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منتهي به  2334/22/33بر پايه سوابق ،مدارك و اطالعات موجود تهيه و تقديم ميشود.
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است.
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شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -1گزیده اطالعات
جدول  1گزیده اطالعات مالی شرکت

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

دوره مالی  6ماهه

سال مالی منتهی به

دوره مالی  8ماه و  3روزه

1315/12/32

1314/12/21

1313/12/21

1312/12/21

منتهی به 1311/12/32

1311/6/31

منتهی به 1312/6/31

الف) اطالعات عملكرد مالي طي دوره (ميليون ريال)

درآمد خالص

1/623/275

1/311/261

1/658/678

1/855/844

776/225

543/382

117/881

سود عملياتي

1/518/862

1/235/135

1/546/722

1/785/411

627/172

411/277

181/532

درآمدهاي غيرعملياتي

184

()2/224

52

54

()184

246

-

سود خالص

1/433/624

1/145/228

1/262/226

1/311/367

517/811

427/876

186/871

تعديالت سنواتي

()132/766

()161/761

18/213

()1/148

()384

-

-

وجه نقد حاصل از فعاليتهاي
عملياتي

223/261

622/478

3/224/726

()871/524

624/841

442/211

247/622

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

جمع داراييها

6/645/822

5/726/482

4/414/347

6/251/816

2/761/467

1/826/571

1/331/564

جمع بدهيها

1/157/223

1/451/521

666/185

2/586/176

621/113

112/116

144/685

سرمايه ثبت شده

3/222/222

3/222/222

2/222/222

1/552/222

1/152/222

1/222/222

1/222/222

جمع حقوق صاحبان سهام

4/688/577

4/254/173

3/828/162

3/472/122

2/131/554

1/613/655

1/186/871

ج) نرخ بازده تعديل شده ساالنه (درصد)

نرخ بازده داراييها

21

22

24

23

11

24

14

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

31

27

28

42

24

27

16

تعداد كاركنان در پايان سال (نفر)

31

36

34

د) ساير اطالعات

33

21
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صفحه 5

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -2پیام هیئت مدیره

شرکتهای تأمین سرمایه در حال حاضر جایگاه مناسب خود را در تأمین مالی بنگاههای
اقتصادی از طریق بازار سرمایه یافته و در آینده نیز بیش از پیش تثبیت خواهند کرد .در
سالهای اخیر شاهد حرکت تدریجی نظام مالی کشور به سوی تأمین مالی از بازار سرمایه
بودهایم و انتظار میرود این حرکت ،طی سالیان آتی به مدد حضور نهادهای مالی فعال در
بازار سرمایه همچنان ادامه داشته باشد .شرکت تامین سرمایه بانک ملت در سالهای
گذشته توانسته گام مهمی در ارائه خدمات بانکداری سرمایهگذاری مشتمل بر ارائه خدمات
تامین مالی ،مدیریت دارایی ،ارزشگذاری و مشاوره مالی و نظارت بر پروژهها برداشته و به
عنوان یکی از شرکتهای تامین سرمایه پیشرو در بازار سرمایه ،نقش اساسی را در تامین
منابع مالی مورد نیاز صنایع مختلف بخصوص بخش انرژی کشور برعهده داشته است.
هیئت مدیره ضمن ارج نهادن به حمایتهای بیدریغ صاحبان محترم سهام ،مسئوالن
محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و تمامی همکاران شرکت ،از حسن همکاری تکتک
عزیزان در جهت تحقق اهداف شرکت ،تشکر و قدردانی مینماید.
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صفحه 6

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -3اقتصاد جهانی
بنا بر گزارش منتشر شده توسط بانک جهاني ،اقتصاد دنيا در سال  2321به ميزان  2/3درصد رشد كرد كه ضعيفترين عملكرد اقتصادي
دنيا بعد از بحران اقتصادي سال  233۲بود .نرخ رشد اقتصادي دنيا در سال  3/2 ،2321درصد از نرخ رشد اقتصادي پيشبينيشده در ماه
ژوئن سال  2321كمتر بود .انتظار ميرود در خوشبينانهترين حالت در سال جاري اقتصاد جهان با نرخ  2/7درصد رشد كند كه دليل اين
مساله بازسازي نسبي اقتصادهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار دنياست .اگرچه انتظار ميرود در سال جاري سرمايهگذاري در دنيا
رشد چنداني نداشته باشد و تاثير اين عامل در افزايش نرخ رشد اقتصادي معنادار نباشد.
در سال جاري كشورهاي صنعتي دنيا با چالش نرخ پايين رشد اقتصادي و نرخ پايين تورم روبرو خواهند بود كه دليل اين مساله را ميتوان
افزايش بيثباتي سياسي و نرخ پايين سرمايهگذاري در دنيا نسبت به سالهاي قبل دانست .سرمايهگذاري كم در بخشهاي صنعتي و
اقتصادي كشورهاي صنعتي در كنار بهرهوري پايين اين بخشها سبب ميشود تا اقتصادهاي مذكور توان رشد كافي را نداشته باشند .در
سال  2321ميالدي نرخ رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي با  3/2درصد كاهش نسبت به برآوردهاي قبلي به  2/1درصد رسيد و انتظار
ميرود در سال جاري نرخ رشد اقتصادهاي صنعتي به مرز  2/۲درصد برسد.
جدول  2پیشبینی رشد اقتصادی (منبع :بانک جهانی)

نگاره  1روند نرخ رشد اقتصادی (منبع :بانک جهانی)

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

صفحه 7

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

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

نگاره  2نرخ رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و بکر (منبع :بانک جهانی)

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

نگاره  3سهم اقتصادهای پیشرفته ،صادرکنندگان کاال و واردکنندگان کاال از رشد اقتصادی دنیا (منبع  :بانک جهانی)

 -4اقتصاد ایران
 -1-4شاخصهای مهم اقتصاد کالن

برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( )2331-2533در  25اسفند  2334به تصويب مجلس
شوراي اسالمي و در  22اسفند با انجام اصالحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و اهداف كمّي اقتصاد كالن،
زيربخشهاي اقتصادي و منابع سرمايهگذاري اين برنامه در جدول زير آمده است:
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صفحه 8

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
جدول  3شاخصهای مهم اقتصاد کالن

منبع :قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 -2-4تورم

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

نگاره  - 4نرخ تورم ساالنه و تورم نقطه به نقطه کشور طی دو سال گذشته (منبع :بانک مرکزی)
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صفحه 1

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -3-4اشتغال و بیکاری

اشتغال و بيكاري ،از جمله موضوعهاي اساسي اقتصاد هر كشوري است ،به گونهاي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري ،به عنوان يكي از
شاخصهاي توسعهيافتگي جوامع تلقي ميشود .نرخ بيكاري يكي از شاخصهايي است كه براي ارزيابي شرايط اقتصادي كشور مورد استفاده
قرار ميگيرد .بر اساس گزارش مركز آمار ايران ،نرخ بيكاري در سال  2334نسبت به سال  2335از نرخ  22درصد به  2215درصد افزايش
يافته است.

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

 -4-4بازار سرمایه

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال  2334به  771233واحد رسيد كه نزديک به  21333واحد پايينتر از مقدار آن در فصل
پاييز است .شاخص كل كه در نيمه دوم آذر ماه به كانال  ۲3هزار واحدي وارد شده بود از اولين روزهاي زمستان افت كرد و در  2ماه
انتهايي سال بين  71هزار تا  73هزار واحد نوسان داشت .همانند سال  ،2335در سال  2334نيز ارزش معامالت انجام شده در بورس اوراق
بهادار در زمستان بيش از پاييز بود و در آخرين ماه سال به اوج خود رسيد .روند شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران طي سه سال گذشته
در نمودار زير نشان داده شده است.

