمایه گذاران  که به لحاظ فا منابع در ســهامی 

کانه های فلزی، محصوالت شــیمیایی و فلزات اساســی اصلی ترین  محقق شــده اســت. بانکها وموسســات اعتباری، اســتخراج 

صنایــع تشــکیل دهنــده پرتفــوی افــق ملت می باشــد. دارندگان واحدهــای صندوق افق ملت طی  دوره 6 ماهه نخســت ســال 

کسب بازدهی ۲۲۲ درصدی شدند.   ۱3۹۹ موفق به 

ارکان صندوق سرمایه گذاری افق ملتم 4۹نمایه 

وضعیت صندوق سرمایه گذاری افق ملت در تاریخ ۱3۹۹/06/3۱م 5۰نمایه 

3,658 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایی های صندوق  

گواهی های ممتاز   1,000,000تعداد 

گواهی های عادی   23,582,581تعداد 

بازده صندوق سرمایه گذاری افق ملت)میلیون ریال(م 5۱نمایه 

بازده یکساله  منتهی بهبازده مدت فعالیتخالص ارزش دارایی صندوق     تاریخ

1397/12/29202,166%98.5%128

1399/06/313,658,175%1569.795%428.014

تامین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت   بازارگردان

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز   متولی صندوق
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سامانه سرمایه گذاری فراسود۹-۴-2-  

کار صندوق های ســرمایه گذاری، محدودیت های بهره منــدی از خدمات  خ داده در محیط کســب و   بــا توجــه بــه تحــوالت ر

کیفی مشــتریان  گیر الکترونیکی در جهت حفظ مشــتریان موجود و توســعه کمی و  شــعب بانک و لزوم بهره مندی از امکانات فرا

صندوق های سرمایه گذاری در سال های اخیر عالوه بر افزودن قابلیت صدور و ابطال آنالین به پرتال های رسمی صندوق های 

ســرمایه گذاری تحت مدیریت، در جهت ایجاد یک برند راهبردی، در ســال ۱3۹۷ شــرکت اقدام به تدوین اســتراتژی های ورود 

به بازار و ایجاد یک پرتال اختصاصی و یکپارچه سرمایه گذاری به نام »فراسود« جهت مشتریان شرکت نمود. در نیمه ابتدایی 

سال ۱3۹۸ فاز آزمایشی و بهسازی این سامانه انجام شد و در حال حاضر به عنوان مجرای ارتباط با مشتریان شرکت اقدام به 

کاربری  کرده است، همچنین با بهره گیری از تجربیات به دست آمده و بررسی های علمی و تجربی فرآیند طراحی رابط  فعالیت 

کاربری جدید فراسود از نیمه سال ۱3۹۸ آغاز شد و در ماه های آغازین سال ۱3۹۹، این فاز از پروژه استمرار  و طراحی تجربه ی 

خواهد داشت.

سـود ماهیانه وازیر شد

ســـود ماهیانـــه صندوق هـــای بـــا درآمـــد ثابت
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، با احتساب نرخ های 

اعالم شده به مشتریان، به حساب آن ها واریز شد.

نزدیک ترین شعبهتماس بامادانش مالیدرباره ماصفحه اصلی

فـراسـود فراتر از سـود ...

شـروع سرمایه گذاری

ورود به سامانه
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سبدگردانی اختصاصی۹-۴-۳-  

بر اساس بند ۱۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به  منظور 

کســب انتفــاع، بــه خرید و فــروش اوراق بهادار برای ســرمایه گذار می پردازد و طبق بند 4 ماده ۱ دســتورالعمل تأســیس و فعالیت 

ســبدگردان، ســبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به  نام ســرمایه گذار معین توســط سبدگردان 

کســب انتفاع برای ســرمایه گذار اســت و منظور از ســبد اختصاصی، مجموع دارایی های  در قالب قراردادی مشــخص، به منظور 

موضوع ســبدگردانی )اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات( می باشــد که به مشــتری معینی تعلق دارد، مطابق سیاست های 

شــرکت در اســتفاده بهینه از منابع ســازمانی و منابع تحت مدیریت مدنظر جهت انعقاد قرارداد ســبدگردانی در حال حاضر تدوین 

چارچوب های حقوقی و شرایط افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط شرکت جهت قبول سبدگردانی تنظیم شده است.

تحلیل اوراق بهادار۹-۴-۴-  

شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت عالوه بر صندوق سهامی قابل معامله افق ملت، دارای سه صندوق سرمایه گذاری با درآمد 

ثابت نیز می باشــد و با توجه به الزامات امیدنامه می بایســت قســمتی از دارایی های این صندوق ها در سهام شرکت های پذیرفته  

 شده در بورس ها سرمایه گذاری شود. همچنین ارائه خدمت سبدگردانی نیز توسط شرکت برای مشتریان در نظر گرفته شده است. 

الزمه موفقیت در تشکیل سبد سهام بهینه در موارد فوق برخورداری از تیم تحلیل حرفه ای به منظور تحلیل پیوسته اوراق بهادار 

کارشناسان دارای پتانسیل مناسب اقدام شده است. می باشد. از  این  رو نسبت به تشکیل تیمی از 
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خدمات بازارگردانی۹-۴-5-  

کــه در بازار بورس،  فراهــم  نمودن نقدشــوندگی مناســب برای اوراق بهادار منتشــر شــده، مهم ترین وظیفه بازارگردان اســت 

که بازارگردانی آنها طی شــش ماهه نخســت  کاال و بورس انرژی انجام می پذیرد؛ در نمایه زیر فهرســت اوراقی  فرابورس، بورس 

سال ۱3۹۹ توسط تامین سرمایه بانک ملت انجام شده است، مشاهده می شود.

خدمات بازارگردانی )میلیارد ریال(م 5۲نمایه 

بازارتاریخ سررسیدحجم اوراق)میلیارد ریال(بانی/ناشرنوع اوراقنماد معامالتی

بورس انرژی4,0001399/02/22     شرکت ملی نفت ایرانسلف موازی استانداردسمانک991  

کنگانسلف موازی استانداردسمیعا991   گاز صبای  بورس انرژی5,0001399/06/27     شرکت توسعه و نفت و 

فرابورس5001399/07/01     شرکت پدیده شیمی قرنمرابحهقرن99  

کورشمرابحهکورش99   فرابورس5001399/11/04     شرکت صنعت غذایی 

کار و رفاه اجتماعی-2مرابحهسالمت1   فرابورس3,5001399/11/18     وزارت تعاون، 

فرابورس2,0001399/11/18     وزارت امور اقتصادی و داراییاجارهاجاد23  

کنگانسلف موازی استانداردسمیعا992   گاز صبای  بورس انرژی10,0001399/12/02     شرکت توسعه و نفت و 

کاال10,0001400/02/30     فوالد مبارکه اصفهانسلف موازی استانداردعفوالد2   بورس 

کاال10,0001400/04/14     فوالد مبارکه اصفهانسلف موازی استانداردعفوالد3   بورس 

کاال10,0001400/04/28     فوالد مبارکه اصفهانسلف موازی استانداردعفوالد4   بورس 

گاز صبا اروندسلف موازی استانداردسنفت001   بورس انرژی15,0001400/05/20     شرکت توسعه نفت و 

کنگانسلف موازی استانداردسمیعا001   گاز صبای  بورس انرژی10,0001400/05/20     شرکت توسعه و نفت و 

گاز صبا اروندمنفعتاروند06   فرابورس1,0001400/11/13     شرکت توسعه نفت و 

بورس3,5001400/12/05     شرکت ایران خودرومرابحهصخود0012  

گاز صبا اروندمنفعتاروند08   فرابورس7,0001400/12/22     شرکت توسعه نفت و 

بورس6,0001401/12/28     شهرداری شیرازمشارکتمشیر112  

گاز صبا اروندسلف موازی استانداردسنفت004   بورس انرژی25,0001402/03/18     شرکت توسعه نفت و 

  3,000          جمع  
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سرمایه گذاری جایگزین۹-5-  

که به شیوه ای غیر از شیوه های متعارف سرمایه گذاری مانند  سرمایه گذاری جایگزین به سرمایه گذاری هایی اطالق می شود 

ســهام، اوراق بهادار و ... انجام شــود. روش های ســرمایه گذاری جایگزین طی چند دهه اخیر رشــد چشــمگیری داشــته اند و به 

ع ســرمایه گذاری دارای ریســک نســبتًا  بخــش قابــل توجهــی از جریان اقتصاد جهانی تبدیل شــده اند. شــایان ذکر اســت این نو

گرفت. باالتری بوده و به تبع آن بازده مورد انتظار بیشتری را نیز برای سرمایه گذاران می توان در نظر 

شرکت های تامین سرمایه به عنوان نهادهای شفاف، متخصص و تحت نظارت، پتانسیل مالی و تخصصی خوبی در حوزه 

کشــور ایفا نمایند. در شــرکت تامین  شــناخت و ارزیابی ســرمایه گذاری های جایگزین دارند و می توانند نقش مهمی را در اقتصاد 

کاالیی، سرمایه گذاری جسورانه و تحقیق و  سرمایه بانک ملت، بخش های اصلی واحد سرمایه گذاری جایگزین سرمایه گذاری 

ح موارد زیر را به مشتریان حقیقی و حقوقی خود ارائه می نمایند. که خدمات تخصصی به شر توسعه می باشند 

کاالیی۹-5-۱-   سرمایه گذاری 

ســرمایه گذاری کاالیــی بــا ایجــاد و راه انــدازی ابزارهــای نویــن مالــی در ســال های اخیــر، از جذابیــت قابــل توجهــی میان 

ع، امکان پوشش  سرمایه گذاران برخوردار بوده  است، چرا که عالوه بر کسب سود، به دلیل برخورداری از ابزارهای مالی متنو

ریسک و همچنین تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است.

کنون ابزارهای مالی متنوعی را بر روی دارایی های پایه سکه طال، زعفران، زیره و پسته ارائه  شرکت بورس کاالی ایران تا

کاالیی مذکور، شرکت تامین  که مورد استقبال سرمایه گذاران واقع شده اند. با توجه به رونق روزافزون بازارهای  نموده است 

ســرمایه بانــک ملــت نیــز درصدد توســعه فعالیت خود در این حــوزه بوده و در این راســتا، به عنوان یکی از فعــاالن اصلی بازار 

کاالیی، مطابق با برنامه ها و اهداف توســعه ای شــرکت، نقش خود به عنوان بازارگردان پررنگ تر از قبل ایفا  گواهی ســپرده 

کرده است. در این حوزه همچنین بررسی و امکان سنجی سرمایه گذاری در سایر حوزه های کاالیی نیز در دستور کار قرار دارد. 

فعالیت در حوزه طال۹-5-۱-۱-  

طــال بــه عنــوان یــک دارایی بــا دوام، با قابلیت حفــظ ارزش و با قدرت نقدشــوندگی بــاال، از دیرباز ، به عنــوان یکی از 

ع بخشــی دارایی هــا و کاهش ریســک ســرمایه گذاری، مورد توجه عمــوم مردم و دولت ها در سراســر  گزینه هــای اصلــی تنو

کاالی ایران با راه اندازی و معرفی ابزارهای نوین مالی در حوزه طال  دنیا بوده  اســت. طی چند ســال اخیر، شــرکت بورس 

کرده است.  بسترهای مناسبی را جهت سرمایه گذاری در این دارایی ایجاد 

که براســاس دســتورالعمل بازارگردانی  شــایان ذکر اســت یکی از ارکان اصلی معامالت این ابزارها، بازارگردان می باشــد 

کاال، متعهد به افزایش نقدشوندگی،  مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردان با اخذ مجوزهای مربوطه از بورس 

تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت این اوراق می شود. در این راستا شرکت تامین 

کاالی ایــران، فعالیت  ســرمایه بانــک ملــت، پس از اخذ مجوزهای الزم از ســازمان بــورس و اوراق بهادار و شــرکت بورس 

گواهی سپرده سکه طالی رفاه را از خردادماه ۱3۹۸ آغاز نمود. همچنین باتوجه به بازارگردانی خود در نماد معامالتی 
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 رشد مناسب و وجود ظرفیت های بالقوه در حوزه طال، شرکت تامین سرمایه بانک ملت پیشنهاد خود مبنی بر راه اندازی خزانه 

گرفته و مشــارکت بانک ملت، خزانه ســکه طالی بانک ملت با  ســکه طــالی بانــک ملت را ارائه نمــود و با پیگیری های صورت 

ظرفیت ۱50,000 ســکه در آبان ماه ســال ۱3۹۸ راه اندازی شــد. در گام بعد شرکت تامین سرمایه بانک ملت با هدف رونق هرچه 

گواهی سپرده سکه طالی ملت را در آذرماه ۱3۹۸ شروع نمود. بیشتر این بازار، بازارگردانی در نماد معامالتی 

شــرکت تامیــن ســرمایه بانک ملت در راســتای ایفای تعهــدات بازارگردانی خود اقــدام به انجام معامالت بــا حجم  ۷40هزار 

گواهی ســپرده ســکه طال )معادل ۷400 ســکه طالی تمام بهار آزادی( به ارزش بیش از 635 میلیارد ریال در نماد های معامالتی 

کاالیی، معامالت مذکور از ابتدای ســال ۱3۹۹،  که با توجه به منابع تخصیص یافته به فعالیت بازارگردانی  رفاه و ملت نموده ، 

کسب بازدهی ۱66.06 درصد شده است. منجر به 

گواهی سپرده سکه طال نبوده  کاالیی محدود به بازارگردانی  فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک ملت در حوزه سرمایه گذاری 

اســت و این شــرکت در جهت توســعه فعالیت های خود، بازارگردانی قراردادهای اختیارمعامله سکه طال را پس از اخذ مجوزهای 

الزم از بــورس کاالی ایــران در تاریــخ ۱3۹۹/03/۱۹ آغــاز نمــود. در ایــن راســتا حجم معامالت انجام شــده از تاریــخ مذکور ۲۷00 

قرارداد اختیارمعامله بوده اســت. شــایان ذکر اســت حدود 40% از معامالت این بازار به شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت تعلق 

دارد.

همچنیــن در زمینــه راه انــدازی صندوق های ســرمایه گذاری کاالیی با توجــه به محدودیت های اعمال شــده از جانب بانک 

گرفته اســت تا در صورت برطرف شــدن موانع، آمادگی الزم جهت راه اندازی  صندوق  مرکزی، مطالعات و اقدامات اولیه صورت 

کاالیی وجود داشته باشد. سرمایه گذاری 

ح زیر  کاالیی به شر اهم اقدامات انجام شــده توســط شــرکت تامین سرمایه بانک ملت در سال ۱3۹۹ در حوزه سرمایه گذاری 

می باشد: 
گواهی سپرده طال در نماد معامالتی رفاه و ملت،   امکان سنجی و تهیه مستندات الزم جهت بازارگردانی 
مطالعه و بررسی استراتژی های مناسب معامالتی در حوزه سرمایه گذاری طال  
کارشناسی از طالی جهانی و بازار داخلی   ارائه تحلیل  های بنیادی و تکنیکال 
گزارشات عملکرد به صورت مستمر   ارائه 
رصد و تحلیل روزانه اخبار داخلی و جهانی  
تهیه مستندات و پیگیری فرآیند  راه اندازی خزانه سکه طالی بانک ملت  
امکان سنجی و تهیه مستندات الزم جهت بازارگردانی اختیار معامله سکه طال  
ارزش گذاری مشتقات سکه طال به صورت مستمر  
گواهی سپرده شمش طالی بانک ملت   تهیه مستندات و پیگیری فرآیند  راه اندازی خزانه 
کاالیی   مطالعه و بررسی امکان راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری 
جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص.  



گـــــــــــزارش هیئت مدیره به مجمع
عمـومــی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت)سهامی عام(
ســـــرمایه افزایــــــش  خصـــوص  در 

4۲

کاالیــی بــا ایجــاد و راه انــدازی ابزارهــای نویــن مالــی در ســال های اخیــر، از جذابیــت قابــل توجهــی میــان  ســرمایه گذاری 

ع، امکان پوشــش  ســرمایه گذاران برخوردار بوده  اســت، چرا که عالوه بر کســب ســود، به دلیل برخورداری از ابزارهای مالی متنو

ع بخشی سبد سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است. ریسک و همچنین تنو

کنون ابزارهای مالی متنوعی را بر روی دارایی های پایه ســکه طال، زعفران، زیره و پســته ارائه  کاالی ایران تا شــرکت بورس 

کاالیی مذکور، شــرکت تامین  که مورد اســتقبال ســرمایه گذاران واقع شــده اند. با توجه به رونق روزافزون بازارهای  نموده اســت 

گواهی  سرمایه بانک ملت نیز درصدد توسعه فعالیت خود در این حوزه بوده و در این راستا، به عنوان یکی از فعاالن اصلی بازار 

کرده است.  کاالیی، مطابق با برنامه ها و اهداف توسعه ای شرکت، نقش خود به عنوان بازارگردان پررنگ تر از قبل ایفا  سپرده 

کار قرار دارد. کاالیی نیز در دستور  در این حوزه همچنین بررسی و امکان سنجی سرمایه گذاری در سایر حوزه های 

سرمایه گذاری جسورانه۹-5-2-  

خ شکست باالی کسب وکارهای نوپا به دلیل شکنندگی و عدم تامین نیازهای ضروری مهم ترین دلیلی می باشد که ظهور  نر

شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران جسورانه و سایر مکانیزم های حمایتی از این دسته کسب وکارها را ضرورت می بخشد. همانطور 

کسب وکارهای نوپا تاسیس صندوق های جسورانه می باشد.  که اشاره شد یکی از روش های پشتیبانی و تامین مالی 

کنون به همت نهادهای مالی فعال در بازار ســرمایه و با حمایت نهادهای نظارتی، دســتورالعمل های بســیاری از ابزارهای  تا

موجــود در حوزه ســرمایه گذاری جســورانه تدوین و ابالغ شــده اســت. ایــن ابزارها فرصت های ســرمایه گذاری متنوعــی را در بازار 

کــرده و ســرمایه گذاران می توانند متناســب با ریســک خــود از بازده بالقوه متناســبی برخــوردار شــوند؛ ولیکن، با  ســرمایه فراهــم 

استمرار محدودیت های قانونی مربوط به اجرای بند "ب" ماده ۱4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای 

ع صندوق  سرمایه گذاری جدید از سوی بانک ها و شرکت های  اسالمی، مبنی بر عدم امکان تاسیس و ایفای نقش رکن در هر نو

ع و با ارزش در این حوزه، امکان  وابســته به آن ها از جمله شــرکت های تامین ســرمایه، علی  رغم وجود فرصت های بســیار متنو

بهره برداری از فرصت های موجود در این حوزه فراهم نشده است.

