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بیانیه مسئولیت

کارگزار عرضه کننده تهیه و تصویب  شده است و آن ها منفردًا و  1( این امیدنامه توسط هیئت مدیره و مشاور پذیرش شرکت و 

ج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا یا انحراف با اهمیت تأیید می کنند. هیئت مدیره   جمعًا مســئولیت درســتی اطالعات مندر

کامل اقالم پیش بینی شــده در ایــن امیدنامه را می پذیــرد و تأیید می کند که ســود، جریان های  شــرکت بدین وســیله مســئولیت 

نقدی و بودجه های پیش بینی شده مبتنی بر مفروضات واقع بینانه است.

کلیه  واقعیات مربوط به عرضه  عمومی را به  کاملی از  که امیدنامه  حاضر، افشای درست و  2( مشاور پذیرش تأیید می نماید 

ج  که مسئولیت آن ها به عهده  هیئت مدیره است برای در ع سود، جریان نقدی و بودجه پیش بینی شده  دست می دهد و هر نو

در امیدنامه توسط حسابداران رسمی بررسی اجمالی شده است.

بیانیه سلب دعاوی

خ هــای بــورس اوراق بهــادار تهــران را تصویب  3( هیئــت پذیــرش اوراق بهــادار، پذیــرش ســهام ایــن شــرکت در فهرســت نر

نموده است و این تصویب به معنی توصیه مشارکت سرمایه گذاران بالقوه در عرضه  عمومی نیست.

کفایت اطالعات افشــا شــده توســط شــرکت و محتوای  ۴( بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مســئولیتی در برابر صحت و 

ع  کامل بودن آن از خود ســلب می نماید و به  طور صریح و روشــن هر نو گونه مســئولیتی را در مورد درســتی و  امیدنامه ندارد و هر 

ع ضرر ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از این امیدنامه را از خود سلب می نماید. سرمایه گذاران باید به  مسئولیتی را در برابر هر نو

ارزیابى خودشان از شناخت مزیت ها و ریسک های سرمایه گذاری شرکت اتکا نمایند و در زمان سرمایه گذاری باید به هنگام بروز 

کارگزار، مشاور پذیرش، حسابرس و دیگر مشاوران حرفه ای مشاوره نمایند. گونه شک و تردید، بالفاصله با  هر 
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خالصه امیدنامه

گونه  »خالصــه امیدنامــه تنهــا خالصــه ای از اطالعات مهم شــرکت اســت و ضــروری اســت ســرمایه گذاران پیش از اتخــاذ هر 

کنند و در نظر بگیرند« گزارش امیدنامه را مطالعه  تصمیمی در خصوص سرمایه گذاری، تمام 

شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت در 28 دی ماه 1389 با شــماره 395071 و ســرمایه اســمی یک هزار میلیارد ریال در اداره 

 ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســید. شــرکت در 18 بهمن مــاه 1389 با اخذ مجــوز از ســازمان بورس

فعالیت خود را آغاز نمود.

ع فعالیت اصلی شــرکت مطابق اساســنامه، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویســی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های  موضو

ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط می باشد.

گروه مالی ملت با 91 درصد مالکیت، ســهامدار  که شــرکت  ســرمایه شــرکت در حال حاضر مبلغ 7,000 میلیارد ریال می باشــد 

خ 1398/11/13، افزایش ســرمایه شرکت از 5,500  عمده اســت. الزم به ذکر اســت به اســتناد روزنامه رســمی شــماره 2181۴ مور

میلیارد ریال به مبلغ 7,000 میلیارد ریال ثبت شده است.

درصد مالکیت تعداد سهام سهامداران

%91  6,370,000,000 گروه مالی ملت

%5  349,991,250 مدیریت سرمایه آتیه خواهان

%1  70,000,000 کارگزاری بانک ملت

%1  70,000,000 واسپاری ملت

%1  70,000,000 صرافی ملت

%1  70,000,000 تدبیرگران بهساز ملت

%0  8,750 خدمات بیمه ای آتیه نگر ما

%100 7,000,000,000 جمع
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2

خالصه صورت وضعیت مالی شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت برای ســال 1397 و شــش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 

ح جدول زیر است. به شر

خالصه صورت وضعیت مالی تأمین سرمایه بانک ملت )میلیون ریال(

6 ماهه 1398سال 1397اطالعات مالی

105,971105,819دارایى های ثابت مشهود  

99,64799,647سرمایه گذاری های بلندمدت  

217,996218,087جمع دارایى های غیرجاری  

کوتاه  مدت   9,848,64110,270,750سرمایه  گذاری های 

10,277,36410,606,522جمع دارایى  های جاری  

10,495,36010,824,609جمع دارایی  ها  

4,000,0005,500,000سرمایه  

2,245,4721,942,794سود انباشته  

6,645,4727,932,127جمع حقوق مالکانه  

1,495,0001,745,000پرداختنی  های بلندمدت  

1,588,6211,785,998جمع بدهی  های غیرجاری  

123,788213,538مالیات پرداختنی  

2,261,2671,106,484جمع بدهی  های جاری  

3,849,8882,892,482جمع بدهی  ها  

 همچنین صورت سود و زیان شرکت در سال 1397 و شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 در جدول زیر نشان داده شده است.

صورت سود و زیان تأمین سرمایه بانک ملت )میلیون ریال(

6 ماهه 1398سال 1397

2,354,7612,082,829درآمدهای عملیاتی  

)67,883()93,765(هزینه های فروش، اداری و عمومی  

2,260,9962,014,946سود عملیاتی  

)735(9,735سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی  

2,270,7312,014,211سود قبل از مالیات  

)227,556()143,264(مالیات بر درآمد  

2,127,4671,786,655سود خالص  
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کشیده شده است. گذشته در نگاره زیر به تصویر  روند سود خالص شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

                                                                                           سود خالص تأمین سرمایه بانک ملت )میلیون ریال(

ح زیر بوده است. گذشته به شر حاشیه سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سنوات 

                                                                                 حاشیه سود عملیاتی و سود خالص شرکت تأمین سرمایه بانک ملت 

تصمیم گیری هــای مالــی یکــی از مهم تریــن حوزه هــای رقابتــی شــرکت ها به منظور تأمیــن بهینــه ی منابع مالی بــرای بقا در 

کارشناســان و متخصصان شــرکت ها  محیــط متالطــم تجــاری اســت. با وجود تمــام برنامه ریزی ها و دقت نظرهایى که توســط 

کــه با درجات مختلفی از احتمــال می تواند امکان  کنترل شــرکت ها وجود دارد  ج از  کان برخی عوامل خار کمــا صــورت می گیــرد، 

دســت نیافتن شــرکت ها به هر یک از اهداف عملیاتی را افزایش دهد. در این راســتا، احتمال عدم دسترســی به اهداف از پیش 

ح اســت. مدیریت ریســک روش منطقی شناســایى، تجزیه  و تحلیل، ارزیابى، انعکاس و  تعیین شــده تحت عنوان ریســک مطر

کند. ریسک های مرتبط با  که ممکن است دارایى، منابع و یا فرصت های افزایش سود را تهدید  کلیه ریسک هایى است  کنترل 

ح و نحوه مدیریت آن در سرفصل 3-7 توضیح داده شده است. ح زیر است که شر فعالیت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به شر

خ بهره                                ریسک رقابت           ریسک اعتباری             ریسـک نقدینــگی                          ریسک نر

     ریسک مقــــررات             ریسک نیــــــروی انســانی                ریسک عملیــــاتی و فنــــاوری

1393

1,060,206

139۴

 1,1۴5,229

1395

 1,۴22,810

1396

 1,80۴,606

1397

 2,127,۴67

1398/06

 1,786,655

1393 139۴ 1395 1396 1397 1398/06

%6۴

%93 %9۴ %95 %96 %96 %97

%87 %89 %90 %90
%86

حاشیه سود عملیاتیحاشیه سود خالص



 بــخش اول
معـــرفـــی شـــرکــــت
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۴

مقدمه

خ 1398/10/1۴ هیئت پذیــرش اوراق بهادار، شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملــت در بــورس اوراق بهادار  بنــا بــر مصوبــه مــور

تهــران پذیرفتــه  شده اســت. بــا توجــه بــه ارائــه تعهــدات الزم در خصــوص موارد ذکــر شــده در مصوبه مذکــور، نام این شــرکت از 

تاریخ 1398/12/07 به عنوان پانصد و ســی و ششــمین شــرکت پذیرفته شــده در بخش "فعالیت های جنبی واســطه گری های 

گــروه "فعالیت هــای جنبی واســطه گری های مالی به جز تأمین وجوه بیمه و بازنشســتگی" و طبقــه "فعالیت های جنبی  مالــی"، 

خ های بازار دوم بورس اوراق  واسطه گری های مالی طبقه بندی نشده در جای دیگر" با کد "6719" و نماد "تملت" در فهرست نر

ج شده است. بهادار تهران در

معرفی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت-  ۱

تاریخچه شرکت۱-۱-  

در کشــور  ســرمایه گذاری   بانکــداری  صنعــت  در  نهــاد  ســومین  به عنــوان  ملــت  بانــک  ســرمایه  تأمیــن   شــرکت 

که باالترین رکن بازار اوراق بهادار اســت،  8 شــهریور ماه 1389 مجوز تأســیس خود را از شــورای عالی بورس و اوراق بهادار 

کــرده و در 28 دی مــاه 1389 با شــماره 395071 و ســرمایه اســمی یــک هزار میلیارد ریــال )نقدًا پرداخت شــده( در  دریافــت 

 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. شرکت در 18 بهمن ماه 1389 با اخذ مجوز از سازمان بورس

فعالیت خود را آغاز نمود.

موضوع فعالیت شرکت۲-۱-  

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

موضوع فعالیت اصلی:

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

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

واجد شرایط می باشد.

موضوع فعالیت فرعی:

۱� ارائه مشاوره در زمینه هایى از قبیل:

روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی موردنیاز  
روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار  
که توسط ناشر عرضه می شود   قیمت اوراق بهاداری 
فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن  
گذاری اوراق بهادار    فرآیند وا
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کلیــه امــور اجرایــى بــه نمایندگــی   ج از بــورس و انجــام   پذیــرش اوراق بهــادار ناشــر در هریــک از بورس هــا و بازارهــای خــار

از ناشر در این زمینه
ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها  
امور مدیریت ریسک  
آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایى در این زمینه به نمایندگی از آن ها  
امور سرمایه گذاری  
خدمات موردنیاز شرکت ها در سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار  

گذاری اوراق بهادار 2. بازاریابى و یا مدیریت فرآیند وا

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

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

5. ارائه خدمات مدیریت دارایى ها

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

کارگزاری  .7

8. کارگزار / معامله گری

9. سبدگردانی

10. بازارگردانی

۱۱� پردازش اطالعات مالی

و  معتبــر  اعتبــاری  مالــی  مؤسســات  و  بانک هــا  نــزد  ســرمایه گذاری  ســپرده های  در  شــرکت  مــازاد  منابــع  ســرمایه گذاری   .12 

اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها

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

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

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

سایر فعالیت ها:

کارگــزار / معامله گــری، بازارگردانی و کارگــزاری،   ۱� انجــام فعالیت هــاي ســبدگردانی، خدمــات صندوق های ســرمایه گذاری، 

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

ســبدگردانی،  بازارگردانــی،  فعالیــت  انجــام  راســتای  در  صرفــًا  معامله گــری   / کارگــزار  و  کارگــزاری  فعالیت هــای  انجــام   �۲ 

اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است.
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سرمایه و ترکیب سهامداران۳-۱-  

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

ح جدول زیر است. تمام پرداخت شده  است. روند افزایش سرمایه ثبت  شده شرکت به شر

روند افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )بر حسب میلیارد ریال(- 1جدول 

محل افزایش سرمایهدرصد افزایش سرمایهمبلغ افزایش سرمایهسرمایه جدیدتاریخ ثبت افزایش سرمایهردیف

مطالبات سهامداران11391/04/201,150150%15

مطالبات سهامداران21391/10/101,550400%35

مطالبات سهامداران31392/12/212,000450%29

مطالبات سهامداران41394/02/272,500500%25

مطالبات سهامداران51395/01/163,000500%20

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

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

آورده نقدی81398/11/137,0001,500%27

کــه ترکیــب ســهامداران آن در جــدول زیــر نشــان داده  ســرمایه شــرکت در حــال حاضــر مبلــغ 7,000 میلیــارد ریــال می باشــد 

خ 1398/11/13، افزایــش ســرمایه شــرکت از  شده اســت. الزم بــه ذکــر اســت بــه اســتناد روزنامــه رســمی شــماره 2181۴ مــور

 5,500 میلیارد ریال به مبلغ 7,000 میلیارد ریال ثبت شده است.

ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 2جدول 

درصد مالکیتتعداد سهامسهامداران

گروه مالی ملت )سهامی عام(   91%6,370,000,000 شرکت 

5%349,991,250 شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان )سهامی خاص(  

کارگزاری بانک ملت )سهامی خاص(   1%70,000,000 شرکت 

1%70,000,000 شرکت واسپاری ملت )سهامی عام(  

1%70,000,000 شرکت صرافی ملت )سهامی خاص(  

1%70,000,000 شرکت تدبیرگران بهساز ملت )سهامی خاص(  

0%8,750 شرکت خدمات بیمه ای آتیه نگر ما )سهامی خاص(  

100%7,000,000,000جمع  
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ساختارها و تشکیالت شرکت۴-۱-  

ســاختارها و تشــکیالت شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت شامل ســاختار سازمانی، ســاختار نیروی انســانی و معرفی اعضای 

هیئت مدیره در ادامه توضیح داده شده است.

 ساختار سازمانی شرکت۱-۴-۱-  

ح زیر است. آخرین ساختار سازمانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به شر

ساختار سازمانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 1نگاره 
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ح زیر است: کمیته های تخصصی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به شر

کمیت شرکتی: کمیته های حا الف( 

کمیته حسابرسی  �۱

کســب اطمینان  کمیته حسابرســی، کمک به ایفای مســئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت  هدف از تشــکیل 

 معقــول از  1( اثربخشــی فرآیندهــای نظــام راهبــری، مدیریــت ریســک و کنترل هــای داخلی، 2( ســالمت گزارشــگری مالی،

3( اثربخشی حسابرسی داخلی، ۴( استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و 5( رعایت قوانین، مقررات 

و الزامات می باشد.

کار حسابرســان داخلی و مســتقل، ارائه پیشــنهاد حسابرســان مســتقل بــه هیئت مدیره  ایــن کمیتــه مســئول نظــارت بر 

یــا ســهامداران بــه منظور انتصــاب، تعیین حق الزحمه و پیشــنهاد عزل حسابرســان مســتقل، تعیین و بازنگــری حوزه های 

گزارش حسابرســی و نیز کســب اطمینــان از انجــام اقدامات اصالحی بــه موقع و  حسابرســی و دفعــات حسابرســی، دریافــت 

کاســتی ها، عدم تطابق با سیاســت ها، قوانین و مقررات و ســایر مشــکالت  کنترل ضعف ها و  صحیح توســط مدیریت برای 

کمیته حسابرســی، همچنین باید نســبت به ایجاد واحد حسابرســی داخلی و  شناســایى شــده از ســوی حسابرســان اســت. 

کند و حسابرســان داخلی نیز الزم اســت مســتقیما زیر نظر کمیته حسابرسی انجام وظیفه  انتخاب حسابرســان داخلی اقدام 

کمیت شرکتی، باید هر یک طبق آیین نامه  نمایند. کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از منشور حا

کنند. که به تصویب هیئت مدیره شرکت می رسد، فعالیت  گانه ای  جدا

کمیته حسابرسی شرکت عبارتند از: اعضای 

کمیته   آقای سید ابوطالب دیبائی، عضو غیرموظف هیئت مدیره و رئیس 
کمیته   آقای سید ابراهیم مهدویان، عضو مستقل 
کمیته   کبر رضوانی، عضو مستقل  آقای ا
آقای علی فوالدی، مدیر حسابرسی داخلی )بدون حق رأی(  

کمیته حسابرسی طی سال مالی منتهی به 1397/12/29، 12 جلسه بوده است. همچنین در  تعداد جلسات برگزار شده 

کمیته حسابرسی تشکیل شده است. شش ماهه اول سال مالی 1398، هر ماه یک جلسه 

کمیته مدیریت ریسک  �۲

کمیته ریســک در راســتای پایش مخاطرات پیش روی شــرکت، همسوسازی مدیریت ریســک با اهداف شرکت، ارزیابى 

مدیریت ریســک در شــرکت، آمادگی به منظور مواجهه با بحران ها و تعیین ریسک ابزارهای سرمایه گذاری به منظور انجام 

کمیته در مورد سرفصل های سیاستگذاری  سرمایه گذاری بهینه در حد معین ریسک انتظاری شرکت تشکیل می گردد. این 

کنترل ریســک، برنامه ریزی و تحلیل ریسک های اهم شــرکت نظیر نقدینگی،  گزارشــگری و  و مدیریت ریســک، اثربخشــی 

کلی ریســک های با  خ بهــره، عملیاتــی، اعتباری و ...  ایفای نقش می نماید. بررســی و تصویب سیاســت ها و خط مشــی  نــر

کســب اطمینان معقول از اثربخشــی فرآیند مدیریت ریســک مشــتمل بر شناســایى، اندازه گیری، تجزیه و  اهمیت شــرکت، 

ج از گزارش های مدیران تحلیل، ارزیابى، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک، بررسی گزارش های ریسک مستخر
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 اجرایى، پیگیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف در فرآیندها و سیســتم های مدیریت ریســک و برگزاری جلســات دوره ای 

کمیته طبق نظام نامه مدیریت ریســک تعریف  شده اســت.  کار از جمله وظایف این  کســب و  با مدیران اجرایى واحدهای اصلی 

ع مورد بررسی، از افراد اجرایى متخصص در زمینه مورد بررسی دعوت به عمل می آید. کمیته بسته به موضو همچنین در این 

کمیته های داخلی شرکت: ب( 

کمیته سرمایه گذاری  �۱

کمیتــه ســرمایه گذاری بــا هدف نظارت بر مدیریت پرتفوی صندوق ها، پرتفوی شــرکت، عملیــات بازارگردانی، و به طور کلی 

گرفته توسط شرکت چه از طریق دارایى های شرکت و چه از طریق سایر ابزارهای تحت مدیریت  عملیات سرمایه گذاری صورت 

صورت می پذیرد.

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

کلیه ابزارهای سرمایه گذاری تحت مدیریت )از منظر ریسک، بازده و غیره(؛ بررسی  )پرتفوی شرکت(؛ بررسی وضعیت عملکرد 

وضعیــت عملیــات بازارگردانی اوراق و صندوق ها؛ تعیین اســتراتژی های توســعه صندوق ها و ابزارهای ســرمایه گذاری؛ و پایش 

عملکرد سایر فعاالن صنعت مدیریت دارایى می باشد.

کــه به صورت ماهانه تشــکیل و بنا به ضرورت، جلســه فوق العــاده به صورت  کمیتــه دارای جلســات منظــم و ادواری اســت 

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

مدیرعامل  
معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایى  
معاون تأمین مالی  
معاون سرمایه گذاری جایگزین  
مدیر سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
مدیر عملیات صندوق ها و سبدها  

کسـب و کـار ۲� کمیته توسعه 

بررســی  و  شناســایى  جهــت  در  شــرکت  عملیاتــی  واحدهــای  فعالیت هــای  از  شــناخت  توســعه  هــدف  بــا  کمیتــه  ایــن 

مشــکالت موجــود، شــناخت و بهبــود فرآیندهــای مرتبــط بــا هــر بخــش و ریــزکاوی فعالیت هــای در حــال انجام و ایفــای نقش 

ح  تصمیم گیــری و هماهنگــی در ایجــاد، خلــق و ارائــه ایده هــای جدیــد و بررســی نحــوه انجــام و پیاده ســازی پروژه هــای مطــر

ح  شــده بــا اســتراتژی های شــرکت بــا توجــه بــه جوانــب   شــده در قالــب جلســات طوفــان فکــری و همسوســازی مــوارد مطــر

مدنظر تشکیل شده است.
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ح می شود: کمیته توسعه در قالب موارد زیر مطر کلی وظایف و اختیارات  به طور 

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

آن  کارکردهــای  و  وظایــف  بــه  توجــه  بــا  و  می  شــود  تشــکیل  ماهیانــه  و  منظــم  صــورت  بــه  توســعه  کمیتــه   جلســات 

متشکل از اعضای ذیل می  باشد:

مدیرعامل  
معاون تأمین مالی  
معاون سرمایه  گذاری و مدیریت دارایى  
معاون سرمایه  گذاری جایگزین  
مدیر تأمین مالی  
مدیر عملیات صندوق  ها و سبدها  
کسب  و  کار   مدیر توسعه 
مدیر تحقیق و توسعه  

شــرکت، از  بیــرون  افــراد  یــا  و  شــرکت  کارمنــدان  از  اعضــاء،  موافقــت  و  نیــاز  حســب  می  توانــد  کمیتــه  ایــن   همچنیــن 

کمک  کننده در  طراحی و اجرای برخی پروژه  ها استفاده نماید. عضو افتخاری به عنوان مشاور یا 
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۳� کمیته رسانه

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

ارتباط با رسانه و امور بین الملل سازمان ها، امری غیرقابل انکار است.

گزارش، مصاحبه و اطالع رسانی از پروژه های انجام شده و  تعامل با رسانه های مختلف داخلی و خارجی، تولید و ارائه خبر، 

در حال انجام همواره از ضرورت های بقای ســازمان و توســعه همه جانبه خطوط کسب وکار آن می باشد؛ لذا تصمیم گیری های 

کمیتــه ای متشــکل از صاحب نظــران و  کنــار بــازوی مدیریتــی و اجرایــى، نیازمنــد  کلیــدی و ایجــاد خط مشــی روابط عمومــی در 

استراتژیست های سازمان است تا در راستای اهداف آن حرکت نماید. کمیته رسانه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با توجه به 

کارکردهای ذیل، جلسات منظم ماهیانه و بنا به ضرورت جلسات فوق العاده، برگزار می نماید: اهداف و 

بررسی نیازها و چارچوب های موجود در تعامل شرکت با رسانه ها  
جداسازی نیاز واحدهای سازمانی در حوزه رسانه ای و تدوین برنامه مجزا   
تالش در جهت نمایان سازی هر چه بیشتر مزیت های شرکت نسبت به رقبا با تکیه بر فضای رسانه ای  
شناخت و برنامه ریزی جهت تعامل با رسانه های اصلی در زمینه فعالیت بازار هدف  
حوزه هــای    شــناخت  جهــت  در  بانــک  عمومــی  روابــط  عالــی  کمیتــه  و  ملــت  بانــک  مجموعــه ی  بــا  گســترده تر   تعامــل 

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

کمیته متشکل از افراد ذیل می باشد: همچنین اعضای این 

مدیرعامل  
معاون تأمین مالی  
معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایى  
معاون سرمایه گذاری جایگزین  
معاون مالی و اداری  
کسب و کار   مدیر توسعه 
گروه مشاور رسانه ای  
کارشناس روابط عمومی  
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اعضای هیئت مدیره۲-۴-۱-  

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

سید ابوطالب دیبائی

رئیس هیئت مدیره
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

MBA کارشناسی ارشد مدیریت اجرایى

 عضــو هیئت عامــل و معــاون مدیرعامــل )بانــک ملــت(، مدیــر امــور ناحیــه ســه تهــران
)بانک ملت(، مدیر شــعب منطقه یک تهران )بانک ملت(، مدیر شــعب اســتان فارس 
 )بانک ملت(، مدیر شعب استان کرمان )بانک ملت(، مدیر شعب استان یزد )بانک ملت(،
معــاون مالــی اداری مدیریــت اســتان فــارس )بانــک ملــت(، معــاون اعتبــاری مدیریت 

استان فارس )بانک ملت(، رئیس حوزه مدیریت استان فارس )بانک ملت(

مجید ابراهیمی

نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

کارشناسی ارشد مدیریت مالی - بانکی

مدیــر امــور ناحیــه 1 تهــران )بانــک ملــت(، مدیــر امــور ناحیــه 2 تهــران )بانــک ملــت(، 
کل اعتبــارات )بانــک ملــت(، معــاون مدیریــت شــعب منطقــه 5 تهــران  رئیــس اداره 
)بانــک ملت(،معــاون مدیریــت شــعب منطقــه 6 تهــران )بانــک ملــت(، رئیــس حــوزه 
 شــعبه مســتقل مرکــزی )بانــک ملــت(، رئیــس دایــره اعتبــارات شــعبه مســتقل مرکــزی
)بانک ملت(، معاون دایره اعتبارات شــعبه مســتقل مرکزی )بانک ملت(، معاون ریالی 
شــعبه، مدیریت شــعب منطقه 6 تهــران )بانک ملت(، معاون دایــره اعتبارات مدیریت 

شعب منطقه 6 تهران )بانک ملت(، رئیس دایره ضمانت نامه )بانک ملت(

سید نقی شمسی

عضو هیئت مدیره
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

کارشناسی ارشد حسابداری

کل حســابداری مدیریــت و ســرمایه گذاری )بانــک ملــت(، نایــب رئیــس  رئیــس اداره 
کل امــور مالــی  هیئت مدیــره )شــرکت مدیریــت ســرمایه آتیــه خواهــان(، رئیــس اداره 

)بانــک ملــت(، عضــو هیئت مدیره )شــرکت صرافی ملــت(، عضو هیئت مدیره )شــرکت 
 چــاپ بانــک ملــت(، عضــو کمیتــه حسابرســی )بانــک ملــت(، مدیــر حسابرســی داخلی

)بانک ملت(، سرپرست حسابرسی )سازمان حسابرسی(

سید روح اله حسینی  مقدم

مدیــــرعامـل و عضو هیئت مدیره
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

کارشناسی ارشد اقتصاد

عضــو شــورای عالــی بــورس و اوراق بهادار، معاون امور ناشــران و اعضاء )شــرکت بورس 
اوراق بهادار تهران(، مدیر امور ناشران )شرکت بورس اوراق بهادار تهران(

مازیـار فـرخی

عضو هیئت مدیره
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

معــاون ســرمایه گذاری و توســعه بازار )شــرکت تأمین ســرمایه امید(، مدیــر صندوق های 
 )گنجینــه امید ایرانیــان، بازارگردان ایرانیان، بــذر امید آفرین، زرافشــان امید ایرانیان(،
نائب رئیس هیئت مدیره )موسسه فکر فردای امید(، مدیر سرمایه گذاری )سرمایه گذاری 
کارشــناس ارشــد ســرمایه گذاری )صنــدوق بازنشســتگی صــدا و ســیما(،  دســتاورد دی(،  
ح و توسعه ADSL )شرکت آریا رسانا تدبیر(، سرپرست امور مالی و اداری  مدیر بخش طر

کاربرد ارقام( )گروه شرکت های داتک(، حسابرس )موسسه حسابرسی 
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ساختار نیروی انسانی شرکت۳-۴-۱-  

یکی از ویژگی های مهم شرکت های دانایى محور، نیروی انسانی متخصص و باتجربه آن ها است. بر این اساس، شرکت 

تأمیــن ســرمایه بانــک ملت، نیروی انســانی متخصص مورد نیاز واحدهــای تخصصی خود را از بین نخبگان دانشــگاهی و 

که بالغ بر 67 درصد همکاران شرکت دارای تحصیالت  گرفته است، به نحوی  کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به خدمت 

که ترکیب آن در جدول زیر نمایش داده شده است. کارشناسی ارشد و باالتر می باشند 

ترکیب تحصیالت نیروی انسانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )نفر(- 3جدول 

پایان سال 1397پایان سال 1396تحصیالت

1111دکتری  

1118کارشناسی ارشد  

1512کارشناسی  

11کاردانی  

11دیپلم  

3943جمع  

ترکیب تحصیالت نیروی انسانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در پایان سال 1397- 2نگاره 

ارتباط با شرکت۵-۱-  

ک 6 آدرس شرکت: تهران، خیابان خالد اسالمبولی )وزراء(، خیابان هفتم، پال
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 بــخش دوم
معرفی صنعت تأمین سرمایه
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معرفی صنعت تأمین سرمایه-  ۲

گردآوری سرمایه برای  که فعالیت اصلی آن ها،  کار می رود  واژه شــرکت تأمین ســرمایه به طورکلی برای توصیف مؤسساتی به 

 شــرکت های نیازمنــد ســرمایه اســت و به عبارتــی منابع میان مــدت و بلندمدت را بــرای متقاضیــان منابع مالی فراهــم می کنند.

طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران، شــرکت تأمین ســرمایه شــرکتی اســت که به عنوان واسط بین ناشر اوراق 

کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشــاوره ســبدگردانی،  بهادار و عامه ســرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های 

پذیره نویســی، تعهد پذیره نویســی و فعالیت های مشــابه را با اخذ مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. الزم به ذکر 

است که در اینجا از شرکت تأمین سرمایه به جای واژه بانک سرمایه گذاری1  استفاده   شده است، زیرا این نهاد نه مانند بانک های 

تجاری به جذب سپرده از دیگران و نه مانند شرکت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاری دائمی وجوه خود می پردازد.

هدف اصلی از به وجود آمدن شرکت های تأمین سرمایه، واسطه گری مالی بوده است. در واقع ظهور واسطه های مالی جهت 

کنندگان وجوه، ناشــی از نقص های ذاتی  کســری منابع، در طرف تقاضا برقراری ارتباط میان مازاد وجوه عرضه کنندگان وجوه و 

بازارهای مالی اســت و در راســتای برقراری این ارتباط و تجمیع منابع و تخصیص بهینه آن، به طراحی و تأســیس انواع اوراق و 

ابزارهای تأمین مالی و ســرمایه گذاری اقدام می نمایند. در آمریکا، فعالیت های بانک های ســرمایه گذاری با خدمات بازار سرمایه 

کلی واســطه های  گســترده  اســت. شــرکت های تأمین ســرمایه به صورت  گره خورده اســت و طیف خدمات این شــرکت ها بســیار 

کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشــاوره،  قدرتمندی در بازارهای مالی هســتند که خدمات مالی متنوعی مانند فعالیت های 

سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، افزایش سرمایه و ادغام و تملیک شرکت ها را انجام می دهند. همچنین کارکردهای 

کارآفرین و ریسک پذیر باشد. ج از بازار  و یا  بنگاه های در حال شکل گیری و  شرکت های تأمین سرمایه می تواند حتی در خار

صنعت تأمین سرمایه در جهان۱-۲-  

تاریخچه۱-۱-۲-  

صنعت تأمین ســرمایه به عنوان یکی از پیشــگامان بخش خدمات مالی، طی سالیان متمادی موفق به ارائه خدمات 

ع در حوزه تأمین مالی، ادغام و تملیک، تغییر ســاختار و مدیریت دارایى بوده اســت. پیشــینه تأســیس این نهاد به  متنو

اوایل قرن 19 میالدی باز می گردد. طی ســال های 1830-1820 اوراق قرضه خارجی در لندن منتشــر و ســرمایه ناشــی از 

انتشــار آن به ســایر کشــورها از جمله آمریکا منتقل شد. اولین پذیره نویسی رســمی در سال 1870 در آمریکا انجام  شد و در 

گرفته  شــد. در سال  ســال 1879 از این نهاد مالی برای تأمین ســرمایه الزم جهت تأســیس اولین نیروگاه تولید برق کمک 

1885، سندیکای تأمین سرمایه در وال استریت رواج یافت. در اوایل قرن بیستم، فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری 

گونه نهادهــا پى درپى دچار ورشکســتگی شــدند و  ع بحــران 1929، ایــن  بــه شــکل غیررســمی رواج یافــت و پــس از وقــو

طــی قوانیــن مختلــف، فعالیت آن ها از شــرایط نظام بانکی تفکیک شــد. در ســال 1987، بازار ســهام لندن ســقوط کرد و 

 بانکداری سرمایه گذاری در انگلیس تضعیف و بانکداری سرمایه گذاری آمریکایى به سرعت به بازار مالی جهانی وارد شد.

پس از توســعه کمی و کیفی شــرکت های تأمین ســرمایه در آمریکا و تنیدگی آن ها با بانک های تجاری فعالیت هایى علیه 

گرفت و در دوره ای طوالنی از  آنان برای جدایى شان از صنعت بانکداری در Banking Act  سال 1933 مورد توجه قرار 

1-  Investment Bank
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تاریخ این صنعت قانون جامع اجرایى شــد. در مســیر پرفراز و نشــیب توسعه صنعت بانکداری سرمایه گذاری در دهه 90 

میالدی به کلی قانون تفکیک بانک های ســرمایه گذاری از بانک های تجاری لغو شــد. چرا که شــرکت های تأمین سرمایه، 

شــتاب دهنده اصلی سیســتم پولی شــده  بودند و همســو با تقاضاهای بازار در حوزه ابزارهای سرمایه گذاری و تأمین مالی به 

موفقیت های چشمگیری دست یافته بودند و در مرحله مقررات زدایى در عمل این الزام جدایى در آمریکا ملغی شد.

در دهه 90 میالدی، اجازه داده شــد بانک های تجاری نیز از طریق شــرکت های زیرمجموعه به فعالیت تأمین ســرمایه 

کنــون، حــوزه فعالیت این نهادها به ســرعت گســترش یافته و بانکداری ســرمایه گذاری و تجاری  بپردازنــد. از ســال 2000 تا

و ایجــاد هلدینگ های خدمات مالی تســریع  شده اســت. ضمن اینکــه، فعالیت های آن ها تا حد زیادی جهانی شده اســت و 

کرد  کنش نشــان می دهند. از ســویى الزامات و پیچیدگی های صنعــت مالی کمک  ســر یعًا بــه تحــوالت و نیازهای جهانی وا

کنار بزرگ ترین بانک ها در صنعــت تأمین مالی و مدیریت دارایى ایفای  تــا نهادهــای تأمین ســرمایه کوچک اما قدرتمند در 

نقش نمایند و توســعه فراوانی یابند. در ایران نیز با توجه به تجارب جهانی، توســعه و بزرگ شــدن صنعت تأمین ســرمایه 

اجتنــاب ناپذیــر به نظر می رســد. شــرکت های مختلف تأمین ســرمایه متناســب با اســتراتژی ها و برنامه هــای خود، خطوط 

کار شــرکت های تأمین  کامال به سیاســت های شــرکت بســتگی دارد. عمده خطوط کســب و  کــه  کار متنوعــی دارنــد  کســب و 

سرمایه در دنیا عبارت است از:

مدیریت دارایى، سرمایه گذاری اعم از متعارف و جایگزین، مدیریت ثروت  
تأمین مالی، تأمین مالی سرمایه ای و مبتنی بر بدهی، خدمات اعتباری و وام، تأمین مالی بین الملل  
کالن، طراحی ابزارهای جدید مالی و سرمایه گذاری   خدمات ادغام و تملیک، مشاوره، تحلیل و مطالعات 

گون، طیف متنوعی از مشــتریان با ســطوح متفاوت نیاز بــه خدمات مالی را  ایــن صنعــت بــا ارائه خدمات به صنایع گونا

کرده اســت. البته با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی انتظار می رود صنعت تأمین ســرمایه سطوح درآمدی باالتری را  جذب 

کند و سطح ROE در این صنعت افزایش قابل قبولی یابد. تجربه 

نتایج عملکرد تأمین سرمایه ها در دنیا۲-۱-۲-  

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

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

کرده است. ع، پرتفوی بزرگی از مشتریان با سطوح متفاوت نیاز به خدمات مالی را جذب  متنو

ح  بــر اســاس گزارش هــای ارزیابــى فعالیــت صنعــت تأمیــن ســرمایه، فهرســت 10 شــرکت برتــر در اقصــی نقــاط جهــان به شــر

جدول مقابل می باشد.
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فهرست 10 شرکت تأمین سرمایه برتر جهان در سال 2018- ۴جدول 

کارمزد دریافتی )میلیون دالر(نام شرکت تأمین سرمایهردیف گذشته )درصد(میزان  رشد نسبت به سال 

1JP Morgan7,018%0.60

2Goldman Sachs & Co6,390%2.20

3Morgan Stanley5,123% -2.30

4Bank of America Merrill Lynch4,952%11.40

5Citi4,615% -11.30

6Credit Suisse3,294% -7.60

7Barclays3,123% -11.40

8Deutsche Bank2,531% -12.70

9Wells Fargo & Co2,083% -8.70

10HSBC Holdings PLC1,988% -0.30

کارمزد صنعت تأمین سرمایه در سال 2018 معادل 102.6 میلیارد دالر بوده است که نسبت به سال 2017 با کاهش ۴.3 درصدی 

کارمزد صنعت تأمین سرمایه در جهان طی سال های 2009 الی 2018 را نمایش می دهد. مواجه شده است. نگاره زیر سطح 

کارمزد صنعت تأمین سرمایه در جهان طی سال های 2009 الی 2018- 3نگاره  سطح 

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز

14% - 4% 1% 9% 16% - 4% - 1% 17% - 4%YOY % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.9%  CAGR  2009 - 2018

Global Investment Banking Free Trend (US$b)

$70.0
$79.6 $76.2 $77.1

$83.7

$96.9
$93.0 $91.9

$107.2
$102.6

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز
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نگاره زیر سهم هر یک از مناطق جهان از کارمزد دریافتی شرکت های تأمین سرمایه را نشان می دهد. با توجه به نقش پررنگ 

آمریکا در توســعه بازارها، همواره ســطوح کارمزدی ارائه خدمات شــرکت های تأمین سرمایه در آمریکا بیشتر از سایر مناطق جهان 

گذشته میالدی داشته است. کارمزد دریافتی را در سال 2018 نسبت به سال  بوده است. ژاپن با 5.9 میلیارد دالر بیشترین رشد 

کارمزد دریافتی شرکت های تأمین سرمایه در سال 2018- ۴نگاره  سهم هر یک از مناطق جهان از 

بــرای فصــل چهــارم بــه تفکیــک مناطــق جغرافیایــى  را  کارمــزد شــرکت های تأمیــن ســرمایه   نــگاره زیــر مقایســه فصلــی 

کارمزد ایجادی ارائه خدمات  سال 2018 و مدت مشابه سال 2017 نشان می دهد. در این بررسی نیز شاهد رشد 10.8 درصدی 

تأمین سرمایه ها در ژاپن هستیم.

کارمزدهای تأمین سرمایه جهانی به تفکیک مناطق جغرافیایى- 5نگاره  مقایسه فصلی 

fees
9%

$ 51,241,0
Americas

fees

$ 102,607,8
Global

fees

$ 25,900,1
EMEA

fees

$ 19,610,3
Ascia-Pacific

fees

$ 5,856,4
Japan

-4%

-3%

-10%

-4%

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز

��

��

���

���

���

���

���

���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

��������������
������������������

	
���������
���������������



 امیــــــــــدنــــامه پــــذیـــــــــرش و درج
شرکت تامیــن سرمایه بانـک ملـت
)سهـامی عام(

18

را نشــان می دهــد. تأمیــن ســرمایه )کارمزدهــای دریافتــی( در ســال 2018  ع درآمدهــای شــرکت های  زیــر مجمــو  جــدول 

کــه  ع درآمدهــای شــرکت های تأمیــن ســرمایه بــه حــدود 50 درصــد رسیده اســت. در ســال 2017  ســهم ایاالت متحــده از مجمــو

وضعیت اقتصاد جهانی به خصوص در عرصه مالی بســیار پر رونق بود، درآمد شــرکت های تأمین ســرمایه نیز به شــدت افزایش 

 یافــت، امــا در ســال 2018 بــا توجه بــه فروکش کردن تب و تــاب بازارهای مالــی، بالتبع درآمد شــرکت های تأمین ســرمایه نیز با 

کاهش ۴.3 درصدی مواجه شد.

کارمزد دریافتی صنعت تأمین سرمایه بر مبنای مناطق مختلف جهان در سال 2018 )بر حسب میلیون دالر(- 5جدول 

گذشتهکارمزد دریافتیمناطق جهان کارمزدرشد نسبت به سال  کل  سهم منطقه از 

50%4.3-%51.241ایاالت متحده  

19%9.5-%19.611منطقه آسیا اقیانوسیه  

25%2.6-%25.9اروپا، خاورمیانه و آفریقا  

6%9.1%5.856ژاپن  

کل جهان   100%4.3-%102.608مجموع 

خدمات ارائه شــده در صنعت تأمین ســرمایه در دنیا در چهار حوزه ادغام و تملک، خدمات مربوط به اوراق بدهی، خدمات 

انتشــار اوراق ســرمایه ای و خدمــات مربــوط بــه اعطای وام بوده اســت. نــگاره زیر روند تغییــرات ترکیب درآمــدی صنعت تأمین 

سرمایه را طی سال های 2009 تا 2018 نشان می دهد.

روند تغییرات ترکیب درآمدی صنعت تأمین سرمایه طی سال های 2009 الی 2018 )بر حسب درصد(- 6نگاره 

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز
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ع خدمات ارائه شــده در سال 2018 را نمایش می دهد. خدمات  کارمزد دریافتی صنعت تأمین ســرمایه بر حســب نو نگاره زیر 

مربوط به ادغام و تملیک با 31 درصد سهم، بیشترین درآمد را برای این صنعت به ارمغان آورده است.

ع خدمات ارائه شده در سال 2018- 7نگاره  کارمزد دریافتی بر حسب نو ترکیب 

خدمات ارائه شــده توســط شــرکت های تأمین ســرمایه در حوزه های مختلفی صورت می گیرد که جدول زیر مبلغ کارمزدهای 

گذشته میالدی را نشان می دهد. حدود 30 درصد  دریافتی هر طبقه از صنعت در سال 2018 و همچنین رشد آن نسبت به سال 

از کارمزدهای صنعت تأمین ســرمایه، از بخش مالی دریافت شده اســت. همچنین بیشــتر رشد کارمزدها در سال 2018 نسبت به 

گذشته میالدی، در بخش های سالمت، رسانه و سرگرمی و فناوری های پیشرفته حاصل شده است. سال 

 کارمزدهای دریافتی هر طبقه از صنعت در سال 2018- 6جدول 

گذشتهکارمزد دریافتی )میلیون دالر(صنعت کلدرصد رشد نسبت به سال  درصد از 

30%5-%31,117بخش مالی  

10%10-%10,451انرژی  

10%4-%10,319صنایع تولیدی  

8%10%7,996فناوری پیشرفته  

8%16%7,887سالمت  

6%7-%6,185مواد اولیه  

ک و مستغالت   6%3-%5,679امال

5%12-%5,054دولت و بنگاه های وابسته  

4%14-%4,490محصوالت مصرفی  

4%16%3,969رسانه و سرگرمی  

3%19-%3,306کاالهای اساسی  

3%10-%3,130خرده فروشی  

3%12-%3,026ارتباطات  

ادغام و تملیک  %31

انتشار اوراق بدهی %26

انتشار اوراق سرمایه ای %19

خدمات اعطای وام %2۴

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز

)Thomson Reuters( منبع: تامسون رویترز
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صنعت تأمین سرمایه در ایران۲-۲-  

معرفی و تاریخچه۱-۲-۲-  

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

شرکت های تأمین سرمایه را انجام می دادند. از این جمله می توان به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران )تأسیس 1338(، 

بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران )تأسیس 1352(، شرکت خدمات مالی ایران )تأسیس 1353( و شرکت سرمایه گذاری ملی 

ایران )تأســیس 135۴( اشــاره نمود. اما پس از پیروزی انقالب اســالمی، ملی شــدن بانک ها و صنایع و رکود بازار سهام، انجام 

فعالیت های تأمین ســرمایه در این مؤسســات متوقف شــد. بعد از ابالغ سیاســت های اجرایى اصل ۴۴ قانون اساســی توســط 

گذاری سهام دولتی  مقام معظم رهبری در خرداد 138۴، ضرورت فعالیت مجدد شرکت های تأمین سرمایه برای تسهیل در وا

احســاس گردید. شــرکت های تأمین سرمایه در ایاالت متحده به "بانک ســرمایه گذاری1 " معروف هستند. در ایاالت متحده به 

کار تأمین مالی شــرکت ها را انجام می دهد و از طرف دیگر به هدایت  این دلیل بانک ســرمایه گذاری می گویند که از یک  طرف 

ســرمایه گذاری بــه ســمت پروژه شــرکت ها اقدام می کنــد. در ایران بــرای جلوگیری از اشــتباه در نام و وظایف این مؤسســات با 

بانک ها از عبارت »بانک سرمایه گذاری« در قانون استفاده ن شده است.

طبق بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب  138۴/9/1 مجلس شــورای اســالمی، »شــرکت تأمین ســرمایه شــرکتی 

کــه به عنوان واســطه بین ناشــر اوراق بهــادار و عامه ســرمایه گذاران فعالیت می کنــد و می تواند فعالیت هــای کارگزاری،  اســت 

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

انجام دهد«. طبق بند 5 ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت های تأمین سرمایه از جمله 

وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. در این قانون شرکت تأمین سرمایه تعریف و وظایف کلی آن بیان  شده است. 

شرکت های تأمین سرمایه دو هدف عمده و مهم را پیگیری می کنند؛ یکی کمک به شرکت ها برای تأمین مالی )از طریق انتشار 

اوراق بهادار مالکانه و بدهی یا ایجاد نهادهای مالی( و دیگری ارائه خدمات مدیریت دارایى )در قالب سبدهای سرمایه گذاری 

اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری(.

ح زیر  کنون 9 شــرکت تأمین ســرمایه در ایران در حال فعالیت هســتند که با توجه به ترتیب تاریخ اعطای مجوز به شــر هم ا

می باشــند. الزم بــه ذکر اســت که دهمین تأمین ســرمایه با نام تأمین ســرمایه دماونــد در تاریــخ 1396/12/28 مجوز موافقت 

اصولی خود را دریافت نمود و در حال طی کردن مراحل تأسیس می باشد.

تاریخ اعطای مجوزنام شرکتردیف

1387/01/18تأمین سرمایه امین1

1387/01/18تأمین سرمایه نوین2

1389/11/18تأمین سرمایه بانک ملت3

1390/09/09تأمین سرمایه امید4

1390/10/02تأمین سرمایه سپهر5

1390/12/27تأمین سرمایه تمدن6

1390/12/27تأمین سرمایه لوتوس پارسیان7

کاردان8 1392/11/04تأمین سرمایه 

1394/01/01تأمین سرمایه بانک مسکن9

1- Investment Bank
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تأمین مالی در بازار سرمایه۲-۲-۲-  

تأمین مالی یکی از مهمترین وظایف بازارهای ســرمایه در سراســر دنیاســت که طی سال های گذشته در ایران رونق بیشتری 

کشــور و توســعه تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه ایران، در ســال های  یافته اســت. با توجه به محدودیت های سیســتم بانکی 

اخیر تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه رشــد چشــمگیری داشته است. به عبارت دیگر، شــرکت ها و مؤسسات دولتی و خصوصی 

گاه مشارکت سایر فعاالن اقتصادی  ح های توسعه ای خود نیازمند جذب منابع مالی و  به منظور رسیدن به اهداف و اجرای طر

که در این بین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه، می توانند نقش موثری در اجرای به موقع و مناسب  و بازار سرمایه هستند 

ح ها و نیز رسیدن به اهداف مدیریتی سازمان داشته باشند. طر

ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه ای و بدهی تا پایان مهر ماه 1398 در جدول زیر نشان داده شده است.

ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه ای و بدهی تا پایان مهر ماه 1398 )میلیارد ریال(- 7جدول 

هفت ماهه سال 1398عملکرد سال 1397عنواننوع بازار

سرمایه ای  

1,2000تأسیس شرکت های سهامی عام

627,595105,007افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

19,28227,950عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و فرابورس

97,010255,840افزایش ارزش صندوق ها نسبت به ابتدای سال

ع سرمایه ای 745,087388,797مجمو

509,389424,541انتشار انواع ابزارهای تأمین مالیبدهی  

1,254,476813,338مجموع  

کــه در جــدول فوق نمایان اســت، میــزان جذب منابــع از طریق ابزارهای ســرمایه ای و بدهی در ســال 1397 مبلغ  همانگونــه 

که در هفت ماهه منتهی به مهر 1398 این عدد 813,338 میلیارد ریال بوده است. 1,25۴,۴76 میلیارد ریال بوده است 

کــه در ســال 1397، 59 درصــد جذب و تجهیــز منابع از طریــق ابزارهای ســرمایه ای و ۴1 درصــد از طریق  الزم بــه ذکــر اســت 

ابزارهــای بدهــی بوده که در هفت ماهه ســال 1398 جذب منابع از ابزارهای ســرمایه ای و بدهی بــه ترتیب معادل ۴8 درصد و 

گردیده است. 52 درصد 

روند ماهانه جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه ای و بدهی در نگاره مقابل نشان داده شده است.

گزارش آماری مهر ماه 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار منبع: 
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روند ماهانه ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه ای و بدهی )میلیارد ریال(- 8نگاره 

روند ماهانه ارزش تأمین مالی صورت  گرفته از طریق انتشار اوراق بدهی طی یکسال اخیر در زیر نشان داده شده است.

روند ماهانه ارزش تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی طی یکسال اخیر )میلیارد ریال(- 9نگاره 

عملکرد 1398 تا 1398/07/30

عملکرد 1398 تا 1398/06/31

عملکرد 1398 تا 1398/05/31

عملکرد 1398 تا 1398/04/31

عملکرد 1398 تا 1398/03/31

عملکرد 1398 تا 1398/02/31

عملکرد 1398 تا 1398/01/31

عملکرد 1398 تا 1397/12/29

عملکرد 1398 تا 1397/11/30

عملکرد 1398 تا 1397/10/30

عملکرد 1398 تا 1397/09/30

عملکرد 1398 تا 1397/08/30

عملکرد 1398 تا 1398/07/30

0 200,000 ۴00,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

388,797 ۴2۴,5۴1

7۴5,087 509,389

3۴۴,328 386,326

222,012 355,663

19۴,789 3۴۴,633

1۴3,988 3۴۴,133

101,080 291,133

282,522 201,962

213,۴8۴ 156,962

153,037 155,962

90,257 137,875

۴1,۴12 ۴,000

37,300

ســـرمایه ای بــدهی

گزارش آماری مهر ماه 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار منبع: 

کل سال تا انتهای ماه قبلارزش تأمین مالی در هر ماه ارزش تجمعی تأمین مالی انجام شده 
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گرفته از طریق انتشــار اوراق بدهی به تفکیک ماهیت ناشــر تا پایان مهر ماه 1398 در جدول  کل تأمین مالی صورت  ارزش 

زیر نمایش داده شده اســت. همانطور که نمایان اســت در ســال 1397 مبلغ 509,389 میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر شده که 

ســهم اوراق دولتی و اوراق شــرکتی به ترتیب معادل 79.1 درصد و 20.9 درصد بوده اســت. در ســال 1397، تأمین مالی از طریق 

انتشار اوراق مشارکت شهرداری در بازار سرمایه صورت نگرفته است.

ارزش تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی به تفکیک ماهیت ناشر تا پایان مهر ماه 1398 )میلیارد ریال(- 8جدول 

کلتا پایان مهر ماه 1398نوع اوراقماهیت ناشر کلسال 1397درصد از  درصد از 

دولتی  

67.2%64.2342,069%272,742اسناد خزانه اسالمی

8.0%12.741,000%54,000اوراق سلف موازی استاندارد

3.9%0.020,000%0اوراق مشارکت

0.0%11.80%50,079اوراق منفعت

ع 79.1%88.8403,069%376,821مجمو

شهرداری  
0.0%6.20%26,500اوراق مشارکت

ع 0.0%6.20%26,500مجمو

شرکتی  

10.6%0.053,770%0اوراق اجاره

0.0%0.00%133اوراق خرید دین

0.4%0.72,000%3,087اوراق رهنی

1.9%2.69,850%11,000اوراق سلف موازی استاندارد

1.6%0.98,000%4,000اوراق مرابحه

0.3%0.51,700%2,000اوراق مشارکت

6.1%0.231,000%1,000اوراق منفعت

ع 20.9%5.0106,320%21,220مجمو

کل بازار اوراق   100%100509,389%424,541جمع 

روند یکســاله ارزش بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در نگاره زیر نشــان داده شده اســت. همانطور که 

نمایان است، ارزش بازار اوراق بدهی بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مهر ماه 1398 معادل 88۴,665 میلیارد ریال بوده است.

 روند یکساله ارزش بازار اوراق بدهی بورس تهران و فرابورس ایران )میلیارد ریال(- 1۰نگاره 

منبع: اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار
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که نمایان اســت، در  ع ناشــر و اوراق بدهی در جدول زیر نشــان داده شده اســت. همانطور  مانده اوراق بدهی به تفکیک نو

پایــان ســال 1397، مانــده اوراق بدهی دولتی، شــهرداری و شــرکتی به ترتیب معــادل 71۴,068 میلیارد ریــال، 17,500 میلیارد 

ریال و 16۴,855 میلیارد ریال بوده است.

که اوراق دولتی با مانده 76۴,136 میلیارد  مانده کل اوراق بدهی در پایان شهریور 1398 مبلغ 980,179 میلیارد ریال بوده 

ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

ع ناشر و اوراق بدهی )میلیارد ریال(- 9جدول  مانده اوراق بدهی به تفکیک نو

پایان شهریور 1398پایان سال 1397نوع اوراقناشر

دولتی  

396,569417,637اسناد خزانه اسالمی

49,00049,000اوراق اجاره

41,00070,000اوراق سلف موازی استاندارد

47,38047,380اوراق مرابحه

130,119130,119اوراق مشارکت

50,00050,000اوراق منفعت

ع 714,068764,136مجمو

شهرداری  
17,50042,500اوراق مشارکت

ع 17,50042,500مجمو

شرکتی  

91,36986,869اوراق اجاره

2,0005,087اوراق رهنی

0133اوراق خرید دین

00اوراق سفارش ساخت

9,85013,150اوراق سلف موازی استاندارد

21,56425,564اوراق مرابحه

9,07210,740اوراق مشارکت

31,00032,000اوراق منفعت

ع 164,855173,543مجمو

کل   896,423980,179مجموع 
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روند یکساله ارزش مانده اوراق بدهی منتشره به تفکیک ماهیت ناشر در نگاره زیر نمایش داده شده است.