نگاره  6روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سه سال گذشته
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صفحه 12

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

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

نگاره  7شاخص کل و ارزش ماهانه معامالت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1315
منبع :شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار ،شمارههای مختلف؛ و پایگاه دادههای رهآوردنوین 3

 -5صنعت بانکداری سرمایهگذاری
 -1-5صنعت بانکداری سرمایهگذاری جهانی در سال 2112

به طور كلي بانکهاي سرمايهگذاري در چهار گروه محصوالت ،اقدام به ارائۀ خدمات مينمايند .در نمودار زير درآمد مهمترين بانکهاي
سرمايهگذاري در سال  2321به تفكيک درآمد ،سهم بازار از درآمد و سهم بازار محصوالت ارائه شده ،نشان داده شده است:

نگاره  8مهمترین شرکتهای تأمین سرمایه در سال 2216

همانطور كه در شكل زير نشان داده شده است مجموع درآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانکهاي سرمايهگذاري در سال  2321در جهان بالغ بر
 ۲4ميليارد دالر ميباشد كه اين رقم نسبت به دورۀ مشابه در سال قبل با افزايش  33/1درصدي همراه بوده است .اين در حاليست كه
مجموع درآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانکهاي سرمايهگذاري در سال  2324در جهان بالغ بر  13/3ميليارد دالر بوده است.
در سال  ،2321قارۀ آمريكا بيشترين درآمد را از بكارگيري و ارائۀ محصوالت بانكداري سرمايهگذاري از آن خود نموده است و سپس مناطق
خاورميانه و شمال آفريقا ( ،)EMEAآسيا و اقيانوسيه ( )Asia Pacificو ژاپن به ترتيب در رتبههاي دوم تا چهارم قرار گرفتهاند.
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صفحه 11

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نگاره  1درآمد شرکتهای تأمین سرمایه به تفکیک مناطق جغرافیایی

در نمودار زير روند و طيف درآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانکهاي سرمايهگذاري به تفكيک هر كشور در سال 2321نسبت به مدت مشابه
سال قبل نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود آمريكا با  3۲/73ميليارد دالر درآمد حاصل از ارائۀ خدمات بانکهاي سرمايه-
گذاري در رتبۀ نخست و سپس چين با  23/27ميليارد دالر ،انگلستان با  5/12ميليارد دالر ،كانادا با  5/27ميليارد دالر ،ژاپن با  3/43ميليارد
دالر و فرانسه با  2/72ميليارد دالر در رتبههاي دوم تا ششم ميباشند.

نگاره  12روند و طیف درآمدخدمات تأمین سرمایه به تفکیک کشور

با بررسي روند يک دهۀ اخير درآمدهاي حاصل از ارائۀ خدمات بانکهاي سرمايهگذاري دنيا ،مشاهده ميشود كه نرخ رشد ساالنۀ بانکهاي
سرمايهگذاري بطور متوسط 3/2 ،درصد ميباشد.
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صفحه 12

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نگاره  11روند درآمد خدمات بانکداری سرمایه گذاری دنیا در یک دهه گذشته

با بررسيهاي به عمل آمده از روند استفادۀ بانکهاي سرمايهگذاري از هر يک از گروه محصوالت چهارگانه ،مشاهده ميشود روند استفاده
از محصوالت اوراق قرضه ( )Bondو ادغام و تملک ( )M&Aبعد از سال  2322بيشتر شده است .از سويي ديگر و با مشاهدۀ نمودار زير ،روند
استفاده از محصوالت بانكهاي سرمايهگذاري در سال  2321بيانگر استفادۀ از روشهاي اوراق قرضه ( )Bondو ادغام و تملک ( ،)M&Aبه
عنوان مهمترين محصوالت ميباشند.

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

نگاره  13درآمد شرکتهای تأمین سرمایه به تفکیک خدمات
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صفحه 13

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

طي سال  2321شركتهاي جيپي مورگان ،گلدمن سَكس ،بنک آو امريكا و مورگان استنلي به ترتيب  3/3 ،3/1 ، 5/2و  3/2ميليارد دالر
درآمد كسب نمودند و به عنوان برترين بانکهاي سرمايهگذاري دنيا بر شمرده شدند .در جدول زير  23بانک سرمايهگذاري برتر دنيا در نه
ماهۀ نخست سال  2321نشان داده شده است:

نگاره  14ده شرکت برتر تأمین سرمایه دنیا در سال 2216

جدول زير بيانگر مهمترين صنايعي هستند كه بانکهاي سرمايهگذاري از آنها كسب درآمد نمودهاند .همچنين  4بانک برتر در هر صنعت
نيز ارائه شده است .همانطوركه مشاهده ميشود بازارهاي مالي به عنوان مهمترين بخشي است كه بانکهاي سرمايهگذاري از آن كسب
درآمد ميكنند و سپس حوزهاي انرژي ،صنعت ،با فنآوري باال ( )High Techو بهداشت و درمان از ديگر بخشهايي هستند كه مورد توجه
بانکهاي سرمايهگذاري ميباشند.

نگاره  15مهمترین صنایع پردرآمد برای شرکتهای تأمین سرمایه در سال 2216
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صفحه 14

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -2-5صنعت بانکداری سرمایهگذاری در منطقه خاورمیانه در سال 2112

بر اساس برآوردهاي موسسه تامسون رويترز  /فريمن ،درآمد حاصل از ارائه خدمات بانكداري سرمايهگذاري در منطقه خاورميانه در سال
 2321به  ۲23/۲ميليون دالر رسيد كه در مقايسه با سال  2324با  2۲درصد افزايش مواجه بوده و باالترين ميزان درآمد حاصل از ارائه
خدمات بانكداري سرمايهگذاري در منطقه از سال  233۲تاكنون محسوب ميشود .اين در حالي است كه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات
ادغام و تملک به  233/3ميليون دالر رسيد و كاهش  23درصدي را در مقايسه با سال  2324نشان ميدهد .تعهدپذيرهنويسي اوراق
سرمايهاي با  42درصد كاهش به  52/۲ميليون دالر رسيد كه از كمترين رشد در دوازده سال اخير برخوردار بوده است .اين در حاليست كه
تعهدپذيرهنويسي اوراق بدهي به  235/3ميليون دالر رسيد .تسهيالت سنديكايي  45درصد درآمدهاي بانكداري سرمايهگذاري منطقه را به
خود اختصاص داده است.

نگاره  16میزان درآمد خدمات بانکداری سرمایهگذاری دریافتی در منطقه خاورمیانه

نگاره  17درآمد ارائه خدمات بانکداری سرمایهگذاری در منطقه خاورمیانه به تفکیک خدمات
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صفحه 15

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -2کلیاتی درباره شرکت

 -1-2پیشینه

شركت تأمين سرمايه بانک ملت (سهامي خاص) به عنوان سومين نهاد در صنعت بانكداري سرمايهگذاري كشور ( ،)Investment Bankingدر
 ۲شهريور ماه  23۲3مجوز تأسيس خود را از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار كه باالترين ركن بازار اوراق بهادار است دريافت كرده ،در
 2۲دي ماه  23۲3با شماره  334372و سرمايه اسمي يک هزار ميليارد ريال (نقداً پرداخت شده) در اداره ثبت شركتها و مؤسسات
غيرتجاري تهران به ثبت رسيد .شركت در  2۲بهمن ماه  23۲3با اخذ مجوز از سازمان بورس فعاليت خود را آغاز نمود.
 -2-2موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعاليت شركت به شرح ذيل مي باشد:
الف) موضوع فعاليت اصلي عبارت است از :پذيره نويسي ،تعهد پذيره نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضههاي ثانويه در حد امكانات
مالي خود يا از طريق تشكيل سنديكا با ساير نهادهاي مشابه
ب) موضوع فعاليت فرعي عبارت است از:
 -2ارايه مشاوره در زمينههايي از قبيل:
 2-2روش بهينه و زمانبندي تأمين مالي همچنين مبلغ منابع مالي مورد نياز
 2-2روش و پيشنهاد زمانبندي عرضه اوراق بهادار
 3-2قيمت اوراق بهاداري كه توسط ناشر عرضه ميشود
 5-2فرآيند ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه آن
 4-2فرآيند واگذاري اوراق بهادار
 1-2پذيرش اوراق بهادار ناشر در هريک از بورسها و انجام كليه امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در اين زمينه
 7-2ادغام ،تملک ،تجديد ساختار سازماني و مالي شركتها
 ۲-2امور مديريت ريسک
 3-2آماده سازي شركتها جهت رتبهبندي توسط مؤسسات رتبهبندي و انجام كليه امور اجرايي در اين زمينه به نمايندگي از آنها
 23-2امور سرمايهگذاري
 22-2خدمات مورد نياز شركتها در سرمايهگذاريهاي جديد ،توسعه ،تكميل ،برنامهريزي ،بودجهبندي و قيمتگذاري اوراق بهادار.
 -2بازاريابي و يا مديريت فرآيند واگذاري اوراق بهادار
 -3انجام امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در زمينه ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه آن
 -5ارايه خدمات مربوط به طراحي و انتشار ابزارهاي مالي براي شركتها
 -4ارايه خدمات مديريت داراييها
 -1ارايه خدمات مرتبط با صندوقهاي سرمايهگذاري و اداره صندوقهاي مزبور و سرمايهگذاري در آنها
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صفحه 16

