












































معرفی بانک1-

تاريخچه فعاليت 1-1-

فعاليت اصلی بانک1-2-

: آخرين اساسنامه عبارت است از3 فعاليت اصلی بانک طبق ماده 1-2-1-

-1-2-2

.افتتاح حساب جاری، پس انداز و قبول سپرده اعم از ديداری و يا مدت دار: ب 

.انتشار و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه مسکن براساس قوانين و مقررات مربوط: ج 

.اعطای تسهيالت و يا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزانقيمت و متوسط قيمت: د 

.دريافت تسهيالت  و يا اعتبار از منابع داخلی: ه 

.اعطای تسهيالت مسکن به سازندگان مجتمعهای مسکونی در برابر ضمانتنامه بانکی: ز 

.اعطای تسهيالت به واحدهای صنعتی سازنده مصالح ساختمانی: ح 

.انجام ساير عمليات بانکی که بموجب قوانين و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد: ط 

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

. شرکتهای فرعی عمدتاً در زمينه های اجرای طرح های ساختمانی و مديريت امور سهام فعاليت می نمايند

 موضوع فعاليت شرکت گروه مالی بانک مسکن ، شرکت تأمين نيروی انسانی و خدمات پشتيبانی بانک مسکن، شرکت فناوری اطالعات ناواکو، شرکت 

:خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن، شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی اميد روشن پايتخت و شرکتهای زير مجموعه آنها بشرح ذيل می باشد 

.تهيه زمين و اموال غير منقول اعم از خريد، اجاره، تمليک و يا از طريق ادارات زمين شهری و غيره جهت اجرای پروژه های ساختمانی: الف 

.مطالعه و طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، تاسيساتی و غيره: ب

.قبول مشاوره و نظارت و اجراء و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پيمانکاری يا امانی: ج 

.انجام کليه اموری که در ارتباط با امور شرکت الزم است: د

پرداخت تسهيالت اعطايی در برابر رهن اموال غير منقول بمنظور خريد و يا واريز بدهی ناشی از خريد واحد مسکونی، احداث، تکميل : الف 

.و تعمير ساختمان

صدور ضمانتنامه های مربوط به طرحهايی کـه ضمانتنامه های اوليه آن را خود قبالً صادر نموده است و صدور ضمانتنامه به منظور دريافت : و 

.تسهيالت و اعتبار از ساير بانکها در برابر رهن مازاد اموال غيرمنقول سازندگان مجتمعهای مسکونی
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 فعاليت خود را رسماً در بخش مسکن آغاز 1318 تحت عنوان بانک رهنی تاسيس و از آغاز سال 1317 دی ماه 25بانک مسکن در تاريخ 

 شورای انقالب جمهوری 1358/7/3نمود و متعاقباً پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران براساس اليحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مورخ 

 مجمع عمومی بانکها ، بانک مسکن از ادغام بانکهای رهنی ساختمان و شرکت سرمايه گذاری 1358/7/25اسالمی ايران و مصوبه مورخ 

. شرکت پس انداز و وام مسکن تشکيل گرديده است16ساختمانی بانکهای ايران و 



تعداد شعب 1-3-

:تعداد شعب در پايان سال به شرح زير بوده است

ميانگينپايان دورهميانگينپايان دوره

195197201204شعب استان تهران

9729809931,009ها شعب ساير استان

15151516شعب مناطق آزاد

0000شعب خارج از کشور

1,1821,1921,2091,229

گـروه و بـانـک

.انجام کليه عمليات کشاورزی و باغداری و ايجاد تاسيسات، توليد و فروش فرآورده های کشاورزی: ك

.اجاره باغات و اراضی به اشخاص ثالث: ل 

انجام هرگونه سرمايه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقيقی اعم از سرمايه گذاری مستقيم ، تاسيس شرکت و خريد و : م 

.فروش سهام برای شرکت

.عرضه خدمات بيمه ای با رعايت قانون تاسيس بيمه مرکزی ايران و بيمه گری و مصوبات شورای عالی بيمه: ن 

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

.مديريت امور سهام متقاضيان و حضور در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار و خريد و فروش سهام: هـ

.تهيه زمين و اجرای طرحهای ساختمانی اعم از شرکت سازی و مجتمع سازی: و 

ايجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفريحی، اقامتی و پذيرايی و انجام کليه امور خدماتی اعم از خدماتی، اداری، : ح 

اجتماعی، امور هتل داری شامل هتل، ويال و زائر سرا چه آنکه امکان مزبور به شرکت تعلق داشته باشد و يا بهره برداری آن شرکت 

.واگذار ميگردد

.فروش واحدها، تاسيسات و ساختمان های متعلق به شرکت و يا اجاره دادن و ساير انواع بهره برداری از اين اموال: ط 

توليد مواد و مصالح، لوازم و قطعات و بطور کلی هر نوع کاالی مورد نياز در ساختمان و واردات و صادرات و خريد و فروش اين : ی

.نوع محصوالت

13991398
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وضعيت اشتغال 1-4-

ميانگينپايان دورهميانگينپايان دورهميانگينپايان دورهميانگينپايان دوره

8,2768,2728,4798,4603,4053,4013,4063,387دفتر مرکزی و سرپرستی ها

1,9461,9651,9902,0151,9461,9651,9902,015شعب استان تهران

6,6746,7256,7776,8236,6746,7256,7776,823شعب ساير استان ها

107107110111107107110111شعب مناطق آزاد

00000000شعب خارج از کشور

17,00317,06917,35617,40912,13212,19812,28312,336

مباني تهيه صورت هاي مالي2-

-2-1

-2-2

.صورت های مالی تلفيقی گروه و بانک اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاريخی تهيه شده و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نيز استفاده شده است2-3-

واحد پولي عملياتي و گزارشگري3-

استفاده از قضاوت ها و برآوردها4-

-4-1

13991398

بـانـکگـروه

جزئيات رويه های حسابداری شامل تغييرات . صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری ايران و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، تهيه شده است

. ارائه گرديده است6 و 5صورت گرفته طی سال در يادداشت شماره 

اين اقالم به منظور قابليت فهم بيشتر بر . اقالم صورت های مالی با استفاده از واحد پول محيط اقتصادی اصلی محل فعاليت بانک که ريال است اندازه گيری شده است

.اساس ميليون ريال ارائه شده است مگر در مواردی  که در صورت های مالی و يا يادداشت های توضيحی صريحاً ذکر گرديده باشد
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بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

نتايج واقعی . در تهيه صورت های مالی، مديريت گروه و بانک قضاوت ها، برآوردها و مفروضاتی را در تعيين مبالغ شناسايی شده در صورت های مالی به کار گرفته است

اين برآوردها و مفروضات مبتنی بر سوابق تاريخی است و مديريت به طور مستمر آنها را از طريق مقايسه با رخدادهای واقعی . ممکن است متفاوت از برآوردها باشد

:اهم حوزه هايی که مديريت از قضاوت ها و برآوردها استفاده می نمايد به شرح زير است. بازنگری می نمايد

%  10بررسيهای انجام گرفته درسنوات گذشته حساب صندوق پس انداز مسکن حاکی از آن بوده که بطور متوسط هر ساله بدليل انصراف صاحبان سپرده ها  حدود 

مانده  حساب ياد شده فسخ گرديده که مشمول پرداخت سود معادل نرخ سود سپرده های کوتاه مدت منهای يک درصد گرديده است ليکن از اين بابت همه ساله 

.مانده صندوق جهت منصرفين، هزينه سود محاسبه و در حساب ذخاير منعکس می گردد% 10حدود 

:ميانگين تعداد کارکنان طی سال به شرح زير بوده است

13991398

مبانی تلفيق صورت های مالی تلفيقی، حاصل تجميع اقالم صورت های مالی بانک و شرکت های فرعی مشمول تلفيق آن پس از حذف معامالت و مانده حسابهای 

، حداکثر فاصله زمانی پايان دوره مالی واحد تجاری 18طبق استاندارد حسابداری شماره . درون گروهی و سود و زيان تحقق نيافته ناشی از معامالت فی مابين است

فرعی نسبت به پايان دوره مالی شرکت اصلی رعايت شده است، لذا در فاصله زمانی مذکور، هرگونه رويدادی که تاثير عمده ای بر کليت صورت های مالی تلفيقی 

.داشته باشد از طريق اعمال تعديالت الزم در تهيه اين صورت ها منظور شده است



مباني اندازه گيري5-

تغيير در رويه هاي حسابداري6-

خالصه اهم رويه هاي حسابداري 7-

سرمايه گذاری ها7-1-

نحوه ارزيابی7-1-1-

نحوه شناسايی درآمد7-1-2-

دارايی های ثابت مشهود 7-2-

-7-2-1

 قانون ماليات های مستقيم براساس نرخ ها و روش های زير 151استهالك دارايی های ثابت طبق جدول استهالکات موضوع ماده 7-2-2-

.محاسبه و در حساب ها منظور می گردد
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بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

سرمايه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر يک از  سرمايه گذاری ها و 

سرمايه گذاری های جاری سريع المعامله به ارزش بازار و ساير سرمايه گذاری های جاری به اقل بهای  تمام شده و خالص ارزش فروش 

.هر يک از سرمايه گذاری ها ارزشيابی می شود

درآمد سرمايه گذاری در سهام شرکت های فرعی و وابسته، در زمان تصويب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

و درآمد ساير سرمايه گذاری های بلند مدت و جاری، در زمان تصويب سود سهام (تا تاريخ تاييد صورت های مالی)سرمايه پذير 

.شناسايی می شود (تا تاريخ ترازنامه)توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمايه پذير 

مخارج بهسازی و تعميرات اساسی که باعث افزايش. دارايی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود

قابل مالحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايی های ثابت يا بهبود اساسی در کيفيت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمايه ای

هزينه های نگهداری و تعميرات جزيی که به منظور حفظ. محسوب و طی عمر مفيد باقيمانده دارايی های مربوطه مستهلک می شود

يا ترميم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزيابی شده اوليه دارايی انجام می شود، هنگام

.وقوع به عنوان هزينه های جاری تلقی و به حساب سود و زيان دوره منظور می گردد

:به استثنای موارد با اهميت زير، صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاريخی تهيه گرديده است 

(ب) با استناد جزء1390 قانون برنامه سوم توسعه و در پايان سال 62 در اجرای ماده 1383زمين و ساختمان بانک در پايان سال 

22,959 و مبلغ 1383 ميليارد ريال برای سال 4,139 ، به قيمت تجديد ارزيابی و به مبلغ 1390قانون بودجه سال  (78)بند 

 به ترتيب مبلغ1390 و 1383مازاد حاصل از تجديد ارزيابی سالهای .  در حسابها ثبت گرديده است 1390ميليارد ريال برای سال 

.ميليارد ريال طبق مقررات مذکور به حساب افزايش سرمايه دولت در بانک منظور گرديده است22,959 و 4,139

. نسبت به سال قبل تغييری نداشته است7طی سال مورد گزارش رويه های توصيف شده در يادداشت 



روش استهالكنرخ استهالكنوع دارايي

خط مستقيمساله25ساختمان

خط مستقيمساله10تاسيسات

خط مستقيمساله8و 6،5اثاثيه وتجهيزات اداری

خط مستقيمساله3تجهيزات رايانه ای

خط مستقيمساله6وسايط نقليه

نزولی و خط مستقيم ساله30 و 15، 10، 5، 4ابزار

-7-2-3

دارايی های نامشهود7-3-

شناسائی درآمد تسهيالت اعطايی، کارمزد و وجه التزام 7-4-
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بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

برای دارايی های ثابتی که طی ماه تحصيل می شود و مورد بهره برداری قرار می گيرد، استهالك از اول ماه بعد محاسبه و در

در مواردی که هر يک از دارايی های استهالك پذير پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطيل کار. حساب ها منظور می شود

 درصد نرخ استهالك منعکس30يا علل ديگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهالك آن برای مدت يادشده معادل 

.در جدول باال است

سرقفلی محل . دارايی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پيشه بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود

کسب و پيشه مستهلک نمی گردد و آزمون کاهش ارزش در پايان هر سال مالی انجام شده و در صورت نياز ذخيره الزم در نظر 

.نرم  افزارهای عملياتی و اداری نيز به روش مستقيم  مستهلک می گردد. گرفته می شود

 مورخ 772/ شورای پول و اعتبار ابالغی طی بخشنامه مب1384/04/25 مورخ 1044به استناد مصوبه جلسه شماره 

همچنين بر اساس بخشنامه شماره . شناسايی سود تسهيالت اعطايی به روش تعهدی می باشد. ا. ا. بانک مرکزی ج 1384/04/27

بر اين اساس نحوه شناسايی . برای طبقه مشکوك الوصول درآمد تعهدی شناسايی نشده است 1394/09/09 مورخ 94/258020

:درآمدهای بانک به شرح زير است



سود و وجه التزام تسهيالت اعطايي، کارمزد

سود تسهيالت اعطايي

جاری

سررسيدگذشته

معوق

مشکوك الوصول

وجه التزام

جاری

سررسيدگذشته

معوق

مشکوك الوصول

کارمزد

کارمزد ضمانت نامه های صادره

کارمزد ساير خدمات بانکی

کارمزد تسهيالت اعطايی قرض الحسنه

-7-5

تعهدی

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

نحوه شناسايي

تعهدی

17

تعهدی

تعهدی

تعهدی

تعهدی

نقدی

نقدی

نقدی/ تعهدی

 و آئين نامه ها و دستورالعمل های اجرائی قانون مذکور، و با توجه به 1362/06/08در اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب مورخ 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، درآمد مشاع، مصارف منابع مشاع و سهم 1394/03/20 مورخ 94/69643بخشنامه شماره 

.گزارش می گردد (39يادداشت )سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتايج آن در هزينه سود سپرده ها 

 بانک 1394/09/09 مورخ 94/258020مطابق بخشنامه 

مرکزی جمهوری اسالمی ايران

 بانک 1394/09/09 مورخ 94/258020مطابق بخشنامه 

مرکزی جمهوری اسالمی ايران



طبقه بندی تسهيالت اعطايی 7-6-

-1

-2

-3

-4

.مديريت هيچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورت های مالی اعمال ننموده است*

ذخيره مطالبات مشکوك الوصول 7-7-

-1

-2

ضريبطبقه

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

 مورخ 2823/موضوع بخشنامه شماره مب)مصوب شورای پول و اعتبار  "دستور العمل طبقه بندی دارايی های موسسات اعتباری"تسهيالت اعطايی بانک بر اساس 

با توجه به عوامل زمان تاخير پرداخت به شرح زير، وضعيت مالی مشتری و صنعت يا رشته فعاليت مربوط ارزيابی و در  ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران1385/12/05

.يکی از طبقات زير قرار می گيرد

 (حداکثر تا دو ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع پرداخت)طبقه جاري 

( ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع پرداخت6 تا 2بين )طبقه سررسيد گذشته 

( ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع پرداخت18 تا 6بين )طبقه معوق 

( ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع پرداخت18بيش از )طبقه مشکوك الوصول 

 مورخ91/21270موضوع بخشنامه شماره )مصوب شورای پول و اعتبار  "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباری"برای تسهيالت اعطايی طبق 

.ذخيره به شرح زير محاسبه و در حساب ها منظور می گردد ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران1391/01/31

به استثنای مانده تسهيالتی که جهت آنها ذخيره اختصاصی منظور گرديده " درصد مانده کل تسهيالت در پايان هر سال، 1/5ذخيره عمومی معادل 

.، محاسبه می شود"است

ذخيره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشکوك الوصول، پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثايق هر مورد با اعمال 

.ضرايب تعيين شده به شرح زير محاسبه می گردد
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 درصد10طبقه سررسيد گذشته

 درصد20طبقه معوق

 درصد100 تا 50(با توجه به ارزيابی توان ايفای بازپرداخت مشتری)طبقه مشکوك الوصول 



 ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان-7-8

تعهدات مزايای بازنشستگی کارکنان -7-9

تسعير ارز -7-10

حساب های داخل کشور-7-10-1

7-10-2-

سهام خزانه7-11-

در يادداشتهاي صورت هاي مالي "ساير اقالم"-8

کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشستگی، وظيفه و از کار افتادگی بانک ها می باشند و حقوق بازنشستگی، وظيفه و از کار افتادگی کارکنان از 

بر اين اساس تعهدات از بابت .  صندوق مذکور، تامين کسری صندوق به عهده بانکها است29طبق ماده . طريق صندوق مذکور پرداخت می شود

يا در صورت تغييرات با اهميت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام )مزايای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع پايان هر سال 

.محاسبه می شود، تعيين و ذخيره الزم در حساب ها منظور می گردد (تغيير

در تاريخ ترازنامه و اقالم غيرپولی که به بهای تمام شده تاريخی بر حسب ارز  (تعيين شده توسط بانک مرکزی)اقالم پولی ارزی با نرخ رسمی ارز 

تفاوت های ناشی از تسويه يا تسعير اقالم پولی ارزی در صورت وجود زيان . ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاريخ انجام معامله تسعير می شود

ا به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايی ودر .ا .بانک مرکزی ج 1398/03/22 مورخ 98/92847انباشته در سنوات قبل مطابق بخشنامه 

.صورت سود و زيان گزارش می شود
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بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند ماه  30سال مالي منتهي به  

بدون لحاظ ) درصد 100 سال يا بيشتر از سررسيد پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، ذخيره اختصاصی معادل 5برای تسهيالتی که - 3

.در نظر گرفته می شود (ارزش وثايق

.مديريت هيچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورت های مالی اعمال ننموده است* 

ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان بر اساس يک ماه آخرين حقوق ثابت و مزايای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها 

.منظور می شود

دارايی ها و بدهی های خارج از کشور به نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ ترازنامه و درآمدها و هزينه های آنها به نرخ ارز در تاريخ انجام معامله 

تمام تفاوت های تسعير حاصله، در صورت سود و زيان جامع شناسايی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه . تسعير می شود

مضافاً تفاوت های تسعير اقالم پولی که ماهيتاً بخشی از خالص سرمايه گذاری در عمليات خارجی را تشکيل می دهد در صورت . بندی می شود

.سود و زيان جامع شناسايی و تا زمان واگذاری سرمايه گذاری، تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی می شود

 درصد سهام خود را 10بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرايی شوای عالی بورس بانک می تواند تا 

هرگونه مابه التفاوت ناشی از خريد و فروش سهام خزانه . سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاريخ تحصيل گزارش می شود. خزانه نمايد

.در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود

، به "ساير"موارد مندرج تحت عنوان . گزارش گرديده است "ساير"با توجه به تعدد اقالم برخی حساب ها، بخشی از اقالم هر يادداشت تحت عنوان 

همچنين تعداد اقالم اين .  درصد مجموع مبلغ آن يادداشت می باشد10لحاظ محتوايی، شامل اقالم کم اهميت است و سقف مبلغی اين عنوان تا 

.عنوان نيز افشاء شده است

حساب های ناشی از عمليات خارجی



 موجودي نقد9-

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

4,337,7434,962,6824,324,8214,927,573ریال- موجودي صندوق 

1,663,7961,184,1451,593,2501,182,243ارز- موجودي صندوق 

4,85816,13400ریال- وجوه در راه 

0000ارز- وجوه در راه 

32,130,4121,617,4102,130,4121,617,410-9(محدود نشده)سپرده دیداري نزد بانک مرکزي 

4211,591,73569,952,289208,463,46169,481,961-9(محدود نشده)سپرده هاي  نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري 

219,728,54377,732,659216,511,94377,209,186جمع  موجودي نقد

-9-1

-9-2

-9-3

13991398

 میلیون ریال میلیون ریال

1,685,4681,361,515(محدود نشده)ریال - سپرده دیداري نزد بانک مرکزي 

444,944255,895(محدود نشده)ارز - سپرده دیداري نزد بانک مرکزي 

00(محدود نشده)سپرده دیداري نزد بانک مرکزي سایر کشورها 

2,130,4121,617,410(محدود نشده)جمع سپرده ديداري نزد بانک مرکزي 

(محدود نشده)سپرده هاي نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري 9-4-

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

3,319,930595,401199,979194,398(محدود نشده)ریال - سپرده هاي دیداري نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

8,364,881924,1528,356,558854,827(محدود نشده)ارز -سپرده هاي دیداري نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

585,650,000085,650,0000-9 (محدود نشده)ریال - سپرده هاي مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

7,695,00007,695,0000(محدود نشده)ارز - سپرده هاي مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

106,561,92468,432,736106,561,92468,432,736(محدود نشده)ارز -سپرده هاي دیداري نزد بانکهاي خارجي

0000(محدود نشده)ارز -سپرده هاي مدت دار نزد بانکهاي خارجي

211,591,73569,952,289208,463,46169,481,961(محدود نشده)جمع سپرده هاي نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري 

-9-5
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. میلیون ریال در برابر خطرات احتمالي ناشي از سرقت و آتش سوزي تحت پوشش بیمه اي کافي قرار گرفته است11،140،100موجودي صندوق ریالي و ارزي نزد شعب بانک  تا سقف 

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

بــانــکگـــروه

بانک/ گـــروه 

بــانــکگـــروه

.است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندي شده است (محدودیت زماني و سایر محدودیت ها)موجودي نزد بانکها که داراي محدودیت برداشت 

(محدود نشده)سپرده دیداري نزد بانک مرکزي 

. پوند انگلستان  مي باشد449،235 درهم امارات و 1،859،310 یورو، 4،125،702 دالر آمریکا،  3،958،410موجودي ارزي صندوق شامل 



مطالبات از بانک ها  و موسسات اعتباري10-

13991398

 میلیون ریال میلیون ریال

21,594,5181,436,020-10مطالبات از بانک مرکزي

33,020,3801,159,977-10مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباري

4,614,8982,595,996جمع مطالبات از بانک ها  و موسسات اعتباري

.موجودي نزد بانکها که داراي محدودیت برداشت نیست در قسمت نقد طبقه بندي شده است10-1-

مطالبات از بانک مرکزي10-2-

13991398

 میلیون ریال میلیون ریال

00(محدود شده)ریال - سپرده دیداري نزد بانک مرکزي 

00(محدود شده)ارز - سپرده دیداري نزد بانک مرکزي 

00(محدود شده)سپرده دیداري نزد بانک مرکزي سایر کشورها 

00جایزه سپرده قانوني دریافتني

11,594,5181,436,020-2-10( قلم2شامل )سایر مطالبات

1,594,5181,436,020جمع مطالبات از بانک مرکزي

-10-2-1

مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباري10-3-

13991398

 میلیون ریال میلیون ریال

00(محدود شده)ریال - سپرده هاي دیداري نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

00(محدود شده)ارز -سپرده هاي دیداري نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

00(محدود شده)ریال - سپرده هاي مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

00(محدود شده)ارز - سپرده هاي مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباري داخلي

00(محدود شده)ارز -سپرده هاي دیداري نزد بانکهاي خارجي

00(محدود شده)ارز -سپرده هاي مدت دارنزد بانکهاي خارجي

00بانک ها و موسسات اعتباري تسهیالت اعطایي به سایر

3,020,3801,159,977*پرداخت چک هاي صادره سایر بانک ها

00(قلم .... شامل )سایر مطالبات 

3,020,3801,159,977جمع مطالبات از ساير بانکها و موسسات اعتباري
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بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي چندین نوبت اقدام به برداشت از حساب بانک مسکن و عودت 5 به استناد مصوبه هیات 1390ا در اسفند ماه سال .ا. بانک مرکزي ج

 1398الزم بذکر است در ابتداي سال .  میلیارد ریال مي باشد42/7 مبلغ 1393ا از این بابت در پایان سال .ا.بخشي از آن نموده است که مانده بدهي بانک مرکزي ج

ضمناً مبلغ . گزارش حسابرس درخصوص حسابرسي ویژه ارزي دریافت گردید و این بانک اکنون در حال مذاکره با بانک مرکزي جهت دریافت طلب مي باشد

. مي باشد95 قانون اصالح قانون بودجه سال 35میلیارد ریال نیز بابت بخشودگي جرایم تسهیالت موضوع تبصره 1.552

بانــک/گــروه



*مطالبات از دولت 11-

1398

مانده اصل و سود سالهاي آتي و 

سود معوق

مانده سود و کارمزد 

دریافتني
سود و کارمزد معوقسود سالهاي آتيمانده وجه التزام دریافتني

ذخيره عمومي مطالبات 

*مشکوک الوصول
خالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

220,267,375208,467,232(3,354,326)0(48,848,360)48,805,302223,664,7590تسهیالت تبصره اي به تعهد دولت

19,694,36318,413,521(299,914)(1,091,791)21,086,068000تسهیالت تبصره اي به تضمین دولت

239,961,738226,880,753(3,654,240)(1,091,791)(48,848,360)69,891,370223,664,7590جمع

-11-1

جمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاري

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1272,470,061000272,470,061-1-11تسهیالت تبصره اي به تعهد دولت

26,472,28401,876,40312,737,38121,086,068-1-11تسهیالت تبصره اي به تضمین دولت

278,942,34501,876,40312,737,381293,556,129

(48,848,360)000(48,848,360)

000(1,091,791)(1,091,791)

00000

00000

230,093,98501,876,40311,645,590243,615,978

(3,451,410)0(28,146)(174,684)(3,654,240)

226,642,57501,848,25711,470,906239,961,738

214,842,419050,88911,987,446226,880,753

-11-1-1

-11-1-2

جمع ناخالص مطالبات از دولت
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ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول

1399/12/30مانده در 

1398/12/29مانده در 

. میلیارد ریال مربوط به مطالبات مشکوک الوصول روستایي غیر طرح مسکن مهر مي باشد1ر380 میلیارد ریال از مطالبات مشکوک الوصول به تضمین دولت مربوط به مطالبات مشکوک الوصول روستایي طرح مسکن مهر و مبلغ 10ر968مبلغ