روند یکساله ارزش مانده اوراق بدهی منتشره به تفکیک ماهیت ناشر )میلیارد ریال(- 11نگاره 

ع اوراق در نگاره زیر نشان داده شده است. مانده اوراق بدهی منتشره تا پایان شهریور 1398 به تفکیک نو

ع اوراق- 12نگاره  مانده اوراق بدهی منتشره تا پایان شهریور 1398 به تفکیک نو

همچنین مانده اوراق بدهی تا پایان شهریور 1398 به تفکیک ماهیت ناشر در نگاره زیر نشان داده  شده است. نمایان است 

که 78 درصد از مانده اوراق بدهی اختصاص به اوراق بدهی دولتی دارد.

مانده اوراق بدهی تا پایان شهریور 1398 به تفکیک ماهیت ناشر- 13نگاره 

دولتیشهرداریشرکتی
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اوراق منفعت %8.۴
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اسناد مرابحه %7.۴

اوراق سلف موازی استاندارد %8.5

اوراق سفارش ساخت %0.0
اوراق خرید دین %0.0 اوراق رهنی %0.5

اوراق اجاره %13.9

دولتی %78.0

شرکتی %17.7

شهرداری %۴.3
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روند یکساله ارزش اوراق بدهی سررسید شده به تفکیک ماهیت ناشر در نگاره زیر نمایش داده  شده است.

روند یکساله ارزش اوراق بدهی سررسید شده به تفکیک ماهیت ناشر )میلیارد ریال(- 1۴نگاره 

مدیریت دارایی در بازار سرمایه۳-۲-۲-  

مدیریــت دارایــى بــه معنــی مدیریــت حرفــه ای اوراق بهــادار و انــواع دارایى های مالی اســت. ســرمایه گذاران بــه منظور 

بهره گیری از خدمات تخصصی و صرفه جویى های نسبت به مقیاس، مدیریت دارایى های خود را به واحدهای متخصص 

ع، انتظارات  در زمینــه مدیریــت دارایــى می ســپارند. واحدهــای مدیریــت دارایى نیــز با معرفــی و بکارگیــری ابزارهای متنــو

ســرمایه گذاران را مرتفــع می ســازند. مدیران دارایــى از طریق ابزارهای متنوعی مانند ســبدهای اختصاصــی و صندوق های 

ســرمایه گذاری به مدیریت دارایى مشــتریان خود می پردازند. صنعت مدیریت دارایى در ایران از سابقه محدودی برخوردار 

کرده است. است. نخستین صندوق سرمایه گذاری در سال 1387 مجوز فعالیت خود را اخذ 

کاال و  ارزش بــازار کل صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل معامله در بــورس اوراق بهادار تهــران، فرابورس ایــران، بورس 

بورس انرژی به تفکیک بازارها در جدول زیر نشان داده  شده است. ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 

پایان سال 1397 معادل 87,۴83 میلیارد بوده و در پایان مهر ماه 1398 به 1۴۴,988 میلیارد ریال رسیده است.

ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه )میلیارد ریال(- 1۰جدول 

1396/12/281397/12/281398/07/30نام بازارنام بورس

10,53722,84960,509بازار صندوق های قابل معامله در بورسبورس تهران  

12,87716,14531,659بازار ابزارهای نوین مالیفرابورس ایران  

کاال   کاالیىبورس  3,3829,7268,030بازار صندوق های 

31,69938,76344,790بازار صندوق های انرژیبورس انرژی  

58,49587,483144,988مجموع  

دولتیشهرداریشرکتی
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روند یکساله ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه در نگاره زیر نشان داده شده است.

روند یکساله ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله )میلیارد ریال(- 15نگاره 

که نمایان است، در پایان  روند یکساله تعداد انواع صندوق های سرمایه گذاری در نگاره زیر نشان داده شده است. همانطور 

شــهریور 1398، تعداد صندوق های ســرمایه گذاری در سهام، صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، صندوق مختلط و 

صندوق اختصاصی بازارگردانی به ترتیب معادل 65، 76، 21 و ۴0 صندوق بوده است.

روند یکساله تعداد انواع صندوق های سرمایه گذاری- 16نگاره 

بازار صندوق های انرژیبازار ابزارهای نوین کاالیى بازار صندوق  های  صندوق های قابل معامله در بورس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق اختصاصی بازارگردانیصندوق سرمایه گذاری در سهام صندوق مختلط

منبع: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
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ح زیر است. روند یکساله ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت به شر

روند یکساله ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )میلیارد ریال(- 17نگاره 

صندوق هــای  ارزش  داده  شده اســت.  نشــان  زیــر  نــگاره  در  ســهام  در  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  ارزش  یکســاله  رونــد 

کــه نســبت بــه پایــان ســال 1397  ســرمایه گذاری در ســهام در پایــان شــهریور 1398 معــادل 39,78۴ میلیــارد ریــال بــوده 

)مبلغ 18,202 میلیارد ریال( بیش از 118 درصد افزایش داشته است.

روند یکساله ارزش صندوق های سرمایه گذاری در سهام )میلیارد ریال(- 18نگاره 
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همچنیــن رونــد یکســاله ارزش صندوق هــای مختلط در نگاره زیر ترســیم  شده اســت. ارزش صندوق های مختلــط در پایان 

شهریور 1398 معادل 13,181 میلیارد ریال بوده است.

روند یکساله ارزش صندوق های مختلط )میلیارد ریال(- 19نگاره 

بیشــتر ارزش معامــالت صندوق هــای ســرمایه گذاری مربــوط بــه معامــالت خــرد می باشــد. ارزش معامــالت صندوق هــای 

ع معامالت در نگاره زیر نشان داده شده است. سرمایه گذاری قابل معامله به تفکیک نو

ع معامالت )میلیارد ریال(- 2۰نگاره  ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به تفکیک نو
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عملکرد شرکت های تأمین سرمایه۴-۲-۲-  

گزارش های منتشــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، وضعیت درآمدهای شــرکت های تأمین ســرمایه در ســطوح  بــر اســاس 

مختلف خدمات طی سال های 1389 الی 1396 در نگاره زیر نمایش داده می شود.

درآمد شرکت های تأمین سرمایه به تفکیک طبقات فعالیت طی سال های 1389 الی 1396 )میلیارد ریال(- 21نگاره 

ح زیر است.  میزان اوراق منتشــر شــده در بازار ســرمایه طی شش ماهه اول ســال 1398 به تفکیک متعهد پذیره نویس به شر

که نمایان اســت شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت در شــش ماهه اول 1398 با انتشــار 15,000 میلیارد ریال، جایگاه  همانگونه 

کسب نموده است. نخست در بین شرکت های تأمین سرمایه از منظر تعهد پذیره نویسی اوراق بدهی را 

میزان اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه طی شش ماهه اول 1398 به تفکیک متعهد پذیره نویس )میلیارد ریال(- 22نگاره 
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ح زیر است. سهم بازار شرکت های تأمین سرمایه از منظر متعهد پذیره نویس در شش ماهه اول 1398 به شر

سهم بازار شرکت های تأمین سرمایه در تعهد پذیره نویسی اوراق بدهی طی شش ماهه اول 1398- 23نگاره 

ح زیر  منابــع تحــت مدیریــت شــرکت های تأمین ســرمایه در قالب صندوق هــای ســرمایه گذاری در تاریــخ 1398/07/30 به شــر

می باشد. ارزش منابع تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به تاریخ 1398/07/30 مبلغ 60,579 میلیارد ریال بوده است.

شــایان ذکر اســت صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت از منظر مدیریت ریســک بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت 

نقش بسزایى در صنعت تأمین سرمایه ایفا می نمایند.

منابع تحت مدیریت تأمین سرمایه ها در قالب صندوق های سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/30 )میلیارد ریال(- 2۴نگاره 
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جدول 
11

 -
ی به تاریخ 1398/07/30 )میلیارد ریال(
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3
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ح جدول  مقایســه بین عملکرد شــرکت های تأمین ســرمایه از منظر آیتم های ترازنامه و ســود و زیان ســال مالی 1397 به شــر

زیر اســت. الزم به ذکر اســت که ســال مالی شــرکت تأمین ســرمایه ملت و تأمین ســرمایه نوین منتهی به 29 اســفند و ســال مالی 

شرکت های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تأمین سرمایه امید به ترتیب 30 دی ماه و 30 آذر ماه هر سال می باشد.

مقایسه عملکرد شرکت های تأمین سرمایه بر اساس صورت های سال مالی 1397 )میلیون ریال(- 12جدول 

ح شر
تأمین سرمایه نوینتأمین سرمایه لوتوس پارسیانتأمین سرمایه امیدتأمین سرمایه بانک ملت

6 ماهه منتهی به
1397/06/31

6 ماهه منتهی به
1397/06/31

6 ماهه منتهی به
1397/06/31

6 ماهه منتهی به
1397/06/31

4,000,0004,900,0005,000,0007,000,000سرمایه ثبتی  

کسر هزینه بازارگردانی(   2,354,7611,881,8312,626,5254,437,216درآمد عملیاتی )پس از 

2,260,9961,766,2962,399,4964,253,271سود عملیاتی  

2,127,4671,703,0542,245,5163,901,291سود خالص  

10,495,3609,210,44310,830,14054,219,389دارایى ها  

6,645,4728,387,3907,519,26811,649,838حقوق صاحبان سهام  

3,849,888823,0533,310,87242,569,551بدهی ها  

532348449557سود هر سهم )بر اساس سرمایه ثبتی(  

7%21%18%20%بازده دارایى ها  

33%30%20%32%بازده حقوق صاحبان سهام  

96%91%94%96%حاشیه سود عملیاتی  

88%85%90%90%حاشیه سود خالص  

38,300,00014,239,18432,750,00031,695,763تعهدات اوراق بازارگردانی )به تاریخ صورت مالی(  

2,000,0001,372,0002,100,0001,750,000سود تقسیمی سال مالی 1397  

45%94%81%94%درصد تقسیم سود  

2.9610.245.281.24نسبت جاری تعدیل شده )کفایت سرمایه(  

84%75%35%87%نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده )کفایت سرمایه(  

همچنین عملکرد شرکت های تأمین سرمایه، بر اساس صورت های مالی شش ماهه 1398 آن ها، در جدول مقابل نشان داده شده است.



 امیــــــــــدنــــامه پــــذیـــــــــرش و درج
شرکت تامیــن سرمایه بانـک ملـت
)سهـامی عام(

3۴

مقایسه عملکرد شرکت های تأمین سرمایه بر اساس صورت های شش ماهه 1398 )میلیون ریال(- 13جدول 

ح شر
تأمین سرمایه نوینتأمین سرمایه لوتوس پارسیانتأمین سرمایه امیدتأمین سرمایه بانک ملت

6 ماهه منتهی به
1398/06/31

6 ماهه منتهی به
1398/06/31

6 ماهه منتهی به
1398/06/31

6 ماهه منتهی به
1398/06/31

5,500,0006,000,0005,000,0009,000,000سرمایه ثبتی  

کسر هزینه بازارگردانی(   2,082,8291,183,0621,980,9403,186,852درآمد عملیاتی )پس از 

2,014,9461,107,4531,848,1583,103,261سود عملیاتی  

1,786,6551,048,9071,654,9412,818,646سود خالص  

10,824,60910,750,88213,058,60560,170,372دارایى ها  

7,932,1278,113,8307,074,20912,718,487حقوق صاحبان سهام  

2,892,4822,637,0525,984,39647,451,885بدهی ها  

97%93%94%97%حاشیه سود عملیاتی  

88%84%89%86%حاشیه سود خالص  

53,300,00015,510,00041,250,00035,551,000تعهدات اوراق بازارگردانی )به تاریخ صورت مالی(  

5.164.233.691.30نسبت جاری تعدیل شده )کفایت سرمایه(  

82%60%41%74%نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده )کفایت سرمایه(  

موانع ورود به صنعت تأمین سرمایه۵-۲-۲-  

ح زیر است: کشور به شر برخی از موانع ورود به صنعت تأمین سرمایه در 
خ 1398/0۴/26 هیئت مدیره    الزامات حداقل سرمایه الزم جهت تأسیس شرکت های تأمین سرمایه: بر اساس مصوبه مور

گردید.  سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل سرمایه شرکت های تأمین سرمایه مبلغ 5,000 میلیارد ریال تعیین 
ممانعت از بنگاه داری بانک ها و تأسیس شرکت های زیرمجموعه طبق قانون ششم توسعه  
عدم امکان سهامداری عمده در بیش از یک شرکت تأمین سرمایه برای شرکت ها  
گروه ســهامداری، بیش از 35 درصد ســهام شــرکت    که هیچ  گروه ســهامداری مســتقل به نحوی  لزوم وجود حداقل ســه 

تأمین سرمایه را در اختیار نداشته باشد.
فرآیند طوالنی و سختگیرانه جهت صدور مجوز تأسیس و فعالیت  

مزیت های شرکت های تأمین سرمایه6-۲-۲-  

از جمله مزایای شرکت های تأمین سرمایه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تسهیل تشکیل سرمایه  

شــرکت های تأمین ســرمایه، با ایفای نقش هایى مانند مشــاوره عرضه و تعهد پذیره نویسی سهام در عرضه عمومی در هر 

دو زمینه عرضه های اولیه و ثانویه در مواردی چون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده و تأسیس شرکت های سهامی 

کمک می کنند. کردن خریدار و سرمایه گذار جهت تشکیل سرمایه و تأمین مالی برای شرکت ها  عام در بازار سرمایه و پیدا

شرکت های تأمین سرمایه هنگامی که در یک فرآیند پذیره نویسی عمومی شرکت می کنند، با دانش و تحلیل تخصصی خود 
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کاهش یابد و هم  که هم هزینه ســرمایه ناشــر  که به بازار ارائه می کنند، می توانند قیمت اوراق را به بهترین نحوی  و اطمینانی 

موجب استقبال سرمایه گذاران شود، تعیین نمایند.

افزایش نقد شوندگی بازار  

شــرکتهای تأمین ســرمایه با فعالیت هایى که در بازار انجام می دهند، به ارتقای نقدشــوندگی و تسهیل مبادالت در بازارهای 

کمک می کنند. مالی 

کارایی اطالعاتی بازار مالی   افزایش 

کارایى اطالعاتی ابزارهای مالی را افزایش می دهند. این شرکت ها با  ع مالی،  شرکت های تأمین سرمایه با ارائه خدمات متنو

کامل شرکت ها و تهیه اطالعات تحلیلی شفاف در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و به دنبال آن کاهش  تحلیل اطالعات و ارزیابى 

ریسک بازار نقش مهمی دارند.

کاهش هزینه سرمایه برای شرکت ها  

شــرکت های تأمین ســرمایه از طریق مهندســی مالی، طراحی ابزارها و ارائه محصوالت جدید مالی امکاناتی را در بازار سرمایه 

کنند. که بتوانند منابع ارزان تر جهت توسعه فعالیت های خود جذب  برای شرکت ها فراهم می کنند 
کمک به جهانی شدن بازارهای مالی از طریق توسعه فعالیت های بین المللی   
کشور   گسترش بخش خصوصی جهت حضور در بخش های اقتصادی  کمک به 
کمک به بنگاه های اقتصادی مختلف جهت استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه  

محیط قانونی شرکت های تأمین سرمایه در ایران۷-۲-۲-  

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

ح زیر است: سرمایه ایران، به شر
قانون تجارت  
قانون بازار اوراق بهادار  
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی   قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساسی  
قانون و دستورالعمل مبارزه با پولشویى  
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی  
کشور   قانون پولی و بانکی 
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  
که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر  شده است   انواع دستورالعمل های انتشار اوراق بدهی 
کفایت سرمایه نهادهای مالی   دستورالعمل الزامات 
گزارش دهی اسناد، مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت   دستورالعمل ثبت، نگهداری و 
دستورالعمل ضوابط فعالیت شرکت تأمین سرمایه  
دستورالعمل تأیید صالحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی  
دستورالعمل بازارگردانی  
سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های وضع شده برای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس  



 بخش سوم
فعالیت ها و عملیات شرکت
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فعالیت ها و عملیات شرکت-  ۳

فعالیت ها و خدمات شرکت تأمین سرمایه بانک ملت شامل چشم انداز و مأموریت، مجوزات و افتخارات، خدمات واحدهای 

عملیاتی، مدیریت ریسک در شرکت و قراردادهای مهم، در ادامه توضیح داده  شده است.

چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت۱-۳-  

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

الف( چشم انداز شرکت

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با تکیه بر اعتبار خود و با پشتوانه اعتماد مشتریان و همراهی متخصصین و کارشناسان 

شایسته و توانمندی که همواره جزو ارزش های بنیادین آن هستند، چشم انداز خود را رسیدن به عنوان "بزرگترین واسطه گر 

گرفته" و تحقق عملیاتی این امر و تثبیت آن برای ادوار متمادی در سطح ملی و  کشور به لحاظ حجم فعالیت انجام  مالی 

ح ترین شرکت در صنعت بانکداری سرمایه گذاری ایران" در سطح بین المللی و ایجاد سازوکار  شناخته شدن به عنوان "مطر

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

ح شده فوق، نه تنها سرلوحه مجموعه تأمین سرمایه بانک ملت در ایجاد دیدگاه بلندمدت  نیل به چشم اندازهای مطر

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

ب( مأموریت شرکت

تأمیــن ســرمایه بانــک ملت به عنــوان یک نهاد تخصصی بزرگ و فعال در حوزه ارائه خدمات مالی، می کوشــد تا رســالت 

کیفیتی برتــر و متمایز ارائــه نماید. رضایت  خــود را به عنــوان واســطه گر مالــی در زنجیــره خدمات تخصصی بازار ســرمایه بــا 

که در تحقق ماموریت این شرکت در سه حوزه تخصصی: مشتری و انجام صحیح و اصولی خدمات، تمام آن چیزی است 
ارائه راهکارهای جامع تأمین مالی  
ارائه یکپارچه و اثربخش خدمات مدیریت دارایى  
ارائه راهکارهای خالق و نوآورانه جهت پاسخگویى به تمامی نیازهای مشتری در حوزه مالی  

ح شده و بهبود مستمر روش های پاسخگویى و انجام خدمات در  گرفته  است. همچنین توسعه خدمات مطر اصل قرار 

حوزه های تخصصی، ماموریتی اســت که باعث ثبات وفاداری مشــتریان ســابق و جذب مشتریان جدید در مجموعه تأمین 

سرمایه بانک ملت می گردد.

ج( ارزش  های بنیادی شرکت

ارزش های تعریف شده در تأمین سرمایه بانک ملت، زیربنای اصلی و شکل دهنده فرهنگ سازمانی، اصول ارتباطی با 

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

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

تک تک اعضای مجموعه نمایان است.

 مجوزات و افتخارات شرکت۲-۳-  

مجوزات و افتخارات شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در تصاویر زیر نشان داده شده است.
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خدمات و فعالیت های عملیاتی شرکت۳-۳-  

که شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به سرمایه گذاران و مشتریان خود ارائه می کند، مطابق با شکل زیر است. خدماتی 

حوزه های فعالیت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 25نگاره 

تعهد پذیره نویسی اوراق و سهام۱-۳-۳-  

کســب و کار  محدودیت در تأمین منابع مالی، اصلی ترین عامل بازدارنده پیش روی بنگاه های اقتصادی جهت توســعه 

 اســت. با توجه به عدم امکان تأمین تمامی منابع مالی بنگاه های اقتصادی از سیســتم بانکی، تأمین مالی از بازار ســرمایه

به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل  شده است. تأمین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار انجام می گیرد.

مطابق با بند 29 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر 138۴ تعهد پذیره نویسی عبارت 

اســت از »تعهد شــخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویســی به فروش نرســد«. با توجه به قانون، 

شــرکت   تأمین ســرمایه بانک ملت، به عنوان واســطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه ســرمایه گذاران، خدمات مشاوره عرضه، 

کلی،  پذیره نویســی، تعهد پذیره نویســی و بازارگردانی را در فرآیند انتشــار انواع اوراق بهادار ارائه می  کند. در یک طبقه بندی 

روش  هــای تأمیــن مالــی بــه دو طبقه تأمین مالــی از طریق ابزارهای ســرمایه ای )مالکیتی( و تأمین مالــی از طریق ابزارهای 

بدهی )استقراضی( تقسیم می  شوند.

در حــوزه تأمیــن مالــی از طریق انتشــار اوراق بهادار بدهی، شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت با توجه به ســاختار ســرمایه و 

وضعیــت عملکــرد و ســودآوری متقاضــی و همچنین چشــم انداز و برنامه هــای آتی وی، مناســب ترین روش تأمیــن مالی را به 

متقاضی پیشنهاد نموده و با بر عهده گرفتن نقش مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان به اجرای آن کمک می نماید.

مشاوره تأمین مالی

تعهد پذیره نویسی 

سهام

تعهد پذیره نویسی

اوراق با درآمد ثابت

بازارگردانی

صندوق های

سرمایه گذاری

 سبدگردانی

اختصاصی

خدمات مشاوره

ارزشگذاری

امکان سنجی

سرمایه گذاری

جسورانه

سرمایه گذاری

کـــاالیى

سرمایه گذاری

خصوصی

کارهایخدمات مالیمدیریت داراییتأمین مالی کسب و 
نوین
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کنون در  کلیــه خدمات تعهد پذیره نویســی اوراق انجام شــده توســط شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملــت از ابتدای تأســیس تا

جدول زیر نشان داده شده است.

کنون )میلیارد ریال(- 1۴جدول  خدمات تعهد پذیره نویسی اوراق شرکت تأمین سرمایه بانک ملت از ابتدای تأسیس تا

مبلغ اوراقنوع اوراقنام ناشر / بانیردیف

3,900اجارهشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا1

1,750اجارهشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا2

2,000اجارهوزارت امور اقتصادی و دارایى3

کیش4 650اجارهشرکت دانا پتروریگ 

914اجارهشرکت هواپیمایى ماهان5

4,000سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران6

کنگان7 گاز صبای  5,000سلف موازی استانداردشرکت توسعه نفت و 

کنگان8 گاز صبای  10,000سلف موازی استانداردشرکت توسعه نفت و 

5,000سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران9

6,000سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران10

2,000سلف موازی استانداردشرکت پتروشیمی شیراز11

5,000سلف موازی استانداردشرکت بازرگانی دولتی ایران12

1,000سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران13

2,000سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران14

250سلف موازی استانداردشرکت پتروشیمی آبادان15

کورش16 500مرابحهشرکت صنعت غذایى 

500مرابحهشرکت پدیدۀ شیمی قرن17

3,500مرابحهشرکت ایران خودرو18

کار و رفاه اجتماعی19 3,000مرابحهوزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی20 3,500مرابحهوزارت تعاون، 

6,000مشارکتشهرداری شیراز21

2,000مشارکتشرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه22

3,000مشارکتشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران23

2,140مشارکتشرکت آب و فاضالب خوزستان24

7,500مشارکتشرکت نفت فالت قاره ایران25

گاز پارس26 5,000مشارکتشرکت نفت و 

گاز پارس27 5,000مشارکتشرکت نفت و 

5,000مشارکتشرکت نفت مناطق مرکزی ایران28

گاز پارس29 5,000مشارکتشرکت نفت و 

5,000منفعتوزارت امور اقتصادی و دارایى30

گاز صبا اروند31 1,000منفعتشرکت توسعه نفت و 

گاز صبا اروند32 7,000منفعتشرکت توسعه نفت و 

114,104جمع  
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بر اساس مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد تأسیس و افزایش سرمایه )از محل منابع نقد( شرکت های 

سهامی عام، ضروری است یک شخص حقوقی دارای توان مالی مناسب نسبت به پذیرش تعهد پذیره نویسی سهام در دست 

انتشار اقدام نماید. ارائه این خدمت در تأمین سرمایه بانک ملت در ادامه ارائه خدمات مشاوره عرضه سهام صورت می پذیرد.