ع بخشــی به خدمــات مالی و همچنیــن ایجاد  تامیــن ســرمایه بانــک ملــت با تکیــه بر نیــروی متخصص خود و بــا هدف تنو

ع، همواره در تالش بوده اســت فرصت های موجود در حوزه ســرمایه گذاری جســورانه و همچنین  ابزارهای ســرمایه گذاری متنو

ســرمایه گذاری خصوصی را شناســایی نموده تا در صورت رفع موانع قانونی موجود در این حوزه توســط نهادهای قانون گذار، با 

ح ها و ایده هــای نوآورانه و  ارائــه خدمــات تخصصــی، امکان جذب ســرمایه های خــرد را فراهم آورد.مدیریت ســرمایه گذاری طر

کســب وکارهای نوپا و صنایع دانش بنیان  از مســیری به جز نظام بانکداری متعارف،  از جمله  فراهم آوردن امکان تامین مالی 

خدمات بالقوه شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت در حوزه ســرمایه گذاری جســورانه می باشــد. امید اســت با برطرف شدن موانع 

موجــود در ایــن حــوزه، فعالیــت در زمینــه ســرمایه گذاری های جســورانه و خصوصی به اولویــت عملیاتی و مزیت رقابتی شــرکت 

ع بخشی بیشتر به خدمات قابل ارائه توسط شرکت، موجبات رشد آتی فعالیت ها  تامین سرمایه بانک ملت تبدیل شده و با تنو

را فراهم آورد.
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ح زیر می باشد: گرفته توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت طی سال ۱3۹۸ در این حوزه به شر اهم اقدامات صورت 

پیگیری و پایش مستمر قوانین و دستورالعمل های ابالغ شده در این حوزه  
اعالم موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع این حوزه به نهادهای نظارتی باالدستی نظیر سازمان بورس  

اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ا
ارائه مشاوره تامین مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی  
تهیه و تنظیم مستندات الزم جهت راه اندازی صندوق سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی.  

تحقیق و توسعه۹-5-۳-  

تحقیق و توســعه به عنوان واحد پشــتیبان در زنجیره ارزش یک ســازمان به شــمار می رود که آن را در راستای ارزش آفرینی، 

دســتیابی به اهداف ذینفعان و در نهایت ســودآوری یاری می رســاند. با افزایش شــدت رقابت در صنعت و ســرعت تغییرات در 

نیازهــا و ســالیق مشــتریان، نیــاز بــه فعالیت های تحقیق و توســعه به ویــژه در زمینه بررســی و معرفی خدمات جدیــد و یا بهبود 

خدمات قبلی متناسب با سالیق و انتظارات مشتریان اهمیت بیشتری می یابد. 

در این راســتا از جمله خدمات قابل ارائه توســط واحد تحقیق و توســعه شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت، انجام مطالعات 

تطبیقــی جهــت بررســی شــرایط و راه انــدازی ابزارهــای نوین، توســعه محصوالت جدید بــه فراخور نیــاز بازار و مشــتریان، انجام 

گزارش در مورد مســائل مطروحه درون و یا برون ســازمانی می باشــد. شایان ذکر است همکاری مستمر  مطالعات موردی و تهیه 

کنون توانسته اســت منجر به بهبود مستمر خدمات و سودآوری بیشتر  بین واحد تحقیق  و  توســعه و ســایر واحدهای شــرکت، تا

شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت شــود. اهم اقدامات و فعالیت های انجام شــده در ســال ۱3۹۸ در حوزه تحقیق و توســعه به 

ح زیر می باشد: شر

تهیه ماشین حساب جهت انجام محاسبات تخصصی مربوط به فعالیت های واحد سرمایه گذاری جایگزین  
کاالیی از طریق انتشار   انجام مطالعات امکان سنجی در راستای بررسی و راه اندازی ساز وکارهای جدید تامین مالی 

کاالیی اوراق خرید دین 
انجام مطالعات و امکان سنجی جهت راه اندازی بازارگردانی قراردادهای اختیار معامله سکه طال  
گواهی سپرده زعفران و قراردادهای اختیار معامله زعفران   امکان سنجی در خصوص راه اندازی بازارگردانی معامالت 
انجام مطالعه و بررسی ضوابط جدید و محدودیت های تاسیس صندوق های سرمایه گذاری کاالیی، جسورانه و خصوصی  
انجام مطالعه و بررسی شرایط راه اندازی صندوق های ارزی  
انجام مطالعه و بررسی شرایط راه اندازی صندوق در صندوق  
ک و مستغالت   انجام مطالعه در خصوص شرایط تاسیس صندوق امال
گواهی سپرده شمش طال   انجام مطالعات امکان سنجی در راستای راه اندازی خزانه 
تحلیل اخبار اقتصادی و سیاسی در خصوص طال و دالر  
تحلیل و پیش بینی قیمت طال و دالر و ارتباط و همبستگی آن ها با سایر متغیرهای اقتصادی  
کمک در طراحی و راه اندازی داشبورد اطالعاتی سامانه پیشگام.  
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کسب وکار۹-۶-   توسعه 

که برای بهبود یک کســب وکار  کار را می توان مجموعه ای از ایده ها، ابتکارات و فعالیت هایی دانســت  توســعه یک کســب و 

تعریف می شــود. این بهبود شــامل مجموعه اقدامات جهت حفظ و افزایش درآمد، رشــد و گسترش، افزایش سودآوری با ایجاد 

کار دانســت. شــکی نیســت یک شــرکت تامین  ســرمایه  کســب و  مشــارکت اســتراتژیک و تصمیم گیری درباره ی اســتراتژی های 

فرصت هــا و جوانــب متنوعــی برای توســعه پیش روی خود دارد اما شناســایی و بررســی این فرصت ها و انتخاب مســیر درســت 

کســب و  کالن ســازمان نیازمند مطالعه و تالش هدفمندی می باشــد. در همین راســتا واحد توســعه  در راســتای اســتراتژی های 

کار در شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت، با شناســایی فرصت های مناســب و ایجاد زیرســاخت های بهینه جهت بهره برداری از 

کار در فضای پررقابت امروز صنعت تامین ســرمایه، ایفا می نماید، مجموعه ای از  کســب و  کلیدی در توســعه  فرصت ها، نقشــی 

کار، بازاریابی و روابط عمومی در طی سال گذشته صورت پذیرفته که ازجمله  اقدامات و فعالیت های در راستای توسعه کسب و 

مهم ترین موارد می توان به اقدامات زیر اشاره نمود:

کسب وکار حوزه توسعه 

تدوین چارچوب های طراحی سند استراتژیک و برگزاری جلسات مرتبط جهت انتخاب مجری  
کاربری وب سایت شرکت   کاربری و تجربه  بهسازی روابط 
تهیه و تدوین پروپوزال های جامع همکاری با مشتریان هدف  
ارزیابی منسجم فعالیت های حرفه ای و توسعه رقبا و به روزرسانی بانک اطالعاتی یکپارچه تحقیقات بازار  
تشکیل جلسه های همفکری بازاریابی با فعاالن حوزه بازاریابی خدمات مالی در بازار سرمایه  
کاربری وب سایت سامانه فراسود.   کاربری و تجربه  بهسازی روابط 

حوزه بـازاریابی

کالمی برند و تدوین چارچوب استقرار آن   توسعه هویت 
ساخت ویدیوهای تبلیغاتی شرکت و معرفی ابزارها  
کاربری وب سایت فراسود   طراحی رابط 
تدوین نقشه سایت انگلیسی زبان و استقرار آن.  
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حوزه روابط عمومی

توسعه و هوشمندسازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان   
کانال های ارتباطی و شبکه های تبلیغاتی شرکت   توسعه 
تکمیل استقرار واحد ارتباط با مشتریان صندوق های سرمایه گذاری و آموزش پرسنل واحد مربوطه  
پوشش خبری مصاحبه ها و اخبار برجسته شرکت  
اجرای برنامه های ارتباط با رسانه ها در سطح شرکت  
کثیراالنتشار   تعامل مستمر با خبرگزاری ها و روزنامه های اقتصادی و 
گهی های تبلیغاتی از مطبوعات و خبرگزاری ها   انتشار آ
بروزرسانی وب سایت و شبکه های اجتماعی  
کمپین های تبلیغاتی و مناسبتی.   اجرای 
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نظام راهبری شرکت-  ۱۰

هیئت مدیره۱۰-۱-  

ح زیر می باشد. اطالعات مربوط به اعضا  هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شر

سید روح اله حسینی  مقدم

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت تامین سرمایه بانک ملت

دکـتری اقتصاد

سید نقی شمسی

عضو هیئت مدیره
شرکت تامین سرمایه بانک ملت

کارشناسی ارشد حسابداری

سید ابوطالب دیبائی

رئیس هیئت مدیره
شرکت تامین سرمایه بانک ملت

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
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ساختار سازمانی۱۰-2-  

در سال ۱3۹۹، ساختار سازمانی جدید بر اساس آخرین نیازهای روز صنعت و بازخوردهای ساختار قبلی به روزرسانی شد.

ساختار سازمانی شرکت تامین سرمایه بانک ملتم 53نمایه 

���� ����ه

���ــ�����

����� ����� ����� ��ی ��

���� ������ ر��ی و د����ر ��������
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���� ر������� ا��ر �����

��ر ��� و  ��ــ�وران���� ����� 

���� ������� دا���������ا��
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��������� ������ ��اری در اوراق ���دار���� ����� ���� ���� �����اری �������� ������ ��اری ��ی 

���� �����اری ��� �� و ���وق ������ ������ ��اری ���� ���� ����� اوراق ���دار���� ارز���اری
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منابع انسانی۱۰-۳-  

یکی از ویژگی های مهم شــرکت های دانایی محور، برخورداری از نیروی انســانی متخصص و باتجربه و فراهم آوردن امکان 

کیفیــت زندگی کاری می باشــد. بر این اســاس،  رشــد منابــع انســانی بــا آمــوزش مــداوم و موثــر در محیطی پویا بــه منظــور ارتقاء 

شــرکت  تامین ســرمایه بانک ملت، نیروی انســانی متخصص موردنیاز واحدهای تخصصی خود را از بین نخبگان دانشــگاهی 

و کارشناســان باتجربه بازار ســرمایه جذب کرده اســت، به نحوی که تا تاریخ  ۱3۹۹/06/3۱ بالغ بر نیمی از منابع انسانی دارای 

کنون  کارشناسی ارشد و دکتری می باشند. همچنین در راستای آموزش و توسعه پایدار نیروی انسانی،  از سال گذشته تا  مدارک 

کید دارد. بالغ بر ۷۲0 نفرساعت دوره آموزشی برگزار شده و برنامه آموزشی آینده بر تداوم این روند تا

ترکیب تحصیالت نیروی انسانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت )نفر(م 54نمایه 

شش ماه نخست 399 پایان سال 398 پایان سال 397 تحصیالت

1112۱دکتری  

1123۲۸کارشناسی ارشد  

کمتر   1713۲۱کارشناسی و 

0 8 39جمع  

حسابرس مستقل و بازرس قانونی۱۰-۴-  

خ ۱3۹۸/0۲/۲۱ موسســه حسابرســی هشیار بهمند به عنوان حسابرس  به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ســالیانه مور

مستقل، بازرس قانونی  و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب شده اند.

حسابرس داخلی۱۰-5-  

تامین سرمایه بانک ملت به منظور تقویت سیستم کنترل داخلی و تقویت ساختار راهبری شرکتی، در آبان ماه ۱3۹۸ مبادرت 

به استقرار واحد حسابرسی داخلی با هدف ارائه خدمات اطمینان دهی  و مشاوره مستقل و بی طرفانه نموده است. 

محیط حقوقی۱۰-۶-  

کــم بر فعالیت شــرکت های تامین ســرمایه به عنوان یکــی از بزرگ ترین نهادهــای مالی بازار  مهمتریــن قوانیــن و مقــررات حا

ح زیر است: سرمایه ایران، به شر
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قانون تجارت  
قانون بازار اوراق بهادار  
کلی اصل 44 قانون اساسی   قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی  
قانون و دستورالعمل مبارزه با پولشویی  
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی  
کشور   قانون پولی و بانکی 
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  
که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است   انواع دستورالعمل های انتشار اوراق بدهی 
کفایت سرمایه نهادهای مالی   دستورالعمل الزامات 
گزارش دهی اسناد، مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت   دستورالعمل ثبت، نگهداری و 
دستورالعمل ضوابط فعالیت شرکت تامین سرمایه  
دستورالعمل تایید صالحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی  
دستورالعمل بازارگردانی  
سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های وضع شده برای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس.  

کم بر ناشــران پذیرفته شــده  با توجه به پذیرش و عرضه ســهام تامین ســرمایه بانک ملت در بورس اوراق بهادار قوانین حا

از جمله دستورالعمل افشای اطالعات و دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نیز بر این شرکت مترتب می باشد.

بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی۱۰-۷-  

پس از اجرای پروژه مستندسازی فرآیندهای شرکت تامین سرمایه بانک ملت در سال ۱3۹6 و فاز اجرایی آن در سال ۱3۹۷ 

که بر اساس معیارهای اهمیت فرآیند، مشکالت فرآیندی و همچنین پیچیدگی آن اولویت بندی شد و عملیات بهینه سازی آن 

گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای عملیات در  کردن فرآیندها و  آغاز شد. در این مسیر تالش های متعددی در راستای مکانیزه 

که در سال ۱3۹۸ با توجه به نیازهای احصا شده این مهم به صورت متمرکز در بخش مدیریت دارایی  سطح شرکت بوده است 

و ارتباطات با مشتریان صندوق ها پیاده سازی و بهینه سازی شد و با ایجاد واحد مدیریت ریسک و اجرای یکپارچه این فرآیند 

و توسعه آن به واحد مذکور محول شد.

چشم انداز، ماموریت و ارزش های شرکت۱۰-8-  

ح زیر است. چشم انداز، ماموریت و ارزش های شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شر
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چشم انداز شرکت

کارشناســان  شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت با تکیه بر اعتبار خود و با پشــتوانه اعتماد مشــتریان و همراهی متخصصین و 

که همواره جزء ارزش های بنیادین آن هســتند، چشــم انداز خود را رســیدن به عنوان "بزرگترین واسطه گر  شایســته و توانمندی 

گرفته" و تحقق عملیاتــی این امر و تثبیــت آن برای ادوار متمادی در ســطح ملی و  مالــی کشــور بــه لحــاظ حجم فعالیت انجــام 

ح ترین شــرکت در صنعت بانکداری ســرمایه گذاری ایران" در ســطح بین المللی و ایجاد ســازوکار  شــناخته شــدن به عنوان "مطر

فعال و شناخته شده مراودات بین المللی و تسهیل ارتباطات قرار داده  است.

ح شــده فوق، نه تنها ســرلوحه مجموعه تامین ســرمایه بانک ملت در ایجــاد دیدگاه بلندمدت  نیــل به چشــم اندازهای مطر

کارکنان این شرکت در آینده ای نه چندان دور است. که باور قلبی تک تک  درون مرزی و فرامرزی، 

ماموریت شرکت

تامین سرمایه بانک ملت به عنوان یک نهاد تخصصی بزرگ و فعال در حوزه ارائه خدمات مالی، می کوشد تا رسالت خود را 

کیفیتی برتر و متمایز ارائه نماید. رضایت مشتری و انجام  به عنوان واسطه گر مالی در زنجیره خدمات تخصصی بازار سرمایه با 

که در تحقق ماموریت این شرکت در سه حوزه تخصصی: صحیح و اصولی خدمات، تمام آن چیزی است 

ارائه راهکارهای جامع تامین مالی  
ارائه یکپارچه و اثربخش خدمات مدیریت دارایی  
ارائه راهکارهای خالق و نوآورانه جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای مشتری در حوزه مالی.  

ح شــده و بهبود مســتمر روش هــای پاســخگویی و انجــام خدمات  اصــل قــرار گرفته اســت. همچنیــن توســعه خدمــات مطــر

کــه باعــث ثبــات وفــاداری مشــتریان ســابق و جــذب مشــتریان جدیــد در مجموعــه  در حوزه هــای تخصصــی، ماموریتــی اســت 

تامین سرمایه بانک ملت می گردد.

ارزش های بنیادی شرکت

ارزش هــای تعریــف شــده در تامین ســرمایه بانک ملت، زیربنای اصلی و شــکل دهنده فرهنگ ســازمانی، اصــول ارتباطی با 

کار در این مجموعه می باشد.   مشتریان و چگونگی انجام 

اجتناب از مخاطره اخالقی )Moral Hazard( در ارتباطات مالی با مشتریان  
شفافیت، پاسخگویی، صداقت و تعهد به ارائه اطالعات صحیح و رعایت اصول محرمانگی  
کالن و مقررات سازمان های ناظر   رعایت دقیق قوانین 
رقابت منصفانه  
ایفای نقش سازنده در سطح منافع اجتماعی و ملی.  

