اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور1394
ردیف

سرفصل اطالعات
نوع عقد
فروش اقساطی

173,207,805,242

مشارکت مدنی

1,063,910,087,960

قرض الحسنه

15,441,372,572

جعاله

227,580,962,245

خریددین

31,991,217,629

نوع سپرده
قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه جاري
سرمايه گذاري مدت دار

مبلغ  -ريال
4,802,794,388
61,445,968,696
28,967,441,681
غیر دولتی
(مبلغ  -ريال)

فروش اقساطی

173,207,805,242

مشارکت مدنی

1,063,910,087,960

قرض الحسنه

15,441,372,572

جعاله

227,580,962,245

خریددین

31,991,217,629

1

خالص تسهیالت اعطايی به تفکیک عقود

2

انواع و مانده سپردهها به تفکیک

3

انواع و خالص تسهیالت اعطايی به تفکیک دولتی و غیردولتی

4
5

(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

نوع عقد

6
7

انتشار
مبلغ  -ريال

تسهیالت – ريال
22,000,246,232

دولتی
(مبلغ  -ريال)

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور1394
سرفصل اطالعات

ردیف

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

 11مانده اسناد پرداختنی

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
خريد دين
-

انتشار
مبلغ  -ريال
1,490,131,199,416
0
22,000,246,232
0
0
1,512,131,445,648
خالص تسهیالت  -ريال
461,503,393,001
361,607,599,165
78,281,140,986
586,080,155,296
24,659,157,500

ذخیره عمومی -ريال
2,637,682,313
15,866,647,336
235,147,806
3,465,699,932
487,175,903
22,692,353,290

ذخیره اختصاصی -ريال
1,470,242,284
1,470,242,284

جمع ذخاير -ريال
2,637,682,313
17,336,889,620
235,147,806
3,465,699,932
487,175,903
24,162,595,574

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور1394
ردیف

12

13
14
15
16
17
18

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
28,387,761,179
مانده بستانکاران موقت -ريال
مانده بستانکاران موقت
1,562,332,217
سود هر سهم (ريال)
سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم
سود نقدي هر سهم

انتشار
مبلغ – ريال
8,142,691,185
329,312,880,000
0
6,781,352,534,755
8,142,691,185
1,481,616,668,229
329,312,880,000
0

548,726
-

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

1394/06/31
46,081,014
330,466,399,267
7,350,049
2,713,033,281,179
2,238,496,496,635
0
540,000,000,000
0

ضمیمه شماره 2
محاسبه تفاوت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری ششماهه اول سال 1394
منابع بانک

خالص منابع سپرده گذاران
میانگین 26هفته میانگین 26هفته سال
سال انواع حسابهای سپرده قانونی مربوط به
سپرده سرمایه گذاری انواع حسابهای سپرده
سرمایه گذاری مدت دار
مدت دار
7,777,298,161

855,502,798

مانده

0 1,091,827,146,859 6,921,795,364

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

927,477,136

0

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

مانده

927,477,136

میانگین  26هفته
سرمایه گذاری
نزدسایربانکها

خالص منابع
سپرده گذاران

مانده

سودمشاع

سود وجه التزام دریافتی
درآمد حاصل از
سوددریافتی از
بابت تسهیالت
اوراق
تسهیالت اعطایی
محل سپرده گذاریها
مشارکت اعطایی ریالی
ریالی

0 53,042,721,087 134,344,426,024 1,473,143,014,132 6,921,795,364 388,237,662,637

مانده

198,319,395,232 10,932,248,121

