اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور 1396
سرفصل اطالعات

ردیف

1

خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود

2

انواع و مانده سپردهها به تفکیک

نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
نوع سپرده
قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه جاري
سرمایه گذاري مدت دار
نوع عقد

3

4
5
6

فروش اقساطی
انواع و خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
(ضمیمه شماره )1
مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و خارجی
ـ
میزان تسهیالت بینبانکی دریافتی
نوع تسهیالت
اطالعات مربوط به جزییات تسهیالت و تعهدات اشخاص
مرتبط (به شرح آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط) اشخاص مرتبط فروش اقساطی و قرضالحسنه

7

خالص تسهیالت و تعهدات کالن به تفکیک جاري ،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

 11مانده اسناد پرداختنی

دولتی
(مبلغ  -ریال)

تسهیالت – ریال
116,784,677,166

ـ
طبقه
جاري
سررسید گذشته
معوق
مشکوک الوصول
سوخت شده
جمع
نوع وثیقه
چک
سفته

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

انتشار
مبلغ  -ریال
124,903,493,322
1,470,931,947,191
25,544,841,923
68,666,772,593
33,545,865,224
مبلغ  -ریال
6,578,717,126
39,863,890,441
120,265,814,682
غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)
124,903,493,322
1,470,931,947,191
25,544,841,923
68,666,772,593
33,545,865,224

مبلغ  -ریال
1,723,592,920,252

1,723,592,920,252
خالص تسهیالت  -ریال
1,452,955,339,297

ملک

149,154,123,248

ضمانت نامه صندوق ضمانت

50,325,000,000

سپرده نقدي
جمع
نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
ـ

97,406,065,630
1,749,840,528,175
ذخیره عمومی -ریال ذخیره اختصاصی -ریال
1,902,083,655
22,399,978,891
389,007,745
1,045,686,892
510,850,739

جمع ذخایر -ریال
1,902,083,655
22,399,978,891
389,007,745
1,045,686,892
510,850,739

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور 1396
ردیف

12

13
14
15
16
17
18

سرفصل اطالعات
مانده اقالم زیر خط ترازنامه
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي باز شده
تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره
مانده اقالم زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولینویسی شده ،انواع تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
ضمانتنامهها ،انواع اعتبارات اسنادي ،ظهرنویسیها ،وجوه اداره حساب هاي انتظامی
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي باز شده
شده ،تضمینات و ......
تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادي
تعهدات بانک بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل
(ضمیمه شماره )2
نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپردهگذاران
0
مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
0
مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
مانده بدهکاران موقت-ریال
مانده بدهکاران موقت
9,400,144,921
مانده بستانکاران موقت -ریال
مانده بستانکاران موقت
2,627,022,923
سود هر سهم (ریال)
سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم
سود نقدي هر سهم

انتشار
مبلغ – ریال
6,022,413,937
198,641,161,400
0
3,337,528,580,126
6,691,571,040
473,054,274,306
198,641,161,400
0

632,451
سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم میشود.

ضمیمهشماره1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
عنوان
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)
سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)
سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)
سپردههایدیدارینزدبانکهایخارجی(ارز)
گذاریدربازاربینبانکی(ریال)


سپرده
هایصادرهسایربانکها


چک
جمع

1396/06/31
392,137,523
141,408,191,332
0
3,171,568,760,543
1,272,725,943,845
445,000,000,000
0
5,031,095,033,243

ضمیمه شماره 2

بانک مشترک ایران و ونزوئال
صورت محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها شهریورماه 1396
شرح

مبلغ به ریال

تسهیالت اعطایی به بخش دولتی:
تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی:
سرمایهگذاری و مشارکتها (دولتی):
سرمایهگذاری و مشارکتها (غیردولتی):
سپرده سرمایهگذاری نزد سایر بانکها
اوراق مشارکت:
جمع تسهیالت اعطایی ،سرمایه گذاری ،مشارکت و اوراق مشارکت= (:)1
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت:
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه:
سپرده سرمایهگذاری یکساله:
سپرده سرمایهگذاری دوساله:
سپرده سرمایهگذاری سهساله:
سپرده سرمایهگذاری چهارساله:
سپرده سرمایهگذاری پنجساله:
جمع انواع حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار:
کسر میشود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار:
خالص منابع سپردهگذاران = (: ) 2

275,210,553,214
0
1,883,160,538,145
111,990,921,467
0
242,307,692
0
0
0
0
112,233,229,159
)(10,746,456,616
101,486,772,543

منابع بانک = (:) 1-2

1,781,673,765,602

سود دریافتی از تسهیالت اعطایی ،سرمایهگذاری و مشارکت و اوراق مشارکت:
وجهالتزام دریافتی از محل تسهیالت اعطایی
جمع سود مشاع = (: )3

137,153,071,107
528,046,669
137,681,117,776

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

7,419,873,134

جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپردهگذاری مدتدار = (: )5

0
1,607,949,984,931
0

-

منافع سپردهگذاران = (: )4+5
کسر میشود حقالوکاله:

)(3,044,603,176

سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار:
سود علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران طی سال مالی:
مابهالتفاوت سود پرداختی به سپردهگذاران:

4,375,269,958
)(4,777,915,275
)(402,645,317

7,419,873,134