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

 به حساب مطالبات 1395تا پایان سال   (درصد12 ) میلیارد ریال به عنوان ما به التفاوت نرخ سود تسهیالت پرداختي به مسکن مهر شهري و روستایي تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار154ر057هیات محترم وزیران، مبلغ 1398/02/24 هـ مورخ 56080ت / 20179به استناد تصویب نامه شماره 

 درصد از کل تسهیالت و مطالبات 30حدود 1399شایان ذکر است در پایان سال . همچنان بر بانک تحمیل مي گردد...   شناسایي یارانه مذکور متوقف شده ولي هزینه هاي مرتبط با آن از جمله وصول مطالبات، ارایه خدمات به مشتریان مسکن مهر و1396از سال .  بانک از دولت منظور گردیده است

با عنایت به اینکه کارمزد در نظر گرفته شده بابت عاملیت اجراي طرح مذکور تکافوي هزینه هاي مرتبط را نمي دهد، این موضوع منجر به متورم . بنابراین بدیهي است که به همین نسبت از کل هزینه هاي بانک براي طرح مذکور در نظر گرفته شود. بانک مربوط به تسهیالت طرح مسکن مهر مي باشد

.شدن زیان انباشته بانک گردیده است

سود سالهاي آتي

سود و کارمزد معوق

وجوه دریافتي بابت مضاربه

حساب مشترک مشارکت مدني

خالص تسهيالت اعطايي قبل از کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

بانک/گروه

1399

:طبقه بندي مطالبات از دولت بر اساس دستور العمل مصوب شوراي پول و اعتبار به شرح زیر است

1399

کسر مي شود



-12

1398

مانده اصل، سود 

سالهاي آتي و سود 

معوق

مانده سود و 

کارمزد دریافتني

مانده وجه التزام 

دریافتني

وجوه دریافتي 

مضاربه و حساب 

مشترک مشارکت 

سود سالهاي آتي
سود و کارمزد 

معوق
جمع

ذخیره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

11,569,2513,732,422(176,181)8,872,5142,856,07316,84500011,745,433مشارکت مدني

2,954,595581,150(44,994)02,999,589(205,956)2,760,334390,15655,0560مرابحه

14,523,8474,313,572(221,175)014,745,022(205,956)11,632,8483,246,22971,9010جمع تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي

:طبقه بندي تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار به شرح زیر است12-1-

جمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاري

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

11,745,43300011,745,433مشارکت مدني

3,205,5450003,205,545مرابحه

14,950,97800014,950,978جمع ناخالص تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

کسر مي شود

(205,956)000(205,956)سود سال هاي آتي

00000سود و کارمزد و وجه التزام معوق

00000وجوه دریافتي بابت مضاربه

00000حساب مشترک مشارکت مدني

14,745,02200014,745,022خالص تسهیالت اعطایي قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

(221,175)000(221,175)ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول

00000ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول

1399/12/3014,523,84700014,523,847مانده در 

1398/12/292,850,9471,462,626004,313,572مانده در 

23

بانک مسکن

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

1399

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399

بانــک/ گــروه

 میلیارد ریال تسهیالت مربوط به 500میلیارد ریال مربوط به وزارت راه و شهرسازي و مبلغ 1.500میلیارد ریال تسهیالت پرداختي به شرکت عمران شهر جدید پرند ، 1.489میلیارد ریال تسهیالت پرداختي به شرکت جدید پردیس 7.500مبلغ 1399از مبلغ افزایش تسهیالت اعطایي دولتي طي سال 

.قائن مي باشد - بزرگراه بیرجند 



گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به شرح زیر مي باشد12-2-

جمعذخيره اختصاصيذخيره عموميجمعذخيره اختصاصيذخيره عمومي

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

65,689065,68950,904050,904

000000

000

155,4860155,48614,785014,785

221,1750221,17565,689065,689

تسهیالت اعطایي به ارز به تفکیک منابع پرداختي12-3-

جمعمشکوک الوصولمعوقسررسيدگذشتهجاري

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

00000

00000حساب ذخیره ارزي

00000صندوق توسعه ملي

00000
00000

تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي بر حسب زمان سررسید و نرخ سود12-4-

1398

جمعجمع درصد12کمتر از  درصد15 تا 12 درصد18 تا 15 درصد21 تا 18 درصد24 تا 21درصد و بيشتر24

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

00000000

002,205,3890002,205,3890

008,818,0060008,818,0062,128,951

00537,807000537,8070

2,389,6200794,2000003,183,8202,250,311

2,389,620012,355,40200014,745,0224,379,261

2,250,31102,128,9510004,379,261

تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي به تفکیک نوع وثیقه 12-5-

تسهیالت و مطالبات بدون وثیقه
630,000

3,749,261
4,379,261

1398

1398

جمع

میلیون ریال

0

0

0

0
0

11,817,595
2,927,427

14,745,022

1398

میلیون ریال

0
590,000

0
0

0

0
0
0

0
0

40,000
0
0

0
0
0
0

9,612,206

24

1398/12/29

سپرده
اوراق مشارکت و سایر بدهي با تضمین دولت و بانک مرکزي

اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهي با تضمین سایر بانکها
ضمانت نامه بانکي

اعتبارات اسنادي معامله شده
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

زمین و ساختمان
ماشین آالت
چک و سفته

سایر

1399

میلیون ریال

0
2,205,389

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

1399

جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

بازیافت شده 

افزایش یا کاهش طي سال 

1399

منابع داخلي

سندیکایي

1399

و قبل ازآن1399 

1400

1401

1402

جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات داراي وثيقه

جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

مانده در ابتداي سال

تسهيالت اعطايي به ارز

مانده در پایان سال

سوخت شده

 و پس از آن1403



گردش تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي12-6-

جمعمرابحهمشارکت مدني

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

اصل تسهيالت اعطايي

1398/12/291,697,516500,0002,197,516مانده در 

8,829,0622,260,33411,089,395اعطایي طي سال

(1,654,063)0(1,654,063)وصولي طي سال

000تاثیر تسعیر طي دوره

1399/12/308,872,5142,760,33411,632,848مانده در 

فرع تسهيالت اعطايي

1398/12/292,091,74690,0002,181,746مانده در 

1,376,887149,2561,526,143افزایش طي سال

(595,714)0(595,714)وصولي طي سال

000تاثیر تسعیر طي دوره

1399/12/302,872,919239,2563,112,174مانده در 

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

(65,689)(8,850)(56,839)1398/12/29مانده در 

(155,486)(36,144)(119,343)ذخیره سال جاري

000سوخت شده طي سال

(221,175)(44,994)(176,181)1399/12/30مانده در 

00وجوه دریافتي بابت مضاربه

00حساب مشترک مشارکت مدني

1398/12/293,732,422581,1504,313,572مانده در 

1399/12/3011,569,2512,954,59514,523,847مانده در 

گردش فرع تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي12-6-1-

جمعمرابحهمشارکت مدني

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

سوددريافتني تسهيالت اعطايي

1398/12/291,945,77390,0002,035,773مانده در 

1,339,71694,2001,433,916افزایش طي سال

(429,416)0(429,416)وصولي طي سال

000تاثیر تسعیر طي دوره

1399/12/302,856,073184,2003,040,273مانده در 

وجه التزام دريافتني تسهيالت اعطايي

1398/12/29145,9730145,973مانده در 

37,17155,05692,227افزایش طي سال

(166,298)0(166,298)وصولي طي سال

000تاثیر تسعیر طي دوره

1399/12/3016,84555,05671,901مانده در 

فرع تسهيالت اعطايي

1398/12/292,091,74690,0002,181,746مانده در 

1399/12/302,872,919239,2563,112,174مانده در 

25

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

خالص تسهيالت اعطايي

مبلغ افزایش طي دوره شامل سود تعهدي و نقدي شناسایي شده و مبلغ وصولي شامل حصه . فرع تسهیالت شامل سود تسهیالت اعطایي و وجه التزام تاخیر تادیه دین مي باشد

.وصول شده سود تعهدي و سود نقدي طي دوره مي باشد



گـــروه

-13

1398

مانده اصل، سود سالهاي آتي و 

سود معوق
مانده وجه التزام دریافتنيمانده سود و کارمزد دریافتني

وجوه دریافتي مضاربه و 

حساب مشترک مشارکت مدني
خالصخالصذخیره مطالبات مشکوک الوصولجمعسود و کارمزد معوقسود سالهاي آتي

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

879,503,387843,613,242(22,143,477)901,646,864(8,188,223)(444,329,492)1,354,164,579000 فروش اقساطي

101,633,50781,415,692(6,247,235)107,880,741(3,909,041)(37,149,366)148,939,148000جعاله

598,589768,290(26,079)624,668(9,244)(45,660)679,572000اجاره به شرط تملیک

0000000000سلف

1,265,296689,789(103,514)1,368,811(169,819)1,486,06752,40016300مضاربه

169,502,421186,052,285(8,487,328)177,989,749(10,528,879)0(1,906)161,887,10826,468,621164,805مشارکت مدني

15,8110(15,765)31,576(13,138)(1,448)46,162000خرید دین

68,161,87540,083,329(1,063,436)69,225,311(10,732)(27,184,324)88,354,2608,066,082240مرابحه

0000000000استصناع

62,256,01735,265,996(2,164,015)64,420,032(254,874)(1,046,119)65,635,33385,69200قرض الحسنه

601,580,230(1)610000061سایر تسهیالت اعطایي به ریال

00(4,781,866)4,781,866(922,775)4,781,8660922,77500تسهیالت اعطایي به ارز

00(40,017,709)40,017,709(60,386,671)40,017,709060,386,67100بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

84,76250,099(621,151)705,913(520,250)(170)1,195,538030,7940بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي  پرداخت شده

0000000000بدهکاران بابت اوراق مشارکت و صکوک پرداخت شده

495570(8)50300000503بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

1,283,022,2211,189,519,523(85,671,582)1,368,693,804(84,913,645)(509,756,579)(1,906)1,867,187,90734,672,79561,505,232جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي

26

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي

1399



بــانــک

-13

1398

مانده اصل، سود سالهاي آتي و 

سود معوق
مانده وجه التزام دریافتنيمانده سود و کارمزد دریافتني

وجوه دریافتي مضاربه و 

حساب مشترک مشارکت مدني
خالصخالصذخیره مطالبات مشکوک الوصولجمعسود و کارمزد معوقسود سالهاي آتي

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

879,503,387843,613,242(22,143,477)901,646,864(8,188,223)(444,329,492)1,354,164,579000*فروش اقساطي 

101,633,50781,415,692(6,247,235)107,880,741(3,909,041)(37,149,366)148,939,148000جعاله

598,589768,290(26,079)624,668(9,244)(45,660)679,572000اجاره به شرط تملیک

0000000000سلف

1,265,296689,789(103,514)1,368,811(169,819)1,486,06752,40016300مضاربه

173,994,208190,735,744(8,487,328)182,481,536(10,528,879)0(1,906)166,378,89526,468,621164,805مشارکت مدني

15,8110(15,765)31,576(13,138)(1,448)46,162000خرید دین

68,161,87540,083,329(1,063,436)69,225,311(10,732)(27,184,324)88,354,2608,066,082240مرابحه

0000000000استصناع

62,256,01735,265,996(2,164,015)64,420,032(254,874)(1,046,119)65,635,33385,69200قرض الحسنه

601,580,230(1)610000061سایر تسهیالت اعطایي به ریال

00(4,781,866)4,781,866(922,775)4,781,8660922,77500تسهیالت اعطایي به ارز

00(40,017,709)40,017,709(60,386,671)40,017,709060,386,67100بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

84,76250,099(621,151)705,913(520,250)(170)1,195,538030,7940بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي  پرداخت شده

0000000000بدهکاران بابت اوراق مشارکت و صکوک پرداخت شده

495570(8)50300000503بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

1,287,514,0081,194,202,982(85,671,582)1,373,185,591(84,913,645)(509,756,579)(1,906)1,871,679,69434,672,79561,505,232جمع تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیردولتي

27

اشخاص غيردولتيتسهيالت اعطايي و مطالبات از 

1399

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 



بــانــک

جمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاري

ميليون ريالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,324,241,0734,902,3824,641,17520,379,9491,354,164,579 فروش اقساطي

138,728,931757,928527,4488,924,841148,939,148جعاله

636,3154,7995,38833,069679,572اجاره به شرط تملیک

00000سلف

1,131,55721,2596,244379,5701,538,630مضاربه

154,824,8442,945,1544,591,79130,650,532193,012,321مشارکت مدني

17,5000028,66246,162خرید دین

96,185,592138,57177,81718,38596,420,366مرابحه

00000استصناع

61,560,619191,7792,417,7911,550,83765,721,025قرض الحسنه

6100061سایر تسهیالت اعطایي به ریال

0005,704,6415,704,641تسهیالت اعطایي به ارز

000100,404,380100,404,380بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

30,794001,195,5381,226,332بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده

00000بدهکاران بابت اوراق مشارکت و صکوک پرداخت شده

503000503بدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

1,777,357,7898,961,87212,267,654169,270,4051,967,857,721جمع ناخالص تسهيالت و مطالبات از اشخاص غير دولتي

کسر مي شود

(509,756,579)(509,756,579)سود سال هاي آتي

(84,913,645)(84,913,645)000سود و کارمزد معوق

00000وجوه دریافتي بابت مضاربه

(1,906)000(1,906)حساب مشترک مشارکت مدني

 خالص تسهیالت اعطایي قبل از کسر ذخیره مطالبات

مشکوک الوصول
1,267,599,3048,961,87212,267,65484,356,7601,373,185,591

(19,322,957)(144,339)(74,898)(89,729)(19,013,990)ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول

(66,348,626)(65,124,333)(989,627)(234,666)0ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول

1399/12/301,248,585,3158,637,47711,203,12819,088,0881,287,514,008مانده در 

1398/12/291,132,341,98113,181,07824,356,96224,322,9601,194,202,982مانده در 

28

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

1399

:به شرح زیر است (7-6موضوع یادداشت توضیحي )طبقه بندي تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي بر اساس دستور العمل مصوب شوراي پول و اعتبار  -13-1



:گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به شرح جدول زیر مي باشد13-2-

جمعذخيره اختصاصيذخيره عموميجمعذخيره اختصاصيذخيره عمومي 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

17,704,38461,525,44479,229,82716,476,02457,580,37074,056,394مانده ابتداي سال
000000بازیافت شده 
000000سوخت شده

1,618,5734,823,1826,441,7561,228,3603,945,0735,173,433ذخیره سال جاري
19,322,95766,348,62685,671,58317,704,38461,525,44479,229,827مانده پایان سال

تسهیالت اعطایي به ارز به تفکیک منابع پرداختي 13-3-

1398
جمعجمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاري

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
0003,800,0003,800,0002,040,000منابع داخلي

981,866527,107*000981,866حساب ذخیره ارزي
000000صندوق توسعه ملي

000000سندیکایي
0004,781,8664,781,8662,567,107جمع تسهیالت اعطایي به ارز

*

تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي بر حسب زمان سررسید و نرخ سود13-4-
1398

جمعجمع درصد12کمتر از  درصد15 تا 12 درصد18 تا 15 درصد21 تا 18 درصد24 تا 21 درصد24بيشتر از 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

7,035,2617,645,08917,018,7028,679,72616,938,570105,334,921162,652,269168,996,582 و قبل از آن1398
13999,619,7541,064,82631,611,62029,397,79337,115,46741,026,300149,835,760145,730,375
140015,05291,9466,771,19023,080,17711,238,4336,031,41247,228,21036,366,677
14010435,24922,509,59320,381,2108,252,14015,763,42967,341,62137,445,166
0279,537107,236,091372,248,63845,932,006420,431,458946,127,730884,894,010 و پس از آن1402

 جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از

اشخاص غير دولتي
16,670,0679,516,647185,147,195453,787,544119,476,616588,587,5211,373,185,5911,273,432,809

1398/12/2911,333,63113,059,632171,950,213376,485,748391,257,577309,346,0081,273,432,809

تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي به تفکیک نوع وثیقه13-5-

13991398
میلیون ریالمیلیون ریال

29,273,61633,156,725سپرده
00اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهي با تضمین دولت و بانک مرکزي

415,186383,880اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهي با تضمین سایر بانک ها
164,329157,362ضمانت نامه بانکي

00اعتبارات اسنادي معامله شده
00سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

1,013,111,347961,844,038زمین و ساختمان
3,224180,964ماشین آالت
254,983,764211,443,670چک و سفته

74,852,94165,855,992سایر
1,372,804,4061,273,022,631جمع تسهیالت اعطایي و مطالبات داراي وثیقه

381,184410,178تسهیالت و مطالبات بدون وثیقه
1,373,185,5911,273,432,809جمع تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیردولتي

بانک

بانک مسکن
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

29

1399

13991398

1399

.افشاي وثایق در اختیار و تخصیص آن بر اساس مانده تسهیالت و به ترتیب از نقدشونده ترین وثیقه به سمت سایر مي باشد* 

.  میلیون ریال مي باشد922.775مانده وجه التزام دریافتني تسهیالت ارزي اعطایي شرکت راوند توس از محل صندوق ذخیره ارزي مبلغ 



گردش تسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیردولتي13-6-

 به تفکیک نوع مشتريبانکتسهیالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي 13-7-

مبلغ ناخالص
ذخیره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصذخیره مطالبات مشکوک الوصولمبلغ ناخالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,175,137,379(25,643,189)1,149,494,1901,042,767,399(24,651,212)1,018,116,187

146,785,811(59,259,458)87,526,353198,173,044(54,091,230)144,081,814

32,004,981(487,385)50,493,46432,492,366(768,936)51,262,400کارکنان

1,373,185,591(85,671,583)1,287,514,0081,273,432,809(79,229,827)1,194,202,982

:تسهیالت اعطایي بانک به شرکت هاي فرعي و وابسته به شرح زیر است13-8-

1398

جمعجمعذخیره مطالبات مشکوک الوصولغیرجاريجارينرخ سود

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالدرصد

1800071,381

242,372,7740(35,592)2,337,1832,099,101

01,694,2490(25,414)1,668,8360

1800005,438

4,067,0240(61,005)4,006,0192,175,920

بانک مسکن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

13991398

مشتریان حقوقي

30

مشتریان حقیقي

1399

شرکت فناوري اطالعات ناواکو

شرکت آزاد راه تهران پردیس

شرکت عمران ومسکن سازان کرمان

شرکت هاي عضو گروه

ساير اشخاص وابسته

جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از 

اشخاص غير دولتي

جمع تسهيالت اعطايي بانک به شرکت هاي فرعي و وابسته

شرکت عمراني مسکن گستر



سرمایهگذاریدرسهاموسایراوراقبهادار-14

جمعبلندمدتجاریجمعبلندمدتجاری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

14,739,92404,739,9242,538,11602,538,116-14سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله در بازار

23,074,3221,628,3244,702,6461,840,0932,024,1693,864,262-14سرمایه گذاری در سایر سهام

341,051,738041,051,7383,707,84003,707,840-14سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

48,865,9841,628,32450,494,3088,086,0492,024,16910,110,218جمعسرمایهگذاریدرسهاموسایراوراقبهادار

جمعبلندمدتجاریجمعبلندمدتجاری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1000000-14سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله در بازار

203,910,8303,910,83003,909,5543,909,554-14سرمایه گذاری در سایر سهام

337,345,236037,345,236490,0590490,059-14سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

37,345,2363,910,83041,256,066490,0593,909,5544,399,613جمعسرمایهگذاریدرسهاموسایراوراقبهادار

:سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله در بازار به شرح زیر است14-1-

سرمایه گذاری جاری در سهام سریع المعامله در بازار14-1-1-

خالص ارزش فروشبهای تمام شدهخالص ارزش فروشبهای تمام شدهدرصد سرمایه گذاریتعدادسهاممنشاء ایجاد

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالدرصد

سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس

965,400,2261,114,34816,741,958838,6193,874,529خرید استخراج کانه های فلزی

107,531,270284,308630,06736,55235,564خرید بانكها و موسسات اعتباری

1,217,8715,32232,2985,0306,374خرید حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

52,273,42616,707266,20716,70841,272خرید خودرو و ساخت قطعات

11,604,28830,326217,35325,90654,456خرید رایانه و فعالیت های وابسته به آن

17,069,16221,027165,15921,02736,937خرید سرمایه گذاریها

66,600,989155,7371,125,151162,876457,602خرید سیمان، آهك و گچ

100,673,962334,9431,544,788237,966394,936خرید شرکتهای چند رشته ای صنعتي

22,779,83198,887504,13998,888223,389خرید عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

56,223,389315,9091,194,191148,599303,065خرید فراورده های نفتي، کك و سوخت هسته ای

395,388,870829,7936,660,078541,8181,236,367خرید فلزات اساسي

467,05416,65717,65000خرید ساخت محصوالت فلزی

6,622,22260,170128,80200خرید خدمات فني و مهندسي

1,274,96414,33917,97500خرید فعالیتهای کمكي به نهادهای مالي واسط

84,765,798590,2992,181,777253,496392,702خرید محصوالت شیمیایي

5,274,00030,73378,68818,73920,977خرید مخابرات

68,151,758111,8571,572,63067,860786,804خرید مواد و محصوالت دارویي

3,755,0009,15147,8409,14315,533خرید واسطه گری های مالي و پولي

1,082,87810,88719,8585542خرید سایر

4,051,40033,146,6092,483,2827,880,549

سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدرفرابورس

1,197,576225,536227,93600خرید واسطه گری های مالي و پولي

20,600,000153,369331,51900خرید سرمایه گذاریها

290,00010,1297,01600خرید حمل و نقل آبي

00000خرید بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي

40,040,00026,8261,260,78326,726219,790خرید فعالیتهای کمكي به نهادهای مالي واسط

00000خرید الستیك و پالستیك

18,262,16617,153123,7228,12356,952خرید محصوالت شیمیایي

23,232,078103,061222,35316,70420,590خرید فلزات اساسي

1,363,117152,450141,6413,28110,613خرید فراورده های نفتي، کك و سوخت هسته ای

688,5242,314,97054,834307,945

4,739,92435,461,5792,538,1168,188,494جمع

مي شود (کسر)اضافه 

0000تعدیل بهای تمام شده

4,739,92435,461,5792,538,1168,188,494

سرمایه گذاری بلندمدت در سهام سریع المعامله در بازار14-1-2-

کاهش ارزش انباشتهبهای تمام شدهدرصد سرمایه گذاریتعداد سهاممنشاء ایجاد
خالص مبلغ 

دفتری
ارزش بازارخالص مبلغ دفتریارزش بازار

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالدرصد سهم

سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس

00.0000000خریدسیمان تهران 

00.0000000خریدسیمان شمال 

00.0000000خریدسرمایه گذاری خوارزمي 

00.0000000خریدسیمان صوفیان 

00.0000000خریدسپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

000000

000000سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدرفرابورس

000000

000000

1399/12/301398/12/29

1399/12/301398/12/29

1399/12/301398/12/29

1399/12/30

بانک

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه
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1398/12/29

گــــروه

گــروه

گـــروه



:سرمایه گذاری در سایر سهام به شرح زیر است14-2-
سرمایه گذاری جاری در سایر سهام14-2-1-

تعدادسهاممنشاء ایجاد
درصد سرمایه 

گذاری
بهای تمام شده

کاهش ارزش 

انباشته
ارزش بازارخالص مبلغ دفتریارزش بازارخالص مبلغ دفتری

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالدرصد

001,1000(1,100)110,000101,100خریدشرکت خدمات مالي حقوقي راهبر ایرانیان 

59,999,99222,25002,2504,128,5992,250313,852خریدشرکت بورس اوراق بهادار تهران 

3,858,64233158,5970158,597440,141194,175239,462خریدصندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان نگین شهر ری

9,487,5274642,430042,430073,586116,421خریدصندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان شمالغرب

002,854,56302,854,56301,398,5780خریدشرکت تامین سرمایه

0016,482016,4820170,4040خریدسایر سرمایه گذاری ها 

3,075,422(1,100)3,074,3224,568,7401,840,093669,735

سرمایه گذاری بلندمدت در سایر سهام14-2-2-

تعدادسهاممنشاء ایجاد
درصد سرمایه 

گذاری
بهای تمام شده

کاهش ارزش 

انباشته
ارزش بازارخالص مبلغ دفتریارزش بازارخالص مبلغ دفتری

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالدرصد

76,132,5005/115,517015,517205,55815,517205,558خریدسپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

59,199072,9100(5,432)0064,631خریدسرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت گروه سرمایه گذاری مسكن

9,1081,060,476392,609752,655(10,479)0019,587خریدسایر سرمایه گذاری ها 

0000(456)243,26476/49456خریدتولید مصالح ساختماني مدرن ایران 

0000(614)57,74533/3614خریدصنایع چوبي ایران 

0000(42)4,2002042خریداکوپال 

96015/694,80004,80004,8000خریدشرکت توسعه لویزان 

47,99940480048004800خریدآزاد راه تهران پردیس

1,303,2673/7245,58205,58205,5820خریدشرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران 

2,000,000102,00002,00002,0000خریدشرکت ساماندهي مطالبات

2,450,000,0009/81,494,84101,494,84101,494,8410خریدبانك قرض الحسنه مهر ایران

5,000,000103,23003,23003,2300خرید(فروش اموال مازاد  )شرکت فام 

23,766,0001/39818,314018,314018,3140خرید(شاپرک  )شرکت شبكه الكترونیكي 

9,800499,80009,80009,8000خریدصندوق ره آورد آباد مسكن

18,096202,41902,41902,4190خریدشرکت عمران و مسكن سازان استان کرمان

0000(955,996)10066955,996خرید*شرکت رویال استار دبي 

3,333,3321.6673,33403,33401,667نتیجه ادغامشرکت مدیریت بازار متشكل معامالت ارز ایران 

