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 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

  

 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام             

(شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص  

مالي  سال براي شركت عمومي وضع و فعاليت بهادار، گزارش اوراق بازار قانون 54 ماده و تجارت قانون اصالحيه 232ماده  مفاد اجراي در
 شود. مي تقديم و تهيه موجود اطالعات و سوابق، مدارك پايه بر 33/22/2334به  منتهي

 رد هيئت مديرهعملك و شركت عمومي وضع مورد در را اطالعاتي و بوده مالي هاي در صورت شده ارائه اطالعات بر مبتني حاضر، گزارش

 حفظ راستاي در هيئت مديره و عملكرد نتايج منصفانه بر ارائه تاكيد با گزارش، اين در مندرج اطالعات اينجانبان نظر آورد. به مي فراهم

 آينده، در ها آن اثرات و است هاي موجود واقعيت با هماهنگ و شده ارائه و شركت تهيه اساسنامه و قانوني مقررات با انطباق و شركت منافع

 از عدم آگاهي موضوعي كه هيچ و شده است گزارش ارائه اين در كافي و درست نحو به است، بيني پيش قابل فعلي در موقعيت كه حدي تا

 هيئت مديره رسيده تاييد به 21/32/2331 تاريخ در نشده است. اين گزارش حذف گزارش از اين شود، كنندگان استفاده گمراهي موجب آن

 .است
 

 امضاء سمت نماینده نام و نام خانوادگی دیفر
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 هيئت مديره
 

 بانک ملت بهمن اسكندري 2
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 هيئت مديره

 

 واسپاري ملت محمد غالمي 3
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 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 گزیده اطالعات -1

 گزیده اطالعات مالی شرکت   1جدول 

 
 

 

 
 سال مالی منتهی به

32/12/1315 

 سال مالی منتهی به

21/12/1314 

 سال مالی منتهی به

21/12/1313 
 

 سال مالی منتهی به

 21/12/1312 
 

 ماهه 6دوره مالی 

 32/12/1311منتهی به 
 

 سال مالی منتهی به

31/6/1311 
 

 روزه 3ماه و  8دوره مالی 

 31/6/1312منتهی به 

 
 الف( اطالعات عملكرد مالي طي دوره )ميليون ريال(

 881/117  382/543  225/776  844/855/1  678/658/1 261/311/1 275/623/1 درآمد خالص

 532/181  277/411  172/627  411/785/1  722/546/1 135/235/1 862/518/1 د عملياتيسو

 -  246  (184)  54  52 (224/2) 184 درآمدهاي غيرعملياتي

 871/186  876/427  811/517  367/311/1  226/262/1 228/145/1 624/433/1 سود خالص

 -  -  (384)  (148/1)  213/18 (761/161) (766/132) تعديالت سنواتي

هاي  وجه نقد حاصل از فعاليت
 عملياتي

261/223 478/622 726/224/3  (524/871)  841/624  211/442  622/247 

 
 ب( اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره )ميليون ريال(

 564/331/1  571/826/1  467/761/2  816/251/6  347/414/4 482/726/5 822/645/6 ها جمع دارايي

 685/144  116/112  113/621  176/586/2  185/666 521/451/1 223/157/1 ها جمع بدهي

 222/222/1  222/222/1  222/152/1  222/552/1  222/222/2 222/222/3 222/222/3 سرمايه ثبت شده

 871/186/1  655/613/1  554/131/2  122/472/3  162/828/3 173/254/4 577/688/4 جمع حقوق صاحبان سهام

 
 ج( نرخ بازده تعديل شده ساالنه )درصد(

 14  24  11  23  24 22 21 ها نرخ بازده دارايي

 16  27  24  42  28 27 31 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 
 د( ساير اطالعات

 23  28  21  33  34 36 31 تعداد كاركنان در پايان سال )نفر(
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 6 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

  پیام هیئت مدیره -2

 

 

های  در تأمین مالی بنگاهجایگاه مناسب خود را در حال حاضر های تأمین سرمایه کتشر
در تثبیت خواهند کرد. بیش از پیش  نیز در آیندهیافته و اقتصادی از طریق بازار سرمایه 

تأمین مالی از بازار سرمایه به سوی نظام مالی کشور های اخیر شاهد حرکت تدریجی  سال
نهادهای مالی فعال در  حضور طی سالیان آتی به مدد ،حرکترود این  یو انتظار م ایم بوده

 هایشرکت تامین سرمایه بانک ملت در سال .همچنان ادامه داشته باشد بازار سرمایه
گذاری مشتمل بر ارائه خدمات  گذشته توانسته گام مهمی در ارائه خدمات بانکداری سرمایه

و به برداشته ها  و مشاوره مالی و نظارت بر پروژهتامین مالی، مدیریت دارایی، ارزشگذاری 
های تامین سرمایه پیشرو در بازار سرمایه، نقش اساسی را در تامین  عنوان یکی از شرکت

. استمنابع مالی مورد نیاز صنایع مختلف بخصوص بخش انرژی کشور برعهده داشته 
م سهام، مسئوالن دریغ صاحبان محتر های بی هیئت مدیره ضمن ارج نهادن به حمایت

تک  محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و تمامی همکاران شرکت، از حسن همکاری تک
 نماید. عزیزان در جهت تحقق اهداف شرکت، تشکر و قدردانی می
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 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 اقتصاد جهانی -3

 يعملكرد اقتصاد نيتر فيعدرصد رشد كرد كه ض 3/2 به ميزان 2321در سال  اياقتصاد دنبر گزارش منتشر شده توسط بانک جهاني،  بنا
در ماه  شده ينيب شيپ يدرصد از نرخ رشد اقتصاد 2/3 ،2321در سال  ايدن يبود. نرخ رشد اقتصاد 233۲سال  يبحران اقتصاد بعد از ايدن

 نيا ليكه دلدرصد رشد كند  7/2اقتصاد جهان با نرخ  يدر سال جار حالت نيتر نانهيب در خوش رود يكمتر بود. انتظار م 2321ژوئن سال 
 ايدر دن يگذار هيسرما يدر سال جار رود ي. اگرچه انتظار ماستيدر حال گذار دن يدر حال توسعه و كشورها ياقتصادها ينسب يمساله بازساز

 معنادار نباشد. ينرخ رشد اقتصاد شيعامل در افزا نيا رينداشته باشد و تاث يرشد چندان
 توان يمساله را م نيا ليرو خواهند بود كه دلتورم روب نييو نرخ پا يرشد اقتصاد نيينرخ پا با چالش ايدن يصنعت يكشورها يدر سال جار

و  يصنعت يها كم در بخش يگذار هيرماس قبل دانست. يها نسبت به سال ايدر دن يگذار هيسرما نييو نرخ پا ياسيس يثبات يب شيافزا
 در را نداشته باشند. يمذكور توان رشد كاف يتا اقتصادها شود يها سبب م بخش نيا نييپا يور در كنار بهره يصنعت ياكشوره ياقتصاد
و انتظار  ديدرصد رس 1/2به  يقبل يدرصد كاهش نسبت به برآوردها 2/3با  يصنعت يكشورها ينرخ رشد اقتصاد يالديم 2321سال 

 درصد برسد. ۲/2به مرز  يصنعت ينرخ رشد اقتصادها يدر سال جار رود يم

 بینی رشد اقتصادی )منبع: بانک جهانی( پیش   2جدول 

 

 

 

 (یجهان بانک: منبع) یاقتصاد رشد نرخ روند   1 نگاره
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 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

كمترين مقدار  2321( در سال frontier marketبر گزارش بانک جهاني، نرخ رشد اقتصادي اقتصادهاي نوظهور و به ويژه اقتصادهاي بكر ) بنا
 تاكنون بوده است. 233۲-3ي از بحران اقتصاد

 

 

 (یجهان بانک: منبع) بکر و نوظهور یاقتصادها یاقتصاد رشد نرخ   2 نگاره

 كند كه سهم اقتصادهاي پيشرفته از اقتصاد دنيا در حال افزايش است. اين گزارش بيان مي
 

 

 (یجهان بانک:  منبع) ایدن یصادتاق رشد از کاال واردکنندگان و کاال صادرکنندگان شرفته،یپ یاقتصادها سهم   3نگاره 

  اقتصاد ایران -4

 شاخصهای مهم اقتصاد کالن -4-1

به تصويب مجلس  2334اسفند  25( در 2331-2533برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )
و اهداف كمّي اقتصاد كالن،  اسفند با انجام اصالحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد 22شوراي اسالمي و در 

 گذاري اين برنامه در جدول زير آمده است: هاي اقتصادي و منابع سرمايه زيربخش
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 1 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 های مهم اقتصاد کالن شاخص   3جدول 

 
 جمهوري اسالمي ايرانمنبع: قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 

 تورم -4-2

)معادل  2335% بوده است كه در مقايسه با نرخ تورم سال 3معادل  2334بر اساس گزارشات بانک مركزي، نرخ تورم ساالنه كشور در سال 
 باشيم.  ، شاهد كاهش آن مي%(2213

 
 
 )منبع: بانک مرکزی( گذشته سالدو  یط کشور نقطه به نقطه تورم و ساالنه تورم نرخ  - 4 نگاره 
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 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 اشتغال و بیکاری -4-3

اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري، به عنوان يكي از كشوري است، به گونه هاي اساسي اقتصاد هراشتغال و بيكاري، از جمله موضوع
است كه براي ارزيابي شرايط اقتصادي كشور مورد استفاده  ييهاشود. نرخ بيكاري يكي از شاخص يافتگي جوامع تلقي ميهاي توسعهشاخص
افزايش درصد  2215درصد به  22از نرخ  2335نسبت به سال  2334گيرد. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در سال قرار مي

 .يافته است
 

 

 )منبع: مرکز آمار ایران( درصد - بیکاری کل کشور خنر   5نگاره 

 

 بازار سرمایه  -4-4

تر از مقدار آن در فصل  پايينواحد  21333واحد رسيد كه نزديک به  771233به  2334شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال 
ماه  2هزار واحدي وارد شده بود از اولين روزهاي زمستان افت كرد و در  ۲3شاخص كل كه در نيمه دوم آذر ماه به كانال پاييز است. 

