آمار تسهیالت و تعهدات کالن منتهی به شهریور  98بانک تجارت (مبالغ به ریال)
مشخصات ذینفع واحد

ردیف

نام گروه ذینفع واحد

غیر جاری

تسهیالت جاری

جمع مانده تسهیالت/بدهی جاری

بدهکاران بابت اعتبار
اسنادی پرداخت شده
/ضمانتنامه

سررسید گذشته

معوق

وضعیت وثیقه

تعهدات

مشکوک الوصول

قیمت تمام شده سهام

خالص تعهدات با اعمال ضریب
سوخت شده
تبدیل

مجموع تسهیالت /تعهدات با
اعمال ضریب تبدیل به عالوه
قیمت تمام شده سهام

نوع وثیقه

جمع کل وثایق

1

شهرداری تهران

4,072,391,502,166

0

0

30,839,992,906,597

قرارداد-

6,367,349,760,418

2

فوالد مبارکه اصفهان

8,732,159,637,268

1,020,883,316

1,484,552,674,306

4,401,512,235,025

14,619,245,429,915

چک-قرارداد-سپرده-کارخانه-سفته

22,675,000,000,000

3

زیر گروه ایران خودرو

13,471,437,908,695

373,836,394,535

231,012,769,945

0

14,076,287,073,175

4

مپنا و شرکتهای گروه

3,753,813,017,634

81,782,413,799

5

سبالن پارچه

26,767,601,404,431

9,161,254,440,390
12,963,658,000,000

19,740,547,707

935,000,000

13,016,590,419,530
12,964,593,000,000

سفته-قرارداد-کارخانه-ملک-سپرده-
ماشین االت-چک

سفته-قرارداد-چک-سپرده-اوراق-ملک 69,670,692,026,692
سفته-قرارداد-کارخانه

6

مخابرات ایران و شرکتهای گروه

10,099,070,742,599

1,102,891,706,574

7

شرکت سایپا

10,046,171,473,601

1,327,724,619,312

8

شهرداری مشهد

11,311,797,136,111

0

0

9

گروه صنایع فوالد نطنز

4,486,509,866,502

6,161,505,257,057

0

0

10,648,015,123,559

10

گروه فوالد ماهان سپاهان

783,239,449,550

216,468,470,128

0

0

8,802,055,667,079

سفته-قرارداد-کارخانه-سهام -ملک

11

سرمایه گذاری اهداف

5,649,331,800,782

2,161,378,969,493

0

7,810,710,770,275

چک-قرارداد-سفته-سپرده-ملک

12

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

6,822,150,508,524

472,415,454,339

265,742,089,449

7,560,308,052,312

7,802,347,747,401

332,441,597,272

11,534,404,046,445
11,373,896,092,913

چک-سپرده-قرارداد

33,393,670,929,311

11,311,797,136,111

قرارداد

15,736,889,074,706

سفته-کارخانه-قرارداد

15,786,904,768,746
9,132,984,560,000
35,600,402,333,568

13

گروه فوالد صنعت بناب (وابسته به بانک گردشگری)

185,539,794,520

14

شرکت ایران خودرو

15

شرکتهای گروه وابسته به مولی الموحدین

6,442,703,574,569

509,955,026,847

16

مدیریت سرمایه گذاری امید

5,687,933,417,792

770,702,275,653

49,256,624,104

17

گروه فوالد گیالن

6,089,546,130,585

0

0

6,089,546,130,585

18

سرمایه گذاری غدیر

3,682,314,798,970

1,120,867,511,747

738,437,292,654

5,541,619,603,371

242,424,773,582

عنوان
سرمایه پایه

اسفند 94

10,783,400,000,000
حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات به هر ذینفع واحد (20درصد سرمایه پایه بانک)
حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن در بانک ( 8برابر سرمایه پایه)431,336,000,000,000
آستانه گزارشگیری (  10درصد سرمایه پایه بانک)

5,391,700,000,000

در برخی از گروه های ذینفع واحد فوق که مانده وثایق کمتر از جمع کل تسهیالت و تعهدات می باشد  ،تعهد دولت و یا قرارداد الزم االجراء وجود دارد.

