 12-6نحوه مدیریت تسهیالت غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آنها
نظر به اهمیت نظارت و پیگیری بهنگام مطالبات بانک ،کمیته ای تحت عنوان" کمیته وصول مطالبات بانک خاورمیانه "در مرداد
ماه  1393به ریاست مدیرعامل بانک و با حضور قائم مقام بانک ،مشاور امورحقوقی مدیرعامل ،معاون مدیرعامل در اعتبارات،
مدیران اعتبارات ،مدیر امور مالی ،مدیر امور حقوقی و رئیس عملیات اعتباری تشکیل گردید .جلسات این کمیته بصورت هفتگی
برگزار میگردد .طی سال  1397کمیته وصول مطالبات  49جلسه تشکیل داده است.
تصمیمات کمیته وصول مطالبات بانک در قالب صورتجلسات هفتگی ضبط و نگهداری گردیده و جهت پیگیری بعدی در دستور کار
واحدهای ذیربط قرار میگیرد .الزم بذکر است مطالبات بانک از تاریخ سررسید) دو ماه پیش از ورود به طبقه مطالبات سررسید
گذشته( در دستور کار کمیته وصول مطالبات قرار داده میشود تا با توجه به اهمیت و حساسیت امر ،نسبت به استعالم وضعیت
مشتری و اتخاذ تصمیم الزم اقدام گردد.
در صورت عدم نتیجه گیری از پیگیری ها انجام شده با مشتری ،پرونده به امور حقوقی بانک ارجاع میگردد و پس از ارجاع پرونده
به مدیریت حقوقی ،اقدامات اجرایی و قضایی برطبق قوانین و مقررات انجام و پیگیری می گردد و بر حسب مورد منجر به تملیک و
یا نقد نمودن مطالبات می گردد .در صورتیکه در جلسه مزایده ثبتی و قضایی خریداری جهت خرید شرکت ننماید بانک بر اساس
مصلحت ،ششدانگ اموال وثیقه یا بازداشتی را تملیک و یا بر اساس میزان مطالبات خود با مالک ،شریک میگیرد .پس از تملیک
وثیقه و یا مورد بازداشت توسط بانک خاورمیانه ،اموال تملیک شده منطبق با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق
مزایده عمومی به فروش رسیده و نقد می گردد.

 -41هزينه مطالبات مشکوک الوصول
گروه

يادداشت

شركت اصلی

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی به

به 1397/12/29

به 1396/12/29

به 1397/12/29

1396/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

41-1

233,995

261,555

233,995

261,555

هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی

41-2

236,610

330,908

243,046

329,805

470,605

592,463

477,041

591,360

 -41-1هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول تسهیالت اعطایی و مطالبات آن به شرح زیر محاسبه شده است:

گروه و شركت اصلی
سال مالی

سال مالی منتهی به 1397/12/29

منتهی به
1396/12/29

سررسيد گذشته

معوق

میلیون ریال

میلیون ریال

مشکوک الوصول تا

جمع

جمع

میلیون ریال

میلیون ریال

 5سال
میلیون ریال

مانده تسهيالت اعطايی و مطالبات غير جاري در پايان سال
اشخاص غیر دولتی ( یادداشت ( 11- 1

4,837,555

605,989

1,887,729

7,331,273

سایر حسابهای دریافتنی (یادداشت )14

167

170

149,735

150,072

)(136,638

)(1,464,849

3,085,133

كسر ميشود ارزش وثايق با اعمال ضريب
سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری

)(1,265,911

سهام شرکت های بورسی

)(510,761

امالک و مستغالت
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی -درصد

)(62,300
-

-

)(1,195,561

)(422,784

)(756,088

)(2,374,433

)(2,972,233

)(485,084

)(892,726

)(4,350,043

121,075

1,865,489

 20درصد

 10درصد

-

)(510,761

)(594,703
)(1,027,517

)(1,622,220

1,144,738

1,462,913

 50درصد

186,547

24,216

572,368

783,131

549,136

کسر می شود مانده ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال قبل)(24,488

)(56,246

)(468,402

)(549,136

)(287,581

162,059

)(32,030

103,966

233,995

261,555

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی
هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول تسهیالت و مطالبات

 -41-2هزینه عمومی تسهیالت اعطایی و مطالبات به شرح زیر محاسبه شده است:

شركت اصلی
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1397/12/29

1396/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

97,095,015

69,380,131

مانده بدهکاران موقت مرتبط با تسهیالت (یادداشت)14

15,675

14,260

مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی مدت دار (یادداشت )18

134,460

1,487,203

سایر حساب های دریافتنی

986,733

990,380

مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته(یادداشت )13

434,575

112,596

مانده تسهیالت اعطایی و مطالباتی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده

)(5,466,040

)(2,065,659

93,200,418

69,918,911

مانده تسهیالت اعطایی اشخاص غیر دولتی (یادداشت )11

كسر می شود
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی
ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی-درصد
ذخیره عمومی تسهیالت اعطایی و مطالبات

1/5
1,398,006

کسر می شود مانده ذخیره عمومی تسهیالت اعطایی و مطالبات در پایان سال قبل)(1,154,960
هزینه عمومی تسهیالت اعطایی و مطالبات

243,046

1/5
1,154,960
)(825,156
329,805