کنون )میلیارد ریال(- 15جدول   خدمات تعهد پذیره نویسی سهام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت از ابتدای تأسیس تا

سرمایه جدیدسرمایه قدیمحجم پذیره نویسینام ناشر/بانیردیف

5002,5003,000شرکت بیمه اتکایى امین1

6001,5002,100شرکت بیمه سرمد2

4008001,200شرکت واسپاری ملت3

10,00050,00060,000شرکت ملی صنایع مس ایران4

6978031,500شرکت بیمه میهن5

5001,0001,500شرکت بیمه ما6

5001,0001,500شرکت بیمه سرمد7

4801,0201,500شرکت بیمه دانا8

4702,0302,500شرکت بیمه اتکایى امین9

کارخانجات تولیدی شیشه دارویى رازی10 350500850شرکت 

--95شرکت به پرداخت ملت11

8,0008,00016,000بانک آینده12

8007001,500شرکت بیمه نوین13

6,60043,40050,000شرکت ملی صنایع مس ایران14

کاسپین )آرمان ایرانیان(15 3,00003,000مؤسسه اعتباری 

1,25001,250شرکت بیمه تجارت نو16

160160320شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد17

3,00003,000مؤسسه اعتباری نور18

1,4126,5888,000بانک سامان19

6004001,000شرکت بیمه ما20

11050160شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد21

17,63117,36935,000شرکت ملی صنایع مس ایران22

بازارگردانی اوراق۲-۳-۳-  

فراهم  نمودن نقدشوندگی مناسب برای اوراق بهادار منتشر شده، مهمترین وظیفه بازارگردان است که در بازار بورس تهران 

کنون خدمات بازارگردانی اوراق زیر را بر عهده  یا فرابورس و یا شبکه بانکی انجام می پذیرد. شرکت تأمین سرمایه بانک ملت تا

داشته است.
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کنون )میلیارد ریال(- 16جدول  خدمات بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت از ابتدای تأسیس تا

تاریخ سررسیدتاریخ انتشارمبلغنوع اوراق بهادارنام ناشر / بانیردیف

3,9001397/04/301401/04/29اجارهشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا1

1,7501396/03/031400/03/02اجارهشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا2

2,0001395/11/181399/11/17اجارهوزارت امور اقتصادی و دارایى3

کیش4 6501394/10/191398/10/18اجارهشرکت دانا پتروریگ 

9141390/06/011394/05/31اجارهشرکت هواپیمایى ماهان5

4,0001398/02/221399/02/21سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران6

کنگان7 گاز صبای  10,0001398/12/031399/12/02سلف موازی استانداردشرکت توسعه نفت و 

کنگان8 گاز صبای  5,0001398/06/271399/06/26سلف موازی استانداردشرکت توسعه نفت و 

5,0001397/12/051398/12/04سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران9

6,0001397/12/181398/12/17سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران10

2,0001395/04/061396/04/05سلف موازی استانداردشرکت پتروشیمی شیراز11

5,0001395/06/241395/12/24سلف موازی استانداردشرکت بازرگانی دولتی ایران12

1,0001394/05/141395/05/13سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران13

2,0001394/07/211395/07/20سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران14

2501394/08/231395/08/22سلف موازی استانداردشرکت پتروشیمی آبادان15

کورش16 5001397/04/111399/04/10مرابحهشرکت صنعت غذایى 

5001397/07/011399/06/31مرابحهشرکت پدیده شیمی قرن17

3,5001396/12/051400/12/04مرابحهشرکت ایران خودرو18

کار و رفاه اجتماعی19 3,0001395/08/251399/08/24مرابحهوزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی20 3,5001395/11/181399/11/17مرابحهوزارت تعاون، 

6,0001398/04/041401/12/28مشارکتشهرداری شیراز21

2,0001393/01/251397/01/24مشارکتشرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه22

7,5001391/11/181395/11/17مشارکتشرکت نفت فالت قاره ایران23

گاز پارس24 5,00006/04/139105/04/1395مشارکتشرکت نفت و 

گاز پارس25 5,00007/139107/1395مشارکتشرکت نفت و 

5,0001391/12/221395/12/21مشارکتشرکت نفت مناطق مرکزی ایران26

گاز پارس27 5,0001390/12/131394/12/12مشارکتشرکت نفت و 

گاز صبا اروند28 1,0001397/11/151400/11/12منفعتشرکت توسعه نفت و 

گاز صبا اروند29 7,0001397/12/251400/12/21منفعتشرکت توسعه نفت و 
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۴2

مشاور عرضه۳-۳-۳-  

 طبــق ضوابــط اســتفاده از خدمــات مشــاوران عرضــه اوراق بهــادار و به  منظور تســریع در رســیدگی به درخواســت های عرضه

کیفی اطالعات، شــرکت های تأمین سرمایه می توانند به عنوان  اوراق بهادار و تشــکیل شــرکت های سهامی عام و افزایش سطح 

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

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

ع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در مورد شیوه مناسب تأمین مالی   ح موضو بررسی برنامه یا طر
ارائه مشاوره در مورد قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر  
گزارش توجیهی اوراق بهادار   ارائه راهنمایى  برای تهیه 
کارشناســان یا اشــخاص حقوقی    گــزارش توجیهــی و در صــورت لزوم اخــذ نظر  بررســی اطالعــات، مــدارک و مســتندات تهیــه 

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

ح جدول زیر است: خدمات شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در حوزه مشاور عرضه به شر

کنون )میلیارد ریال(- 17جدول  خدمات مشاور عرضه تأمین سرمایه بانک ملت از ابتدای تأسیس تا

مبلغنوع اوراق بهادارنام ناشرردیف

گروه بین المللی آباد راهان پارس1 770اجارهشرکت 

3,520اجارهشرکت پارس خودرو2

500اجارهشرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین3

2,194اجارهشرکت حفاری شمال4

914اجارهشرکت هواپیمایى ماهان5

کنگان6 گاز صبای  15,000سلف موازی استانداردشرکت توسعه نفت و 

15,000سلف موازی استانداردشرکت ملی نفت ایران7

2,000سلف موازی استانداردشرکت پتروشیمی شیراز8

70سهامشرکت پمپ سازی ایران9

18,000سهامشرکت ملی صنایع مس ایران10

28,323سهامشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان11

700سهامشرکت واسپاری ملت12

کهنوج13 867سهامشرکت تولید برق ماهتاب 

27سهامشرکت ایران مرینوس14

500سهامشرکت بیمه ما15

10,000سهامشرکت ملی صنایع مس ایران16

697سهامشرکت بیمه میهن17

گروه صنایع پمپ سازی ایران18 80سهامشرکت 

620سهامشرکت آپادانا سرام19

110سهامشرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد20
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۴3

مبلغنوع اوراق بهادارنام ناشرردیف

4,000سهامبانک ملت21

کوثر22 540سهامشرکت داروسازی 

کیمیا زر23 50سهامشرکت توسعه صنعت 

6,600سهامشرکت ملی صنایع مس ایران24

1,697سهامشرکت بیمه میهن25

10,000سهامبانک ملت26

2,345سهامشرکت حفاری شمال27

400سهامشرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران28

249سهامشرکت داروسازی امین29

440سهامشرکت توسعه صنعتی غذایى زر30

گروه صنایع پمپ سازی ایران31 70سهامشرکت 

25,312سهامشرکت ذوب آهن اصفهان32

50سهامشرکت توسعه صنعتی غذایى زر33

کوثر34 360سهامشرکت داروسازی 

25,211سهامشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس35

35سهامشرکت ایران مرینوس36

گروه صنایع پمپ سازی ایران37 110سهامشرکت 

130سهامشرکت تأمین ماسه ریخته گری ایران38

401سهامشرکت توسعه صنایع و صادرات فارس39

کیسون40 2,560سهامشرکت 

480سهامشرکت داروسازی امین41

450سهامشرکت صنایع مس شهید باهنر42

65سهامشرکت ایران مرینوس43

100سهامشرکت ایران ارقام44

160سهامشرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد45

ح و اندیشه بهساز ملت46 300سهامشرکت طر

17,631سهامشرکت ملی صنایع مس ایران47

300سهامشرکت بهسازان ملت48

گروه صنایع پمپ سازی ایران49 60سهامشرکت 

600سهامشرکت بیمه ما50

6,900سهامبانک ملت51

کارون52 26,202سهامپتروشیمی 

13,100سهامبانک ملت53

150سهامشرکت ایران ارقام54

کیسون55 320سهامشرکت 

1,000مرابحهشرکت پدیده شیمی قرن56

کورش57 1,000مرابحهشرکت صنعت غذایى 

500مرابحهشرکت پدیده شیمی قرن58

کورش59 500مرابحهشرکت صنعت غذایى 

کار و رفاه اجتماعی60 10,000مرابحهوزارت تعاون، 

گچساران61 2,000مشارکتشرکت پتروشیمی 

2,500مشارکتشرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح62

گاز صبا اروند63 20,000منفعتشرکت توسعه نفت و 
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۴۴

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری۴-۳-۳-  

مدیریت انواع صندوق  های ســرمایه  گذاری، یکی از مهمترین رســالت  های نهادهای مالی جامعه در جهت توسعه اقتصادی 

و هدایــت نقدینگــی ســرگردان و پس  اندازهــای خرد و کالن به ســمت بخش مولد و ایجاد رونق در تولید و کاهش تورم به شــمار 

می  آیــد. ســرمایه  گذاری صحیــح و کســب بــازده هر چه بیشــتر، همواره مورد توجه بوده اســت و بى  شــک امروزه با توســعه مالی و 

ج شده و نیازمند دانش  اقتصادی کشور و در پى آن گسترده  تر شدن فعالیت بازارهای مالی، این مهم از حیطه توانایى افراد خار

کار تخصصی در این حوزه می  باشــد. صندوق  های ســرمایه  گذاری مشــترک از مهمترین ساز وکارهای سرمایه گذاری با پشتوانه  و 

ع در مواجهه با ریســک و بازده، فرایند ســرمایه  گذاری را  که با ایجاد تنو افراد متخصص در این حوزه در بازارهای مالی هســتند 

تســهیل می  کنند و باعث توســعه و گســترش بازار سرمایه می  شوند. عملکرد و رشد سریع این صندوق ها با توجه به نوپا بودن در 

بازار مالی ایران و کســب جایگاه ویژه در بین ســرمایه  گذاران طی ســالیان اخیر، گواه این مدعاست. صندوق  های سرمایه  گذاری 

با ایجاد پرتفوی متنوعی از ســهام، پاســخگوی نیاز افراد با ســطوح متفاوت پذیرش ریسک خواهند بود و اقبال عمومی به بازار 

که  کشــورهای درحال توســعه  گیر شــدن آن ها علی الخصوص در  بــورس را نیــز افزایــش می دهند؛ لذا توســعه هر چه بیشــتر و فرا

کمک به ایجاد ثبات در بازارهای  کنار جذب ســرمایه  های ســرگردان و  کندگی ســرمایه در آن بیشــتر اســت، در  محدودیت و پرا

گردش ســرمایه و رونق تولید را به  ج نموده و تأمین منابع پایدار،  موازی نظیر طال و ارز، ســایر پس  اندازها را نیز از حالت رکود خار

همراه خواهد داشت.

در این راستا تأمین سرمایه بانک ملت با تأسیس و مدیریت پنج صندوق سرمایه  گذاری درآمد ثابت، در سهام و بازارگردانی، 

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

)دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز( به سرمایه گذاران ارائه نموده است.

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

صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت تأمین سرمایه بانک ملت- 18جدول 

سمت تأمین سرمایه بانک ملتنوع صندوقنام صندوق

مدیر، مدیر ثبت و مؤسسبا درآمد ثابت و با پیش بینی سوداوج ملت  

مدیر، مدیر ثبت و مؤسسبا درآمد ثابت و با پیش بینی سوداندوخته ملت  

مدیر، مدیر ثبت و مؤسسبا درآمد ثابت و با پیش بینی سودآتیه ملت  

مدیربازارگردانی سهامبازارگردانی اختصاصی ملت  

مدیر و مؤسسدر سهامافق ملت )قابل معامله(  
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۴5

ج ملت۱-۴-۳-۳-   صندوق سرمایه گذاری  او

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

ع بنــد ٢0 ماده ١ قانون  1391/0۴/11 بــا دریافــت مجــوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق ســرمایه گذاری موضو

کــرد. این صندوق بــا شــماره 11075 نزد ســازمان بورس و  بــازار اوراق بهــادار مصــوب آذر مــاه ســال ١٣٨٤، فعالیــت خــود را آغــاز 

شــماره 29۴8۴ نــزد اداره ثبــت شــرکت ها به ثبت رسیده اســت. صنــدوق ســرمایه گذاری اوج ملت پس از اخــذ مجوزهای الزم از 

ســازمان بــورس از تاریــخ 139۴/10/05 بــه صنــدوق با درآمــد ثابت و با پیش بینی ســود تبدیل شــد. بازده پیش بینی شــده این 

صندوق حداقل 17 درصد است و پرداخت سود نیز در پایان هر ماه انجام می گیرد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری اوج ملت- 19جدول 

که نمایان اســت،  ح جدول زیر اســت. همانطور  وضعیــت صنــدوق ســرمایه گذاری اوج ملــت در تاریــخ 1398/06/31 به شــر

خالص ارزش دارایى های صندوق ۴0,000 میلیارد ریال می باشد.

وضعیت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در تاریخ 1398/06/31- 2۰جدول 

40,000 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایى های صندوق  

گواهی های ممتاز   10,000تعداد 

گواهی های عادی   39,990,237تعداد 

گواهی   10,052تعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   106تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

کنون در نگاره زیر نشان داده شده است.  روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق ســرمایه گذاری اوج ملت از ســال 1391 تا

که در شش ماهه اول امسال رشد داشته و به 20.2 درصد رسیده است. بازده صندوق در سال 1397 معادل 19.92 درصد بوده 

روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق سرمایه گذاری اوج ملت- 26نگاره 

تأمین سرمایه بانک ملت  مدیر صندوق و مدیر ثبت              

بانک ملت  ضامن نقدشوندگی

مشاورسرمایه گذاری نیکی گستر  متولی صندوق

٠
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۴6

صندوق سرمایه گذاری  اندوخته ملت۲-۴-۳-۳-  

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

ع بند ٢0 ماده ١ قانون  1390/12/02 بــا دریافــت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق ســرمایه گذاری موضــو

بــازار اوراق بهــادار مصــوب آذرماه ســال 138۴، فعالیــت خود را آغاز کرد. صندوق ســرمایه گذاری اندوخته ملت با شــماره 1101۴ 

 نزد ســازمان بورس و شــماره 28823 نزد اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رسیده اســت. بازده پیش بینی شــده این صندوق حداقل

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

ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت- 21جدول 

که نمایان است،  ح جدول زیر است. همانطور  وضعیت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ 1398/06/31 به شر

خالص ارزش دارایى های صندوق ۴,731 میلیارد ریال می باشد.

وضعیت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ  1398/06/31- 22جدول 

4,731  میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایى های صندوق  

گواهی های ممتاز   10,000تعداد 

گواهی های عادی   4,720,046تعداد 

گواهی   8,396تعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   30تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

کنون در نگاره زیر نشان داده  شده است.  روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت از سال 1391 تا

بازده صندوق در سال 1397 معادل 18.35 درصد بوده که در شش ماهه اول امسال رشد داشته و به 18.۴0 درصد رسیده است.

روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت- 27نگاره 

تأمین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق و مدیر ثبت

بانک ملت   ضامن نقدشوندگی

آتی   متولی صندوق آرمان  مشاور سرمایه گذاری 
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۴7

صندوق سرمایه گذاری  آتیه ملت۳-۴-۳-۳-  

ع صندوق های  صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ 1390/05/23 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از نو

که با شماره 10895 نزد سازمان  ع بند ٢0 ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 138۴، است  سرمایه گذاری موضو

بورس و شــماره 2797۴ نزد اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رسیده اســت. صندوق ســرمایه گذاری آتیه ملت پس از اخذ مجوزهای 

الزم از ســازمان بورس از تاریخ 1391/11/25 به صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی ســود تبدیل  شده اســت. بازده پیش بینی 

شده این صندوق حداقل 17 درصد است و پرداخت سود نیز در پایان هر ماه انجام می گیرد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت- 23جدول 

ح جدول زیر اســت. همانطور که نمایان اســت،  وضعیــت صنــدوق ســرمایه گذاری آتیــه ملــت در تاریخ 1398/06/31 به شــر

خالص ارزش دارایى های صندوق 6۴9 میلیارد ریال می باشد.

وضعیت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ 1398/06/31- 2۴جدول 

649  میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایى های صندوق  

گواهی های ممتاز   10,000تعداد 

گواهی های عادی   638,891تعداد 

گواهی   21,718تعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   7تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

کنون در نگاره زیر نشان داده شده است.  روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت از سال 1390 تا

بازده صندوق در سال 1397 و شش ماهه اول سال 1398 به ترتیب معادل 23.31 درصد و 22 درصد بوده است.

روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت- 28نگاره 

تأمین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق و مدیر ثبت

بانک ملت   ضامن نقدشوندگی

 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی   متولی صندوق
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۴8

صندوق سرمایه گذاری  اختصاصی بازارگردانی ملت۴-۴-۳-۳-  

کــه در تاریــخ 139۴/12/10 با  ع صندوق های بازارگردانی اســت  صنــدوق ســرمایه گذاری اختصاصــی بازارگردانــی ملــت از نــو

ع بند ٢0 مــاده ١ قانون بازار اوراق بهادار  دریافــت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق ســرمایه گذاری موضو

کرد. این صندوق با شماره 11۴10 نزد سازمان بورس و شماره 38052 نزد اداره  مصوب آذرماه سال 138۴، فعالیت خود را آغاز 

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

گانه برای هر سهم تبدیل شده  است. بورس از تاریخ 1397/07/01 به صندوق با قابلیت محاسبه NAV جدا

ارکان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- 25جدول 

ح جدول زیر است. همانطور که  وضعیت صندوق ســرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ 1398/06/31 به شــر

نمایان است، خالص ارزش دارایى های صندوق ۴,870 میلیارد ریال می باشد.

وضعیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ 1398/06/31- 26جدول 

4,870 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایى های صندوق  

گواهی های ممتاز   20,000تعداد 

گواهی های عادی   2,810,314تعداد 

گواهی   -تعداد اشخاص حقیقی دارنده 

گواهی   2تعداد اشخاص حقوقی دارنده 

کنون در نگاره زیر نشان داده  روند ارزش خالص دارایى صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت از سال 139۴ تا

شده است.

روند ارزش خالص دارایى صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت- 27جدول 

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

1394/12/291,000,000199,663

1395/12/30574,5941,195,826

1396/12/29511,8501,448,697

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

1398/06/311,720,6224,869,902

تأمین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی   متولی صندوق

بانک ملت، بیمه ما، واسپاری ملت   سهام موضوع بازارگردانی



 امیــــــــــدنــــامه پــــذیـــــــــرش و درج
شرکت تامیــن سرمایه بانـک ملـت
)سهـامی عام(

۴9

صندوق سرمایه گذاری  افق ملت۵-۴-۳-۳-  

صندوق سرمایه گذاری افق ملت )قابل معامله( با شماره 11۴10 نزد سازمان بورس و شماره 38052 نزد اداره ثبت شرکت ها 

به ثبت رسیده است. نظر به محدودیت های ابالغی بانک مرکزی در زمینه تشکیل نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری 

تحــت مجــوز ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و با عنایت به ثبت صندوق ســرمایه گذاری افق ملت دی مــاه 1392 نزد اداره ثبت 

گردیــد. همچنین بــا توجه به اهمیــت صندوق ســرمایه گذاری در  شــرکت ها، امــکان بهره بــرداری از مجــوز این صنــدوق فراهم 

ســهام در ســبد محصــوالت شــرکت و اهمیــت ارائه چنیــن محصولی، پس از اتمــام موفقیت آمیز پذیره نویســی صنــدوق در تاریخ 

1397/02/11 و اخــذ مجوزهــای الزم از ســازمان بــورس، نماد صندوق از تاریــخ 1397/03/23 جهت انجــام معامالت ثانویه در 

کانی های فلزی  بازار بورس بازگشــایى شــد. ترکیب اصلی پرتفوی این صندوق طی مدت فعالیت، شامل صنایع فلزات اساسی، 

کارشناسی خود توانسته است،  که با تکیه بر سهام ارزنده از نظر بنیادی و با استفاده از بررسی های تیم  و پتروشیمی بوده است 

با ریسک متعادل به بازدهی مطلوب دست یابد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری افق ملت- 28جدول 

ح جدول زیر اســت. همانطور که نمایان اســت،  وضعیــت صنــدوق ســرمایه گذاری افــق ملت در تاریــخ 1398/06/31 به شــر

خالص ارزش دارایى های صندوق 217 میلیارد ریال می باشد.

وضعیت صندوق سرمایه گذاری افق ملت در تاریخ 1398/06/31- 29جدول 

217 میلیارد ریالکل خالص ارزش دارایى های صندوق  

گواهی های ممتاز   1,000,000تعداد 

گواهی های عادی   6,482,581تعداد 

کنون در نگاره زیر نشان داده شده است.  روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق سرمایه گذاری افق ملت از سال 1397 تا

بازده مدت فعالیت صندوق در سال 1397 و شش ماهه اول سال 1398 به ترتیب معادل 98.5 درصد و 188 درصد بوده است.

روند ارزش خالص دارایى و بازده صندوق سرمایه گذاری افق ملت- 3۰جدول 

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

1397/12/29202,166%98.5

1398/06/31216,843%188

تأمین سرمایه بانک ملت   مدیر صندوق

سرمایه گذاری توسعه معین ملت   بازارگردان

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز   متولی صندوق
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5۰

سامانه سرمایه گذاری فراسود6-۴-۳-۳-  

بــا توجــه بــه تحــوالت جــاری در محیــط کســب و کار صندوق هــای ســرمایه گذاری، محدودیت هــای بهره منــدی از خدمــات 

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

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

ســرمایه گذاری تحــت مدیریــت، در جهــت نیل به اســتراتژی های کالن مدیریــت دارایى و توســعه یک برند راهبــردی در زمینه 

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، سامانه سرمایه گذاری آنالین شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، با نام اختصاصی "فراسود" 

ایجاد شــد. این ســامانه با هدف ایجاد سیســتم یکپارچه ســرمایه گذاری، حرکت در راستای خلق یک ســوپرمارکت مالی و به روز 

شدن صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت آنالین بنیان گذاری شده است.

کنون به عنوان بســتری جهت صــدور و ابطال  فراســود از اوایــل ســال 1397 فرآینــد راه انــدازی و توســعه را طی نموده و هم ا

آنالین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و امکان مشاهده صورت وضعیت سرمایه گذاری 

توسط سرمایه گذاران و ارائه آموزش های صحیح سرمایه گذاری و شناساندن ریسک به مشتریان در فاز آزمایشی در حال بررسی 

و نهایى سازی خدمات است.

صفحه اول سامانه فراسود شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 29نگاره 

ع شامل داشبورد سرمایه گذار، امکان مشاهده تاریخی صدور و ابطال های صورت  این سامانه با برخورداری از بخش های متنو

گرفته، جداول گردش حساب و درخواست های ارائه شده، همچنین پرسش و پاسخ از طریق پیام گذاری در بخش پرتال و دیگر 

بخش هایى همانند پایگاه دانش در صفحه اول وب سایت، مرجع و بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری فراهم نموده است.

سـود ماهیانه وازیر شد

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

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

نزدیک ترین شعبهتماس بامادانش مالیدرباره ماصفحه اصلی

فـراسـود فراتر از سـود ...

شـروع سرمایه گذاری

ورود به سامانه
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51

پایگاه دانش ســامانه فراســود با رویکرد ارائه معیار و شــاخصه های تصمیم گیری در زمینه ســرمایه گذاری های غیرمســتقیم، 

کتورهای مهم و برتر این سامانه به شمار می رود. راهکارهای یکپارچه و اثربخش و کسب منافع فراتر از بازدهی مالی، یکی از فا

برنــد و خدمــات  یــک ســامانه یکپارچــه و مجــزا هویتــی مســتقل دارد و در عیــن حــال زیرمجموعــه  بــه عنــوان   فراســود 

 تأمیــن ســرمایه بانــک ملــت قــرار می گیــرد. لــذا خــط مشــی ارائــه محتــوا و توســعه زیرســاختی آن بــا مدیریــت و اســتراتژی های

تعیین شده در بخش خدمات مدیریت دارایى این شرکت تعیین خواهد شد.

که  کوسیســتم پویا و هوشــمند در حوزه ســرمایه گذاری غیرمســتقیم اســت؛ بدین معنا  ســامانه ســرمایه گذاری فراســود یک ا

گرد هم آورده شــده تا مناســب ترین شــیوه تصمیم گیــری و بهترین  مجموعــه ای از افــراد، ابــزار و راهکارهــای مدیریــت ســرمایه 

انتخاب را به مخاطبان ارائه دهد.

پروفایل سرمایه گذار در سامانه فراسود شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 3۰نگاره 

فراســود به پشــتوانه تأمین ســرمایه بانــک ملت، عملکرد حرفــه ای، بهره گیــری از تکنولوژی های تحلیلی بــه روز و همچنین 

گاهی مخاطبــان، راهکارهای یکپارچه و اثربخش مالی ســرمایه گذاری را برای دســتیابى به بازده منطقی  بــا افزایــش دانــش و آ

که  متناســب با میزان پذیرش ریســک افراد به آنها عرضه می کند. مشــتریان اصلی فـراســـود تمامی افراد و شــرکت هایى هســتند 

قصد و توان  یک سرمایه گذاری سالم، مولد و ارزش آفرین را دارند.

گاهــی، مهم ترین  اطمینــان بــه محــل ســرمایه گذاری، اعتمــاد بــه ســامانه فراســود، شــفافیت عملکــرد و افزایــش دانــش و آ

ارزش های پیشنهادی فراسود به مخاطبانش است و آنچه فراسود به جامعه ارزانی می دارد، آسودگی مالی و مجموعه از مزایای 

سرمایه گذاری فراتر از سود مالی است.

آرشیو پیام هاگردش حسابدرخواست هاصدور/ ابطالاطالعات صندوق هااطالعات شخصیداشبورد

داشبورد پیام ها

وضعیت دارایی ها

نام

نام خانوادگی

کدملی

شماره تماس

خالصه وضعیت دارایی

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

ارزش تخمینی داراییقیمت تخمینی ابطالتعداد واحدنام صندوق

۵۰١,٠٠٧,٠٩٨۵۰,۳۵۴,۹۰۰صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۵۳۱,۰۰۶,۴۰۷۵۳,۳۳۹,۵۷۱صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

مشاهده جزئیات

خروج

نام

تاریخ

زمان
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ارزشگذاری شرکت ها۵-۳-۳-  

که در آن ارزش جاری یک دارایى یا شــرکت بر اساس مقایسه آن دارایى با دارایى های مشابه یا  ارزشــگذاری فرآیندی اســت 

بر اســاس ارزش فعلی متغیرهایى که بازده آتی دارایى به آن بســتگی دارد،  تعیین می گردد. ارزشــگذاری دامنه وسیعی از اهداف 

کاربردهــا را دنبــال می کنــد که در حوزه های مختلف عرضه ســهام، مدیریــت پرتفوی، ادغام و تملک شــرکت ها و ... می توان  و 

به آن اشاره نمود.

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

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

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

که نمایان است،  در نگاره زیر تعداد شرکت های ارزشگذاری شده توسط تأمین سرمایه بانک ملت ارائه شده است. همانطور 

از زمان تأسیس تا پایان آبان ماه 1398، تأمین سرمایه بانک ملت، 121 خدمت ارزشگذاری ارائه نموده است.

تعداد شرکت های ارزشگذاری شده توسط تأمین سرمایه بانک ملت تا پایان آبان 1398- 31نگاره 

تعداد تجمعی تمام ارزشگذاری ها تا انتهای سال قبلتعداد ارزشگذاری انجام شده در سال

٠

۲٠

۴٠

۶٠

۸٠

۱٠٠

۱۲٠

۱۴٠

۴

۱۳۹٠

۹

۱۳۹۱

۲٠

۱۳۹۲

۳۷

۱۳۹۳

۶۳

۱۳۹۴

۸۴

۱۳۹۵

۱٠۶

۱۳۹۶

۱۱۶

۱۳۹۷

۱۲۱

۱۳۹۸
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که بیشترین خدمات شرکت در  در ادامه تعداد خدمات ارزشــگذاری به تفکیک صنعت نشــان داده شده اســت. نمایان است 

حوزه نفت، پتروشــیمی و پاالیشــگاه )21 شــرکت( بوده است. بعد از آن، صنعت فلزات اساسی در جایگاه دوم قرار دارد. همانطور 

 کــه نمایــان اســت، صنعــت نفت، پتروشــیمی و پاالیشــگاه، فلزات اساســی و بیمه به ترتیب بــا 17 درصد، 12 درصــد و 11 درصد،

به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

تعداد شرکت های ارزشگذاری شده توسط تأمین سرمایه بانک ملت به تفکیک صنعت )تعداد(- 32نگاره 

تعداد شــرکت های ارزشــگذاری شــده توســط شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت بر حسب ســهم هر صنعت در نگاره زیر نشان 

داده شده است.

تعداد شرکت های ارزشگذاری شده توسط تأمین سرمایه بانک ملت به تفکیک صنعت )درصد(- 33نگاره 
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در جدول زیر شرکت های ارزشگذاری شده توسط تأمین سرمایه بانک ملت به همراه متقاضیان آن ها ذکر شده است.

