اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور1393
ردیف

سرفصل اطالعات

1

خالص تسهیالت اعطايی به تفکیک عقود

2

انواع و مانده سپردهها به تفکیک

نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
نوع سپرده
قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه جاري
سرمايه گذاري مدت دار
نوع عقد

3

4
5
6
7

فروش اقساطی
انواع و خالص تسهیالت اعطايی به تفکیک دولتی و غیردولتی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
(ضمیمه شماره )1
مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و خارجی
میزان تسهیالت بینبانکی دريافتی
اطالعات مربوط به جزيیات تسهیالت و تعهدات اشخاص
نوع تسهیالت
مرتبط (به شرح آيیننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط) اشخاص مرتبط مشارکت مدنی
خالص تسهیالت و تعهدات کالن به تفکیک جاري ،سررسید
گذشته ،معوق ،مشکوک الوصول و سوخت شده

انتشار
مبلغ  -ريال
17,058,294,487
1,067,134,649,084
11,403,959,962
5,894,261,448
مبلغ  -ريال
4,330,167,910
105,674,845,552
19,623,950,641
غیر دولتی
(مبلغ  -ريال)
17,058,294,487
1,067,134,649,084
11,403,959,962
5,894,261,448

تسهیالت – ريال
138,419,221,912

دولتی
(مبلغ  -ريال)
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سرفصل اطالعات

8

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

9

خالص تسهیالت و تعهدات به تفکیک وثايق

مانده ذخاير در نظر گرفته شده براي تسهیالت به تفکیک
10
عمومی و اختصاصی

طبقه
جاري
سررسید گذشته
معوق
مشکوک الوصول
سوخت شده
جمع
نوع وثیقه
چک
سفته
ملک
قرارداد الزم االجرا
ضمانت نامه صندوق ضمانت
سپرده نقدي
جمع
نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله

انتشار
مبلغ  -ريال
1,041,582,214,781
36,232,648,069
23,676,302,131
1,101,491,164,981
خالص تسهیالت  -ريال
191,599,242,280
377,029,437,472
136,173,626,826
339,646,563,882
52,478,910,959
4,563,383,562
1,101,491,164,981
ذخیره عمومی -ريال
10,850,664
15,587,382,728
173,664,365
89,760,326
15,861,658,083

ذخیره اختصاصی -ريال
1,216,935,449
1,097,965,910
2,314,901,359

جمع ذخاير -ريال
1,227,786,113
16,685,348,638
173,664,365
89,760,326
18,176,559,442
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 11مانده اسناد پرداختنی

12

13
14
15
16
17
18

انتشار

سرفصل اطالعات
-

مانده اقالم زير خط ترازنامه
تعهدات مشتريان بابت اعتبار اسنادي باز شده
تعهدات مشتريان بابت ضمانت ها و پذيرش هاي صادره
مانده اقالم زيرخط ترازنامه نظیر بروات قبولینويسی شده ،انواع تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
ضمانتنامهها ،انواع اعتبارات اسنادي ،ظهرنويسیها ،وجوه اداره حساب هاي انتظامی
شده ،تضمینات و ......
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي باز شده
تعهدات بانک بابت تايید اعتبار اسنادي
تعهدات بانک بابت ضمانت ها و پذيرش هاي صادره
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل
(ضمیمه شماره )2
نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپردهگذاران
مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
مانده بدهکاران موقت-ريال
مانده بدهکاران موقت
167,180,932,820
مانده بستانکاران موقت -ريال
مانده بستانکاران موقت
748,392,512,396
سود هر سهم (ريال)
سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم
سود نقدي هر سهم

مبلغ – ريال
25,815,834,000
427,349,840,400
22,805,667,534
4,667,525,986,224
25,815,834,000
386,021,060,747
427,349,840,400
22,805,667,534

338,291
-

ضمیمه شماره 1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
عنوان
سپرده های دیداری نزد بانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی (ریال)
سپرده های دیداری نزد بانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی (ارز)
سپرده های مدت دار نزدبانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی (ریال)
سپرده های مدت دارنزد بانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی ( ارز)
سپرده های دیداری نزدبانکهای خارجی ( ارز )
سپرده های مدت دار نزدبانکهای خارجی(ارز)
سپرده گذاری دربازاربین بانکی (ریال)
چکهای صادره سایر بانکها

1393/06/31
5,601,191,119
547,444,354,067
62,742,651,514
3,022,961,184,157
2,922,939,892,592
0
330,000,000,000
6,231,255,633

ضمیمه شماره 2
محاسبه تفاوت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری ششماهه اول سال 1393
منابع بانک

خالص منابع سپرده گذاران
میانگین 26هفته میانگین 26هفته سال
سال انواع حسابهای سپرده قانونی مربوط به
انواع حسابهای سپرده
سپرده سرمایه
گذاری مدت دار سرمایه گذاری مدت دار
6,448,245,184

868,636,177

مانده

میانگین 26
میانگین  26هفته
هفته سال
سال خالص
اوراق
تسهیالت اعطایی
مشارکت

0 628,959,291,881 5,579,609,007

میانگین  26هفته
سرمایه گذاری
نزدسایربانکها

خالص منابع
سپرده گذاران

مانده

درآمد حاصل از
تسهیالت اعطایی
ریالی

سودمشاع
سوددریافتی از
محل سپرده
گذاریها

سود وجه التزام دریافتی
بابت تسهیالت
اوراق
مشارکت اعطایی ریالی

0 31,762,220,608 73,273,200,091 896,171,376,338 5,579,609,007 272,791,693,463

3,159,131,704
76,432,331,795

سودمتعلق به سپرده گذاران
خالص منابع سپرده
گذاران /منابع بانک
+خالص منابع سپرده
گذاران * سودمشاع

جایزه سپرده قانونی
مربوط به انواع
حسابهای سپرده
سرمایه گذاری مدت دار

669,456,767

0

مانده

669,456,767

مانده

108,194,552,403