1,200,000,000100000000تاسیسشرکت گروه مالي بانك مسكن 

5,000,000100000000نتیجه ادغامشرکت آموزشي، ورزشي و رفاهي امید روشن پایتخت

26,449,200100000000تاسیسشرکت فناوری اطالعات ناواکو 

1,000100000000تاسیسشرکت خدمات پشتیباني بانك مسكن

500,000,000100000000تاسیسشرکت خدمات ارزی و صرافي بانك مسكن

2,601,643(973,019)1,628,6241,266,0342,024,169958,213

32

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

1398/12/29

1398/12/29

1399/12/30

1399/12/30

گــروه

گــروه



: سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به شرح زیر است14-3-

1399/12/301398/12/29نرخسودنوعاوراقمنشاء ایجادناشر

 میلیون ریال میلیون ریالدرصد

دولتوشرکتهایدولتي

200400,000مرابحهخریدوزارت جهاد کشاورزی

090,05990,059(716اخزا)اسناد خزانه اسالمي رد دیون دولت وزارت امور اقتصادی و دارایي 

015,0000(810اخزا)اسناد خزانه اسالمي رد دیون دولت وزارت امور اقتصادی و دارایي 

78156,032,8310-77-51-35اراد - اوراق بدهي دولتي خرید وزارت امور اقتصادی و دارایي 

701622,944,3460-64-58-54-52-45اراد - اوراق بدهي دولتي خرید وزارت امور اقتصادی و دارایي 

65178,263,0000-60-55-49اراد - اوراق بدهي دولتي خرید وزارت امور اقتصادی و دارایي 

18552,914213,627مشارکت خرید صندوق سرمایه گذاری مشترک بانك مسكن

20897,137267,983مشارکت خرید صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسكن

0142,3130مشارکت خرید صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

16121,183121,184و 18مرابحه خرید اوراق مرابحه 

17918,649و 21اجاره خرید اوراق اجاره 

0بانکها

سایرشرکتهاوصندوقهایسرمایهگذاری

185,902-23اسناد خزانهخریدتامین سرمایه بانك مسكن

237,65724,125-20اسناد خزانهخریدمهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن

23626,528500,604-20اسناد خزانهخریدگروه مالي بانك مسكن

-2314,235-20اسناد خزانهخریدکارگزاری بانك مسكن

1868,2921,028,305مشارکتخریداوراق مشارکت

0181,272,732855,307خریدصندوق سرمایه گذاری

3,5022,095-0خریدسرمایه گذاری در امتیاز تسهیالت مسكن

41,051,7383,707,840

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

33

گـــروه



سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله در بازار14-1-

.این بانك در سال مورد گزارش فاقد سرمایه گذاری جاری و بلند مدت در سهام سریع المعامله در بازار مي باشد

:سرمایه گذاری در سایر سهام به شرح زیر است14-2-

سرمایه گذاری جاری در سایر سهام14-2-1-

تعدادسهاممنشاء ایجاد
درصد 

سرمایه 
بهای تمام شده

کاهش ارزش 

انباشته

خالص مبلغ 

دفتری
ارزش بازارخالص مبلغ دفتریارزش بازار

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالدرصد

000000---سرمایه گذاری جاری

سرمایه گذاری بلندمدت  در سایر سهام14-2-

تعداد سهام منشاء ایجاد
    درصد      

سرمایه 
بهای تمام شده 

کاهش ارزش 

انباشته

خالص مبلغ 

دفتری
ارزش بازار

خالص مبلغ 

دفتری
ارزش بازار

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

0000(456)243,26476/49456خریدتولید مصالح ساختماني مدرن ایران 

0000(614)57,74533/3614خریدصنایع چوبي ایران 

0000(42)4,2002042خریداکوپال 

96015/694,80004,80004,8000خریدشرکت توسعه لویزان 

47,99940480048004800خریدآزاد راه تهران پردیس

1,303,2673/7245,58205,58205,5820خریدشرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران 

2,000,000102,00002,00002,0000خریدشرکت ساماندهي مطالبات

2,450,000,0009/81,494,84101,494,84101,494,8410خریدبانك قرض الحسنه مهر ایران

5,000,000103,23003,23003,2300خرید(فروش اموال مازاد  )شرکت فام 

23,766,0001/39818,314018,314018,3140خرید(شاپرک  )شرکت شبكه الكترونیكي 

9,800499,80009,80009,8000خریدصندوق ره آورد آباد مسكن

18,096202,41902,41902,4190خریدشرکت عمران و مسكن سازان استان کرمان

0000(955,996)10066955,996خرید*شرکت رویال استار دبي 

3,333,3321.6673,33403,33401,6670نتیجه ادغامشرکت مدیریت بازار متشكل معامالت ارز ایران 

1,200,000,0001001,199,70001,199,70001,199,7000تاسیسشرکت گروه مالي بانك مسكن 

5,000,0001005,00005,00005,0000نتیجه ادغامشرکت آموزشي، ورزشي و رفاهي امید روشن پایتخت

26,449,200100661,2300661,2300661,6210تاسیسشرکت فناوری اطالعات ناواکو 

1,000100100010001000تاسیسشرکت خدمات پشتیباني بانك مسكن

500,000,000100500,0000500,0000500,0000تاسیسشرکت خدمات ارزی و صرافي بانك مسكن

4,867,938(957,108)3,910,83003,909,5540

*
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1399/12/301398/12/29

. میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در دفاتر بانك لحاظ گردیده است956 مي باشد که از این بابت مبلغ 1389سرمایه گذاری در شرکت رویال استار دبي مربوط به سرمایه گذاری خارجي بانك در سال 

بانــک

بانــک



: سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به شرح زیر است-14-3

1399/12/301398/12/29نرخسودنوعاوراقمنشاءایجادناشر

 میلیون ریال میلیون ریالدرصد

دولتوشرکتهایدولتي

200400,000مرابحهخریدوزارت جهاد کشاورزی

090,05990,059(716اخزا)اسناد خزانه اسالمي رد دیون دولت وزارت امور اقتصادی و دارایي 

015,000(810اخزا)اسناد خزانه اسالمي رد دیون دولت وزارت امور اقتصادی و دارایي 

78156,032,831-77-51-35اراد - اوراق بدهي دولتي خرید وزارت امور اقتصادی و دارایي 

701622,944,346-64-58-54-52-45اراد - اوراق بدهي دولتي خرید وزارت امور اقتصادی و دارایي 

65178,263,000-60-55-49اراد - اوراق بدهي دولتي خرید وزارت امور اقتصادی و دارایي 

00بانکها

00سایرشرکتهاوصندوقهایسرمایهگذاری

37,345,236490,059جمعسرمایهگذاریدرسایراوراقبهادار

مطالباتازشرکتهایفرعيووابسته-15

خالصذخيرهمطالباتمشکوکالوصولماندهطلب

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

000مطالبات از شرکت های فرعي

26,722(407)27,129مطالبات از شرکت های وابسته 

26,722(407)27,129جمعمطالباتازشرکتهایفرعيووابسته

خالصذخيرهمطالباتمشکوکالوصولماندهطلب

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

876,089(13,341)889,431مطالبات از شرکت های فرعي

26,722(407)27,129مطالبات از شرکت های وابسته 

902,811(13,748)916,559جمعمطالباتازشرکتهایفرعيووابسته

 میلیون ریال

1,629,588

50,981

1,680,569

1398/12/29

گروه

1399/12/301398/12/29

خالص

 میلیون ریال

0

50,981

50,981

1399/12/30

خالص

بانــک

بانــک
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:مانده مطالبات بانك از شرکت های فرعي و وابسته بر اساس موضوع معامله في مابین به شرح زیر مي باشد15-1-

فروشدارایيهاو

سرمایهگذاریها

خریددارایيهاو

سرمایهگذاریها

خرید

خدمات

عليالحساب

دریافتي

عليالحساب

پرداختي

قرضالحسنه

فيمابين
سودسهامدریافتني

سودسهام

پرداختني
جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

000014,92600014,926شرکت صنایع چوبي ایران

000000000شرکت فروش اموال مازاد بانكها

0000111,43106,0000117,431شرکت امید روشن پایتخت

000000000بانك قرض الحسنه مهر ایران

000000000شرکت تامین نیروی انساني و خدمات پشتیباني بانك مسكن

00000022,000022,000شرکت خدمات ارزی و صرافي بانك مسكن

000000750,0000750,000شرکت گروه مالي بانك مسكن

0000001,00301,003شرکت عمران و مسكن سازان استان کرمان

00000011,200011,200شرکت ناواکو

000000000شرکت اکوپال

000000000شرکت تعاوني خدماتي پشتیباني بانك مسكن

000000000شرکت توسعه لویزان

000000000شرکت مشاوره رتبه بندی ایران

000000000شرکت پارچه بافي شیراز

000000000(شاپرک  )شرکت شبكه الكترونیكي 

0000126,3560790,2030916,559جمعمطالباتازشرکتهایفرعيووابسته

0معامالت (زیان)خالص سود

وابسته/نامشرکتفرعي
فروشدارایيهاو

سرمایهگذاریها

خریددارایيهاو

سرمایهگذاری

ها

خرید

خدمات

عليالحساب

دریافتي

عليالحساب

پرداختي

قرض

الحسنه

فيمابين

سودسهام

دریافتني

سودسهام

پرداختني
جمع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال

000014,92600014,926شرکت صنایع چوبي ایران

0000001,20001,200شرکت فروش اموال مازاد بانكها

0000108,86606,0000114,866شرکت امید روشن پایتخت

000000000بانك قرض الحسنه مهر ایران

000000000شرکت تامین نیروی انساني و خدمات پشتیباني بانك مسكن

00000017,000017,000شرکت خدمات ارزی و صرافي بانك مسكن

00001,187,5380335,00001,522,538شرکت گروه مالي بانك مسكن

0000009630963شرکت عمران و مسكن سازان استان کرمان

0000006,80006,800شرکت ناواکو

0000006090609شرکت اکوپال

000000000شرکت تعاوني خدماتي پشتیباني بانك مسكن

000000000شرکت توسعه لویزان

000000000شرکت مشاوره رتبه بندی ایران

000000000شرکت پارچه بافي شیراز

00000027,260027,260(شاپرک  )شرکت شبكه الكترونیكي 

00001,311,3300394,83101,706,162جمعمطالباتازشرکتهایفرعيووابسته

0معامالت (زیان)خالص سود

-15-1-1

:به شرح زیر است  (7-6موضوع یادداشت توضیحي )طبقه بندی مطالبات از شرکتهای فرعي و وابسته بر اساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار 15-2-

مشكوک الوصولسررسید گذشتهجاری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

889,43100مطالبات از شرکت های فرعي

27,12900مطالبات از شرکت های وابسته

خالص مطالبات از شرکت های فرعي و وابسته قبل از کسر 

ذخایرمطالبات مشكوک الوصول
916,55900

00(13,748.4)ذخیره عمومي مطالبات مشكوک الوصول

000ذخیره اخنصاصي مطالبات مشكوک الوصول

1399/12/30902,81100مانده در 

1398/12/291,680,56900مانده در 

(13,748)

0

902,811

1,680,569

0

0

889,431

27,129

916,559

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

0

جمع

وابسته/نامشرکتفرعي

1399/12/30

 افشا شده است60-3سود و زیان معامالت با شرکت های فرعي و وابسته به تفكیك در یادداشت 

1398/12/29

معوق

میلیون ریال

0

0
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0
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0

میلیون ریال



سایرحسابهایدریافتني-16

1398/12/29

ماندهطلب
ذخيرهمطالباتمشکوک

الوصول
خالصخالص

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

0000سود سهام دریافتني

0000سود تحقق یافته اوراق مشارکت

1,398,1541,012,575(21,292)1,419,446مطالبات از کارکنان

5,001,6393,148,792(9,826,014)14,827,653بدهكاران موقت

5,943,5114,670,190(90,510)6,034,021پیش پرداخت سود سهم دولت

14,111,62715,069,785(332,770)14,444,397حساب های دریافتني تجاری و غیر تجاری

0002,132اسناد دریافتني بلند مدت

26,454,93123,903,473(10,270,586)36,725,517جمعسایرحسابهایدریافتني

1398/12/29

ماندهطلب
ذخيرهمطالباتمشکوک

الوصول
خالصخالص

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

10000-16سود سهام دریافتني

0000سود تحقق یافته اوراق مشارکت

1,398,1541,012,575(21,292)1,419,446مطالبات از کارکنان

5,001,6393,148,792(9,826,014)214,827,653-16بدهكاران موقت

5,943,5114,670,190(90,510)6,034,021پیش پرداخت سود سهم دولت

12,343,3048,831,556(9,937,816)22,281,120جمعسایرحسابهایدریافتني

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي
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1399/12/30

37

1399/12/30

گروه

بانــک



بــانــک
مانده سود سهام دریافتني به استثنای سود شرکت های فرعي و وابسته به شرح زیر مي باشد:16-1-

شرکتهایبورسيوفرابورسي

سایرشرکتها

:بانك به شرح زیر مي باشد/ مانده بدهكاران موقت گروه 16-2-

اقالممرتبطباتسهيالت

هزینه های دادرسي و وصول مطالبات

پرداخت اقساط تسهیالت بصورت غیر حضوری

مانده بدهي معوق مشتریان 

کارمزد تمدید ضمانت نامه ها

چمع اقالم مرتبط با تسهیالت

اقالمغيرمرتبطباتسهيالت

بدهكاران بابت فروش دارایي ها

بدهكاران بابت فروش سرمایه گذاری ها

بدهكاران بابت سوء استفاده های مالي

بدهكاران موقت ارزی

وجوه پرداختي بابت پروژه های واگذار شده 

مطالبات از اشخاص ناشي از اعتبارات اسنادی

سود تحقق یافته وصول نشده

اسناد موقتي که باید برگشت داده شوند

پیش پرداخت برای هزینه های اداری غیر از بیمه

ودیعه های پرداختي جهت اموال اجاره ای

علي الحساب پرداختي به کارپردازان و پیمانكاران

صندوق بازنشستگي کارکنان

سایر بدهكاران  

جمع اقالم غیر مرتبط با تسهیالت

ماندهبدهکارانموقت

:به شرح زیر است  (7-6موضوع یادداشت توضیحي  )بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار  بانك طبقه بندی سایر حساب های دریافتني16-3-

جمعمشكوک الوصولمعوقسررسید گذشتهجاری

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

00000سود سهام دریافتني

00000سود تحقق یافته اوراق مشارکت

1,419,4460001,419,446مطالبات از کارکنان

5,077,806009,749,84714,827,653بدهكاران موقت

6,034,0210006,034,021پیش پرداخت سود سهم دولت

12,531,273009,749,84722,281,120خالص سایر حسابهای دریافتني قبل از کسر ذخیره مطالبات مشكوک الوصول

(187,969)000(187,969)ذخیره عمومي مطالبات مشكوک الوصول

(9,749,847)(9,749,847)000ذخیره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول

1399/12/3012,343,30400012,343,304مانده در 

1398/12/298,831,5560008,831,556مانده در 

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

8,731,487

میلیون ریال
1398/12/29

13,541,187

14,827,653

0

0

65,695

5,462,574

5,105

4,181

0

1,233,490

283,628

225,746

5,744

0

159,773

7,445,937

718,685

224,212

5,226

0

135,694

9,651,283

3,225

4,181

78,152

2,627,009

0

0

93,520

1,286,4661,285,549

2,391

1,277,022

0

6,971

1,276,948

0

6,210

1399/12/30

38

1399/12/301398/12/29
 میلیون ریال میلیون ریال

0
0
0

0
0
0

1399/12/30
 میلیون ریال

2,473

 مي باشد، که درحال حاضر قابلیت FIIB یوان چین از محل منابع این بانك نزد بانك 161.284.645 یورو و 22.204.439/01 میلیون لیر ترکیه، 70 میلیون ریال شامل مبالغ 9،651،282مبلغ * 

استفاده از این وجوه بنابر اظهار آن بانك یاد شده بدلیل تحریم های بین المللي و لغو مجوز فعالیت امكان پذیر نمي باشد، لذا مبالغ فوق از سرفصل حساب جاری نزد بانك های خارجي کسر و به 

 صد 1393/06/31حساب بدهكاران موقت ارزی منتقل گردید است و نیز دادخواستي از سوی این بانك تنظیم و به مراجع قضایي تسلیم گردیده که به پیشنهاد مجمع عمومي عادی ساالنه مورخ 

میلیون ریال مربوط به وجوه اماني نزد نهاد ریاست جمهوری مربوط به پرونده شرکت کوزو و شرکت 2,654 یورو معادل 13,972.41همچنین مبلغ . درصد ذخیره در حساب ها منظور گردیده است

. میلیون ریال مربوط به کارمزد شعبه مرکزی کیش مي باشد235 درهم امارات معادل 5,446.31سرمایه گذاری شهر جدید پرند و مبلغ 



دارایيهایثابتمشهود17-

اثاثهومنصوباتوسایلنقليهتاسيساتساختمانزمين

بهسازیو

نوسازیامالک

استيجاری

دارایيهایدر

دستتکميل

سفارشاتو

پيشپرداختهای

سرمایهای

اقالمسرمایهای

درانبار
جمع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

بهایتمامشده

1398/01/0110,356,3776,174,114746,794598,2895,107,475301,1872,719,208111,096367,12926,481,667ماندهدر

18,60152,2796,1516,920837,2940244,18284,459372,4081,622,295 افزایش طي سال مالي

0000000000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

(39,332)0000(21,799)(9,933)(7,600)00فروش رفته

(346,376)(382,672)(136,708)(654,133)36,077306,59343,997(569)653,263(212,224)نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/2910,162,7546,879,657744,776631,3526,229,563345,1842,309,25758,846356,86527,718,255ماندهدر

180149,09763,25123,935697,6560917,686296,0571,208,1873,356,049 افزایش طي سال مالي

0000000000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

(175,402)0(20)00(144,053)(3,378)(9,317)(17,150)(1,484)فروش رفته

(354,447)(1,015,159)(57,006)(2,976,995)341,7932,217,161112,30852,826905,48065,143نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/3010,503,2429,228,765911,018704,7367,688,646410,327249,948297,877549,89430,544,454ماندهدر

استهالکانباشتهوکاهشارزشانباشته

1398/01/0101,532,050504,569414,5993,334,691224,7940006,010,703ماندهدر

0390,99046,69837,882631,42985,7590001,192,759استهالک سال و کاهش ارزش

(28,619)0000(19,795)(5,193)(3,675)044فروش رفته

00025,156(310)30,164(2,025)(1,643)(1,030)0نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/2901,922,054545,949445,2643,976,490310,2437,199,999ماندهدر

0450,56627,05538,421793,88681,9760001,391,903استهالک سال و کاهش ارزش

(155,835)0000(138,547)(2,870)(6,199)(8,219)0فروش رفته

(21,591)000(1,165)(4,271)(78)(1,097)(14,980)0نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/3002,349,420565,708480,7374,627,557391,0530008,414,476ماندهدر

ارزشدفتری

1398/01/0110,356,3774,642,065242,225183,6891,772,78376,3932,719,208111,096367,12920,470,964در

1398/12/2910,162,7544,957,604198,827186,0882,253,07334,9412,309,25758,846356,86520,518,255در

1399/12/3010,503,2426,879,345345,311223,9983,061,08919,273249,948297,877549,89422,129,978در

. تجدید ارزیابي نگردیده است1399زمین و ساختمانهای گروه،درسال 17-1-

-17-2

شرحاقالم

زمین 

ساختمان

گــروه

0

0

0

1398/12/29

0

0

0

میلیون ریال

10,162,754

4,957,604

15,120,357

39

:مبلغ دفتری زمین و ساختمان های تجدید ارزیابي شده بر مبنای روش بهای تمام شده به شرح زیر است

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

برمبنایتجدیدارزیابيبرمبنایبهایتمامشدهبرمبنایتجدیدارزیابيبرمبنایبهایتمامشده

 میلیون ریال

10,503,242

6,879,345

17,382,587

میلیون ریال

1399/12/30

میلیون ریال



اثاثهومنصوباتوسایلنقليهتاسيساتساختمانزمين
بهسازیونوسازی

امالکاستيجاری

دارایيهایدر

دستتکميل

سفارشاتو

پيشپرداختهای

سرمایهای

اقالم

سرمایهایدر

انبار

جمع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

بهایتمامشده

1398/01/019,545,8765,626,237135,25898,0414,528,503301,1872,685,475109,550299,34923,329,476ماندهدر

08,5491,2240780,1190242,11969,934372,4081,474,353 افزایش طي سال مالي

0000000000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

(15,884)0000(15,884)0000فروش رفته

(371,941)(355,021)(130,282)(620,616)587,1021,04435,313278,74643,997(212,224)نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/299,333,6526,221,888137,527133,3545,571,484345,1842,306,97849,201316,73624,416,004ماندهدر

03,68390646,4730917,516282,3701,087,9472,937,998 افزایش طي سال مالي

0000000000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

(124,434)0000(122,211)(2,223)000فروش رفته

(14,353)(902,472)(58,248)(2,976,995)663,7812,239,205141,30020,821793,11165,143نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/309,997,4338,464,776278,836151,9526,888,857410,327247,499273,323502,21227,215,214ماندهدر

استهالکانباشتهوکاهشارزشانباشته

1398/01/0101,413,188126,84787,6343,057,577224,7940004,910,041ماندهدر

0355,7123,2564,253527,29685,759000976,276استهالک سال و کاهش ارزش

(14,262)0000(14,262)0000فروش رفته

00027,138(310)30,378(1,904)(40)(986)0نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/2901,767,914130,06489,9833,600,990310,2430005,899,193ماندهدر

0411,6213,9058,489683,87781,9760001,189,867استهالک سال و کاهش ارزش

(122,722)0000(120,498)(2,223)000فروش رفته

(5,261)000(1,165)(3,275)(101)142(862)0نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/3002,178,673134,11096,1474,161,094391,0530006,961,077ماندهدر

ارزشدفتری

1398/01/019,545,8764,213,0498,41110,4081,470,92576,3932,685,475109,550299,34918,419,435در

1398/12/299,333,6524,453,9747,46343,3721,970,49434,9412,306,97849,201316,73618,516,811در

1399/12/309,997,4336,286,103144,72655,8052,727,76319,273247,499273,323502,21220,254,137در

. تجدید ارزیابي نگردیده است1399زمین و ساختمانهای بانك، در سال 17-1-

-17-2

شرحاقالم

زمین 

ساختمان

. میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است9،872،060دارایي های ثابت مشهود بانك تا ارزش 17-3-

6,286,10304,453,9740

16,283,536013,787,6260

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال

9,997,43309,333,6520

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

13981397

بانــک

:مبلغ دفتری زمین و ساختمان های تجدید ارزیابي شده بر مبنای روش بهای تمام شده به شرح زیر است

40

برمبنایتجدیدارزیابيبرمبنایبهایتمامشدهبرمبنایتجدیدارزیابيبرمبنایبهایتمامشده



دارایيهاینامشهود-18

سرقفليمحلکسبو

پيشه
توسعهنرمافزارنرمافزار

حقامتيازاستفادهاز

خدماتعمومي
جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال

بهایتمامشده

1398/01/0116,306,908293,7470158,45916,759,115ماندهدر

0126,11203,544129,657 افزایش طي سال مالي

00000توسعه داخلي

00000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

00000فروش رفته

30,194005530,248نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/2916,337,102419,8600162,05816,919,020ماندهدر

1399/01/0116,337,102419,8600162,05816,919,020مانده در 

049,47606,12755,603 افزایش طي سال مالي

00000توسعه داخلي

00000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

(381.5)(5.6)0(375.9)0فروش رفته

0399205,860(5.0)205,466نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/3016,542,568468,9550168,57917,180,102ماندهدر

استهالکانباشتهوکاهشارزشانباشته

1398/01/010165,44700165,447ماندهدر

0116,72700116,727استهالک سال

00000زیان کاهش ارزش

00000فروش رفته

(60,049.6)00(60,049.6)0نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/290222,12500222,125ماندهدر

1399/01/010222,12500222,125مانده در 

0102,90100102,901استهالک سال

00000زیان کاهش ارزش

(305.1)00(305.1)0فروش رفته

(116.0)00(116.0)0نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/300324,60500324,605ماندهدر

ارزشدفتری

1398/01/0116,306,908128,3000158,45916,593,668در

1398/12/2916,337,102197,7350162,05816,696,895در

1399/12/3016,542,568144,3500168,57916,855,497در

18-1-
-18-2

شرحاقالم
برمبنایبهایتمام

شده

برمبنایتجدید

ارزیابي

برمبنایبهایتمام

شده

برمبنایتجدید

ارزیابي

میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

16,542,568016,337,1020سرقفلي محل کسب و پیشه

16,542,568016,337,1020

1399/12/301398/12/29

41

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

. تجدید ارزیابي نگردیده است1399سر قفلي محل کسب و پیشه، طي سال 
:مبلغ دفتری سرقفلي محل کسب و پیشه تجدید ارزیابي شده بر مبنای روش بهای تمام شده به شرح زیر است

گــروه



سرقفليمحلکسبو

پيشه
توسعهنرمافزارنرمافزار

حقامتيازاستفادهاز

خدماتعمومي
جمع

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال

بهایتمامشده

1398/01/0116,305,960256,3450147,41116,709,716ماندهدر

0121,67701,320122,997 افزایش طي سال مالي

00000توسعه داخلي

00000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

00000فروش رفته

30,194005530,248نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/2916,336,154378,0220148,78616,862,962ماندهدر

1399/01/0116,336,154378,0220148,78616,862,962ماندهدر

023,12703,44226,568 افزایش طي سال مالي

00000توسعه داخلي

00000ناشي از تجدید ارزیابي (کاهش)افزایش 

0001616فروش رفته

205,466002,160207,626نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/3016,541,620401,1490154,40417,097,173ماندهدر