کارکنان در تامین ســرمایه بانک ملت، پایبند، متعهد و پاســدار ارزش های فوق بوده و نمود نهادینگی آن در عملکرد  تمامی 

تک تک اعضای مجموعه نمایان است.
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بازنگری سند استراتژیک۱۰-۹-  

کار شرکت با نظارت مستقیم مدیریت عامل اقدام به شناسایی نظام مند  در سه ماه پایانی سال ۱3۹۸، واحد توسعه کسب و 

کار جهت بازنگری ســند استراتژیک شرکت تامین سرمایه بانک ملت نمود. در  مجموعه ها و افراد متخصص و آشــنا به کســب و 

کتورهای تاثیرگذار در انتخاب فرد یا ســازمان مناســب جهت تدوین و اجرای برنامه استراتژیک سازمان  گام اول فا این راســتا در 

تعیین شد و بر همین اساس افراد و سازمان های بالقوه جهت تدوین و اجرای برنامه استراتژی شناسایی شدند. در ادامه افراد و 

گزینه  منتخب بر اساس بیشترین  کتورهای تعریف شده بررسی و امتیازدهی شدند و در نهایت  سازمان های مناسب بر اساس فا

کسب شده شناسایی شد. امتیاز 

گزینه نهایی، ضمن برگزاری جلســات تفصیلی، ســه پروپوزال نهایی دریافت شــده و جلســات  پس از مشــخص شــدن ســه 

ح خدمات پیشــنهادی هر یک از ســه  گردیده اســت. شــر گزینه انتخابی برگزار  توجیهی جهت تبیین پیشــنهادات هریک از ســه 

گزینه انتخاب شده جهت تصمیم گیری نهایی به هیئت مدیره محترم ارائه شده است.

کمیته های شرکت۱۰-۱۰-  

کمیتی شرکتی۱۰-۱۰-۱-   کمیته های حا

کمیته حسابرسی۱۰-۱۰-۱-۱-  

تامین ســرمایه بانک ملت به موجب منشــور کمیته حسابرســی مبادرت به تشــکیل کمیته حسابرســی نموده اســت. این 

کمیتــه بــا هــدف کمک به ایفای مســئولیت نظارتــی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کســب اطمینان معقول از اثربخشــی 

گزارشگری مالی، اثربخشــی حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی  فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریســک، ســالمت 

مســتقل و اثربخشــی حسابرســی مستقل و رعایت قوانین و مقررات استقرار یافته و در سال مالی منتهی به ۱3۹۸/۱۲/۲۹ 

 مبــاردت بــه برگــزاری ۱3 جلســه نموده اســت. این کمیته متشــکل از ســه عضــو به ریاســت رئیس هیئت مدیره شــرکت و

دو عضو مستقل مالی می باشد.  

کمیته مدیریت ریسک۱۰-۱۰-۱-2-  

کمیته ریســک در راســتای پایش مخاطرات پیش روی شــرکت، همسوســازی مدیریت ریســک با اهداف شــرکت، ارزیابی 

مدیریــت ریســک در شــرکت، آمادگــی به منظور مواجهــه با بحران هــا و تعیین ریســک ابزارهای ســرمایه گذاری به منظور 

انجــام ســرمایه گذاری بهینــه در حد معین ریســک انتظاری شــرکت تشــکیل می گردد. ایــن کمیته در مورد ســرفصل های 

کنترل ریســک، برنامه ریزی و تحلیل ریسک های مهم شرکت  گزارشگری و  سیاســتگذاری و مدیریت ریســک، اثربخشی 

خ بهــره، عملیاتی، اعتبــاری و ...  ایفای نقش می نماید. بررســی و تصویب سیاســت ها و خط مشــی  نظیــر نقدینگــی، نــر

کسب اطمینان معقول از اثربخشی فـــــرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شنـــاسایی، کلی ریسک های با اهمیت شـــرکت، 



گـــــــــــزارش هیئت مدیره به مجمع
عمـومــی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت)سهامی عام(
ســـــرمایه افزایــــــش  خصـــوص  در 

54

ج از  گزارشــات ریســک مســتخر  اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیســتم مدیریت ریســک، بررســی 

گزارشــات مدیــران اجرایــی، پیگیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف در فرآیندها و سیســتم های مدیریت ریســک و برگزاری 

کمیته طبق نظام نامه مدیریت ریســک  کســب وکار از جمله وظایف ایــن  جلســات دوره ای بــا مدیــران اجرایی واحدهــای اصلی 

ع مورد بررســی، از افراد اجرایــی متخصص در زمینه مورد بررســی  تعریــف شــده اســت. همچنیــن در این کمیته بســته بــه موضو

دعوت به عمل می آید.

کمیته های داخلی شرکت۱۰-۱۰-2-  

کمیته سرمایه گذاری  )1

کلی  کمیته ســرمایه گذاری با هدف نظارت بر مدیریت پرتفوی صندوق ها، پرتفوی شــرکت، عملیات بازارگردانی، و به طور 

گرفته توســط شــرکت چه از طریق دارایی های شــرکت و چه از طریق ســایر ابزارهای تحت  عملیات ســرمایه گذاری صورت 

مدیریت صورت می پذیرد.

اهداف ترسیم شده برای کمیته سرمایه گذاری شامل: هدفگذاری و بررسی عملکرد سرمایه گذاری های صورت گرفته شرکت 

کلیه ابزارهای ســرمایه گذاری تحت مدیریت )از منظر ریســک، بازده و غیره(؛  )پرتفوی شــرکت(؛ بررســی وضعیت عملکرد 

بررسی وضعیت عملیات بازارگردانی اوراق و صندوق ها؛ تعیین استراتژی های توسعه صندوق ها و ابزارهای سرمایه گذاری؛ 

و پایش عملکرد سایر فعاالن صنعت مدیریت دارایی می باشد.

کمیتــه دارای جلســات منظــم و ادواری اســت که به صورت ماهانه تشــکیل و بنــا به ضرورت، جلســه فوق العاده به صورت 

کمیته سرمایه گذاری شرکت عبارتند از: موردی تشکیل خواهد شد. اعضای 

مدیرعامل  
معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایی  
معاون تامین مالی  
کاال   مدیر سرمایه گذاری در اوراق بهادار و 
مدیر سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
مدیر عملیات صندوق ها و سبدها  

کسب وکار کمیته توسعه   )2

کمیته با هدف توسعه شناخت از فعالیت های واحدهای عملیاتی شرکت در جهت شناسایی و بررسی مشکالت موجود،  این 

شناخت و بهبود فرآیندهای مرتبط با هر بخش و ریزکاوی فعالیت های در حال انجام و ایفای نقش تصمیم گیری و هماهنگی 

ح شــده در قالب جلســات طوفان  در ایجــاد، خلــق و ارائــه ایده هــای جدید و بررســی نحــوه انجام و پیاده ســازی پروژه های مطر

ح شده با استراتژی های شرکت با توجه به جوانب مدنظر تشکیل شده  است. فکری و همسوسازی موارد مطر
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ح می شود: کمیته توسعه در قالب موارد زیر مطر کلی وظایف و اختیارات  به طور 
کیفیت خدمات   تبادل نظر به منظور یافتن روش های توسعه و بهبود 
گروهی در تصمیم سازی ها و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت توسعه ابزارها، بازارها و عملیات شرکت    مشارکت 
تشکیل جلسات منظم و سازمان یافته طوفان فکری با حضور کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف حسب دستور جلسه  
تعریف و عملیاتی ساختن پروژه های جدید و تعیین متولی انجام پروژه، تبیین اصول و زمان بندی اجرای پروژه ها  
ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای تمامی افراد شرکت  
مشارکت با نهادهای مسئول در تدوین و اجرای استانداردهای جدید در صورت نیاز  
کمیته به هیئت مدیره شرکت    ارائه منظم صورت جلسات 
کارمندان شرکت   کسب تجربه حسب نیاز برای اعضا و یا  پیشنهاد برگزاری دوره های مورد نیاز آموزشی، پژوهشی و 
ارائه پیشنهادات در راستای بهبود فضای فعالیت در شرکت به واحد منابع انسانی و پشتیبانی و پیگیری انجام آن  

کارکردهای آن متشــکل از اعضای  کمیته توســعه به صورت منظم و ماهیانه تشــکیل می شــود و با توجه به وظایف و  جلســات 

ذیل می باشد:

مدیرعامل  
معاون تامین مالی  
معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایی  
مدیر تامین مالی  
مدیر عملیات صندوق ها و سبدها  
کسب و کار   مدیر توسعه 
مدیر تحقیق و توسعه  

کارمندان شــرکت و یا افراد بیرون از شــرکت، عضو افتخاری به  همچنین این کمیته می تواند حســب نیاز و موافقت اعضا، از 

کمک کننده در  طراحی و اجرای برخی پروژه ها استفاده نماید. عنوان مشاور یا 

کمیته رسانه  )3

نیــاز بــه ایجــاد یک ســازوکار معین و مدون در جهــت متولی گری و تصمیم گیری در امر سیاســت گذاری حــوزه روابط عمومی، 

ارتبــاط بــا رســانه و امور بین الملل ســازمان ها، امری غیرقابل انکار اســت. تعامل با رســانه های مختلف داخلــی و خارجی، تولید 

گــزارش، مصاحبه و اطالع رســانی از پروژه های انجام شــده و در حــال انجام همواره از ضرورت های بقای ســازمان  و ارائــه خبــر، 

و توســعه همــه جانبــه خطوط کســب وکار آن می باشــد؛ لــذا تصمیم گیری های کلیدی و ایجاد خط مشــی روابــط عمومی در کنار 

کمیته ای متشــکل از صاحب نظران و استراتژیســت های ســازمان اســت تا در راستای اهداف  بازوی مدیریتی و اجرایی، نیازمند 
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کارکردهای ذیل، جلسات منظم ماهیانه و  آن حرکت نماید. کمیته رسانه شرکت تامین سرمایه بانک ملت با توجه به اهداف و 

بنا به ضرورت جلسات فوق العاده، برگزار می نماید:

بررسی نیازها و چارچوب های موجود در تعامل شرکت با رسانه ها  
جداسازی نیاز واحدهای سازمانی در حوزه رسانه ای و تدوین برنامه مجزا   
تالش در جهت نمایان سازی هر چه بیشتر مزیت های شرکت نسبت به رقبا با تکیه بر فضای رسانه ای  
شناخت و برنامه ریزی جهت تعامل با رسانه های اصلی در زمینه فعالیت بازار هدف  
کمیته عالی روابط عمومی بانک در جهت شناخت حوزه های قابل   گسترده تر با مجموعه ی بانک ملت و  تعامل 

هم افزایی در عرصه روابط عمومی
کالن شرکت در جهت پویایی هر چه بیشتر برنامه های بازاریابی و روابط عمومی   تدوین استراتژی 
کشور   برنامه ریزی جهت تعامل هر چه بیشتر با مجموعه های اقتصادی 
بررسی استراتژی ها و فعالیت های رسانه ای رقبا  

کمیته متشکل از افراد ذیل می باشد: همچنین اعضای این 

مدیرعامل  
معاون تامین مالی  
معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایی  
معاون مالی و اداری  
کسب و کار   مدیر توسعه 
گروه مشاور رسانه ای  
کارشناس روابط عمومی  
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مدیریت ریسک در تامین سرمایه بانک ملت۱۰-۱۱-  

که در نمودار ذیل به آن اشاره شده است نسبت  شرکت تامین سرمایه بانک ملت، در راستای حفظ ارزش دارایی های خود 

بــه رفتــار ریســک های محیــط کالن اقتصاد، محیط صنعت و ریســک های درون شــرکت برنامــه های خــود را تدوین و تنظیم 

می کند.

گسترده از دارایی هام 55نمایه  سیستم مدیریت ریسک در جهت حفظ ارزش پنج طبقه 

که نتایج آن، ضمن ایجاد هزینه مضاعف، آثار مخربی بر ثبات  هر یک از این دارایی ها در معرض انواع ریسک ها قرار دارند 

گاهی از میزان ارزش این دارایی ها برای  مالی و شــاخص های عملکردی شــرکت به همراه دارد. تامین ســرمایه بانک ملت با آ

کرده است.  رسیدن به اهداف پیش روی خود، سیستم مدیریت ریسک را پیاده سازی 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت در راستای حفظ ارزش این دارایی ها، همچنین حفظ منافع تمامی ذینفعان، فعالیت های 

خود را با اصول و چارچوب های مدیریت ریسک منطبق کرده است به این منظور از ابتدای سال جاری ساختار مدیریت ریسک 

کمیته عالی مدیریت ریسک و واحد اجرایی مدیریت ریسک در ساختار شرکت ایجاد شده است.  در دو بخش 

کمیته عالی مدیریت ریسک۱۰-۱۱-۱-   فعالیت 

کمیتــه عالــی مدیریــت ریســک شــرکت تامین ســرمایه بانــک ملــت، از مردادماه ســال جاری بــه منظور راهبری سیســتم 

مدیریــت ریســک فعالیــت خود را شــروع کرده اســت. جلســات کمیته عالی مدیریت ریســک شــرکت دو بار در مــاه و در زمان 

بندی مشخص، با حضور تمامی اعضاء برگزار می شود.
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کمیته عالی مدیریت ریسکم 56نمایه  جلسات 

کمیته ریسکعنوان کمیته(نتیجه برگزاریتاریخ برگزاری جلسه  کمیته )5 نفر عضو و یک نفر دبیر  حضور اعضاء 

گردید۱3۹۹/05/0۸جلسه شماره ۱   6/6برگزار 

گردید۱3۹۹/05/۲۱جلسه شماره ۲   6/6برگزار 

گردید۱3۹۹/06/04جلسه شماره 3   6/6برگزار 

گردید۱3۹۹/06/۱۸جلسه شماره 4   6/6برگزار 

گردید۱3۹۹/0۷/0۱جلسه شماره 5   6/6برگزار 

گردید۱3۹۹/0۷/۱5جلسه شماره 6   6/6برگزار 

۱3۹۹/0۷/۲۹جلسه شماره ۷  

۱3۹۹/0۸/۲0جلسه شماره ۸  

واحــد اجرایــی مدیریت ریســک به سرپرســتی مدیر ریســک و تحت نظر مســتقیم مدیرعامل، مســئول اجرای سیاســت های 

گیری و رتبه بندی ریسک اعتباری،  کمیته ریسک  است. همچنین مدیر ریسک به  طور مشترک فعالیت های شناسایی، اندازه 

ریســک  نقدینگــی، ریســک بــازار و ریســک عملیاتی را بــا توجه به رویکرد مدیریت ریســک ســازمانی، با مالکان ریســک بصورت 

که به برخی از عناوین اصلی این ریسک ها در جدول ذیل اشاره می شود: یکپارچه انجام می دهد. 

ریسک نقدینگی  
کوتاه مدت خود ناشی می شود. ریسک نقدینگی  ریسک نقدینگی از عدم توانایی تامین سرمایه در انجام تعهدات 
کوتاه ترین زمان  کردن سایر دارایی ها در  کافی و عدم توانایی در نقد  معموال به علت نداشتن دارایی های نقدی 

کمترین هزینه تشدید می شود. و 

گونــه عدم توانایی یا تمایل مشــتریان اعتباری در ایفای تعهدات خود به نحــوی که منجر به تحمیل هزینه و ریسک اعتباری   هــر 
گردد به عنوان ریسک اعتباری شناخته می شود. کاهش درامد تامین سرمایه 

ریسک نقدشوندگی  
ریســک نقدشــوندگی ســهولت تســویه پذیری و تبدیــل دارایــی بــه پــول نقــد، بــه عنــوان ریســک نقدشــوندگی در 
ح می شــود.  این ریســک یک ریسک مالی اســت که نشان می دهد برای یک دوره زمانی  فعالیت های شــرکت مطر

کرد. کاالیی را نمی توان به سرعت و بدون تاثیر قیمت بازار معامله  خاص یک دارایی، سهام یا 

ریسک بازار  
کاالها،  خ بهره، قیمت  کار شــرکت، تغییرات در شــرایط بازار مانند نوســان نر کســب و  ع فعالیت های  با توجه به نو
گذار هســتند با عنوان  که بر دارایی های شــرکت تاثیر  خ ارز و ســایر متغیرهای اقتصــادی  قیمــت ســهام، نوســان نر

ریسک بازار شناخته می شوند.