در بورس اوراق نيز ارزش معامالت انجام شده  2334، در سال 2335هزار واحد نوسان داشت. همانند سال  73هزار تا  71انتهايي سال بين 
روند شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران طي سه سال گذشته بهادار در زمستان بيش از پاييز بود و در آخرين ماه سال به اوج خود رسيد. 

 در نمودار زير نشان داده شده است.

 

 تهگذش سال سه یط تهران بهادار اوراق بورس کل شاخص روند   6نگاره 
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 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 را به نمايش گذاشته است. 2334نمودار زير ارزش ماهانه معامالت بورس اوراق بهادار تهران در سال 
 

 

 1315 سال در تهران بهادار اوراق بورس معامالت ماهانه ارزششاخص کل و    7نگاره 

 3ن آوردنوی های ره های مختلف؛ و پایگاه داده ق بهادار، شمارهمنبع: شرکت بورس اوراق بهادار تهران، گزارش عملکرد بازار اورا

 

 گذاری صنعت بانکداری سرمایه -5

 2112گذاری جهانی در سال  صنعت بانکداری سرمایه -5-1

 هاينمايند. در نمودار زير درآمد مهمترين بانکگذاري در چهار گروه محصوالت، اقدام به ارائۀ خدمات ميهاي سرمايهبه طور كلي بانک
 :شده، نشان داده شده است هبه تفكيک درآمد، سهم بازار از درآمد و سهم بازار محصوالت ارائ 2321گذاري در سال سرمايه

 

 2216های تأمین سرمایه در سال  مهمترین شرکت 8نگاره 

در جهان بالغ بر  2321در سال  گذاريهاي سرمايههمانطور كه در شكل زير نشان داده شده است مجموع درآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانک
حاليست كه  همراه بوده است. اين در درصدي 1/33 افزايشباشد كه اين رقم نسبت به دورۀ مشابه در سال قبل با ميليارد دالر مي ۲4

 . بوده استميليارد دالر  3/13در جهان بالغ بر  2324گذاري در سال  هاي سرمايه مجموع درآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانک
گذاري از آن خود نموده است و سپس مناطق  ، قارۀ آمريكا بيشترين درآمد را از بكارگيري و ارائۀ محصوالت بانكداري سرمايه2321در سال 

 .اند هاي دوم تا چهارم قرار گرفته( و ژاپن به ترتيب در رتبهAsia Pacific(، آسيا و اقيانوسيه )EMEAخاورميانه و شمال آفريقا )
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 12 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 های تأمین سرمایه به تفکیک مناطق جغرافیایی درآمد شرکت  1نگاره 

 
نسبت به مدت مشابه 2321گذاري به تفكيک هر كشور در سال هاي سرمايهدر نمودار زير روند و طيف درآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانک

-هاي سرمايهدرآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانک ميليارد دالر 73/3۲شود آمريكا با سال قبل نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي

ميليارد  43/3دالر، ژاپن با ميليارد  27/5ميليارد دالر، كانادا با  12/5ميليارد دالر، انگلستان با  27/23گذاري در رتبۀ نخست و سپس چين با 
 باشند.هاي دوم تا ششم ميميليارد دالر در رتبه 72/2و فرانسه با  دالر

 

 وند و طیف درآمدخدمات تأمین سرمایه به تفکیک کشورر 12نگاره 

هاي شود كه نرخ رشد ساالنۀ بانک گذاري دنيا، مشاهده ميهاي سرمايهبا بررسي روند يک دهۀ اخير درآمدهاي حاصل از ارائۀ خدمات بانک
 باشد. درصد مي 2/3گذاري بطور متوسط، سرمايه
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 13 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 مایه گذاری دنیا در یک دهه گذشتهروند درآمد خدمات بانکداری سر  11نگاره 

شود روند استفاده گذاري از هر يک از گروه محصوالت چهارگانه، مشاهده ميهاي سرمايههاي به عمل آمده از روند استفادۀ بانکبا بررسي
مشاهدۀ نمودار زير، روند بيشتر شده است. از سويي ديگر و با  2322بعد از سال ( M&Aادغام و تملک ) و (Bondاوراق قرضه ) از محصوالت

، به (M&Aادغام و تملک ) و (Bondاوراق قرضه )هاي بيانگر استفادۀ از روش 2321 سالگذاري در استفاده از محصوالت بانكهاي سرمايه
 باشند.عنوان مهمترين محصوالت مي

 

 2216روند استفاده از محصوالت بانکداری سرمایه گذاری در سال  12نگاره 

 

 

 های تأمین سرمایه به تفکیک خدمات درآمد شرکت  13نگاره 
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 14 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

ميليارد دالر  2/3و  3/3، 1/3،  2/5پي مورگان، گلدمن سَكس، بنک آو امريكا و مورگان استنلي به ترتيب هاي جيشركت 2321طي سال 
گذاري برتر دنيا در نه بانک سرمايه 23گذاري دنيا بر شمرده شدند. در جدول زير هاي سرمايهدرآمد كسب نمودند و به عنوان برترين بانک

  :نشان داده شده است 2321ماهۀ نخست سال 
 

 

 2216تأمین سرمایه دنیا در سال برتر ده شرکت   14نگاره 

صنعت بانک برتر در هر  4اند. همچنين ها كسب درآمد نمودهگذاري از آنهاي سرمايهجدول زير بيانگر مهمترين صنايعي هستند كه بانک
گذاري از آن كسب هاي سرمايهاست كه بانک بخشيشود بازارهاي مالي به عنوان مهمترين كه مشاهده ميز ارائه شده است. همانطورني

هايي هستند كه مورد توجه و بهداشت و درمان از ديگر بخش( High Techوري باال )آ با فنكنند و سپس حوزهاي انرژي، صنعت، درآمد مي
 باشند. ري ميگذاهاي سرمايهبانک

 

2216های تأمین سرمایه در سال  مهمترین صنایع پردرآمد برای شرکت 15نگاره 
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 15 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 2112در سال  در منطقه خاورمیانهگذاری  صنعت بانکداری سرمایه -5-2

ه در سال گذاري در منطقه خاورميان فريمن، درآمد حاصل از ارائه خدمات بانكداري سرمايه /بر اساس برآوردهاي موسسه تامسون رويترز 
و باالترين ميزان درآمد حاصل از ارائه درصد افزايش مواجه بوده  2۲با  2324ميليون دالر رسيد كه در مقايسه با سال  ۲/۲23به  2321

. اين در حالي است كه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات شود تاكنون محسوب مي 233۲گذاري در منطقه از سال  خدمات بانكداري سرمايه
نويسي اوراق  دهد. تعهدپذيره نشان مي 2324درصدي را در مقايسه با سال  23ميليون دالر رسيد و كاهش  3/233تملک به  ادغام و
برخوردار بوده است. اين در حاليست كه  در دوازده سال اخيرترين رشد  ميليون دالر رسيد كه از كم ۲/52درصد كاهش به  42اي با  سرمايه

گذاري منطقه را به  درصد درآمدهاي بانكداري سرمايه 45ميليون دالر رسيد. تسهيالت سنديكايي  3/235هي به نويسي اوراق بد تعهدپذيره
 خود اختصاص داده است. 

 

 انهیخاورم منطقه در یافتیدر یگذار هیسرما یبانکدار خدمات درآمد زانیم  16نگاره 

 

 

 خدمات کیتفک به انهیخاورم نطقهم در یگذار هیسرما یبانکدار خدمات ارائه درآمد  17نگاره 
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 16 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 باره شرکتکلیاتی در -2

 

 پیشینه -2-1

(، در Investment Banking) كشور   گذاري داري سرمايهبه عنوان سومين نهاد در صنعت بانكشركت تأمين سرمايه بانک ملت )سهامي خاص( 
باالترين ركن بازار اوراق بهادار است دريافت كرده، در مجوز تأسيس خود را از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار كه  23۲3شهريور ماه  ۲

ها و مؤسسات  و سرمايه اسمي يک هزار ميليارد ريال )نقداً پرداخت شده( در اداره ثبت شركت 334372با شماره  23۲3دي ماه  2۲
 د را آغاز نمود.با اخذ مجوز از سازمان بورس فعاليت خو 23۲3بهمن ماه  2۲غيرتجاري تهران به ثبت رسيد. شركت در 

 موضوع فعالیت شرکت -2-2

 باشد: موضوع فعاليت شركت به شرح ذيل مي
هاي ثانويه در حد امكانات  نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه نويسي، تعهد پذيره الف( موضوع فعاليت اصلي عبارت است از: پذيره

 مالي خود يا از طريق تشكيل سنديكا با ساير نهادهاي مشابه
 وضوع فعاليت فرعي عبارت است از:ب( م