استهالکانباشتهوکاهشارزشانباشته

1398/01/010145,87200145,872ماندهدر

0110,47300110,473استهالک سال

00000زیان کاهش ارزش

00000فروش رفته

(60,049.6)00(60,049.6)0نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1398/12/290196,29500196,295ماندهدر

1399/01/010196,29500196,295ماندهدر

093,5160093,516استهالک سال

00000زیان کاهش ارزش

00000فروش رفته

00000نقل وانتقاالت و سایر تغییرات

1399/12/300289,81100289,811ماندهدر

ارزشدفتری

1398/01/0116,305,960110,4730147,41116,563,844در

1398/12/2916,336,154181,7270148,78616,666,666در

1399/12/3016,541,620111,3380154,40416,807,362در

18-1-

-18-2

برمبنایتجدیدارزیابيبرمبنایبهایتمامشدهبرمبنایتجدیدارزیابيبرمبنایبهایتمامشدهشرحاقالم

میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

16,541,620016,336,1540سرقفلي محل کسب و پیشه

16,541,620016,336,1540

42

1398/12/29 1399/12/30

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

:مبلغ دفتری سرقفلي محل کسب و پیشه تجدید ارزیابي شده بر مبنای روش بهای تمام شده به شرح زیر است

. تجدید ارزیابي نگردیده است1399سر قفلي محل کسب و پیشه، طي سال 

بانک



سپردهقانوني-19

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریالمیلیون ریال

57,248,77033,747,084(ریال)-سپرده های شعب سرزمین اصلي- سپرده قانوني 

00(ارز)-سپرده های شعب سرزمین اصلي- سپرده قانوني 

00(ریال)-سپرده های شعب مناطق آزاد- سپرده قانوني  

00(ارز)-سپرده های شعب مناطق آزاد- سپرده قانوني  

00(ارز)-سپرده قانوني نزد بانك مرکزی سایر کشورها

57,248,77033,747,084جمعسپردهقانوني

-19-1

سایردارایيها-20

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

0000خالص بدهي مشتریان بابت اعتبارات اسنادی مدت دار

1286,2991,063,634286,2991,063,634-20امالک و مستغالت غیر عملیاتي 

24,934,6467,383,0127,539,5277,383,012-20وثایق تملیكي

116,65894,392116,65894,392ودیعه ساختمانهای استیجاری

2,229,812227,6402,229,812227,640پیش پرداخت مالیات*

0000پیش پرداخت اجاره شعب

260,657287,521260,657287,521صندوق بازنشستگي کارکنان بانك

0000موجودی ملزومات

21,95427,83721,95427,837طال و نقره

22,55619,67322,55619,673تمبر مالیاتي

12,559,1759,619,94200پروژه های در جریان تكمیل

6,379,0523,167,62500پروژه های تكمیل شده

0388,72100زمین نگهداری شده جهت ساخت یا فروش

577,343678,13900موجودی مواد و کاال

181,194501,80800سفارشات و پیش پرداخت ها

302,685157,97500سرقفلي

422,683353,984422,683353,984موجودی انبار کل

3,760,3462,932,24600سایر

32,055,06026,904,15010,900,1469,457,694جمعسایردارایيها

امالک و مستغالت غیر عملیاتي 20-1-

1399/12/301398/12/29
میلیون ریال میلیون ریال

1398/01/011,065,3371,082,440ماندهدر
848,9423,701خرید

(20,804)(1,626,277)فروش
1398/12/29288,0021,065,337ماندهناخالصدر

1,588790کاهش ارزش انباشته

(2,493)(3,291)استهالک انباشته

1399/12/30286,2991,063,634ماندهخالصدر

-20-1-1

-20-1-2

*

بــانــک/گـــروه

43

بانکمسکن
یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه

بــانــک گـــروه

 قانون پولي و بانكي و براساس نرخ های تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، محاسبه گردیده و مورد تایید بانك 14 ماده 3سپرده قانوني تودیع شده نزد بانك مرکزی در اجرای بند 

.مرکزی قرار گرفته است

بــانــک

. نمایش داده شده است 25 میلیون ریال در یادداشت 1.365.000میلیون ریال مي باشد که از این مبلغ3.594.812پیش پرداخت مالیات مبلغ 

این .  امالک و مستغالتي که در راستای موضع فعالیت بانك طبق اساسنامه نبوده و در یادداشت داراییهای ثابت و وثایق تملیكي نیز طبقه بندی نشده اند، در این بخش گزارش مي شود

.داراییها فارغ از زمان تحصیل در محاسبات حد مجاز داراییهای ثابت بانك منظور گردیده است

.شناسایي شده است ( 45یادداشت شماره  ) میلیون ریال در سایر درآمدها 23،186درآمد اجاره ناشي از سرمایه گذاری در امالک به مبلغ 



وثایق تملیكي20-2-

:ترکیب مانده وثایق تملیكي به شرح زیر است

1399/12/30واگذاریطيدوره/فروشتمليکشدهطيدوره1398/12/29ماهيت

 میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال

منقول

0000اثاثه

0000تجهیزات 

9,668009,668کاال

0000وسایط نقلیه

9,668009,668جمعوثایقتمليکيمنقول

غيرمنقول

3,092,707(102,381)(102,466)3,297,554مسكوني

3,694,951355,80404,050,755اداری/ تجاری 

325,0525,8990330,951کارخانه

055,445(341)55,786زمین

7,529,859(102,381)17,373,344258,896-2-20جمعوثایقتمليکيغيرمنقول

7,539,527(102,381)7,383,012258,896جمعوثایقتمليکي

00 کاهش ارزش انباشته

7,383,0127,539,527خالصوثایقتمليکي

70,637117,906ناشيازفروش(زیان)سود

:تجزیه سني مانده وثایق تملیكي غیر منقول به شرح زیر مي باشد 20-2-1-

1399/12/301398/12/29ماهیت

میلیون ریالمیلیون ریال

360,7213,814,381کمتر از یك سال از تاریخ تملیك

3,809,483626,606یك تا دو سال از تاریخ تملیك

3,359,6552,932,357بیش از دو  سال از تاریخ تملیك

7,529,8597,373,344

.  افشاء شده است45ناشي از فروش وثایق تملیكي در صورت سود و زیان منظور و در یادداشت شماره   (زیان)سود20-2-2-

بــانــک

بــانــک

44

بانکمسکن

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

1399اسفند30سالماليمنتهيبه



بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتباري-21

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالبانک مرکزي

3,488,53903,488,5390سپرده ریالی

79,890,04146,965,53379,890,04146,965,533ارز- سپرده دیداري

55,337,64830,424,18655,337,64830,424,186ارز-سپرده مدت دار

0000بدهی بابت اضافه برداشت در حساب جاري

0000بدهی بابت مابه التفاوت نرخ ارز

0000بدهی بابت حساب ذخیره ارزي

1497,111,274486,526,488497,111,274486,526,488-21ریال- تسهیالت دریافتی

0000ارز-تسهیالت دریافتی

0000سایر

635,827,501563,916,207635,827,501563,916,207جمع بدهي به بانک مرکزي

بانک ها و موسسات اعتباري داخلي

0000ریال-سپرده هاي دیداري

3,213,7513,750,1963,213,7513,750,196ارز-سپرده هاي دیداري

0000پرداخت چک هاي صادره بانک توسط سایر بانک ها

2,250,011246,12000ریال- تسهیالت دریافتی

0000ارز-تسهیالت دریافتی

0000سایر

5,463,7623,996,3163,213,7513,750,196جمع بدهي  به بانک ها و موسسات اعتباري داخلي

بانک هاي خارجي

0000سپرده هاي دیداري ریال

837495837495ارز-سپرده هاي دیداري

0000ارز- تسهیالت دریافتی 

0000(اضافه برداشت از حساب)بدهی درحسابجاري 

0000سایر

837495837495جمع بدهي به بانک هاي خارجي

641,292,100567,913,018639,042,089567,666,898جمع بدهي  به بانک ها و ساير موسسات اعتباري 

21-1-

45

بــانــک

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

گـــروه

 میلیارد ریال بابت اصل تسهیالت طرح مسکن مهر، 365،938که مبلغ .  درصد می باشد9 درصد تا 3 فقره تسهیالت با نرخ سود از 5تسهیالت دریافتی ریالی از بانک مرکزي شامل 

. میلیارد ریال بابت سود پرداختنی طرح مسکن مهر و مابقی بابت سود پرداختنی تسهیالت دریافتی غیر از مسکن مهر از بانک مرکزي می باشد130،653مبلغ 



سپرده هاي مشتريان   -22

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

مشتريان حقيقي

143,422,04333,627,35343,422,04333,627,353-22 سپرده هاي دیداري و مشابه

2112,211,323107,810,026112,211,323107,810,026-22سپرده هاي پس انداز و مشابه

34,291,6202,521,955914,834331,250-22سایر سپرده ها  و پیش دریافت ها 

159,924,987143,959,334156,548,201141,768,629جمع سپرده ها مشتريان حقيقي

مشتريان حقوقي

127,437,75318,888,64917,928,4137,351,175-22 سپرده هاي دیداري و مشابه

2140140140140-22سپرده هاي پس انداز و مشابه

0000سایر سپرده ها  و پیش دریافت ها 

27,437,89318,888,78917,928,5537,351,315جمع سپرده ها مشتريان حقوقي

187,362,879162,848,123174,476,754149,119,944جمع سپرده هاي مشتريان 

 سپرده هاي دیداري و مشابه مشتریان حقیقی و حقوقی22-1-

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

44,048,87224,801,04044,073,43225,239,191ریال- سپرده هاي قرض الحسنه جاري 

998,91601,006,059(9,428)ارز-سپرده هاي قرض الحسنه جاري 

4,479,2203,035,2374,479,2203,035,237انواع چکهاي بانکی فروخته شده

0000حساب جاري مشتریان نزد شعب خارج از کشور

0000ریال- حواله هاي عهده بانک 

0000ارز- حواله هاي عهده بانک 

58,00748,41658,00748,416ریال- وجوه اداره شده مصرف نشده 

0000ارز- وجوه اداره شده مصرف نشده 

22,141,66323,301,17512,598,33511,318,407ریال- بستانکاران موقت 

2,590231,9532,590231,953ارز-بستانکاران موقت 

138,544103,658138,544103,658ریال- مانده مطالبه نشده 

327194327194ارز-مانده مطالبه نشده 

:کسر می شود

(4,587)0(4,587)0(تسویه نشده)حساب پرداخت چک هاي فروخته شده بانک 

70,859,79652,516,00361,350,45640,978,528جمع  سپرده هاي ديداري و مشابه 

بــانــک

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

46

گـــروه

بــانــکگـــروه



سپرده هاي پس انداز و مشابه مشتریان حقیقی و حقوقی22-2-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

56,207,54639,198,773ریال- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 

3,931,8113,453,132ارز- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 

00شعب خارج- سپرده پس انداز 

00سپرده هاي قرض الحسنه ویژه جوانان

76,99342,776سپرده هاي قرض الحسنه ویژه مصرف نشده

1,292,198453,022حساب پس انداز کارکنان

00صندوق بازنشستگی کارکنان

50,702,91564,662,463سپرده هاي پس انداز مسکن

112,211,463107,810,166جمع سپرده هاي پس انداز و مشابه 

سایر سپرده ها و پیش دریافت ها 22-3-

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

910,860330,276910,860330,276ریال- سپرده نقدي ضمانتنامه ها 

0000ارز- سپرده نقدي ضمانتنامه ها

0000ریال- پیش دریافت اعتبارات اسنادي 

3,00003,0000ارز- پیش دریافت اعتبارات اسنادي 

13,377,7602,191,679974974-3-22سایر

4,291,6202,521,955914,834331,250جمع ساير سپرده ها و پيش دريافت ها 

-22-3-1
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بــانــکگـــروه

بــانــک/ گـــروه 

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

 میلیون ریال و پیش دریافت بابت 856ر763عمده مبلغ سایر  پیش دریافت هاي گروه ، مربوط به پیش دریافت از مشتریان بابت فروش واحد مسکونی به مبلغ 

.میلیون ریال است که متعلق به شرکت هاي فرعی گروه مالی بانک مسکن می باشد757ر193ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و نقل  کشور به مبلغ 



سود سهام پرداختني23-

سود نقدي هر 

سهم

سود سهام 

مصوب
1399سود سهام پرداختی طی سال 1398/12/29مانده در 

افزایش سرمایه از 

محل مطالبات

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالریال

0000سنوات قبل

1397/12/290000سال منتهی به 

0(355,423)1398/12/29355,4230سال منتهی به 

1399/12/30394,741000سال منتهی به 

0(355,423)0جمع

0(126,688)0234,794شرکتهاي فرعی سهم اقلیت

0(482,111)234,794جمع کل

سود نقدي هر 

سهم

سود سهام 

مصوب
1399سود سهام پرداختی طی سال 1399/01/01مانده در 

افزایش سرمایه از 

محل مطالبات

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالریال

000سنوات قبل

1399/12/2900000سال منتهی به 

000جمع

اوراق بدهي24-

تاریخ سررسیدتاریخ انتشار
نرخ سود علی 

قطعی/الحساب
13991398کسر اوراقمبلغ اسمی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالدرصد

0000اوراق مشارکت

0000اوراق صکوک

1399/04/231401/04/231610,000,00006,559,1500اوراق رهنی

10,000,00006,559,1500جمع

گــروه

بانــک

بانــک/گــروه

48

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

مانده در پایان سال

1399/12/30مانده خالص در 

 میلیون ریال

0

0

394,741

1399/12/30مانده خالص در 

 میلیون ریال

0

0

0

0

108,106

502,847

394,741



ذخيره ماليات عملكرد25-

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

1,904,3128,566,6561,365,0008,213,645مانده در ابتداي سال

870,625375,07800

55,354(6,790,098)0(6,848,645)

(415,612)(247,324)00

2,414,6791,904,3121,365,0001,365,000

(1,392,754)(1,406,780)(1,365,000)(1,365,000)

1,021,925497,53200مانده در پایان سال

-25-1

1398

ميليون ريال

مانده ذخيرهمانده ذخيره**تأديه شدهقطعيتشخيصيابرازي

در مرحله بدوي در اجراي قرار12,980,48803,232,794553,2470553,247553,247(19,995,288)1397

در مرحله بدوي در اجراي قرار53,011,362013,252,84000811,753811,753(11,475,895)1398

1399(17,159,629)00000000

(1,365,000)(1,365,000)

00

-25-2

بــانــک گـــروه

پیش پرداخت هاي مالیاتی

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

: به شرح زیر می باشد1399 تا 1397  قطعی و تسویه شده است و خالصه وضعیت مالیات پرداختنی براي سالهاي 1397مالیات بردرآمد بانک براي کلیه سالهاي قبل از 

نحوه تشخيصسال مالي

درآمد مشمول ماليات
ماليات

ميليون ريال - 1399

ابرازي (زيان)سود 

ذخیره مالیات عملکرد متعلقه

ذخیره مالیات عملکرد سال

اصالح مالیات عملکرد سنوات قبل

تادیه شده طی سال

پیش پرداخت هاي مالیاتی

49

.در مرحله هیات حل اختالف بدوي اعتراض نموده است 1398بانک نسبت به برگ تشخیص مالیاتی سال مالی 



ذخاير و ساير بدهي ها26-

تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی

بدهی به دولت

ریال - بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادي مدت دار 

ارز- بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار

سود و کارمزد پرداختنی

حق بیمه پرداختنی

مالیات هاي تکلیفی پرداختنی

اسناد پرداختنی

ذخیره بازخرید مرخصی

ذخیره هزینه هاي پرداختنی

حق عضویت پرداختنی صندوق ضمانت سپرده ها

اقالم در راه

تسهیالت دریافتی از محل حساب ذخیره ارزي

یارانه هاي قابل پرداخت قراردادهاي عاملیت وزارت مسکن

تفاوت سود علی الحساب و قطعی سنوات قبل

حواله هاي عهده شعب 

ذخیره سود جهت حسابهاي پس انداز مسکن انصرافی

صندوق غرامت فوت، تامین خسارت تسهیالت و مطالبات کارکنان بانک

بدهی مالیات قانون رفع موانع تولید 

ذخیره درآمد معوق طبقه معوق طبق دستور العمل بانک مرکزي

سایر ذخایر

جمع ذخاير و ساير بدهي ها

1,545,0000 1,545,0000

843,328843,3281,040,561 1,040,561

0908,175

50

بــانــک گـــروه

0

4,897,333

0

1,641,705

16,121,911

726,844

213,562

637,475

96,069

0

1,842,265

25,162,237

981,866

1,589,045

6,987,288

0

0

0

6,030,214

1399

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

171,111

612,506

41,461,948

527,107

1,437,046

726,844

875,421

636,378

805,559

61,671,460

1398

 میلیون ریال

0

0

8,270,831

3,595,018

0

0

 میلیون ریال

0

0

14,210,709

213,562

637,475

96,069171,111

689,220

41,538,662

875,421

636,378

0908,175

3,595,018

0

0

0

4,897,333

0

1,641,705

16,121,911

726,844

527,107

1,437,046

726,844

1399

 میلیون ریال

0

0

14,210,709

6,987,288

0

0

0

6,030,214

0

1,842,265

25,162,237

981,866

1,589,045

835,006

61,700,907

1398

 میلیون ریال

0

0

8,270,831



-27

ذخيره مزاياي پايان 

خدمت

ذخيره تعهدات 

بازنشستگي کارکنان
جمع

ذخيره مزاياي پايان 

خدمت

ذخيره تعهدات 

بازنشستگي کارکنان
جمع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

11,785,22524,277,52336,062,7487,285,81522,298,17429,583,989مانده در ابتداي سال

(1,369,214)(1,146,000)(223,214)(5,032,172)(4,625,349)(406,823)پرداخت شده طی سال

3,215,38003,215,3804,722,6243,125,3497,847,972ذخیره تامین شده طی سال

14,593,78219,652,17434,245,95611,785,22524,277,52336,062,748مانده در پایان سال

ذخيره مزاياي پايان 

خدمت

ذخيره تعهدات 

بازنشستگي کارکنان
جمع

ذخيره مزاياي پايان 

خدمت

ذخيره تعهدات 

بازنشستگي کارکنان
جمع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

11,371,74024,277,52335,649,2637,001,52422,298,17429,299,698مانده در ابتداي سال

(1,313,088)(1,146,000)(167,088)(4,918,446)(4,625,349)(293,097)پرداخت شده طی سال

2,921,00002,921,0004,537,3043,125,3497,662,652ذخیره تامین شده طی سال

13,999,64319,652,17433,651,81711,371,74024,277,52335,649,263مانده در پایان سال

حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري28-

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالسپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

1201,995,170120,360,822201,995,170120,360,822-28سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت

1470,735,768272,124,776472,542,658272,520,189-28سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت

1240,387,235297,846,094240,387,235297,846,094-28سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت ویژه

17,695,00011,900,0007,695,00011,900,000-28سپرده هاي سرمایه گذاري دریافتی از بانکها و موسسات اعتباري

920,813,174702,231,692922,620,064702,627,105جمع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

سود پرداختني سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

20000-28سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت

20000-28سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت

20000-28سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت ویژه

20000-28سپرده هاي سرمایه گذاري دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباري

0000جمع سود پرداختني سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

920,813,174702,231,692922,620,064702,627,105جمع حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري

1398

13991398

51

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

 ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگي کارکنان

1399

بــانــکگـــروه

گروه

بانک



به تفکیک ریال و ارزگروه سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار 28-1-

جمعارز ریالجمعارز ریال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

07,695,0007,695,00011,900,000011,900,000سپرده سرمایه گذاري دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباري

470,735,7680470,735,768272,124,7760272,124,776سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت عادي

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه

148,786,2110148,786,211133,706,9690133,706,969تا سه ماهه

45,412,726045,412,7261800180بیش از سه ماهه تا شش ماهه

46,188,299046,188,299164,138,9450164,138,945بیش از شش تا یک سال

سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت

104,872,9260104,872,92652,124,150052,124,150گواهی سپرده عام

000000گواهی سپرده خاص

72,027,897072,027,89766,765,310066,765,310یک ساله

25,091,113025,091,1135,61405,614دو ساله

4004040040سه ساله

800801980198چهار ساله

3,11303,1131,465,51001,465,510پنج ساله

913,118,1747,695,000920,813,174702,231,6920702,231,692جمع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 

 به تفکیک ریال و ارزبانکسپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار 28-1-

جمعارز ریالجمعارز ریال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

07,695,0007,695,00011,900,000011,900,000سپرده سرمایه گذاري دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباري

472,542,6580472,542,658272,520,1890272,520,189سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت عادي

0000سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه

148,786,2110148,786,211133,706,9690133,706,969تا سه ماهه

45,412,726045,412,7261800180بیش از سه ماهه تا شش ماهه

46,188,299046,188,299164,138,9450164,138,945بیش از شش ماه تا یکسال

سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت

104,872,9260104,872,92652,124,150052,124,150گواهی سپرده عام

000000گواهی سپرده خاص

72,027,897072,027,89766,765,310066,765,310یک ساله

25,091,113025,091,1135,61405,614دوساله

4004040040سه ساله

800801980198چهار ساله

3,11303,1131,465,51001,465,510پنج ساله

914,925,0647,695,000922,620,064702,627,1050702,627,105جمع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 

52

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
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13991398

13991398



برحسب زمان سررسید و نرخ سود بانـک سپرده هاي سرمایه گذاري بلند مدت28-1-1-

1398

جمعجمعدرصد و کمتر10 درصد13تا10 درصد16تا13 درصد19تا16 درصد22تا19درصد22بیش از 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

07,2788019007,37714,379سررسید شده

1399/12/300000000120,330,048

1400021108,678,34668,215,10900176,893,47616,360

14010025,079,3937,0790025,086,4720

14020357,8100007,84535

00000000 و پس از آن1403

07,333133,765,62968,222,20700201,995,170120,360,822جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت

1398/12/2901,506,45852,138,89466,715,47100120,360,822

-28-1-2

گواهی سپرده عام

گواهی سپرده خاص

یکساله

دو ساله 

سه ساله 

چهار ساله 

پنج ساله 

سپرده هاي کوتاه مدت عادي

سپرده هاي کوتاه مدت ویژه 

سپرده هاي سرمایه گذاري دریافتی از بانک ها و 

موسسات اعتباري

جمع سپرده هاي سرمايه گذاري ريالي

66,765,310

5,614

40

198

1,465,510

بانکگردش سپرده هاي سرمایه گذاري ریالی 

1399

1399/01/01مانده در 

 میلیون ریال

بازپرداخت سپرده ها

 میلیون ریال

297,846,094

702,627,105

سپرده هاي جذب شده طی سال

 میلیون ریال

25,845,848

29,128,635

0

0

7,342

4,767,539,350

965,340,160

6,306,224,706

11,900,000305,960,000

52,124,150

272,520,189

(4,043,135)

240,387,235

914,925,064

(317,860,000)0

0

(118)

(1,469,739)

(4,567,516,881)

(1,022,799,019)

25,091,113

40

80

3,113

472,542,658

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
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212,403,369(159,654,593)104,872,926

0000

(6,093,926,747)

1399/12/30مانده در 

 میلیون ریال

72,027,897 (20,583,261)



بانکگردش سپرده هاي سرمایه گذاري ارزي 28-1-3-

1398/12/29مانده در 
سپرده هاي جذب

 شده طی سال
1399/12/30مانده در 1399/01/01مانده در 1399/12/30مانده در بازپرداخت سپرده ها

معادل ریالیمعادل ریالیمبلغ ارزيمبلغ ارزيمبلغ ارزيمبلغ ارزي

میلیون ریالمیلیون ریالسپرده هاي بلند مدت

000000دالر 

000000یورو

000000درهم

سپرده هاي کوتاه مدت عادي و ويژه

000000

000000

000000

000000پوند انگلستان

سپرده ها ي سرمايه گذاري دريافتي از بانک ها و موسسات اعتباري

000000دالر

000000یورو

000000درهم

00جمع سپرده هاي سرمايه گذاري ارزي

: به شرح زیر می باشدبانکترکیب سپرده گذاران سپرده هاي سرمایه گذاري 28-1-4-

مبلغتعدادمبلغتعداد 

میلیون ریالسپرده گذارمیلیون ریالسپرده گذار

سپرده هاي ریالی

14,172201,036,73213,610156,839,639اشخاص حقوقی

8,637,656713,888,3328,134,299533,887,465اشخاص حقیقی

00511,900,000سپرده هاي سرمایه گذاري دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباري

8,651,828914,925,0648,147,914702,627,105جمع سپرده هاي ريالي

سپرده هاي ارزي

0000اشخاص حقوقی

0000اشخاص حقیقی

27,695,00000سپرده هاي سرمایه گذاري دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباري

27,695,00000جمع سپرده هاي ارزي
8,651,830922,620,0648,147,914702,627,105جمع سپرده هاي سرمايه گذاري
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دالر آمریکا 

یورو

درهم امارات 

13991398

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 



 به شرح زیر می باشدبانکسود پرداختنی سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار 28-2-

مانده در 

1399/01/01

سود علی الحساب 

طی دوره

تفاوت سود قطعی 

و علی الحساب

سود پرداختی طی 

دوره

مانده در 

1399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

030,370,912030,370,9120سپرده هاي کوتاه مدت عادي

034,440,449034,440,4490سپرده هاي کوتاه مدت ویژه

014,315,468014,315,4680گواهی سپرده عام

00000گواهی سپرده خاص

010,474,129010,474,1290سپرده هاي یکساله

01,564,81401,564,8140سپرده هاي دوساله

00000سپرده هاي سه ساله

00000سپرده هاي چهارساله

0139,3010139,3010سپرده هاي پنج ساله

0201,1610201,1610سپرده هاي سرمایه گذاري دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباري

