مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند 1396
ردیف

انتشار

سرفصل اطالعات

1

هـیّبیاػتجبسی
ّبٍخي 


ػیبػت

ػیبػتّبٍخٌیهـیّبیاػتجبسیثبًيثِؿٌلیهذٍىٍهؼتٌذتْیٍِثِتلَیتّیأتهذیشُثبًيسػیذُاػتتبهالىػول
ٍاحذّبیریشثيثبؿذ.هتوبهیبىاػتلبدُاصتؼْیالتثبًيدسحبلحبهشثشاػبعدسخِاػتجبسیآًبىٍثشًبهِكؼبلیتتدبسیخَدتَػي
سًياػتجبسیتلوینگیشًذُهَسداسصیبثیهشاسهیگیشًذ.

2

ٍاحذّبیاخشاییهذیشیتسیؼياػتجبسی

ٍاحذّبیاخشاییهشتجيثبهذیشیتسیؼياػتجبسیاصحیثٍظبیقهحَلِؿبهل: اداسًُلاػتجبسات،اداسًُلثیيالوللٍؿؼجِهشًضی
ثبًيهیثبؿذ.


3

حذٍداختیبساتػٌَحهختلقػبصهبًیثشایتلَیتتؼْیالتٍ
تؼْذات

(هویوِؿوبسُ)1

4

هیضاىپزیشؽسیؼياػتجبسی

پزیشؽسیؼياػتجبسیدسچبسچَةاختیبساتاسًبىاػتجبسیتلوینگیشًذُثبًيًِحؼتهَسدًویتِاػتجبسیٍّیأتهذیشُهیثبؿذ،

هشاسهیگیشدٍثؼتِثٍِثبین

اًدبمهیگیشدًِثبتَخِثِستجِثٌذیهـتشیبىٍثذٍىتَخِثٍِثبیناخزؿذُدسحذكبكل+BتبBBB

اخزؿذُاصهـتشیبىحذكبكلBتبCCCهیثبؿذ.

5

هیضاىٍٍهؼیتتوشًضتؼْیالتٍتؼْذاتثِتلٌیيگشٍُّبی

هختلقهـتشیبى،ثخؾّبیاهتلبدی،هٌبًنخـشاكیبییًٍظبیشآى


(هویوِؿوبسُ)2

6

كشآیٌذاػتجبسػٌدیهتوبهیبى

7

سٍؽػٌدؾسیؼياػتجبسی

دسخَاػتًتجیهـتشیخْتاخزتؼْیالتثِاداسًُلاػتجبساتاسائِؿذٍُپغاصثجتدػتَسٍیكشمدسخَاػتتٌویلؿذٍُهذاسى
اصهـتشیاخزهیگشدد.
دسكَستتٌویلثَدىهذاسى،گضاسؽًبسؿٌبػیثبتَخِثِدسخَاػتٍهذاسىتْیِؿذٍُدسػیؼتنًبهپیَتشیثجتهیگشدد.
ثبصدیذاصهحلكؼبلیتهـتشیٍتْیِگضاسؽثبصدیذاًدبمهیؿَد.
گضاسؿبتدسًویتِاػتجبسیهٌشحٍدسخلَفسدٍیبتلَیتدسخَاػتتلوینگیشیهیؿَد.
پغاصتلَیتكَستدلؼِ،هلَثبتهشثًَِتٌظینٍدسخلؼِّیأتهذیشُثبًيخْتتلوینگیشیهٌشحهیؿَد.دسكَستتلَیتدس
خلؼِّیبتهذیشُثبًي،هلَثِثِؿؼجِهشًضیاثالؽهیؿَد.


هٌبثنثبچبسچَةتؼییيؿذُثبًيهشًضی
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ردیف

انتشار

سرفصل اطالعات

داؿتيًظبمهَیخْتاػتجبسػٌدیدهینهـتشیبىثِلحبٍاستجبًبتریٌلغٍاحذٍاؿخبفهشتجي،
ـدهتالصمًٍبكیدسثشسػیّبیًبسؿٌبػیپشًٍذُّبیاػتجبسیٍتلوینگیشیًجنستجِثٌذیهـتشیبى،
ـؿلبفػبصیٍهؼیتهبلیٍاػتجبسیهتوبهیبى،
ـاسصؽگزاسیدسػتٍثیوِّبٍتؼییيٍثبینهٌبػت(داسایهبثلیتًوذؿًَذگیثبال)ثشایتؼْیالتاػٌبییٍتؼْذاتایدبدی،
ـتٌَعگشاییتؼْیالتدسثخؾّبیاهتلبدیٍاػٌبیتؼْیالتثِثخؾّبیاهتلبدیداسایثبصدّیهٌبػت،
ـًجوِثٌذیسیؼيّبیثبلوَُهـتشیبىخَد،