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -7كارگزاري
 -۲كارگزار /معاملهگري
 -3سبدگرداني
 -23بازارگرداني
 -22سرمايهگذاري منابع مازاد شركت در سپردههاي سرمايهگذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالي اعتباري معتبر و اوراق بهادار داراي
تضمين دولت و يا بانکها
 -22جلب حمايت بانکها ،بيمهها ،مؤسسات مالي اعتباري و نهادهاي مالي براي شركت در پذيرهنويسي اوراق بهادار
 -23كمک به شركت ها در تأمين منابع مالي و اعتباري
 -25كمک به شركتها جهت صدور ،تأييد و قبول ضمانتنامه.
 -3-2سرمایه و ترکیب سهامداران

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

نگاره  18ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
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صفحه 17

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

روند تغيير سرمايه ثبت شده شركت تامين سرمايه بانک ملت به شرح زير است:
جدول  4روند تغییر سرمایه ثبت شده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

تاریخ تصویب

سرمایه جدید

محل

افزایش سرمایه

(میلیارد ریال)

افزایش سرمایه

1

1311/24/22

1،152

مطالبات سهامداران

2

1311/12/12

1،552

مطالبات سهامداران

3

1312/12/21

2،222

مطالبات سهامداران

4

1314/22/27

2،522

مطالبات سهامداران

5

1315/21/16

3،222

مطالبات سهامداران

ردیف

 00333میلیارد ريال

نگاره  11روند تغییر سرمایه ثبت شده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
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صفحه 18

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -7خدمات شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
خدماتي كه شركت تأمين سرمايه بانک ملت به سرمايهگذاران و مشتريان خود ارائه ميكند ،در ماده  3اساسنامه اين شركت مورد اشاره قرار
گرفته است .مجموعه خدمات شركت تامين سرمايه بانک ملت مطابق با شكل زير ارائه شده است:

نگاره  22مجموعه خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت

تأمين مالي از طريق بازار سرمايه شامل موارد زير ميباشد:
 تأمین مالی از طریق انتشار سهام
يكي از روشهاي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه ،انتشار سهام ميباشد .طبق ماده  2قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران
مصوب آذر ماه  23۲5مجلس شوراي اسالمي ،شركتهاي تأمين سرمايه ،به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايهگذاران،
ميتوانند فعاليتهاي مشاوره عرضه ،پذيرهنويسي ،تعهد پذيرهنويسي و بازارگرداني را در فرآيند تأسيس و افزايش سرمايه شركتهاي سهامي
عام و تبديل شركتهاي سهامي خاص به عام ارائه نمايند.
 تأمین مالی از طریق اوراق بدهی
يكي ديگر از روشهاي تأمين مالي ،انتشار اوراق مشاركت و اوراق صكوك است .در اين خصوص ،پس از بررسي طرح توسعه يا پروژه و
همچنين وضعيت و عملكرد مالي متقاضي و حصول اطمينان از احراز شرايط الزم ،شركت تأمين سرمايه زمينه الزم جهت انتشار اوراق مزبور
را براي ناشر فراهم مينمايد .الزم به ذكر است در فرآيند انتشار اوراق مشاركت و صكوك ،شركتهاي تأمين سرمايه ميتوانند خدمات
مشاوره عرضه ،تعهد پذيرهنويسي و بازارگرداني را ارائه نمايند.
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صفحه 11

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -8مروری بر عملکرد مالی
وضعيت مقايسهاي سود و زيان شركت طي دو دوره مالي گذشته به همراه درصد تغيير اقالم آن ،به شرح زير است:
جدول  5خالصه عملکرد مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دو سال گذشته
درصد

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

تغییرات

15/12/32

14/12/21

درصد

ميليون ريال

ميليون ريال

درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود صکوک

()12

22،714

218،811

درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق مشارکت

12

767،532

318،621

درآمد حاصل از بازاریابی خدمات مشاوره مالی

8

225،215

228،355

درآمد حاصل از سود سپرده بانکی ،مدیریت وجوه نقد

1

341،152

314،642

درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی

58

121،811

82،212

درآمد حاصل از سود سرمایهگذاریها

33

46،414

34،858

درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوقها

123

53،825

26،478

درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری

()35

14،761

22،611

خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی

()78

112

4،447

جمع درآمدها

22

1،623،274

1،311،261

هزینه حقوق و دستمزد کارکنان

22

()51،441

)(42،111

-

()32،166

()32،135

سود عملیاتی

23

1،518،862

1،235،135

هزینههای مالی

()85

()443

)(3،225

-

184

()2،225

سود قبل از مالیات در حال تداوم فعالیت

23

1،518،621

1،221،125

مالیات بر درآمد

2/3

()84،117

()84،676

سود خالص

25

1،433،624

1،145،221

شرح

هزینههای اداری و عمومی

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
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صفحه 22

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -9مروری بر عملکرد عملیاتی شرکت

جدول  6نسبتهای مالی برای سال مالی منتهی به 15/12/32

نسبتهای نقدینگی

4/56

=

%29

=

%22

=

%22

=

474

=

%49

=

دارایی جاری پایان دوره

=

بدهی جاری پایان دوره

نسبت جاری

نسبتهای بدهی
جمع بدهیهای پایان دوره

=

جمع داراییهای پایان دوره

نسبت بدهی

نسبتهای سودآوری
سود خالص

=

بازده مجموع داراییها

=

بازده حقوق صاحبان سهام

متوسط جمع داراییهای اول و آخر دوره

سود خالص
متوسط حقوق صاحبان سهام اول و آخر دوره

سایر نسبتها
سود خالص

=

)ریال( EPS

تعداد سهام در پایان دوره

سود خالص
جمع درآمدها

=

حاشیه سود خالص
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صفحه 21

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -1-9خدمات تعهد پذیرهنویسی و تأمین مالی

خدمات پذيرهنويسي و تأمين مالي ،كليديترين فعاليت تأمين سرمايه بانک ملت محسوب ميشود و پايداري كسبوكار شركت تا حد زيادي
به اين فعاليت وابسته است .اين فعاليت در دو حوزه تأمين مالي از طريق انتشار سهام و تأمين مالي از طريق اوراق بدهي انجام ميشود و
تأمين سرمايه بانک ملت تالش ميكند با توجه به ساختار سرمايه و وضعيت عملكرد و سودآوري متقاضي و همچنين برنامههاي آتي شركت
در مورد بهرهبرداري از طرحها و پروژهها ،مناسبترين و كم هزينهترين روش تأمين مالي را به متقاضي پيشنهاد دهد و با برعهدهگرفتن
نقش مشاور عرضه ،متعهد پذيرهنويس و بازارگردان به اجراي آن كمک كند.
فهرست اقدامات انجام شده در حوزه تأمين مالي از طريق اوراق صكوك ،در جدول زير ارائه شده است:
جدول  7تأمین مالی از طریق اوراق صکوک

حجم اوراق

نوع

نقش شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

تاریخ عرضه

بانی
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي2-

31333

مرابحه

متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

2334/3۲/24

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي2-

3،433

مرابحه

مشاور عرضه ،متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

2334/22/2۲

وزارت امور اقتصادي و دارايي

2،333

اجاره

متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

2334/22/2۲

(میلیارد ریال)

40688

جمع

در سال مالي گذشته تعداد دو پروژه تأمين مالي مرابحه جمعاً به مبلغ  1،433ميليارد ريال براي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي انجام شده
است .همچنين يک پروژه انتشار اوراق اجاره براي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مبلغ  2،333ميليارد ريال صورت پذيرفت كه در مقايسه
با انتشار  143ميليارد ريال اوراق اجاره در سال مالي  2335براي شركت داناپتروريگ كيش ،شاهد افزايش  23۲درصدي بودهايم.
عالوه بر اوراق فوق ،تأمين مالي پروژههاي معرفي شده از طريق انتشار ساير ابزارهاي تأمين مالي اسالمي هم در سال  2334پيگيري شده
است كه فهرست آن به شرح جدول زير است:
جدول  8تأمین مالی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد

حجم اوراق

نقش شرکت

(میلیارد ریال)

تأمین سرمایه بانک ملت

شركت پتروشيمي شيراز

21333

مشاوره پذيرش و عرضه ،متعهد پذيرهنويس و بازارگردان

2334/35/31

شركت بازرگاني دولتي ايران

41333

متعهد پذيرهنويس و بازارگردان

2334/31/24

جمع

70888

بانی

تاریخ عرضه اوراق

در سال مالي  ،2334دو مورد تأمين مالي از طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد براي شركتهاي پتروشيمي شيراز و بازرگاني دولتي
ايران جمعاً به مبلغ  7،333ميليارد ريال صورت پذيرفت كه در مقايسه با سال مالي گذشته (به ميزان  3،243ميليارد ريال) ،شاهد افزايش
 224درصدي بودهايم.