شرکت های ارزشگذاری شده توسط تأمین سرمایه بانک ملت- 31جدول 

سال اجرامتقاضینام شرکت ارزشگذاری شدهردیف

1390فوالد مبارکه اصفهانشرکت فوالد هرمزگان1

کیسون2 کیسونشرکت  1390شرکت 

1390گروه صنعتی سدیدشرکت سدید جهان صنعت3

1390بانک ملتبانک ملت4

1391سازمان خصوصی سازیشرکت ذوب آهن اصفهان5

1391بانک ملتشرکت نرم افزاری ایرناس6

1391شخص حقیقیشرکت نرم افزاری دنیای آریان7

کیش8 1391شخص حقیقیشرکت نرم افزاری نوین 

1391سازمان خصوصی سازیشرکت پاالیش نفت شیراز9

1392سازمان خصوصی سازیشرکت هلدینگ خلیچ فارس10

1392شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینانیروگاه قم11

1392صندوق نفتشرکت صنایع تجهیزات نفت12

کاوه جنوب13 1392شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناشرکت فوالد 

1392موسسه خیریه همدانیانشرکت فوالد تربت حیدریه14

1392بانک ملتشرکت ملی صنایع مس ایران15

گهر16 گل  1392بانک ملتشرکت معدنی و صنعتی 

1392بانک ملتشرکت معدنی و صنعتی چادرملو17

1392بازرگانی بهسازهلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(18

1392بازرگانی بهسازشرکت سپهر صنعت سورنا19

1392بانک ملتبانک قرض الحسنه مهر20

1393هلدینگ پتروشیمی خلیج فارسپتروشیمی بوعلی سینا21

1393هلدینگ پتروشیمی خلیج فارسپتروشیمی نوری )برزویه(22

1393پتروشیمی پردیسپتروشیمی پردیس23

1393نفت سپاهانپتروشیمی مارون2۴

1393پتروشیمی جمشرکت پلی پروپیلن جم25

کارکنان صنعت نفتشرکت نفت سپاهان26 1393صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه 

1393قرارگاه سازندگی خاتم االوصیاءشرکت دیزل سنگین ایران )دسا(27

کسین خوزستان28 کشوریشرکت فوالد ا 1393سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

کشوریشرکت صبا فوالد خلیج فارس29 1393سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

1393گروه مالی ملتشرکت فوالد مکران چابهار30

کشوریشرکت لوله سازی اهواز31 1393سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

1393صنایع سیمان زابلشرکت صنایع سیمان زابل32

کشو33 کیمیا تکگروه صنعتی پا 1393شرکت آریان 

1393گروه مالی ملتشرکت واسپاری ملت3۴

1393به پرداخت ملتشرکت به پرداخت ملت35

1393بهساز مشارکتشرکت صرافی ملت36

کشوریکارگزاری آرمون بورس37 1393سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
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سال اجرامتقاضینام شرکت ارزشگذاری شدهردیف

گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(شرکت نفت ستاره خلیج فارس38 1394سرمایه گذاری نفت و 

1394شرکت بازرگانی پتروشیمیشرکت پتروشیمی پردیس39

1394شرکت پلیمر آریاساسولشرکت پلیمر آریاساسول40

1394شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارسشرکت پارس تأمین مجد41

1394شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارسشرکت بازرگانی پتروشیمی42

گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(شرکت پتروشیمی امیرکبیر43 1394سرمایه گذاری نفت و 

گرس44 1394شرکت پتروشیمی شیرازشرکت پتروشیمی زا

1394شرکت سرمایه گذاری صبا تأمینبانک تجارت45

گسترش سرمایه گذاری سباشرکت بیمه ملت46 1394شرکت 

1394بانک سیناشرکت بیمه پارسیان47

1394شرکت بیمه اتکایى امینشرکت بیمه اتکایى امین48

1394شرکت سرمایه گذاری نیروشرکت بیمه سینا49

1394شرکت سرمایه گذاری تدبیرشرکت بیمه پارسیان50

کارگزاری آراد ایرانیانشرکت ایران ترانسفو51 1394شرکت 

1394شرکت سرمایه گذاری نیروشرکت صانیر52

گستر پارس53 1394شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناشرکت برق و انرژی پیوند 

کیش54 کاوه جنوب  1394شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناشرکت فوالد 

139۴شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالدشرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد55

139۴شرکت سرمایه گذاری صبا تأمینشرکت سرمایه گذاری دارویى تأمین56

139۴بانک سیناشرکت توسعه خدمات دریایى و بندری سینا57

گروه صنعتی نیکو ابهرشرکت ابهرریس58 139۴شرکت 

گروه صنعتی نیکو ابهرشرکت بى بافت نیکو تأمین59 139۴شرکت 

کشو60 گروه صنعتی پا گلبرگ بهارانشرکت  کشت و صنعت  139۴شرکت 

کارون61 کارونشرکت صنعتی زر ما 139۴شرکت صنعتی زر ما

139۴شرکت بهساز مشارکت های ملتشرکت عامل صادرات استان خراسان62

کشو63 گروه صنعتی پا کیمیا تکشرکت  139۴شرکت دارویى آرایشی بهداشتی آریان 

1395شرکت صنعتی آرد زرشرکت صنعتی آرد زر6۴

1395شرکت صنعتی آرد زرشرکت صنعتی سمولینای زر65

1395شرکت صنعتی آرد زرشرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان66

1395شرکت صنعتی آرد زرشرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غالت زر67

گروه مالی ملتشرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه68 1395شرکت 

1395شرکت پتروشیمی پلیمر آریاساسولشرکت پتروشیمی مهر69

کشو70 گروه صنعتی پا کیمیا تکشرکت  1395شرکت دارویى آرایشی بهداشتی آریان 

1395شرکت لیزینگ آریاداناشرکت سرمایه گذاری بهمن71

1395شرکت توسعه صنایع بهشهرشرکت مدیریت صنعت شوینده72

1395شرکت معادن منگنز ایرانشرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس73

کار سباشرکت بیمه ملت7۴ کسب و  1395شرکت توسعه 

1395شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس75

1395شرکت واسپاری آتی نگر افامشرکت واسپاری آتی نگر افام76

کشو77 گروه صنعتی پا کورششرکت  1395شرکت صنعت غذایى 

گهر78 گل  1395شرکت پترو امید آسیاشرکت معدنی و صنعتی 

1395شرکت پترو امید آسیاشرکت معدنی و صنعتی چادرملو79

گروه مالی ملتشرکت اطالع رسانی ملت بازار80 1395شرکت 
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اجرامتقاضینام شرکت ارزشگذاری شدهردیف

گروه فن آوران هوشمند بهسازان فرداشرکت به پرداخت ملت81 1395شرکت 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران82 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانشرکت  1395شرکت 

کشتیرانی دریای خزر83 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانشرکت  1395شرکت 

1395شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپاشرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا84

1396بانک سیناشرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران85

گروه مالی ملتشرکت خدمات بیمه ای بهساز ملت86 1396شرکت 

1396شرکت پتروشیمی بندر امامشرکت پتروشیمی مبین87

گروه مالی ملتشرکت بیمه ما88 1396شرکت 

کشو89 گروه صنعتی پا کورش شرکت  1396شرکت صنعت غذایى 

کنگانشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس90 1396شرکت پترو پاالیش 

1396شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلحشرکت سرمایه گذاری غدیر91

1396شرکت لیزینگ ایران و شرقشرکت بیمه پارسیان92

1396بانک ملتبانک پارسیان93

کشوریشرکت ایران خودرو94 1396گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی 

1396شرکت صنایع آلوم رول نوینشرکت آلومینیوم ایران95

1396شرکت بهساز مشارکت های ملتشرکت ساختمانی بانک ملت96

1396شرکت لوله و ماشین سازی ایران شرکت هامون نایزه97

1396شرکت پتروشیمی پردیسشرکت پتروشیمی پردیس98

گروه مالی ملتشرکت واسپاری ملت99 1396شرکت 

1396صندوق سرمایه گذاری اوج ملتشرکت بیمه آسیا100

1396صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملتشرکت بیمه البرز101

1396شرکت واسپاری ملتشرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق102

گسترش103 گروه مالی ملتشرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی  1396شرکت 

گروه مالی ملتشرکت ساختمان و خدمات نوساز104 1396شرکت 

گروه مالی ملتشرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین105 1396شرکت 

گروه مالی ملتشرکت مسکن سازان استان لرستان106 1396شرکت 

1397بانک سیناشرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران107

1397شرکت بیمه سرمدشرکت بیمه سرمد108

گروه مالی ملتشرکت سپهر صنعت سورنا109 1397شرکت 

گروه مالی ملتشرکت صنایع شیمیایى پترو ایمن سپاهان110 1397شرکت 

کوروش111 کوروششرکت فروشگاه های زنجیره ای افق  1397شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق 

1397شرکت لوله و ماشین سازی ایرانشرکت هامون نایزه112

گروه مالی ملتشرکت بیمه ملت113 1397شرکت 

گروه مالی ملتشرکت واسپاری ملت114 1397شرکت 

کسی تابان115 1397شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهانشرکت آتیه تا

کروزشرکت ایران خودرو116 1397شرکت صنایع تولیدی 

گروه مالی ملتشرکت ابهرریس117 1398شرکت 

گروه مالی ملتشرکت بى بافت نیکو تأمین118 1398شرکت 

گروه مالی ملتشرکت تأمین سرمایه امین119 1398شرکت 

گروه مالی ملتشرکت سپهر صنعت سورنا120 1398شرکت 

1398شرکت سرمایه گذاری صبا تأمینشرکت سرمایه گذاری صدر تأمین )تاصیکو(121
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پذیرش اوراق بهادار6-۳-۳-  

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

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

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

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

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

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

سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می دهند.

کــه شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت به عنوان مشــاور پذیرش در بــورس اوراق بهادار تهران و یــا فرابورس ایران از  خدماتــی 

ح جدول زیر است. کنون انجام داده، به شر زمان تأسیس شرکت تا

پذیرش شرکت ها در بورس یا فرابورس توسط تأمین سرمایه بانک ملت- 32جدول 

سرمایه جدیدوضعیتموضوع قراردادنام متقاضیردیف

3,000پذیرش با نماد پرداختپذیرش در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت به پرداخت ملت1

35,000پذیرش با نماد ولملتپذیرش در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت واسپاری ملت2

ح ها۷-۳-۳-   امکان سنجی و نظارت بر طر

امکان سنجی1  به  طور کلی به معنای بررسی و تجزیه  و تحلیل احتمال موفقیت یک پروژه یا کسب  وکار است. به عبارت دیگر، 

هدف از مطالعات امکان سنجی، تعیین میزان امکان پذیری و اجرایى بودن یک پروژه و ثمربخشی آن می باشد. ارائه خدمات 

گزارش امکان ســنجی توســط شــرکت در راســتای ارائه خدمات به مشــتریان بانک )در حوزه اخذ تسهیالت( و در زنجیره  تدوین 

گزارش امکان ســنجی  کنون،  ح ها صورت می پذیرد. در این راســتا از ابتدای تأســیس شــرکت تا ارائه خدمات در حوزه ارزیابى طر

ح های زیر توسط شرکت تأمین سرمایه بانک ملت تدوین  شده است. طر

گزارش های امکان سنجی تهیه شده توسط تأمین سرمایه بانک ملت- 33جدول 

حردیف مشخصات طر

کیش )هواپیمایى پارس(1 ح خرید پنج فروند هواپیما شرکت پارس اقیانوس  طر

ح احداث مخازن محصوالت پتروشیمی در فاز دوم عسلویه2 طر

کلینیک3 ح بیمارستان مهدی  طر

ح NGL 3100 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت۴ طر

ح بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه نفت اصفهان5 طر

ح احداث مرکز یون درمانی سرطان ایران شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین6 طر

گازی ستاره سبز سیراف7 ح احداث پاالیشگاه میعانات  طر

ح احداث بیمارستان جدید فارابى8 طر

ح میدان میوه و تره بار همدان شرکت بهشت آذین مهر ایرانیان9 طر

1- Feasibility Study
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حردیف مشخصات طر

گازی آدیش جنوبى10 ح پاالیش میعانات  طر

ج شرکت سوزان اطلس جنوب11 ح شناور بار طر

ح شناور چند منظوره شرکت توان تأمین مهیار12 طر

کک سازی شرکت فوالد زرند ایرانیان13 ح  طر

کنسانتره آهن شرکت فوالد زرند ایرانیان1۴ ح  طر

گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان15 ح تصفیه  طر

کیسه های خون شرکت پیشرو تشخیص فردآور16 ح تولید  طر

گن باری لبه بلند حمل مواد معدنی شرکت فوالد ریل جنوب17 ح خرید وا طر

گرافیتی شرکت ایمیدرو18 کارخانه الکترود  ح ایجاد  طر

کود شیمیایى اوره هرمز19 ح  طر

ج فناوری اطالعات بهسازان ملت20 شرکت ساخت بر

کارخانه آب معدنی شرکت یکتا تجارت طلیعه21 ح احداث  طر

ح توجیهی احداث پل زال - اندیمشک شرکت آباد راهان پارس22 طر

کنارگذر ساحلی رامسر23 ح  طر

گیالن2۴ ح توجیهی فوالد سازی EAF مجتمع فوالد  طر

ح نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران25 طر

کنسانتره سنگ آهن شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان26 کارخانه تولید  ح احداث  طر

نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک شرکت توسعه نیروی دنا27

ح ها توســط تیم فنی- مالی، با تجربه تخصصی در زمینه صنایع  همچنین در شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت ارزیابى طر

ح هــای کالن و ملی و در پاســخگویى به  گاز و پتروشــیمی، در راســتای پیشــبرد هر چه بهتــر طر مختلــف به ویــژه صنعــت نفــت، 

ضــرورت ارزیابــى تخصیص بهینه منابع مالی تأمین شــده توســط بانک ها انجام می شــود. فهرســت خدمات ارائه شــده توســط 

ح جدول زیر است. شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در این حوزه به شر

ح های شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 3۴جدول  خدمات ارزیابى و نظارت بر طر

حنام شرکت ارزشگذاری شدهردیف مجری طر

ح احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت 10 میلیون بشکه1 شرکت پترو امید آسیاطر

ح فاز دوم توسعه تغلیظ سرچشمه2 شرکت ملی صنایع مس ایرانطر

ح توسعه تغلیظ مس سونگون فاز 32 شرکت ملی صنایع مس ایرانطر

گازی ستاره خلیج فارس4 ح احداث پاالیشگاه میعانات  شرکت نفت ستاره خلیج فارسطر

گاز رسانی به باقیمانده شهرها و روستاها از طریق خط لوله  CNG  و سایر روش ها5 ح  گاز ایرانطر شرکت ملی 

گاز6 ح اجرا و تکمیل فازهای 11 الی 24 پارس  جنوبى و خطوط لوله سراسری 6، 9 و 11 انتقال  کنگانطر گاز صبای  شرکت توسعه نفت و 

کیفیت و بهره وری در سیستم خدماتی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس7 ح افزایش  دانشگاه علوم پزشکی شیرازطر

کلینیک8 ح احداث بیمارستان فوق تخصصی مهدی  شرکت محب سالمت مهدیطر

گازهای خروجی پاالیشگاه فاز 12 پارس جنوبى9 کارخانه بازیابى اتان از  ح  کنگانطر شرکت پترو پاالیش 
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سبدگردانی اختصاصی۸-۳-۳-  

بر اساس بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به  منظور 

کســب انتفــاع، بــه خرید و فــروش اوراق بهادار برای ســرمایه گذار می پردازد و طبق بند ۴ ماده 1 دســتورالعمل تأســیس و فعالیت 

ســبدگردان، ســبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار به  نام ســرمایه گذار معین توسط سبدگردان 

ع دارایى های  در قالب قراردادی مشــخص، به منظور کســب انتفاع برای ســرمایه گذار اســت و منظور از ســبد اختصاصی، مجمو

که به مشتری معینی تعلق دارد، مطابق سیاست های  ع سبدگردانی )اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات( می باشد  موضو

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

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

تحلیل اوراق بهادار۹-۳-۳-  

شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملت عالوه بر صندوق ســهامی قابــل معامله افــق ملت، دارای ســه صندوق ســرمایه گذاری با 

درآمد ثابت نیز می باشــد و با توجه به الزامات امیدنامه می بایســت قســمتی از دارایى های این صندوق ها در ســهام شــرکت های 

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

شده اســت. الزمــه موفقیت در تشــکیل ســبد ســهام بهینــه در موارد فــوق برخــورداری از تیم تحلیــل حرفه ای به منظــور تحلیل 

کارشناسان دارای پتانسیل مناسب اقدام شده  است. پیوسته اوراق بهادار می باشد. از این  رو نسبت به تشکیل تیمی از 

کسب وکارهای نوین۱۰-۳-۳-  

کســب وکارهای نویــن یــا ســرمایه گذاری جایگزیــن در مقایســه بــا انــواع متعارف ســرمایه گذاری شــامل ســهام و اوراق  حــوزه 

مشارکت دارای تفاوت های قابل مالحظه ای می باشد. همچنین این سرمایه گذاری دارای ریسک نسبتًا باالتری بوده و به تبع 

آن بازده مورد انتظار بیشــتری برای ســرمایه گذاران متصور است. انواع ســرمایه گذاری جایگزین شامل سرمایه گذاری جسورانه، 

ک  و مســتغالت و ابزارهای نوین مالی نظیر قراردادهای  ســرمایه گذاری کاالیى، ســرمایه گذاری خصوصی، ســرمایه گذاری در امال

 آتی و اختیار معامله می باشد.

گــذار و نظارتــی، مقررات و  در ســال های اخیــر بــه همــت نهاد هــای مالی فعــال در بازار ســرمایه و با حمایــت نهاد های قانون 

 دســتورالعمل های مربــوط بــه بســیاری از ابزارهــای مالــی نویــن در حــوزه ســرمایه گذاری جایگزیــن تدویــن و ابــالغ شده اســت.

ع تر همراه با امکان مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران فراهم می نماید.  این ابزارها فرصت های سرمایه گذاری متنو

ع و بــا ارزش در این حوزه، بــه علت اســتمرار محدودیت های قانونی  در حــال حاضــر علیرغــم وجــود فرصت های بســیار متنو

مربوط به اجرای تبصره ٢ ماده 1۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم تأسیس و امکان 

ع صندوق سرمایه گذاری جدید از سوی بانک ها و شرکت های وابسته به آن  ها، امکان بهره برداری  ایفای سمت ارکان در هر نو

از فرصت های موجود برای شرکت تأمین سرمایه بانک ملت فراهم نشده است، لیکن همواره این شرکت در تالش بوده است تا 

کرده و در راستای توسعه  با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، فرصت های موجود در حوزه سرمایه گذاری جایگزین را شناسایى 

فعالیت های جاری شرکت مورد بهره برداری قرار دهد.
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کاالیی۱-۱۰-۳-۳-   سرمایه گذاری 

کاالی ایران، ایجاد بسترهای معامالتی  یکی از حوزه های سرمایه گذاری نوین در اقتصاد کشور پس از تأسیس شرکت بورس 

و تدوین مقررات و دســتور العمل های مورد نیاز ســرمایه گذاری کاالیى می باشــد. بسیاری از کشور های در حال توسعه نظیر چین 

کشــاورزی  کاالیى به رشــد اقتصادی چشــم گیری در حوزه  و هند با بهره مندی از این امکان و اســتفاده از بســتر های بورس های 

و صنایــع مختلــف از جملــه فلــزات رســیده اند. در ایــران نیــز بــورس کاال و حوزه ســرمایه گذاری کاالیى از رشــد مناســبی برخوردار 

بوده است و همچنان از پتانسیل های بسیار باالیى جهت رونق بیشتر بهره مند می باشد.

کاالیــى و خزانه کاالیى نظیــر خزانه طــالی بانک ملت  ح هــا و پیشــنهاداتی نظیــر راه انــدازی صندوق هــای  در ایــن راســتا طر

از ســوی شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملت مورد بررســی قرار گرفت و بــا کمک مجموعه بانــک ملت، خزانه طــالی بانک ملت 

کاالیى، شــرکت تأمین ســرمایه بانــک ملت با انجــام عملیات  گام بعــدی جهــت توســعه حوزه ســرمایه گذاری  عملیاتــی شــد. در 

بازارگردانی بر روی نماد مذکور، سعی در رونق این کسب وکار جدید نموده است. عالوه بر این جهت گسترش بیشتر فعالیت های 

ایــن حــوزه، بازارگردانی ســایر نماد ها نظیر نماد گواهی ســپرده  خزانــه پردیس بانک رفاه کارگران نیز در حال انجام می باشــد و از 

سوی دیگر با توجه به اخذ مجوز بازارگردانی دارایى پایه سکه طال در نماد خزانه بانک ملت تا بهمن ماه سال 1۴00، بازارگردانی 

کاالی ایران جهت بهره مندی از اســتراتژی های معامالتی و پوشــش ریســک، در  قراردادهای اختیار معامله ســکه طالی بورس 

دســت اقــدام می باشــد. بدیهی اســت ســایر ابزارهای مالی بــا دارایى های پایــه مختلف نظیر زعفران، پســته و غیره بــا توجه به 

گیرند. گزینه های بعدی فعالیت بازارگردانی مورد بررسی و اجرا قرار  پتانسیل مناسب می توانند به عنوان 

سرمایه گذاری جسورانه۲-۱۰-۳-۳-  

کســب و کارهای کوچک و ارتقاء صنعت دانش  بنیان است.  کشــوری توســعه  یکی از محرک  های اصلی رشــد اقتصادی در هر 

کسب  و کارهای نوپا شامل نیروی انسانی  طبیعتًا برای بهبود اقتصاد دانش بنیان، الزم است عوامل اصلی تأثیرگذار در موفقیت 

گیرد. اهمیت حمایت از این  خالق، سرمایه گذاری مناسب، راهبردهای مدیریتی و تجاری سازی ایده ها، بیشتر مورد توجه قرار 

کســب وکارها در رســیدن به اقتصاد پایدار چنان مشــهود اســت که چندین بند از آیین نامه اقتصاد مقاومتی نیز به طور مســتقیم 

ع اشاره دارد. به این موضو

در ســال های اخیــر، اقتصــاد دانش بنیــان بیــش از پیــش مــورد توجه قرار گرفته و در این راســتا شــرکت های بســیاری شــکل 

کــه عمــاًل عــالوه بر ســرمایه گذاری بــر روی محصــوالت و ایده هــای نوآورانه، ســایر خدمــات مانند شبکه ســازی و ارائه  گرفته انــد 

راهبردهــای مدیریتــی و بــازاری را ارائه می دهند. هر چند آمار دقیقی از تعداد فعاالن بازار در صنعت ســرمایه گذاری جســورانه در 

کم بر فعالیت های نوپا و  دسترس نیست اما رشد آن ها طی سال های اخیر قابل مالحظه می باشد. به دلیل فضای تخصصی حا

کسب وکارها در مراحل ابتدایى ایجاد آن ها، نهاد های مالی دارای مجوز از سازمان بورس اوراق  ع از  نیاز مستمر به پایش این نو

گزینه جهت مدیریت و توســعه امور مربوطه از طریق تأســیس صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه و  بهادار به عنوان بهترین 

ح می باشند. کسب وکارها مطر ارائه مشاوره به 

در پایــان ســال 1396 ســه صنــدوق ســرمایه گذاری جســورانه فعــال به نام هــای رویش لوتــوس، آرمان آتی و توســعه فناوری 

 آرمانی در حال فعالیت بوده اند و در ســال 1397 ســه صندوق ســرمایه گذاری جســورانه دیگر نیز تحت عنوان ایده نوتک آشــنا،

یکم دانشگاه تهران و صندوق بازنشستگی کشوری تأسیس شده اند. شایان ذکر است در ابتدای تأسیس، ارزش  سرمایه گذاری
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صندوق های جســورانه بالغ بر 350 میلیارد ریال بوده اســت. همانطور که اشــاره شد با توجه به نیاز روزافزون کشور جهت 

رشد اقتصادی بر پایه صنعت دانش بنیان و نیروی انسانی خالق، فعال و تحصیل کرده در کشور، به نظر می رسد که همچنان 

فرصت رشــد و شــکوفایى بیشتری در حوزه صندوق های سرمایه گذاری جسورانه وجود دارد، لذا شرکت تأمین سرمایه بانک 

کار خود قرار داده است: ملت در این راستا اقدامات ذیل را در دستور 

کشور،   ج از  کوسیستم فین تک در داخل و خار بررسی ا
ارتقاء دانش نیروی انسانی در حوزه  ی ارزش گذاری استارت آپ ها،  
کسب وکار نوپا به منظور تشکیل سبد سرمایه گذاری جسورانه،   کره و ارزش گذاری چندین  بررسی، مذا
کارآفرین و سرمایه گذار،   مطالعات جامع در خصوص روش های ارزش گذاری شرکت های نوپا و قرارداد حقوقی بین 
انجام مطالعات الزم در حوزه تأمین مالی جمعی جهت همکاری با پلتفرم های تأمین مالی جمعی،  
تکمیل مستندات الزم جهت راه اندازی صندوق سرمایه گذاری جسورانه در صورت رفع محدودیت های قانون برنامه ششم.  

سرمایه گذاری خصوصی۳-۱۰-۳-۳-  

ج از بازار بــورس انجام  ســرمایه گذاری خصوصــی عمومــًا جهــت تأمیــن مالــی شــرکت ها و پروژه های ســرمایه گذاری خــار

کــه به دلیــل ماهیــت شــرکت ها و ارزیابى های  می گیــرد. ایــن بــازار عمومــًا مشــمول ســرمایه گذاری های بــا حجم باال اســت 

خ بازده باالتری در بازار ســرمایه است. توسعه بازار  متعددی که در فرآیند ســرمایه گذاری خصوصی انجام می شــود، دارای نر

کشورهایى مانند  کشورهای توسعه یافته بر می گردد و در حال حاضر در  سرمایه گذاری خصوصی به اوایل 1980 میالدی در 

کشورهای آفریقایى توجه ویژه ای به این بازار وجود دارد. در ایران با توجه به نقش  ترکیه، هند و برزیل و حتی بسیاری از 

مهم این ابزار در بهبود فرآیندهای مدیریت دارایى و افزایش نقدشوندگی دارایى های منجمد در جهت اصالح ساختار مالی 

نهادهای مالی، در سال 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تصویب دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق های 

که البته به دلیل اســتمرار محدودیت های قانونی در راه تأســیس صندوق های جدید توسط  ســرمایه گذاری خصوصی نمود 

شــرکت های وابســته به بانک ها، عماًل شــرکت های تأمین ســرمایه از امکان مشــارکت در این بازار بهره مند نشده اند. بر این 

اساس در صورت رفع موانع قانونی موجود، این ابزار از جمله اولویت های عملیاتی شرکت دسته بندی می شود.

مزیت های رقابتی و ویژگی های برجسته شرکت۴-۳-  

کرد: از جمله مزیت های رقابتی و ویژگی های برجسته شرکت تأمین سرمایه بانک ملت می توان به موارد زیر اشاره 

بهره مندی موثر از برند بانک ملت  
حضور بانک ملت به عنوان سهامدار عمده شرکت  
گاز و پتروشیمی(   تجربه و تخصص باال در فرآیند تأمین مالی به ویژه صنایع انرژی )نفت، 
گاز و پتروشیمی(   کارآمد با صنایع انرژی )نفت،  گسترده و  وجود ارتباطات 
کسب و کار شرکت   سطح باالی رضایتمندی و وفاداری مشتریان در تمامی خطوط 
کارشناسی شرکت   توانمندی و سطح علمی باالی سرمایه انسانی در بدنه مدیریتی و 
امکان استفاده از زنجیره تأمین بانک ملت  
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تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT  شرکت۵-۳-  

کار برده می شود. که برای شناسایى محیط بیرونی و درونی سازمان به  کارآمدی است   ماتریسSWOT  ابزار تحلیلی بسیار 

 SWOT از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابى به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود. ماتریس

از حروف ابتدای مفاهیم قوت )Strength(، ضعف )Weakness(، فرصت )Opportunity( و تهدید )Threat( تشکیل شده است. 