سپرده-سفته-چک-کارخانه-قرارداد-
محل طرح
چک-قرارداد-سفته-کارخانه-ملک-

14,724,050,747,344

20,453,040,000

7,306,160,131,330

1,242,253,151,895

7,094,026,427,209

سفته-قرارداد-سپرده

0

6,952,658,601,416

سپرده-ماشین االت-سفته-قرارداد-ملک 18,529,038,515,488

6,507,892,317,549

23,612,778,914,352

194,049,798,929,371

53,917,000,000,000

3,004,600,000,000

سپرده-ماشین االت-قرارداد-چک-سفته 29,701,707,846,104

5,609,348,501,732

7,100,167,296,810

18,435,096,227,193

ماشین آالت

سپرده-سفته-قرارداد-
کارخانه-ملکی-قرارداد-سفته-ماشین
آالت

5,510,728,630,000
13,071,282,389,924

13,047,287,974,717

کارخانه-قرارداد-سفته-سپرده-سهام-چک15,345,906,920,295

آمار مشمولین تسهیالت و تعهدات کالن خرداد  98بانک تجارت (مبالغ به میلیون ریال )
مجموع تسهیالت/تعهدات
غیر جاری ()2

تسهیالت جاری

تعهدات

بعالوه قیمت تمام شده

نام گروه ذینفع

ردیف

خالص جاری()1
1

شهرداری تهران

2

گروه صنایع فوالد نطنز

3

فوالد مبارکه اصفهان

8,686,687

4

گروه مخابرات ایران

12,528,852

5

شهرداری مشهد

11,513,932

6

زیر گروه ایران خودرو

10,697,829

7

گروه مپنا

3,749,877

8

گروه فوالد گیالن

9,119,973

9

شرکت سایپا

8,106,048

معوق

سررسید گذشته

3,805,609

 10مهندسی نفت و گاز سپانیر

516,487

مشکوک الوصول

سوخت شده

ناخالص

17,439,994

21,245,603

5,805,609

18,073,323

18,073,323
2,144,589

4,401,512

15,232,788

16,402,700

845,160

328,661

13,702,673

37,294,639

11,513,932

15,736,889

10,898,079

17,183,815

9,536,379

62,494,317

9,119,973

12,210,479
23,015,148

135,893

2,116,084

58,727

456,926

24,522,871

5,307,828

271,049

112,299

9,039,505

663,449

127,185

8,855,204

5,828,925

821,158
8,211,532
149,585

 11گروه فوالد ماهان سپاهان

832,449

 12شرکت ایران خودرو

5,892,501

 13سرمایه گذاری گروه توسعه ملی*

6,954,356

52,294

 14گروه مولی الموحدین (ع)**

7,102,404

20,152

 16گروه مدیریت سرمایه گذاری امید**

6,006,426

60,260

 17بانک گردشگری**

120,326

199,119

5,771,079

8,577,680

6,524,557

4,417,521

1,842,477

7,734,978

11,846,357

2,591,611

487,601

7,693,370

14,550,908

1,167,865

510,464

7,633,020

18,267,498

8,011,354

1,520,392

7,391,784

14,877,656

3,377,571

1,191,437

7,258,123

12,200,329

115,347

20,762

6,330,405

5,521,358

18,577

2,972

 18مولد نیروگاهی تجارت فارس
 19سرمایه گذاری ایرانیان
 20توسعه مولد نیروگاهی جهرم
جمع کل مشمولین تسهیالت و تعهدات کالن خرداد 98

101,505,148

سرمایه پایه بانک (بر اساس آخرین تائیدیه بانک مرکزی ج.ا.ا)

53,917,000

حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات به هر ذینفع واحد( 20درصد سرمایه پایه بانک)

10,783,400

حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن در بانک (8برابر سرمایه پایه)

431,336,000

آستانه گزارش دهی تسهیالت و تعهدات کالن موسسات اعتباری( 10درصد سرمایه پایه و باالتر)

5,391,700

واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه

مدیریت امور اعتباری

1,377,732

149,585

21,748

7,595,646

 15سرمایه گذاری اهداف( گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) 5,871,392
418,238

ضریب()3

سهام()4

57,883,512

0

52,189,798

14,171,893

35,199,844

35,199,844

29,913,945

29,916,917

9,251,709

9,251,709

79,117,419

در برخی از گروه های ذینفع واحد فوق که مانده وثایق کمتر از جمع کل تسهیالت و تعهدات می باشد  ،تعهد دولت و یا قرارداد الزم االجراء وجود دارد.