فهرست پروندههاي در جريان جهت انتشار اوراق بدهي به شرح زير ميباشد:
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شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
جدول  1فهرست پروندههای در جریان انتشار اوراق بدهی (برآورد اولیه)

حجم اوراق

سهم

(میلیارد ریال)

شرکت

سايپا

3،433

2،743

اجاره

ايران خودرو

7،333

3،433

مرابحه

متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني
سهم شركت  3،433ميليارد ريال

بازرگاني سايپا يدك

۲43

۲43

اجاره

متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني
سهم شركت  ۲43ميليارد ريال

هواپيمايي ماهان

3،333

3،333

اجاره

پتروشيمي پرديس

5،333

5،333

اجاره

بانی

نوع

نقش شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

آخرین وضعیت

متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني
سهم شركت  2،743ميليارد ريال

در جريان
در جريان
در جريان

مشاوره عرضه ،متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

در جريان درخواست اطالعات

مشاوره عرضه ،متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

در جريان درخواست اطالعات

سازمان مناطق آزاد قشم

2،333

2،333

مشاركت

مشاوره عرضه ،متعهد
پذيرهنويسي ،بازارگرداني

در جريان درخواست اطالعات

آبادراهان پارس

2،333

2،333

اجاره

مشاوره عرضه ،متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

در جريان درخواست اطالعات

فوالد شرق كاوه

2،333

2،333

سفارش
ساخت

مشاوره عرضه ،متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

در جريان درخواست اطالعات

زامياد

2،333

2،333

مرابحه

مشاوره عرضه ،متعهد پذيرهنويسي ،بازارگرداني

در جريان انعقاد قرارداد و
درخواست اطالعات

جمع

250268

2،0،88

از ديگر فعاليتهاي مهم تأمين سرمايه بانک ملت در اين سال ،تعهد پذيرهنويسي سهام /حقتقدم شركتهاي در حال تاسيس يا سهام
جديد ناشي از افزايش سرمايه بوده است .حجم اين فعاليت بر اساس شرايط بازار سهام ،متغير است.
جدول  12تأمین مالی از طریق سهام /حقتقدم (ارقام به میلیارد ریال)

نام شرکت

موضوع

سرمایه

حجم

سرمایه

قرارداد

قدیم

پذیرهنویسی

جدید

تاریخ

ملي صنايع مس ايران

تعهد پذيرهنويسي حقتقدم

53،533

1،133

43،333

2334

بيمه نوين

تعهد پذيرهنويسي حقتقدم

733

۲33

2،433

2334

بانک آينده

تعهد پذيرهنويسي حقتقدم

۲،333

۲،333

21،333

2334

620،88

،60488

570688

در سال مالي  2334تعداد سه پروژه تعهدپذيرهنويسي سهام/حقتقدم ناشي از افزايش سرمايه براي شركتهاي ملي صنايع مس ايران ،بيمه
نوين و بانک آينده صورت پذيرفت .اين موضوع در مقايسه با دو پروژه شركت بانک سامان و بيمه تجارت نو در سال مالي  2335نشانگر
روند افزايشي فعاليت شركت در اين زمينه ميباشد.
جدول  11تأمین مالی از طریق سهام /حقتقدم (ارقام به میلیارد ریال) -در دست انجام

نام شرکت
بانک پارسيان

موضوع

سرمایه

حجم

سرمایه

قرارداد

قدیم

پذیرهنویسی

جدید

تعهد پذيرهنويسي حقتقدم

23،713

23،253

35،333
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صفحه 23

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -2-9خدمات مشاوره عرضه در زمینه تأسیس شرکتها

انجام خدمات در اين حوزه با توجه به ضوابط و دستورالعملهاي سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي
اوراق بهادار و ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق) در  5مرحله انجام ميشود:
 .،مرحله مقدماتی

برگزاري جلسه معارفه با متقاضي و تشريح خدمات قابل ارائه از سوي تأمين سرمايه بانک ملت،
 .2مرحله آمادهسازی

انعقاد قرارداد مشاوره و مشخصكردن وظايف و مسئوليتهاي طرفين قرارداد،
 .2مرحله اجرایی








دريافت مدارك و اطالعات مورد نياز براي بررسي برنامه يا طرح مؤسسان
بررسي برنامه يا طرح مؤسسان در مورد تأسيس شركت سهامي عام
نمايندگي قانوني مؤسسان نزد مراجع ذيصالح به منظور پيگيري مراحل قانوني
تهيه برنامه كسبوكار شركت
تهيه طرح اساسنامه شركت مطابق با قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
تهيه و تكميل بيانيه ثبت تأسيس شركت
تهيه طرح اعالميه پذيرهنويسي تأسيس شركت

 .4مرحله بازاریابی و عرضه

 بازاريابي و برگزاري جلسه معارفه
 عرضه اوليه سهام شركت به روش حداكثر مساعي يا تعهد پذيرهنويسي
خدمات انجام شده در اين حوزه ،به شرح زير است:
جدول  12مشاوره عرضه برای تأسیس شرکتها

نام شرکت
توسعه صنعت كيميازر

سرمایه شرکت (میلیون ریال)

سال

43،333

2334/23/2

جدول  13مشاوره عرضه برای تأسیس شرکتها -در دست انجام

نام شرکت
گروه نوآوران اميد كاسپين

سرمایه شرکت (میلیون ریال)

سال

233،333

در دست انجام

 -3-9مشاور عرضه در افزایش سرمایه

طبق ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار ،شركتهاي تأمين سرمايه ميتوانند به عنوان مشاور عرضه اوراق بهادار در
زمينه افزايش سرمايه شركتهاي سهامي عام بورسي يا غيربورسي ،فعاليت كنند .در اين راستا تأمين سرمايه بانک ملت ،خدمات زير را به
مشتريان ارائه ميكند:
 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،
 ارايه راهنمايي براي تهيۀ گزارش توجيهي افزايش سرمايه،
 بررسي اطالعات ،مدارك و مستندات تهيۀ گزارش توجيهي و در صورت لزوم اخذ نظر كارشناسان يا اشخاص حقوقي ذيصالح در
مورد گزارشهاي ياد شده،
 اظهارنظر نسبت به گزارش توجيهي به استناد رسيدگي و اظهارنظر كارشناسان يا اشخاص ذيصالح،
 تهيۀ بيانيۀ ثبت يا درخواست معافيت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
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شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)




نمايندگي قانوني ناشر نزد مراجع ذيصالح به منظور پيگيري مراحل قانوني افزايش سرمايه،
تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه.
جدول  14مشاوره عرضه در افزایش سرمایه