ریسک عملیاتی  
ریســک هایی که هر یک از واحدهای تامین ســرمایه در انجام فعالیت های روزمره و جاری خود به علت نامناســب 
کارکرد غلط فرآیندها )رویه ها(، منابع انســانی، سیســتم ها یا رویدادهای خارجی با آنها مواجه می شــوند،  بــودن یــا 

که دستیابی به اهداف اصلی واحد تحت تاثیر قرار می گیرد. به طوری 

کمیتی   ریسک تغییر قوانین و مقررات حا
ایــن ریســک از جانــب نهاد هــای نظارتی و در نتیجه تغییرات ایجاد شــده در قوانین و مقــررات تأثیرگذار بر فعالیت 
هــای شــرکت بــه وجــود مــی آید. از آنجایــی که عالوه بر ســازمان بــورس اوراق بهــادار، بانک مرکزی نیــز در تدوین 
قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های شرکت های  تامین سرمایه مشارکت دارد، لذا این شرکت ها بیشتر از سایر 

نهادهای مالی بازار سرمایه در معرض این ریسک قرار دارند.
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سطح بلوغ  مدیریت ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت۱۰-۱۱-2-  

غ مدیریت ریسک خود را در کمیته عالی مدیریت ریسک مورد بحث و بررسی قرار  شرکت تامین سرمایه بانک ملت، مدل بلو

داده و مدل آن به تصویب این کمیته رســیده اســت و برای شــش ماهه دوم ســال ۱3۹۹ و ســال ۱400 سطح مورد انتظار خود را 

که تمام فعالیت های شرکت در معرض ریسک  هدف گذاری نموده تا در راستای آن فعالیت های خود را عملیاتی نماید. از آنجا 

کار   کســب و  گیرند برنامه پیش روی سیســتم مدیریت ریســک، رســیدگی به وضعیت این ریســک ها در  های متعددی قرار می 

شرکت است.
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امور سـهام۱۰-۱2-  

با توجه به پذیرش و عرضه سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت در بورس اوراق بهادار تهران در اسفندماه ۱3۹۸ و تبدیل 

گردیــد. هدف اصلی  ع شــرکت ســهامی خاص به ســهامی عام، واحد امور ســهام تحت نظــر مدیریت امور مالی شــرکت ایجاد  نــو

ایجاد این واحد تقویت ساختار راهبری شرکت از طریق بهبود پاسخگویی به سهامداران محترم می باشد. سایر وظایف تعریف 

شــده برای این واحد پیگیری موضوعات مربوط به واریز ســود ســهام، نقل و انتقال ســهام، ثبت و صدور ســهام، امور مجامع، 

موضوعات مرتبط به افزایش سرمایه، ارائه تائیدیه سهامداران حقوقی، سرپرستی سیستم های مکانیزه امور سهام و در نتیجه 

افزایش شفافیت اطالعاتی در شرکت می باشد.

ســهامداران محتــرم می تواننــد امــور مربــوط بــه ســهام را از راه های زیــر با اداره امور ســهام شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت 

پیگیری نمایند.  

   saham@mellatib�ir تلفن: 4۱46۱5۲5  0۲۱                       پست الکترونیک
کد پستی: ۱5۱3۷۱5۸۱4   فکس: ۸۸556۸۲5  0۲۱                    
ک شش   آدرس: تهـــران، خیابـان خالد اسالمبولی، خیابان هفتم، پال
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برنامه های آتی شرکت-  ۱۱

توسعه خدمات تامین مالی

افزایش سهم بازار پذیرش تعهدات در حوزه خدمات تامین مالی از طریق بازار سرمایه  
افزایش دامنه مشارکت راهبردی با مجموعه های توانمند جهت تامین مالی پروژه ها  
ع در ابزارهای تامین مالی شرکت.   افزایش تنو

توسعه خدمات مدیریت دارایی

تدوین اسناد راهبردی مدیریت دارایی و مکانیزه نمودن چارچوب های مدیریت دارایی  
بازاریابی و توسعه فعالیت های سبدگردانی  
افزایش دامنه فعالیت های صندوق بازارگردانی  
توسعه فعالیت های بازاریابی و بازارگردانی اوراق بهادار.  

توسعه خدمات مالی

طراحی و ارائه بسته های خدمات مشاوره مالی برای مشتریان با اهداف ویژه  
خدمات مشاوره در زمینه سرمایه گذاری خصوصی  
کارگیری روش های نوین ارزشگذاری.   به 

سرمایه گذاری جایگزین 

کاالیی و قراردادهای آتی و اختیار    گواهی های سپرده  امکان سنجی و تهیه مستندات الزم جهت بازارگردانی سایر 

معامله ی سایر دارایی ها از جمله سهام
گواهی سپرده شمش طالی ملت   پیگیری فرآیند  راه اندازی انبار 
حفظ و افزایش توانمندی داخلی جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری جسورانه، سرمایه گذاری خصوصی و سایر حوزه های مرتبط  
بروزرسانی مطالعات در خصوص روش های ارزش گذاری شرکت های نوپا و قراردادهای حقوقی بین کارآفرین و ســـــــرمایه گذار  
 تکمیل مستندات الزم جهت راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی در صورت رفـــع محدودیت های  

قانون برنامه ششم توسعه.
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کسب وکار توسعه 

کاربری سایت فراسود   کاربری و تجربه  بهسازی رابط 
حمایت از دستاوردهای علمی و انتشارات در بازار سرمایه  
مدیریت جامع ریسک سازمانی  
تدوین برنامه جامع ارتباط صنعت و دانشگاه  
تدوین نقشه سایت عرب زبان و استقرار آن.  

تحقیق و توسعه

کسب وکار اصلی شرکت   کمک به توسعه خطوط  انجام انواع مطالعات، امکان سنجی و مطالعات موردی در راستای 
کمک به بکارگیری و راه اندازی ساز وکارهای جدید تامین مالی نظیر اوراق سلف و اوراق خرید دین کاالیی  
کشور    ج از  انجام مطالعات و بررسی الزم در تمامی حوزه  های مرتبط با فعالیت شرکت های تامین سرمایه در داخل و خار

در جهت شناسایی فرصت ها و ظرفیت های موجود در بازار سرمایه.

منابع انسانی و پشتیبانی

کارکنان و اجرای تدابیر بهداشتی   پایش مستمر وضعیت سالمت 
طراحی و اجرای برنامه پرورش و توسعه حرفه ای مدیران  
بررسی و به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت   
کارکنان   تدوین و اجرای نظام مدیریت عملکرد 
کاربردی متناسب با اهداف شرکت.   طراحی و اجرای برنامه های آموزشی 



حســــابــرسیشده مـالـــی صــــورتهای
ویـــــــــــــادداشـــــــــتهـــــایهـــمـــــــــــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه  منتهـــی  ماهـــه  ســـه 



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صورت سود و زیان

)تجدید ارائه شده (دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

سال ۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

عملیات در حال تداوم:

 4,643,۹35  ۷3۲,۲۹۲  ۱,30۲,36۲ 3درآمدهای عملیاتی

 )۱3۸,۹65( )3۸,4۲۸( )54,۷6۹(4هزینه های فروش، اداری و عمومی

 4,504,۹۷0  6۹3,۸64  ۱,۲4۷,5۹3 سود عملیاتی 

 ۷,۷46  ۱۷۸  3,۱35 5سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 4,5۱۲,۷۱6  6۹4,04۲  ۱,۲50,۷۲۸ سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

 )4۱۱,۹۱5( )5۱,۸3۹( )۱۲۲,3۷0(۲0سال جاری

 )۱5,۱43( م  م ۲0سال های قبل

 4,0۸5,65۸  64۲,۲03  ۱,۱۲۸,35۸ سود خالص 

سود پایه هر سهم

 760  153  161 عملیاتی )ریال(

 ۱  0.04  0.40 غیرعملیاتی )ریال(

 ۷6۲  ۱53  ۱6۱ 6سود پایه هر سهم )ریال(
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 صورت وضعیت مالی تلفیقی

)تجدید ارائه شده ()تجدید ارائه شده (

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹۱۳۹8/0۱/0۱یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

دارایی ها

دارایی های غیر جاری

 ۱05,۹۷۱  ۱05,43۱  ۱0۷,5۲۸ ۷دارایی های ثابت مشهود

 ۱,5۷۸  ۱,۹۸۹  ۱,۹۱3 ۸دارایی های نامشهود

 ۹۹,64۷  ۹۹,5۷۹  ۹۹,5۷۹ ۹سرمایه گذاری های بلند مدت

 ۱0,۸00  ۱۲,600  ۱۲,550 ۱0سایر دارایی ها

 ۲۱۷,۹۹6  ۲۱۹,5۹۹  ۲۲۱,5۷0 جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

 ۹,۲۸۷  ۱,6۸5  ۱,5۷۱ ۱۱پیش پرداخت ها

 4۱۱,3۸6  ۷۷۱,۷0۹  6۹۲,45۱ ۱۲دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

کوتاه مدت  ۹,۸4۸,64۱  ۱3,۸۲۹,۲۷5  ۱4,434,۸۱۲ ۱3سرمایه گذاری های 

 4,600  6,4۹0  4,5۹0 ۱4موجودی نقد

 ۱0,۲۷3,۹۱4  ۱4,60۹,۱5۹  ۱5,۱33,4۲4 جمع دارایی های جاری

 ۱0,4۹۱,۹۱0  ۱4,۸۲۸,۷5۸  ۱5,354,۹۹4 جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

 4,000,000  ۷,000,000  ۷,000,000 ۱5سرمایه 

 400,000  604,۲۸3  660,۷0۱ ۱6اندوخته قانونی

 ۲,۲4۱,۱۷۷  4,۱۲۲,55۲  ۱,6۹4,4۹۲ سود انباشته

 6,64۱,۱۷۷  ۱۱,۷۲6,۸35  ۹,355,۱۹3 جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیر جاری

 ۱,4۹5,000  ۱,4۸0,000  ۹۱5,000 ۱۷پرداختنی های بلندمدت 

 ۸6,0۸۸  م  م ۱۸پیش دریافت های بلندمدت

کارکنان  ۷,533  ۱۱,۲6۱  ۱4,6۲0 ۱۹ذخیره مزایای پایان خدمت 

 ۱,5۸۸,6۲۱  ۱,4۹۱,۲6۱  ۹۲۹,6۲0 جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

 ۲30,۲35  630,۸5۸  646,3۱6 ۱۷پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

 ۱۲3,۷۸۸  4۱0,۷44  533,۱۱4 ۲0مالیات پرداختنی

 ۱,500,000  م  3,500,000 ۲۱سود سهام پرداختنی

 40۸,0۸۹  56۹,060  3۹0,۷5۱ ۱۸پیش دریافت ها

 ۲,۲6۲,۱۱۲  ۱,6۱0,66۲  5,0۷0,۱۸۱ جمع بدهی های جاری

 3,۸50,۷33  3,۱0۱,۹۲3  5,۹۹۹,۸0۱ جمع بدهی ها

 ۱0,4۹۱,۹۱0  ۱4,۸۲۸,۷5۸  ۱5,354,۹۹4 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.
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صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمایه جمع 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 6,64۷,۹34  ۲,۲4۷,۹34  400,000  4,000,000 مانده در  1398/01/01

 )6,۷5۷( )6,۷5۷( م  م اصالح اشتباهات )یادداشت ۲۲(

 6,64۱,۱۷۷  ۲,۲4۱,۱۷۷  400,000  4,000,000 مانده تجدید ارائه شده در  1398/01/01

تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 

 64۲,۲03  64۲,۲03  م  م سود خالص دوره 3 ماهه منتهی به ۱3۹۸/03/3۱

 )536( )536( م  م اصالح اشتباهات )یادداشت ۲۲(

 64۱,66۷  64۱,66۷  م  م سود جامع دوره 3 ماهه منتهی به۱3۹۸/03/3۱ 

 )۲,000,000( )۲,000,000( م  م سود سهام مصوب

 م  )3۲,۱۱0( 3۲,۱۱0  م تخصیص به اندوخته قانونی

 5,۲۸۲,۸44  ۸50,۷34  43۲,۱۱0  4,000,000 مانده تجدید ارائه شده در دوره 3 ماهه منتهی به ۱3۹۸/03/3۱ 

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1398

گزارش شده در صورت های مالی سال ۱3۹۸  4,0۸5,65۸  4,0۸5,65۸  م  م سود خالص 

 4,0۸5,65۸  4,0۸5,65۸  م  م سود جامع سال ۱3۹۸

 )۲,000,000( )۲,000,000( م  م سود سهام مصوب

 3,000,000  م  م  3,000,000 افزایش سرمایه

 م  )۲04,۲۸3( ۲04,۲۸3  م تخصیص به اندوخته قانونی

 ۱۱,۷۲6,۸35  4,۱۲۲,55۲  604,۲۸3  ۷,000,000 مانده تجدید ارائه شده در 1398/12/29 

تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 

 ۱,۱۲۸,35۸  ۱,۱۲۸,35۸  م  م سود خالص در دوره 3 ماهه منتهی به ۱3۹۹/03/3۱ 

 )3,500,000( )3,500,000( م  م سود سهام مصوب

 م  م  م  م افزایش سرمایه

 م  )56,4۱۸( 56,4۱۸  م تخصیص به اندوخته قانونی

 ۹,355,۱۹3  ۱,6۹4,4۹۲  660,۷0۱  ۷,000,000 مانده در  ۱3۹۹/03/3۱ 
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صورت جریان های نقدی

)تجدید ارائه شده (دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالجریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

 645,۸۷4  )۲04( ۱۱ ۲3نقد حاصل از عملیات

 )۱40,۱0۲( م  م پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد 

 505,۷۷۲  )۲04( ۱۱ جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

 م  م  م دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

 )3,4۸3( )46۸( )3,3۹6(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

 )۱,۲44( م  م پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

 )4,۷۲۷( )46۸( )3,3۹6(جریان خالص ورود )خروج(  نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

 50۱,045  )6۷۲( )3,3۸5(جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

 ۱,500,000  م  م دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

 )۲,000,000( م  م پرداخت های نقدی بابت سود سهام

 )500,000( م  م جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

 ۱,045  )6۷۲( )3,3۸5(خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

 4,600  4,600  6,4۹0 مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

خ ارز  ۸45  ۱03  ۱,4۸5 تاثیر تغییرات نر

 6,4۹0  4,03۱  4,5۹0 مانده موجودی نقد در پایان سال 

 ۱,500,000  م  م ۱-۲3معامالت غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی

۱- تاریخچه و فعالیت        

۱-۱- تاریخچه        

شــرکت تامیــن ســرمایه بانک ملت )ســهامی عــام ( به شناســه ملــی  ۱03۲04534۲۱ در تاریــخ  ۱3۸۹/۱0/۲۸ به صورت 

شرکت سهامی خاص تاسیس شد و تحت شماره  3۹50۷۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران به ثبت 

خ  ۱3۹۸/۱۱/05  به شــرکت ســهامی عام تبدیــل و در تاریخ   رســید. بــه موجــب صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مور

 ۱3۹۸/۱۲/۱4ســهام شــرکت در بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شــد. در حال حاضر، شرکت تامین سرمایه بانک 

گروه مالی ملت )سهامی عام( است. مرکز اصلی شرکت در تهران ، خیابان احمد قصیر )بخارست(،  ملت جزو شرکت فرعی 

ک 6 واقع است. خیابان هفتم، پال

2-۱- فعالیت اصلی:        

ح زیر است:      ع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به شر موضو

ع فعالیت اصلی عبارت است از:        الف ( موضو
 پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه،  

ع فعالیت فرعی عبارت است از:        ب ( موضو
ارائه مشاوره در زمینه روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز  
ارائه مشاوره در زمینه روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار  
که توسط ناشر عرضه می شود   ارائه مشاوره در زمینه قیمت اوراق بهاداری 
ارائه مشاوره در زمینه فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن  
گذاری اوراق بهادار    ارائه مشاوره در زمینه فرآیند وا
کلیه امور    ج از بورس و انجام   ارائه مشاوره در زمینه پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورس ها و بازارهای خار

اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
ارائه مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها  
ارائه مشاوره در زمینه امور مدیریت ریسک  
کلیه امور اجرایی    ارائه مشاوره در زمینه آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام 

در این زمینه به نمایندگی از آن ها
ارائه مشاوره در زمینه امور سرمایه گذاری، سرمایه گذاری جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و   

قیمت گذاری اوراق بهادار        
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گذاری اوراق بهادار   ازاریابی و یا مدیریت فرآیند وا
انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن  
ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها  
ارائه خدمات مدیریت دارایی ها  
ارائه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آن ها  
کارگزاری  
کارگزار و معامله گری ، سبدگردانی و بازارگردانی  
پردازش اطالعات مالی  
سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق   

بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها
جلب حمایت بانک ها ، بیمه ها ، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار   
کمک به شرکت ها در تامین منابع مالی و اعتباری ، صدور، تایید و قبول ضمانت نامه   

کارکنان: ۳-۱- تعداد 

ح زیر بوده است: کارکنان طی سال مالی به شر میانگین تعداد 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

نفرنفرنفر

504۱4۲کارکنان قراردادی شرکت 

۱0۹۹کارکنان شرکت های خدماتی

60505۱

2- اهم رویه های حسابداری

۱-2- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساســًا بر مبنای بهای تمام شــده تاریخی تهیه و درموارد مقتضی از ارزش های جاری نیز اســتفاده شــده 

است.          
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2-2-  درآمد عملیاتی

ح زیر شناسایی می شود: درآمد ارائه خدمات به شر

۱-2-2- درآمــد قراردادهــای تعهــد پذیره نویســی: درآمــد قراردادهای تعهد پذیره نویســی پس از اتمــام خدمات مربوطه 

شناسایی می شود.

2-2-2- درآمد قراردادهای بازارگردانی: درآمد قراردادهای بازارگردانی ، بر اســاس طول مدت قرارداد و به نســبت مدت 

زمان منقضی شده شناسایی می شود.  

۳-2-2- درآمــد قراردادهــای ارائــه خدمــات: درآمــد قراردادهــای ارائــه خدمات ، پــس از اتمام خدمــات مربوطه و صدور 

صورتحساب شناسایی می شود.         

۴-2-2- درآمد ســود ســهام: ســود ســهام ســرمایه گذاری، پس از برگــزاری مجامع عمومــی مربوطه و تصویب ســود قابل 

تقسیم، شناسایی می شود.

5-2-2- درآمد اوراق مشارکت و صکوک:  درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و صکوک، به روش تعهدی و متناسب 

با مدت زمان سرمایه گذاری شناسایی می شود.  

۳-2- تسعیر ارز          

که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده  خ رسمی )سنا( در تاریخ ترازنامه، و اقالم غیرپولی  اقالم پولی ارزی با نر

خ ارز تاریخ انجام معامله، تســعیر می شــود . تفاوت های ناشــی از تســویه یا تســعیر اقالم پولی ارزی به عنوان درآمد یا  اســت با نر

ع شناسایی می شود.        هزینه دوره وقو

ج تامین مالی ۴-2- مخار

که مســتقیمًا قابل انتســاب به  ع به عنوان هزینه شناســایی می شــود به اســتثنای مخارجی  ج تامین مالی در دوره وقو مخار

تحصیل دارایی های واجد شرایط است.