8

سٍؽّبیًبّؾسیؼياػتجبسی


9

هیضاىػشهبیِالصمثشایپَؿؾسیؼياػتجبسی

ـًشخگزاسیسیؼيداخلیخْتهذیشیتسیؼياػتجبسی،
ـؿٌبػبییًؼتًٍبسّبیهٌوئيٍپشثبصدٍُهـتشیبىهؼتجش،
ـسػبیتهحذٍدیتّبیتؼییيؿذُاصػَیثبًيهشًضیج.ا.ا(اؿخبفهشتجيریٌلغٍاحذًلبیتػشهبیِ)
-صهبًجٌذیتؼْیالتاػٌبییٍثخؾثٌذیهختلقخـشاكیبیی
ًجوِثٌذیكحیحاًَاعتؼْیالتٍرخیشُگیشیهٌبػتّشیياصٍاهْبٍاػتجبساتپشداختی-هذیشیتٍاسصیبثیًلیِتؼْذاتثبًيثبثتاػتجبساتاػٌبدیٍهوبًتًبهِّبیكبدسُ

هیضاىػشهبیِالصمثِهٌظَسپَؿؾسیؼياػتجبسیهجلؾ179,277,889,414سیبلاػت.
تؼییيٍثبینٍتوبهیيتؼْیالتاػٌبیی/تؼْذاتایدبدیثبلحبٍٍهؼیتاػتجبسػٌدیهتوبهیبىریسثيٍهتٌبػتثبدسخِاػتجبسآىّب
ّوچٌیيثبتَخِثِهیوتتوبمؿذُتؼْیالتثشایثبًي،ؿشایيّشهتوبهی،ًحَُػولٌشدهـتشیدسثبًي،ًَعؿخلیتحوَهی،
ػَاثناػتجبسیدسػیؼتنثبًٌی،اًدبمهیگیشد.ثِػجبستیثشاػبعٍهؼیتاػتجبسػٌدیهتوبهیبى،ٍثبینثِتشتیتصیشهَسددسخِثٌذی
هشاسگشكتِاًذًِدسهَسدآًبىاًتخبةٍتلَیتهیؿَد:

 10هؼیبسّبیدسیبكتٍثبینثشایاهالمدسهؼشمسیؼياػتجبسی

وثایق نوع اول:ػپشدُّبیثبًٌی(هَخَدیاًَاعحؼبةّبًضدثبًي)،ػپشدُػشهبیِگزاسی،اٍسامهـبسًتدٍلتییبثبًيهشًضی،
ؿیشهٌوَلػْلالجیغاسصًذُؿْشی،ػْبمؿشًتّبیپزیشكتِؿذُدسثَسعاٍسامثْبداستْشاىٍهوبًتًبهِثبًٌی
وثایق نوع دوم :هوبًتًبهِكٌذٍمهوبًتكبدساتایشاى،ػبیشٍثبینؿیشهٌوَلاسصًذُؿیشؿْشیًبسخبًِاًجبس،صهیيٍ...
وثایق نوع سوم:ػلتِ،هشاسدادالصماالخشاٍػبیشهَاسدثدضهَاسدهٌذسجدسٍثبینًَعاٍلٍدٍم.
دسكذاخزٍثبینكَمدسّشهَسدثشهجٌبیًَعتوبهبٍاػتجبسػٌدیهتوبهیبىتَػياسًبىاػتجبسیثبًيًؼییيخَاّذؿذٍسًياػتجبسی
تلوینگیشًذُهیتَاًذدسخلَفتؼَینیبتـییشتوبهیيٍٍثبینتؼْیالتٍتؼْذاتتلویناتخبرًوبیذ.
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انتشار