نام شرکت

منابع تأمین افزایش سرمایه

موضوع قرارداد

سرمایه قبلی

2

داروسازي كوثر

مشاوره عرضه

453

453

2

ملي صنايع مس ايران

مشاوره عرضه

53،533

1،133

43،333

3

بيمه ميهن

مشاوره عرضه

۲33

2،137

2،433

2334/33/35

5

بانک ملت

مشاوره عرضه

53،333

43،333

2334/35/22

4

حفاري شمال

مشاوره عرضه

2،134

2،354

5،343

2334/34/23

1

سرمايهگذاري اعتبار ايران

مشاوره عرضه

533

533

۲33

2334/34/24

7

داروسازي امين

مشاوره عرضه

4۲3

۲23

2334/3۲/22

۲

توسعه صنعتي غذايي زر

مشاوره عرضه

43

533

2334/33/25

3

پمپ سازي ايران

مشاوره عرضه

333

73

533

2334/33/22

23

ذوب آهن اصفهان

مشاوره عرضه

7،۲1۲

24،322

33،2۲3

2334/23/24

26052،

،440229

950675

مطالبات و آورده نقدی

اندوختهها و سود انباشته

23،333

253
553

،20822

سرمایه جدید

تاریخ اخذ مجوز

2،3۲3

2334/32/3۲
2334/33/35

در سال مالي  2334جمعاً تعداد  23پروژه مشاوره عرضه در افزايش سرمايه شركتها صورت پذيرفته است كه اين ميزان در سال مالي قبل
از آن 1 ،مورد بوده است .جمع كل مبلغ مشاوره عرضه صورت پذيرفته جهت افزايش سرمايه شركتها در سال مالي  57،143 ،2334ميليارد
ريال بوده است كه در مقايسه با  27،522ميليارد ريال براي سال مالي  2335با رشد  75درصدي مواجه بوده است.
جدول  15مشاوره عرضه در افزایش سرمایه -در دست انجام

منابع تأمین افزایش سرمایه
نام شرکت

موضوع قرارداد

سرمایه قبلی

سرمایه جدید
مطالبات و آورده نقدی

تاریخ اخذ مجوز

اندوختهها و سود انباشته

2

ايران ارقام

مشاوره عرضه

433

433

2333

در حال انجام

2

صنايع پتروشيمي خليج فارس

مشاوره عرضه

43،333

74،333

224،333

در حال انجام

3

واسپاري ملت

مشاوره عرضه

۲33

233

2،333

در حال انجام

5

بيمه ما

مشاور عرضه

2،333

2،433

2،433

در حال انجام

 -4-9خدمات پذیرش

پذيرش شركتها در هريک از بازارهاي بورس يا فرابورس براساس درخواست متقاضي و تطبيق شرايط وي با شرايط و ضوابط هريک از
بازارها صورت ميپذيرد .شرايط عمده عمومي و اختصاصي پذيرش در هريک از بازارهاي بورس و فرابورس (مطابق دستورالعمل پذيرش
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحيههاي آن به تاريخ  23۲1/23/32و
همچنين دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و
اصالحيه بعدي آن به تاريخ  )23۲۲/32/24آورده شده است.
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شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بر اساس مقررات بازار سرمايه ،شركتهاي متقاضي پذيرش ،تمامي يا بخشي از وظايف خود در فرآيند پذيرش را از طريق مشاوران پذيرش
كه داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند ،انجام ميدهند.
جدول  16تجارب تأمین سرمایه بانک ملت بابت خدمات پذیرش

نام شرکت

پذیرفته در بورس یا فرابورس

موضوع قرارداد
ثبت نزد سازمان بورس و پذيرش در
بورس اوراق بهادار تهران

شركت به پرداخت ملت

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

 -5-9خدمات تبدیل سهامی خاص به عام

در صورتي كه شخصيت حقوقي شركت متقاضي پذيرش در بورس يا فرابورس ،سهامي خاص باشد ،تغيير شخصيت حقوقي به سهامي عام امري
ضروري تلقي مي گردد .اين مهم ميبايست پيش از درج نام شركت در فهرست نرخهاي بورس يا فرابورس و آغاز معامالت سهام شركت انجام
شود؛ لذا انجام آن در مرحله ارائه درخواست پذيرش ضروري نميباشد و ناشران متقاضي پذيرش ميتوانند به موازات انجام فرآيند پذيرش،
عمليات تغيير شخصيت حقوقي را نيز در اداره ثبت شركتها انجام دهند.
همچنين بر اساس مصوبه مورخ  23۲7/22/33هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ،انتشار سهام در زمان تبديل شركتهاي سهامي
خاص به عام تنها از طريق مشاوران عرضه (شركت تأمين سرمايه) امكانپذير است.
جدول  17تجارب تأمین سرمایه بانک ملت بابت خدمات تبدیل شخصیت

نام شرکت
شركت به پرداخت ملت

موضوع قرارداد

شمارة و تاریخ روزنامه رسمی تبدیل

تبديل شخصيت حقوقي

 23353مورخ 2334/22/22

 -2-9گزارشات امکانسنجی ( )FSو برنامه کسب و کار ()BP

ارائه گزارشهاي امكانسنجي براي طرحهاي زير به منظور تأمين مالي انجام شده است:
جدول  18تعداد پروژههای امکانسنجی انجام شده در سال های گذشته

سال

تعداد پروژههای امکانسنجی انجام شده

2333

2

2332

3

2332

5

2333

1

2335

4

2334

4

جمع کل

21
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صفحه 26

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
جدول  11امکانسنجی طرحها

عنوان طرح

آخرین وضعیت

2

طرح خريد پنج فروند هواپيما شركت پارس اقيانوس كيش (هواپيمايي پارس)

در دست اجرا

2

طرح احداث مخازن محصوالت پتروشيمي در فاز دوم عسلويه

در دست اجرا

3

طرح بيمارستان مهدي كلينيک

در دست اجرا

5

طرح احداث پااليشگاه ميعانات گازي ستارۀ سبز سيراف

انجام كامل

4

طرح احداث بيمارستان جديد فارابي

انجام كامل
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صفحه 27

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -7-9ارزشگذاری

گام اول همه فعاليتهاي مالي مربوط به سرمايهگذاري است و موفقيت خريداران و فروشندگان اوراق بهادار به ارزشگذاري حرفهاي و دقيق
فرصتهاي سرمايهگذاري ،بستگي تام دارد .از اينرو ،كمتر ميتوان شاهد بود كه سرمايهگذاران حرفهاي بدون ارزشگذاري ،در يک معامله
عمده يا ادغام و تصاحب بنگاههاي اقتصادي مشاركت كنند .تأمين سرمايه بانک ملت با توجه به برخورداري از تيم كارشناسي متخصص و
حرفهاي و تجربه ارزشگذاري شامل شركتهاي دولتي مشمول واگذاري و شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس ،حرفهايترين
خدمات را در بخشهاي زير ،به مشتريان ارائه ميكند:





ارزشگذاري سهام براي عرضه اوليه در بورس
ارزشگذاري سهام بلوكي
ارزشگذاري سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس و فرابورس
ارزشگذاري پروژهها و ارزشگذاري براي توثيق سهام
جدول  22تعداد شرکتهای ارزشگذاری شده در سال های گذشته

سال

تعداد شرکت ارزشگذاری شده

2333

5

2332

4

2332

22

2333

27

2335

21

2334

22

جمع کل

84

جدول  21شرکتهای ارزشگذاری شده در سال 1315

ردیف

نام شرکت ارزشگذاری شده

متقاضی

2

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

2

شركت اطالع رساني ملت بازار

3

شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا

5

شركت به پرداخت ملت

4

شركت بيمه ملت

1

شركت پتروشيمي پرديس

7

شركت پتروشيمي مهر

۲

شركت حمل و نقل زر ترابر ايرانيان

شركت صنعتي آرد زر

3

شركت سرمايه گذاري بهمن

شركت ليزينگ آريادانا

23

شركت سيلوهاي ذخيره سازي و فرآوري غالت زر

شركت صنعتي آرد زر

22

شركت صنعتي آرد زر

شركت صنعتي آرد زر

22

شركت صنعتي سموليناي زر

شركت صنعتي آرد زر

23

شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس

شركت معادن منگنز ايران

25

شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه

شركت گروه مالي ملت

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

شركت گروه مالي ملت
شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا
شركت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا

شركت توسعه كسب و كار سبا
شركت پتروشيمي پرديس
شركت پتروشيمي پليمر آرياساسول
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صفحه 28

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

ردیف

متقاضی

نام شرکت ارزشگذاری شده

24

شركت كشتيراني درياي خزر

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

21

شركت گروه صنعتي پاكشو

شركت دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک

27

شركت گروه صنعتي پاكشو

شركت صنعت غذايي كورش

2۲

شركت مديريت صنعت شوينده

شركت توسعه صنايع بهشهر

23

شركت معدني و صنعتي چادرملو

شركت پترو اميد آسيا

23

شركت معدني و صنعتي گل گهر

شركت پترو اميد آسيا

22

شركت واسپاري آتي نگر افام

شركت واسپاري آتي نگر افام

نگاره  21خدمات ارزشگذاری به تفکیک صنعت (تعداد)