در این ماتریس مفاهیم قوت و ضعف به محیط درون سازمان و فرصت و تهدید به محیط بیرون سازمان مربوط می شود.

برای تهیه ماتریس SWOT  ابتدا باید عوامل داخلی و خارجی که بر ســازمان موثر هســتند را شناســایى کرده و مورد تحلیل و 

بررســی قرار داد. پس از اینکه تمامی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها مشــخص شــد، باید استراتژی متناسب با هر یک 

ح زیر را ارائه می نماید. ع اســتراتژی WO، WT، ST و SO به شــر که همواره این ماتریس چهار نو کرد. بدیهی اســت   را انتخاب 

 بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق، نقــاط قــوت، ضعــف، فرصت هــا و تهدیــدات شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملــت و همچنیــن 

ح زیر می باشد. ماتریس SWOT  شرکت به شر

نقاط قوت

1( اعتبار و اعتماد نزد مشتریان به پشتوانه سابقه شرکت و برند بانک ملت

2( امکان استفاده از زنجیره تأمین بانک ملت

ع مالی به مشتریان با توجه به ظرفیت  های موجود در شرکت 3( امکان ارائه خدمات متنو

۴( ترکیب سهامداری منسجم شرکت

5( نقدشوندگی باالی دارایى  ها و امکان بهره  مندی از فرصت  های موجود در بازار

کارشناسی شرکت 6( توانمندی و سطح علمی باالی سرمایه انسانی در بدنه مدیریتی و 

کردن فرآیندها در بخش تحلیل و سرمایه  گذاری در اوراق بهادار از طریق سامانه  های مرتبط 7( مکانیزه 

کارگزاری بانک ملت 8( استفاده اثربخش از 

فرصت ها
O

تهدیدات
T

نقاط قوت
S

استراتژی های
SO

استراتژی های
ST

نقاط ضعف
W

استراتژی های
WO

استراتژی های
WT

ماتریس
SWOT
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نقاط ضعف

کافی عموم مردم از شرکت 1( شناخت نا

2( وجود ریسک تمرکز در درآمدهای شرکت

3( عدم وجود زنجیره شرکت  های وابسته در حوزه فناوری و پردازش اطالعات

کمبود تعداد نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت  ها  )۴

5( عدم وجود نظام جبران خدمات پویای مبتنی بر عملکرد

فرصت ها

کیفی بازار سرمایه و چشم  انداز تداوم این روند طی سال  های پیش رو کمی و  1( توسعه 

کید دولت بر لزوم استفاده از پتانسیل  های بازار سرمایه در بخش تأمین مالی 2( تا

کشور 3( وجود پتانسیل  ها و ظرفیت  های رشد و توسعه در صنعت تأمین مالی 

۴( وجود پتانسیل  ها و ظرفیت  های درآمدزا مرتبط با سرمایه  گذاری  های متعارف و جایگزین

کشور گاهی در  5( افزایش روز افزون سواد مالی و آ

گاز و پتروشیمی کلیدی از جمله نفت،  6( ارتباط قوی شرکت با صنایع 

7( وجود موانع جهت ورود رقبای جدید به صنعت

کشور و پتانسیل رشد باالی صنعت 8( نوپا بودن صنعت تأمین سرمایه در 

کامل و تخصصی خدمات مالی توسط شرکت  های تأمین سرمایه 9( امکان ارائه بسته 

10( پیشرفت  های فناوری اطالعات در سطح بازارهای مالی

تهدیدات

کمتر از بازار سرمایه در مقابل بازار پول کشور و حمایت  1( ضعف در قوانین اقتصادی 

2( شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی و بى  ثباتی سیاست  های پولی و مالی

3( نبود قوانین و مقررات جامع متناظر با فعالیت شرکت  های تأمین سرمایه و تغییرات پى  درپى قوانین و مقررات موجود

۴( تأسیس شرکت  های تأمین سرمایه جدید

5( ورود سایر نهادهای مالی به حوزه فعالیت اصلی شرکت  های تأمین سرمایه

6( فرآیند طوالنی اخذ مجوز جهت انجام فعالیت  های عملیاتی

کم نیروی متخصص در بازار سرمایه و جذب توسط سایر نهادها 7( تعداد 
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قراردادهای مهم شرکت6-۳-  

ح جدول زیر است. گزارش، به شر قراردادهای مهم و در جریان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت تا تاریخ تهیه 

قراردادهای در جریان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 35جدول 

تاریخ سررسیدتاریخ عقد قراردادنام شرکت طرف قراردادموضوع قراردادردیف

کار و رفاه اجتماعی )مرحله اول(بازارگردانی اوراق1 تا سررسید اوراق1395/08/25وزارت تعاون، 

تا سررسید اوراق1395/11/18وزارت امور اقتصاد و دارایىبازارگردانی اوراق2

کار و رفاه اجتماعی )مرحله دوم(بازارگردانی اوراق3 تا سررسید اوراق1395/11/18وزارت تعاون، 

تا سررسید اوراق1396/03/01شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپابازارگردانی اوراق۴

تا سررسید اوراق1396/11/29شرکت ایران خودروبازارگردانی اوراق5

کورشبازارگردانی اوراق6 تا سررسید اوراق1397/0۴/05شرکت صنعت غذایى 

تا سررسید اوراق1397/0۴/2۴شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپابازارگردانی اوراق7

تا سررسید اوراق1397/06/06شرکت پدیده شیمی قرنبازارگردانی اوراق8

گاز صبا اروند - 1بازارگردانی اوراق9 تا سررسید اوراق1397/10/19شرکت توسعه نفت و 

تا سررسید اوراق1397/10/02شرکت ملی نفت ایران - 1بازارگردانی اوراق10

تا سررسید اوراق1397/12/06شرکت ملی نفت ایران - 2بازارگردانی اوراق11

گاز صبا اروند - 2بازارگردانی اوراق12 تا سررسید اوراق1397/12/21شرکت توسعه نفت و 

تا سررسید اوراق1397/12/06شرکت ملی نفت ایران - 3بازارگردانی اوراق13

تا سررسید اوراق1398/03/27شهرداری شیرازبازارگردانی اوراق1۴

کنگان - 1بازارگردانی اوراق15 گاز صبای  تا سررسید اوراق1398/06/16شرکت توسعۀ نفت و 

کوثرتعهد پذیره نویسی سهام16 گرس  تا تاریخ انجام تعهد1398/11/26شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زا

مدیریت ریسک در شرکت۷-۳-  

تصمیم گیری هــای مالــی یکــی از مهم تریــن حوزه هــای رقابتــی شــرکت ها به منظور تأمیــن بهینــه ی منابع مالی بــرای بقا در 

کارشناســان و متخصصان شــرکت ها  محیــط متالطــم تجــاری اســت. با وجود تمــام برنامه ریزی ها و دقت نظرهایى که توســط 

کــه با درجات مختلفی از احتمــال می تواند امکان  کنترل شــرکت ها وجود دارد  ج از  کان برخی عوامل خار کمــا صــورت می گیــرد، 

دســت نیافتن شــرکت ها به هر یک از اهداف عملیاتی را افزایش دهد. در این راســتا، احتمال عدم دسترســی به اهداف از پیش 

که تحت تأثیر ریســک قرار می گیرد و همچنین از نظر عوامل  ح اســت. بر مبنای اهدافی  تعیین شــده تحت عنوان ریســک مطر

کم بر شرکت ها را به دسته های مختلفی تقسیم می کنند، از آن جمله می توان به  مؤثر بر احتمال دستیابى به هدف، ریسک حا

کرد. ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک سیستماتیک و ... اشاره 

مدیریت ریســک فرآیندی اســت که از طریق آن یک ســازمان یا ســرمایه گذار با روشــی بهینه در مقابل انواع ریســک ها از خود 

کلیه ریسک هایى  کنترل  کنش نشان می دهد. مدیریت ریسک روش منطقی شناسایى، تجزیه  و تحلیل، ارزیابى، انعکاس و  وا

گفته می شــود  کند. بــه  عبارت  دیگر، به فرآیندی  کــه ممکن اســت دارایــى، منابع و یا فرصت های افزایش ســود را تهدید  اســت 
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که در آن مدیریت ســعی دارد تا با تمهیداتی ســطح ریســک پیش روی شــرکت را به سطح قابل قبول برای شرکت برساند. بر این 

کنترل آن را مشخص می سازد.  اساس مدیریت ابتدا انواع ریسک ها را شناسایى می کند و سپس روش 

محیــط فعالیــت شــرکت های تأمیــن ســرمایه متأثــر از مولفه هــای تأثیرگــذار بــر هــر دو بــازار بدهی و ســرمایه  اســت و بنابراین 

که توانایى شناسایى، ارزیابى، نظارت و مدیریت انواع ریسک ها برای صحت  شاخصه های ریسکی متفاوتی در آن نقش دارد، 

کاهش مخاطرات آن بسیار مهم می باشد. ریسک های مرتبط با  عملکرد و ایجاد و حفظ سودآوری شرکت های تأمین سرمایه و 

ح زیر است. فعالیت شرکت های تأمین سرمایه به شر

ریسک اعتباری۱-۷-۳-  

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که می تواند به صورت 

)1( عــدم ایفــای تعهــدات در خصــوص پرداخت کارمزدهای مربــوط به خدمات ارائه شــده یا )2( نکول اوراق بهادار منتشــره 

توسط مشتریان شرکت -که اوراق مزبور تحت بازارگردانی یا تملک شرکت قرار دارند- منجر به زیان مالی برای شرکت می شود.

شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملت، بــه منظور مدیریت ریســک اعتبــاری مرتبط با وصــول مطالبات، سیاســتی مبنی بر 

کرده اســت تا ریســک اعتباری ناشــی از ناتوانی در ایفای  کافی را اتخاذ  معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه 

که رتبه اعتباری باالیى داشته باشند.  کاهش دهد. شرکت عمومًا با شرکت هایى معامله می کند  تعهدات توسط مشتریان را 

همچنین شــرکت با اســتفاده از اطالعات مالی عمومی و ســوابق معامالتی خود، مشــتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری 

کــرده و تعامــالت مالــی فیمابین، بر اســاس رتبه اعتباری برآوردی انجام می شــود. شــایان ذکر اســت دریافتنی های تجاری 

عمدتًا شامل مطالبات از اشخاص وابسته و سود دریافتنی اوراق بهادار با درآمد ثابت تحقق یافته از تاریخ آخرین پرداخت 

کارمزدهای قراردادهای دارای  گردیــد. همچنین بابت تضمین پرداخت  ســود بــوده که در مواعد زمانی مقرر تصفیه خواهد 

رقــم عمــده، عــالوه بر تدوین قرارداد با مشــارکت کمیته ای متشــکل از متخصصان مالــی و حقوقی، در زمان عقــد قرارداد از 

کافی حســب رتبه اعتباری برآوردی اخذ می گردد. همچنین به منظور پوشــش ریسک اعتباری  مشــتریان وثائق مناســب و 

کــه صرفًا در  اوراق بهــادار تحــت بازارگردانــی یــا تملــک، شــرکت تأمین ســرمایه بانــک ملت، سیاســتی را اتخاذ نموده اســت 

تعهدات مرتبط با اوراق بهادار ناشران معتبر یا اوراق بهادار تضمین شده توسط بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای 

مجوز از بانک مرکزی مشارکت نماید.

ریسک نقدینگی۲-۷-۳-  

کوتاه مدت اشــاره دارد. با توجه به اینکه شــرکت های  ریســک نقدینگی به عدم توانایى شــرکت در تأمین نیازهای مالی 

تأمین سرمایه، بازارگردانی حجم قابل مالحظه ای از اوراق بهادار منتشره توسط مشتریان را برعهده دارد، در صورت عرضه 

مجــدد اوراق مزبــور از ســوی ســرمایه گذاران در طــی دوره بازارگردانــی، بــه منظور ایفای تعهــدات، نیاز به منابــع مالی وجود 

کمبود یا نبود نقدینگی جهت ایفای تعهدات و عدم تطابق سررســید  خواهد داشــت. دالیل اصلی ایجاد ریســک نقدینگی، 

کوتاه مدت می باشد. دارایى ها و تعهدات مالی 

شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت، به منظور مدیریت این ریســک، بخشــی از منابع در اختیار را به صورت دارایى های 

با درجه نقدشــوندگی باال نگهداری نموده و از طریق نظارت مســتمر بر جریان های نقدی پیش بینی شــده و بازاریابى فعال 

اوراق بهــادار تحــت بازارگردانــی، این ریســک را مدیریت می نماید. الزم به ذکر اســت بخشــی از منابع مالی مــورد نیاز جهت 

بازارگردانی اوراق بهادار نیز در قالب تنخواه بازارگردانی توسط ناشران اوراق بهادار تأمین می گردد.
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خ بهره۳-۷-۳-    ریسک نر

خ بهره اطالق می گــردد. یکی از  خ بهــره بــه احتمال کاهــش ارزش و عایدی های یک دارایى ناشــی از تغییــرات نر ریســک نــر

خ بهره است؛ چرا که شرکت های  مهمترین ریســک هایى که شــرکت های تأمین ســرمایه با آن روبرو هستند، ریسک نوسانات نر

تأمین ســرمایه عالوه بر اینکه به میزان قابل توجهی در اوراق بهادار با درآمد ثابت ســرمایه گذاری می نمایند، معمواًل بازارگردان 

ح اســت.  خ بهره، امــکان بازخرید آن ها مطر اوراق بهــادار بــا درآمــد ثابت منتشــره مشــتریان خود نیز می باشــند که بــا افزایش نر

که  خ بهره، معمواًل مشــتریان صندوق هــای با درآمد ثابت تحت مدیریت شــرکت انتظــار دارند  همچنیــن در صــورت افزایــش نر

خ ســود پرداختی به ایشــان با شــرایط جدید هماهنگ شــود. بدیهی است عدم پاســخگویى به موقع به این تقاضا،  بالفاصله نر

کاهش حجم منابع صندوق های تحت مدیریت شرکت و ایجاد تنگنای نقدینگی می شود.  منجر به 

خ بهــره اواًل در قراردادهای بازارگردانــی اوراق بهادار،  شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملت، برای مدیریت ریســک تغییرات نــر

خ های آخرین اوراق بهادار مشــابه  خ اســمی اوراق بهادار منتشــره در طــی دوره بازارگردانی بــا نر تمهیداتــی بــه منظــور تطبیق نر

گردید. ثانیــًا ضمن توزیع زمانی  خ عمومی بــازار، اجرایى خواهد  گرفتــه که در صورت افزایش نر منتشــره در بــازار ســرمایه در نظر 

خ بهره، تمرکز پرتفوی تعهدات شرکت بیشتر  کرده است در شــرایط عدم ثبات در نر سررســیدهای تعهدات پذیرفته شــده، سعی 

گــردد. از طرفی به منظور ایجاد انعطاف پذیری در صندوق های ســرمایه گذاری تحت  کوتاه مدت معطوف  بــر پذیــرش تعهدات 

مدیریــت شــرکت جهــت پاســخگویى به تحوالت در شــرایط اقتصادی، عــالوه بر توزیع زمانی سررســیدهای ســرمایه گذاری های 

کــه منابع صندوق های بــا درآمد ثابت در بانک هــا و ابزارهای مالی  گرفته، برای مدیریت این ریســک ســعی  شده اســت  صــورت 

خ را نیز داشته باشد.  خ شکست نداشته و امکان چانه زنی برای افزایش نر که نر نگهداری شود 

ریسک رقابت۴-۷-۳-  

ریســک رقابت به کاهش ســهم بازار، حاشــیه سود، درآمد، شهرت و ســایر مزایای یک شرکت ناشی از فعالیت سایر رقبا گفته 

می شــود. در حال حاضر عالوه بر شــرکت های تامین ســرمایه، شــرکت های سرمایه گذاری، مشاور ســرمایه گذاری، هلدینگ های 

کارگزاری هــا، شــرکت های پــردازش اطالعات مالی و ... دارای برخی فعالیت های یکســان با شــرکت های تأمین ســرمایه  مالــی، 

کیفیت باالی خدمات در شرکت های تامین سرمایه، فاصله زیادی  هســتند، منتهای امر با توجه به حجم ســرمایه، گستردگی و 

بین این رقبا و شرکت های تامین سرمایه وجود دارد.

خ کارمزدهــای تأمین مالی جهت  همچنیــن در صــورت ورود بازیگــر جدید به صنعت تأمین ســرمایه کشــور، امکان کاهش نر

جذب مشــتریان و نهایتًا کاهش حاشــیه ســود صنعت، وجود خواهد داشــت. جهت کاهش ریســک هایى از این دســت، شــرکت 

تأمین سرمایه بانک ملت، رسالت خود را ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی به مشتریان خود با باالترین سطح کیفیت قرار داده 

کیفیت به متقاضیان در بازار سرمایه سبب  اســت. در طی ســال های گذشــته، سوابق این شرکت از حیث ارائه خدمات نوین و با

شــده که این شــرکت موفقیت های مطلوبى در این خصوص کســب نماید که ســهم بازار این شــرکت در تامین مالی، تا حدودی 

گویای مطلب فوق می باشد.

شایان ذکر است، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، در کنار پایش مستمر اقدامات رقبا، همواره توسعه کسب و کارهای نوین 

کار خود قرار داده است. و ارائه خدمات متمایز همانند ایجاد سامانه CRM، ایجاد سامانه فراسود و ... را در سرلوحه 
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ریسک مقررات۵-۷-۳-  

این ریســک از جانب نهاد های نظارتی و در نتیجه تغییرات ایجاد شــده در قوانین و مقررات تأثیرگذار بر فعالیت های شــرکت 

بــه وجــود می آیــد. از آنجایــى که عالوه بر ســازمان بــورس اوراق بهادار، بانک مرکزی نیــز در تدوین قوانین و مقــررات مربوط به 

فعالیت های شــرکت های تأمین ســرمایه مشــارکت دارد، لذا این شــرکت ها بیشــتر از ســایر نهادهای مالی بازار سرمایه در معرض 

گســتردگی فعالیت های شــرکت های تأمین ســرمایه و همچنین با توجه به اینکه  این ریســک قرار دارند. با توجه به وضعیت و 

شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملت قصد پذیرش در بــورس اوراق بهادار تهران و ایجاد شــفافیت بیشــتر را دارد و بعد از پذیرش، 

منافع سهامداران دیگر هم درگیر خواهد شد، در نتیجه احتمال بروز مخاطراتی از این دست در آینده بسیار ناچیز خواهد بود.

ریسک نیروی انسانی6-۷-۳-  

مهمترین ســرمایه شــرکت های دانش محور، نیروی انســانی متخصص و متعهد آن شرکت است و شرکت های تأمین سرمایه 

کارآمد و  کارآمد متکی اســت. از دســت دادن نیروهــای  نیــز بــه دلیــل ماهیت فعالیت هــای مالی تخصصی، بــه دانش نیروهای 

کم، همواره از مهمترین ریسک های مترتب بر شرکت های تأمین سرمایه است. شرکت  کارایى  خالق و یا بکارگیری نیروهای با 

تأمین ســرمایه بانک ملت با اتخاذ تمهیداتی از جمله طراحی مدل بهینه اســتخدام نیروی انســانی، برگزاری دوره های آموزشی 

کرده این ریسک را  مســتمر، حضور در همایش های مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت، طراحی سیســتم جبران خدمات و ... ســعی 

مدیریت نماید.

ریسک عملیاتی و فناوری۷-۷-۳-  

ریســک عملیاتــی و فناوری در شــرکت به ریســک عدم توانایى شــرکت در انجــام صحیح فعالیت های آن اطــالق می گردد که 

کردن اطالعات به سیستم ها و نرم افزارها،  می تواند شامل ایجاد اختالل در سامانه های ارائه خدمات به مشتریان، خطا در وارد 

ابهام یا طراحی اشتباه فرآیندها باشد.

کنترل تهدیــدات مرتبــط با ریســک عملیاتــی، اقدام بــه تعریف و  شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملــت بــه منظــور مدیریــت و 

کارا بر  مستندســازی فرایندهای کاری ســازمان و بهینه ســازی فرآیندها نموده اســت. همچنین اجرای سیســتم نظارت مستمر و 

کاهش زیان های مرتبط با ریســک  کارکنان و ســامانه های آنالین و فناوری محور، دیگر اقدام این شــرکت در راســتای  عملکرد 

عملیاتــی و فناوری اســت. شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملــت به منظور کاهش مخاطــرات احتمالی در زمینــه مدیریت عملیات 

بازارگردانــی و بــا هــدف توســعه هر چه بیشــتر فعالیت های تحلیل ابزارهــای با درآمد ثابت و اســتقرار دانش این حوزه بر اســاس 

اســتراتژی های مرســوم و منتخــب، اقــدام به ایجاد ســامانه »پیشــگام« جهــت تحلیل به روز و متناســب از ابزارهای بــازار بدهی 

نموده اســت. این ســامانه با توجه به مکانیزم اجرایى و فرایندهای تعریف شــده، احتمال خطا در محاســبه و ریســک ناشــی از 

کاهش می دهد. همچنین بررسی زیرساخت ها و شرایط جهت اجرای فاز دوم این پروژه  عملیات نیروی انسانی را تا حد زیادی 

کاهش  که می تواند نقش زیادی در  کامل معامالت و انجام معامالت الگوریتمی نیز در حال انجام اســت  با هدف خودکارســازی 

خطاهای ناشی از ریسک عملیاتی ایفا نماید.



 بــخش چهــارم
اطالعات مالی شرکــت
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اطالعات مالی شرکت-  ۴

خالصه اهم رویه های حسابداری۱-۴-  

اهم رویه های حسابداری شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در ادامه توضیح داده شده است.

مبنای تهیه صورت های مالی

صورت هــای مالــی اساســًا بــر مبنای بهای تمام شــده تاریخی تهیــه، و در موارد مقتضــی از ارزش های جاری نیز اســتفاده 

ج از دفاتر برای تهیه صورت های مالی میان دوره ای استفاده شده است. شده است. قابل ذکر است در مواردی نیز از اسناد خار

شناسایی درآمد خدمات

ح زیر شناسایى می شود:   درآمد خدمات به شر
درآمد قراردادهای تعهد پذیره نویسی: درآمد قراردادهای تعهد پذیره نویسی پس از اتمام خدمات مربوطه شناسایى می شود.  
درآمــد قراردادهــای بازارگردانــی: درآمــد قراردادهــای بازارگردانــی، بر اســاس طول مدت قــرارداد و به نســبت مدت زمان   

منقضی شده شناسایى می شود.
درآمــد قراردادهــای ارائه خدمات: درآمــد قراردادهای ارائه خدمات، پس از اتمام خدمات مربوطه و صدور صورتحســاب   

شناسایى می شود.
درآمد ســود ســهام: ســود ســهام ســرمایه گذاری، پــس از برگــزاری مجامع عمومــی مربوطه و تصویب ســود قابل تقســیم،   

شناسایى می شود.
درآمد اوراق مشــارکت و صکوک: درآمد ســرمایه گذاری در اوراق مشــارکت و صکوک، به روش تعهدی و متناســب با مدت   

زمان سرمایه گذاری شناسایى می شود.

تسعیر ارز

که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت  خ رسمی )سنا( در تاریخ ترازنامه، و اقالم غیرپولی  اقالم پولی ارزی با نر

خ ارز تاریخ انجام معامله، تســعیر می شــود. تفاوت های ناشــی از تســویه یا تســعیر اقالم پولی ارزی به عنوان   شده اســت با نر

ع شناسایى می شود. درآمد یا هزینه دوره وقو

ج تأمین مالی مخار

که مستقیمًا قابل انتساب به  ع به عنوان هزینه شناسایى می شود به استثنای مخارجی  ج تأمین مالی در دوره وقو مخار

تحصیل دارایى های واجد شرایط است.

دارایی های ثابت مشهود

که    ج بهســازی و تعمیرات اساسی  دارایى های ثابت مشــهود بر مبنای بهای تمام  شــده در حســاب ها ثبت می شود. مخار

باعــث افزایــش قابــل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفیــد دارایى های ثابت یا بهبود اساســی در کیفیت بازدهــی آن ها می گردد، 

ج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایى های مربوط مستهلک می شود.هزینه های نگهداری به عنوان مخار
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که به منظور حفظ و یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابى شده اولیه   و تعمیرات جزئی 

دارایى انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.
ک دارایى های ثابت مشــهود با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آتی مورد انتظار )شــامل عمر مفید برآوردی(    اســتهال

ع ماده 1۴9 قانون مالیات های مســتقیم مصوب تیر ماه ســال  ک موضو گرفتن آئین نامه اســتهال دارایى های مربوط و با در نظر 

خ ها  و روش های زیر محاسبه می شود. 139۴ و اصالحیه بعدی آن و بر اساس نر

ک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها  که طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرند، استهال برای دارایى های ثابتی 

منظــور می شــود. در مــوارد غیرفعــال یــا بالاســتفاده مانــدن موقــت دارایى بیش از شــش مــاه متوالی در یــک دوره مالــی، هزینه 

ک دارایى مزبور در مدت بالاســتفاده ماندن به میزان 30 درصد محاســبه می گردد. )به استثناء ساختمان ها و تأسیسات  اســتهال

ساختمانی و دارایى های نامشهود با عمر مفید معین(

دارایی های نامشهود

ج  معرفی    دارایى های نامشــهود، بر مبنای بهای تمام شــده اندازه گیری و در حســاب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخار

گروه جدید  ج انجام فعالیت تجاری در یــک محل جدید یا با یک  ج تبلیغات، مخار یــک محصــول یا خدمــت جدید مانند مخار

ج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شــده دارایى های نامشــهود منظور  کارکنان و مخار ج آموزش  از مشــتریان ماننــد مخــار

ج در مبلغ دفتری یک دارایى نامشهود، هنگامی که دارایى آماده بهره برداری است، متوقف می شود.  نمی شود. شناسایى مخار

ج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایى نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود. بنابراین، مخار
ک دارایى هــای نامشــهود با عمر مفید معین، با توجــه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مــورد انتظار مربوط و بر    اســتهال

خ  ها و روش های زیر محاسبه می شود. اساس نر

کاهش ارزش دارایی های غیر جاری زیان 

در  پایــان هــر دوره گزارشــگری، در صــورت وجــود هــر گونه نشــانه ای دال بــر امکان کاهــش ارزش دارایى هــا، آزمون کاهش   

ارزش انجــام می گیــرد. در ایــن صورت مبلغ بازیافتنی دارایى برآورد و با ارزش دفتری آن مقایســه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ 

که دارایى متعلق به آن اســت  بازیافتنی یک دارایى منفرد ممکن نباشــد، مبلغ بازیافتنی واحد بازیافتی واحد مولد وجه نقدی 

تعیین می گردد.