 هايي از قبيل: ارايه مشاوره در زمينه -2
 بندي تأمين مالي همچنين مبلغ منابع مالي مورد نياز روش بهينه و زمان 2-2
 بندي عرضه اوراق بهادار روش و پيشنهاد زمان 2-2
 شود قيمت اوراق بهاداري كه توسط ناشر عرضه مي 2-3
 هادار و دريافت مجوز عرضه آنفرآيند ثبت اوراق ب 2-5
 فرآيند واگذاري اوراق بهادار 2-4
 ها و انجام كليه امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در اين زمينه پذيرش اوراق بهادار ناشر در هريک از بورس 2-1
 ها ادغام، تملک، تجديد ساختار سازماني و مالي شركت 2-7
 امور مديريت ريسک 2-۲
 بندي و انجام كليه امور اجرايي در اين زمينه به نمايندگي از آنها بندي توسط مؤسسات رتبه ها جهت رتبه كتسازي شر آماده 2-3
 گذاري امور سرمايه 2-23
 بندي و قيمتگذاري اوراق بهادار. ريزي، بودجه هاي جديد، توسعه، تكميل، برنامه گذاري خدمات مورد نياز شركتها در سرمايه 2-22
 يا مديريت فرآيند واگذاري اوراق بهاداربازاريابي و  -2
 انجام امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در زمينه ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه آن -3
 ها ارايه خدمات مربوط به طراحي و انتشار ابزارهاي مالي براي شركت -5
 ها ارايه خدمات مديريت دارايي -4
 گذاري در آنها هاي مزبور و سرمايه صندوق  گذاري و اداره اي سرمايهه ارايه خدمات مرتبط با صندوق -1
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 17 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 كارگزاري -7
 گري كارگزار/ معامله -۲
 سبدگرداني -3

 بازارگرداني -23
ها و مؤسسات مالي اعتباري معتبر و اوراق بهادار داراي  گذاري نزد بانک هاي سرمايه گذاري منابع مازاد شركت در سپرده سرمايه -22

 ها ولت و يا بانکتضمين د
 نويسي اوراق بهادار ها، مؤسسات مالي اعتباري و نهادهاي مالي براي شركت در پذيره ها، بيمه جلب حمايت بانک -22
 ها در تأمين منابع مالي و اعتباري كمک به شركت -23
 نامه.  ها جهت صدور، تأييد و قبول ضمانت كمک به شركت -25

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران -2-3

هزار ريالي بانام تمام پرداخت  يه اوليه شركت تأمين سرمايه بانک ملت يک هزار ميليارد ريال منقسم به يک ميليارد سهم عادي يکسرما
 باشند: شده بوده، سهامداران فعلي شركت به شرح زير مي

 

  

 ملت بانک هیسرما تأمین شرکت سهامداران بیترک   18نگاره 
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 18 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 
 شرح زير است:ه بتامين سرمايه بانک ملت ركت روند تغيير سرمايه ثبت شده ش

 ملت بانک هیسرما تأمین شرکت شده ثبت هیسرما رییتغ روند  4جدول 

 ردیف
 تاریخ تصویب

 افزایش سرمایه 

 سرمایه جدید

 )میلیارد ریال( 

 محل

 افزایش سرمایه 

 مطالبات سهامداران 152،1 22/24/1311 1

 رانمطالبات سهامدا 552،1 12/12/1311 2

 مطالبات سهامداران 222،2 21/12/1312 3

 مطالبات سهامداران 2،522 27/22/1314 4

 مطالبات سهامداران 3،222 16/21/1315 5

 
 

 

 

ملت بانک هیسرما تأمین شرکت شده ثبت هیسرما رییتغ روند   11نگاره 

 میلیارد ريال 00333
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 11 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 خدمات شرکت تأمین سرمایه بانک ملت -7

اساسنامه اين شركت مورد اشاره قرار  3كند، در ماده گذاران و مشتريان خود ارائه مي ملت به سرمايهخدماتي كه شركت تأمين سرمايه بانک 
 مجموعه خدمات شركت تامين سرمايه بانک ملت مطابق با شكل زير ارائه شده است:گرفته است. 

 

 

 مجموعه خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت  22نگاره 

 باشد: رمايه شامل موارد زير ميتأمين مالي از طريق بازار س

  سهامانتشار تأمین مالی از طریق 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران  2باشد. طبق ماده  هاي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، انتشار سهام مي يكي از روش

گذاران،  اسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايههاي تأمين سرمايه، به عنوان و مجلس شوراي اسالمي، شركت 23۲5مصوب آذر ماه 
هاي سهامي  نويسي و بازارگرداني را در فرآيند تأسيس و افزايش سرمايه شركت نويسي، تعهد پذيره هاي مشاوره عرضه، پذيره توانند فعاليت مي

 هاي سهامي خاص به عام ارائه نمايند. عام و تبديل شركت

 هیتأمین مالی از طریق اوراق بد 
و پس از بررسي طرح توسعه يا پروژه در اين خصوص، صكوك است.  اوراقهاي تأمين مالي، انتشار اوراق مشاركت و  يكي ديگر از روش

مزبور انتشار اوراق شركت تأمين سرمايه زمينه الزم جهت ، الزم احراز شرايطحصول اطمينان از و  متقاضيهمچنين وضعيت و عملكرد مالي 
 خدماتد نتوان تأمين سرمايه مي هاي شركتالزم به ذكر است در فرآيند انتشار اوراق مشاركت و صكوك، نمايد.  مياهم فربراي ناشر  را

 .ارائه نمايندرا  يبازارگردان ي ونويس پذيره  عرضه، تعهده مشاور
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 22 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 مروری بر عملکرد مالی -8

  :د تغيير اقالم آن، به شرح زير استاي سود و زيان شركت طي دو دوره مالي گذشته به همراه درص وضعيت مقايسه

 گذشته سال دو در ملت بانک هیسرما نیتام شرکت یمال عملکرد خالصه   5جدول 

  شرح
 درصد 

 تغییرات

 سال مالی منتهی به

 15/12/32 

 سال مالی منتهی به

 14/12/21 

 ميليون ريال ميليون ريال  درصد

  218،811 22،714 (12) سود صکوک حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و درآمد

 318،621 767،532 12 حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق مشارکت درآمد

 228،355 225،215 8  حاصل از بازاریابی خدمات مشاوره مالی درآمد

  314،642 341،152 1 دسپرده بانکی، مدیریت وجوه نق درآمد حاصل از سود

  82،212 121،811 58 نویسی حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره درآمد

  34،858 46،414 33 ها گذاری حاصل از سود سرمایه درآمد

  26،478 53،825 123 ها حاصل از کارمزد مدیریت صندوق درآمد

 22،611 14،761 (35) گذاری حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و ارزش درآمد

  4،447 112 (78) های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه خالص

 1،311،261 1،623،274 22 درآمدها جمع

 (42،111) (51،441) 22 حقوق و دستمزد کارکنان هزینه

 (32،135) (32،166) - اداری و عمومی های هزینه

 1،235،135 1،518،862 23 عملیاتیسود 

 (3،225) (443) (85) مالی های هزینه

 (2،225) 184 - های غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 1،221،125 1،518،621 23 حال تداوم فعالیت قبل از مالیات در سود

 (84،676) (84،117) 3/2 بر درآمد مالیات

 1،145،221 1،433،624 25 خالص سود
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 21 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 مروری بر عملکرد عملیاتی شرکت -9

 
 

 

 32/12/15 به یمنته یمال سال یبرا یمال یها نسبت  6 جدول

 های نقدینگی نسبت

 = نسبت جاری
  ورهدارایی جاری پایان د

= 56/4 
 بدهی جاری پایان دوره

 های بدهی نسبت

 = نسبت بدهی
 های پایان دوره جمع بدهی

= 29% 
 های پایان دوره جمع دارایی

 های سودآوری نسبت

 = ها بازده مجموع دارایی
 سود خالص

= 22% 
 های اول و آخر دوره متوسط جمع دارایی

     

 = بازده حقوق صاحبان سهام
 سود خالص

= 22% 
 متوسط حقوق صاحبان سهام اول و آخر دوره

     

 ها سایر نسبت

EPS (ریال) = 
 سود خالص

= 474 
 تعداد سهام در پایان دوره

 
 

    

 = حاشیه سود خالص
 سود خالص

= 49% 
 جمع درآمدها
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 22 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 نویسی و تأمین مالی خدمات تعهد پذیره -9-1

وكار شركت تا حد زيادي  شود و پايداري كسب ترين فعاليت تأمين سرمايه بانک ملت محسوب مي تأمين مالي، كليدينويسي و  خدمات پذيره
شود و  به اين فعاليت وابسته است. اين فعاليت در دو حوزه تأمين مالي از طريق انتشار سهام و تأمين مالي از طريق اوراق بدهي انجام مي

هاي آتي شركت  كند با توجه به ساختار سرمايه و وضعيت عملكرد و سودآوري متقاضي و همچنين برنامه تأمين سرمايه بانک ملت تالش مي
گرفتن  عهدها به متقاضي پيشنهاد دهد و با برترين روش تأمين مالي ر هزينه  ترين و كم ها، مناسب ها و پروژه برداري از طرح در مورد بهره

 زارگردان به اجراي آن كمک كند.باو  نويس نقش مشاور عرضه، متعهد پذيره
 ، در جدول زير ارائه شده است:صكوكفهرست اقدامات انجام شده در حوزه تأمين مالي از طريق اوراق 