نگاره  22خدمات ارزشگذاری به تفکیک صنعت (درصد)

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

صفحه 21

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -8-9خدمات بازارگردانی

فراهمكردن نقدشوندگي مناسب براي اوراق بهادار منتشرشده ،مهمترين وظيفه بازارگردان است كه در بازار بورس/فرابورس و يا شبكه بانكي
انجام ميپذيرد:
جدول  22خدمات بازارگردانی

حجم اوراق

نوع اوراق

بانی /ناشر /عرضهکننده

سلف

شرکت ملی نفت ایران

1،222

سلف

شرکت ملی نفت ایران

2،222

14/27/21

سلف

پتروشیمی آبادان

252

14/28/23

 1ساله

اجاره

دانا پتروریگ کیش

652

14/12/11

 4ساله

فرابورس

2،222

13/21/25

 4ساله

فرابورس

مشارکت

نفت مناطق مرکزی

5،222

11/12/21

 4ساله

شبکه بانکی

مرابحه

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – 1

3،222

15/28/25

 4ساله

شبکه بانکی

مرابحه

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – 2

3،522

15/11/18

 4ساله

فرابورس

اجاره

وزارت امور اقتصادی و دارایی

2،222

15/11/18

 4ساله

فرابورس

سلف

پتروشیمی شیراز

2،222

15/24/26

 1ساله

بورس کاال

مشارکت

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(میدکو)

(میلیارد ریال)

زمان انتشار

عمر اوراق

بازار

14/25/14

 1ساله

بورس انرژی

 1ساله

بورس انرژی

بورس کاال

 -9-9خدمات بازاریابی و فروش مجدد اوراق بهادار

جدول زير نشاندهنده حجم اوراقي است كه بازاريابي و فروش مجدد آن توسط شركت تأمين سرمايه بانک ملت انجام شده است:
جدول  23خدمات بازاریابی و فروش مجدد اوراق بهادار

نوع اوراق
مشارکت ریالی

حجم اوراق
(میلیارد ریال)

277

بازار
شبکه بانکی

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

صفحه 32

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -11-9تعهدات مالی آتی شرکت

از آنجا كه قراردادهاي بازارگرداني معموال براي دورههاي چند ساله امضا ميشوند ،تعهدات شركت در مقابل خريداران و همچنين بورس يا
فرابورس ،محدود به دوره انتشار اوراق نيست و تا سررسيد ادامه پيدا ميكند كه مشروط به شرايط تعيين شده در قرارداد است كه بر اساس
توافق با فرابورس ،تعيين ميشود .تعهدات مالي آتي شركت در حوزه بازارگرداني بشرح جدول زير است:
جدول  24تعهدات آتی شرکت در حوزه بازارگردانی

*

نوع اوراق

بانی /ناشر /عرضهکننده

نماد

حجم اوراق
(میلیارد ریال)

سررسید اوراق

مرابحه

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – 1

*

3،222

11/8/25

مرابحه

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – 2

سالمت1

3،522

11/11/18

اجاره

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اجاد23

2،222

11/11/18

مشارکت

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

ومدکو2

2،222

16/21/25

سلف

پتروشیمی شیراز

عشیراز1

2،222

16/24/26

اجاره

دانا پترو ریگ کیش

صدانا18

652

18/12/11

اين اوراق در شبكه بانكي منتشر گرديده است.

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

صفحه 31

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

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

دفتر مديريت نظارت بر پروژهها فعاليت خود را از ارديبهشت سال  2333با هدف نظارت بر تخصيص بهينه منابع مالي اعطايي از طرف بانک
ملت در طرحها و پروژههاي بزرگ آغاز نموده است .فعاليت اصلي اين دفتر شامل كنترل پيشرفت فيزيكي ،كنترل هزينههاي عملياتي،
بررسي و راستيآزمايي هزينههاي عملياتي طرحها و پروژهها ميباشد .پروژههاي تحت نظارت دفتر انرژي به شرح زير است:


طرح احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت  01میلیون بشکه بندر گنااه –

POA10

(باروهر اهییاه مارما هگاااری طارح حاده  051میلیاار

تومان میباشد ،تسهیالت اعطائی ر ابتدا  051میلیار تومان ه پس از گاشت حده  2مال از مشارکت مبلغ  01میلیار تومان اضاافه ه معات تساهیالت
به  091میلیون تومان افرا ش افت .طیق مصوبه تسهیالت به بخشهای مهندمی ،خر د ه امرا اختصاص افت .شرهع نظاارت از  99/2مایباشاد ه طای
حده  9مال تا پا ان امفند  0995ا امه افت .ر ا ن مدت پیشرفت فیز کی ه مایی پرهژ گزارش ه هعچنین صورت هضاییت هاا ماور بررمای ارار
گرفت .پرهژ ر بهعن ما  0995افتتاح ه اتعام پرهژ به هعرا تا ید تتعه سا تساهیالت ر امافند ماا  0995باه باناا اعاالم گر اد -پارهژ افتتااح
گر د ه ر مرحله پر اخت وخر ن س تسهیالت می باشد)


پرهژ فاز هم تغلیظ مس مر چشعه

– NIC10

(مبلغ تسهیالت مشترک با فاز هم مونگون  01میلیون وره به بخش خر د کاالی ارزی امات .هعارا

با کنترل پیشرفت پرهژ فیز کی ،حده  10میلیاون اوره هز ناه کار بررمای ه راماتی وزماائی گر اد .پارهژ ر بهعان  99باه مرحلاه را انادازی ه
خوراک هی رمید ه هصول مطایبات ر  0990انجام ه پرهژ به اتعام رمید امت).


پرهژ فاز هم تغلیظ مس مونگون

– NIC10

(مبلغ تسهیالت مشترک با فاز هم مرچشعه  01میلیون وره به بخش خر د کاالی ارزی امت .هعارا

با کنترل پیشرفت پرهژ فیز کای ،حاده  10میلیاون اوره هز ناه کار بررمای ه راماتیوزماائی گر اد .پارهژ ر بهعان  99باه مرحلاه را انادازی ه
خوراک هی رمید ه هصول مطایبات ر  0990انجام ه پرهژ به اتعام رمید امت).


طرح پاال شگا متار خلیج فارس

– PGS10

(بروهر مرما هگااری کل طرح  9011میلیون اوره ،هز ناههاای با یعاناد  0191میلیاون اوره ه مبلاغ

تسهیالت کنونی (مرحله هم)  151میلیون وره امت که طبق مصوبات بانا به بخش های خر اد ه تایمین کااال ه امارا تخصایت افتاه امات .شارهع
نظارت از ابتدای مال  0990ه تا پا ان مال  0995حده  299میلیون وره هز نهکر ر بخش امرا 900 ،میلیون وره ر بخش خر د ه معیاً مبلاغ 551
میلیون وره بررمی ه پر اخت شد امت .پرهژ ر مت انجام امت.


طرح گازرمانی به با یعاند شهرها ه رهمتاها از طر ق خ یویه CNG ,ه ما ر رهشها

– NIG15

(شرهع امرای طرح از  92/00بعدت  9مال میباشاد.

بروهر اهییه کل مرما هگااری طرح حده  01511میلیار تومان ه میزان تسهیالت بانا ملت  0211میلیار تومان به مدت ا مال ر مال  90باو
امت .ر مال  90خدمات نظارت بر امرا ،با باز دهای هفتگی انجام ه وخار ن گازارش ه تا ید اه هز ناه کار ر بهاار  0995باه باناا ارماال شاد.
تسهیالت ه زمان مشارکت به اتعام رمید هیی پرهژ هعچنان ر حال انجام امت).