ک خ و روش اســتهال نر دارایی ع  نو

25 ســاله با روش مســتقیم ساختمان و تأسیسات

6 ســاله با روش مســتقیم منصوبات و  اثاثــه 

6 ســاله با روش مســتقیم نقلیه وســایط 

3 ســاله با روش مســتقیم رایانه ای تجهیــزات 

ک خ و روش اســتهال نر دارایی ع  نو

3 ســاله با روش مســتقیم نرم افزارهای رایانه ای
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کاهش ارزش دارایى های نامشــهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشــانه ای دال بر    آزمون 

کاهش ارزش به طور ساالنه انجام می شود.  امکان 
ج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشــتر    مبلــغ بازیافتنــی یــک دارایــى )یا واحد مولد وجه نقد(، ارزش فروش به کســر مخــار

خ تنزیل قبل از مالیات که  است، می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایى با استفاده از نر

بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایى که جریان-های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.
کمتر باشــد، مبلغ دفتری دارایى )یــا واحد مولد وجه نقد( تا    تنهــا در صورتیکــه مبلــغ بازیافتنی یک دارایى از مبلغ دفتری آن 

کاهــش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در ســود و زیان شناســایى می گردد، مگر اینکه  مبلــغ بازیافتنــی آن 

کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابى می گردد. که در این صورت منجر به  دارایى تجدید ارزیابى شده باشد 
در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایى آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایى )واحد مولد وجه   

کاهش ارزش در  کثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایى زیان  نقد(  می باشد، مبلغ دفتری دارایى تا مبلغ بازیافتنی جدید حدا

کاهش ارزش دارایى )واحد مولد وجه نقد( نیز بالفاصله در سود و زیان شناسایى  سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان 

که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابى می شود. می گردد، مگر اینکه دارایى تجدید ارزیابى شده باشد 

ذخـائـر

کارکنان بر اســاس یک ماه آخرین حقوق و مزایا برای هر    کارکنان: ذخیره مزایای پایان خدمت  ذخیره مزایای پایان خدمت 

سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.
کارکنان ذخیره در حساب ها منظور می شود.   کارکنان: نسبت به مانده مدت مرخصی استفاده نشده  ذخیره بازخرید مرخصی 

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های بلندمدت  

کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها کسر  سرمایه گذاری های در اوراق بهادار:                     بهای تمام شده به 

سرمایه گذاری های جاری  

ع ســــرمایه گذاری ها سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار:                     اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجمو

سایر سرمایه گذاری های جاری:                                         اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

نحوه شناخت درآمد  

سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت  های تابعه، وابسته و سود سایر سرمایه گذاری های بلندمدت:  

در زمان تصویب ســود توســط مجمع عمومی صاحبان ســهام شــرکت های ســرمایه پذیر )به ترتیب تا تاریخ تصویب صورت های 

مالی و تا تاریخ ترازنامه(

کارمزدهای سه ماهه، در حساب ها انعکاس می یابد. کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری:           در زمان واریز  درآمد 

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق  

کارگزاری بانک ملت است.  شرکت دارای واحد تجاری فرعی شامل شرکت 
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صورت سود و زیان شرکت۲-۴-  

گذشته در جدول زیر نشان داده شده است. صورت سود و زیان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

صورت سود و زیان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )میلیون ریال(- 36جدول 

نام شرکت طرف قرارداد
سال مالی

1393
سال مالی

1394
سال مالی

1395
سال مالی

1396
سال مالی

1397
شش ماهه

1398

1,658,6781,311,0611,602,0681,982,8962,354,7612,082,829درآمدهای عملیاتی

)67,883()93,765()80,721()84,428()75,926()111,978(هزینه های فروش، اداری و عمومی

1,546,7001,235,1351,517,6401,902,1752,260,9962,014,946سود عملیاتی

00)1,121()443()3,005()475,143(هزینه های مالی

)735(1844,7179,735)2,224(52سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,071,6081,229,9051,517,3811,905,7712,270,7312,014,211سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

)214,709()124,959()101,165()94,571()84,676()11,403(سال جاری

)12,847()18,305(0000سال های قبل

1,060,2061,145,2291,422,8101,804,6062,127,4671,786,655سود خالص

ح جدول زیر است. گذشته به شر جزئیات درآمدهای عملیاتی شرکت طی سنوات 

گذشته )میلیون ریال(- 37جدول  درآمدهای عملیاتی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

نام شرکت طرف قرارداد
سال

1393
سال

1394
سال

1395
سال

1396
سال

1397
شش ماهه

1398

75,03382,092129,891304,849436,236575,302درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی

481,921617,492790,246789,7301,199,2651,192,477درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق  بهادار

026,47853,04952,668273,274291,443درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

236,910231,054239,52570,76111,08022,398درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی

649,522314,640341,952685,672357,8931,012درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد

35,28934,85846,41479,21677,013197درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

180,0034,447990000خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

1,658,6781,311,0611,602,0681,982,8962,354,7612,082,829جمع درآمدها
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ح نگاره زیر است. گذشته به شر حاشیه سود عملیاتی و سود خالص شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی پنج سال 

حاشیه سود عملیاتی و سود خالص شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 35نگاره 

گذشته در نگاره زیر ترسیم شده است. همچنین روند سود خالص شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

گذشته )میلیون ریال(- 36نگاره  سود خالص شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص

۰

٪۲۰

٪۴۰

٪۶۰

٪۸۰

٪١٠٠

٪۱۲٠

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۶

٪۹۳ ٪۹۴ ٪۹۵ ٪۹۶ ٪۹۶ ٪۹۷

٪۶۴

٪۸۷ ٪۸۹ ٪۹۱ ٪۹۰
٪۸۶

٠

۵٠٠,٠٠٠

۱,٠٠٠,٠٠٠

۱,۵٠٠,٠٠٠

۲,٠٠٠,٠٠٠

۲,۵٠٠,٠٠٠

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/٠۶

۱,۰۶۰,۲٠۶ ۱,۱۴۵,۲۲۹

۱,۴۲۲,۸۱۰

۱,۸۰۴,۶۰۶

۲,۱۲۷,۴۶۷

۱,۷۸۶,۶۵۵
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صورت وضعیت مالی شرکت۳-۴-  

ح جدول زیر است. گذشته به شر صورت وضعیت مالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

گذشته )میلیون ریال(- 38جدول  صورت وضعیت مالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

شش ماهه 1398سال مالی 1397سال مالی 1396سال مالی 1395

دارایى های غیرجاری:

112,257109,853105,971105,819دارایى های ثابت مشهود

3,0472,4561,5781,921دارایى های نامشهود

84,829100,30699,64799,647سرمایه گذاری های بلندمدت

11,20011,00010,80010,700سایر دارایى ها

211,333223,615217,996218,087جمع دارایی های غیرجاری

دارایى های جاری:

1,6602,1359,2874,642پیش پرداخت ها

206,356406,400414,836324,878دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

کوتاه مدت 6,234,5896,779,6769,848,64110,270,750سرمایه گذاری های 

5,9541,7124,6006,252موجودی نقد

6,448,5587,189,92310,277,36410,606,522جمع دارایی های جاری

6,659,8917,413,53810,495,36010,824,609جمع دارایی ها

حقوق مالکانه:

3,000,0004,000,0004,000,0005,500,000سرمایه

300,000390,712400,000489,333اندوخته قانونی

1,369,0471,727,2932,245,4721,942,794سود انباشته

4,669,0476,118,0056,645,4727,932,127جمع حقوق مالکانه

بدهی های غیرجاری:

265,000555,0001,495,0001,745,000پرداختنی های بلندمدت

303,312194,70086,08830,740پیش دریافت های بلندمدت

کارکنان 5,4706,1817,53310,258ذخیره مزایای پایان خدمت 

573,782755,8811,588,6211,785,998جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری:

214,212304,119229,390173,888پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

63,34186,672123,788213,538مالیات پرداختنی

990,00001,500,0000سود سهام پرداختنی

149,509148,861408,089719,058پیش دریافت ها

1,417,062539,6522,261,2671,106,484جمع بدهی های جاری

1,990,8441,295,5333,849,8882,892,482جمع بدهی ها

6,659,8917,413,53810,495,36010,824,609جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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ح جدول زیر است. گذشته به شر صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

گذشته )میلیون ریال(- 39جدول  صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

کلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمایه جمع 

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1395

3,000,000237,3021,139,7014,377,003مانده در 1395/01/01

)130,766()130,766(00اصالح اشتباهات

3,000,000237,3021,008,9354,246,237مانده تجدید ارائه شده در 1395/01/01

001,422,8101,422,810سود خالص تجدید ارائه شده سال 1395

)1,000,000()1,000,000(00سود سهام مصوب

0)62,698(062,698تخصیص به اندوخته قانونی

3,000,000300,0001,369,0474,669,047مانده تجدید ارائه  شده در 1395/12/30

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1396

3,000,000300,0001,365,3914,665,391مانده در 1396/01/01

)1,992()1,992(00اصالح اشتباهات

3,000,000300,0001,363,3994,663,399مانده تجدید ارائه شده در 1396/01/01

001,804,6061,804,606سود خالص تجدید ارائه شده سال 1396

)1,350,000()1,350,000(00سود سهام مصوب

1,000,000001,000,000افزایش سرمایه

0)90,712(090,712تخصیص به اندوخته قانونی

4,000,000390,7121,727,2936,118,005مانده تجدید ارائه  شده در 1396/12/29

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1397

4,000,000390,7121,742,5746,133,286مانده در 1397/01/01

)15,281()15,281(00اصالح اشتباهات

4,000,000390,7121,727,2936,118,005مانده تجدید ارائه  شده در 1397/01/01

گزارش شده در صورت های مالی سال 1397 002,127,4672,127,467سود خالص 

002,127,4672,127,467سود خالص تجدید ارائه شده سال 1397

)1,600,000()1,600,000(00سود سهام مصوب

0)9,288(09,288تخصیص به اندوخته قانونی

4,000,000400,0002,245,4726,645,472مانده تجدید ارائه شده در 1397/12/29

تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه 1398

001,786,6551,786,655سود خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

)2,000,000()2,000,000(00سود سهام مصوب

1,500,000001,500,000افزایش سرمایه

0)89,333(089,333تخصیص به اندوخته قانونی

5,500,000489,3331,942,7947,932,127مانده در 1398/06/31
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موضوعات با اهمیت صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی۴-۴-  

عمــده درآمدهــای عملیاتــی شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملــت، "درآمــد ارائه خدمــات تعهــد پذیره نویســی" و "درآمــد ارائه 

خدمــات بازارگردانــی" می باشــد. توضیح اینکه در مقطع انتشــار اوراق بهادار بــا درآمد ثابت برای تأمین مالی مشــتریان، قرارداد 

کارمــزد مورد توافق طرفین با ایشــان منعقد می گــردد. پس از تکمیل  تعهــد پذیره نویســی و قــرارداد بازارگردانــی اوراق منتشــره با 

کارمزد تعهد پذیره نویســی به عنوان درآمد شــرکت  پذیره نویســی اوراق منتشــره و در رعایت اســتاندارد حســابداری شــماره ســه، 

کارمزد بازارگردانی در ازای ارائه خدمات بازارگردانی در طی عمر اوراق دریافت می گردد؛ به  شناسایى می گردد. با توجه به اینکه 

کارمزد بازارگردانی به روش تعهدی به عنوان درآمد شرکت شناسایى می گردد.  موازات سپری شدن دوره عمر اوراق، 

کارمزد ارائه خدمات، در خصوص زمانبندی و نحوه  بســته به سیاســت شرکت در خصوص پوشش ریســک وصول مطالبات 

کارمزد بازارگردانی )صرفنظر از نحوه شناسایى درآمد در صورت های مالی( دو رویکرد وجود دارد: وصول 

کل عمر اوراق در مقطع انتشار: این رویکرد اغلب در خصوص اوراق منتشره توسط دولت )به  کارمزد بازارگردانی  1. دریافت 

دلیل عدم امکان ارائه وثائق توسط دولت( مصداق دارد. شایان ذکر است قرارداد بازارگردانی اوراق منتشره به منظور تأمین 

کار و رفاه اجتماعی" )انتشار در سال 1395 و سررسید در سال 1399(  مالی "وزارت امور اقتصادی و دارایى" و "وزارت تعاون، 

کارمزد بازارگردانی کل دوره چهار ساله عمر اوراق در مقطع انتشار، به تناسب دوره  گردیده و پس از اخذ  با این رویکرد منعقد 

کارمزد بازارگردانی مربوطه به طور یکنواخت به عنوان درآمد شناسایى می گردد. تحت پوشش در هر سال مالی، 

کارمزد بازارگردانی به طور ســاالنه )در ابتدای هر ســال قراردادی(: این رویکرد اغلب در خصوص اوراق منتشــره  2. دریافت 

توســط شــرکت ها )به دلیل دارا بودن امکان ارائه وثائق( مصداق دارد. شــایان ذکر اســت سایر قراردادهای بازارگردانی اوراق 

کارمزد بازارگردانی در ابتدای  گردیده است. پس از اخذ  منتشره به استثنای موارد اشاره شده در بند یک با این رویکرد منعقد 

کارمزد بازارگردانی مربوطه به طور یکنواخت به عنوان  هر سال از عمر اوراق، به تناسب دوره تحت پوشش در هر سال مالی، 

درآمد شناسایى می گردد. 

کنــگان به مبلــغ 100 میلیارد ریــال که در  کارمــزد بازارگردانــی اوراق ســلف شــرکت توســعه نفــت و گاز صبای  بــه طــور مثــال از 

مقطــع انتشــار اوراق بــه تاریــخ 1398/06/27 دریافــت گردیده، مبلــغ 1,096 میلیون ریال بــه عنوان درآمــد بازارگردانی تا تاریخ 

گردیده و مابقی به مبلغ 98,90۴ میلیون ریال به عنوان پیش دریافت درآمد در  1398/06/31 در صورت های مالی شناســایى 

صورت های مالی انعکاس یافته اســت. شــایان ذکر اســت از مبلغ مزبور، ۴9,315 میلیون ریال ســهم شش ماهه دوم سال مالی 

گردید.  منتهی به 1398/12/29 و مابقی به عنوان درآمد بازارگردانی سال مالی منتهی به 1399/12/29 شناسایى خواهد 

کارمزد  مانــده پیش دریافــت در صورت های مالی دوره شــش ماهــه منتهی به 1398/06/31 عمدتًا مربوط بــه پیش دریافت 

ح زیر می باشد. که زمانبندی شناسایى آن به عنوان درآمد بازارگردانی به شر بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد 
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مانده پیش دریافت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به تاریخ  1398/06/31 )میلیون ریال(- ۴۰جدول 

نمادبانی/ناشر
مانده پیش دریافت

1398/06/31
سهم سال مالی
1398/12/29

سهم سال مالی
1399/12/29

16,38416,3840صایپا 143شرکت سایپا

149,64383,93165,712صایپا 104شرکت سایپا

157,068102,41054,658مشیر 112شهرداری شیراز

20,04120,0410سمانک 981شرکت ملی نفت ایران

54,90454,9040سمانک 982شرکت ملی نفت ایران

50,63041,2059,425سمانک 991شرکت ملی نفت ایران

کار و رفاه اجتماعی 48,87719,16529,712غیربورسیوزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی 51,30620,23831,068سالمت 1وزارت تعاون، 

کنگان گاز صبای  98,90449,31549,589سمیعا 991شرکت توسعه نفت و 

45,30845,3080صخور 0012شرکت ایران خودرو

40,21114,69025,521اجاد 23وزارت امور اقتصادی و دارایى

کورش 13,9078,6805,227کورش 99شرکت صنعت غذایى 

2,6152,6150-سایر  )قراردادهای مشاوره عرضه و ارزشگذاری(

749,798478,886270,912جمع

جزئیات سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات گذشته در جدول زیر نشان داده  شده است.

گذشته )میلیون ریال(- ۴1جدول  سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

ح شش ماهه 1398سال مالی 1397سال مالی 1396سال مالی 1395شر

63,23478,69978,69978,699سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

21,59521,60720,94820,948سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

84,829100,30699,64799,647جمع

کارگــزاری بانک ملت به  بخــش عمده ســرمایه گذاری بلندمدت در ســهام شــرکت ها، مربوط به مالکیت 51 درصدی شــرکت 

خ  کارگــزاری بانک ملت طی نامــه شــماره 8086/ص/98 مور مبلــغ 76,500 میلیــون ریــال می باشــد. الزم به ذکر اســت شــرکت 

کلیه ســهام متعلق به خود در شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت )یک  کــه در روز عرضــه اولیه،  1398/11/08 متعهــد شده اســت 

گذاری، شرکت کارگزاری در حدود 175 میلیارد ریال سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها  درصد( را عرضه نمایند که در صورت وا

گذاری، ســود خالص شــرکت تامین ســرمایه بانک ملــت در حدود  کســب خواهــد نمــود. بــا عنایــت به موارد فــوق، در صــورت وا

کرد.  89 میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد 

که در جدول زیر نمایان است،  ح جدول زیر است. همانطور  کوتاه مدت شرکت به شر همچنین جزئیات سرمایه گذاری های 

که در حدود 91 درصد آن  کوتاه مدت شرکت در پایان شهریور 1398 معادل 10,270,750 میلیون ریال بوده  سرمایه گذاری های 

مربوط به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بوده است.
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گذشته )میلیون ریال(- ۴2جدول  کوتاه مدت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات  سرمایه گذاری های 

ح شش ماهه 1398سال مالی 1397سال مالی 1396سال مالی 1395شر

کوتاه مدت نزد بانک ها 736,3974,227,20046,800202,205سپرده سرمایه گذاری 

3,994,7202,129,0038,239,5639,310,123سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

1,503,472423,4731,562,278758,422سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

6,234,5896,779,6769,848,64110,270,750جمع

حســاب های پرداختنی بلندمدت شــرکت در پایان ســال مالی 1397 مبلغ 1,۴95,000 میلیون ریال و بر اســاس صورت های 

مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31 معادل 1,7۴5,000 میلیون ریال بوده است. جزئیات حساب های پرداختنی بلندمدت 

شــرکت در پایــان 1398/06/31 شــامل مبلــغ 565 میلیارد ریال تنخــواه بازارگردانی دو مرحله اوراق اجاره شــرکت تولید اتومبیل 

سایپا، مبلغ 315 میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو، مبلغ 565 میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی 

اوراق منفعت شرکت نفت و گاز صبا اروند و مبلغ 300 میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز بوده است.

صورت جریان های نقد شرکت۵-۴-  

ح جدول زیر است. گذشته به شر صورت جریان های نقد شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 
 

گذشته )میلیون ریال(- ۴3جدول  صورت جریان های نقد شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی سنوات 

شش ماهه 1398سال مالی 1397سال مالی 1396سال مالی 1395

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

217,7171,412,238199,8592,142,995نقد حاصل از عملیات

)137,806()106,247()74,571()200,748(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

16,9691,337,66793,6122,005,189جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

05,9550دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایى های ثابت مشهود

)1,849()842()1,679()1,016(پرداخت های نقدی برای خرید دارایى های ثابت مشهود

)803()9()230()2,963(پرداخت های نقدی برای خرید دارایى های نامشهود

)2,652(5,104)1,909()3,978(جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

12,9901,335,75898,7162,002,537جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

0000دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

000)10,748(پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

000)443(پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

)2,000,000()100,000()1,340,000(0پرداخت های نقدی بابت سود سهام

)2,000,000()100,000()1,340,000()11,191(جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی

2,537)1,284()4,242(1,799خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

4,1555,9541,7124,600مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

خ ارز )885(004,172تاثیر تغییرات نر

5,9541,7124,6006,252مانده موجودی نقد در پایان دوره
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وضعیت آتی شرکت6-۴-  

صورت های مالی پیش بینی شده و همچنین برنامه های آتی شرکت در این بخش ارائه شده است.

مفروضات پیش بینی۱-6-۴-  

گرفتن برآوردهای عملیات آتی شرکت می باشد. در خصوص درآمدهای    گذشته فعالیت و در نظر  درآمدها بر اساس روند 

بازارگردانی شرکت در نظر دارد عالوه بر ایفای تعهدات قراردادهای بازارگردانی منعقده در سال-های قبل، نسبت به انعقاد 

و اجــرای قراردادهــای جدیــد در حوزه تعهد پذیره نویســی و بازارگردانی اقدام نماید. همچنین درآمد قراردادهای مشــاوره با 

توجه به افزایش حجم فعالیت، افزایش می یابد.
گرفته  شده است    پیش بینی حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال 1398 معادل 30,000 میلیارد ریال در نظر 

که تا تاریخ تهیه امیدنامه تماما منتشر شده است.
گذشته محاسبه  شده است.   بهای تمام شده بازارگردانی بر اساس درصدی از بهای درآمد بازارگردانی مطابق با روند 
کارمزد صندوق های ســرمایه گذاری با پیش بینی افزایش منابع تحت مدیریت صندوق های    پیش بینی درآمد حاصل از 

کارمزد متعلق به هر طبقه  خ  گرفتن نر ســرمایه گذاری با درآمد ثابت به میزان 25 درصد و ثبات ســایر صندوق ها و با در نظر 

از دارایى های پرتفوی سرمایه گذاری ها، صورت پذیرفته است.
کارکنان شرکت طی سال بودجه ۴7 نفر و رشد هزینه های حقوق و دستمزد معادل 20 درصد در محاسبات منظور    تعداد 

 شده است.
مالیــات عملکــرد شــرکت پس از کســر معافیــت درآمد حاصل از ســپرده ها، ســرمایه گذاری در اوراق بدهــی و صندوق های   

سرمایه گذاری محاسبه  شده است.
گرفته شده است.   اندوخته قانونی بر اساس ماده 1۴0 قانون تجارت ساالنه پنج درصد سود خالص در نظر 
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صورت های مالی پیش بینی شده۲-6-۴-  

ح جداول زیر می باشد. ترازنامه و صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به شر

ترازنامه پیش بینی شده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )میلیون ریال(- ۴۴جدول 

ح سال مالی 1398 )پیش بینی(سال مالی 1397 )حسابرسی شده(شر

7,041 4,600موجودی نقد

کوتاه مدت 14,362,328 9,848,641سرمایه گذاری های 

387,921 414,836دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

4,757 9,287پیش پرداخت ها

14,762,047 10,277,364جمع دارایی های جاری

99,647 99,647سرمایه گذاری های بلندمدت

1,921 1,578دارایى های نامشهود

103,179 105,971دارایى های ثابت مشهود

10,600 10,800سایر دارایى ها

215,347 217,996جمع دارایی های غیرجاری

14,977,394 10,495,360جمع دارایی ها

74,148 1,729,390پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

415,630 123,788مالیات پرداختنی

587,155 494,177پیش دریافت ها

1,076,934 2,347,355جمع بدهی های جاری

2,045,000 1,495,000حساب های پرداختنی تجاری بلندمدت

کارکنان 11,237 7,533ذخیره مزایای پایان خدمت 

2,056,237 1,502,533جمع بدهی های غیرجاری

3,133,171 3,849,888جمع بدهی ها

7,000,000 4,000,000سرمایه

609,938 400,000اندوخته قانونی

4,234,286 2,245,472سود انباشته

11,844,223 6,645,472جمع حقوق صاحبان سهام

14,977,394 10,495,360جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )میلیون ریال(- ۴5جدول 

ح سال مالی 1398 )پیش بینی(سال مالی 1397 )حسابرسی شده(شر

1,200,302 436,236درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام

2,532,605 1,199,264درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار

747,295 273,274درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

38,115 11,080درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی

2,015 357,893درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد

232,515 77,013درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها

4,752,847 2,354,760جمع درآمدها

کارکنان )84,453()62,346(هزینه حقوق و دستمزد 

)45,526()31,419(هزینه های اداری و عمومی

4,622,868 2,260,995سود عملیاتی

9,7355,532خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

کسر مالیات 4,628,400 2,270,730سود قبل از 

)429,648()143,263(مالیات بر درآمد

4,198,752 2,127,467سود خالص

برنامه های آتی شرکت۳-6-۴-  

ح زیر است. برنامه های آتی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در حوزه های مختلف به شر

توسعه خدمات تأمین مالی

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

توسعه خدمات مدیریت دارایی

بهره برداری از سامانه فراسود در جهت حفظ و افزایش تعداد مشتریان صندوق های سرمایه گذاری  
تدوین اسناد راهبردی مدیریت دارایى و مکانیزه نمودن چارچوب های مدیریت دارایى  
بازاریابى و توسعه فعالیت های سبدگردانی  
افزایش دامنه فعالیت های صندوق بازارگردانی  
توسعه فعالیت های بازاریابى و بازارگردانی اوراق بهادار  
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توسعه خدمات مالی

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

کسب وکارهای نوین

کسب وکار جدید   توسعه خطوط 
کاالیى شامل گواهی سپرده، قراردادهای آتی و اختیار معامله برای دارایى های پایه مختلف   بازارگردانی ابزارهای مالی نوین 
حفظ و افزایش توانمندی داخلی جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری جسورانه، سرمایه گذاری خصوصی و ...  
کاالیى   کاالیى نظیر اوراق سلف و اوراق خرید دین  مشارکت در راه اندازی ساز وکارهای جدید تأمین مالی 

بازاریابی

عملیاتی سازی فاز نخست برنامه برندینگ شرکت  
اجرای برنامه تبلیغات و بازاریابى سامانه سرمایه گذاری فراسود  
تدوین برنامه جامع تحقیقات بازار در سطح واحدهای عملیاتی شرکت   
کانال های ارتباطی شرکت با مشتریان حقیقی و حقوقی   تقویت نقش 
توسعه ارتباط با نهادهای علمی بازاریابى و مشارکت در تدوین سازوکارهای نوآورانه در زمینه بازاریابى مالی  

منابع انسانی و پشتیبانی

بررسی و به روز رسانی آیین نامه های شرکت   
ح وظایف و شرایط احراز تمامی مشاغل سازمان   تدوین شر
تدوین، تصویب و پیاده سازی سیستم طبقه بندی شغل و شاغل  
کارکنان   تدوین و اجرای نظام مدیریت عملکرد 
کاربردی متناسب با اهداف شرکت   طراحی و اجرای برنامه های آموزشی 
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نسبت های مالی شرکت۷-۴-  

نســبت های مالی ســه ســال گذشته شرکت تأمین ســرمایه بانک ملت و همچنین نسبت های مالی ســال 1397 شرکت های 

صنعت شامل شرکت های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه نوین و تأمین سرمایه امید مطابق جدول زیر می باشد. 

نسبت های مالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و شرکت های صنعت- ۴6جدول 

ح شر
سال مالی

1395
سال مالی

1396
سال مالی

1397
سال مالی 1397

امیدنوینلوتوس

4.613.34.512.31.315.6نسبت جاری

9%79%31%37%17%30%نسبت بدهی

10%365%44%58%21%43%نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

20%33%30%32%29%30%بازده حقوق صاحبان سهام

18%7%21%20%24%21%بازده دارایى ها

94%96%88%96%96%95%حاشیه سود عملیاتی

90%88%85%90%91%89%حاشیه سود خالص

6%4%9%4%4%5%هزینه های عمومی به فروش

کفایت سرمایه شرکت۸-۴-  

نســبت کفایت ســرمایه یکی از نسبت های سنجش ســالمت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه های مالی است که حاصل تقسیم 

ع دارایى های موزون شــده به ضرایب ریســک برحســب درصد اســت. همانگونه که در شــرکت های  ســرمایه نظارتــی بــه مجمــو

تولیدی، ظرفیت هر شــرکت از اهمیت بســیاری برخوردار اســت، در مؤسســات مالی از جمله شــرکت های تأمین ســرمایه، نسبت 

کفایت ســرمایه از اهمیت بســزایى برخوردار اســت. این گونه شرکت ها می بایست از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش 

ریسک های عملیاتی خود برخوردار باشند.