 تأمین مالی از طریق اوراق صکوک  7جدول 

 بانی
 حجم اوراق

 )میلیارد ریال(
 تاریخ عرضه نقش شرکت تأمین سرمایه بانک ملت نوع

 24/3۲/2334 نويسي، بازارگرداني متعهد پذيره مرابحه 31333 2-اه اجتماعيوزارت تعاون، كار و رف

 2۲/22/2334 نويسي، بازارگرداني مشاور عرضه، متعهد پذيره مرابحه 3،433 2-وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 2۲/22/2334 نويسي، بازارگرداني متعهد پذيره اجاره 2،333 وزارت امور اقتصادي و دارايي

    40688 عجم

انجام شده  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيميليارد ريال براي  1،433در سال مالي گذشته تعداد دو پروژه تأمين مالي مرابحه جمعاً به مبلغ 
ه در مقايسه ميليارد ريال صورت پذيرفت ك 2،333به مبلغ  امور اقتصادي و دارايياست. همچنين يک پروژه انتشار اوراق اجاره براي وزارت 

 ايم. درصدي بوده 23۲براي شركت داناپتروريگ كيش، شاهد افزايش  2335ميليارد ريال اوراق اجاره در سال مالي  143با انتشار 
پيگيري شده  2334سال هاي معرفي شده از طريق انتشار ساير ابزارهاي تأمين مالي اسالمي هم در  عالوه بر اوراق فوق، تأمين مالي پروژه

 ه فهرست آن به شرح جدول زير است:است ك

 استاندارد یمواز سلف اوراق قیطر از یمال تأمین   8جدول 

 بانی
 حجم اوراق

 )میلیارد ریال(

 نقش شرکت

 تأمین سرمایه بانک ملت
 تاریخ عرضه اوراق

 31/35/2334 نويس و بازارگردان مشاوره پذيرش و عرضه، متعهد پذيره 21333 شركت پتروشيمي شيراز

 24/31/2334 نويس و بازارگردان متعهد پذيره 41333 كت بازرگاني دولتي ايرانشر

   70888 جمع

پتروشيمي شيراز و بازرگاني دولتي  هاي ، دو مورد تأمين مالي از طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد براي شركت2334در سال مالي 
ميليارد ريال(، شاهد افزايش  3،243رفت كه در مقايسه با سال مالي گذشته )به ميزان ميليارد ريال صورت پذي 7،333ايران جمعاً به مبلغ 

 ايم. درصدي بوده 224
 
 

 باشد:هاي در جريان جهت انتشار اوراق بدهي به شرح زير مي فهرست پرونده
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 23 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 )برآورد اولیه( های در جریان انتشار اوراق بدهی فهرست پرونده 1جدول 

 بانی
 حجم اوراق

 د ریال()میلیار

سهم 

 شرکت
 آخرین وضعیت نقش شرکت تأمین سرمایه بانک ملت نوع

 اجاره 2،743 3،433 سايپا
 نويسي، بازارگرداني متعهد پذيره
 ميليارد ريال 2،743سهم شركت 

 در جريان

 مرابحه 3،433 7،333 ايران خودرو
 نويسي، بازارگرداني متعهد پذيره
 ميليارد ريال 3،433سهم شركت 

 در جريان

 اجاره ۲43 ۲43 بازرگاني سايپا يدك
 نويسي، بازارگرداني متعهد پذيره

 ميليارد ريال ۲43سهم شركت 
 در جريان

 اجاره 3،333 3،333 هواپيمايي ماهان
 نويسي، بازارگرداني مشاوره عرضه، متعهد پذيره

 
 در جريان درخواست اطالعات

 اجاره 5،333 5،333 پتروشيمي پرديس
 نويسي، بازارگرداني هد پذيرهمشاوره عرضه، متع

 
 در جريان درخواست اطالعات

 مشاركت 2،333 2،333 سازمان مناطق آزاد قشم
 مشاوره عرضه، متعهد

 نويسي، بازارگرداني پذيره
 در جريان درخواست اطالعات

 است اطالعاتدر جريان درخو نويسي، بازارگرداني مشاوره عرضه، متعهد پذيره اجاره 2،333 2،333 آبادراهان پارس

 2،333 2،333 فوالد شرق كاوه
سفارش 
 ساخت

 در جريان درخواست اطالعات نويسي، بازارگرداني مشاوره عرضه، متعهد پذيره

 مرابحه 2،333 2،333 زامياد
 نويسي، بازارگرداني مشاوره عرضه، متعهد پذيره

 

در جريان انعقاد قرارداد و 
 درخواست اطالعات

    2،0،88 250268 جمع

هاي در حال تاسيس يا سهام  تقدم شركت نويسي سهام/ حق هاي مهم تأمين سرمايه بانک ملت در اين سال، تعهد پذيره از ديگر فعاليت
 اساس شرايط بازار سهام، متغير است. جديد ناشي از افزايش سرمايه بوده است. حجم اين فعاليت بر

 (الیر اردیلیم به مارقا) تقدم حق/ سهام قیطر از یمال تأمین   12جدول 

 نام شرکت
 موضوع

 قرارداد

 سرمایه

 قدیم

حجم 

 نویسی پذیره

 سرمایه

 جدید
 تاریخ

 2334 43،333 1،133 53،533 تقدم نويسي حق تعهد پذيره ملي صنايع مس ايران 

 2334 2،433 ۲33 733 تقدم نويسي حق تعهد پذيره بيمه نوين

 2334 21،333 ۲،333 ۲،333 تقدم نويسي حق تعهد پذيره بانک آينده

 620،88 ،60488 570688  

هاي ملي صنايع مس ايران، بيمه  تقدم ناشي از افزايش سرمايه براي شركت نويسي سهام/حق تعداد سه پروژه تعهدپذيره 2334در سال مالي 
نشانگر  2335ل مالي در ساو ت نشركت بانک سامان و بيمه تجارپروژه در مقايسه با دو  . اين موضوعنوين و بانک آينده صورت پذيرفت

 . باشد روند افزايشي فعاليت شركت در اين زمينه مي

 در دست انجام -(الیر اردیلیم به ارقام) تقدم حق/ سهام قیطر از یمال تأمین   11جدول 

 نام شرکت
 موضوع

 قرارداد

 سرمایه

 قدیم

حجم 

 نویسی پذیره

 سرمایه

 جدید
 تاریخ

 در جريان 35،333 23،253 23،713 تقدم نويسي حق تعهد پذيره بانک پارسيان
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 24 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 ها خدمات مشاوره عرضه در زمینه تأسیس شرکت  -9-2

عمومي   هاي سازمان بورس و اوراق بهادار )شامل دستورالعمل ثبت و عرضه انجام خدمات در اين حوزه با توجه به ضوابط و دستورالعمل
 شود: مرحله انجام مي 5مشاوران عرضه اوراق( در اوراق بهادار و ضوابط استفاده از خدمات 

 . مرحله مقدماتی،

 برگزاري جلسه معارفه با متقاضي و تشريح خدمات قابل ارائه از سوي تأمين سرمايه بانک ملت،
 سازی . مرحله آماده2

 هاي طرفين قرارداد، كردن وظايف و مسئوليت انعقاد قرارداد مشاوره و مشخص
 . مرحله اجرایی2

 فت مدارك و اطالعات مورد نياز براي بررسي برنامه يا طرح مؤسساندريا 

 بررسي برنامه يا طرح مؤسسان در مورد تأسيس شركت سهامي عام 

 صالح به منظور پيگيري مراحل قانوني نمايندگي قانوني مؤسسان نزد مراجع ذي 

 وكار شركت تهيه برنامه كسب 

 ررات سازمان بورس و اوراق بهادارتهيه طرح اساسنامه شركت مطابق با قوانين و مق 

 تهيه و تكميل بيانيه ثبت تأسيس شركت 

 نويسي تأسيس شركت تهيه طرح اعالميه پذيره 
 . مرحله بازاریابی و عرضه4

 بازاريابي و برگزاري جلسه معارفه 

 نويسي عرضه اوليه سهام شركت به روش حداكثر مساعي يا تعهد پذيره 

 ه شرح زير است:، بخدمات انجام شده در اين حوزه

 هاشرکت سیتأس یبرا عرضه مشاوره  12جدول 

 سرمایه شرکت )میلیون ریال( نام شرکت
 سال

 2/23/2334 43،333 توسعه صنعت كيميازر

 

 در دست انجام -هاشرکت سیتأس یبرا عرضه مشاوره  13جدول 

 سرمایه شرکت )میلیون ریال( نام شرکت
 سال

 در دست انجام 233،333 گروه نوآوران اميد كاسپين

 

 مشاور عرضه در افزایش سرمایه -9-3

توانند به عنوان مشاور عرضه اوراق بهادار در  هاي تأمين سرمايه مي طبق ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار، شركت
ين سرمايه بانک ملت، خدمات زير را به هاي سهامي عام بورسي يا غيربورسي، فعاليت كنند. در اين راستا تأم زمينه افزايش سرمايه شركت

 كند: مشتريان ارائه مي
 ،بررسي برنامه يا طرح موضوع تأمين مالي ناشر و ارايه مشاوره در مورد شيوه مناسب تأمين مالي 

 ،ارايه مشاوره در مورد قوانين و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تكاليف قانوني ناشر 
 وجيهي افزايش سرمايه،براي تهيۀ گزارش ت  ارايه راهنمايي 
 صالح در  بررسي اطالعات، مدارك و مستندات تهيۀ گزارش توجيهي و در صورت لزوم اخذ نظر كارشناسان يا اشخاص حقوقي ذي