0481,0000481,0000سپرده هاي ارزي

091,987,234091,987,2340جمع سود پرداختني سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

نسبت تسهيم 

مابه التفاوت 

سود قطعي و 

علي الحساب

متوسط نرخ سود 

علي الحساب طي 

*سال

مابه التفاوت نرخ 

قطعي تخصيص 

داده شده

نرخ قطعي

درصددرصددرصددرصد

سپرده هاي کوتاه مدت عادي

0000سپرده هاي کوتاه مدت ویژه

0000گواهی سپرده عام

0000گواهی سپرده خاص

0000سپرده هاي یکساله

0000سپرده هاي دوساله

0000سپرده هاي سه ساله

0000سپرده هاي چهارساله

0000سپرده هاي پنج ساله

0جمع

*

.سود علی الحساب و قطعی گواهی سپرده خاص مستقل از محاسبات مشاع می باشد**
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 هفته مانده سپرده هاي سرمایه گذاري52براساس میانگین 



سرمايه29-

تاريخ ثبت افزايش سرمايه
درصد افزايش 

سرمايه
محل افزايش سرمايهمبلغ سرمايه جديدمبلغ افزايش سرمايه

میلیون ریالمیلیون ریالدرصد 

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها1383/12/222424,139,2575,848,157

اندوخته سرمایه اي1387/6/16211,218,5007,066,657

سود انباشته1389/10/0110709,8007,776,457

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها1391/06/2029522,958,67730,735,134

1395 قانون بودجه سال35تبصره 1396/01/0716350,000,00080,735,134

بابت قسمتی از بدهی مسکن مهر1398/11/146250,000,000130,735,134

:ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است29-1-

درصد سهامتعداد سهامدرصد سهامتعداد سهام

يک درصد و باالتر

13,073,513,40010013,073,513,400100دولت جمهوري اسالمی ایران

13,073,513,400   10013,073,513,400100
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13991398

بوده است که طی چند مرحله درپایان  ( ریال10،000 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 584/8شامل تعداد ) میلیون ریال 5،848،157سرمایه بانک در بدو تاسیس مبلغ 

.افزایش یافته است ( ریال10،000 میلیون سهم به ارزش اسمی هرسهم 13،073/5شامل تعداد ) میلیون ریال 130،735،134  به شرح زیر به مبلغ 1398سال 



افزايش سرمايه در جريان30-

اندوخته صرف سهام31-

اندوخته قانوني32-

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

4,677,6554,581,7193,581,4363,581,436مانده در ابتداي سال

00(3,666)(29,579)تعدیالت 

240,36899,60200انتقال از سود قابل تخصیص

4,888,4444,677,6553,581,4363,581,436مانده در پایان سال قبل از کسر سهم اقلیت

00(472,997)(548,426)سهم اقلیت

000تعدیالت سهم اقلیت 

4,340,0184,204,6583,581,4363,581,436مانده در پایان سال

-32-1

ساير اندوخته ها33-

1399139813991398

 میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال

158,107158,107158,084158,084مانده در ابتداي سال

12,407000تعدیالت 

2,569,862000انتقال از سود قابل تخصیص

2,740,376158,107158,084158,084مانده در پایان سال قبل از کسر سهم اقلیت

000(17,115)سهم اقلیت 

0000تعدیالت سهم اقلیت 

2,723,261158,107158,084158,084مانده در پایان سال

-33-1

بانک مسكن

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
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 درصد سود خالص هر سال پس از کسر زیان هاي وارده در سال هاي قبل به عنوان اندوخته قانونی در 15 اساسنامه بانک، معادل 4 فصل 35 قانون پولی و بانکی و بند الف ماده33طبق مفاد بند الف ماده 

.منظور نمودن اندوخته قانونی تا زمانی که معادل سرمایه بانک شود، الزامی بوده و پس از آن اختیاري می باشد. نظر گرفته می شود

.تمام سهام بانک متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران می باشد لذا هیچگونه خرید و فروش سهام  صورت نمی پذیرد

گـــروه

بــانــک

ا  و به استناد اصل یکصدو سی و .ا. تصویب نامه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائی و بانک مرکزي ج1386/10/30هـ  مورخ 436ت/175043 بر اساس آئین نامه مصوبه شماره 

 آئین نامه فوق 6هشتم قانون اساسی و به منظور افزایش منابع و ارتقاء توان اعطاي تسهیالت  بانکها مقرر شد دارائیهاي غیر ضروري و اماکن رفاهی بانکها به بخش خصوصی واگذار گردد و طبق  ماده 

.پس از فروش کلیه داراییهاي غیر ضرور مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت دفتري دارائیهاي مذکور با رعایت تشریفات قانونی به حساب سرمایه بانک منظور گردد

.این بانک فاقد حساب سرمایه در جریان می باشد

57

بــانــک

گـــروه



سهم اقليت

13991398

 میلیون ریالمیلیون ریال

5,162,0524,806,548سهم از سرمایه

17,115472,997سهم از اندوخته قانونی 

548,4260سهم از سایر اندوخته ها 

215,752191,447تفاوت ارزش منصفانه تاریخ تحصیل 

2,096,123532,377سهم از سود انباشته

8,039,4686,003,369

مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها34-

اندوخته تسعير ارز35-

13981397
 میلیون ریال میلیون ریال

00تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي

00
00جمع 

00نتيجه تغييرات قانوني نرخ ارز
00تفاوت تسعير ارز 

سهام خزانه36-

بانک مسكن
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

بــانــک/ گـــروه 

58

قانون بودجه سال  (78)بند  (ب) با استناد جزء 1390 قانون برنامه سوم توسعه و در پایان سال 62 در اجراي ماده 1383زمین و ساختمان بانک در پایان سال 

مازاد .  در حسابها ثبت گردیده است1390 میلیارد ریال براي سال 22,959 و مبلغ 1383 میلیارد ریال براي سال 4,139، به قیمت تجدید ارزیابی و به مبلغ 1390

 میلیارد ریال طبق مقررات مذکور به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور 22,959 و 4,139 به ترتیب مبلغ 1390 و 1383حاصل از تجدید ارزیابی سالهاي 

.گردیده است

عملیات در کشور هاي خارجی

گـــروه

.با توجه به اینکه کلیه سهام بانک مربوط به دولت جمهوري اسالمی ایران می باشد لذا سهامی را تحت عنوان خزانه بازخرید ننموده است



درآمد تسهيالت اعطايي، سپرده گذاری و اوراق بدهي37-

 مشاع  مشاع 

 میلیون ریال میلیون ریال

1113,012,05199,772,551-37درآمد تسهیالت اعطایی 

212,960,888685,942-37درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی

125,972,940100,458,492جمع درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاری

درآمد تسهیالت اعطایی37-1-

جمعغیر مشاعمشاعجمعغیر مشاعمشاع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

82,518,70619,841,438102,360,1440102,360,14474,792,54414,149,01988,941,564088,941,564فروش اقساطی

13,542,642013,542,642013,542,6429,456,59609,456,59609,456,596جعاله

17,6541,44819,102019,1029,7051,62011,325011,325اجاره به شرط تملیک

86,792086,792086,79266,715066,715066,715مضاربه

7,727,1304,238,17111,965,302011,965,3026,062,9461,770,9197,833,86507,833,865مشارکت مدنی

0000047047047سلف

1,21201,21201,21200000خرید دین

2,213,07202,213,07202,213,0721,068,40701,068,40701,068,407مرابحه

0000000000استصناع

6,875,2751,639,6978,514,97308,514,9738,235,2853,692,14711,927,432011,927,432وجه التزام 

0000001,814,8051,814,80501,814,805وجه التزام بدهکاران اعتبارات اسنادی

0000000000وجه التزام بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده

29,566029,566029,56680,306080,306080,306سایر 

113,012,05125,720,755138,732,8060138,732,80699,772,55121,428,510121,201,0610121,201,061جمع درآمد تسهيالت اعطايي

درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی37-2-

جمعغیر مشاعمشاعجمعغیر مشاعمشاع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

0454,269454,2690454,2690280,117280,1170280,117(سهم سپرده گذاران و بانک)جایزه سپرده قانونی 

9,436,84809,436,84878,1529,515,000392,7300392,7300392,730سود سپرده های مدت دار نزد بانکها

3,524,0411,671,8255,195,86605,195,866293,211859,2871,152,49801,152,498سود گواهی سپرده، اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی

0000000000درآمد صندوق های مشاع با درآمد ثابت

12,960,8882,126,09415,086,98378,15215,165,135685,9421,139,4041,825,34501,825,345جمع درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهي

1398/12/29

جمع

 میلیون ریال

121,201,061

1,825,345 1,139,404

21,428,510

 میلیون ریال

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
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1399/12/301398/12/29

 غیرمشاع 

 میلیون ریال

1399/12/30

25,720,755

گــروه
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1399/12/301398/12/29

 ریال
جمع(غیر مشاع)ارز 

 ریال
جمع(غیر مشاع)ارز 

جمع

22,567,914

جمع

 میلیون ریال

2,204,246

27,925,001

 ریال

 غیرمشاع 

15,165,135

(غیرمشاع)ارز 

138,732,806

 ریال
جمع(غیر مشاع)ارز 

153,897,940123,026,407



 مشاع  مشاع 

 میلیون ریال میلیون ریال

1113,716,389100,448,553-37درآمد تسهیالت اعطایی  

212,960,888685,941-37درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی

126,677,277101,134,493جمع درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاری

درآمد تسهیالت اعطایی 37-1-

جمعغیر مشاعمشاعجمعغیر مشاعمشاع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

82,518,70619,841,438102,360,1440102,360,144074,792,544014,149,01988,941,5640088,941,564فروش اقساطی

13,542,642013,542,642013,542,64209,456,596009,456,596009,456,596جعاله

17,6541,44819,102019,10209,70501,62011,3250011,325اجاره به شرط تملیک

86,792086,792086,792066,7150066,7150066,715مضاربه

8,431,4684,238,17112,669,640012,669,64006,738,94801,770,9198,509,867008,509,867مشارکت مدنی

0000004700470047سلف

1,21201,21201,21200000000خرید دین

2,213,07202,213,07202,213,07201,068,407001,068,407001,068,407مرابحه

0000000000000استصناع

6,875,2751,639,6978,514,97308,514,97308,235,28503,692,14711,927,4320011,927,432وجه التزام

000000001,814,8051,814,805001,814,805وجه التزام بدهکاران اعتبارات اسنادی

0000000000000وجه التزام بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده

29,566029,566029,566080,3060080,3060080,306سایر 

113,716,38925,720,755139,437,1440139,437,144100,448,553021,428,510121,877,06300121,877,063جمع درآمد تسهيالت اعطايي

 

درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی37-2-

جمعغیر مشاعمشاعجمعغیر مشاعمشاع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

0454,269454,2690454,269000280,117280,11700280,117(سهم سپرده گذاران و بانک)جایزه سپرده قانونی 

9,436,84709,436,84778,1529,514,9990392,72900392,72900392,729سود سپرده های مدت دار نزد بانکها

3,524,04103,524,04103,524,0410293,21100293,21100293,211سود گواهی سپرده، اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی

0000000000درآمد صندوق های مشاع با درآمد ثابت

12,960,888454,26913,415,15778,15213,493,309685,941280,117966,0570966,057جمع درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهي 

122,843,121

1398/12/29

جمع غیرمشاع 
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1399/12/30

 ریال
جمع(غیر مشاع)ارز 

1398/12/29

 ریال
جمع(غیر مشاع)ارز 

1399/12/301398/12/29

152,930,453

 میلیون ریال میلیون ریال

139,437,144121,877,063

280,117966,057

 ریال
جمع(غیر مشاع)ارز 

 ریال
جمع(غیر مشاع)ارز 

بانــک

بانک مسکن
يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

1399/12/30

 غیرمشاع 

 میلیون ریال

25,720,755

532,421

26,253,176

جمع

 میلیون ریال

21,708,627

13,493,309

21,428,510



سرمايه گذاری ها (زيان)خالص سود 38-

جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

تحقق يافته سرمايه گذاری ها (زيان)سود 

11,161,13701,161,1371,161,53101,161,531-38سود  سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

حاصل از فروش سهام شرکتها و صندوق های  (زیان)سود 

سرمایه گذاری
38-23,854,21703,854,2171,309,06801,309,068

5,015,35405,015,3542,470,59902,470,599تحقق يافته سرمايه گذاری ها (زيان)جمع سود 

ارزش سرمايه گذاری ها  (کاهش)افزايش  (زيان)سود 

000000ارزش سرمایه گذاریها  (کاهش)افزایش  (زیان)خالص سود 

5,015,35405,015,3542,470,59902,470,599سرمايه گذاری ها (زيان)خالص سود 

:سود سهام شرکتها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیک می شود38-1-

جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

000000سرمایه گذاریها

144,3520144,3528,64008,640فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

000000سیمان، آهک و گچ

144,3520144,3528,64008,640سود سهام سرمايه گذاری های بلند مدت

0002,02502,025واسطه گری های مالی و پولی

0003410341سایر واسطه گری های مالی 

284,5390284,539354,9660354,966استخراج کانه های فلزی

69,328069,32835,839035,839سیمان، آهک و گچ

00037,685037,685شرکتهای چند رشته ای صنعتی

63,915063,91539,087039,087مواد و محصوالت دارویی

000000عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

288,1550288,15564,864064,864فلزات اساسی

132,5100132,510522,5410522,541سرمایه گذاریها

76,292076,29220,738020,738فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای 

0007980798فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

0001,58601,586رایانه و فعالیت های وابسته به آن

73,739073,73960,487060,487محصوالت شیمیایی

0004770477خودرو و ساخت قطعات

14,122014,12211,457011,457انبوه سازی، امالك و مستغالت

14,185014,185000سایر

1,016,78501,016,7851,152,89101,152,891سود سهام سرمايه گذاری های کوتاه مدت

000000صندوق ره آورد آباد

000000سود واحدهای صندوق سرمايه گذاری

1,161,13701,161,1371,161,53101,161,531سود سهام شرکتها و واحدهای صندوق های سرمايه گذاری

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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1398/12/29

1398/12/29

1399/12/30

1399/12/30

گــروه



گـــروه

:حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری شرکت ها به شرح زیر است (زیان)سود 38-2-

1398/12/29

(زیان)سود(زیان)سودخالص ارزش فروشارزش دفتریتعداد سهام

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالسهم

(مشاع)ريال- حاصل از فروش سهام شرکت ها  (زيان)سود 

056,437210,812154,3750استخراج کانه های فلزی

0214,3332,073,0901,858,757408,505انبوه سازی، امالك و مستغالت

00005,090خدمات فنی و مهندسی

000042,251پیمانکاری صنعتی 

02,2643,5831,3190خودرو و ساخت قطعات

(187)010,37152,46442,093سایر واسطه گریهای مالی

000024,512سرمایه گذاریها

00002,218مواد و محصوالت دارویی

045,609476,356430,747552,188سیمان، آهک و گچ

000042عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

(33)0139,6391,223,0791,083,440صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 

062,630315,497252,8678,616فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

01,73830,39028,6520محصوالت شیمیایی

00002,687مخابرات 

0000واسطه گری های مالی و پولی

000013,751بانکها و موسسات اعتباری

0000محصوالت کاغذی

001,8151,815134,274سود ناشی از فروش سایر سرمایه گذاریها توسط گروه سرمایه گذاری مسکن 

001521526,541سود ناشی از فروش سایر سرمایه گذاریها توسط کارگزاری بانک مسکن

(5,929)000هزینه های فروش سهام: کسر میشود

0019,773سودوزیان ارزش سبدسهام سرمایه گذاری 

533,0214,387,2383,854,2171,214,299

(مشاع)ريال- حاصل از فروش صندوق های سرمايه گذاری  (زيان)سود

000094,769صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

00094,769

(غيرمشاع)ارز-حاصل از فروش سهام شرکت ها  (زيان)سود 

00000

(غيرمشاع)ارز-حاصل از فروش صندوق های سرمايه گذاری (زيان)سود 

00000

0533,0214,387,2383,854,2171,309,068

1399/12/30

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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سرمايه گذاری ها (زيان)خالص سود 38-

جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

تحقق يافته سرمايه گذاری ها (زيان)سود 

1919,1330919,133485,9850485,985-38سود  سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

000000حاصل از فروش سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری (زیان)سود 

919,1330919,133485,9850485,985تحقق يافته سرمايه گذاری ها (زيان)جمع سود 

ارزش سرمايه گذاری ها  (کاهش)افزايش  (زيان)سود 

000000ارزش سرمایه گذاریها  (کاهش)افزایش  (زیان)خالص سود 

919,1330919,133485,9850485,985سرمايه گذاری ها (زيان)خالص سود 

:سود سهام شرکتها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیک می شود38-1-

جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ریال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

سود سهام سرمايه گذاری های بلند مدت

3203251051ساماندهی مطالبات معوق

2,33302,3332,00302,003صندوق ره آورد آباد

2,17802,1781,33001,330(فروش اموال مازاد  )شرکت فام 

58,282058,28224,841024,841بانک قرض الحسنه مهر ایران

67806782,20602,206شرکت آزاد راه تهران پردیس

67,448067,44864,671064,671توسعه لویزان

1,48601,4863,72403,724شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران 

00027,260027,260(شاپرك  )شرکت شبکه الکترونیکی 

0007130713اکوپال

400403860386شرکت عمران و مسکن سازان کرمان

14,063014,0636,80006,800ناواکو

750,0000750,000335,0000335,000گروه مالی بانک مسکن

3303300شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز

22,000022,00017,00017,000شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن

56056000شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

919,1330919,133485,9850485,985سود سهام سرمایه گذاری های کوتاه مدت

000000سود واحدهای صندوق سرمایه گذاری

919,1330919,133485,9850485,985سود  سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری

:حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری شرکت ها به شرح زیر است (زیان)سود 38-2-

1398/12/29

(زیان)سود(زیان)سودخالص ارزش فروشارزش دفتریتعداد سهام

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالسهم

00000(مشاع)ريال- حاصل از فروش سهام شرکت ها  (زيان)سود 

00000(مشاع)ريال-حاصل از فروش صندوق های سرمايه گذاری (زيان)سود 

00000(غيرمشاع)ارز-حاصل از فروش سهام شرکت ها  (زيان)سود 

00000(غيرمشاع)ارز-حاصل از فروش صندوق های سرمايه گذاری (زيان)سود 

00000جمع کل

:ارزش سرمایه گذاریها به شرح زیر است (کاهش)افزایش  (زیان)سود 38-3-

1398/12/29
واحد سرمایه /تعداد سهام

گذاری
(زیان)سود(زیان)سودخالص ارزش فروشارزش دفتری

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالسهم

00000(مشاع)ریال-ارزش سرمایه گذاری ها  (کاهش)افزایش  (زیان)سود 

00000(غیرمشاع)ارز-ارزش سرمایه گذاری ها  (کاهش)افزایش  (زیان)سود 

00000جمع کل

1399/12/30

1399/12/30
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1399/12/301398/12/29

1399/12/30

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

1398/12/29

بانــک



هزينه سود سپرده ها -39

(تجدید ارائه شده)

1398شرح

میلیون ریال

درآمدهای مشاع 

1113,716,389100,448,553-37درآمد تسهيالت اعطايي 

212,960,888685,941-37درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهي

38919,133485,985سرمايه گذاری ها (زيان)خالص سود 

127,596,410101,620,479جمع درآمدهای مشاع

(4,396,564)(14,624,391)1-39سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع

سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق 

الوکاله
112,972,01997,223,915

(18,490,250)(22,983,520)2-39حق الوکاله 

89,988,49978,733,665سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع

3454,269280,117-39جايزه سپرده قانوني سپرده های سرمايه گذاری

جبران هزينه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف 

مشاع
39-400

90,442,76879,013,782سود قطعي تعلق گرفته به سپرده های سرمايه گذاری

00سود گواهي سپرده های خاص  

481,000310,088سود سپرده های ارزی 

90,923,76779,323,870جمع هزينه سود سپرده ها 

به   (مازاد سود پرداختي)مابه التفاوت سود قابل پرداخت 

سپرده گذاران
40(1,063,467)(1,820,914)

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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1399

میلیون ریال



سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع39-1-

: از درآمدهای مشاع به شرح ذیل محاسبه شده استبانکسهم منابع 

سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع39-1-1-

درآمدهای مشاعسال مالي
سهم منابع بانک از 

درآمدهای مشاع

 میلیون ریال میلیون ریال

1399/12/30127,596,41014,622,549

1398/12/29101,620,4794,400,167

*

توزیع منابع و مصارف مشاع بین سپرده گذاران و بانک39-1-2-

توضيحات

 هفته52میانگین 865,292,327644,213,251( 39-1-2-1 )میانگین مصارف مشاع 

 هفته52میانگین 802,249,589637,779,071(39-1-2-2)میانگین مانده سپرده های سرمایه گذاری 

 هفته52میانگین (21,437,413)(36,132,257)کسر می شود سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری

(616,341,659)(766,117,332)منابع آزاد سپرده های سرمایه گذاری

مازاد منابع آزاد سپرده های )سهم منابع بانک از مصارف مشاع 

(سرمايه گذاری
99,174,99427,871,592

*

میانگین مصارف مشاع39-1-2-1-

1399/12/301398/12/29

(ميانگين)  مبلغ (ميانگين)  مبلغ اقالم مصارف مشاع

 میلیون ریال  میلیون ریال

805,140,202641,269,602خالص مصارف مربوط به تسهیالت 

49,057,5961,943,065خالص مصارف مربوط به سپرده نزد سایر بانکها

11,094,5291,000,583خالص مصارف مربوط به سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

865,292,327644,213,251جمع مصارف مربوط به عمليات مشاع 

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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.در صورتی که مصارف مشاع  از مجموع منابع آزاد سپرده های سرمایه گذاری کمتر باشد، منابع بانک و به تبع آن سهم بانک از درآمدهای مشاع صفر خواهد بود

نسبت منابع بانک به جمع مصارف

درصد

11.46%

4.33%

در صورتی که مجموع منابع آزاد سپرده های سرمایه گذاری بیش از مصارف مشاع باشد، به مازاد آن، مازاد منابع . سهم منابع بانک از مصارف مشاع عبارتست از مصارف مشاع به کسر منابع آزاد سپرده های سرمایه گذاری

.آزاد سپرده های سرمایه گذاری اطالق می گردد

میلیون ریال
شرح

1399/12/30

میلیون ریال

1398/12/29



: به شرح ذیل است بانکمیانگین سپرده های سرمایه گذاری39-1-2-2-

سپرده های سرمايه گذاری

سپرده های کوتاه مدت عادی

سپرده های کوتاه مدت ویژه

گواهی سپرده عام

یکساله

دو ساله

سه ساله

چهار ساله

پنج ساله

سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری

میانگین سپرده های سرمایه گذاری 

حق الوکاله39-2-

میانگین منابع آزاد سپرده گذاران* نرخ حق الوکاله =  مبلغ حق الوکاله 

(22,983,520)=3%*

حق الوکاله اعالم شده39-2-1-

میلیون ریال- مبلغ درصد- نرخ میلیون ریال- مبلغ درصد- نرخ 

310,811,295310,811,295حداکثر سپرده های کوتاه مدت عادی

37,682,22737,682,227حداکثر سپرده های کوتاه مدت ویژه

315,402315,402حداکثر گواهی سپرده عام

34,179,70034,179,700حداکثر یکساله

3242,5613242,561حداکثر دو ساله

3131حداکثر سه ساله

3333حداکثر چهار ساله

34,64634,646حداکثر پنج ساله

3030حداکثر (سهم مستخدم)پس انداز کارکنان دولت 

3030حداکثر (سهم دولت)پس انداز کارکنان دولت 

347,686347,686حداکثر سپرده های مدت دار بانکها  و سایر موسسات اعتباری

22,983,52022,983,520

:جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد39-3-

شرح

میانگین سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری

جایزه سپرده قانونی

. درصد اعالم گردیده بود، محاسبه شده است3 که معادل حداکثر 1398/11/07 براساس صورتجلسه مورخ 1399برای سال مالی بانک حق الوکاله 
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1399/12/30

میلیون ریال (میانگین)مبلغ

373,834,037

263,139,818

84,179,274

69,762,943

8,942,263

40

105

801,590

1,589,519

1399/12/30

 میلیون ریال

36,132,257

454,269

حق الوکاله اعالم شده

(766,117,332)

1398/12/29

 میلیون ریال

21,437,413

280,117

حق الوکاله اعمال شده

12,513,077

637,779,071

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

55,590,902

1,468

227

3,429

3,851,614

1398/12/29

میلیون ریال (میانگین)مبلغ

252,472,223

261,221,980

52,124,150

802,249,589



جبران هزينه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع39-4-

:به شرح زیر محاسبه می شودبانک  جبران هزینه مازاد منابع سپرده گذاران 1394/03/20 مورخ  94/69383طبق بخشنامه شماره 

درآمدهای مشاع

میانگین مصارف مشاع

127,596,410
865,292,327

ريالي- سود علي الحساب پرداختي به سپرده های سرمايه گذاری 39-5-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

30,192,11428,821,043سپرده های کوتاه مدت عادی

34,440,44923,164,902سپرده های کوتاه مدت ویژه

0سپرده های بلندمدت

14,315,4688,478,058گواهی سپرده عام

10,474,12910,918,354یک  ساله

1,564,814222دو ساله

02,516سه ساله

019,432چهار ساله

139,3011,724,159پنج ساله

201,161551,104سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری

91,327,43673,679,790جمع سود علي الحساب پرداختي به سپرده های سرمايه گذاری

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

30,370,91221,537,198سپرده های کوتاه مدت عادی

34,440,44939,131,012سپرده های کوتاه مدت ویژه

00سپرده های بلندمدت

14,315,4686,459,808گواهی سپرده عام

10,474,12910,661,667یک  ساله

1,564,81420دو ساله

038سه ساله

0724چهار ساله

139,301813,632پنج ساله

201,1612,230,597سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری

4091,506,23480,834,696جمع سود علي الحساب پرداختي به سپرده های سرمايه گذاری

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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0=×

