ادامه ضمیمه شماره 1
دارایی های موزون شده بر حسب ریسک اعتباری
1397/12/29
مبلغ

شرح

ضریب
تبدیل

ريال

اقالم باالی خط

مبلغ تعدیل شده

درصد

ضریب

دارایي ها و تعهدات

ریسک

موزون به ریسک

درصد

ريال

ريال

سرمایه مورد نیاز
ريال

موجودی نقد (صندوق و وجوه در راه ارزی و ريالی)

117,581,405,225

100

117,581,405,225

0

0

0

سپرده قانونی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

83,260,000,000

100

83,260,000,000

0

0

0

مطالبات از بانک مرکزی

29,312,841,719

100

29,312,841,719

0

0

0

مطالبات از بانکها و ساير موسسات اعتباری با نسبت کفايت سرمايه  8و بیشتر

100 10,580,993,061,383

10,580,993,061,383

20

2,116,198,612,277

169,295,888,982

مطالبات از بانکها و ساير موسسات اعتباری با نسبت کفايت سرمايه  4تا 8

640,073,086,763

100

640,073,086,763

50

320,036,543,381

25,602,923,471

مطالبات از بانکها و ساير موسسات اعتباری با نسبت کفايت سرمايه  2تا 4

0

100

0

80

0

0

مطالبات از بانکها و ساير موسسات اعتباری با نسبت کفايت سرمايه کمتر از 2

251,071,961,203

100

251,071,961,203

100

251,071,961,203

20,085,756,896

34,292,197,185

100

34,292,197,185

100

34,292,197,185

2,743,375,775

اصل تسهیالت عقود مشارکتی (مشارکت مدنی  ،مضاربه  ،مساقات  ،مزارعه) شرکت های پذيرفته شده در بورس

142,000,000,000

100

142,000,000,000

150

213,000,000,000

17,040,000,000

اصل تسهیالت عقود مشارکتی (مشارکت مدنی  ،مضاربه  ،مساقات  ،مزارعه) ساير اشخاص حقیقی و حقوقی

402,000,000,000

100

402,000,000,000

200

804,000,000,000

64,320,000,000

اصل و سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی  -بابت امالک مسکونی

5,650,011,732

100

5,650,011,732

50

2,825,005,866

226,000,469

اصل و سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی  -ساير تسهیالت هر شخص تا  1میلیارد

35,394,541,247

100

35,394,541,247

75

26,545,905,935

2,123,672,475

اصل و سود تسهیالت عقود غیر مشارکتي  -سایر تسهیالت هر شخص از  1تا  5میلیارد

3,411,920,799

100

3,411,920,799

100

3,411,920,799

272,953,664

اصل و سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی  -ساير تسهیالت هر شخص از  5تا  10میلیارد

3,807,343,300

100

3,807,343,300

150

5,711,014,950

456,881,196

اصل و سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی  -ساير تسهیالت هر شخص بیش از  10میلیارد

1,106,873,181,185

100

1,106,873,181,185

200

2,213,746,362,370

177,099,708,990

333,319,367,971

100

333,319,367,971

150

499,979,051,957

39,998,324,157

ساير حسابهای دريافتنی (جاری باشد)

189,125,223,339

100

189,125,223,339

100

189,125,223,339

15,130,017,867

خالص دارايی های ثابت

332,742,804,372

100

332,742,804,372

100

332,742,804,372

26,619,424,350

ساير اقالم باالی خط ترازنامه

203,617,607,441

100

203,617,607,441

100

203,617,607,441

16,289,408,595

20

0

100

0

0

مطالبات از بانکها و ساير مؤسسات اعتباری که صورتهای مالی آنها منتشر نشده و يا از تاريخ آنها بیش از 2
سال گذشته باشد

خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه ) -مبلغ ذخیره اختصاصی
کمتر از  %20مانده مطالبات غیر جاری

تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید يک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دريافت

تعهدات بابت ضمانتنامههای صادر شده پس از کسر سپرده نقدی

245,705,250,000

50

122,852,625,000

100

122,852,625,000

9,828,210,000

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر يا تايید شده ای که کاالی موضوع آن وثیقه اعتبار نیست

642,431,699,150

50

321,215,849,575

100

321,215,849,575

25,697,267,966

50

0

100

0

0

100

3,944,969,782,102

100

3,944,969,782,102

315,597,582,568

11,605,342,467,753

928,427,397,420

تعهدات بابت قرادادهای منعقده معامالت و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت
ساير تعهدات
جمع دارايی های موزون به ريسک اعتباری

3,944,969,782,102

 .جمع دارائیهای موزون شده به ريسک بازاردرپايان سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  7،396،511میلیون ريال می باشد
1397
شرح

