اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی ساالنه منتهی به شهریور 1400
سرفصل اطالعات

ردیف

1

خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود

2

انواع و مانده سپردهها به تفکیک

3

انواع و خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

4
5

مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و خارجی
میزان تسهیالت بینبانکی دریافتی

نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
مرابحه
سلف
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
تسهیالت اعطایی به ارز
نوع سپرده
قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه جاري
سرمایه گذاري مدت دار
نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
مرابحه
سلف
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
تسهیالت اعطایی به ارز
(ضمیمه شماره یک)
-

انتشار
مبلغ  -ریال
1,637,680,106,949
74,773,485,764
7,986,367,273,882
65,528,208,019
36,517,683,991
173,069,660,257
4,808,153,975,383
مبلغ  -ریال
38,911,756,055
2,988,048,019,350
9,637,520,794,983
غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)
1,637,680,106,949
74,773,485,764
7,986,367,273,882

دولتی
(مبلغ  -ریال)

65,528,208,019
36,517,683,991
173,069,660,257
4,808,153,975,383

مبلغ  -ریال

نوع عقد
اطالعات مربوط به جزییات تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آییننامه
تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط)
6

7

خالص تسهیالت و تعهدات کالن به تفکیک جاری ،سررسید گذشته ،معوق،
مشکوک الوصول و سوخت شده

8

خالص تسهیالت به تفکیک جاري ،سررسید گذشته ،معوق ،مشکوک الوصول و
سوخت شده

9

خالص تسهیالت و تعهدات به تفکیک وثایق

اشخاص مرتبط قرض الحسنه
اشخاص مرتبط مرابحه
اشخاص مرتبط فروش اقساطی
اشخاص مرتبط جعاله
طبقه
جاری
سرررسید گذشته
معوق
مشکوک الوصول
سوخت شده
جمع
طبقه
جاري
سررسید گذشته
معوق
مشکوک الوصول
سوخت شده
جمع
نوع وثیقه
چک
سفته
ملک
اوراق با درآمد ثابت
سهام پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
سپرده نقدي
جمع
نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی

 10مانده ذخایر در نظر گرفته شده براي تسهیالت به تفکیک عمومی و اختصاصی

37,909,309,492

مبلغ  -ریال
7,613,113,677,909
0
0
0
0
7,613,113,677,909
مبلغ  -ریال
13,885,283,195,928
137,620,143,665
360,430,761,680
27,056,624,284
14,410,390,725,557
خالص تسهیالت  -ریال
320,123,186,536
558,791,355,612
37,029,903,953
13,104,320,999,295
774,963,500,000
14,795,228,945,396
ذخیره عمومی -ریال
-

ذخیره اختصاصی -ریال
56,080,114,323

جمع ذخایر -ریال
56,080,114,323

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی ساالنه منتهی به شهریور 1400
ردیف

انتشار

سرفصل اطالعات
مرابحه

 10مانده ذخایر در نظر گرفته شده براي تسهیالت به تفکیک عمومی و اختصاصی

تسهیالت اعطایی به ارز
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
کارت اعتباري
جمع

 11مانده اسناد پرداختنی

72,122,309,631
-

مبلغ – ریال

مانده اقالم زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولینویسی شده ،انواع ضمانتنامهها ،انواع
12
اعتبارات اسنادي ،ظهرنویسیها ،وجوه اداره شده ،تضمینات و ......

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
تعهدات مشتریان بابت کارتهاي اعتباري
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي باز شده

 16مانده بدهکاران موقت
 17مانده بستانکاران موقت
 18سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم

18,707,215,116
-

تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادي

770,918,038,980

تعهداتت بانک بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

20,400,000,000

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل

 13نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپردهگذاران
 14مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
 15مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده

30,000,000,000

-

(ضمیمه شماره دو)
0
0
مانده بدهکاران موقت-ریال
418,761,475,026
مانده بستانکاران موقت -ریال
218,434,246,965
سود هر سهم (ریال)
سود نقدي هر سهم

776,059
0

547,765,260

-

197,078,267
72,867,153,158

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي باز شده
تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

-

547,765,260

-

مانده اقالم زیر خط ترازنامه

-

72,122,309,631

197,078,267

56,080,114,323

128,750,189,214

ضمیمهشماره1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
1400/06/31

عنوان
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

2,182,741,992

سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

100,835,469,745

سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)
سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

9,286,730,637,800

سپردههایدیدارینزدبانکهایخارجی(ارز)

384,130,151,730

گذاریدربازاربینبانکی(ریال)


سپرده

0

هایصادرهسایربانکها


چک
جمع

9,773,879,001,267

ضمیمه شماره 2

بانک مشترک ایران و ونزوئال
صورت محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها شش ماهه 1400
شرح

مبلغ به ریال

تسهیالت اعطایی به بخش دولتی :

0

تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی :

7,951,144,044,917

سرمایه گذاری ومشارکتها (دولتی):

0

سرمایه گذاری ومشارکتها (غیردولتی):

3,475,376,381,242

سپرده سرمایه گذاری نزدسایربانکها

813,001,446,259

اوراق مشارکت:

0

جمع تسهیالت اعطایی ،سرمایه گذاری ،مشارکت واوراق مشارکت=(:) 1

12,239,521,872,419

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

1,151,133,507,743

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:

0

سپرده سرمایه گذاری یکساله :

2,963,268,076,923

سپرده سرمایه گذاری دوساله :

4,933,669,230,769

سپرده سرمایه گذاری سه ساله :

0

سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :

0

سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :

0
9,048,070,815,436

کسرمی شودسپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار:

)(461,704,579,514

خالص منابع سپرده گذاران = (: ) 2

8,586,366,235,921

منابع بانک = (:) 1-2

3,653,155,636,497

سوددریافتی ازتسهیالت اعطایی ،سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :

1,062,777,048,246

وجه التزام دریافتی ازمحل تسهیالت اعطایی

38,274,053,959

جمع سود مشاع = (: )3

1,101,051,102,205

سهم سپرده گذاران از سود مشاع (: })2( ÷ )1( {× )3( = )4

772,418,081,894

جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (: )5

-

منافع سپرده گذاران = (: )4+5

772,418,081,894

کسر میشود حق الوکاله :

)(257,590,987,078

سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :

514,827,094,817

سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :

)(663,273,002,621

0

148,445,907,804.32-