× = 0

مازاد منابع آزاد سپرده های سرمایه گذاری به مصارف مشاع

0

گــروه

بانــک



با هزينه سود سپرده های سرمايه گذاری (ريالي)صورت تطبيق سود علي الحساب پرداختي سپرده های سرمايه گذاری 40-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریالمیلیون ریال

90,442,76879,013,782سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری

(80,834,696)(91,506,234)5-39سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری

به (مازاد سود پرداختي)ما به التفاوت سود قابل پرداخت 

سپرده گذاران
(1,063,467)(1,820,914)

درآمد کارمزد 41-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

11,166,212580,610-41خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه

29,78624,581 اعتبارات اسنادی گشایش یافته

284,121182,345ضمانتنامه های صادره

00عملیات ارزی

9,3939,505وجوه اداره شده

24,64930,644حواله های بانکی

502,058483,233ارزیابی وثایق

00بررسی پرونده های اعتباری مشتریان

00آبونمان کارت اعتباری

1,106,6091,183,564طرح شتاب

00حق الوکاله دریافتی از دارندگان گواهی سپرده خاص

1,273800کارمزد نگهداری حسابهای دولتی

408,983469,508خدمات مربوط به تغییر در شرایط قرارداد

625,571351,500(.. صدور کارت، بانکداری الکترونیکی و )ارائه انواع خدمات بانکی 

121,75591,553ارائه خدمات به اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت

7,2433,591ارائه خدمات اخذ استعالم و انواع گزارشات مرتبط با رتبه بندی مشتریان

64,98460,609کارمزد تمدید قراردادهای تسهیالت عقود مشارکتی

201,844188,384 سایر خدمات

4,554,4813,660,427

:خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه به شرح ذیل می باشد41-1-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریالمیلیون ریال

2,184,7581,272,277کارمزد دریافتی تسهیالت اعطایی قرض الحسنه

(691,667)(1,018,546)هزینه جوایز تجهیز سپرده های قرض الحسنه

1,166,212580,610خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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بــانــک

بـانـــک



هزينه کارمزد 42-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریالمیلیون ریال

1,165,0451,102,883کارمزد طرح شتاب

POS550,540354,929کارمزد بابت 

00کارمزد اتاق پایاپای

3,395,8591,069,312کارمزد پرداختی به کارگزاران خارجی

1,188,894985,139کارمزد پرداختی به شرکتها بابت خدمات انجام شده

38,98932,970حق الزحمه پرداختی بابت ارزیابی  واحدهای غیر منقول

37,6749,991سایر

6,377,0023,555,225

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریالمیلیون ریال

1,165,0451,102,883کارمزد طرح شتاب

POS550,540354,929کارمزد بابت 

00کارمزد اتاق پایاپای

3,395,8591,069,312کارمزدپرداختی به کارگزاران خارجی

1,188,894992,720کارمزد پرداختی به شرکتها بابت خدمات انجام شده

38,98932,970حق الزحمه پرداختی بابت ارزیابی  واحدهای غیر منقول

37,6749,991سایر

6,377,0023,562,806

مبادالت و معامالت ارزی  (زيان)خالص سود 43-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

511,850سود خرید و فروش ارز

3,451,824(5,484,650)سود تسعیر ارز

(5,484,645)3,463,673

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

511,850سود خرید و فروش ارز

3,449,639(5,484,650)زیان تسعیر ارز

(5,484,645)3,461,488

بانک مسکن
يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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گــروه

بانــک

گــروه

بانــک

 190،000، مبلغ 1399ا، مبنای تسعیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال .ا. بانک مرکزی ج1400/02/11 مورخ 00/37873طبق بخشنامه شماره 

 99/417374 مطابق بخشنامه شماره 1398ضمناً مبنای تسعیر اقالم مذکور در پایان سال .  ریال برای هر دالر آمریکا تعیین گردید159،000ریال برای هر یورو و مبلغ 

. ریال بوده است90،000 و 102،000ا، به ترتیب مبالغ .ا. بانک مرکزی ج1399/12/25مورخ 



ساير درآمدهای عملياتي44-

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

0000شعب خارج از کشور (زیان)سود 

0000برگشت ذخایر مطالبات مشکوك الوصول

319319درآمد سوئیفت

0000درآمد ناشی از خدمات بانکی ارائه شده به شرکتهای بیمه

5,675,4801,903,97100درآمد عملیاتی شرکتها

5,675,4831,903,990319

خالص ساير درآمدها و هزينه ها45-

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

(227,741)3,286,157(227,741)13,286,157-45حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود (زیان )سود

117,90670,637117,90670,637حاصل از فروش وثایق تملیکی (زیان)سود 

5,60123,18635,896(22,698)اجاره دریافتی

0000(سهم سال جاری)جریمه مالیات عملکرد 

16,20310,04216,20310,042فروش ضایعات

(129,017)(177,250)(129,017)(177,250) اصالحات سالهای گذشته غیر از تسهیالت

(1,112)0(1,112)0هزینه ذخیره کاهش ارزش سهام

(119,861)21,179,130728,892517,471-45سایر

4,399,447457,3023,783,672(361,156)

:حاصل از فروش دارایی های ثابت بانک به شرح زیر است (زیان)سود 45-1-

1398/12/29

(زیان)سودمبلغ فروشارزش دفتریبهای تمام شده

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال

886,201886,2011,922,0200زمین

0000تاسیسات

(235,513)737,020735,4312,922,281ساختمان

122,2111,71345,9683,072اثاثه و منصوبات

2,223010,2894,700وسائط نقلیه

0000دارایی های در دست تکمیل

0000سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای

0000اقالم سرمایه ای در انبار

8,3608,36017,2880سرقفلی محل کسب و پیشه

00160حق االمتیاز

1,756,0151,631,7054,917,862(227,741)

-45-2

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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بــانــک

بــانــک گـــروه

گـــروه

(زیان)سود

 میلیون ریال

1,035,819

1399/12/30

مبلغ مندرج در سایر، عمدتاً مربوط به واریزیهای طی دوره از قبیل جرایم تاخیر در انجام تعهدات قراردادهای فیمابین  با شرکتها و واریزیهای غیر قابل برگشت مناقصات و مزایده های برگزار شده در طی دوره و سایر 

.واریزیهای متفرقه پرسنل برای هزینه صدور کارت پرسنلی و سایر موارد دیگر می باشد 

0

0

8,928

16

3,286,157

0

2,186,849

44,255

10,289

0



هزينه های اداری و عمومي46-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

31,072,41427,915,991هزینه های کارکنان

11,959,7428,178,654هزینه های اداری

43,032,15636,094,645

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

131,072,41427,915,991-46هزینه های کارکنان

210,207,7178,384,917-46هزینه های اداری

41,280,13136,300,908

: به شرح زیر تفکیک می شودبانکهزینه های کارکنان 46-1-
1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

25,219,78917,042,287حقوق و دستمزد و مزایا 

00بیمه سهم کارفرما

4,129,0119,552,353مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان

169,576170,022سفر و فوق العاده ماموریت

1,554,0381,151,329سایر

31,072,41427,915,991

: شامل اقالم زیر استبانک هزینه های اداری 46-2-

1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

517,037456,109اجاره

284,424272,361انتشارات، تبلیغات و بازاریابی

49,59882,111آموزش و تحقیقات

439,323405,935ارتباطات و مخابرات

1,782,1481,333,183هزینه بیمه

86,43588,549حق الزحمه حسابرسی و حق المشاوره

16,0218,963حمل و نقل

306,694283,763انرژی و آب

1,275,6991,137,048تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت مشهود

771,752489,659ملزومات مصرفی

1,842,2651,641,705حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها

00پاداش هیات مدیره

00حق حضور اعضای هیات مدیره غیر موظف

56,67265,061تشریفات و پذیرایی

2,641,9511,987,338خرید خدمات قراردادی

137,699133,133سایر

10,207,7178,384,917

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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گــروه

بانــک



هزينه مطالبات مشکوک الوصول 47-

1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

117,648,6667,608,249-47هزینه مطالبات مشکوك الوصول اختصاصی

22,521,9241,370,648-47هزینه مطالبات مشکوك الوصول عمومی

20,170,5908,978,898

:هزینه اختصاصی مطالبات مشکوك الوصول تسهیالت اعطایی و مطالبات آن به شرح زیر محاسبه شده است47-1-

1398/12/29

 سال5مشکوک الوصول تا معوقسررسيد گذشته
مشکوک الوصول بيش از 

 سال5
جمعجمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالخالص تسهيالت و مطالبات غيرجاری قبل از کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

000000سایر بانک ها و موسسات اعتباری 

000000(12-1یادداشت)اشخاص دولتی 

8,961,87212,267,65428,429,57755,927,183105,586,286123,814,547(13-1)اشخاص غیردولتی

00000مانده ساير حسابهای دريافتني در پايان سال

000000(15-2یادداشت)مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته 

0009,749,8479,749,8475,534,744(16-2یادداشت)سایر حسابهای دریافتنی

8,961,87212,267,65428,429,57765,677,030115,336,133129,349,291جمع تسهيالت و مطالبات غيرجاری قبل از کسرارزش وثايق

کسر ميشود ارزش وثايق با اعمال ضريب 

000000سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری

000000اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی

000000اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها

(12,760)(11,168)0(10,466)(516)(187)ضمانتنامه بانکی

000000اعتبارات اسنادی معامله شده

000000سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

(40,432,517)(29,256,806)0(15,322,812)(7,318,996)(6,614,999)امالك و مستغالت

(164,701)(34)00(6)(28)ماشین آالت

(40,609,978)(29,268,008)0(15,333,277)(7,319,518)(6,615,213)جمع ارزش وثايق با اعمال ضريب 

2,346,6594,948,13713,096,29965,677,03086,068,12588,739,313مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی

 درصد100 تا 50 درصد50 درصد20 درصد10درصد- ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی

234,666989,6276,548,15065,677,03073,449,47269,957,685ذخیره مطالبات مشکوك الوصول اختصاصی 

0002,649,0002,649,0000ذخیره اختصاصی مطالبات امهالی و تجدیدیاضافه مي شود 

مانده ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوك الوصول در پایان کسر مي شود 

سال قبل
(419,542)(2,091,555)(6,639,527)(49,299,183)(58,449,807)(62,349,436)

000000 سوخت شده طی دورهاضافه مي شود

19,026,84717,648,6667,608,249(91,377)(1,101,928)(184,876)هزینه اختصاصی مطالبات مشکوك الوصول تسهیالت و مطالبات

:هزینه عمومی تسهیالت اعطایی و مطالبات به شرح زیر محاسبه شده است47-2-

1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

00مانده تسهیالت اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری 

243,615,978196,533,930(11یادداشت )مانده مطالبات از دولت

14,745,0224,379,261(12-1یادداشت)مانده تسهیالت اعطایی اشخاص دولتی 

1,373,185,5911,275,566,557(13-1یادداشت )مانده تسهیالت اعطایی اشخاص غیردولتی 

00مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی مدت دار 

916,5591,706,162(15-2یادداشت )مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته 

22,281,12014,500,790(16-2یادداشت )سایر حسابهای دریافتنی 

00کسر مي شود

مانده تسهیالت اعطایی و مطالباتی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور 

شده
(94,738,334)(100,809,046)

1,560,005,9361,391,877,653مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی

 1/5 1/5درصد-ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی

23,400,08920,878,165ذخیره مطالبات مشکوك الوصول عمومی

 مانده ذخیره عمومی تسهیالت اعطایی و مطالبات در کسر مي شود 

پایان سال قبل
(20,878,165)(19,507,516)

00سوخت شده طی دورهاضافه مي شود 

2,521,9241,370,648هزینه عمومی مطالبات مشکوك الوصول تسهیالت اعطایی و مطالبات 

1399/12/30

 بــانــک

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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هزينه های مالي48-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

1,81737,864سود تسهیالت دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری

12,148,44314,015,515*سود و وجه التزام تسهیالت دریافتی از بانک مرکزی

00وجه التزام پرداختی

615,9430هزینه مالی اوراق بدهی

00وجه التزام اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی

12,766,20314,053,379

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

00سود تسهیالت دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری

12,148,44314,015,515سود و وجه التزام تسهیالت دریافتی از بانک مرکزی

00وجه التزام پرداختی

615,9430هزینه مالی اوراق بدهی

00وجه التزام اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی

12,764,38614,015,515

هزينه استهالک49-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

1,391,9031,192,746استهالك دارایی های ثابت مشهود

93,516116,727استهالك دارایی های نامشهود

1,485,4181,309,473

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

1,189,867976,276استهالك دارایی های ثابت مشهود

93,516110,473استهالك دارایی های نامشهود

1,283,3821,086,749

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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گــروه

بانــک

گــروه

بانــک

.میلیون ریال هزینه سود پرداختی به بانک مرکزی بابت تسهیالت و خطوط دریافتی از آن بانک بابت طرح مسکن مهر می باشد12ر137ر820مبلغ * 



تعديالت سنواتي50-

1399/12/301398/12/29
میلیون ریال میلیون ریال

100-50آثار انباشته تغییر در روش حسابداری
233,752,19734,877,546-50اصالح اشتباهات

33,752,19734,877,546

-50-1

:اصالح اشتباهات شامل اقالم زیر است50-2-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

(264,785)(264,785)زیان حاصل از برکناری داراییهای ثابت

(1,050,000)(1,050,000)98الی81حق تمبر وبروات ارزی سال های

2,897,4982,897,498برگشت ذخیره مطالبات مشکوك الوصول روستایی

0(1,125,349)1398واریز حصه نقدی تعهدات اکچوئری سال 

33,294,83233,294,832سود مطالبات از دولت

0(2,133,848)98اصالح در آمد تسهیالت سال 

000

33,752,19734,877,546

-50-3
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بانک/ گـــروه 

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

بانک/ گـــروه 

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقالم مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای، اصالح و ارائه مجدد 

.شده است و به همین دلیل اقالم مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل، مطابقت ندارد

. هیچ گونه تغییری در روش حسابداری که باعث تغییر سود شود صورت نپذیرفته است1399در سال 



صورت تطبيق سود خالص51-

(تجدید ارائه شده)

1398/12/29

 میلیون ریال

(10,521,502)(8,452,371)خالص (زیان)سود 

491,514,4351,309,473هزینه استهالك

4720,168,1048,978,898هزینه مطالبات مشکوك الوصول 

ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات  (کاهش)خالص افزایش 

بازنشستگی کارکنان
274,309,5755,353,410

4813,485,4917,576,271هزینه مالی پرداختنی (کاهش)خالص افزایش

25795,267375,078مالیات بر درآمد پرداختنی (کاهش)خالص افزایش

زیان  فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های  (سود)

نامشهود
453,347,887(227,741)

4500زیان فروش امالك و مستغالت غیر عملیاتی (سود)

(3,451,824)435,484,301زیان تسعیر ارز وجه نقد (سود)خالص 

49,105,06119,913,566جمع 

بدهي های عملياتي  (کاهش)خالص افزايش 

35,876,94440,197,647بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری

25,356,810954,858سپرده های مشتریان

00سود سهام پرداختنی

6,559,1500اوراق بدهی

(1,316,754)4,524,981حصه عملیاتی ذخایر و  سایر بدهی ها

219,992,959107,575,640حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

292,310,843147,411,391:جمع 

کاهش دارايي های عملياتي  (افزايش)خالص 

1,629,839(2,018,901)مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

(5,126,815)(13,080,985)مطالبات از دولت

(970,849)(10,210,274)تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

(93,227,043)(93,311,027)تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

(3,230,528)(40,404,548)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

239,829(395,372)مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

(7,433,206)(9,982,650)سایر حسابهای دریافتنی

(7,845,239)(23,501,686)سپرده قانونی

(2,224,367)2,424,970حصه عملیاتی سایر دارایی ها

(118,188,379)(190,480,473):جمع 

142,483,06038,615,074وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 
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بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

: به شرح زیر می باشد گروهصورت تطبیق سود خالص با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی 

1399/12/30

 میلیون ریال



(تجديد ارائه شده)

1398/12/29

 میلیون ریال

(14,999,776)(17,159,629)0خالص (زیان)سود 

491,283,3821,086,749هزینه استهالك

4720,170,5908,978,898هزینه مطالیات مشکوك الوصول 

ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات  (کاهش)خالص افزایش 

بازنشستگی کارکنان
274,129,0116,349,565

4812,764,3867,576,271هزینه مالی پرداختنی (کاهش)خالص افزایش

2500مالیات بر درآمد پرداختنی (کاهش)خالص افزایش

زیان فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های  (سود)

نامشهود
453,286,15737,044

4500زیان فروش امالك و مستغالت غیر عملیاتی (سود)

(3,449,639)435,484,650زیان تسعیر ارز وجه نقد (سود)خالص 

47,118,17720,578,888

بدهي های عملياتي  (کاهش)خالص افزايش 

35,876,94440,197,647بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری

25,356,810954,858سپرده های مشتریان

6,559,1500اوراق بدهی

(1,316,754)4,546,518حصه عملیاتی ذخایر و  سایر بدهی ها

219,992,959107,575,640حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

292,332,380147,411,391

کاهش دارايي های عملياتي  (افزايش)خالص 

1,629,839(2,018,901)مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

(5,126,815)(13,080,985)مطالبات از دولت

(970,849)(10,210,274)تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

(93,227,043)(93,311,027)تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

(886,625)(36,856,453)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

239,829(395,372)مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

(5,020,158)(3,511,748)سایر حسابهای دریافتنی

(7,845,239)(23,501,686)سپرده قانونی

(2,716,508)2,652,273حصه عملیاتی سایر دارایی ها

(180,234,173)(113,923,570)

142,056,75539,066,933وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 
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 میلیون ریال

1399/12/30

: به شرح زیر می باشدبانکصورت تطبیق سود خالص با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی 

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 



مبادالت غيرنقدی52-

:مبادالت غیرنقدی عمده طی سال به شرح زیر است

52-1

(تجدید تسهیالت)تسهیالت اعطایی برای تسویه تسهیالت قبلی 

. درآمده است بانکدر سال مالی مورد گزارش دارایی های زیر به تملیک52-1-

نوع دارايي تمليکي 
مبلغ بدهي در 

زمان تمليک

ارزش کارشناسي 

دارايي تمليک شده

/پرداختي توسط مشتری

 بخشودگي توسط بانک

پرداختي بابت مازاد ارزش

کارشناسي دارايي تمليک شده

مانده بدهي پس از 

تمليک

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(145,786)20,334166,12000ملک مسکونی

(5,352)340,386345,73800اداری/ ملک تجاری 

00000سهام

00000اوراق مشارکت 

00000کارخانه و تجهیزات

360,721511,85800(151,138)

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها

مشتری غیر مرتبط

1398/12/29

میلیون ریال

0

0

2,304,324

1395 قانون بودجه سال 35افزایش سرمایه از محل تبصره شماره 

نوع رابطه مشتری

مشتری غیر مرتبط

شرکت سرمایه گذاری کارکنان بانک/ شرکت وابسته

سهامدار

سایر اشخاص مرتبط

تملیک دارایی در قبال تسهیالت اعطایی

تهاتر دارایی با تسهیالت اعطایی

معاوضه دارایی ها

2,304,324

0

0

0

3,585,144

0

0

0

0

0

0

0

360,721

میلیون ریال

0

3,585,144

0

گــــروه

1399/12/301399/12/30

0

0

77

1,209,500

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

0

0

0

0

1398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

بــانــک

360,7211,209,500



بــانــک/ گـــروه 

اقالم زير خط53-

تعهدات بابت اعتبار اسنادی ارزی و ریالی53-1-

:صورت وضعیت تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی ارزی به شرح زیرمی باشد53-1-1-

اثر تغییرات نرخ طی دوره

معادل ریالیمبلغ ارزیتعدادمعادل ریالیمعادل ریالیمبلغ ارزیتعدادمعادل ریالیمبلغ ارزیتعدادمعادل ریالیمبلغ ارزیتعدادنوع ارز

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

ديداری

0000000000000دالر آمریکا

000000000000.000یورو

0000000000000فرانک سوییس

0000000000000لیر ترکیه 

0000000000000وون کره جنوبی

0000000000000ین ژاپن

0000000000000یوان چین 

0000000000000درهم امارات 

0000000000000روپیه هندوستان

00000

مدت دار

0000000000000درهم امارات

00000

00000جمع کل 

:تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی ریالی به شرح زیر می باشد53-1-2-

 میلیون ریالتعداد میلیون ریالتعداد میلیون ریالتعداد میلیون ریالتعدادنوع اعتبار

0000دیداری

0000مدت دار

0000جمع

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

مانده در پایان سالشده طی سال (ابطال )واریز شده طی سال (یا افزایش تعهد)گشایش مانده در ابتدای سال

78

مانده در پایان سالشده طی سال (ابطال)واریزگشایش شده طی سالمانده در ابتدای سال



تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره ارزی و ریالی53-2-

:صورت وضعیت تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های ارزی به شرح زیر می باشد53-2-1-

معادل ریالیمبلغ ارزیمعادل ریالیمبلغ ارزی

 میلیون ریال میلیون ریال

0000دالر آمریکا

7,2821,3847,282743یورو

1,384743

:تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره ریالی به شرح زیر می باشد53-2-2-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

14,634,9749,873,307تعهدات  بابت ضمانت نامه های صادره

:سایر تعهدات بانک به شرح زیر می باشد53-3-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

16,254,7315,238,137تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه

109,604109,606تعهدات بابت کارت های اعتباری
00حساب ذخیره ارزی- تعهدات بابت قرار دادهای منعقده م به ارز

00تعهدات بابت قراردادهای سندیکایی
00تعهدات بابت تضمین تسهیالت کاالیی

179,830,994156,600,032تعهدات بابت قرار دادهای منعقده ریالی
00تعهدات بابت قراردادها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
00تعهدات بابت مبالغ دریافتی از صندوق توسعه ملی ریال

00تعهدات بابت مبالغ دریافتی از صندوق توسعه ملی ارز
69,152,02060,910,925تعهدات بابت اوراق گواهی حق تقدم استفاده ازتسهیالت مسکن 

265,347,348222,858,699

: وجوه اداره شده و موارد مشابه به شرح زیر می باشد53-4-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

177,464206,694تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده

58,00748,416وجوه اداره شده مصرف نشده

49,32566,695تسهیالت اعطایی از محل سپرده قرض الحسنه ویژه

76,58142,776سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده

361,377364,581

تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها به تفکیک نوع وثیقه53-5-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

4,261,0813,262,833سپرده

00اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی

215,444170,941اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها

1,714668ضمانت نامه بانکی

00اعتبارات اسنادی معامله شده

1,7031,438سهام پذیرفته در بورس اوراق بهادار

1,959,1431,724,123زمین و ساختمان

00ماشین آالت

4,640,1433,110,642چک وسفته

3,244,3581,600,924سایر

14,323,5859,871,570

312,7722,480تعهدات ایجاد شده بدون وثیقه

14,636,3589,874,050

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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1399/12/301398/12/29

بانــک/ گــروه



تعهدات سرمايه ای و بدهي های احتمالي54-

:تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است54-1-

بانک/ گـــروه 

 میلیون ریال

278,739احداث ساختمان

0تعهدات سرمایه ای شرکت گروه مالی بانک مسکن

0سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 

0سهام شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن

278,739

:بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است54-2-

بانک/ گـــروه 

 میلیون ریال

22,022,714شرکت الغین

1,204,416( شرکت آهن و فوالد لوشان 1611ذینفع ثانویه اعتبار )دعوی خارجی شرکت ماتریکس جنرال تریدینگ 

1,204,416( شرکت تجارت گستران منصور  1934ذینفع ثانویه اعتبار )دعوی خارجی شرکت ماتریکس جنرال تریدینگ 

1,086,912شرکت الغین

866,034شرکت سانیدوتریدینگ دی ام سی سی 

AAA General Trading FZE455,328شرکت 

70,000شرکت عمران شهر جدید پردیس

55,814شرکت رویال بیزینس

35,300شرکت تجارت مشرق زمین

33,454بانک ملت

171,961سایر

7,206,349

80

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 



سود هرسهم55-

رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه56-

مطالبات سوخت شده57-

81

.هیچ گونه رویداد با اهمیتی بعد از تاریخ ترازنامه صورت نگرفته است 

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

 سوخت مطالبات و خروج آن از دفاتر براساس تصمیم مجمع سالیانه صورت می پذیرد که در این خصوص در مجمع سال قبل 

.مصوبه   ای صورت نپذیرفته است

تقسیم سود شامل سود سهم دولت و نیم درصد درآمد مشمول مالیات تامین مسکن افراد کم درآمد می باشد که به جهت وجود زیان 

.سال جاری مطابق صورت سود و زیان، تقسیم سود صورت نگرفت



تشريح ريسک های بانک58-

 -58-1

بانکداری خرد

چارچوب و نمودار ساختار مديريت ريسک58-2 -
کمیته  ریسک از سوی هیأت مدیره بانک، مسئول سیاست گذاری و شناسایی ریسک های کسب و کار بانک، اندازه گیری ریسک های شناخته شده و بکارگیری تمهیدات الزم 

. در جهت کاهش ریسک ها و ارائه توصیه های الزم برای کنترل ریسک های فرا روی بانک است

:نمودار رابطه بين بخش های مختلف کسب و کار و ريسک های اصلي که هر واحد با آنها مواجه است