طرح تومیه مامت ه کپارچه امرا ه تکعیل فازهای  00ایی  20پارس منوبی ه خ یویه مرامری  1ه  00انتقال گاز – ( TSK11شرهع امارای طارح از
 90/11به مدت  9مال امت .بروهر اهییه کل مرما هگااری طرح حده  91میلیار الر ه میزان تسهیالت بانا ملات  0/5میلیاار الر از تساهیالت
مند کا ی  0میلیار الری بانا های مپه ،پارمیان ه ملت به عاملیت بانا ملت امت .ر امفند ما  0995پرهژ به شرکت ابالغ گر اد ه ها اکناون
ر مرحله عقد رار ا ه هعاهنگی انجام نظارت میباشد).
جدول  25وضعیت کلی تسهیالت پروژه ها تحت نظارت

نوع تسهیالت
مبلغ کل تسهیالت
میزان هزینهکرد بررسی شده

ریالی

ارزی

ارزی

(میلیارد تومان)

(میلیون یورو)

(میلیون دالر)

2،341
2،341

733
137

2،433
3
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صفحه 32

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -12-9مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری

يكي ديگر از خدمات قابل ارائه توسط تأمين سرمايه بانک ملت ،تشكيل و مديريت انواع صندوقهاي سرمايهگذاري از جمله صندوق
سرمايهگذاري مشترك در سهام ،صندوق سرمايهگذاري مشترك با درآمد ثابت و صندوق سرمايهگذاري در طال و ارز است .خدمات قابل ارائه
در اين حوزه ،شامل پذيرش اركاني چون مدير صندوق ،متولي صندوق ،ضامن صندوق ،مشاور تأسيس و موسس صندوق (دارنده واحدهاي
سرمايه گذاري ممتاز) است كه تأمين سرمايه بانک ملت به تناسب موضوع ،يک يا چند ركن از اركان ياد شده را بر عهده ميگيرد.
صندوقهاي سرمايه گذاري ،عالوه بر ايجاد درآمد براي شركت ،ابزار بسيار موثري براي بازارگرداني اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و
فرابورس هستند .صندوقهاي سرمايهگذاري تحت مديريت شركت تأمين سرمايه بانک ملت در جدول زير آمده است:
صندوقهای سرمای هگذاری تحت مدیریت تأمین سرمایه بانک ملت

جدول 26

نام صندوق

نوع صندوق

سمت تأمین سرمایه بانک ملت

آتیه ملت

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

مدیر و موسس

اندوخته ملت

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

مدیر و موسس

اوج ملت

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

مدیر و موسس

بازارگردانی اختصاصی ملت

بازارگردانی سهام

مدیر

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

صفحه 33

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت

صندوق سرمايهگذاري آتيه ملت در تاريخ  2333/34/23با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از نوع صندوقهاي سرمايهگذاري
موضوع بند  23ماده  2قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ،23۲5است كه با شماره  23۲34نزد سازمان بورس و شماره  27375نزد
اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است .اين صندوق پس از اخذ مجوزهاي الزم از سازمان بورس از تاريخ  32/22/24به صندوق بادرآمد
ثابت و با پيشبيني سود تبديل شده است .بازده پيشبيني شده اين صندوق حداقل  %2۲است و پرداخت سود نيز در پايان هر فصل انجام
ميگيرد.
جدول  27ارکان صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت

شركت تأمين سرمايه بانک ملت

مدیر صندوق

بانک ملت

ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت

شركت مشاور سرمايهگذاري آرمان آتي

متولی صندوق

جدول  28وضعیت صندوق آتیه ملت در تاریخ 1315/12/32

 267میلیارد ریال

کل خالص ارزش داراییهای صندوق
تعداد گواهیهای ممتاز

،80888

تعداد گواهیهای عادی

2470792

تعداد اشخاص حقیقی دارنده گواهی

2،0797

تعداد اشخاص حقوقی دارنده گواهی

7

جدول  21بازده صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت

خالص ارزش هر واحد

خالص ارزش دارایی

سرمایهگذاری (ریال)

صندوق(میلیون ریال)

1312/12/21

2،355،233

2۲4،173

%715

1311/12/32

2،211،322

353،732

%2212

1312/12/21

333،245

337،۲3۲

%2717

1313/12/21

2،353،33۲

374،۲12

%2513

1314/12/21

2،343،124

377،257

%2۲17

1315/12/32

2،355،213

347،732

%2113

تاریخ

بازده شناساییشده

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

صفحه 34

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت

صندوق سرمايهگذاري اندوخته ملت از نوع صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت و با پيشبيني سود است كه در تاريخ  2333/22/32با
دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمايهگذاري موضوع بند  23ماده  2قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه
سال  ،23۲5فعاليت خود را آغاز كرد .اين صندوق با شماره  22325نزد سازمان بورس و شماره  2۲۲23نزد اداره ثبت شركتها به ثبت
رسيده است .بازده پيشبيني شده اين صندوق حداقل  %2۲است و پرداخت سود نيز در پايان هر ماه انجام ميگيرد.
جدول  32ارکان صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت

شركت تأمين سرمايه بانک ملت

مدیر صندوق

بانک ملت

ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت

مشاور سرمايهگذاري آرمان آتي

متولی صندوق

جدول  31وضعیت صندوق اندوخته ملت در تاریخ 1315/12/32

کل خالص ارزش داراییهای صندوق

 22،278میلیارد ریال

تعداد گواهیهای ممتاز

12،222

تعداد گواهیهای عادی

21،138،362

تعداد اشخاص حقیقی دارنده گواهی

22،211

تعداد اشخاص حقوقی دارنده گواهی

157

جدول  32بازده صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت

خالص ارزش هر واحد

خالص ارزش دارایی

سرمایهگذاری (ریال)

صندوق(میلیون ریال)

1311/12/32

2،3۲7،۲13

12،317

%2213

1312/12/21

2،345،333

2۲1،333

%2213

1313/12/21

2،345،۲71

233،337

%2217

1314/12/21

2،34۲،217

23،4۲3،245

%2511

1315/12/32

2،324،333

22،277،433

%231۲3

تاریخ

بازده شناساییشده

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

صفحه 35

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت

صندوق سرمايهگذاري اوج ملت از نوع صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت و با تضمين سود است كه در تاريخ  2332/35/22با دريافت
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمايهگذاري موضوع بند  23ماده  2قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال
 ،23۲5فعاليت خود را آغاز كرد .اين صندوق با شماره  22374نزد سازمان بورس و شماره  235۲5نزد اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده
است .اين صندوق پس از اخذ مجوزهاي الزم از سازمان بورس از تاريخ  2335/23/34به صندوق بادرآمد ثابت و با پيشبيني سود تبديل
شد .بازده پيشبيني شده اين صندوق حداقل  %2۲است و پرداخت سود نيز در پايان هر ماه انجام ميگيرد.
جدول  33ارکان صندوق سرمایهگذاری اوج ملت

شركت تأمين سرمايه بانک ملت

مدیر صندوق

بانک ملت

ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت

شركت مشاور سرمايهگذاري نيكيگستر

متولی صندوق

جدول  34وضعیت صندوق اوج ملت در تاریخ 1315/12/32

کل خالص ارزش داراییهای صندوق

 45،381میلیارد ریال

تعداد گواهیهای ممتاز

12،222

تعداد گواهیهای عادی

44،646،764

تعداد اشخاص حقیقی دارنده گواهی

11،324

تعداد اشخاص حقوقی دارنده گواهی

218

جدول  35بازده صندوق سرمایهگذاری اوج ملت

خالص ارزش هر واحد

خالص ارزش دارایی

سرمایهگذاری (ریال)

صندوق(میلیون ریال)

1311/12/32

2،373،323

۲4،337

%23113

1312/12/21

2،324،713

32،334

%23131

1313/12/21

2،312،313

73،4۲2

%24134

1314/12/21

2،32۲،4۲1

42،123

%23153

1315/12/32

2،321،335

54،3۲۲،۲17

%23123

تاریخ

بازده شناساییشده

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

صفحه 36

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني ملت از نوع صندوقهاي بازارگرداني است كه در تاريخ  2335/22/23با دريافت مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمايهگذاري موضوع بند  23ماده  2قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ،23۲5
فعاليت خود را آغاز كرد .اين صندوق با شماره  22523نزد سازمان بورس و شماره  3۲342نزد اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده

است.

