
(میلیون ریال)مبلغ شرح

سرمایه الیه یک

6,400,000سشمایه پشداخت شذه به کسش سشمایه تامیه شذه اص محل ماصاد تجذیذ اسصیابی داسایی ها

0طشف سهام

74,952,223-اوباشته  (صیان)سود 

1,168,027اوذوخته قاوووی

0اوذوخته احتیاطی

0سایش اوذوخته ها

67,384,196-جمع سرمایه الیه یک قبل از اعمال تعدیالت نظارتی

تعدیالت نظارتی: کسر می شود

0بهای تمام شذه سهام خضاوه

0بهای تمام شذه سهام باوک که دس مشحله اوتشاس اولیه و یا افضایش سشمایه به طوس بی واسطه توسط واحذ های تابعه خشیذاسی شذه

682,677-داسایی های وامشهود

0حذاقل بهای تمام شذه سشمایه گزاسی متقابل دس سهام مؤسسات اعتباسی و یا وهادهای مالی غیشتابعه

0 دس سهام مؤسسات اعتباسی دیگش و یا وهاد مالی٪10 سشمایه الیه یک دس خظوص سشمایه گزاسی های کمتش اص ٪10بهای تمام شذه ماصاد بش 

0 دس سهام مؤسسات اعتباسی دیگش و یا وهاد مالی10٪ سهام ششکت های سشمایه پزیش دس خظوص سشمایه گزاسی های بیش اص ٪10بهای تمام شذه ماصاد بش 

0غيزتابعه مالي نهادهاي يا و اعتباري مؤسسات سهام در متقابل سزمايهگذاري شده تمام بهاي حداقل

29,080,546-مقزر حدود اس خارج سزمايهگذاريهای دفتزي ارسش 50٪

0بهای تمام شذه سشمایه گزاسی دس واحذ های تابعه ای که وهاد مالی محسوب ومی گشدد

سایش تعذیالت به تشخیض باوک مشکضی
0

جمع تعدیالت نظارتی
-29,763,223

97,147,418-سرمایه الیه یک پس از اعمال تعدیالت نظارتی

1399/06/31-(بانک)سرمایه نظارتی 



سرمایه الیه دو

0بذهی ایجاد شذه واشی اص اوتشاس اوساق بذهی توسط موسسه اعتباسی و طشف آوها و سایش بذهی ها پس اص احشاص ششایط مقشس

1,793,238 دسطذ داسایی های موصون شذه به سیسک1/25رخیشه مطالبات مشکوک الوطول عام تا سقف 

0مبلغ تعذیل شذه حاطل اص تجذیذ اسصیابی داسایی های ثابت ، سهام و اوساق بهاداس

1,793,238جمع سرمایه الیه دو

:کسر می شود

17,971,021مقزر حدود اس خارج سزمايهگذاريهای دفتزي ارسش 50٪

27,287,308-نظارتي تعديالت اعمال اس پس دو اليه سزمايه

69,860,111-فضووی سشمایه الیه دو به سشمایه الیه یک

97,147,418-سرمایه الیه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی

97,147,418-سرمایه نظارتی