 هاي ياد شده، مورد گزارش
 صالح، نظر نسبت به گزارش توجيهي به استناد رسيدگي و اظهارنظر كارشناسان يا اشخاص ذي اظهار 
  يا درخواست معافيت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،تهيۀ بيانيۀ ثبت 
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 25 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 صالح به منظور پيگيري مراحل قانوني افزايش سرمايه، نمايندگي قانوني ناشر نزد مراجع ذي 
 .تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 هیسرما شیافزا در عرضه مشاوره   14جدول 

 
 سرمایه قبلی موضوع قرارداد نام شرکت

 أمین افزایش سرمایهمنابع ت

 تاریخ اخذ مجوز سرمایه جدید
 ها و سود انباشته اندوخته مطالبات و آورده نقدی

 453 453 مشاوره عرضه داروسازي كوثر 2
 

2،3۲3 3۲/32/2334 

 1،133 53،533 مشاوره عرضه ملي صنايع مس ايران 2
 

43،333 35/33/2334 

 2،137 ۲33 مشاوره عرضه بيمه ميهن 3
 

2،433 35/33/2334 

 53،333 مشاوره عرضه بانک ملت 5
 

23،333 43،333 22/35/2334 

 2،354 2،134 مشاوره عرضه حفاري شمال 4
 

5،343 23/34/2334 

 24/34/2334 ۲33  533 533 مشاوره عرضه گذاري اعتبار ايران سرمايه 1

 22/3۲/2334 ۲23 253  4۲3 مشاوره عرضه داروسازي امين 7

 25/33/2334 533  553 43 مشاوره عرضه صنعتي غذايي زر توسعه ۲

 22/33/2334 533 73  333 مشاوره عرضه پمپ سازي ايران 3

 24/23/2334 33،2۲3 24،322  7،۲1۲ مشاوره عرضه ذوب آهن اصفهان 23

 
950675 ،20822 26052، ،440229 

 

ها صورت پذيرفته است كه اين ميزان در سال مالي قبل  ايش سرمايه شركتپروژه مشاوره عرضه در افز 23جمعاً تعداد  2334در سال مالي 
ميليارد  57،143، 2334ها در سال مالي  جمع كل مبلغ مشاوره عرضه صورت پذيرفته جهت افزايش سرمايه شركتمورد بوده است.  1از آن، 

 درصدي مواجه بوده است.  75رشد  با 2335ميليارد ريال براي سال مالي  27،522ريال بوده است كه در مقايسه با 

 در دست انجام -هیسرما شیافزا در عرضه مشاوره   15جدول 

 
 سرمایه قبلی موضوع قرارداد نام شرکت

 منابع تأمین افزایش سرمایه

 تاریخ اخذ مجوز سرمایه جدید

 ها و سود انباشته اندوخته مطالبات و آورده نقدی

 در حال انجام 2333  433 433 مشاوره عرضه ايران ارقام 2

 در حال انجام 224،333  74،333 43،333 مشاوره عرضه صنايع پتروشيمي خليج فارس 2

 در حال انجام 2،333  233 ۲33 مشاوره عرضه واسپاري ملت 3

 در حال انجام 2،433  2،433 2،333 مشاور عرضه بيمه ما 5

 خدمات  پذیرش -9-4

بورس يا فرابورس براساس درخواست متقاضي و تطبيق شرايط وي با شرايط و ضوابط هريک از  ها در هريک از بازارهاي پذيرش شركت
پذيرد. شرايط عمده عمومي و اختصاصي پذيرش در هريک از بازارهاي بورس و فرابورس )مطابق دستورالعمل پذيرش بازارها صورت مي

و  32/23/23۲1هاي آن به تاريخ ان بورس و اوراق بهادار و اصالحيهاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هيئت مديره سازم
عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و ، العمل پذيرشرهمچنين دستو

 ( آورده شده است.24/32/23۲۲اصالحيه بعدي آن به تاريخ 
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 26 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

هاي متقاضي پذيرش، تمامي يا بخشي از وظايف خود در فرآيند پذيرش را از طريق مشاوران پذيرش رمايه، شركتبر اساس مقررات بازار س
 دهند.كه داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام مي

 رشیپذ خدمات بابت ملت بانک هیسرما تأمین تجارب   16جدول 

 خدمات تبدیل سهامی خاص به عام -9-5

 امري عام سهامي به شخصيت حقوقي تغيير باشد، خاص سهامي فرابورس، ورس ياب در پذيرش متقاضي شركت حقوقي شخصيت كه صورتي در

 انجام شركت سهام معامالت آغاز و فرابورس فهرست نرخهاي بورس يا در شركت نام درج از پيش بايست مي مهم اين .گردد مي تلقي ضروري

 پذيرش، فرآيند انجام موازات به توانند مي پذيرش متقاضي انناشر و باشد نمي پذيرش ضروري درخواست ارائه مرحله در آن انجام شود؛ لذا

 دهند. انجام شركتها ثبت اداره در نيز را حقوقي شخصيت عمليات تغيير
هاي سهامي هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار سهام در زمان تبديل شركت 33/22/23۲7همچنين بر اساس مصوبه مورخ 

 پذير است.طريق مشاوران عرضه )شركت تأمين سرمايه( امكانخاص به عام تنها از 
 

 تیشخص لیتبد خدمات بابت ملت بانک هیسرما تأمین تجارب   17جدول 

 

 (BP) و کار کسب ( و برنامهFSسنجی ) گزارشات امکان -9-2

 هاي زير به منظور تأمين مالي انجام شده است:   سنجي براي طرح هاي امكان ارائه گزارش

 های گذشته سال در سنجی انجام شده های امکان پروژهتعداد    18جدول 

 شدهسنجی انجام  های امکان پروژهتعداد  سال

2333 2 

2332 3 

2332 5 

2333 1 

2335 4 

2334 4 

 21 جمع کل

 
 
 

 س یا فرابورسپذیرفته در بور موضوع قرارداد نام شرکت

 شركت به پرداخت ملت 
ثبت نزد سازمان بورس و پذيرش در 

 بورس اوراق بهادار تهران

نزد سازمان بورس و پذيرش در تابلو دوم بورس با  23/22/34به تاريخ  225۲3شماره ثبت 
 نماد پرداخت

 شمارة و تاریخ روزنامه رسمی تبدیل موضوع قرارداد نام شرکت

 22/22/2334مورخ  23353 حقوقي تبديل شخصيت شركت به پرداخت ملت
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 27 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

  ها طرح یسنج امکان   11جدول 

 
 وضعیتآخرین  عنوان طرح

 در دست اجرا طرح خريد پنج فروند هواپيما شركت پارس اقيانوس كيش )هواپيمايي پارس( 2

 در دست اجرا طرح احداث مخازن محصوالت پتروشيمي در فاز دوم عسلويه 2

 در دست اجرا طرح بيمارستان مهدي كلينيک 3

 كاملانجام  رح احداث پااليشگاه ميعانات گازي ستارۀ سبز سيرافط 5

 كاملانجام  طرح احداث بيمارستان جديد فارابي 4
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 28 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 گذاری ارزش -9-7

اي و دقيق  گذاري حرفه است و موفقيت خريداران و فروشندگان اوراق بهادار به ارزش  گذاري مربوط به سرمايهمالي هاي  گام اول همه فعاليت
گذاري، در يک معامله  اي بدون ارزش گذاران حرفه توان شاهد بود كه سرمايه رو، كمتر مي بستگي تام دارد. از اين گذاري، هاي سرمايه فرصت
هاي اقتصادي مشاركت كنند. تأمين سرمايه بانک ملت با توجه به برخورداري از تيم كارشناسي متخصص و  يا ادغام و تصاحب بنگاه  عمده
ترين  اي هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، حرفه هاي دولتي مشمول واگذاري و شركت ل شركتگذاري شام اي و تجربه ارزش حرفه

 كند: هاي زير، به مشتريان ارائه مي خدمات را در بخش
 گذاري سهام براي عرضه اوليه در بورس ارزش 
 گذاري سهام بلوكي ارزش 
 شده در بورس و فرابورس هاي پذيرفته گذاري سهام شركت ارزش 
 گذاري براي توثيق سهامارزشو  ها گذاري پروژه شارز 

 های گذشته سال در شده یگذار ارزش یها شرکتتعداد    22جدول 

 تعداد شرکت ارزشگذاری شده سال

2333 5 

2332 4 

2332 22 

2333 27 

2335 21 

2334 22 

 84 جمع کل

 1315در سال  شده یگذار ارزش یها شرکت   21جدول 

 متقاضی دهنام شرکت ارزشگذاری ش ردیف

 شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران  شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران   2

 شركت گروه مالي ملت شركت اطالع رساني ملت بازار  2

 شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا  3

 روه فن آوران هوشمند بهسازان فرداشركت گ شركت به پرداخت ملت  5

 شركت توسعه كسب و كار سبا شركت بيمه ملت   4

 شركت پتروشيمي پرديس شركت پتروشيمي پرديس  1

 شركت پتروشيمي پليمر آرياساسول شركت پتروشيمي مهر  7

 شركت صنعتي آرد زر شركت حمل و نقل زر ترابر ايرانيان  ۲

 شركت ليزينگ آريادانا شركت سرمايه گذاري بهمن  3

 شركت صنعتي آرد زر شركت سيلوهاي ذخيره سازي و فرآوري غالت زر  23

 شركت صنعتي آرد زر شركت صنعتي آرد زر  22

 شركت صنعتي آرد زر شركت صنعتي سموليناي زر  22

 معادن منگنز ايران شركت شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس  23