5-2- دارایی های ثابت مشهود

ج بعدی مرتبط با  ۱-5-2- دارایی های ثابت مشــهود بر مبنای بهای تمام شــده در حســاب ها اندازه گیری می شــود. مخار

کــه موجب بهبــود وضعیت دارایی در مقایســه با اســتاندارد عملکرد ارزیابی شــده اولیه آن گردد  دارایی هــای ثابــت مشــهود 

و منجــر بــه افزایــش منافــع اقتصــادی حاصــل از دارایی شــود ، بــه مبلغ دفتــری دارایــی اضافه و طــی عمر مفیــد باقیمانده 

ج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظــور حفظ وضعیت دارایی در  دارایی هــای مربوط مســتهلک می شــود.  مخــار

ع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.  مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقو
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ک دارایی های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آتی مورد انتظار )شامل عمر مفید  2-5-2- استهال

ع ماده ۱4۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب  ک موضو برآوردی( دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهال

تیر ماه سال ۱3۹4 و اصالحیه بعدی آن و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود :    

     
کنوع دارایی خ و روش استهال نر

۲5 ساله با روش مستقیمساختمان و تاسیسات

6 ساله با روش مستقیماثاثه و منصوبات

6 ساله با روش مستقیموسایط نقلیه

3 ساله با روش مستقیمتجهیزات رایانه ای

ک از اول مــاه بعــد محاســبه  کــه طــی مــاه تحصیــل و مــورد بهره بــرداری قــرار می گیرنــد اســتهال بــرای دارایی هــای ثابتــی 

و در حســاب ها منظــور می شــود . در مــوارد غیــر فعــال یــا بالاســتفاده مانــدن موقــت دارایــی بیــش از شــش مــاه متوالــی در 

ک دارایــی مزبــور در مــدت بالاســتفاده مانــدن بــه میــزان 30 درصــد محاســبه می گــردد.  یــک دوره مالــی ، هزینــه اســتهال

) به استثناء ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی و دارایی های نامشهود با عمر مفید معین(

۶-2-  دارایی های نامشهود

گیری و در حســاب ها ثبت می شــود . مخارجی از قبیل  ۱-۶-2-  دارایی های نامشــهود ، بر مبنای بهای تمام شــده اندازه 

ج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با  ج تبلیغات، مخار ج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخار مخار

ج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی های  ج آموزش کارکنان و مخار یک گروه جدید از مشتریان مانند مخار

ج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشــهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری  نامشــهود منظور نمی شــود. شناســایی مخار

ج تحمل شــده برای اســتفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشــهود، در مبلغ  اســت، متوقف می شــود . بنابراین، مخار

دفتری آن منظور نمی شود. 

ک دارایی های نا مشهود با عمر مفید معین، با توجه به  الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار  2-۶-2-  استهال

خ ها و روش های زیر محاسبه می شود: مربوط و بر اساس نر

کنوع دارایی خ و روش استهال نر

3 ساله با روش مستقیمنرم افزارهای رایانه ای
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کاهش ارزش دارایی های غیر جاری ۷-2- زیان 

کاهــش ارزش دارایی ها ، آزمون  گزارشــگری ، در صورت وجود هرگونه نشــانه ای دال بر امکان  ۱-۷-2- در پایــان هــر دوره 

کاهــش ارزش انجــام می گیرد . در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایســه می گردد. چنانچه 

که دارایی متعلق به آن اســت  برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشــد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی 

تعیین می گردد .

2-۷-2-  آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه 

کاهش ارزش ، بطور ساالنه انجام می شود .   ای دال بر امکان 

ج فروش یا ارزش اقتصادی ،  کســر مخار ۳-۷-2-  مبلــغ بازیافتنــی یــک دارایی )یا واحد مولد وجه نقد( ، ارزش فروش به 

خ  هرکدام بیشــتر اســت، می باشــد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نر

تنزیــل قبــل از مالیــات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریســک های مختص دارایی که جریان هــای نقدی آتی برآوردی بابت 

آن تعدیل نشده است، می باشد .

۴-۷-2- تنهــا در صورتیکــه مبلــغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر  باشــد ، مبلــغ دفتری دارایی )یا واحد مولد 

کاهــش ارزش بالفاصله در ســود و زیان شناســایی  وجــه نقــد( تــا مبلــغ بازیافتنــی آن کاهش یافتــه و تفاوت بــه عنوان زیان 

می گردد ، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد. 

کاهــش ارزش دارایی  که بیانگر برگشــت زیان  5-۷-2- در صــورت افزایــش مبلــغ بازیافتنی از زمان شناســایی آخرین زیان 

کثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی  )واحد مولد وجه نقد( می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حدا

کاهــش ارزش دارایی )واحــد مولد وجــه نقد( نیز  کاهــش ارزش در ســال های قبــل ، افزایــش می یابــد. برگشــت زیــان  زیــان 

که دراین صورت منجر به افزایش  بالفاصله در سود و زیان شناسایی می گردد ، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد 

مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.     

8-2- ذخائر :        

که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتًا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی  ذخایر ، بدهی هایی هستند 

می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی )قانونی یا عرفی( در نتیجه رویدادهای گذشته باشد ، خروج منافع اقتصادی برای تسویه 

گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد. تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به 

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی 

برای تسویه تعهد ، دیگر محتمل نباشد ، ذخیره برگشت داده می شود.

کارکنان بر اســاس یک ماه آخرین حقوق و  کارکنان: ذخیره مزایای پایان خدمت  ۱-8-2- ذخیــره مزایــای پایــان خدمت 

مزایا برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود .

کارکنان ذخیره در حساب ها  کارکنان: نســبت به مانده مدت مرخصی اســتفاده نشــده  2-8-2- ذخیره بازخرید مرخصی 

منظور می شود. 
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۹-2- سرمایه گذاری ها

۱-۹-2- سرمایه گذاری های بلندمدت

کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها کسر  سرمایه گذاری های در اوراق بهادار                      بهای تمام شده به 

2-۹-2- سرمایه گذاری های جاری

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازا                      ارزش بازار مجموعه سرمایه گذاری های مزبور

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار                    اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

سایـــر سرمایه گذاری های جــــــــــــــاری                   اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

۳-۹-2- نحوه شناخت درآمد

الف. سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت  های تابعه، وابسته و سود سایر سرمایه گذاری های بلند مدت:

در زمــان تصویــب ســود توســط مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام شــرکت های ســرمایه پذیر )بــه ترتیب تــا تاریــخ تصویب 

صورت های مالی و تا تاریخ ترازنامه(

ب. درآمد کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری: در زمان واریز کارمزدهای سه ماهه، در حساب ها انعکاس می یابد.

۴-۹-2- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۱-۴-۹-2- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

هیأت مدیــره با بررســی نگهداشــت ســرمایه و نقدینگی مــورد نیاز، قصد نگهــداری ســرمایه گذاری های بلندمدت برای 

مــدت طوالنــی را دارد. ایــن ســرمایه گذاری ها بــا قصــد اســتفاده مســتمر توســط شــرکت نگهــداری می شــود و هدف آن 

نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۳ - درآمدهای عملیاتی

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 ۱,۲0۱,30۱  6۱,065  ۹0,000 ۱-3درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام

 ۲,4۸6,۱4۲  5۲۷,۲۱۷  ۹۸0,۹۸6 ۲-3درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار

 ۷۸4,0۷۷  ۱33,۲۸3  ۲۲6,5۲6 3-3درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

 3۷,۱۱6  ۱0,04۹  4,۲۹۱ 4-3درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی 

 ۱,۹۹۱  60۸  5۲5 5-3درآمد حاصل از سود سپرده بانکی ، مدیریت وجوه نقد

 ۱33,30۸  ۷0  34 6-3درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

 1,302,362  732,292  4,643,935 
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۱-۳- درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی:
دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالدرآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی :

 م    م    ۹0,000 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 500,000  م    م   وزارت امور اقتصادی و دارایی

 3۲۸,350  م    م   شهرداری شیراز

کنگان گاز صبای   ۱۸۷,500  م    م   شرکت توسعه نفت و 

 30,000  30,000  م   شرکت ملی نفت ایران

 ۱,000  م    م   سایر

 90,000  30,000  1,046,850 

درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام:

 ۸4,445  3۱,065  م   شرکت بیمه نوین

 56,35۷  م    م   شرکت بیمه دانا

 ۱3,64۹  م    م   شرکت بیمه اتکایی امین

   -  31,065  154,451 

 90,000  61,065  1,201,301 

ح زیر است: 2-۳- درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار به شر
دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

کنگان )سمیعا ۹۹۱ و ۹۹۲( گاز صبای   ۲44,۹۹۸  م    ۲3۸,4۹3 اوراق سلف موازی استاندارد شرکت نفت و 

 ۲50,0۸۲  م    ۲30,44۷ اوراق منفعت دولت 6 )افاد 6۲(

 ۲۸۱,۹3۱  ۹3,۹۱۸  ۱۷0,6۱0 اوراق اجاره شرکت تولید اتومبیل سایپا  )صایپا ۱43 و ۱04(

 55۲,۸40  م    ۱۷0,04۸ اوراق مشارکت شهرداری شیراز 3 )مشیر ۱۱۲۲(

 3۷۷,۹06  ۱05,۲33  ۹3,3۹6 اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو )صخود 0۱۲(

 ۲3۸,۱55  ۱5۲,۱00  ۲۷,۷50 اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )پذیرفته نشده در بورس و سالمت ۱(            

گواهی سپرده سکه طال )سکه 00۱۲ پ 0۱۱(   ۲3,5۱۷  50  ۱3,۲۹۸ سود ناشی از خرید و فروش اوراق 

کوره شرکت ملی نفت ایران )سمانک ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۹۱(  ۲۸6,۹۸۹  54,340  ۱۱,3۹۸ اوراق سلف موازی استاندارد نفت 

 م    م    ۷,۸۹0 اوراق سلف موازی استاندارد شرکت فوالد مبارکه اصفهان )عفوالد(

 6۹,556  3۲,4۱۲  ۷,330 اوراق اجاره دولتی آموزش و پرورش )اجاد ۲3(

 ۲۲,6۱6  5,6۲۱  5,۷33 اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن )قرن ۹۹(

کورش )کورش ۹۹(  ۱۷,۹۹3  4,4۹۲  4,5۸6 اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی 

گاز صبا اروند )اروند 0۸۱(  ۹۹,350  ۷۲,۸۷۹  ۷ اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و 

کیش )صدانا ۹۸(  ۱۹,۷43  6,۱۷۲  م   اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ 

 466  م    م   اوراق اجاره دولت )اجاد ۱۱(

 980,986  527,217  2,486,142 



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۱۲

ح زیر است: ۳-۳- درآمد حاصل از  صندوق های سرمایه گذاری به شر

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

درآمد سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری:

 ۲۷۷,۹۷4  3۱,0۹۹  43,63۷ ۱-3-3سود واحدهای صندوق سرمایه گذاری اوج ملت 

 ۲4۱,۷۹۷  44,۸۱۷  43,63۹ ۲-3-3سود واحدهای صندوق سرمایه گذاری افق ملت

 6۲,۱۷5  ۲3,۸۷6  ۲۱,60۲ 3-3-3سود واحدهای صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

 ۹۸۷  ۲46  604 4-3-3سود واحدهای صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

 45۹  م    م   سود واحدهای سایر صندوق های سرمایه گذاری 

 109,482  100,038  583,392 

کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری: درآمد 

 6۷,0۸3  ۹,۸0۹  5۷,0۸۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت 

 ۱۱4,55۸  ۱۸,۱56  4۸,03۹ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت 

 5,5۲6  ۱,۱۲۲  ۸,۱34 صندوق سرمایه گذاری افق ملت

 ۱۱,۹4۸  3,6۷۸  ۲,۹40 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت 

 ۱,5۷0  4۸0  ۸4۹ صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت 

 117,044  33,245  200,685 

 226,526  133,283  784,077 

۱-۳-۳- ســود واحدهــای صنــدوق ســرمایه گذاری اوج ملــت بابــت ســود ســهام دریافتی از صنــدوق یاد شــده در خصوص 

که هر یک ماه یکبار پرداخت می شود. واحدهای ممتاز و عادی متعلق به شرکت است 

2-۳-۳- ســود واحدهــای صنــدوق ســرمایه گذاری افــق ملــت بابــت ســود ســرمایه گذاری در واحدهــای صندوق یاد شــده 

می باشد. 

۳-۳-۳- ســود واحدهــای صنــدوق ســرمایه گذاری آتیــه ملت بابت ســود ســهام دریافتــی از صندوق یاد شــده در خصوص 

که هر یک ماه یکبار پرداخت می شود. واحدهای ممتاز و عادی متعلق به شرکت است 

۴-۳-۳- ســود واحدهای صندوق ســرمایه گذاری اندوخته ملت بابت ســود سهام دریافتی از صندوق یاد شده در خصوص 

که هر یک ماه یکبار پرداخت می شود.    واحدهای ممتاز و عادی متعلق به شرکت است 



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۱3

ح زیر است: ۴-۳- درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی به شر

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 34,566  ۹,64۹  ۲,۷۹۱ درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه ها

 ۱,۲00  400  ۱,000 درآمد حاصل از ارائه خدمات ارزشگذاری

 ۱,350  م    500 درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه

 4,291  10,049  37,116 

ح زیر است: 5-۳- درآمد حاصل از سود سپرده بانکی ، مدیریت وجوه نقد به شر

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 ۱,۸40  56۹  5۲5 سود سپرده پشتیبان نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

کیش  ۱5۱  3۹  م   سود سپرده پشتیبان نزد بانک ملت شعبه بازار عر ب های 

 525  608  1,991 

ح زیر است: ۶-۳- درآمد حاصل از  سرمایه گذاری ها به شر

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا  ۱۲۷  م    34 سود سهام شرکت 

کارگزاری بانک ملت  ۱33,۱۱0  م    م   سود سهام شرکت 

 ۷0  ۷0  م   سود سهام شرکت بورس انرژی ایران

 ۱  م    م   سایر

 34  70  133,308 



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۱4

۴ - هزینه های فروش، اداری و عمومی
دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 ۸3,4۹۹  ۲۲,۹4۲  33,۷3۹ ۱-4هزینه حقوق و دستمزد و مزایا

 6,000  م    ۷,000 هزینه پاداش اعضاء هیئت مدیره

کارمزد سایر خدمات دریافتی کارکنان خدماتی و   ۹,050  ۲,605  3,۷۹۲ هزینه 

 م    م    ۲,۱۱۸ هزینه حق بیمه قراردادهای درآمدی

ک دارایی ها  4,۸56  ۱,500  ۱,3۷5 هزینه استهال

گهی، تبلیغات و نمایشگاه  ۸,۱۹۹  ۷00  ۱,۱۸3 هزینه آ

 ۷0۷  ۲3۲  ۱,۱۸۲ هزینه بیمه درمان تکمیلی

کامپیوتری  ۹۲4  ۲۲۲  ۷۷6 هزینه نرم افزارهای 

 ۱,۸40  ۱35  6۸3 هزینه تعمیر ، نگهداری و بروزرسانی دارایی ها

 3,۲۱0  6۱۹  40۹ هزینه خدمات مشاوره مالی و فنی

 ۱,۸60  3۱5  3۷5 هزینه حسابرسی

کس و اینترنت  ۱,45۲  35۹  ۲55 هزینه تلفن ، فا

 ۷۷۹  ۸۹  ۲40 هزینه حق حضور در جلسات

 ۲,3۸۹  3۱4  ۲3۱ هزینه پذیرایی، مراسم جهت برگزاری همایش ها

گاز مصرفی  ۹45  ۱۹۹  ۲۲۲ هزینه آب، برق و 

 ۸۸۸  ۲3۲  ۱۷4 هزینه ملزومات و نوشت افزار

 353  4۹  ۷۱ هزینه مسافرت، ایاب و ذهاب و پیک

ک هزینه های تاسیس  ۲00  50  50 استهال

 4,3۲0  م    م   هزینه  مطالبات مشکوک الوصول

کارشناسی  ۲,664  م    م   هزینه حق 

 ۱,500  م    م   هزینه حق تمبر افزایش سرمایه

ک ساالنه  ۸۸۱  ۲50  م   هزینه حق عضویت و اشترا

 ۲,44۹  ۷,6۱6  ۸۹4 سایر هزینه ها

 54,769  38,428  138,965 



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۱5

ح زیر است:  کارکنان به شر ۱-۴- هزینه حقوق و دستمزد 

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 4۷,۷۹۲  ۱3,۸۹0  ۱۹,5۲۷ هزینه حقوق و مزایا

 6,045  ۲,۲۱0  3,35۹ بازخرید سنوات خدمت

کارفرما  ۸,۱۸۹  ۱,۹06  ۲,۸۹۱ حق بیمه سهم 

 6,۲۲۲  ۱,4۷4  ۲,3۲3 حق اضافه کاری

 ۱,۷۹4  500  ۱,۲۸۹ بازخرید مرخصی

 4,۱۲۸  ۸54  ۱,۱۹3 مزایای غیرنقدی

 ۲,۷4۹  666  ۱,005 عیدی

 ۱,۸۹۸  4۷۲  6۸۲ حق غذا

کارگری  ۹6۹  ۲4۱  6۱۱ بن 

 ۱,4۹4  3۷۲  550 حق ایاب و ذهاب

 4۱4  ۱0۸  ۱56 حق اوالد

 50۸  ۱۲5  ۱53 حق خواروبار و مسکن

 ۱,۲۹۷  ۱۲4  م   هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

 33,۷3۹  ۲۲,۹4۲  ۸3,4۹۹ 



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۱6

5 - سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

اشخاص وابسته:

۱,6۸۷۷56,۷44درآمد اجاره ساختمان

1,687756,744

سایر اقالم:

۸45 ۱03  ۱,4۸5 ۱-5سود حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد و سپرده های ارزی

 ۱5۷  م  )3۷(سایر

 1,448  103 1,002

 3,135  178 7,746

ح زیر است: ۱-5- سود حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد و سپرده های ارزی به شر
دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4۸۲ 5۹  ۸4۷ سود )زیان( حاصل از تسعیر ارز سپرده های ارزی

363 44  63۸ سود )زیان( حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد

 1,485  103 845

۶ - مبنای محاسبه سود )زیان( پایه هر سهم
دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

۱,۲4۷,5۹36۹3,۸644,504,۹۷0سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی 

 )4۲6,3۲5( )5۱,۸۲6( )۱۲۲,06۲(اثر مالیاتی 

1,125,531642,0384,078,645سود خالص از عملیات در حال تداوم - عملیاتی 

3,۱35۱۷۸۷,۷46سود ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

 )۷33( )۱3( )30۸(اثر مالیاتی 

2,8271657,013سود خالص از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی 

1,128,358642,2034,085,658سود خالص

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

تعدادتعدادتعداد

۷,000,000,0004,۲0۹,6۷۷,4۱۹5,364,3۸3,56۲ میانگین موزون تعداد سهام عادی 



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۱۷

۷- دارایی های ثابت مشهود 

)مبالغ به میلیون ریال(

ساختمان و زمین
تاسیسات

اثاثه و 
منصوبات

 تجهیزات 
رایانه ای

جمعوسایل نقلیه

 م   بهای تمام شده:

 ۱46,۱03  م    4,۸۱۱  5,۲0۲  ۸0,34۱  55,۷4۹ مانده در ابتدای سال ۱3۹۸

 3,4۸3  350  ۱,۹66  ۲56  ۹۱۱  م افزایش

 ۱4۹,5۸6  350  6,۷۷۷  5,45۸  ۸۱,۲5۲  55,۷4۹ مانده در پایان سال 1398

 3,3۹6  م  3,۲4۲  ۱54  م  م افزایش

 ۱5۲,۹۸۲  350  ۱0,0۱۹  5,6۱۲  ۸۱,۲5۲  55,۷4۹ مانده در پایان 1399/03/31 

کاهش ارزش انباشته: استهالک انباشته و 

 40,۱3۲  م  3,۹۲۸  3,4۱۱  3۲,۷۹3  م مانده در ابتدای سال ۱3۹۸

ک  4,0۲3  3  6۹4  40۷  ۲,۹۱۹  م استهال

 44,۱55  3  4,6۲۲  3,۸۱۸  35,۷۱۲  م مانده در پایان سال 1398

ک  ۱,۲۹۹  4  ۱33  ۷6  ۱,0۸6  م استهال

 45,454  ۷  4,۷55  3,۸۹4  36,۷۹۸  م مانده در پایان 1399/03/31

 ۱0۷,5۲۸  343  5,۲64  ۱,۷۱۸  44,454  55,۷4۹ مبلغ دفتری در پایان 1399/03/31 

 ۱05,43۱  34۷  ۲,۱55  ۱,640  45,540  55,۷4۹ مبلغ دفتری در پایان سال 1398

ک 6 ، در تاریــخ ۱3۹0/04/04  ۱-۷- ســاختمان و تاسیســات واقــع در تهــران ، خیابــان  احمــد قصیــر ، خیابــان هفتــم ، پــال

خریداری شــده اســت. ســاختمان یاد  شــده به متراژ  ۱,۸5۸.5۷ متر مربع در زمینی به مســاحت 460 متر مربع  احداث شده 

است. ساختمان مورد  نظر از طریق اخذ تسهیالت اجاره به شرط  تملیک از بانک ملت  شعبه مستقل مرکزی خریداری و در 

رهن بانک یاد شده قرار دارد. با توجه به اینکه تعهدات شرکت تمام شده است، نقل و انتقال مالکیت آن به نام شرکت در 

گرفته است. کارشناس رسمی دادگستری صورت  جریان می باشد. تفکیک بهای زمین از بهای ساختمان ، توسط 

2-۷- دارایی های شــرکت تا ســقف ۸۹ میلیارد ریال در مقابل حوادث آتش ســوزی، صاعقه، زلزله و آتشفشــان از پوشــش 

کافی برخوردار است. بیمه ای 
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۱۸

۱0- دارایی های نامشهود 

)مبالغ به میلیون ریال(

جمعنرم افزارهای رایانه ایحق  امتیاز ها

 م   بهای تمام شده:

 4,603  4,56۹  34 مانده در ابتدای سال ۱3۹۸

 ۱,۲44  ۱,۱40  ۱04 افزایش

 5,۸4۷  5,۷0۹  ۱3۸ مانده در پایان سال 1398

 م  م  م افزایش

 5,۸4۷  5,۷0۹  ۱3۸ مانده در پایان ۱3۹۹/03/3۱ 

کاهش ارزش انباشته: استهالک انباشته و 

 3,0۲5  3,0۲5  م مانده در ابتدای سال 1398

ک  ۸33  ۸33  م استهال

 3,۸5۸  3,۸5۸  م مانده در پایان سال 1398

ک  ۷6  ۷6  م استهال

 3,۹34  3,۹34  م مانده در پایان  1399/03/31

 ۱,۹۱3  ۱,۷۷5  ۱3۸ مبلغ دفتری در پایان  1399/03/31  

 ۱,۹۸۹  ۱,۸5۱  ۱3۸ مبلغ دفتری در پایان سال 1398

۹- سرمایه گذاری های بلندمدت

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

 ۷۸,6۹۹  ۷۸,6۹۹ ۱م۹سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

 ۲0,۸۸0  ۲0,۸۸0 ۲-۹سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

 99,579  99,579 

ح زیر تفکیک می شود: ۱-۹- سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت ها به شر
         

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹مالکیتتاریخ سرمایه گذارییادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

کارگزاری بانک ملت  ۷6,500  ۷6,500 ۱۱3۹0/0۸/۲۸00/5۱-۱-۹شرکت 

 ۱,6۲۹  ۱,6۲۹ ۲۱3۹0/06/۲3۲۷/0-۱-۹شرکت بورس انرژی ایران

کارآفرینی ملت گروه توسعه   300  300 3۱3۹۲/۱۲/۲۲00/3-۱-۹شرکت 

گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا  ۲۷0  ۲۷0 4۱3۹3/۱۲/060۱/0-۱-۹شرکت 

 78,699  78,699 
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۱۹

کارگــزاری بانــک ملــت بابــت خریــد ۷6,500,000 ســهم یــک هــزار ریالــی معــادل 5۱  ۱-۱-۹- ســرمایه گذاری در شــرکت 
درصــد ســهام آن شــرکت اســت.

         
2-۱-۹- سرمایه گذاری در شرکت بورس انرژی ایران بابت خرید ۱,6۲۹,000 سهم یک هزار ریالی است .  

        
کارآفرینــی ملــت بابــت خریــد 300,000 ســهم یــک هــزار ریالــی ، معــادل 3  گــروه توســعه  ۳-۱-۹- ســرمایه گذاری در شــرکت 

درصد سهام آن شرکت است .         
 

گــروه فــن آوران هوشــمند بهســازان فــردا بابــت خریــد ۲۷0,000 ســهم یــک هــزار ریالــی،  ۴-۱-۹- ســرمایه گذاری در شــرکت 
معــادل 0/0۱ درصــد ســهام آن شــرکت اســت.

ح زیر تفکیک می شود:    2-۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شر
 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹مالکیت واحدهای ممتازتاریخ سرمایه گذاریتعداد واحد

میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

 5,500  5,500 55.0  550,000۱3۹۲/0۹/05  صندوق سرمایه گذاری افق ملت

 5,۲5۸  5,۲5۸ 5۱.0  5,۱00۱3۹0/۱0/۱3  صندوق سرمایه گذاری اوج ملت 

 5,۲5۲  5,۲5۲ 5۱.0  5,۱00۱3۹0/0۸/۲3  صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

 4,۸۷0  4,۸۷0 4,۷50۱3۹0/05/034۷.5  صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

 20,880  20,880 

۱-2-۹- شرکت تامین سرمایه بانک ملت سمت مدیر صندوق های سرمایه گذاری فوق را بر عهده دارد.

۱0- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

 ۱۲,500  ۱۲,500 ۱-۱0سپرده نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران ، سپرده 30۱440۱۱۷۷56۹۲۱

 ۲,000  ۲,000 هزینه های تاسیس

ک هزینه های تاسیس  )۱,۹00( )۱,۹50(استهال

 12,550  12,600 

۱-۱0- مبلغ ۱۲,500 میلیون ریال مربوط به وجوه اداره شده نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران می باشد.
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۲۰

۱۱- پیش پرداخت ها 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

 ۱,5۹۱  ۱,4۷۷ پیش پرداخت هزینه ها

 ۱,۱۷۱  ۱,۱۷۱ پیش پرداخت مالیات

 ۹4  ۹4 سایر پیش پرداخت ها 

 ۲,۷4۲  ۲,۸56 

 )۱,۱۷۱( )۱,۱۷۱(تهاتر با مالیات پرداختنی ) یادداشت ۲0(

 1,571  1,685 

۱2 - دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

کوتاه مدت: ۱-۱2- دریافتنی های 

یادداشت
مبلغ

۱۳۹8/۱2/2۹

خالص

۱۳۹۷/۱2/2۹

خالصکاهش ارزش

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالتجاری :

حساب های دریافتنی:

 30۹,035  34۸,5۷۸  م    34۸,5۷۸ ۱-۱-۱۲اشخاص وابسته

 3۹۹,۹56  303,0۹4  )4,3۲0( 30۷,4۱4 ۲-۱-۱۲سایر مشتریان

 655,۹۹۲ )4,3۲0(  65۱,6۷۲  ۷0۸,۹۹۱ 

سایر دریافتنی ها:

حساب های دریافتنی:

کارکنان  ۲0,۲۷۸  ۱۹,3۲۸  م    ۱۹,3۲۸ 3-۱-۱۲طلب از 

 ۱۱,4۸0  ۱۱,4۸0  م    ۱۱,4۸0 سپرده مالیات مکسوره از صورت حساب ها

 ۲6,0۲۸  5,03۹  م    5,03۹ 4-۱-۱۲سپرده بیمه مکسوره از صورت حساب ها

کار دریافتنی  4,635  4,635  م    4,635 5-۱-۱۲سپرده حسن انجام 

 ۲۹۷  ۲۹۷  م    ۲۹۷ سایر

 6۲,۷۱۸  40,۷۷۹  م    40,۷۷۹ 

 6۹6,۷۷۱ )4,3۲0(  6۹۲,45۱  ۷۷۱,۷0۹ 
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ح زیر است: ۱-۱-۱2- حساب دریافتنی تجاری اشخاص وابسته به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

کارگزاری بانک ملت  ۱33,۱۱0  ۱3۹,56۲ شرکت 

 65,5۱۷  ۹۸,۸66 ۱م۱م۱م۱۲صندوق سرمایه گذاری اوج ملت 

 6۸,۹۷6  6۱,5۸3 ۱-۱-۱-۱۲صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

 ۲3,0۱0  ۱۸,۷35 ۲-۱-۱-۱۲بانک ملت

 3,0۱۸  ۱۱,۱5۲ ۱-۱-۱-۱۲صندوق سرمایه گذاری افق ملت

 4,۹۹۹  ۷,3۹0 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گروه مالی ملت  6,۱۸۱  6,۱۸۱ شرکت 

 3,600  4,3۱۱ ۱-۱-۱-۱۲صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا  5۲۹  563 شرکت 

 م    ۱40 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

کارآفرینی ملت گروه توسعه   ۹5  ۹5 شرکت 

 348,578  309,035 

کارمزد مدیریت صندوق  در حساب ها لحاظ شده است.  ۱-۱-۱-۱2- مانده حساب های فوق بابت 

ح زیر است: 2-۱-۱-۱2- مطالبات از بانک ملت به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

ریالریال

گازی ستاره خلیج فارس  ۱۲,۷5۸  ۱۲,۷5۸ حق الزحمه الحاقیه قرارداد ارزیابی پروژه پاالیشگاه میعانات 

گازی ستاره خلیج فارس  4,۹۹4  4,۹۹4 حق الزحمه قرارداد ارزیابی پروژه پاالیشگاه میعانات 

کلینیک  ۷۸۸  ۷۸۸ حق الزحمه قرارداد ارزیابی پروژه بیمارستان مهدی 

کارخانه بازیابی اتان  4,4۷0  ۱۹5 حق الزحمه قرارداد ارزیابی پروژه تکمیل ساخت 

 18,735  23,010 
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ح زیر است: 2-۱-۱2-  سایر مشتریان به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

 356,544  ۲۹۸,۲5۷ ۱-۲-۱-۱۲سود دریافتنی اوراق بهادار

گروه صنعتی نیکو ابهر  ۱,0۹0  ۱,0۹0 شرکت 

کورش  400  400 شرکت صنعت غذایی 

 ۲۸0  ۲۸0 شرکت فوالد زرند ایرانیان

کارگزاری مفید  3۱,00۷  م   شرکت 

 ۷,56۹  م   شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

 ۷,3۸6  ۷,3۸۷ سایر

 30۷,4۱4  404,۲۷6 

 )4,3۲0( )4,3۲0(ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

 303,094  399,956 

ح زیر است: ۱-2-۱-۱2- سود دریافتنی اوراق بهادار به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریال میلیون ریال

کنگان )سمیعا ۹۹۱ و ۹۹۲( گاز صبای   ۷۷,33۱  ۲3۷,3۷۲ اوراق سلف موازی استاندارد شرکت نفت و 

 ۲50,060  36,۷۷3 اوراق منفعت دولت 6 )افاد6۲(

 ۱۷,۲30  ۱۸,660 اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو  )صخود 00۱۲( 

 ۹,۷54  ۲,۹۱0 اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )پذیرفته نشده در بورس(

 ۱,۲6۸  ۲,535 اوراق مشارکت شهرداری شیراز 3 )مشیر ۱۱۲۲(

 ۲  ۷ اوراق اجاره دولتی آموزش و پرورش )اجاد ۲3(

 ۸۹۸  م   اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سالمت ۱(       

گاز صبا اروند )اروند 0۸۱(  ۱  م   اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و 

 298,257  356,544 
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۲3

کارکنان عمدتًا بابت پرداخت تسهیالت به منظور خرید سهام ترجیهی می باشد. ۳-۱-۱2- طلب از 

ح زیر است: ۴-۱-۱2- سپرده بیمه مکسوره از صورتحساب ها به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

 3,405  3,405 ۱-4-۱-۱۲بانک ملت

 4۱4  4۱4 شرکت پترو امید آسیا

 ۱6۷  ۱6۷ شرکت نیکو بافت ابهر

گاز پتروشیمی تامین  ۱۱۷  ۱۱۷ شرکت نفت و 

 ۱۱4  ۱۱4 شرکت بیمه ما

گاز پارس  ۲۱,000  م   شرکت نفت و 

 ۸۱۱  ۸۲۲ سایر

 5,039  26,028 

ح زیر است: ۱-۴-۱-۱2- سپرده بیمه مکسوره توسط بانک ملت به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

ح توسعه جامع فازهای ۱۱ تا ۲4 پارس جنوبی  ۱,۷۷3  ۱,۷۷3 خدمات مشاوره ای ارزیابی طر

کز تعالی بازاریابی مدرن در بانک ملت کارشناسی به منظور راه اندازی مرا  ۷0۷  ۷0۷ خدمات 

 ۲۹۱  ۲۹۱ خدمات دوره آموزش بانکداری جامع ویژه بانکداری شرکتی و تحلیل مالی پیشرفته 

کز تعالی در بانک ملت کارشناسی مشاوران خارجی به منظور راه اندازی مرا  ۲۲۲  ۲۲۲ خدمات استفاده از  خدمات 

 ۱30  ۱30 خدمات انجام تحقیقات بازار

 ۱۱۱  ۱۱۱ خدمات مشاوره به منظور توسعه فرهنگ استفاده از پایانه های فروشگاهی در بین مشتریان بانک ملت 

 ۱00  ۱00 خدمات آموزشی واحد تحلیل داده مدیریت بازاریابی بانک ملت

 5۱  5۱ خدمات برگزاری دوره آموزشی بانکداری جامع 

 ۲0  ۲0 خدمات مشاوره تامین مالی

 3,405  3,405 

ح زیر است: کار دریافتنی به شر 5-۱-۱2- سپرده حسن انجام 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

گازی پارس جنوبی به بانک ملت ح های توسعه میدان   4,0۹6  4,0۹6 ارائه خدمات مشاوره ای اجرای طر

کز تعالی در بانک ملت  444  444 ارائه خدمات مشاوره ای راه اندازی مرا

 65  65 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 30  30 شرکت پاالیشگاه ستاره سبز سیراف

 4,635  4,635 
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کوتاه مدت ۱۳- سرمایه گذاری های 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

کوتاه مدت نزد بانک ها    ۱6۱,۹4۲  ۲3۱,۸6۷ ۱-۱3سپرده سرمایه گذاری 

 ۱۲,۲46,5۸۷  ۱۲,۲0۸,4۹۷ ۲-۱3سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت  

 ۱,4۲0,۷46  ۱,۹۹4,44۸ 3م۱3سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری   