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

در بخش یادداشت های ریسک، اهم ریسک های موجود در صنعت بانکداری، وضعیت بانک از نظر ساختار و شیوه های مدیریت ریسک و تحلیل های انجام شده در خصوص تأثیر هریک از ریسک ها بر 

. اقالم صورت های مالی بانک افشاء می شود

بانک در معرض . تنظیم گردیده است (IFRS)و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  (2بال)ساختار این بخش از گزارشگری بانک با توجه به رهنمودهای مدیریت ریسک، صادره از کمیته بال 

:ریسک های زیر قرار دارد

ریسک اعتباری- 

ریسک نقدینگی- 

ریسک عملیاتی- 

ریسک بازار - 

.میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف کسب و کار بانک از ریسک های مالی تأثیرگذار به شرح نمودار زیر می باشد

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

.کمیته تطبیق از سوی هیأت مدیره بانک و به منظور انجام صحیح و دقیق نظارت به کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در بانک تشکیل شده است

بانک مسکن

بانکداری سرمايه گذاریبانکداری شرکتي

ریسک اعتباری

ریسک بازار

ریسک نقدینگی

ریسک عملیاتی

ریسک اعتباری

ریسک بازار

ریسک نقدینگی

ریسک عملیاتی

ریسک اعتباری

ریسک بازار

ریسک نقدینگی

ریسک عملیاتی

.ایجاد کمیته ریسک در بانک به مفهوم سلب مسئولیت هیأت مدیره نمی باشد و مسئولیت نهایی تصمیمات اخذ شده در زمینه مدیریت ریسک ها، بر عهده هیأت مدیره است

. کمیته های فرعی ریسک نقدینگی، عملیاتی برای بررسی وضعیت ریسک های مختلف بانک و ارائه پیشنهادات الزم به کمیته  ریسک تشکیل گردیده است

.کمیته حسابرسی به بررسی سیاست های مدیریت ریسک، چگونگی شناسایی ریسک های مختلف، رویارویی با آن ها و بررسی معامالت با اشخاص وابسته می پردازد

82

اداره کل مدیریت ریسک تحت نظرمدیرعامل محترم بانک در راستای شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و واکنش مناسب نسبت به ریسک های عمده ای که تأثیرات نامطلوبی بر دستیابی به اهداف 

.ساختار اداره به  نحوی طراحی شده است که استقالل مدیریت ریسک از سایر واحدهای بانک را تضمین می نماید. بانک دارد و نیز نظارت مستمر به آن ها در بانک تشکیل گردیده است

نمودار ساختار مديريت ريسک
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واحدهای اجرايي مديريت ريسک اعتباری58-3-3- 

حدود اختيارات سطوح مختلف سازماني برای تصويب تسهيالت و تعهدات 58-3-4- 

روش های کاهش ريسک اعتباری58-3-5- 

83

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

ريسک اعتباری

تعريف ريسک اعتباری

ریسک اعتباری عبارت است از احتمال بروز زیان، تحمیل هزینه و کاهش درآمد بانک، ناشی از عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات  ناشی از دریافت 

.(...به دالیلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی، وجود موانع در انجام تسویه و )خدمات اعتباری، توسط طرف مقابل 

سياست ها و خط مشي های اعتباری

ا در ابتدای هر سال در قالب بسته اعتباری با .ا.سیاست ها و خط مشی های اعتباری در چارچوب رهنمودها، توصیه ها و بخشنامه های ابالغی بانک مرکزی ج

.رعایت اصول بهداشت اعتباری و لحاظ نمودن شرایط اقتصادی فعلی و آتی حاکم بر بازارهای پولی و مالی تدوین و به سطح شبکه بانک اعالم می گردد

در تدوین سیاست های مذکور، دستیابی به اهدافی همچون ایجاد رونق در بخش مسکن، حمایت از ساخت واحدهای مسکونی توسط سازندگان حرفه ای بخش 

مسکن و ساختمان و همچنین ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از فناوری های نوین، حمایت از ساخت  و سازهای متناسب با الگوی تقاضای استانی و 

، توجه به بهداشت اعتباری و تقویت نظارت بر اعطای تسهیالت در راستای پیش گیری از (مصرف)منطقه ای، تقویت توان مالی و قدرت خرید بخش تقاضا 

انحراف درمصرف، توجه برجهت دهی تصمیم گیری های اعتباری براساس نیاز، ظرفیت و پتانسیل هرمنطقه، اولویت تأمین مالی جهت تحقق اهداف تعیین شده 

در طرح اقدام ملی مسکن، اولویت تأمین مالی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش درآمدهای کارمزدمحور از طریق تسهیل در شرایط صدور 

ضمانت نامه، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در کنار بازار پول، جذب واحدهای نمونه فعال در بخش مسکن و ساختمان از طریق بانکداری شرکتی، کاهش 

همچنین با توجه به تغییرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیر این امر بر .  مورد تأکید قرار می گیردNPLریسک اعتباری، وصول مطالبات و کاهش 

ریسک های مختلف از جمله ریسک اعتباری و همچنین با توجه به اعالم بخش های آسیب دیده از این بیماری توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

بانک اقدام به شناسایی تاثیرات این امر بر حوزه های مختلف به ویژه حوزه های وصول مطالبات و اعتباری با هدف مدیریت و کنترل مناسب ریسک ناشی از 

.اثرات ویروس کرونا نموده است و سعی برآن است تا سطح ریسک تسهیالت را متناسب با شرایط جدید برآورد نماید

. مدیریت ریسک اعتباری مستلزم مشارکت طیف گسترده ای از افراد و واحدهای سازمانی است که هر یک وظایف و مسئولیت های متفاوتی بر عهده دارند

به منظور مدیریت مؤثر ریسک اعتباری، کنترل و پایش این موضوع که منابع در معرض ریسک اعتباری در چارچوب معیارها و حدود مصوب هیأت مدیره 

قراردارد و نیز جهت تسهیل نظارت مؤثر بر مدیریت ریسک اعتباری و حسن اجرای آن در فرآیندهای کنترلی ذیربط در بانک مسکن، اداره کل مدیریت ریسک 

. و دایره ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در زیر مجموعه اداره کل مذکور ایجاد گردیده است

:واحدهای سیاست گذار و نظارتی درحوزه مدیریت ریسک اعتباری بانک مسکن عبارتند از

.هیأت مدیره، کمیته ریسک، کمیته منابع و مصارف- 

. اداره کل مدیریت ریسک، اداره کل بازرسی، اداره کل حسابرسی داخلی، اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری- 

سایر واحدها از جمله کمیته اعتباری شعب، کمیته اعتبارات مدیریت های شعب، کمیته اعتبارات، کمیته عالی اعتبارات، کمیته عالی وصول مطالبات، اداره کل 

اعتبارات، معاونت حقوقی و وصول مطالبات، معاونت امور شعب و بازاریابی،معاونت مالی و پشتیبانی و مدیریت های شعب و شعب، در انجام امور اجرایی مدیریت 

.مؤثر ریسک اعتباری با اداره کل مدیریت ریسک همکاری می نمایند

ارکان )حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیالت و تعهدات متناسب با سطح ریسک قابل پذیرش در هر یک از سطوح سازمانی بانک 

.و به تفکیک بخش و نوع وثایق تعیین و ابالغ می گردد (اعتباری

به منظور تعیین . ارکان اعتباری بانک شامل کمیته اعتباری شعب، کمیته اعتبارات مدیریت شعب، کمیته اعتبارات و کمیته عالی اعتبارات بانک می باشند

درجه شعب، درجه مدیریت شعب،ریسک مشتری و محصول، : سطوح ریسک اعتباری قابل پذیرش در هر یک از سطوح سازمانی پارامترهای متعددی من جمله

.نوع وثایق، حجم و نوع تسهیالت و تعهدات در نظر گرفته می شود

:کاهش ریسک اعتباری در بانک مسکن  از طریق به کارگیری ابزارها و روش های متنوع صورت می پذیرد که ذیالً به مهمترین آنها اشاره می شود

.ا و آئین نامه های داخلی بانک.ا.دریافت وثایق و تضامین مکفی و قابل اتکاء وفق دستورالعمل تضامین و وثایق بانکی بانک مرکزی ج- 

.تدوین و تبیین جدول حدود اختیارات تصمیم گیری براساس ارکان و سطوح مختلف تصمیم گیری شعب، مدیریت های شعب، کمیته های اعتبارات- 

.                                                                    - انجام اعتبارسنجی موثر مشتریان براساس سازوکار سنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری متقاضیان- 

در حال  (عقد)انجام اعتبارسنجی محصوالت و خدمات مختلف بانک که بدین منظور سیاست ارزیابی و سنجش مشتریان با توجه به نوع  تسهیالت دریافتی

.مدل سازی است

.تعیین حدود قابل پذیرش ریسک اعتباری جهت متقاضیان براساس اعتبارسنجی آنها و تخصیص اعتبار با لحاظ هر یک از حدود تعریف شده- 

.ا در خصوص آئین نامه تسهیالت و تعهدات کالن و حد اعتباری قابل تخصیص به ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط.ا.الزام به رعایت ضوابط بانک مرکزی ج- 

. وجود کمیته های مختلف اعتباری در سطوح مختلف تصمیم گیری حسب میزان اختیارت تفویضی به منظور کنترل و ارزیابی مناسب ریسک اعتباری- 

.ایجاد و توسعه سامانه های مرتبط با مدیریت فرایند اعطای تسهیالت و اعتبارسنجی مشتریان با هدف مدیریت و کنترل بهینه عملیات اعتباردهی مشتریان- 

ارائه خدمات به هر گروه از مشتریان بانکداری خرد، سرمایه گذاری و شرکتی، متناسب با سطوح ریسک های اعتباری آنها و حدود تعریف شده و قابل پذیرش  -

.ریسک اعتباری

.رصد ماهانه وضعیت مطالبات غیرجاری بانک در قالب ارائه گزارش ماهیانه و بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری در طبقات مختلف- 

. ترویج فرهنگ بررسی و ارزیابی ریسک متقاضیان و تسهیالت مورد تقاضا و ریسک نوع و میزان وثایق دریافتی، از طریق آموزش کارکنان- 

. بازدید حضوری کارشناسان واحدهای اعتباری، ارزیابی و نظارتی از پروزه های متقاضی و محل کسب و کار مشتریان - 

.انجام نظارت کامل قبل، حین و بعد از پرداخت تسهیالت یا ایجاد تعهدات- 

.                                                                                 توسعه زیرساخت های فناوری و عملیاتی نمودن فازهای دیگر سیستم اعتبارسنجی مشتریان- 
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جدول تحليل کيفيت اعتباری تسهيالت و تعهدات اعطايي و سرمايه گذاری ها بر اساس رتبه بندی اعتباری داخلي بانک58-3-7-1-

13991398139913981399139813991398

001,225,840,2531,113,732,17941,256,0664,399,61314,636,3589,874,050ریسک کم -1درجه 

0034,563,12955,104,9920000ریسک متوسط -2درجه 

0025,232,33736,165,5890000ریسک زیاد -3درجه 

0087,549,87268,430,049957,108957,10900در حال سوخت شدن -4درجه 

001,373,185,5911,273,432,80942,213,1745,356,72214,636,3589,874,050

00(85,671,582)(79,229,827)0(957,109)00

001,287,514,0081,194,202,98242,213,1744,399,61314,636,3589,874,050

جدول تحليل کيفيت اعتباری تسهيالت و تعهدات اعطايي بر اساس طبقات دارايي ها58-3-7-2 -

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

001,267,599,3041,149,618,26214,636,3589,874,050جاری

008,961,87213,712,72300سررسیدگذشته

0012,267,65426,613,48300معوق

0084,356,76086,385,84000مشکوك الوصول

001,373,185,5911,276,330,30714,636,3589,874,050جمع مبلغ ناخالص

00(82,127,325)(85,671,583)00ذخیره کاهش ارزش

001,287,514,0081,194,202,98214,636,3589,874,050خالص مبلغ دفتری

کيفيت اعتباری اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمي، صکوک و واحدهای صندوق های سرمايه گذاری و نظاير آنها58-3-7-3 - 

13991398
میلیون ریالمیلیون ریال

منتشره توسط دولت و بانک مرکزی

0400,000

90,05990,059

15,0000

50,0000

1,000,0000

2,763,0000

982,8310

1,944,3460

2,000,0000

3,000,0000

6,000,0000

2,000,0000

10,000,0000

500,0000

2,000,0000

4,000,0000
1,000,0000

37,345,236490,059
منتشره توسط شرکتهای دولتي

00طرح
00شرکت

00
منتشره توسط بخش غيردولتي

00طرح
00شرکت
00جمع

37,345,236490,059جمع کل
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فرآيند اعتبار سنجي مشتريان

تحليل کيفيت اعتباری

ا و مجموعه رهنمودهای استاندارد بال جهت مدیریت هر چه مطلوب ریسک اعتباری، استقرار یک مکانیزم ارزیابی و رتبه بندی اعتباری مشتریان با تأکید .ا.یکی از الزامات بانک مرکزی ج

بانک مسکن جهت ارزیابی اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی خود اقدام به طراحی مدل علمی . بر ایجاد یک سیستم بوده که بانک ها ملزم به پیاده سازی و استفاده از آن گردیده اند

براساس استانداردها و امکانات در اختیار نموده که در آن شاخص ها و پارامترهای پراهمیت اعتبارسنجی مشتریان در قالب یک مدل امتیازدهی تعریف شده و نتیجه اعتبارسنجی منتج به 

 )در حال حاضر آن بخش از تسهیالت بانک که در سیستم تسهیالت متمرکز می باشد به صورت مکانیزه اعتبارسنجی می گردد . می شوند (C,B,BB,BBB,A,AA,AAA)رتبه های

و اعتبارسنجی سایر محصوالت بانک پس از سیستمی شدن مابقی تسهیالت (در قالب یک ماژول در سامانه تسهیالت متمرکز بانک قرار گرفته است  (سارم )سامانه اعتبار سنجی مشتریان 

جهت محاسبه احتمال نکول . همچنین به منظور اطمینان از کارایی و اثربخشی فرآیند، مدل به صورت ادواری مورد بازبینی و بازنگری قرارمی گیرد. در فاز های آتی صورت می پذیرد

مشتریان، اطالعات  اعتبارسنجی تسهیالت اعطایی بیش از یک میلیارد ریال دریافت و پس از ثبت، رفع مغایرت شده و اطالعات مورد راستی آزمایی قرارگرفته در نهایت تحلیل های ریسک 

.اعتباری در قالب گزارش های مدیریتی تهیه و به مدیران عالی بانک اعالم می گردد

-نسبت مانده تسهیالت اعطایی به ارزش روزآوری شده وثایق)کیفیت دارایی های بانک شامل تسهیالت و تعهدات و سرمایه گذاری ها، نوع و مبلغ وثایق اخذ شده و کفایت وثایق اخذ شده 

LTV)  نمایش داده شده است58-3-7-4 الی 58-3-7-1از منظر ریسک اعتباری در جداول .

                          تحليل کيفيت اعتباری

صکوك مرابحه خرید محصوالت کشاورزی

 716اخزا - اسناد خزانه اسالمی

 810اخزا - اسناد خزانه اسالمی

 35اراد - اوراق بدهی دولتی 

 45اراد - اوراق بدهی دولتی 

 49اراد - اوراق بدهی دولتی 

 51اراد - اوراق بدهی دولتی 

 52اراد - اوراق بدهی دولتی 

 54اراد - اوراق بدهی دولتی 

 55اراد - اوراق بدهی دولتی 

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

  تعهدات بابت ضمانت نامه ها و 

اعتبار اسنادی
تسهيالت اعطايي به مشتريان

تسهيالت اعطايي 

به بانک ها

تحليل کيفيت اعتباری

تسهیالت اعطایی

سرمایه گذاری هاتسهیالت اعطایی به مشتریان به بانک ها

تعهدات بابت ضمانت نامه ها و

 اعتبار اسنادی

جمع مبلغ ناخالص

ذخیره کاهش ارزش

خالص مبلغ دفتری
.سرمایه گذاری ها شامل هر نوع اوراق بهادار با ویژگی حقوق مالکیت نظیر انواع سهام می باشد* 

 77اراد - اوراق بدهی دولتی 

 78اراد - اوراق بدهی دولتی 

 58اراد - اوراق بدهی دولتی 

 60اراد - اوراق بدهی دولتی 

 64اراد - اوراق بدهی دولتی 

 65اراد - اوراق بدهی دولتی 

 70اراد - اوراق بدهی دولتی 



 - 58-3-7-4

13991398انواع اصلي وثايق

میلیون ریالمیلیون ریال

تسهيالت اعطايي به مشتريان حقيقي

14,903,87712,543,155نقد

258,182199,162صکوك/اوراق مشارکت

00اوراق سهام سریع المعامله

00اوراق سهام غیر بورسی

81,256,28690,456,320سپرده

44,247,591,664,26644,221,305,114,274امالك و مستغالت

25,51323,566کارخانه و تجهیزات

205,343222,440ضمانتنامه

00چک

3,271,207,532574,548,550سفته

00قرارداد الزم االجرا

711,825,162111,757,768,529سایر

تسهيالت اعطايي به مشتريان حقوقي

5,141,6800نقد

842,4202,919,601صکوك/اوراق مشارکت

0789,277اوراق سهام سریع المعامله

00اوراق سهام غیر بورسی

1,463,9520سپرده

1,415,019,7241,423,563امالك و مستغالت

01,371,608,377کارخانه و تجهیزات

26,126855,664ضمانتنامه

026,126چک

00سفته

6,605,0091,727,479قرارداد الزم االجرا

12,628,43813,530,481سایر

44,253,113,073,51044,335,133,756,564

*

 - 58-3-7-5

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

تسهيالت اعطايي به بانک ها

00 درصد50کمتر از 

7000تا51 

9000تا71

10000تا91

00درصد100باالتر از 

تسهيالت اعطايي به مشتريان حقيقي

68,809,52166,914,800 درصد50کمتر از 

7016,854,51416,833,230تا51

90967,730,590851,684,221تا71

10025,537,37427,536,567تا91

121,055,65687,152,351درصد100باالتر از 

تسيالت اعطايي به مشتريان حقوقي

2,583,1095,339,473 درصد50کمتر از 

70590,5263,057,466تا51

9053,579,633105,290,773تا71

1004,283,84710,563,895تا91

26,489,24019,830,206درصد100باالتر از 

1,287,514,0081,194,202,982

تمرکز ريسک اعتباری58-3-8 - 

جدول توزيع بخش اقتصادی تسهيالت و سرمايه گذاری ها و تمرکز درون يا برون مرزی آن 58-3-8-1 - 

139913981399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمبلغ دفتری

تعهدات بر اساس بخش های اقتصادی/ ميزان تسهيالت

6,026,7701,545,6741,545,9121,544,24500صنعت

1,645,832,3461,536,664,0532,471,0892,366,42100مسکن

1,131,557573,0250000بازرگانی

14,636,3589,874,050(1,112)(1,112)124,367,11681,961,411خدمات

0037,240,177490,05900کشاورزی

000000بانک ها

...000000

1,777,357,7891,620,744,16341,256,0664,399,61314,636,3589,874,050جمع

تعهدات بر اساس داخل و خارج از کشور/ميزان تسهيالت 

1,777,357,7891,620,744,16341,256,0664,399,61314,636,3589,874,050داخل کشور

0000خارج  کشور

1,777,357,7891,620,744,16341,256,0664,399,61314,636,3589,874,050جمع

تعهدات بابت ضمانت نامه ها و اعتبار اسنادیسرمايه گذاری ها
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بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

نوع و مبلغ وثايق اخذ شده از مشتريان اعتباری

به ارزش نقد روزآوری شده وثايق (به کسر ذخاير) مانده تسهيالت بر اساس نسبت مانده تسهيالت 

.در این جدول افشای پوشش وثایق در اختیار بانک برای مانده بدهی مشتریان مد نظر می باشد. مبلغ مورد نظر در محاسبات ، ارزش ترهینی روزآوری شده وثایق و با در نظر گرفتن ضرایب نقدشوندگی ذکر شده در بخشنامه طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری می باشد* 

تسهيالت اعطايي

مبلغ ذکرشده، ارزش ترهيني کل وثايق در اختيار بر اساس گزارش کتبي کارشناس بانک مي باشد .

در این بخش سیاست بانک در خصوص توزیع ریسک اعتباری از منظر بخش های اقتصادی، بخش های داخل و خارج کشور و انواع عقود بیان می شود که با توجه به تخصصی بودن بانک مسکن در بخش مسکن،  عمده سهم 

. ارائه می شود58-3-8-2 الی 58-3-8-1نتایج حاصل از اعمال این سیاست ها به شرح جداول . پرتفوی اعتباری و تمرکز ریسک اعتباری در بخش مسکن و ساختمان می باشد



 -58-3-8-1-1

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

تسهیالت

7,383,0166,139,617خودرو و قطعات

00صنایع معدنی و فلزی

صنایع پتروشیمی، شیمیایی و 

فرآورده های نفتی
00

00غذایی و دارویی

00انرژی

00پیمانکاری

00مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

10,427,6146,295,846واسطه گری مالی

1,269,703,3791,181,767,518سایر

1,287,514,0081,194,202,982جمع

سرمایه گذاری ها

00خودرو و قطعات

00صنایع معدنی و فلزی

صنایع پتروشیمی، شیمیایی و 

فرآورده های نفتی
00

00غذایی و دارویی

00انرژی

00پیمانکاری

00مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

41,256,0664,399,613واسطه گری مالی

00سایر

41,256,0664,399,613جمع

تعهدات

00خودرو و قطعات

00صنایع معدنی و فلزی

صنایع پتروشیمی، شیمیایی و 

فرآورده های نفتی
00

00غذایی و دارویی

00انرژی

00پیمانکاری

00مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

14,636,3589,874,050واسطه گری مالی

00سایر

14,636,3589,874,050جمع

1,343,406,4321,208,476,645جمع

جدول توزيع تسهيالت بر اساس عقود مشارکتي و مبادله ای و نوع مشتری58-3-8-2 - 

نوع مشترینوع عقد

نسبت به کلمبلغ نسبت به کلمبلغ 

درصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال

242,431,059641,532,296,71686مشتریان حقیقی
19,274,996527,775,9252مشتریان حقوقی

261,706,055691,560,072,64188جمع

100,400,00827156,167,1739مشتریان حقیقی

15,314,675461,117,9753مشتریان حقوقی
115,714,68331217,285,14812جمع

377,420,7381001,777,357,789100جمع کل

.تسهیالت قرض الحسنه در ردیف عقود غیرمبادله ای طبقه بندی شود*

نحوه مديريت تسهيالت و مطالبات غيرجاری58-3-9 - 

.اهداف و راهبردهای مدیریت مطالبات غیرجاری در ابتدای هر سال توسط مدیران عالی بانک تشریح و به صورت کلی و به تفکیک مدیریت ها و شعب به واحدهای اجرایی ابالغ می گردد

.میزان دستیابی به اهداف و برنامه های عملیاتی مدیریت مطالبات غیرجاری به صورت دوره ای مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و اقدامات اصالحی الزم به منظور تحقق اهداف صورت می پذیرد

جدول گردش تسهيالت و مطالبات غيرجاری58-3-9-1 - 

توزيع تسهيالت و مطالبات غيرجاری بر اساس بخش های اقتصادی58-3-9-2 -

139913981399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

توزيع بخشي تسهيالت و مطالبات غيرجاری

1,176,3261,630,693(1,000,371)(1,152,484)175,955478,209

45,206,95070,156,536(11,072,262)(11,510,433)34,134,68958,646,104

1,824,5831,852,483(1,667,526)(1,711,597)157,057140,886

57,378,42750,174,835(52,608,467)(47,150,930)4,769,9603,023,905

000000

000000

000000

39,237,66162,289,104(61,525,444)(66,348,626)105,586,286123,814,547جمع 

مانده دارايي های تمليکي58-3-9-3 - 

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

9,6689,668اموال منقول

3,092,7073,297,554امالك و مستغالت مسکونی

4,050,7553,694,951تجاری/امالك و مستغالت اداری

330,951325,052کارخانه و تجهیزات

00اوراق بهادار

55,44555,786(زمین )سایر

7,539,5277,383,012مانده دارايي های تمليکي

ميزان سرمايه الزم برای پوشش ريسک اعتباری58-3-10 - 

. ارائه شده است58-3-10-1محاسبات این میزان سرمایه در جدول 

بانک ها
...