بر اساس ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، آن دسته از نهادهای مالی که مجاز به پذیرش تعهدات 

زیر می باشــند، موظف اند قبل از پذیرش این تعهدات، »نســبت جاری تعدیل شــده« و »نســبت بدهی و تعهدات تعدیل شده« را 

مطابق دستورالعمل رعایت نمایند:
گونه اوراق بهادار از جمله اعطای حق اختیار فروش اوراق بهادار به دیگری در بازارهای    تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید هر 

غیر متشکل؛
ضمانت اصل یا حداقل سود سرمایه گذاری؛  
بازارگردانی یا ضمانت نقدشوندگی اوراق بهادار؛  
اعطای هرگونه حق اختیار خرید دارایى به دیگری در بازارهای غیرمتشکل؛  
ضمانت، تعهد یا پذیرش پرداخت هرگونه تعهد یا بدهی دیگری-از جمله تعهد یا بدهی احتمالی دیگری- در مقابل شخص   

ثالث که میزان آن بر اســاس آخرین صورت های مالی حسابرســی شــده )اعم از ساالنه یا میان دوره ای( بیش از یک درصد جمع 

کمتر است باشد؛ کدام  دارایى نهاد مالی یا بیش از ده میلیارد ریال هر 
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نسبت  جاری تعدیل شده: حاصل تقسیم جمع دارایى های جاری تعدیل شده بر جمع بدهی ها و تعهدات جاری تعدیل شده است.

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده:  حاصل تقسیم جمع کل بدهی ها و تعهدات تعدیل شده بر جمع کل دارایى های تعدیل شده است.

کفایت سرمایه نهادهای مالی، نصاب های قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل شده  بر اساس ماده 9 دستورالعمل الزامات 

ح جدول زیر است. و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده برای نهادهای مالی به شر

کفایت سرمایه نهادهای مالی- ۴7جدول  نصاب های قابل قبول برای نسبت های 

ح شر
نصاب قابل قبول

نسبت بدهی  تعهدات تعدیل شهنسبت جاری تعدیل شده

کارگزار معامله گری، بازارگردانی یا کارگزاری،  که به عملیات   نهادهای مالی 
سبدگردانی می پردازند.

کثر معادل یکحداقل معادل یک حدا

ع ماده 2 این  که به تنهایى یا با مشارکت دیگران تعهدات موضو نهادهای مالی 
دستورالعمل را پذیرفته یا قصد دارند بپذیرند.

کثر معادل یکحداقل معادل یک حدا

ع ماده 2 توســط نهاد مالــی، منجر به نقض نصاب های فوق شــود، نهاد مالی  کــه پذیــرش تعهدات جدید موضو در صورتــی  

موظف است از پذیرش تعهد یا تعهدات یاد شده خودداری نماید.

بــا توجــه بــه دســتورالعمل، در شــرکت های تأمین ســرمایه، باید نســبت جاری تعدیل شــده حداقــل یک و نســبت بدهی ها و 

که نســبت بدهی ها و تعهدات تعدیل شــده، در یک شــرکت تأمین  کثر معادل یک، باشــد. در صورتی  تعهدات تعدیل شــده حدا

ســرمایه در حد باالیى باشــد، آن شرکت می بایســت تعهدات خود را کاهش داده یا سرمایه خود را افزایش دهد. همچنین پایین 

بودن این نسبت نشان دهنده عدم استفاده شرکت از ظرفیت های موجود خود می باشد.

کفایت ســرمایه مطلوبى برخوردار بوده اســت. جدول زیر  گذشــته همواره از  شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت در ســال های 

کفایت سرمایه  نسبت جاری تعدیل شده و نیز نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده در طی پنج سال گذشته را به عنوان سنجش 

این شرکت، نشان می دهد.

کفایت سرمایه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- ۴8جدول  نسبت 

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شدهنسبت جاری تعدیل شده

1393/12/294.590.65

1394/12/295.330.20

1395/12/304.530.26

1396/12/294.460.96

1397/12/292.960.87

1398/06/315.160.74

وضعیت مالیاتی شرکت۹-۴-  

که  ح جدول زیر اســت. همانطور  وضعیت مالیاتی شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت برای دوره های گذشــته و جاری به شــر

کلیه سال های قبل از 1396 قطعی و تسویه شده است. مشخص است، مالیات بر درآمد شرکت برای 
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وضعیت مالیاتی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )میلیون ریال(- ۴9جدول 

سود ابزاریسال مالی
درآمد مشمول
مالیات ابرازی

مالیات
نحوه تشخیص

مانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصیابرازی

قطعی و تسویه شده189,1048,9022,2263,8833,8833,8830شهریور 90

قطعی و تسویه شده480,885212,03653,00955,76353,52353,5230شهریور 91

قطعی و تسویه شده613,978384,31596,079154,334135,190135,1900اسفند 91

قطعی و تسویه شده1,609,046903,959217,679283,340241,812241,8120اسفند 92

قطعی و تسویه شده1,071,60845,61111,40372,09257,00057,0000اسفند 93

قطعی و تسویه شده1,229,905338,70684,67687,03386,75086,7500اسفند 94

قطعی و تسویه شده1,518,601419,98896,597115,055114,675114,6750اسفند 95

قطعی و تسویه شده1,905,771404,660101,165114,012114,012114,0120اسفند 96

رسیدگی نشده124,9590--2,270,731499,836124,959اسفند 97

رسیدگی نشده0214,709--2,014,211858,836214,709شهریور 98

معامالت با اشخاص وابسته۱۰-۴-  

ح  بــر اســاس صورت هــای مالــی شــش ماهه منتهی بــه 31 شــهریور 1398، معامالت انجام شــده با اشــخاص وابســته به شــر

جدول زیر است.

معامالت انجام شده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با اشخاص وابسته )میلیون ریال(- 5۰جدول 

نام شخص وابسته
نوع 

وابستگی
مشمول

ماده 129
سود 

سرمایه گذاری
اجاره بها

و حق شارژ
کاال خرید 
و خدمات

کاال فروش 
و خدمات

کارگزاری بانک ملت 01504,9940*هیئت مدیــــرهشرکت 

1504,9940جمع

00021,598شرکت وابستهبانک ملت

003010شرکت وابستهشرکت بیمه ما

003,7470شرکت وابستهشرکت راهبری صنایع بهساز

47,82100892شرکت وابستهصندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

493006,879شرکت وابستهصندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

95,1980044,763شرکت وابستهصندوق سرمایه گذاری اوج ملت

00022,076شرکت وابستهصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

28,551001,936شرکت وابستهصندوق سرمایه گذاری افق ملت

گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا 127000شرکت وابستهشرکت 

172,19004,04898,144جمع

کل 172,1901509,04298,144جمع 

ح جدول مقابل است. همچنین مانده حساب های نهایى اشخاص وابسته به شر
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جدول 
51

 -
ص وابسته )میلیون ریال(

ت با اشخا
ک مل

ت تأمین سرمایه بان
ى شرک

ی نهای
ب ها

مانده حسا

ح
شر

سته
ص واب

خ
نام ش

ی
جار

ی ت
دریافتنی ها

و سایر دریافتنی ها
سود

دریافتنی
ی

جار
ی ت

پرداختنی ها
و سایر پرداختنی ها

ش
پی

ت ها
دریاف

1398/06/31
سال 1397

ص
خال

صی
خال

بدهی
ب

طل
بدهی

ب
طل

واحد تجاری
اصلی

ت
ک مل

ی بان
ت کارگزار

شرک
248

16,500
7,011

0
9,737

0
0

)72,162(

ت
ت گروه مالی مل

شرک
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فهرست دارندگان اطالعات نهانی۱۱-۴-  

ح زیر می باشد. فهرست دارندگان اطالعات نهانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به شر

فهرست دارندگان اطالعات نهانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- 52جدول 

آخرین سمتنام خانوادگینامردیف

رئیس هیئت مدیرهدیبائیسید ابوطالب1

نائب رئیس هیئت مدیرهابراهیمیمجید2

مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهحسینی مقدمسید روح اله3

عضو هیئت مدیرهشمسیسید نقی۴

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداریفرخیمازیار5

معاون تأمین مالیعالی زادهعلی6

کارهای نوینفرمان آراامید7 کسب و  معاون 

مدیر مالیچمن خواهکامران8

مدیر حقوقیصالحیعلی اصغر9

مدیر حسابرسی داخلیفوالدیعلی10

مدیرعامل موسسه حسابرسی هشیار بهمندیزدان پرستیحمید11

رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی هشیار بهمندهشیعباس12



 بــخش پـنـجم
پذیــــرش در بــــورس
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پذیرش در بورس و عرضه سهام-  ۵

خ 1398/07/15 به شــرکت  تقاضــای پذیرش ســهام شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت طــی نامه شــماره 683/ص/98 مور

بــورس اوراق بهــادار تهــران ارائه شــد. پس از ارســال مدارک و اطالعــات اولیه جهت بررســی مقدماتی در خصوص احراز شــرایط 

گردید. پس از تایید اولیه شرکت  پذیرش شرکت، رسیدگی به درخواست پذیرش شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در بورس آغاز 

ح در جلســه  ج شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت"، جهت طر بورس، مدارک و اطالعات تکمیلی به ویژه "امیدنامه پذیرش و در

گردید. خ 1398/10/1۴ هیئت پذیرش و تصمیم گیری در خصوص پذیرش این شرکت، ارسال  مور

فرآیند پذیرش۱-۵-  

خ 1398/10/1۴ هیئت پذیرش بورس  ع درخواســت پذیرش ســهام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در جلسه مور موضو

ح شــد. هیئــت پذیــرش بــا اســتماع توضیحات نمایندگان شــرکت و مشــاور پذیــرش در خصــوص آخرین  اوراق بهــادار مطــر

وضعیت شــرکت، پس از بررســی مســتندات و اطالعات ارائه شــده در امیدنامه و صورت های مالی، با پذیرش ســهام شــرکت 

تأمیــن ســرمایه بانــک ملت در بــازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمود. همچنین مقرر شــد اقدامات ذیل انجام و 

مدارک و مستندات ذی ربط به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود:

خ های بورس اوراق بهادار تهران  ج نماد شرکت در فهرست نر الف( اقدامات قبل از در

ع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود. 1. نو

خ 1398/12/07 سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت از سهامی خاص به سهامی  به اســتناد نامه شــماره 122/61۴9۴ مور

گردید. عام تبدیل و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت 

2. از سهامدار عمده تعهدی مبنی بر عرضه حداقل 13 درصد از سهام شرکت در روز عرضه اولیه اخذ شود.

کارگــزاری بانک ملت طی نامه شــماره  خ 1398/12/07 و شــرکت  گــروه مالــی ملــت طی نامه شــماره 98/7076 مور شــرکت 

کل ســهام شــرکت کــه در روز عرضــه اولیــه، بــه ترتیــب 12% و 1% از  خ 1398/11/08 متعهــد شــده اند   8086/ص/98 مــور

تأمین سرمایه بانک ملت را عرضه نمایند.

3. از ســهامدار عمده تعهدی مبنی بر محدودیت در تقســیم ســود بابت بند شــرط مربوط به ســهام موسســه اعتباری نور و 

گزارش ارزشگذاری شرکت اخذ شود. همچنین لحاظ نمودن آثار بند شرط مذکور در 

خ 1398/11/05، تعهد الزم در این  گروه مالی ملت به عنوان سهامدار عمده شرکت، طی نامه شماره 98/63۴6 مور شرکت 

خصوص را به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمود.

گذاری سهام اخذ شود. کلیه بدهی های احتمالی و معوق قبل از وا ۴. از سهامدار عمده تعهدی مبنی بر تقبل 

خ 1398/11/05، تعهد الزم در این  گروه مالی ملت به عنوان سهامدار عمده شرکت، طی نامه شماره 98/63۴8 مور شرکت 

خصوص را به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمود.

 5. افزایــش ســرمایه شــرکت از مبلــغ 5,500 میلیــارد ریــال بــه 7,000 میلیارد ریــال انجام و مــدارک و مســتندات آن به بورس

اوراق بهادار تهران ارائه شود. 

خ 1398/11/13، افزایش سرمایه شرکت ثبت شده است. به استناد روزنامه رسمی شماره 2181۴ مور
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کـارمزد تعهد پذیره نویسی و بـازارگردانی به تفکیک مشـتری به همراه مبلــغ  6. شفاف سازی الزم در خصوص سامانه فــراسـود، 

کارگزاری بانک ملت در شرکت تأمیــن سرمایه بانــک ملت  کلیه سهام متعلق به شرکت  گذاری  تنخواه دریافتی، آثار احتمالی وا

گردد. کاهش حاشیه سود ناشی از این امر در سنوات آتی در امیدنامه انجام  و ریسک های ناشی از رقبا و 

کارمزد تعهــد پذیره نویســی و بازارگردانی به  معرفی ســامانه ســرمایه گذاری فراســود در ســرفصل 3-3-۴-6 امیدنامــه، جزئیات 

گذاری کلیه ســهام متعلق به شــرکت کارگزاری بانک  تفکیک مشــتری به همراه مبلغ تنخواه دریافتی و همچنین آثار احتمالی وا

ملت در شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت در ســرفصل ۴-۴ امیدنامه، و ریســک ناشــی از رقبا و کاهش حاشیه سود ناشی از این 

گردیدند. کامل تشریح  امر در سرفصل 3-7-۴ امیدنامه به صورت 

ج نماد و قبل از عرضه اولیه سهام شرکت  ب( اقدامات پس از در

گزارش تفسیری تهیه  1. صورت های مالی حسابرسی شده تلفیقی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 1398/06/31 به همراه 

و به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود.

گزارش تفسیری شرکت  صورت های مالی حسابرســی شــده تلفیقی میان دوره ای شــش ماهه منتهی به 1398/06/31 به همراه 

گردید. تامین سرمایه بانک ملت به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه 

گونه ادعا نسبت به ساختمان دفتر مرکزی شرکت و انجام اقدامات  2. تعهد بانک ملت و سهامدار عمده مبنی بر عدم وجود هر 

الزم جهــت انتقــال مالکیــت ســاختمان مذکور به نام تأمین ســرمایه بانک ملت ظرف مدت شــش ماه از تاریخ ابــالغ این مصوبه 

که مبلغ با اهمیتی به بهای تمام شــده ســاختمان مذکور اضافه نشــده یا هزینه های با اهمیتی بابت انتقال مالکیت  به نحوی 

ساختمان مذکور متحمل نشده و ارائه مدارک و مستندات مربوطه به بورس اوراق بهادار تهران.

خ 1398/10/30 تعهد الزم در این خصوص را به شــرکت بورس اوراق بهادار تهران  بانک ملت طی نامه شــماره 0020/53۴ مور

ارائه نمود.

کارگزاری بانک ملت در شرکت تأمین سرمایه بانک ملت انجام و  کلیه سهام متعلق به شرکت  گذاری  3. اقدامات الزم جهت وا

مدارک و مستندات مربوطه به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود.

کلیه  که در روز عرضه اولیه،  خ 1398/11/08 متعهد شده است  کارگزاری بانک ملت طی نامه شماره 8086/ص/98 مور شرکت 

سهام متعلق به خود در شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )یک درصد( را عرضه نمایند.

۴. قرارداد بازارگردانی با یکی از نهادهای دارای مجوز بازارگردانی منعقد شود.

خ 1398/11/08 به شرکت بورس اوراق بهادار تهران معرفی  بازارگردان مورد نظر شرکت طی نامه شماره 32۴1/ص/98ص مور

گردید.

کامــل طبق مقررات قانونی،  5. اطالعــات و صورت هــای مالــی اصلی و تلفیقی و صورت های مالی شــرکت های فرعی به صورت 

گزارش دهی مالی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق  استانداردهای حسابداری و 

گردد. کدال افشا  بهادار، تهیه و در سامانه 

خ های بورس، اقدامات الزم در راستای افشای اطالعات را صورت خواهد داد. ج در فهرست نر شرکت پس از در
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ج۲-۵-   نکات قابل توجه در زمان در

گزارشگری شرکت۱-۲-۵-   سیستم مالی و 

خ 1398/09/10 موسســه حسابرســی هشــیار بهمند، سیســتم اطالعات حسابداری و  با اســتناد به نامه شــماره 18897 مور

کنترل داخلی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت از کفایت الزم برای حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران برخوردار است.

تعهدات و بدهی های احتمالی۲-۲-۵-  

بر اساس صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1398/06/31، بدهی های احتمالی موضوع ماده 235 

اصالحیه قانون تجارت در تاریخ ترازنامه وجود ندارد. همچنین تعهدات شرکت بابت بازارگردانی اوراق بهادار به موجب 

ح جدول زیر است. قراردادهای منعقده، در تاریخ صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31 به شر

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار شرکت تأمین سرمایه بانک ملت )میلیارد ریال(- 53جدول 

ح تاریخ سررسیدمبلغ اوراقشر

کوره شرکت ملی نفت ایران )سمانک 981( 5,0001398/12/04اوراق سلف موازی استاندارد نفت 

کوره شرکت ملی نفت ایران )سمانک 981( 6,0001398/12/17اوراق سلف موازی استاندارد نفت 

کوره شرکت ملی نفت ایران )سمانک 991( 4,0001399/02/21اوراق سلف موازی استاندارد نفت 

کورش 5001399/04/11اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایى 

کنگان )سمیعا 991( گاز صبای  گازی شرکت توسعه نفت و  5,0001399/06/26اوراق سلف موازی استاندارد میعانات 

5001399/06/31اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن

کار و رفاه اجتماعی )1( 3,0001399/08/24اوراق مرابحه وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی )2( 3,5001399/11/17اوراق مرابحه وزارت تعاون، 

2,0001399/11/17اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارایى

کنگان )سمیعا 992( گاز صبای  گازی شرکت توسعه نفت و  10,0001399/12/02اوراق سلف موازی استاندارد میعانات 

1,7501400/03/02اوراق اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا )صایپا 143(

گاز صبا اروند )اروند 6( 1,0001400/11/12اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و 

3,5001400/12/04اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو

گاز صبا اروند )اروند 81( 7,0001400/12/21اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و 

3,9001401/04/30اوراق اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا )صایپا 104(

6,0001401/12/27اوراق مشارکت شهرداری شیراز
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ح زیر است. همچنین تعهدات شرکت بابت پذیرش تعهد پذیره نویسی سهام به شر

تعهدات شرکت تأمین سرمایه بانک ملت بابت پذیرش تعهد پذیره نویسی سهام- 5۴جدول 

ح کثر تعداد سهام )میلیون سهم(شر مبلغ برآوردی )میلیارد ریال(حدا

کوثر گرس  7802,500شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زا

دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت۳-۲-۵-  

که دارای اثر با اهمیت بر صورت های  در حال حاضر، هیچگونه دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت 

مالی باشد، وجود ندارد.

رویدادهای مهم بعد از تاریخ ترازنامه۴-۲-۵-  

خ نداده است. که مستلزم افشاء و یا تعدیل باشد، ر از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تهیه امیدنامه، رویداد با اهمیتی 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت۵-۲-۵-   نکات مهم 

حســابرس و بازرس قانونی شــرکت طی دو ســال مالی گذشــته، مؤسســه حسابرســی هشیار بهمند بوده اســت که از مؤسسات 

حسابرســی معتمد ســازمان بورس و اوراق بهادار می باشــد. همچنین حســابرس و بازرس قانونی شــرکت برای صورت های مالی 

سال 1395، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بوده است.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31 شرکت  بر اساس 

تأمین سرمایه بانک ملت، اظهارنظر حسابرس با توجه به بند زیر، مشروط اعالم شده است:

که در ســنوات قبل به دلیل عدم ایفای تعهد پذیره نویســی توســط    مبلغ 1۴9,500 میلیون ریال ســهام موسســه اعتباری نور 

کوتاه مدت )یادداشت 1-3-12 صورت های مالی( در صورت  گردیده در پایان دوره مالی جزو اقالم سرمایه گذاری  ناشر، تملیک 

وضعیــت مالــی انعــکاس یافته اســت. نماد معامالتی موسســه مزبور در بازار فرابورس متوقف شــده و مبلــغ معامالتی آن در تاریخ 

صورت وضعیت مالی مشــخص نمی باشــد. در غیاب دسترســی به مدارک مورد لزوم از جمله صورت های مالی حسابرســی شــده 

کاهش ارزش سهام در حساب ها اطالعی حاصل نشده است. موسسه فوق، از لزوم یا عدم لزوم ایجاد ذخیره 

در ایــن خصــوص الزم بــه ذکر اســت که ســهام مزبور در راســتای ایفای تعهــدات مربوط به قرارداد تعهد پذیره نویســی ســهام 

کثر 150 میلیون سهم از سهام در دست انتشار  ع تعهد پذیره نویسی تعداد حدا خ 1393/06/17 با موضو موسسه اعتباری نور مور

گذاری آن  گردیده و با عنایت به عدم بازگشایى نماد معامالتی سهام مزبور، پیگیری وا در زمان تأسیس موسسه مذکور تحصیل 

کار قرار دارد. با رعایت مفاد ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در دستور 
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سیاست تقسیم سود شرکت6-۲-۵-  

خ 1398/08/06 شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت، سیاســت تقســیم سود  با اســتناد به نامه شــماره 737/ص/98 مور

کثر میزان ســود قابل تخصیص به ســهامداران بوده اســت و در حال  گذشــته، مبتنی بر تقســیم حدا این شــرکت در ســنوات 

ح  حاضر برنامه ای جهت تغییر این روند در ســنوات آتی وجود ندارد. جدول تقســیم ســود شــرکت در ســنوات گذشــته به شر

زیر می باشد.

گذشته )میلیون ریال(- 55جدول  سیاست تقسیم سود شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در سنوات 

سال مالی 1397سال مالی 1396سال مالی 1395سال مالی 1394

1,145,2291,422,8101,804,6062,127,467سود خالص

1,000,0001,350,0001,600,0002,000,000سود تقسیمی

94%89%95%87%درصد تقسیم سود

عرضه سهام شرکت در بورس۳-۵-  

جزئیات عرضه عمومی۱-۳-۵-  

بــر مبنــای تعهــدات ســهامداران عمده شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملــت، 13 درصد ســهام در عرضه عمومی بر اســاس 

زمان بندی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عرضه خواهد شد.

کننده۲-۳-۵-   کارگزار عرضه  مشاور پذیرش و 

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید )سهامی خاص(، مشاور پذیرش شرکت تأمین سرمایه بانک ملت جهت پذیرش 

کارگــزاری بانک ملت  در بــورس اوراق بهــادار تهــران می باشــد. همچنین ســهام شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت، توســط 

عرضه خواهد شد.

تعهدات سهامداران عمده۳-۳-۵-  

کارگــزاری بانــک ملت طــی نامه  خ 1398/12/07 و شــرکت  گــروه مالــی ملــت طــی نامــه شــماره 98/7076 مــور شــرکت 

که در روز عرضه اولیه، به ترتیب 12% و 1% از کل ســهام شرکت خ 1398/11/08 متعهد شــده اند   شــماره 8086/ص/98 مور

تأمین سرمایه بانک ملت را عرضه نمایند.



پیــوســـــــت
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پیوست

کارگزاری بانک ملت شرکت 

ع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار،  کارگزاری بانک ملت )سهامی خاص(، از مصادیق نهادهای مالی موضو شرکت 

محســوب می گردد. این شــرکت به شناسه مالی 10101۴۴3196 در تاریخ 1372/07/26 با هدف فعالیت و ارائه خدمات در 

خ 1372/07/26 در اداره ثبت شرکت ها  حوزه بازار سرمایه به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 100339 مور

خ 1387/06/23 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره 10629 مور

کارگزاری بانک ملت در تاریخ 1398/06/31 مبلغ 150 میلیارد ریال شامل 150 میلیون سهم یک هزار ریالی بانام  سرمایه 

و تمامًا پرداخت شده می باشد.

کارگزاری بانک ملت- 56جدول  سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت 

درصد مالکیتتعداد سهامسهامداران

51%76,500,000شرکت تأمین سرمایه بانک ملت  

گروه مالی ملت   39%58,380,000شرکت 

10%15,000,000شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان  

0.02%30,000شرکت ساختمانی بانک ملت  

0.02%30,000شرکت بهساز مشارکت های ملت  

0.02%30,000شرکت بهسازان ملت  

0.02%30,000شرکت چاپ بانک ملت  

100%150,000,000جمع  

ح جدول زیر است. گذشته به شر کارگزاری بانک ملت طی سنوات  صورت سود و زیان شرکت 

کارگزاری بانک ملت )میلیون ریال(- 57جدول  صورت سود و زیان شرکت 

شش ماهه 1398سال مالی 1397سال مالی 1396سال مالی 1395

96,279134,575275,284247,118درآمدهای عملیاتی

)49,065()82,556()73,921()67,565(هزینه های عملیاتی

28,71460,654192,728198,053سود عملیاتی

)46,696()76,281()33,163()2,617(هزینه های مالی

6,92434,12276,52650,545سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

کسر مالیات 33,02161,614192,973201,901سود قبل از 

)34,442()29,905()8,594()3,715(مالیات بر درآمد

29,30753,020163,068167,460سود خالص
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کارگزاری بانک ملت در جدول زیر نشان داده شده است. ترازنامه شرکت 

کارگزاری بانک ملت )میلیون ریال(- 58جدول  ترازنامه شرکت 

ح شش ماهه 1398سال مالی 1397سال مالی 1396سال مالی 1395شر

40,420166,376110,477258,070موجودی نقد

کوتاه مدت 6040111,970175,851سرمایه گذاری های 

097027طلب از اتاق پایاپای

01,269,286506,313905,989جاری مشتریان

3,518,80826,002180,12142,251سایر دریافتنی ها

59046246740پیش پرداخت ها

3,560,4221,462,223908,9271,382,928جمع دارایی های جاری

72,90690,90487,445102,178سرمایه گذاری های بلندمدت

9943734242دارایى های نامشهود

5,9835,1714,7424,655دارایى های ثابت مشهود

5,8764,15011,3006,389سایر دارایى ها

85,760100,598103,529113,264جمع دارایی های غیرجاری

3,646,1821,562,8211,012,4561,496,192جمع دارایی ها

27,09153,062142,55739,651بدهی به اتاق پایاپای

11,6905,59810,67010,575سایر پرداختنی ها

2,6637,78529,90534,442مالیات پرداختنی

116,700344,160366,184702,648تسهیالت مالی

3,324,780937,583128,610323,355جاری مشتریان

00031,620سود سهام پرداختنی

3,482,9251,348,188677,9261,142,291جمع بدهی های جاری

کارکنان 7,1025,9737,8029,713ذخیره مزایای پایان خدمت 

7,1025,9737,8029,713جمع بدهی های غیرجاری

3,490,0261,354,161685,7281,152,004جمع بدهی ها

120,000150,000150,000150,000سرمایه

6,1368,78715,00015,000اندوخته قانونی

30,01949,873161,728179,188سود انباشته

156,155208,660326,728344,188جمع حقوق صاحبان سهام

3,646,1821,562,8211,012,4561,496,192جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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