اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به  31شهریور 1398
ردیف

سرفصل اطالعات

1

خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود

نوع عقد
فروش اقساطی

1,070,968,928,906

مشارکت مدنی

343,386,742,883

قرض الحسنه

33,005,429,384

جعاله

30,243,806,536

خرید دین

16,726,505,686

سلف

15,366,000,000

نوع سپرده

923,531
مبلغ  -ریال

قرض الحسنه پس انداز

14,827,440,084

قرض الحسنه جاري

486,049,402,570

سرمایه گذاري مدت دار

884,572,170,215

نوع عقد

غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)

فروش اقساطی

1,070,968,928,906

مشارکت مدنی

343,386,742,883

مرابحه

2

3

انواع و مانده سپردهها به تفکیک

انتشار
مبلغ  -ریال

انواع و خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی قرض الحسنه

33,005,429,384

جعاله

30,243,806,536

خرید دین

16,726,505,686

سلف

15,366,000,000

مرابحه

923,531

4

مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و خارجی

(ضمیمه شماره )1

5

میزان تسهیالت بینبانکی دریافتی

0

6

اطالعات مربوط به جزییات تسهیالت و تعهدات اشخاص
)
مرتبط
مرتبط (به شرح آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص
اشخاص مرتبط فروش اقساطی

7

خالص تسهیالت و تعهدات کالن به تفکیک جاري ،سررسید
گذشته ،معوق ،مشکوک الوصول و سوخت شده

نوع تسهیالت

تسهیالت – ریال
143,505,412

دولتی
(مبلغ  -ریال)

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به  31شهریور 1398
ردیف

سرفصل اطالعات

8

خالص تسهیالت به تفکیک جاري ،سررسید گذشته ،معوق،
مشکوک الوصول و سوخت شده

9

خالص تسهیالت و تعهدات به تفکیک وثایق

طبقه

انتشار
مبلغ  -ریال

جاري

1,124,434,545,244

سررسید گذشته

306,005,252,193

معوق

25,145,290,920

مشکوک الوصول

54,113,248,569

سوخت شده

0

جمع
نوع وثیقه

1,509,698,336,926
خالص تسهیالت  -ریال

چک
سفته

497,734,567,661

ملک

35,814,289,656

قرارداد الزم االجرا

0

ضمانت نامه صندوق ضمانت

0

سپرده نقدي

1,087,673,000,000

جمع

1,621,221,857,317

نوع عقد

10

مانده ذخایر در نظر گرفته شده براي تسهیالت به تفکیک
عمومی و اختصاصی

 11مانده اسناد پرداختنی

ذخیره عمومی -ریال

ذخیره اختصاصی -ریال

جمع ذخایر -ریال

فروش اقساطی

16,309,171,506

0

16,309,171,506

مشارکت مدنی

0

71,386,742,883

71,386,742,883

قرض الحسنه

502,540,769

583577

503,124,346

جعاله

77,642,577

6286319330

6,363,961,907

خرید دین

0

16726505686

16,726,505,686

سلف

234,000,000

0

234,000,000

مرابحه

14,064

0

14,064

0

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به  31شهریور 1398
ردیف

سرفصل اطالعات
مانده اقالم زیر خط ترازنامه
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي باز شده

0

تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

272,850,000,000

مانده اقالم زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولینویسی شده ،انواع تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
 12ضمانتنامهها ،انواع اعتبارات اسنادي ،ظهرنویسیها ،وجوه اداره حساب هاي انتظامی
شده ،تضمینات و ......
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي باز شده

 13نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپردهگذاران
14

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

 15مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
 16مانده بدهکاران موقت
 17مانده بستانکاران موقت
 18سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم

انتشار
مبلغ – ریال

0
4,100,354,925,351
0

تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادي

642,431,699,150

تعهداتت بانک بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

272,850,000,000

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل

0

(ضمیمه شماره )2
0
0
مانده بدهکاران موقت-ریال
180,380,433,094
مانده بستانکاران موقت -ریال
34,527,839,112
سود هر سهم (ریال)

308,391

سود نقدي هر سهم

0

ضمیمهشماره1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
1398/06/31

عنوان
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

208,110,569

سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

958,021,947,028

سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

0

سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

8,704,437,900,100

سپردههایدیدارینزدبانکهایخارجی(ارز)

367,903,430,068

گذاریدربازاربینبانکی(ریال)


سپرده

1,295,000,000,000

هایصادرهسایربانکها


چک

0

جمع

11,325,571,387,765