*طبق اعالم مدیریت شعب جنوب تهران  ،در آمار منتهی به  98/03/31تسهیالت شرکت ایران ترانسفو ری در گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در سرفصل غیر جاری آمار داده شده بود که سرفصل جاری صحیح بوده است.
**طبق اعالم مدیریت شعب جنوب غرب در آمار منتهی به  98/03/31تسهیالت شرکتهای کارگزاری کارآمد  ،کارگزاری بانک سپه و کارگزاری آگاه بترتیب در گروه های مولی الموحدین  ،مدیریت سرمایه گذاری امید و بانک گردشگری در سرفصل غیر جاری آمار داده شده بود که سرفصل جاری صحیح بوده
است.

5=1+2+3+4
15,786,905

4,916,499
5,630

خالص با اعمال

قیمت تمام شده

سهام( )5با اعمال ضریب

ارزش وثایق

254,205,289

_
16,500
_
295,564,589

آمار مشمولین تسهیالت و تعهدات کالن اسفند  97بانک تجارت (مبالغ به میلیون ریال)
مجموع
غیر جاری()2

تسهیالت جاری

تعهدات

تسهیالت/تعهدات

نام گروه ذینفع

ردیف

بعالوه قیمت تمام
خالص جاری()1

سررسید گذشته

معوق

مشکوک الوصول

سوخت شده

1,043,314

ناخالص

خالص با اعمال

قیمت تمام

ضریب()3

شده سهام()4

ارزش وثایق

5=1+2+3+4

 1شهرداری مشهد*

18,033,944

 2شهرداری تهران

3,470,698

15,510,400

 3گروه صنایع فوالد نطنز

0

17,729,063

 4گروه فوالد مبارکه اصفهان

10,314,564

3,179,671

 5گروه مخابرات ایران

10,960,818

4,932,461

1,032,036

 6زیر گروه ایران خودرو

9,625,620

3,897,412

1,453,349

0

4,248,211

8,447,525

1,547,054

0

10,756,989

393,080

25,568,893

5,262,728

88,713

8,826,808

31,461,465

427,762

0

8,038,204

13,005,343

0

8,009,752

12,676,824

7,451,177

6,098,699
9,853,640

130,833

4,961,724نفت)
 7سرمایه گذاری اهداف(گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت

0

0

0

18,981,098

2,000,000

0

0

0

17,729,063

15,677,307

1,422,510

4,401,512

16,138,586

16,955,546

383,331

12,376,185

17,770,956

11,209,802

23,268,509
18,287,295

 8گروه مپنا

358,284

 9شرکت ایران خودرو

7,610,442

2,378,225

 10شرکت سایپا

7,302,589

1,414,326

707,163

 11گروه فوالد ماهان سپاهان

840,294

0

6,518,373

0

0

0

 12سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

5,954,292

15,643

258,165

3,524,028

909,833

26,100

7,164,033

 13مهندسی نفت و گاز سپانیر

305,716

6,587,828

673,514

128,275

0

7,021,819

2,717,565

 14گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

5,085,792

3,300,665

1,239,579

88,552

6,413,923

12,321,395

 15بانک گردشگری

485,138

115,347

20,761

0

6,317,109

4,695,039

 16گروه سرمایه گذاری غدیر

3,403,338

2,555,490

677,670

1,343,653

5,424,661

8,128,231

جمع کل مشمولین تسهیالت و تعهدات کالن اسفند 97

88,713,253

سرمایه پایه بانک ( بر اساس آخرین تائیدیه بانک مرکزی ج.ا.ا)

53,917,000

حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات به هر ذینفع واحد( 20درصد سرمایه پایه بانک)

10,783,400

حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن در بانک ( 8برابر سرمایه پایه)

431,336,000

1,025,469

1,698,534

11,482

2,265

0

19,079,523

27,171,785

92,510

5,811,210
1,171,945

2,834,358

57,056,330

0

59,999,039

آستانه گزارش دهی تسهیالت و تعهدات کالن موسسات اعتباری(10درصد سرمایه پایه و باالتر)5,391,700
واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه

مدیریت امور اعتباری

* در خصوص شهرداری مشهد رقم  1043314میلیون ریال جریمه تاخیر بابت عدم واریز اصل و سود اوراق مشارکت بوده که نزد امور مالی ثبت تا در صورت ایفای تعهدات شهرداری مشمول تخفیف و بخشودگی گردد.
در برخی از گروه های ذینفع واحد فوق که مانده وثایق کمتر از جمع کل تسهیالت و تعهدات می باشد  ،تعهد دولت و یا قرارداد الزم االجراء وجود دارد.

14,830,985

6,331,861

170,938,732

222,089,599