 14,434,812  13,829,275 

ح زیر است: کوتاه مدت نزد بانک ها به شر ۱-۱۳- سپرده سرمایه گذاری 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

کوتاه مدت ریالی نزد بانک ها     ۱5۷,۹۹۲  ۲۲۷,0۷۱ ۱م۱م۱3سپرده سرمایه گذاری 

کوتاه مدت ارزی نزد بانک ها     3,۹50  4,۷۹6 ۲م۱م۱3سپرده سرمایه گذاری 

 231,867  161,942 

ح زیر است: کوتاه مدت ریالی نزد بانک ها به شر ۱-۱-۱۳- سپرده سرمایه گذاری 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

کوتاه مدت نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی ، سپرده 4۱0۹6535۸6  ۱5۷,۹۹۲  ۱36,0۲۱ سپرده 

 م    6۹,5۱۷ سپرده قرض الحسنه متمرکز نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی ، سپرده ۸۹056356۲۸

کوتاه مدت )در اختیار( نزد بانک ملت مستقل مرکزی، سپرده ۸۹05635۸4۲  م    ۲۱,533 سپرده 

 227,071  157,992 

ح زیر است: کوتاه مدت ارزی نزد بانک ها به شر 2-۱-۱۳- سپرده سرمایه گذاری 

خ سودتاریخ افتتاح ۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹مبلغ ارزنر

میلیون ریالمیلیون ریالیورودرصد

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده یورویی 
 3,۹50  4,۷۹6  ۲3,5۱۲.۲۱ متغیر40۹۸55۲۲۷۲۱3۹0/۱0/۲۸  

 4,۷۹6  3,۹50 

گردیده  کوتاه مدت نزد بانک ها عمدتًا به منظور پشتیبانی از قراردادهای تعهدی ایجاد  ۳-۱-۱۳- سپرده سرمایه گذاری 

خ سود سپرده های ریالی نزد بانک ها ۱0 درصد می باشد. است. نر



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

۲5

ح زیر است: 2-۱۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری به شر

خ سودتعداد ۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹تاریخ سررسیدتاریخ انتشارنر

میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

 4,۹۹۹,000  4,۹۹۹,000 ۱40۱/0۹/۱6  ۱3۹۸/0۹/۱۷   ۱۷.۹  4,۹۹۹,000 اوراق منفعت دولت 6 )افاد6۲(

کنگان )سمیعا ۹۹۲( گاز صبای   ۲,640,4۹۸  ۲,64۲,5۸۱ ۱3۹۹/۱۲/0۲  ۱3۹۸/۱۲/03   متغیر  3,3۲۱,460 اوراق سلف موازی استاندارد شرکت نفت و 

 ۲,5۷0,3۷0  ۲,56۹,۸40 ۱40۱/۱۲/۲۷  ۱3۹۷/۱۲/۲۸   ۱۸  ۲,5۷0,۱۱0 اوراق مشارکت شهرداری شیراز 3 )مشیر ۱۱۲۲(

 ۱,455,۷۹۸  ۱,455,333 ۱400/۱۲/04  ۱3۹6/۱۲/05   ۱۸  ۱,455,34۷ اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو )صخود 00۱۲(

کنگان )سمیعا ۹۹۱( گاز صبای   36۲,۱۹5  36۲,۱۹5 ۱3۹۹/06/۲6  ۱3۹۸/06/۲۷  متغیر 56۱,۸۷0 اوراق سلف موازی استاندارد شرکت نفت و 

 ۱۷۹,44۸  ۱۷۹,44۸ ۱3۹۹/0۸/۲4  ۱3۹5/0۸/۲5  ۱6   ۱۷۹,44۸ اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) پذیرفته نشده در بورس (

 ۱00  ۱00 ۱3۹۹/۱۱/۱6  ۱3۹5/۱۱/۱۷   ۲0  ۱00 اوراق اجاره دولتی آموزش و پرورش )اجاد ۲3(               

 3۹,0۲4  م   ۱3۹۹/۱۱/۱۷  ۱3۹5/۱۱/۱۸   ۲0  م   اوراق مرابحه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) سالمت ۱(

گاز صبا اروند )اروند 0۸۱(  ۱54  م   ۱400/۱۲/۲۱  ۱3۹۷/۱۲/۲۲  ۱۹   م   اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و 

 12,208,497  12,246,587 

ح زیر است: ۳-۱۳- سرمایه گذاری در سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شر

      
۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹درصد سهامیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت 
 560,۷۲6  6۹0,036 )تعداد 6۹0.036 واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱،000،000 ریال(

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت )افق ملت(
 5۲0,000  5۸0,000 )تعداد 55۱.۱۲۹ واحد به ارزش بهای تمام شده هر واحد ۱.۰5۲.3۸4 ریال(

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت )تملت(
 م    53,۹۹6 )تعداد 3۸.046 واحد به ارزش بهای تمام شده هر واحد ۱.4۱۹.۲۲5 ریال(

 ۱4۹,500  ۱4۹,500  5 ۱م3م۱3سهام موسسه اعتباری نور ) تعداد ۱4۹،500،000 سهم (

 ۹4,۸۲4  ۱۹3,۷00 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت )تعداد ۱۹3.۷00 واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱،000،000 ریال(

گواهی سپرده سکه طال )تعداد 3۸.650 گواهی(   ۸0,304  ۲6۸,۱۸5 اوراق 

 ۱5,3۹۲  5۹,03۱ صندوق سرمایه گذاری افق ملت )تعداد 4۸6.0۱4 واحد به ارزش هر واحد ۱۲۱.460 ریال(

 1,994,448  1,420,746 

خ۱3۹3/06/۱۷   ۱-۳-۱۳- ســهام مزبور در راســتای ایفای تعهدات مربوط به قرارداد تعهد پذیره نویســی ســهام موسســه اعتباری نور مور

کثر ۱50 میلیون ســهم از ســهام در دســت انتشــار در زمان تأسیس موسسه مذکور تحصیل  ع پذیرش تعهد پذیره نویســی تعداد حدا با موضو

گذاری آن بــا رعایت مفاد ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ســاله  گردیــده و بــا عنایت به عدم بازگشــایی نماد معامالتی ســهام مزبــور، پیگیری وا

کار قرار دارد .         پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در دستور 
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۱۴- موجودی نقد

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

 3,5۱۹  ۷6۱ موجودی نزد بانک ها - ریالی

 م    ۲۲0 موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی

 ۲,۹۷۱  3,60۹ موجودی صندوق - ارزی

 4,590  6,490 

۱-۱۴- موجــودی نــزد صنــدوق در تاریخ صورت وضعیت مالی شــامل وجــوه ارزی به مبالغ 3۲5 دالر آمریــکا و ۱۷,400 یورو 

گردیده است. خ سنا )هر دالر ۱۸4,000 ریال ، هر یورو ۲04,000 ریال( تسعیر  که در تاریخ ترازنامه با نر می باشد 

۱5 - سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ  ۱3۹۹/03/3۱ مبلغ ۷,000 میلیارد ریال شامل ۷,000 میلیون سهم ۱,000 ریالی با نام تمام پرداخت شده 

ح زیر است: می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

گروه مالی ملت )سهامی عام(  ۷۹  5,5۲۱,۷4۲,۹4۲  ۷6  5,3۱۹,5۲۱,۲4۲ شرکت 

 5  34۹,۹۹۱,6۷۱  5  350,050,000 شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان )سهامی خاص(

 ۱  ۷0,000,000  ۱  ۷0,000,000 شرکت واسپاری ملت )سهامی خاص(

 ۱  ۷0,000,000  ۱  ۷0,000,000 شرکت صرافی ملت )سهامی خاص(

 ۱  ۷0,000,000  ۱  ۷0,000,000 شرکت تدبیرگران بهساز ملت )سهامی خاص(

کارگزاری بانک ملت )سهامی خاص(  م    500,000  م    500,000 شرکت 

 ۱3  ۹۱۷,۷65,3۸۷  ۱6  ۱,۱۱۹,۹۲۸,۷5۸ سایر سهامداران

 ۷,000,000,000  ۱00  ۷,000,000,000  ۱00 

۱-۱5- صورت تطبیق تعداد سهام اول و پایان سال

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

تعداد سهامتعداد سهام

 4,000,000,000  ۷,000,000,000 مانده ابتدای سال

 ۱,500,000,000  م   افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده

 ۱,500,000,000  م   افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

 ۷,000,000,000  ۷,000,000,000 مانده پایان سال
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۱۶ - اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱40 و ۲3۸ اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال ۱34۷ ، مبلغ 660,۷0۱ میلیون ریال از محل ســود قابل 

تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده ، تا رسیدن مانده  اندوخته  قانونی به ۱0 درصد 

ســرمایه شــرکت، انتقال یک بیســتم از سود  خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به 

سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.    

۱۷- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

کوتاه مدت: پرداختنی های 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

تجاری : 

حساب های پرداختنی:

 ۷۸5  ۲,3۸0 ۱-۱۷اشخاص وابسته

 ۲,0۹5,06۱  ۱,530,06۱ ۲-۱۷سایر مشتریان

 ۱,53۲,44۱  ۲,0۹5,۸46 

سایر پرداختنی ها:

حساب های پرداختنی:

 6,۲۲0  ۱۸,۷50 3-۱۷ذخیره هزینه های معوق

 5,۲65  5,۲65 4-۱۷ودیعه ترهین ساختمان

 ۱,34۷  ۱,4۹۷ 5-۱۷سپرده بیمه مکسوره از قراردادها

کارکنان  ۹53  ۱,۲۷5 بیمه پرداختنی حقوق و مزایای 

 ۹00  ۱,۷3۲ 6-۱۷مالیات پرداختنی

کار مکسوره از پیمانکاران  ۱۸۱  ۱۸۲ سپرده حسن انجام 

 ۱46  ۱۷4 سایر

 28,875  15,012 

 1,561,316  2,110,858 

 )۱,4۸0,000( )۹۱5,000(۷-۱۷کسر می شود: پرداختنی های بلندمدت

 646,316  630,858 

ح زیر است: ۷-۱۷- حساب های پرداختنی تجاری اشخاص وابسته به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

گروه مالی ملت  ۷۸۱  ۷۸۱ شرکت 

 م    ۱,5۹۹ شرکت راهبری صنایع بهساز 

کارگزاری بانک ملت  4  م شرکت 

 ۲,3۸0  ۷۸5 
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ح  2-۱۷- مانده بدهی سایر مشتریان عمدتًا در ارتباط با دریافت تنخواه بازارگردانی می باشدکه اقالم تشکیل دهنده آن به شر

زیر است:    

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

 600,000  600,000 شهرداری شیراز

گاز صبا اروند  565,000  565,000 شرکت توسعه نفت و 

 3۱5,000  3۱5,000 شرکت صنعتی ایران خودرو

 ۲5,000  ۲5,000 شرکت پدیده شیمی قرن

کورش  ۲5,000  ۲5,000 شرکت صنعت غذایی 

 565,000  م   شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

 6۱  6۱ سایر

 ۱,5۳0,0۶۱  2,0۹5,0۶۱ 

ح زیر است: ح زیر به شر ۳-۱۷- ذخیره هزینه های معوق به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

 م    ۷,000 ذخیره پاداش مصوبه مجمع  

کارکنان  ۲,4۹6  3,۷۸5 ذخیره مرخصی 

 3۹0  ۷65 حق الزحمه حسابرسی

 3,334  ۷,۲00 سایر ذخایر

 18,750  6,220 

کــه در قبال اجاره  کارگزاری بانک ملت اســت  ۴-۱۷- ودیعــه ترهین ســاختمان بابت ســپرده قرض الحســنه دریافتی از شــرکت 

طبقات اول، دوم و سوم ساختمان خیابان هفتم بخارست به شرکت یاد شده، دریافت شده است.

ح زیر است: ح زیر به شر 5-۱۷- سپرده بیمه مکسوره از قراردادها به شر

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

 356  45۲ شرکت راهبری صنایع بهساز 

 3۱4  3۱4 شرکت مشاورین مهندسی حامی پروژه پیام

کار ماوراء کسب و   م    ۱6۲ شرکت ایده پردازان 

 6۷۷  56۹ سایر

 1,497  1,347 

کارکنان، مالیات ماده ۸6 ق.م.م و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. ۶-۱۷- مالیات پرداختنی بابت مالیات بر حقوق 

۷-۱۷- حســاب های پرداختنی بلند مدت شــامل مبلغ 3۱5 میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی اوراق مرابحه شــرکت ایران خودرو 

و مبلغ 600 میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز می باشد.
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۲۹

۱8- پیش دریافت ها
۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

کنگان گاز صبای   ۲34,۷۹5  ۱5۸,356 شرکت توسعه نفت و 

 م    ۸۲,۷35 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 ۹۷,۸0۸  ۷۱,055 شرکت ایران خودرو

 60,۲5۲  3۹,۹04 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ۲5,۸36  ۱۸,5۱0 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 م    ۹,000 بانک ملت 

 ۱۱,6۱6  5,۸۸3 شرکت پدیده شیمی قرن

 54,0۸۲  5۷5 شهرداری شیراز

کورش  5,0۸0  4۹3 شرکت صنعت غذایی 

 65,۱۷۸  م   شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

 ۱۱,3۹۸  م   شرکت ملی نفت ایران

 3,0۱5  4,۲40 سایر

 390,751  569,060 

 م  م کسر می شود : پیش دریافت های بلندمدت

 569,060  390,751 حصه جاری پیش دریافت ها

۱-۱8- پیش دریافــت از شــرکت ها ، بابــت قراردادهــای مختلف در خصوص ارائه خدمات مشــاوره به منظــور تامین مالی از 

گذاری سهام و ... است. طریق انتشار اوراق بهادار، افزایش سرمایه،  ارائه خدمات جامع ارزش 

کارکنان ۱۹ - ذخیره مزایای پایان خدمت 

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریال

۷,533 ۱۱,۲6۱ مانده در ابتدای سال

)۱,5۲۲(م پرداخت شده طی سال 

5,۲50 3,35۹ ذخیره تامین شده 

11,261 14,620 مانده در پایان سال
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3۱

2۱ - سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

مانده 
پرداخت

نشده

اسناد 
جمعپرداختنی

مانده 
پرداخت

نشده

اسناد 
جمعپرداختنی

 م    م    م    3,500,000  م    3,500,000 سال ۱3۹۸

 م    م    م    3,500,000  م    3,500,000 

۱-2۱- سود نقدی تقسیمی هر سهم سال ۱3۹۸ مبلغ 500 ریال و سال ۱3۹۷ مبلغ 500 ریال است.

22- اصالح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی

دوره 3 ماهه منتهی بهدوره 3 ماهه منتهی به

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

 )۱,366( )536( م بابت تسویه مالیات و جرائم برحقوق، تکلیفی و جرائم ماده ۱6۹ ق.م.م سال های قبل

 )3,450( م بابت تسویه مطالبات سنواتی

 )۱,۲۹3( م بابت تسویه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال های قبل

 )64۸( م بابت تسویه بدهی حسابرسی بیمه سال های قبل

 - )536( )6,757( 

کلیه اقالم مقایســه ای مربوط در صورت های  ۱-22- بــه منظــور ارائــه تصویری مناســب از وضعیت مالی و نتایــج عملیات، 

مالی مقایســه ای اصالح و ارائه مجدد شده اســت و به همین دلیل اقالم مقایســه ای بعضًا با صورت های مالی ارائه شــده در 

سال مالی قبل مطابقت ندارد.
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3۲

2۳- نقد حاصل از عملیات
   

۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 4,085,658  642,203  1,128,358 سود خالص

تعدیالت:

 4۲۷,05۸  5۱,۸3۹  ۱۲۲,3۷0 هزینه مالیات بر درآمد

کارکنان  3,۷۲۸  ۲,۲۱0  3,35۹ خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت 

ک دارایی های غیر جاری  5,056  ۱,550  ۱,4۲5 استهال

 )۸45( )۱03( )۱,4۸5(خالص )سود( / زیان تسعیر ارز

 م  م خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 434,997  55,496  125,669 جمع تعدیالت

گردش: تغییرات در سرمایه در 

 )360,3۲3( )۲۲۷,65۸( ۷۹,۲5۷ کاهش )افزایش( دریافتنی های عملیاتی

 ۷,60۲  ۲,۲55  ۱۱4 کاهش )افزایش( پیش پرداخت های عملیاتی

 6۸  م  م کاهش )افزایش( سرمایه گذاری های بلندمدت 

کوتاه مدت   )3,۹۸0,634( )336,00۷( )605,536(کاهش )افزایش( سرمایه گذاری های 

 3۸5,6۲3  )۹۷,454( )54۹,54۲(افزایش )کاهش( پرداختنی های عملیاتی

 ۷4,۸۸3  )3۹,03۹( )۱۷۸,30۹(افزایش )کاهش( پیش دریافت های عملیاتی

 )۲,000( م  م کاهش )افزایش( سایر دارایی ها

گردش  )3,874,781( )697,903( )1,254,016(جمع تغییرات در سرمایه در 

 645,874  )204( 11 نقد حاصل از عملیات

۱-2۳- معامالت غیر نقدی: 
ح زیر است: معامالت غیر نقدی طی سال به شر

ح زیر ا یر نقدی طی سال به شر
۱۳۹۹/0۳/۳۱۱۳۹8/0۳/۳۱۱۳۹8/۱2/2۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 1,500,000  م    م   افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
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2۴- مدیریت سرمایه و ریسک ها

کان برخی  بــا وجــود تمــام برنامه ریزی هــا و دقت نظرهایی که توســط مدیران و کارشناســان شــرکت ها صــورت می گیرد، کمــا

که با درجات مختلفی از احتمال، می تواند منجر به عدم دســتیابی شــرکت ها به هر  کنترل شــرکت ها وجود دارد  ج از  عوامل خار