جدول  36ارکان صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ملت ملت

مدیر صندوق

شركت تأمين سرمايه بانک ملت

متولی صندوق

شركت مشاور سرمايهگذاري آرمان آتي
بانک ملت ،بيمه ما ،واسپاري ملت

سهام موضوع بازارگردانی

جدول  37وضعیت صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ 1315/12/21

کل خالص ارزش داراییهای صندوق

 1،116میلیارد ریال

تعداد گواهیهای ممتاز

22،222

تعداد گواهیهای عادی

1،861،172

تعداد اشخاص حقیقی دارنده گواهی

-

تعداد اشخاص حقوقی دارنده گواهی

2

جدول  38بازده صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ

1315/12/32

خالص ارزش هر واحد

خالص ارزش دارایی

سرمایهگذاری (ریال)

صندوق(میلیون ریال)

475،435

2،234،۲21

بازده شناساییشده

%-5215

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

صفحه 37

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

جدول زير وضعيت مقايسهاي صندوقهاي تحت مديريت شركت تأمين سرمايه بانک ملت را نشان ميدهد:
صندوقهای تحت مدیریت تأمین سرمایه بانک ملت

جدول  31مقایسه وضعیت

ارزش داراییهای

تعداد

تعداد اشخاص

تعداد اشخاص

آخرین قیمت

تعداد واحدهای

صندوق(میلیارد ریال)

شعب

حقوقی

حقیقی

ابطال (ریال)

سرمایهگذاری

آتیه ملت

357

56

7

21،717

2،355،213

357،712

اندوخته ملت

22،278

1،622

157

22،211

2،324،333

21،148،362

اوج ملت

45،381

1،622

218

11،324

2،321،335

44،656،764

بازارگردانی ملت

1،116

1

2

-

574،514

1،881،172

نام صندوق

 -13-9کارگزاری و معاملهگری

شركت تأمين سرمايه بانک ملت در راستاي اجراي بندهاي  7و  ۲موضوع فعاليت خود ،اقدام به خريد  42درصد از سهام شركت كارگزاري
بانک ملت كرده است .شركت كارگزاري بانک ملت با كمک به عرضه و بازارگرداني اوراق منتشر شده ،نقش مهمي در تكميل زنجيره ارزش
تأمين سرمايه ايفا ميكند و از سوي ديگر ،با اجراي وظايف قانوني تعريف شده ،باعث خلق ارزش براي شركت اصلي ميشود.
شركت كارگزاري بانک ملت (سهامي خاص) در تاريخ  2372/37/21تحت شماره  233333با سرمايه اوليه  233ميليون ريال در اداره ثبت
شركتها به ثبت رسيده است .سرمايه فعلي اين شركت  223ميليارد ريال ميباشد .شعب شركت در تهران شامل دفتر مركزي ،دفتر بورس
كاال ،ايستگاه معامالتي حافظ و تاالر معامالتي آرژانتين بوده و عالوه بر اين در شهرهاي مشهد ،تبريز ،اصفهان و كرج نيز داراي شعبه
ميباشد.

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

صفحه 38

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -14-9تبلیغات

برخي از اقداماتي كه در زمينه بازاريابي صورت گرفت به شرح زير بوده است:
 انسجام تبليغات در مجلهها و روزنامههاي تخصصي در بازار سرمايه و اقتصادي
 نظارت و مشاوره طراحي و اجراي وب سايتهاي انگليسي و فارسي با توجه به مجزابودن قالب و محتواي سايت فارسي و انگليسي
تامين سرمايه
 پيشنهاد تهيه و توليد سررسيد اختصاصي تامين سرمايه
 تهيه كاتالوگ اختصاصي به زبان انگليسي در جهت استفاده در جلسهها و نمايشگاههاي معتبر
 تبليغات واحدهاي سازماني ،بصورت مجزا (طراحي و اجراي بنرهاي تبليغاتي جهت استفاده در نمايشگاه و شركت)
 طراحي و آمادهسازي آگهيهاي انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه

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

صفحه 31

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -11نظام راهبری شرکت
 -1-11ساختار هیئت مدیره

اعضاي هيئت مديره شركت تامين سرمايه بانک ملت عبارتند از:
جدول  42ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نماینده

سمت

2

غالمرضا زالپور

گروه مالي ملت

رئيس
هيئت مديره

2

بهمن اسكندري

بانک ملت

نايب رئيس
هيئت مديره

3

محمد غالمي

واسپاري ملت

عضو
هيئت مديره موظف

5

مسعود سلطان زالي بگلو

-

سرپرست

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

تعداد جلسات هيئت مديره در سال مالي مورد گزارش 7 ،جلسه بوده است.
 -3-11حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

حقوق و مزاياي مديرعامل توسط شركت گروه مالي ملت شركت تعيين ميشود .ميزان حق حضور و پاداش هيئت مديره نيز توسط مجمع
تعيين ميشود.

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

صفحه 42

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -4-11ساختار سازمانی

نگاره  24ساختار سازمانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت

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

صفحه 41

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -5-11فعالیت های توسعه منابع انسانی

يكي از ويژگيهاي مهم شركتهاي داناييمحور ،نيروي انساني متخصص و باتجربه آنها است .بر اين اساس ،شركت تأمين سرمايه بانک
ملت ،نيروي انساني متخصص مورد نياز واحدهاي تخصصي خود را از بين نخبگان دانشگاهي و كارشناسان باتجربه بازار سرمايه به خدمت
گرفته است كه تركيب آن در نمودار زير نمايش داده شده است:
جدول  41ترکیب تحصیالت نیروی انسانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت

تعداد

درصد

تحصیالت

ردیف

2

دكتري

3

23

2

كارشناسي ارشد

27

55

3

كارشناسي

23

33

جمع کل

31

آموزش در راستاي تعالي سازماني و توانمندسازي كاركنان از ديگر اهداف شركت بود كه در اين حوزه پيگيري شده است .در همين ارتباط،
مجموعه آموزشهاي كاربردي ويژه كارشناسان و مديران مجموعه در دستور كار قرار گرفته و به فراخور فعاليت شركت و فعاليت اختصاصي
هر يک از گروههاي كاري ،در داخل يا خارج از مجموعه اجرا شده است.
 -2-11حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس راي سهامداران در مجمع عمومي ساالنه سال مالي گذشته ،مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر به عنوان حسابرس و موسسهه
حسابرسي بهراد مشار به عنوان بازرس عليالبدل انتخاب شدهاند .ميزان حقالزحمه حسابرس هم بر اساس تصميمات مجمهع سهال گذشهته
تعيين شده است.
 -7-11تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

مهمترين ريسک قابل پيشبيني براي فعاليتهاي شركت ،ريسک تغييرات نرخ بهره است كه ميتوان از طريق قراردادهاي بازارگرداني و
تضامين ارائه شده در صندوقها ،آنرا كنترل نمود.
 -8-11پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هيئت مديره تقاضا دارد ،سهامداران محترم با توجه به گزارش بازرس محترم قانوني و حسابرس مستقل ،صورتهاي مالي شهامل ترازنامهه،
سود و زيان ،صورت سود و زيان انباشته و صورت جريان وجوه نقد و اطالعات تكميلي ارائهه شهده دوره مهالي منتههي بهه  2334/22/33را
تصويب فرمايند .همچنين تقاضا دارد با توجه به برنامههاي آتي شركت ،با پيشنهاد تقسيم سود به ميزان  ۲3درصد موافقت كنند.
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شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

 -11برنامههای آتی شرکت
توسعه خدمات تأمین مالی


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



طراحي و انتشار ابزارهاي تأمين مالي جديد



حضور مؤثر در بازار ارائۀ خدمات تعهد پذيرهنويسي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس



توسعه فعاليتهاي بازاريابي و بازارگرداني اوراق بهادار



توسعه فعاليتهاي ارزشگذاري برند



خدمات مشاوره در زمينه ادغام و تملک



ارزشگذاري و عرضه سهام شركتهاي مشمول واگذاري گروه

توسعه نهادهای مالی


توسعه و بهبود صندوقهاي سرمايهگذاري موجود



تأسيس و راهاندازي صندوق سرمايهگذاري طال



تأسيس و راهاندازي صندوق سرمايهگذاري جسورانه



مشاركت با بانکهاي سرمايهگذاري بينالمللي براي تأمين مالي پروژههاي داخلي

تحقیق و توسعه


تالش در جهت عضويت و ارتباط با انجمنها و نهادهاي بينالمللي مرتبط



طراحي و پيشنهاد ابزارها ،نهادهاي مالي و خطوط كسب وكار جديد



مطالعه و ايجاد زمينه انتشار اوراق بينالمللي ارزي در بورسهاي خارجي و مشترك




انجام مذاكرات با سرمايهگذاران خارجي و بررسي زمينههاي همكاري آتي
بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و برگزاري دورههاي آموزشي مورد نياز كاركنان
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