 شركت گروه مالي ملت شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه  25
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 21 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 متقاضی دهنام شرکت ارزشگذاری ش ردیف

 شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران  شركت كشتيراني درياي خزر   24

 شركت دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک شركت گروه صنعتي پاكشو  21

 شركت صنعت غذايي كورش شركت گروه صنعتي پاكشو  27

 شركت توسعه صنايع بهشهر شركت مديريت صنعت شوينده  2۲

 شركت پترو اميد آسيا  شركت معدني و صنعتي چادرملو  23

 شركت پترو اميد آسيا  شركت معدني و صنعتي گل گهر  23

 شركت واسپاري آتي نگر افام شركت واسپاري آتي نگر افام  22

 

 

 (تعداد) صنعت کیتفک به یارزشگذار خدمات 21 نگاره 

 

 

 (درصد) صنعت کیتفک به یارزشگذار خدمات 22 نگاره
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 32 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 خدمات بازارگردانی -9-8

و يا شبكه بانكي  است كه در بازار بورس/فرابورس بازارگردانترين وظيفه  كردن نقدشوندگي مناسب براي اوراق بهادار منتشرشده، مهم فراهم
 پذيرد: مي انجام

  یبازارگردان خدمات   22جدول 

 

 کننده بانی/ ناشر/ عرضه نوع اوراق
 حجم اوراق
 )میلیارد ریال(

 بازار عمر اوراق زمان انتشار

 بورس انرژی ساله 1 14/25/14 1،222 شرکت ملی نفت ایران سلف

 بورس انرژی ساله 1 21/27/14 2،222 شرکت ملی نفت ایران سلف

 بورس کاال ساله 1 23/28/14 252 بادانپتروشیمی آ سلف

 فرابورس ساله 4 11/12/14 652 دانا پتروریگ کیش اجاره

 مشارکت
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 

 )میدکو(
 فرابورس ساله 4 25/21/13 2،222

 شبکه بانکی ساله 4 21/12/11 5،222 نفت مناطق مرکزی مشارکت

 شبکه بانکی ساله 4 25/28/15 3،222 1 –اه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رف مرابحه

 فرابورس ساله 4 18/11/15 3،522 2 –وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مرابحه

 فرابورس ساله 4 18/11/15 2،222 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره

 بورس کاال ساله 1 26/24/15 2،222 پتروشیمی شیراز سلف

 

 و فروش مجدد اوراق بهادار خدمات بازاریابی -9-9

 سرمايه بانک ملت انجام شده است: دهنده حجم اوراقي است كه بازاريابي و فروش مجدد آن توسط شركت تأمين جدول زير نشان

 بهادار اوراق مجدد فروش و یابیبازار خدمات   23جدول 

 نوع اوراق
 حجم اوراق
 )میلیارد ریال(

 بازار

 شبکه بانکی 277 مشارکت ریالی
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 31 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 تعهدات مالی آتی شرکت -9-11

شوند، تعهدات شركت در مقابل خريداران و همچنين بورس يا  هاي چند ساله امضا مي از آنجا كه قراردادهاي بازارگرداني معموال براي دوره
ر قرارداد است كه بر اساس كند كه مشروط به شرايط تعيين شده د فرابورس، محدود به دوره انتشار اوراق نيست و تا سررسيد ادامه پيدا مي

 شود. تعهدات مالي آتي شركت در حوزه بازارگرداني بشرح جدول زير است: توافق با فرابورس، تعيين مي

 یبازارگردان حوزه در شرکت یآت تعهدات   24جدول 

 نماد کننده بانی/ ناشر/ عرضه نوع اوراق
 حجم اوراق

 )میلیارد ریال(
 سررسید اوراق

 25/8/11 3،222 * 1 –ون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعا مرابحه

 18/11/11 3،522 1سالمت 2 –وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مرابحه

 18/11/11 2،222 23اجاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره

 25/21/16 2،222 2ومدکو توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( مشارکت

 26/24/16 2،222 1عشیراز رازپتروشیمی شی سلف

 11/12/18 652 18صدانا دانا پترو ریگ کیش اجاره

 اين اوراق در شبكه بانكي منتشر گرديده است. *



  

      

 

 1315اسفند  32فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به گزارش  

 

 32 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 مدیریت نظارت بر پروژه ها )دفتر انرژی( -9-11

مالي اعطايي از طرف بانک با هدف نظارت بر تخصيص بهينه منابع  2333ها فعاليت خود را از ارديبهشت سال  دفتر مديريت نظارت بر پروژه
هاي عملياتي، هاي بزرگ آغاز نموده است. فعاليت اصلي اين دفتر شامل كنترل پيشرفت فيزيكي، كنترل هزينهها و پروژهملت در طرح

 هاي تحت نظارت دفتر انرژي به شرح زير است: باشد. پروژهها ميها و پروژههاي عملياتي طرحآزمايي هزينه بررسي و راستي

  میلیون بشکه بندر گنااه    01طرح احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت–  POA10     میلیاار    051گاااری طارح حاده      )باروهر  اهییاه مارما ه

ت میلیار  تومان اضاافه ه معات تساهیال    01مال از مشارکت مبلغ  2میلیار  تومان ه پس از گاشت حده   051باشد، تسهیالت اعطائی  ر ابتدا تومان می

باشاد ه  طای   مای  2/99های مهندمی، خر د ه امرا اختصاص  افت. شرهع نظاارت از  میلیون تومان افرا ش  افت. طیق مصوبه تسهیالت به بخش 091به 

 ا امه  افت.  ر ا ن مدت پیشرفت فیز کی ه مایی پرهژ  گزارش ه هعچنین صورت هضاییت هاا ماور  بررمای  ارار      0995مال تا پا ان امفند  9حده  

پارهژ  افتتااح    -باه باناا اعاالم گر  اد     0995افتتاح ه اتعام پرهژ  به هعرا  تا ید تتعه  سا  تساهیالت  ر امافند ماا       0995گرفت. پرهژ   ر بهعن ما  

 گر  د   ه  ر مرحله پر اخت وخر ن  س  تسهیالت می باشد(

  پرهژ  فاز  هم تغلیظ مس مر چشعه– NIC10    میلیون  وره به بخش خر د کاالی ارزی امات. هعارا     01 هم مونگون )مبلغ تسهیالت مشترک با فاز

باه مرحلاه را  انادازی ه     99میلیاون  اوره هز ناه کار  بررمای ه راماتی وزماائی گر  اد. پارهژ   ر بهعان            10با کنترل پیشرفت پرهژ  فیز کی، حده  

 مت.(انجام ه پرهژ  به اتعام رمید  ا 0990 هی رمید  ه هصول مطایبات  ر  خوراک

  پرهژ  فاز  هم تغلیظ مس مونگون– NIC10    میلیون  وره به بخش خر د کاالی ارزی امت. هعارا    01)مبلغ تسهیالت  مشترک با فاز   هم مرچشعه

زی ه انادا  باه مرحلاه را    99وزماائی گر  اد. پارهژ   ر بهعان      ون  اوره هز ناه کار  بررمای ه راماتی     میلیا  10با کنترل پیشرفت پرهژ  فیز کای، حاده    

 انجام ه پرهژ  به اتعام رمید  امت.( 0990 هی رمید  ه هصول مطایبات  ر  خوراک

  طرح پاال شگا  متار  خلیج فارس– PGS10   میلیاون  اوره ه مبلاغ     0191هاای با یعاناد    میلیون  اوره، هز ناه   9011گااری کل طرح   )بروهر  مرما ه

های خر اد ه تایمین کااال ه امارا تخصایت  افتاه امات. شارهع         که طبق مصوبات بانا به بخشمیلیون  وره امت  151تسهیالت کنونی )مرحله  هم( 

 551مبلاغ   میلیون  وره  ر بخش خر د ه معیاً 900کر   ر بخش امرا،  میلیون  وره هز نه 299حده   0995ه تا پا ان مال  0990نظارت از ابتدای مال 

  مت انجام امت.میلیون  وره بررمی ه پر اخت شد  امت. پرهژ   ر 

 خ  یویه ق شهرها ه رهمتاها از طر عاند یبه با  یطرح گازرمان CNG ,  هارهش ر ه ما  – NIG15   باشاد.   مال می 9بعدت  00/92مرای طرح از )شرهع ا

باو     90مدت  ا مال  ر مال میلیار  تومان به  0211میلیار  تومان ه میزان تسهیالت بانا ملت   01511گااری طرح حده   بروهر  اهییه کل مرما ه

باه باناا ارماال شاد.      0995خدمات نظارت بر امرا، با باز  دهای هفتگی انجام ه وخار ن گازارش ه تا ید اه هز ناه کار   ر بهاار         90امت.  ر مال 

 (.تسهیالت ه زمان مشارکت به اتعام رمید  هیی پرهژ  هعچنان  ر حال انجام امت

  انتقال گاز  00ه  1پارس منوبی ه خ  یویه مرامری  20ایی  00ه تکعیل فازهای طرح تومیه مامت ه  کپارچه امرا– TSK11    شرهع امارای طارح از(

میلیاار   الر از تساهیالت    5/0میلیار   الر ه میزان تسهیالت بانا ملات    91گااری طرح حده   مال امت. بروهر  اهییه کل مرما ه 9مدت ه ب  11/90

اکناون   پرهژ  به شرکت ابالغ گر  اد ه ها    0995بانا های مپه، پارمیان ه ملت به عاملیت بانا ملت امت.  ر امفند ما  میلیار   الری  0مند کا ی 