ح  یک از اهداف عملیاتی شــود. در این راســتا، احتمال عدم دسترســی به اهداف از پیش تعیین شــده تحت عنوان ریســک مطر

کنش  کــه از طریق آن یک ســازمان با روشــی بهینه در مقابل انــواع ریســک ها از خود وا اســت. مدیریــت ریســک فرآیندی اســت 

کلیه ریســک هایی است  کنترل  نشــان می دهد. مدیریت ریســک روش منطقی شناســایی، تجزیه  و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و 

که در آن  گفته می شــود  کند. به عبارت دیگر، به فرآیندی  که ممکن اســت دارایی، منابع و یا فرصت های افزایش ســود را تهدید 

مدیریت ســعی دارد تا با تمهیداتی ســطح ریســک پیش روی شــرکت را به ســطح قابل قبول برای شــرکت برســاند. بر این اساس 

کنترل آن را مشخص می سازد. مدیریت ابتدا انواع ریسک ها را شناسایی می کند و سپس روش 

محیط فعالیت شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت  متأثر از مولفه های تأثیرگذار بر هر دو بازار بدهی و ســرمایه  اســت و بنابراین 

ح زیر است: شاخصه های ریسکی متفاوتی در آن نقش دارد. اهم ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت به شر

۱-2۴- مدیریت سرمایه

کثر کردن بازده ذینفعان، قادر به تداوم فعالیت  شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حدا

خواهد بود. با توجه به اینکه حسب مقررات موجود، امکان اخذ تسهیالت از سیستم بانکی به منظور بکارگیری در فعالیت 

بازارگردانی اوراق بهادار وجود نداشــته و از طرف دیگر، به منظور مدیریت ریســک نقدینگی، ایجاد تناســب میان تعهدات 

کافی از  کنونی - ضروری می باشــد، تامین سرمایه  پذیرفته شــده و توان مالی شــرکت - خصوصًا در شــرایط اقتصادی متغیر 

گر چه نهاد ناظر )سازمان بورس و اوراق بهادار( با هدف برقراری تناسب میان دارایی ها  ضروریات تداوم فعالیت می باشد. ا

بــا بدهی هــا و تعهــدات نهادهــای مالی و به منظــور حمایت از حقوق ســرمایه گذارانی که از خدمات آن ها اســتفاده می کنند، 

اقــدام بــه تصویــب و ابالغ حداقل الزامات الزم الرعایه در این خصوص در قالب دســتورالعمل کفایت ســرمایه نهادهای مالی 

نموده، لیکن شرکت عالوه بر تطبیق با الزامات دستورالعمل فوق، مستمرًا نسبت به پایش متغیرهای مؤثر بر میزان نیاز به 

سرمایه و اتخاذ تمهیدات مقتضی اقدام می نماید.

2-2۴- مدیریت ریسک اعتباری

کــه می تواند به  ریســک اعتبــاری به ریســکی اشــاره دارد که طرف قــرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشــد 

کارمزدهای مربوط به خدمات ارائه شــده یــا )۲( نکول اوراق بهادار  صــورت )۱( عــدم ایفــای تعهدات در خصوص پرداخت 

منتشــره توســط مشــتریان شــرکت که اوراق مزبــور تحت بازارگردانی یا تملک شــرکت قــرار دارند - منجر به زیــان مالی برای 

شــرکت می شــود. "بــه منظور مدیریت ریســک اعتباری مرتبط با وصول مطالبات، شــرکت سیاســتی مبنی بــر معامله تنها با 

طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی را اتخاذ کرده اســت تا ریســک اعتباری ناشــی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط 

که رتبه اعتباری باالیی داشته باشند. کاهش دهد. شرکت عمومًا با شرکت هایی معامله می کند  مشتریان را 
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 همچنیــن شــرکت بــا اســتفاده از اطالعــات مالــی عمومــی و ســوابق معامالتــی خــود، مشــتریان عمــده خــود را رتبه بنــدی 

کــرده و تعامــالت مالــی فیمابیــن، براســاس رتبــه اعتبــاری برآوردی انجام می شــود. شــایان ذکــر اســت دریافتنی های  اعتبــاری 

از  یافتــه  تحقــق  ثابــت  درآمــد  بــا  بهــادار  اوراق  دریافتنــی  ســود  و  وابســته  اشــخاص  از  مطالبــات  شــامل  عمدتــًا  تجــاری 

گردیــد. همچنیــن بابــت تضمیــن پرداخــت  کــه در مواعــد زمانــی مقــرر تصفیــه خواهــد  تاریــخ آخریــن پرداخــت ســود بــوده 

متخصصــان  از  متشــکل  ای  کمیتــه  مشــارکت  بــا  قــرارداد  تدویــن  بــر  عــالوه  عمــده،  رقــم  دارای  قراردادهــای  کارمزدهــای 

کافــی حســب رتبــه اعتبــاری بــرآوردی اخــذ می گــردد.   مالــی و حقوقــی، در زمــان عقــد قــرارداد از مشــتریان وثائــق مناســب و 

همچنین به منظور پوشــش ریســک اعتباری اوراق بهادار تحت بازارگردانی یا تملک، شــرکت سیاســتی را اتخاذ نموده است که 

صرفًا در تعهدات مرتبط با اوراق بهادار ناشــران معتبر یا اوراق بهادار تضمین شــده توســط بانک ها یا مؤسســات مالی و اعتباری 

دارای مجوز از بانک مرکزی مشارکت نماید."

۳-2۴- ریسک نقدینگی

کوتاه مدت اشــاره دارد. با توجه به اینکه  ریســک نقدینگی به عدم توانایی شــرکت در  تامین نیازهای مالی 
شــرکت بازارگردانی حجم قابل مالحظه ای از اوراق بهادار منتشــره توسط مشتریان را برعهده دارد، در صورت 
عرضه مجدد اوراق مزبور از ســوی ســرمایه گذاران در طی دوره بازارگردانی، به منظور ایفای تعهدات، نیاز به 
منابــع مالی وجود خواهد داشــت. دالیل اصلی ایجاد ریســک نقدینگی، کمبود یــا نبود نقدینگی جهت ایفای 
تعهــدات و عــدم تطابــق سررســید دارایی ها و تعهدات مالی کوتاه مدت می باشــد. شــرکت بــه منظور مدیریت 
این ریسک، بخشی از منابع در اختیار را به صورت دارایی های با درجه نقدشوندگی باال نگهداری نموده و از 
طریق نظارت مســتمر بر جریان های نقدی پیش بینی شــده و بازاریابی فعال اوراق بهادار تحت بازارگردانی، 
ایــن ریســک را مدیریــت می نماید. الزم به ذکر اســت بخشــی از منابع مالی مــورد نیاز جهــت بازارگردانی اوراق 

بهادار نیز در قالب تنخواه بازارگردانی توسط ناشران اوراق بهادار تامین می گردد.

خ بهره ۴-2۴- ریسک نر

خ بهره اطالق  کاهــش ارزش و عایدی هــای یک دارایی ناشــی از تغییرات نــر خ بهــره به احتمال  ریســک نــر
می گردد. یکی از مهمترین ریســک هایی که شــرکت های تامین ســرمایه با آن روبرو هستند، ریسک نوسانات 
که شــرکت های  تامین ســرمایه عالوه بر اینکه بــه میزان قابل توجهــی در اوراق بهادار با  خ بهره اســت؛ چرا  نــر
درآمــد ثابــت ســرمایه گذاری می نمایند، معمــواًل بازارگردان اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشــره مشــتریان خود 
خ  ح اســت. همچنین در صــورت افزایش نر خ بهره، امــکان بازخرید آنهــا مطر کــه با افزایــش نر نیــز می باشــند 
خ سود  که بالفاصله نر بهره، معمواًل مشتریان صندوق های با درآمد ثابت تحت مدیریت شرکت انتظار دارند 
پرداختی به ایشــان با شــرایط جدید هماهنگ شــود. بدیهی اســت عدم پاســخگویی به موقع به این تقاضا، 

کاهش حجم منابع صندوق های تحت مدیریت شرکت و ایجاد تنگنای نقدینگی می شود. منجر به 
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خ بهره اواًل در قراردادهای بازارگردانــی اوراق بهادار، تمهیداتی به منظور  بــرای مدیریت ریســک تغییرات نر
خ های آخرین اوراق بهادار مشابه منتشره  خ اسمی اوراق بهادار منتشره در طی دوره بازارگردانی با نر تطبیق نر
خ عمومی بــازار، اجرایی خواهــد گردید.  کــه در صــورت افزایش نــر در بــازار ســرمایه در نظــر گرفته شــده اســت 
خ  ثانیًا ضمن توزیع زمانی سررســیدهای تعهدات پذیرفته شــده، ســعی شــده است در شــرایط عدم ثبات در نر
گردد. از طرفی به منظور  کوتاه مدت معطوف  بهره، تمرکز پرتفوی تعهدات شــرکت بیشــتر بر پذیرش تعهدات 
ایجاد انعطاف پذیری در صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت جهت پاسخگویی به تحوالت در 
گرفته، برای مدیریت این  شــرایط اقتصادی، عالوه بر توزیع زمانی سررســیدهای ســرمایه گذاری های صورت 
ریســک ســعی شده اســت که منابع صندوق های با درآمد ثابت در بانک ها و ابزارهای مالی نگهداری شود که 

خ را نیز داشته باشد. خ شکست نداشته و امکان چانه زنی برای افزایش نر نر

5-2۴- ریسک رقابت

ریسک رقابت به کاهش سهم بازار، درآمد، شهرت و سایر مزایای یک شرکت ناشی از فعالیت سایر رقبا گفته می شود. در حال 

کارگزاری ها،  حاضر عالوه بر شرکت های تامین سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ های مالی، مشاور سرمایه گذاری، 

شــرکت های پردازش اطالعات مالی و ... دارای برخی فعالیت های یکســان با شرکت های تامین سرمایه هستند، منتهای امر با 

توجه به حجم ســرمایه، گســتردگی و کیفیت باالی خدمات در شــرکت های تامین سرمایه، فاصله زیادی بین این رقبا و شرکت 

کنار پایش مستمر اقدامات رقبا، همواره توسعه کسب و کارهای  های تامین سرمایه وجود دارد. شایان ذکر است این شرکت، در 

کار خود قرار داده است. نوین و ارائه خدمات متمایز را در سرلوحه 

۶-2۴- ریسک مقررات 

این ریســک از جانب نهاد های نظارتی و در نتیجه تغییرات ایجاد شــده در قوانین و مقررات تأثیرگذار بر فعالیت های شــرکت 

که عالوه بر سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی نیز در تدوین بخشی از قوانین و مقررات مؤثر  به وجود می آید. از آنجایی 

بر فعالیت های شــرکت های  تامین ســرمایه دخالت دارد، لذا این شــرکت ها بیشــتر از ســایر نهادهای مالی بازار سرمایه در معرض 

این ریسک قرار دارند. 

۷-2۴- ریسک نیروی انسانی 

مهمترین ســرمایه شــرکت های دانش محور، نیروی انســانی متخصص و متعهد آن شرکت اســت و شرکت های  تامین سرمایه 

کارآمد و خالق  کارآمد متکی است. از دست دادن نیروهای  نیز به دلیل ماهیت فعالیت های مالی تخصصی، به دانش نیروهای 

کارایی کم، همواره از مهمترین ریســک های مترتب بر شــرکت های تامین ســرمایه است. شرکت تامین  و یا بکارگیری نیروهای با 

سرمایه بانک ملت با اتخاذ تمهیداتی از جمله طراحی مدل بهینه استخدام نیروی انسانی، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، 

کرده اســت این ریســک را  حضور در همایش های مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت، طراحی سیســتم جبران خدمات و ... ســعی 

مدیریت نماید.
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صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

3۸

کفایت سرمایه  - 2۶

ح زیر است :     کفایت سرمایه در تاریخ ترازنامه به شر

نسبت جاری
تعدیل شده

نسبت بدهی و تعهدات
تعدیل شده

1/770/81

          

2۷ - تعهدات و بدهی های احتمالی

ع ماده ۲35 اصالحیه قانون تجارت در تاریخ ترازنامه وجود ندارد. ۱-2۷- بدهی های احتمالی موضو

که  2-2۷- بدهی احتمالی در مورد حق بیمه ســال ۱3۹۷ به بعد، مالیات عملکرد و حقوق ســال ۱3۹۷ به بعد وجود دارد 

میزان آن بعد از  رسیدگی های سازمان های ذیربط مشخص خواهد شد.

ح  ۱-2۷- تعهــدات شــرکت بابت بازارگردانــی اوراق بهادار به موجب قراردادهای منعقده در تاریخ صورت های مالی به شــر

زیر است:

تاریخ سررسیدمبلغ اوراق ) میلیون ریال(

کورش ۱3۹۹/04/۱۱ 500,000      اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی 

کنگان  )سمیعا ۹۹۱( گاز صبای  گازی شرکت توسعه نفت و  ۱3۹۹/06/۲6 5,000,000      اوراق سلف موازی استاندارد میعانات 

۱3۹۹/06/3۱ 500,000      اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن

۱3۹۹/0۸/۲4 3,000,000      اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )۱(

۱3۹۹/۱۱/۱۷ 3,500,000      اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )۲(

۱3۹۹/۱۱/۱۷ ۲,000,000      اوراق اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی

کنگان  )سمیعا ۹۹۲( گاز صبای  گازی شرکت توسعه نفت و  ۱3۹۹/۱۲/03 ۱0,000,000      اوراق سلف موازی استاندارد میعانات 

گرم نوردیده شرکت فوالد مبارکه اصفهان )عفوالد ۲(  کالف  ۱400/0۲/۲۱ ۱0,000,000      اوراق سلف موازی استاندارد 

گاز صبا اروند )اروند 6( ۱400/۱۱/۱۲ ۱,000,000      اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و 

۱400/۱۲/04 3,500,000      اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو

گاز صبا اروند )اروند ۸۱( ۱400/۱۲/۲۱ ۷,000,000      اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و 

۱40۱/۱۲/۲۷ 6,000,000      اوراق مشارکت شهرداری شیراز



صـــورتهایمالیحسابرسیشده
ویــــــــــادداشــــــــــــتهـایهـمــــــــراه
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
1399 خـــرداد   31 بـــه   منتهـــی  ماهـــه  ســـه 

3۹

ح زیر است: ۴-2۷- تعهدات شرکت بابت پذیرش تعهد پذیره نویسی سهام در تاریخ صورت های مالی به شر

ح کثر تعداد سهامشر مبلغ برآوردیحدا

میلیون ریالمیلیون سهم

۱,۲54,000       400شرکت بیمه دانا

کوثر گرس  ۲,5۷۹,000       ۷۸0شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زا

28 - رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی      
      

کــه مســتلزم افشــاء و یــا تعدیــل اقــالم صورت هــای  از تاریــخ صــورت وضعیــت مالــی تــا تاریــخ تاییــد صورت هــای مالــی، رویــدادی 

خ نــداده اســت. مالــی باشــد ر

2۹ - وضعیت ارزی 

یورو دالر آمریکا یادداشت

۱۷,400.00 ۱43۲5موجودی نقد

۲3,5۱۲.۲۱ م   ۱3سپرده ارزی نزد بانک

3۲5.0040,۹۱۲.۲۱جمع دارایی های پولی ارزی



صــــورتهایمـالـــیحســــابــرسینشده
شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(
شـــهریور 1399 و  مـــرداد  تیـــر،  بـــه  منتهـــی 



صـورتهایمالیحسابرسینشده

شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(

چهـــار ماهـــه منتهـــی بـــه 31  تیـــــــــــــــر 1399
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صـورتهایمالیحسابرسینشده

شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(

پنج ماهـــه منتهـــی بـــه 31 مــــــــــــــرداد 1399

4۲

ی دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
ت سود و زیان برا

صور

)میلیون ریال(

ح
شر

عملکرد پنج ماهه

منتهی به  ۱۳۹۹/05/۳۱ 

بودجه
عملکرد سال قبل دوازده ماهه

منتهی به  ۱۳۹8/۱2/2۹ 
پنج ماهه

ش
پوش

ساالنه
ش

پوش

ت تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام
درآمد حاصل از ارائه خدما

 ۲3۱,500 
 ۷5,000 

%30۹
 450,000 

%5۱
 ۱,۲0۱,30۱ 

ت بازارگردانی و سود اوراق بهادار
درآمد حاصل از ارائه خدما

 ۱,555,۷۸۷ 
 ۱,3۱۱,464 

%۱۱۹
 3,56۹,۹۸۸ 

%44
 ۲,4۸6,۱4۲ 

ی
ی سرمایه گذار

درآمد حاصل از صندوق ها
 56۱,34۸ 

 3۲6,43۹ 
%۱۷۲

 ۷۸5,040 
%۷۲

 ۷۸4,0۷۷ 

ت مشاوره مالی
درآمد حاصل از ارائه خدما

 5۷,6۸۸ 
 6,۲50 

%۹۲3
 ۱5,000 

%3۸5
 3۷,۱۱6 

ت وجوه نقد
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیری

 ۲,03۹ 
 ۱6,۸۹۷ 

%۱۲
 46,0۸۲ 

%4
 ۱,۹۹۱ 

ی ها
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 ۱۲5 
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 م 
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 ۱,۷45,000 
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)5۲,036(
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ی و عمومی
ی ادار

هزینه ها
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)55,466(

سود عملیاتی
 ۲,3۲4,۲۲۹ 
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 4,0۸5,65۸ 



صـورتهایمالیحسابرسینشده

شرکتتامینسرمایهبانکملت)سهامی عام(

شش ماهه منتهی به 31 شهــــــــــــــریور 1399
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