11

ػبصًٍبسّبیًٌتشلٍپبیؾسیؼياػتجبسی

ثشسػیهیضاىسیؼياػتجبسیهـتشیبىیٌجبسدسػبلٍدسكَستدسخَاػتتؼْیالتخذیذ(ثیؾاصیٌجبسدسػبل)ٍدسكَستاسائِ
اًالػبتخذیذ(كَستّبیهبلیحؼبثشػیؿذُثشایدٍسُهبلیخذیذ)ثبصثیٌیخَاّذؿذ.ثشخیاصػبصًٍبسّبیًٌتشلیػجبستٌذاص:اسائِ
خذهبتاػتجبسی,تؼییيٍاكضایؾحذٍداػتجبسیثشاػبعهَاثيٍهؼیبسّبیتؼییيؿذُدسػیبػتّبٍهَاثياػتجبسیثبًي.
اسائِخذهبتاػتجبسی،دسچبسچَةاػتشاتظیاػتجبسیثبًيٍثبصاسّبیّذف. هجلاصاسائِّشگًَِخذهبتاػتجبسی،ٍهؼیتسیؼيًشفهوبثلًٍیضسیؼيخذهبتیساًِهلذاسایِآىّبساداسد،هَسداسصیبثیهشاسهیگیشد(ًظیشٍهؼیتًالىاهتلبدیٍكٌؼتدسیبكتًٌٌذُخذهبتاػتجبسی)
هـخقثَدىّذفهـتشیاصدسیبكتخذهبتاػتجبسیٍحلَلاًویٌبىاصتَاىًشفهوبثلثشایاخشایؿشایيهشاسداداصخولِثبصپشداختثِهَهغاهؼبى.
ثشسػیؿشایيهشاسداد،ًلبیتٍثبیندسیبكتیٍهبثلیتثِاخشاگزاؿتيآًْب. ثشسػیاّلیتهبًًَیهتوبهیدسیبكتتؼْیالتدسخلَفپبیؾخذهبتاػتجبسیاسایِؿذُپغاصتلَیتٍكذٍساخبصُاسائِخذهبتاػتجبسی،هَاسدریلثًَِسهؼتوشتحتپبیؾهشاسهیگیشد:

*سػبیتؿشایيهشاسداداصػَیًشفهوبثل
*ؿٌبػبییػشیغٍثِهَهغّشًَعثیًظویاحتوبلیدساخشایهلبدهشاسداد
* اسصؿگزاسیادٍاسیٍثبینٍحلَلاًویٌبىاصایلبیثِهَهغتؼْذاتتَػيًشفهوبثل.
*تٌجینخذهبتاػتجبسیاسایِؿذُثبؿشایيهشاسداد.
*ثشسػیًلبیترخیشُگیشی
*حلَلاًویٌبىاصسػبیتحذٍدهوشسّیبتهذیشُدسساثٌِثبٍهؼیتًلیسیؼياػتجبسی.
*ثشسػیادٍاسیهشاسدادّبیاػتجبسیٍٍثبینهشثَى.
*ًظبستحوَسیثشًشحْب/پشٍطُّب.
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12

سرفصل اطالعات

ًحَُهذیشیتتؼْیالتؿیشخبسیٍهیضاىرخبیشهشثَىثِآىّب


انتشار

هذیشیتتؼْیالتؿیشخبسیتَػيًویتِتخللیٍكَلهٌبلجبتؿیشخبسیٍدسًیّشهبُاًدبمٍثشسػـیّبیالصهِكَست
هیگیشدًِثشخیاهذاهبتاًدبمؿذُدسایيخلَفؿبهل:
ؿٌبػبییثِهَهغتؼْیالتؿیشخبسی. اًدبمهزاًشُثبهـتشیثِهٌظَسپیگیشیٍحلَلتَاكنثشایٍكَلتؼْیالتؿیشخبسیٍثجتاهذاهبتاًدبمؿذُ.حذاًثشّوٌبسیثبثذٌّبساىخْتٍكَلهٌبلجبتثبًي.گضاسؽدّیٍهؼیتپیگیشیتؼْیالتؿیشخبسیثِدكؼبتٍثِهٌظَستؼییيٍظبیقٍاهذاهبتٍاحذّبیریسثيدسسًٍذهذیشیتهؤثشایي
تؼْیالتٍاػالمًتبیححبكلِثِهذیشیتاسؿذثبًي.
( دسخلَفًحَُهحبػجِّضیٌِهٌبلجبتهـٌَىالَكَلهبثلهجَلهبلیبتیهَاسدریلهجٌبیػولهیثبؿذ:
1-اصاثتذایػولٌشدػبلهبلی1396تلبٍترخ یشُػوَهیهٌبلجبتهـٌَىالَكَلثِهیصاى(1.5دسكذهبًذُهٌبلجبتتؼْیالت
اػٌبییدسپبیبىّشػبلهبلی)
-2هیضاىرخبیشًجنالضاهبتثبًيهشًضیهحبػجٍِدسكَستّبیهبلیثبًياسائِهیگشدد.
(رخیشُهٌبلجبتاختلبكیثبثتتؼْیالتاػٌبییاصاثتذایػبلًِ1396ثبسػبیتدػتَسالؼولًحَُهحبػجِرخیشُهٌبلجبتؿٌبػبییٍ
دسحؼبةهٌظَسهیگشددثِػٌَاىّضیٌِهبثلهجَلهبلیبتیپزیشكتِهیؿَدٍثشایّشیياصهٌبلجبتكشكبًیيًَعرخیشُ(ػوَهییب
اختلبكی) حؼتهَسدهٌظَسخَاّذؿذ).