 باشد.(  ر مرحله عقد  رار ا  ه هعاهنگی انجام نظارت می

 نظارت تحت ها پروژه التیتسه یکل تیوضع   25جدول  

 

 

 نوع تسهیالت
 ریالی

 )میلیارد تومان(
 ارزی
 ورو()میلیون ی

 یارز
 )میلیون دالر(

 2،433 733 2،341 مبلغ کل تسهیالت

 3 137 2،341 کرد بررسی شده میزان هزینه
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 33 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 گذاری های سرمایه مدیریت صندوق -9-12

گذاري از جمله صندوق  هاي سرمايه صندوق يكي ديگر از خدمات قابل ارائه توسط تأمين سرمايه بانک ملت، تشكيل و مديريت انواع
گذاري در طال و ارز است. خدمات قابل ارائه  گذاري مشترك با درآمد ثابت و صندوق سرمايه گذاري مشترك در سهام، صندوق سرمايه سرمايه

ق )دارنده واحدهاي در اين حوزه، شامل پذيرش اركاني چون مدير صندوق، متولي صندوق، ضامن صندوق، مشاور تأسيس و موسس صندو
گيرد.  گذاري ممتاز( است كه تأمين سرمايه بانک ملت به تناسب موضوع، يک يا چند ركن از اركان ياد شده را بر عهده مي سرمايه
س و گذاري، عالوه بر ايجاد درآمد براي شركت، ابزار بسيار موثري براي بازارگرداني اوراق بهادار پذيرفته شده در بور هاي سرمايه صندوق

 گذاري تحت مديريت شركت تأمين سرمايه بانک ملت در جدول زير آمده است: هاي سرمايه فرابورس هستند. صندوق
 

 ملت بانک هیسرما نیتأم تیریمد تحت گذاریهیسرما هایصندوق   26جدول 

 سمت تأمین سرمایه بانک ملت نوع صندوق نام صندوق

 مدیر و موسس سودبینی  با درآمد ثابت و با پیش ملت آتیه

 مدیر و موسس بینی سود با درآمد ثابت و با پیش اندوخته ملت

 مدیر و موسس بینی سود با درآمد ثابت و با پیش اوج ملت

 مدیر بازارگردانی سهام بازارگردانی اختصاصی ملت
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 34 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 آتیه ملت  گذاری صندوق سرمایه

  گذاري سرمايه هاي از نوع صندوقبا دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار  23/34/2333در تاريخ  آتيه ملتگذاري  وق سرمايهصند
نزد  27375بورس و شماره نزد سازمان  23۲34با شماره  است كه ،23۲5قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  2ماده  23موضوع بند 
به صندوق بادرآمد  24/22/32اين صندوق پس از اخذ مجوزهاي الزم از سازمان بورس از تاريخ  .به ثبت رسيده است ها ركتاداره ثبت ش

% است و پرداخت سود نيز در پايان هر فصل انجام 2۲بيني شده اين صندوق حداقل  . بازده پيشه استبيني سود تبديل شد ثابت و با پيش
 گيرد. مي

 ملت آتیه یگذار هیسرما وقصند ارکان   27جدول 

 شركت تأمين سرمايه بانک ملت مدیر صندوق

 بانک ملت ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت

 گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه متولی صندوق

 32/12/1315 خیتار در ملت آتیه صندوق تیوضع   28 جدول

 های صندوقکل خالص ارزش دارایی میلیارد ریال 267

 های ممتاز گواهیاد تعد 80888،

 های عادی گواهیتعداد  2470792

 دارنده گواهی اشخاص حقیقی تعداد 2،0797

 دارنده گواهی اشخاص حقوقی تعداد 7

 ملت آتیه گذاری سرمایه صندوق بازده   21جدول 

 تاریخ
خالص ارزش هر واحد 

 گذاری )ریال(  سرمایه

خالص ارزش دارایی 

 صندوق)میلیون ریال(

 شده اساییبازده شن

 

21/12/1312 2،355،233 2۲4،173 715% 

32/12/1311 2،211،322 353،732 2212% 

21/12/1312 333،245 337،۲3۲ 2717% 

21/12/1313 2،353،33۲ 374،۲12 2513% 

21/12/1314 2،343،124 377،257 2۲17% 

32/12/1315 2،355،213 347،732 2113% 
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 35 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 تاندوخته مل  گذاری صندوق سرمایه

با  32/22/2333در تاريخ بيني سود است كه  گذاري با درآمد ثابت و با پيش از نوع صندوق سرمايه اندوخته ملتگذاري  صندوق سرمايه
قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه  2ماده  23گذاري موضوع بند  دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمايه

به ثبت  ها نزد اداره ثبت شركت 2۲۲23سازمان بورس و شماره نزد  22325 ، فعاليت خود را آغاز كرد. اين صندوق با شماره23۲5سال 
 گيرد. % است و پرداخت سود نيز در پايان هر ماه انجام مي2۲بيني شده اين صندوق حداقل  بازده پيش .رسيده است

 ملت اندوخته یگذار هیسرما صندوق ارکان   32جدول 

 شركت تأمين سرمايه بانک ملت مدیر صندوق

 بانک ملت ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت

 گذاري آرمان آتي مشاور سرمايه متولی صندوق

 

 32/12/1315 خیتار در ملت اندوخته صندوق تیوضع   31 جدول

 

 های صندوقکل خالص ارزش دارایی میلیارد ریال 22،278

 های ممتاز گواهیتعداد  12،222

 های عادی گواهیتعداد  21،138،362

 دارنده گواهی اشخاص حقیقی تعداد 22،211

 دارنده گواهی اشخاص حقوقی تعداد 157

 

 ملت اندوخته گذاری سرمایه صندوق بازده   32جدول 

 تاریخ
خالص ارزش هر واحد 

 گذاری )ریال(  سرمایه

خالص ارزش دارایی 

 صندوق)میلیون ریال(

 شده بازده شناسایی

 

32/12/1311 2،3۲7،۲13 12،317 2213% 

21/12/1312 2،345،333 2۲1،333 2213% 

21/12/1313 2،345،۲71 233،337 2217% 

21/12/1314 2،34۲،217 23،4۲3،245 2511% 

32/12/1315 2،324،333 22،277،433 231۲3% 
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 36 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 اوج ملت  گذاری صندوق سرمایه

با دريافت  22/35/2332در تاريخ گذاري با درآمد ثابت و با تضمين سود است كه  وق سرمايهاز نوع صند اوج ملتگذاري  صندوق سرمايه
قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  2ماده  23گذاري موضوع بند  مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمايه

به ثبت رسيده  ها نزد اداره ثبت شركت 235۲5سازمان بورس و شماره نزد  22374 ، فعاليت خود را آغاز كرد. اين صندوق با شماره23۲5
بيني سود تبديل  به صندوق بادرآمد ثابت و با پيش 34/23/2335اين صندوق پس از اخذ مجوزهاي الزم از سازمان بورس از تاريخ  .است

 گيرد. پايان هر ماه انجام مي % است و پرداخت سود نيز در2۲بيني شده اين صندوق حداقل  شد. بازده پيش

 ملت اوج یگذار هیسرما صندوق ارکان   33جدول 

 شركت تأمين سرمايه بانک ملت مدیر صندوق

 بانک ملت ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت

 گستر گذاري نيكي شركت مشاور سرمايه متولی صندوق

 

 32/12/1315 خیتار در ملت اوج صندوق تیوضع 34 جدول

 های صندوقکل خالص ارزش دارایی د ریالمیلیار 45،381

 های ممتاز گواهیتعداد  12،222

 های عادی گواهیتعداد  44،646،764

 دارنده گواهی اشخاص حقیقی تعداد 11،324

 دارنده گواهی اشخاص حقوقی تعداد 218

 

 ملت اوج گذاری سرمایه صندوق بازده   35جدول 

 تاریخ
خالص ارزش هر واحد 

 ی )ریال(گذار  سرمایه

خالص ارزش دارایی 

 صندوق)میلیون ریال(

 شده بازده شناسایی

 

32/12/1311 2،373،323 ۲4،337 23113% 

21/12/1312 2،324،713 32،334 23131% 

21/12/1313 2،312،313 73،4۲2 24134% 

21/12/1314 2،32۲،4۲1 42،123 23153% 

32/12/1315 2،321،335 54،3۲۲،۲17 23123% 
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 37 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 اختصاصی بازارگردانی ملت  گذاری دوق سرمایهصن

با دريافت مجوز از  23/22/2335در تاريخ بازارگرداني است كه  هاي از نوع صندوق اختصاصي بازارگرداني ملتگذاري  صندوق سرمايه

، 23۲5ار مصوب آذر ماه سال قانون بازار اوراق بهاد 2ماده  23گذاري موضوع بند  سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمايه

  .به ثبت رسيده است ها نزد اداره ثبت شركت 3۲342سازمان بورس و شماره نزد  22523 فعاليت خود را آغاز كرد. اين صندوق با شماره

 ملت اختصاصی بازارگردانی ملت یگذار هیسرما صندوق ارکان   36جدول 

 شركت تأمين سرمايه بانک ملت مدیر صندوق

 گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه دوقمتولی صن

 بانک ملت، بيمه ما، واسپاري ملت سهام موضوع بازارگردانی
 

 21/12/1315 خیتار در ملت اختصاصی بازارگردانی صندوق تیوضع 37 جدول

 های صندوقکل خالص ارزش دارایی میلیارد ریال 1،116

 های ممتاز گواهیتعداد  22،222

 های عادی واهیگتعداد  1،861،172

 دارنده گواهی اشخاص حقیقی تعداد -

 دارنده گواهی اشخاص حقوقی تعداد 2

 