مبلغ

ضريب ريسک

میزان سرمايه الزم

ريال

درصد

ريال

-

8/00

-

مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری -ريسک خاص

-

5/00

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید يک ماه و کمتر از آن

-

0/0

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 1تا 3ماه

-

0/2

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 3تا 6ماه

-

0/4

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 6تا 12ماه

-

0/7

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 1تا 2سال

-

1/25

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 2تا 3سال

-

1/75

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 3تا 4سال

-

2/25

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 4تا 5سال

-

2/75

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 5تا 7سال

-

3/25

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 7تا 10سال

-

3/75

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 10تا 15سال

-

4/5

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید 15تا 20سال

-

5/25

-

اوراق بهادار تجاری -ريسک عام  -مدت زمان باقی مانده تا سررسید بیش از  20سال

-

6/00

-

سهام تجاری

وضعیت باز مثبت تمامی ارزها يا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هرکدام که بیشتر است

7,396,511,418,437

8%

جمع سرمايه مورد نیاز برای پوشش ريسک بازار

591,720,913,475
591,720,913,475

ضريب

12/5
7,396,511,418,437

دارايی موزون شده به ريسک بازار

جمع دارائیهای موزون شده به ريسک عملیاتی در پايان دوره مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  1،710،157میلیون ريال می باشد.
1397
شرح

میانگین مجموع درآمدهای سه سال اخیر بانک
ضريب

میزان سرمايه الزم برای پوشش

مبلغ

ضريب ريسک

ريال

درصد

ريال

912,084,157,863

15%

136,812,623,679

ريسک عملیاتی

12.5
1,710,157,795,993

دارايی موزون شده به ريسک عملیاتی
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سرمايه نظارتی
1397/12/29
ريال

شرح
سرمايه اليه يک

5,372,000,000,000

سرمایه پرداخت شده -منابع تأمین شده توسط سهامداران
صرف سهام

458,768,762,580

سود (زیان) انباشته

611,023,135,005

اندوخته قانوني
اندوخته احتیاطي
سایر اندوختهها

3,250,888,789,254

جمع سرمايه اليه يک قبل از اعمال تعديالت نظارتی

9,692,680,686,838

کسر می شود :تعديالت نظارتی
بهای تمام شده سهام بانک که در مرحله انتشار اولیه و یا افزایش سرمایه به طور بي واسطه توسط واحد های تابعه خریداری شده
)(146,246,610,315

دارایي های نامشهود
بهای تمام شده مازاد بر  ٪10سرمایه الیه یک در خصوص سرمایه گذاری های کمتر از  ٪10در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالي
بهای تمام شده مازاد بر  ٪10سهام شرکت های سرمایه پذیر در خصوص سرمایه گذاری های بیش از  10٪در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالي
بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های تابعه ای که نهاد مالي محسوب نمي گردد
سایر تعدیالت به تشخیص بانک مرکزی
سود تقسیمي بین سهامداران
پاداش هیآت مدیره
جمع تعديالت نظارتی

)(146,246,610,315
9,546,434,076,523

سرمايه اليه يک پس از اعمال تعديالت نظارتی
سرمايه اليه دو
بدهي ایجاد شده ناشي از انتشار اوراق بدهي توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و سایر بدهيها پس از احراز شرایط مقرر
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف  1/25درصد دارایي های موزون شده به ریسک

81,715,709,291
-

مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابي دارایي های ثابت  ،سهام و اوراق بهادار

81,715,709,291

جمع سرمايه اليه دو
کسر می شود:

-

فزوني سرمایه الیه دو به سرمایه الیه یک
سرمايه اليه دو قابل احتساب در سرمايه نظارتی

81,715,709,291

سرمايه نظارتی

9,628,149,785,814

سرمايه نظارتی نافذ*

4,777,110,083,473

* سرمایه نظارتي نافذ قبالً به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران رسیده و مبنای محاسبه نسبتهای احتیاطي تا تاریخ تصویب صورتهای مالي بانک ميباشد .بدیهي است سرمایه
نظارتي جدید بانک براساس صورتهای مالي مصوب پس از تشکیل مجمع عمومي و اعمال هرگونه تغییرات و کسورات احتمالي از قبیل توزیع سود سهام بین سهامداران ،توسط بانک
مرکزی ج.ا.ا تنفیذ خواهد شد.
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نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفايت سرمايه بانک در پايان سال مالی منتهی به 1397/12/29

 %23.06می باشد.
1397
ريال

شرح
سرمايه نظارتی مبنای ساير نسبتهای احتیاطی

4,777,110,083,473

دارايیهای موزون به ريسک اعتباری

11,605,342,467,753

دارايیهای موزون به ريسک بازار

7,396,511,418,437

دارايیهای موزون به ريسک عملیاتی

1,710,157,795,993

جمع دارایی های موزون به ریسک

20,712,011,682,183

نسبت سرمايه اليه يک نافذ به دارايیهای موزون به ريسک  -درصد

46.09%

نسبت کفایت سرمایه  -درصد

23.06%
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