حذود اختیارات سطوح مختلف سازمانی ترای تصویة تسهیالت و تعهذات
سقف اختیارات مصوب کمیته اعتثاری تانک مشترک ایران  -ونسوئال
سقف تسهیالت ارزی به یورو یا
عنوان

سقف تسهیالت ریالی

معادل آن به سایر ارزهای
معتبر

سقف صذور ضمانتنامه
گمرکی-ریال*

سقف صذور سایر ضمانتنامهها -ریال

سقف صذور ضمانتنامه ارزی یورو

مبلغ-اشخاص حقوقی

30,000,000,000

1,000,000

3,000,000,000

15,000,000,000

1,000,000

مبلغ-اشخاص حقیقی

2,000,000,000

100,000

0

2,000,000,000

100,000

* منظور از ضمانتنامه گمرکی ،ضمانتنامه ورود موقت و ضمانتنامه حقوق و عوارض گمرکی میباشذ.

سقف اعتبار اسنادی مذتدار و

سقف اعتبار اسنادی دیذاری به

رفاینانس به یورو (یا معادل آن به

یورو (یا معادل آن به سایر

سایر ارزهای معتبر)

ارزهای معتبر)

مبلغ-اشخاص حقوقی

1,500,000

3,000,000

15,000,000,000

مبلغ-اشخاص حقیقی

250,000

500,000

2,000,000,000

عنوان

سقف اعتبار اسنادی داخلی

سقف تجمعی کلیه تعهذات و

ریالی( -ریال)

تسهیالت اعطایی مشتری

حذاکثر معادل  %20سرمایه پایه بانک

نکته :مبالغ باالتر از سقف کمیته اعتباری در صالحیت هیأتمذیره بانک میباشذ.

ضمیمه شماره 2
میزان و وضعیت تمرکز تسهیالت و تعهدات تا تاریخ :96/12/29
جدول شماره )1

ردیف

بخص
اقتصادی

وًع قرارداد

1

مطارکت مذوی

2

مطارکت مذوی (طرح)

صىعت

مىطقٍ جغرافیایی
استان تهران
استان قسيیه
استان مازوذران
استان یسد
استان خراسان رضًی
استان البرز
استان سمىان

وًع ارز

ماوذٌ تسهیالت در 96/12/29
(ریال)

1.362.592.879.540
ریال
334.900.000.000

استان خراسان جىًبی

ماوذٌ تسهیالت مطارکت مذوی

1.697.492.879.540

جدول شماره )2
ردیف
1

وًع قرارداد

بخص اقتصادی

مىطقٍ جغرافیایی

فريش اقساطی

صىعت

استان قم

فريش اقساطی

مسکه

استان تهران

کطايرزی ي دامپريری

بالريس

وًع ارز

ماوذٌ تسهیالت در 96/12/29
(ریال)
7.221.739.219

ریال

2

3

14.250.410.226
دالر

فريش اقساطی

105.135.941.467

(طرح)

ماوذٌ تسهیالت مطارکت مذوی

126.608.090.912

جدول شماره )3
ردیف
1

وًع قرارداد

بخص اقتصادی

مىطقٍ جغرافیایی

وًع ارز

ازدياج

قرضالحسىٍ

1.956.853.624
استان تهران

2

ماوذٌ تسهیالت در 96/12/29
(ریال)

ریال
22.817.903.993

سایر

ماوذٌ تسهیالت قرضالحسىٍ

24.774.757.617

جدول شماره )4
ردیف

وًع قرارداد

بخص اقتصادی

مىطقٍ جغرافیایی

وًع ارز

ماوذٌ تسهیالت در 96/12/29
(ریال)

1

جعالٍ

مسکه

استان تهران

ریال

7.343.214.757

2

جعالٍ

صىعت

استان تهران

یًري

17.351.402.298

ماوذٌ تسهیالت جعالٍ

24.694.617.055

جدول شماره )5
ردیف

وًع قرارداد

بخص اقتصادی

مىطقٍ جغرافیایی

وًع ارز

ماوذٌ تسهیالت در 96/12/29
(ریال)

1

خریذ دیه

تجهیسات پسضکی

استان تهران

ریال

102.025.948.716

ماوذٌ تسهیالت خریذ دیه

102.025.948.716