 ملت اختصاصی بازارگردانی گذاری سرمایه صندوق بازده   38جدول 

 تاریخ
خالص ارزش هر واحد 

 گذاری )ریال(  سرمایه

خالص ارزش دارایی 

 صندوق)میلیون ریال(

 شده بازده شناسایی
 

32/12/1315 475،435 2،234،۲21 5215-% 
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 38 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 دهد: هاي تحت مديريت شركت تأمين سرمايه بانک ملت را نشان مي اي صندوق جدول زير وضعيت مقايسه
 

 ملت بانک هیسرما نیتأم تیریمد تحت هایصندوق تیوضع سهیمقا   31جدول 

 نام صندوق
های  ارزش دارایی

 صندوق)میلیارد ریال(

 تعداد

 شعب

 د اشخاصتعدا

 حقوقی

 تعداد اشخاص

 حقیقی

آخرین قیمت 

 ابطال )ریال(

تعداد واحدهای 

 گذاری سرمایه

 357،712 2،355،213 21،717 7 56 357 ملت آتیه

 21،148،362 2،324،333 22،211 157 1،622 22،278 اندوخته ملت

 44،656،764 2،321،335 11،324 218 1،622 45،381 اوج ملت

 1،881،172 574،514 - 2 1 1،116 بازارگردانی ملت

 

 گری کارگزاری و معامله -9-13

درصد از سهام شركت كارگزاري  42موضوع فعاليت خود، اقدام به خريد  ۲و  7شركت تأمين سرمايه بانک ملت در راستاي اجراي بندهاي 
ده، نقش مهمي در تكميل زنجيره ارزش بانک ملت كرده است. شركت كارگزاري بانک ملت با كمک به عرضه و بازارگرداني اوراق منتشر ش

 شود. كند و از سوي ديگر، با اجراي وظايف قانوني تعريف شده، باعث خلق ارزش براي شركت اصلي مي تأمين سرمايه ايفا مي
ثبت  اداره ريال در ميليون 233سرمايه اوليه  با 233333تحت شماره  21/37/2372)سهامي خاص( در تاريخ  بانک ملتشركت كارگزاري 

 بورس دفتر مركزي، دفتر شامل تهران در شركت شعب باشد. ميليارد ريال مي 223سرمايه فعلي اين شركت ها به ثبت رسيده است.  شركت
 شعبه داراي نيز كرج و اصفهان تبريز، مشهد، شهرهاي در اين بر عالوه و بوده آرژانتين معامالتي تاالر و حافظ معامالتي ايستگاه كاال،
 .باشد مي
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 31 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 تبلیغات -9-14

 
 

 برخي از اقداماتي كه در زمينه بازاريابي صورت گرفت به شرح زير بوده است:

 سرمايه و اقتصادي هاي تخصصي در بازار ها و روزنامه انسجام تبليغات در مجله 

 ارسي و انگليسي ف بودن قالب و محتواي سايتهاي انگليسي و فارسي با توجه به مجزا مشاوره طراحي و اجراي وب سايت نظارت و

 تامين سرمايه 

  پيشنهاد تهيه و توليد سررسيد اختصاصي تامين سرمايه 

 هاي معتبر  ها و نمايشگاه تهيه كاتالوگ اختصاصي به زبان انگليسي در جهت استفاده در جلسه 

 (شركت مايشگاه وطراحي و اجراي بنرهاي تبليغاتي جهت استفاده در نت واحدهاي سازماني، بصورت مجزا )تبليغا 

  انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايههاي  سازي آگهي طراحي و آماده 
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 42 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 نظام راهبری شرکت -11

 ساختار هیئت مدیره -11-1

 عبارتند از:تامين سرمايه بانک ملت اعضاي هيئت مديره شركت 
 

 تامین سرمایه بانک ملت شرکت مدیره ئتیه یاعضا بیترک   42جدول 

 سمت یندهنما نام و نام خانوادگی ردیف

 گروه مالي ملت پور غالمرضا زال 2
 رئيس 

 هيئت مديره

 بانک ملت  بهمن اسكندري 2
 نايب رئيس 
 هيئت مديره

 واسپاري ملت محمد غالمي 3
 عضو 

 هيئت مديره موظف

 سرپرست - مسعود سلطان زالي بگلو 5

 

 تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات -11-2

 جلسه بوده است. 7تعداد جلسات هيئت مديره در سال مالي مورد گزارش، 
 

 حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره -11-3

مديره نيز توسط مجمع  پاداش هيئتو شود. ميزان حق حضور  شركت تعيين مي شركت گروه مالي ملتعامل توسط حقوق و مزاياي مدير
 شود. تعيين مي
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 41 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 ساختار سازمانی -11-4

 

 

 ساختار سازمانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت   24نگاره 
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 42 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 

 فعالیت های توسعه منابع انسانی -11-5

س، شركت تأمين سرمايه بانک ها است. بر اين اسا محور، نيروي انساني متخصص و باتجربه آن هاي دانايي هاي مهم شركت يكي از ويژگي
ملت، نيروي انساني متخصص مورد نياز واحدهاي تخصصي خود را از بين نخبگان دانشگاهي و كارشناسان باتجربه بازار سرمايه به خدمت 

 ر نمودار زير نمايش داده شده است:گرفته است كه تركيب آن د
 

 بانک ملت ترکیب تحصیالت نیروی انسانی شرکت تامین سرمایه   41 جدول

 درصد تعداد تحصیالت ردیف

 23 3 دكتري  2

 55 27 كارشناسي ارشد 2

 33 23 كارشناسي 3

  31 جمع کل

 

آموزش در راستاي تعالي سازماني و توانمندسازي كاركنان از ديگر اهداف شركت بود كه در اين حوزه پيگيري شده است. در همين ارتباط، 
كارشناسان و مديران مجموعه در دستور كار قرار گرفته و به فراخور فعاليت شركت و فعاليت اختصاصي هاي كاربردي ويژه  مجموعه آموزش
 هاي كاري، در داخل يا خارج از مجموعه اجرا شده است. هر يک از گروه

 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی -11-2

موسسهه  و خدمات مالي فاطر به عنوان حسابرس و  بر اساس راي سهامداران در مجمع عمومي ساالنه سال مالي گذشته، مؤسسه حسابرسي
الزحمه حسابرس هم بر اساس تصميمات مجمهع سهال گذشهته     اند. ميزان حق البدل انتخاب شده به عنوان بازرس علي رسي بهراد مشاربحسا

 تعيين شده است.

 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت -11-7

توان از طريق قراردادهاي بازارگرداني و  تغييرات نرخ بهره است كه ميهاي شركت، ريسک  بيني براي فعاليت پيش  قابل  ترين ريسک مهم
 ها، آنرا كنترل نمود.  تضامين ارائه شده در صندوق

 

 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود -11-8

ل ترازنامهه،  هاي مالي شهام  هيئت مديره تقاضا دارد، سهامداران محترم با توجه به گزارش بازرس محترم قانوني و حسابرس مستقل، صورت
را  33/22/2334سود و زيان، صورت سود و زيان انباشته و صورت جريان وجوه نقد و اطالعات تكميلي ارائهه شهده دوره مهالي منتههي بهه      

  موافقت كنند. درصد ۲3هاي آتي شركت، با پيشنهاد تقسيم سود به ميزان  تصويب فرمايند. همچنين تقاضا دارد با توجه به برنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      

 

 1315اسفند  32فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به گزارش  

 

 43 صفحه

 شرکت تامین سرمایه بانک ملت )سهامی خاص(

 شرکت های آتی برنامه -11

  تأمین مالی اتتوسعه خدم 

  تأمين مالي از طريق بازار سرمايه پذيرش تعهدات در حوزۀ سهم بازار افزايش 

  و انتشار ابزارهاي تأمين مالي جديدطراحي 

  پذيرفته شده در بورسهاي  شركت سهامنويسي  تعهد پذيرهمؤثر در بازار ارائۀ خدمات حضور 

  بهادارتوسعه فعاليتهاي بازاريابي و بازارگرداني اوراق 

 برندگذاري  هاي ارزش توسعه فعاليت 

 ادغام و تملک هخدمات مشاوره در زمين 

 گذاري و عرضه سهام شركتهاي مشمول واگذاري گروه ارزش 

 توسعه نهادهای مالی 

  گذاري موجود هاي سرمايه صندوقو بهبود توسعه 

 طال گذاري سرمايه  اندازي صندوقتأسيس و راه 

 جسورانه گذاري سرمايه  اندازي صندوقتأسيس و راه 

 هاي داخلي المللي براي تأمين مالي پروژه گذاري بين هاي سرمايه مشاركت با بانک 

 تحقیق و توسعه 

 المللي مرتبط ي بينو نهادها ها انجمن ارتباط با و تالش در جهت عضويت 

 يدجد ي مالي و خطوط كسب وكارنهادها ،طراحي و پيشنهاد ابزارها 

 هاي خارجي و مشترك المللي ارزي در بورس ايجاد زمينه انتشار اوراق بين مطالعه و 

  آتي هاي همكاري گذاران خارجي و بررسي زمينه ا سرمايهانجام مذاكرات ب 

 كاركنان نياز مورد آموزشي هاي دوره و برگزاري آموزشي كاركنان نيازهاي تعيين و بررسي 


