کارگزاری بانک مسکن در یک نگاه
ما برآنیم تا با نوآوری در ارائه خدمات ،استانداردهای حرفهای در صنعت مالی را توسعه دهیم و بدین ترتیب به انتخاب نخست
مشتریان در بازار سرمایه بدل شویم .به عنوان یک سازمان یادگیرنده تالش میکنیم تا با محوریت توجه به نیازهای مشتریان و
انطباق با تغییرات محیط کسب و کار ،بگونهای عمل نمائیم که سایر شرکتها عملکرد خود را در مقایسه با ما مورد سنجش قرار
دهند.
ما در رویای خود دیدگاهی بلندمدت داریم ،پایبند به اصول اخالق حرفهای و ارزشهای شرکت هستیم و بر این اساس میکوشیم
تا کیفیت و تمایز در ارائه خدمات را فدای سودآوری مقطعی نکنیم.
ما با تکیه بر تجربه خالقیت و دانش کارکنان خود ،یکپارچگی و کار تیمی به مزیت رقابتی پایدار دست خواهیم یافت.
از فرصتهای پیش رو بهره میگیریم .فرهنگسازی و آموزش دانش مالی و سرمایهگذاری به مشتریان در عین شفافیت و عدم
مداخله سیستماتیک در بازار جهت دستیابی به سود را مد نظر داریم .اینگونه است که سهامداران ،سهام ما را به عنوان بهترین
منبع سرمایهگذاری بلندمدت قلمداد میکنند.
به عنوان یک نهاد تخصصی فعال در حوزه خدمات مالی تالش می کنیم تا نیازهای مشتریان در بازار سرمایه را در کمترین زمان
ممکن و با کیفیتی متمایز فراهم نمائیم .ما تنها به ارائه خدمات نمیپردازیم بلکه نوید تجربهای متمایز از ارائه خدمات را به
مشتریان خود میدهیم.

تاریخچه کارگزاری بانک مسکن
شرکت کارگزاری بانک مسکن در تاریخ  12/26/1371در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در حال حاضر سرمایه آن  200میلیارد ریال
میباشد.
این شرکت با هفتاد و هفت نفر پرسنل در یک شعبه مرکزی ،یک شعبه بورس کاال و پنج شعبه در شهرستانهای مشهد ،تبریز ،اصفهان ،رشت
و کرج واقع گردیده است.

ترکيب سهامداران شرکت کارگزاری بانک مسکن ،در تاریخ  1396/06/15به شرح جدول زیر است:
 .1شرکت گروه سرمایهگذاری بانک مسکن (سهامی عام) %89.996 -
 .2شرکت خدمات بیمه تکایار (سهامی خاص) %5 -
 .3شرکت سرمایهگذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) %5 -
 .4شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) %0.001 -
 .5شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) %0.001 -
 .6شرکت مهندسین مشاور سرمایهگذاری مسکن (سهامی خاص) %0.001 -
 .7شرکت بازرگانی سرمایهگذاری مسکن (سهامی خاص) %0.001 -
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