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

جدول توزيع تسهيالت ،تعهدات و سرمايه گذاری ها بر اساس نوع صنعت

عقود مبادله ای

مانده تسهيالت در پايان دورهتسهيالت اعطايي طي دوره

عقود مشارکتی

.  میلیون ریال می باشد 70ر356ر514میزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری دارایی های بانک مبلغ 
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 تکمیل 58-3-9-3 الی 58-3-9-1در این بخش سیاست های بانک اعم از بازدارندگی و پیگیری در زمینه مدیریت تسهیالت و مطالبات غیرجاری و همچنین سیاست های خود در تملیک دارایی ها و شیوه نقد نمودن آنها افشاء و جداول 

: اقدامات انجام شده در خصوص مديريت مطالبات غيرجاری 

.به صورت ماهانه به تفکیک عقود، بخش ها و مدیریت ها و با جزئیات کامل به مدیران عالی بانک ارائه می گردد (NPL)گزارش مطالبات غیر جاری 
.به منظورشناسایی ریسک های موجود و  در راستای کاهش مطالبات غیر جاری پرتفوی بانک به صورت موردی ، بررسی و تحلیل می گردد

.عمده تمرکز فعالیت در بخش وصول مطالبات برعهده معاونت حقوقی و وصول مطالبات و کمیته عالی وصول مطالبات بانک می باشد

خالص تسهيالت و مطالبات غيرجاریذخيره خاص مطالبات مشکوک الوصولمانده تسهيالت و مطالبات غيرجاری

صنعت

مسکن

بازرگانی

خدمات

کشاورزی



جدول محاسبه ميزان سرمايه الزم برای پوشش ريسک اعتباری58-3-10-1- 

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

58879,456,425748,988,720-7-2-1جمع دارائی های موزون به ریسک اعتباری                                 

88  (درصد )ضریب 

70,356,51459,919,097سرمایه موردنیاز برای پوشش ریسک اعتباری

 

 ريسک نقدينگي58-4-

 تعريف ريسک نقدينگي58-4-1-

سياست ها و خط مشي های مديريت ريسک نقدينگي58-4-2-

واحدهای اجرايي مديريت ريسک نقدينگي58-4-3-

(شامل مباني و مفروضات)روش سنجش ريسک نقدينگي 58-4-4-

ساز و کارهای کنترل و پايش ريسک نقدينگي58-4-5-
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يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

دلیل اصلی ریسک نقدینگی این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت . مدیریت نقدینگی بانک شامل پیش بینی نیازهای نقدینگی و تامین آنها با حداقل هزینه ممکن است

تامین می شود در حالی که تسهیالت بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی پایینی دارند؛ بنابراین یکی از وظایف بانک ها ایجاد توازن میان تعهدات مالی کوتاه 

.در این بخش موارد توضیحی و کمی مرتبط با ریسک نقدینگی تشریح می شود به نحوی که سرفصل های ذیل بطور کامل پوشش داده می شود. مدت و سرمایه گذاری های بلند مدت است

ها احتمال عدم توانایی مؤسسه اعتباری در تأمین دارایی نقد باکیفیت جهت پرداخت بدهی، ایفاء تعهدات و افزایش دارایی

مهمترین نکته در بخش سیاست ها و  خط مشی ها، تطابق و هم سویی بین استراتژی ها و برنامه مدیریت ریسک نقدینگی و سازگاری آن با اهداف بخش های اجرایی؛ ساختار بدهی و دارایی و میزان 

سیاست های مدیریت ریسک نقدینگی در بانک مسکن متناسب با سطح ریسک نقدینگی در چارچوب اهداف و فعالیت ها ، راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی، اشتهای . نقدشوندگی مورد توجه می باشد

ریسک نقدینگی بانک، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رهنمودهای صادره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مصوبات هیئت مدیره تدوین می گردد و نیز تاثیر ویروس کرونا  بر عملکرد مالی بانک 

.در نظر گرفته می شود

به گونه ای که . حصول اطمینان از اعمال مدیریت موثر ریسک نقدینگی در بانک مستلزم استقرار ساختار سازمانی کارا و اثر بخش، متناسب با اندازه، نوع و پیچیدگی فعالیت های بانک می باشد

، کمیته فرعی ریسک (ALCO)درساختار بانک مسکن هیأت مدیره بانک، کمیته ریسک، کمیته منابع و مصارف. وظایف سیاست گذاری، اجرایی و نظارتی بطور کامل از یکدیگر تفکیک شوند

، (عضو هیئت عامل)، معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی(عضو هیئت عامل)، معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه(عضو هیئت عامل)نقدینگی و معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی 

ادارات کل مدیریت ریسک و امور بین الملل دارای نقش های کلیدی می باشند به منظور شناسایی، اندازه گیری، پایش و کنترل ریسک نقدینگی و همچنین تسهیل نظارت موثر بر ریسک نقدینگی 

.دایره ریسک نقدینگی زیر مجموعه اداره کل مدیریت ریسک به عنوان واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی ایجاد گردیده است

در حال حاضر ارزیابی ریسک نقدینگی در بانک مسکن از طریق محاسبه نسبت های مالی و مقایسه آن با ماه گذشته و . راهکارهای مختلفی به منظور تخمین و ارزیابی ریسک نقدینگی وجود دارد

هر چه تعداد نسبت ها و جنبه هایی از ریسک که توسط این نسبت ها ارزیابی می شود . پایان سال مالی، استانداردها و حدود متعارف، به صورت گزارش پایش وضعیت ریسک بانک صورت می گیرد

محاسبه گردیده و شامل شاخص های ارزیابی کفایت  (CAMELSمدل بومی شده الگوی )در حال حاضر این نسبت ها در چارچوب الگوی کارمل . بیشتر باشد نتیجه مطلوب تری بدست می آید

پیاده سازی آزمون بحران با رویکرد تحلیل حساسیت و تجزیه و تحلیل سناریو مبتنی بر داده های فرضی و . سرمایه، کیفیت دارایی ها، قوانین و مقررات، مدیریت، درآمد و وضعیت نقدینگی است

.  می تواند به عنوان ابزار کارآمد سنجش ریسک نقدینگی به کار گرفته شودCore bankingبدیهی است سیستم مدیریت ریسک نقدینگی تحت یکی از ماژول های سیستم . تاریخی انجام می گردد

محاسبه شاخص .  روز آتی نیز در دست اقدام می باشد30به منظور پوشش خروج سپرده ها در شرایط بحرانی برای  ( LCR)همچنین بررسی ساز و کاری جهت محاسبه شاخص پوشش نقدینگی 

تحلیل سررسید دارایی و بدهی ها نیز به صورت . اتکا به منابع کالن و تعیین حدود ریسک تمرکز منابع مدیریت ها از جمله اقدامات انجام شده به منظور مدیریت ریسک تمرکز منابع بانک است

.ساالنه انجام می پذیرد

لذا جهت پایش روزانه . مدیریت و کنترل ریسک نقدینگی در بانک از طریق کمیته منابع و مصارف، کمیته فرعی ریسک نقدینگی و کمیته ریسک و نیز گزارش های ادواری و موردی صورت می گیرد

. لحاظ شودcore bankingوضعیت نقدینگی در بانک مسکن و سایر نیازهای سیستمی، می بایست تمهیدات الزم در سیستم 



ذخاير نقدينگي-58-4-5-1

:جدول زیر ترکیب ذخایر نقدینگی بانک را نشان می دهد

13991398         شرح

میلیون ریالمیلیون ریال

1,685,4681,392,798مانده نزد بانک مرکزی

90,183,4325,128,904نقد و مانده نزد سایر بانک ها

37,345,236490,059اوراق منتشر شده توسط دولت

00اوراق شرکت های غیر دولتی

129,214,1367,011,761

جدول نسبت های نقدينگي-58-4-5-2

پايان دورهحداقل طي دورهحداکثر طي دورهميانگين دورهابتدای سال

درصددرصددرصددرصددرصد

3.427.3511.173.4210.98دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی ها

7.9214.5620.677.9219.74دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده ها

0.851.874.240.804.24*خالص دارایی های نقدی به کل سپرده ها 

194.84181.03194.84167.64167.64تسهیالت به کل سپرده ها

1307.271053.431307.27889.24889.24تسهیالت به سپرده های یک ساله و باالتر

44.3450.4754.2144.3454.21**سپرده های فرار به کل سپرده ها 

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

88

.....سپرده های فرار شامل سپرده هایی می باشد که سررسید قراردادی ندارند نظیر سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و ** 

خالص دارایی های نقدی عبارتست از نقد و معادل نقد، اوراق سرمایه گذاری که دارای بازار فعال معامله نقدی هستند منهای سپرده بانک ها، اوراق بدهی انتشاریافته، سایر * 

.استقراض ها و تعهداتی که تا یک ماه بعد سررسید می شوند

.نقد و معادل نقد عبارتست از موجودی نقد، اوراق مشارکت و مشابه آن که دارای بازار معامله نقدی فعال می باشد- 



تحليل سررسيد دارايي ها و بدهي ها  -58-4-5-3

مانده قبل از کسر ذخايربدون سررسيد مشخص سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

دارایی ها

216,511,943216,511,94300000216,511,943موجودی نقد 

4,614,8984,614,898000004,614,898مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

239,961,73800000239,961,738243,615,978مطالبات از دولت

14,523,8470000014,523,84714,745,022تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

1,287,514,0081,672,2474,354,69424,445,230304,466,539710,331,661242,243,6371,373,185,591تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

41,256,066006,087,89031,257,34603,910,83041,256,066سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

902,81100790,20300112,608916,559مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

12,343,3046,97106,034,021006,302,31222,281,120سایر حساب های دریافتنی

20,254,1370000020,254,13720,254,137دارایی های ثابت مشهود

16,807,3620000016,807,36216,807,362دارایی های نامشهود

57,248,77057,248,7700000057,248,770سپرده قانونی

10,900,1460000010,900,14610,900,146سایر دارایی ها

1,922,839,031280,054,8294,354,69437,357,344335,723,885710,331,661555,016,6172,022,337,592جمع دارايي ها

بدهی ها

639,042,08983,104,62927,027,64828,310,0003,488,539497,111,2740639,042,089بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

174,476,754174,476,75400000174,476,754سپرده های مشتریان

00000000سود سهام پرداختنی

6,559,1500006,559,150006,559,150اوراق بدهی

00000000ذخیره مالیات عملکرد

61,671,4600000061,671,46061,671,460ذخایر و سایر بدهی ها

33,651,8170000033,651,81733,651,817ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

922,620,064569,027,586104,767,854223,730,30625,094,31700922,620,064حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

1,838,021,333826,608,968131,795,502252,040,30635,142,006497,111,27495,323,2771,838,021,333جمع بدهي ها

84,817,6970000084,817,69784,817,697جمع حقوق صاحبان سهام

0000000جمع خروجی نقدی ناشی از اقالم زیر خط

1,922,839,031826,608,968131,795,502252,040,30635,142,006497,111,274180,140,9741,922,839,031جمع بدهي ها، حقوق صاحبان سهام و اقالم زير خط

300,581,879213,220,388374,875,6420(214,682,962)(127,440,808)(546,554,139)0شکاف

00(374,875,642)(588,096,030)(888,677,909)(673,994,947)(546,554,139)0شکاف انباشته

1793140(252)(180)(107)(458)درصد- نسبت شکاف به سرمایه نظارتی

00(314)(493)(745)(565)(458)درصد- نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی

337239420(241)(143)(613)درصد *-نسبت شکاف به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

0-420(659)(996)(756)(613)درصد- نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

. رجوع شود58-7به یادداشت * 

89

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

.جدول زیر سررسید دارایی ها و بدهی های مالی بانک را براساس تاریخی که احتمال می رود مطالبه و یا تسویه شوند نشان می دهد

1399



 (ادامه)تحليل سررسيد دارايي ها و بدهي ها -58-4-5-3

مانده قبل از کسرذخايربدون سررسيد مشخص سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

دارایی ها

77,209,18677,209,1860000077,209,186موجودی نقد 

2,595,9962,595,996000002,595,996مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

226,880,75300000226,880,753230,335,790مطالبات از دولت

4,313,572000004,313,5724,379,261تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

1,194,202,98216,658,22734,252,80957,579,101251,453,355678,770,375155,489,1151,273,422,809تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

4,399,61300090,05904,309,5544,399,613سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

1,680,56900294,831001,385,7381,706,162مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

8,831,5566,21004,670,190004,155,15614,500,790سایر حساب های دریافتنی

18,516,8110000018,516,81118,516,811دارایی های ثابت مشهود

16,666,6660000016,666,66616,666,666دارایی های نامشهود

33,747,08433,747,0840000033,747,084سپرده قانونی

9,457,694000009,457,6949,457,694سایر دارایی ها

1,598,502,483130,216,70334,252,80962,544,122251,543,414678,770,375441,175,0611,686,937,864جمع دارايي ها

بدهی ها

567,666,89850,716,224000486,526,48830,424,186567,666,898بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری

149,119,944149,119,94400000149,119,944سپرده های مشتریان

00000000سود سهام پرداختنی

00000000اوراق بدهی

00000000ذخیره مالیات عملکرد

41,461,9480000041,461,94841,461,948ذخایر و سایر بدهی ها

35,649,2630000035,649,26335,649,263ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

702,627,105389,904,990133,104,140179,601,58016,39500702,627,105حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

1,496,525,157589,741,158133,104,140179,601,58016,395486,526,488107,535,3971,496,525,157جمع بدهي ها

101,977,32600000101,977,326101,977,326جمع حقوق صاحبان سهام

00000000جمع خروجی نقدی ناشی از اقالم زیر خط

1,598,502,483589,741,158133,104,140179,601,58016,395486,526,488209,512,7231,598,502,483جمع بدهي ها، حقوق صاحبان سهام و اقالم زير خط

251,527,019192,243,887231,662,338(117,057,458)(98,851,331)(459,524,455)شکاف

0(231,662,338)(423,906,224)(675,433,243)(558,375,785)(459,524,455)شکاف انباشته

165126152(77)(65)(301)درصد- نسبت شکاف به سرمایه نظارتی

0(152)(278)(443)(366)(301)درصد- نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی

282216260(131)(111)(515)درصد-* نسبت شکاف به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

0(260)(475)(757)(626)(515)درصد- نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

. رجوع شود58-7به یادداشت * 

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

بانک مسکن

.جدول زیر سررسید دارایی ها و بدهی های مالی بانک را براساس تاریخی که احتمال می رود مطالبه و یا تسویه شوند نشان می دهد

1398

90

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 



تحليل سررسيد قراردادی بدهي های مالي-58-4-5-4

58-4-5-4-1-

بدون سررسيد مشخص سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهي ها

639,042,08983,104,62927,027,64828,310,0003,488,539497,111,2740بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

174,476,754174,476,75400000سپرده های مشتریان

6,559,1500006,559,15000اوراق بدهی

0000000تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی

922,620,064569,027,586104,767,854223,730,30625,094,31700حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

1,742,698,056826,608,968131,795,502252,040,30635,142,006497,111,2740جمع 

بدون سررسيد مشخص سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهي ها

567,666,89850,716,224000486,526,48830,424,186بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

149,119,944149,119,94400000سپرده های مشتریان

0000000اوراق بدهی

0000000تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی

702,627,105389,904,990133,104,140179,601,58016,39500حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

1,419,413,947589,741,158133,104,140179,601,58016,395486,526,48830,424,186جمع 

91

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

.جدول زير سررسيد بدهي های مالي را بر اساس سررسيد قيدشده در قرارداد نشان مي دهد

1399

1398



58-4-5-4-2-

بدون سررسيد مشخص سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهي ها

146,137,2770063,032,6480083,104,629بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

4,624,350000004,624,350سپرده های مشتریان

0000000اوراق بدهی

0000000تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی

0000000حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

150,761,6270063,032,6480087,728,979جمع 

بدون سررسيد مشخص سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهي ها

81,140,4100030,424,1860050,716,224بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

4,691,337000004,691,337سپرده های مشتریان

0000000اوراق بدهی

0000000تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی

702,627,105389,904,990133,104,140179,601,58016,39500حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

788,458,852389,904,990133,104,140210,025,76616,395055,407,561جمع 

92

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

.جدول زير سررسيد بدهي های مالي ارزی را بر اساس سررسيد قيدشده در قرارداد نشان مي دهد

1399/12/30

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

1398/12/29



58-4-6

58-5

58-5-1

واحدهای اجرايي مديريت ريسک بازار 58-5-2

روش سنجش ريسک بازار 58-5-3

تحليل ارزش در معرض خطر سرمايه گذاری در سهام و ساير سرمايه گذاری های دارای بازار 58-5-4

(-0.0494و(0.0499 (-0.0497و(0.0499 

با توجه به روش شبیه سازی تاریخی و درصد تغییر احتمالی حاصل از آن در ارزش بازار  ، میزان ارزش در معرض خطر برای سرمایه گذاری در سهام و سایر سرمایه گذاری های دارای قیمت بازار در جدول زیر 

:ارائه شده است 

سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله

سرمایه گذاری در سایر سهام

.روزه در نظر گرفته شده است 10و افق زمانی % 99سطح اطمینان 

تاثير در سود و زيان

میلیون ریالدرصدمیلیون ریال درصد

_ __ __ __ _

3,051,5122,066,666

1399

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

(آزمون تنش کفايت نقدينگي)برنامه مقابله با بحران 

تدوین سیاست ها و رویکردهایی جهت تعیین میزان ریسک پذیری براساس . آزمون بحران در بانک مسکن به روش تحلیل حساسیت در قالب دو سناریوی تاریخی و فرضی به صورت دو بار در سال انجام می گیرد

نتایج آزمون بحران، نگهداری سطح  مناسبی از نقدینگی جهت واکنش به جریان های نقدی خروجی غیرمنتظره، ایجاد الگوی بازاریابی منابع پایدار به منظور مقابله با بحران، تأمین مالی از بازار بین بانکی، 

.از جمله برنامه احتیاطی و پیشگیرانه ناشی از پیاده سازی آن در سازمان است... به کارگیری ابزارهای بازار سرمایه به عنوان مثال صکوك، اوراق مشارکت رهنی و

ريسک بازار

تعريف ريسک بازار

احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری ، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز

ا در خصوص ریسک بازار ارز ، وضعیت .ا. و مستند بانک مرکزی ج2بر اساس مقررات بال .  درصد محاسبه می شود99 برای ارزیابی ریسک بازار سهام ، ارزش در معرض خطر کل پرتفوی سهام با سطح اطمینان 

.منفی هریک از ارزها و ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی از رویکرد شبیه سازی تاریخی استفاده می شود / باز ارزی برای کل پرتفوی و همچنین میزان وضعیت باز مثبت 

، اداره (عضو هیات عامل )، معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه (عضو هیات عامل )،معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی (ALCO)در بانک مسکن هیات مدیره، کمیته ریسک، کمیته منابع و مصارف 

.کل بین الملل و اداره کل مدیریت ریسک مهم ترین نقش ها را در مدیریت ریسک بازار دارند 

 پرتقوی معامالتی بانک از دو بخش تشکیل شده است

سهام * 

وضعیت های باز ارزی *

1398

نوع سرمايه گذاری
تغيير احتمالي در 

قيمت بازار
تاثير در سود و زيان

تغيير احتمالي در قيمت 

بازار
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-58-5-5

ريال قطرروبل روسيهروپيه هندوستانيوان چيندالر کاناداوون کره جنوبيلير ترکيهفرانک سوييسين ژاپندرهم اماراتپوند انگلستانيورودالر آمريکا

US DE URGBPAE DJPYC HFTR YKRWC ADC NYINRRUBQAR

6,422,618.2715,322,102.15610,469.15122,917,482.3065,079,074,506.0069,408.1936,205,362.7543,538,399,975.008,450.51180,829,393.700.000.000.00موجودی نقد

0.0040,500,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00مطالبات از دولت 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

0.0030,521,267.060.00634,252,774.400.000.000.000.000.000.000.000.000.00تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته 

0.0022,218,411.420.005,446.310.000.0070,000,000.000.000.00161,284,645.000.000.000.00سایر حسابهای دریافتنی 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دارایی های ثابت مشهود

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دارایی های نامشهود

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سپرده قانونی 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سایر دارایی ها 

6,422,618.27108,561,780.63610,469.15757,175,703.0165,079,074,506.0069,408.19106,205,362.7543,538,399,975.008,450.51342,114,038.700.000.000.00جمع دارایی ها ی ارزی 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سایر تعهدات مشتریان 

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00جمع تعهدات ارزی مشتریان 

6,422,618.27108,569,062.63610,469.15757,175,703.0165,079,074,506.0069,408.19106,205,362.7543,538,399,975.008,450.51342,114,038.700.000.000.00جمع دارايي های ارزی و تعهدات ارزی مشتريان

1,021,19620,628,122135,25434,067,63194,910,36611,9372,251,1296,149,0591,0828,369,820000ميليون ريال-معادل ريالي جمع دارايي های ارزی و تعهدات ارزی مشتريان

2,696,936.99332,294,203.490.001,628,873.7355,092,596,042.250.0015,286,106,375.650.000.000.000.00بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

3,113,557.821,752,913.23177,584.88233,630.952,005,728,167.800.007,781.15714,282,565.41112.001,157,504.1667,254.050.00850.00سپرده های مشتریان 

0.004,856,711.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سود سهام پرداختنی 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اوراق بدهی

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ذخیره مالیات عملکرد

0.008,810,935.520.00328,442,200.520.000.000.000.000.000.000.000.000.00ذخایر و سایر بدهی ها

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

5,810,494.81347,714,763.68177,584.88330,304,705.2057,098,324,210.050.007,781.1516,000,388,941.06112.001,157,504.1667,254.050.00850.00جمع بدهی های ارزی

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سایر تعهدات بانک

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00جمع تعهدات ارزی بانک 

5,810,494.81347,722,045.68177,584.88330,304,705.2057,098,324,210.050.007,781.1516,000,388,941.06112.001,157,504.1667,254.050.00850.00جمع بدهي های ارزی و تعهدات ارزی بانک

923,868.6766,067,188.6839,345.3514,291,293.6883,268,199.150.00164.932,259,782.9314.3428,318.34147.560.0037.11ميليون ريال-معادل ريالي جمع بدهي های ارزی و تعهدات ارزی بانک 

(850.00)0.00(67,254.05)432,884.27426,870,997.817,980,750,295.9569,408.19106,197,581.6027,538,011,033.948,338.51340,956,534.54(239,152,983.05)1399/12/30612,123.46هر ارز در تاریخ  (منفی)خالص وضعیت باز ارزی مثبت 

37-1480-45,439,06695,90919,776,33811,642,16711,9372,250,9643,889,2761,0688,341,502-97,328میلیون ریال-1399/12/30معادل ریالی خالص وضعیت باز ارزی هر ارز در تاریخ 

%0.00%0.00%0.00%6.99%0.00%3.26%1.89%0.01%9.75%16.57%0.08%38.07%0.08درصد - 1399/12/30وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ 

%0.00%0.00%0.00%9.35%0.00%4.36%2.52%0.01%13.05%22.17%0.11%50.95-%0.11درصد - 1399/12/30وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ 

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

تحليل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

.  به شرح زیر است 1399وضعیت ارزی بانک در پایان سال 
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(ادامه)تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز 58-5-5-

USDE URGBPAE DJ PYCHFTRYKRWCADCNYINRRUBQAR

8,996,732.2718,971,242.95603,069.1514,541,017.6867,860,752,400.0069,408.1961,278,820.2543,435,244,839.008,450.51368,439,739.230.000.000.00موجودی نقد
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00مطالبات از دولت 
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

0.0030,963,964.260.003,103,003,506.750.000.000.000.000.000.000.000.000.00تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته 
0.0023,917,504.510.0019,123,783.920.000.0070,000,000.000.000.00161,284,645.000.000.000.00سایر حسابهای دریافتنی 
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دارایی های ثابت مشهود

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00دارایی های نامشهود
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سپرده قانونی 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سایر دارایی ها 

8,996,732.2773,852,711.72603,069.153,136,668,308.3567,860,752,400.0069,408.19131,278,820.2543,435,244,839.008,450.51529,724,384.230.000.000.00جمع دارایی ها ی ارزی 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سایر تعهدات مشتریان 

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00جمع تعهدات ارزی مشتریان 

8,996,732.2773,859,993.72603,069.153,136,668,308.3567,860,752,400.0069,408.19131,278,820.2543,435,244,839.008,450.51529,724,384.230.000.000.00جمع دارايي های ارزی و تعهدات ارزی مشتريان

809,7067,533,71967,57568,752,82158,542,1146,6971,895,6663,252,1275516,988,654000ميليون ريال-معادل ريالي جمع دارايي های ارزی و تعهدات ارزی مشتريان

2,696,936.99301,634,467.570.001,628,873.7356,775,119,863.250.0025,073,457.501,174,458,636.650.0050,117,145.000.000.000.00بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

15,740,160.113,311,845.76170,307.59243,284.952,473,687,238.800.007,781.154,897,471,801.76112.0013,555,504.1667,254.050.00850.00سپرده های مشتریان 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سود سهام پرداختنی 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اوراق بدهی

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ذخیره مالیات عملکرد

1,150,000.006,427,061.550.00328,442,200.520.000.000.000.000.000.000.000.000.00ذخایر و سایر بدهی ها

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری

19,587,097.10311,373,374.88170,307.59330,314,359.2059,248,807,102.050.0025,081,238.656,071,930,438.41112.0063,672,649.1667,254.050.00850.00جمع بدهی های ارزی

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00سایر تعهدات بانک

0.007,282.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00جمع تعهدات ارزی بانک 

19,587,097.10311,380,656.88170,307.59330,314,359.2059,248,807,102.050.0025,081,238.656,071,930,438.41112.0063,672,649.1667,254.050.00850.00جمع بدهي های ارزی و تعهدات ارزی بانک
1,762,838.7431,760,827.0019,083.148,317,976.1951,112,760.910.00362,173.09454,623.657.30840,033.2684.130.0021.60ميليون ريال-معادل ريالي جمع بدهي های ارزی و تعهدات ارزی بانک 

(850.00)0.00(67,254.05)432,761.562,806,353,949.158,611,945,297.9569,408.19106,197,581.6037,363,314,400.598,338.51466,051,735.07(237,520,663.16)(10,590,364.83)1398/12/29هر ارز در تاریخ  (منفی)خالص وضعیت باز ارزی مثبت 

22-840-24,227,10848,49160,434,8457,429,3536,6971,533,4932,797,5035446,148,621-953,133-میلیون ریال-1398/12/29معادل ریالی خالص وضعیت باز ارزی هر ارز در تاریخ 

%0.00%0.00%0.00%4.03%0.00%1.84%1.01%0.00%4.87%39.65%0.03%15.89-%0.63-درصد - 1398/12/29وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ 

%0.00%0.00%0.00%6.89%0.00%3.14%1.72%0.01%8.33%67.76%0.05%27.16-%1.07-درصد - 1398/12/29وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ 

. ریال محاسبه گردیده است3348 درهم با نرخ مرجع 468753341.51 مبلغ *

. صورت می گیرد و بدین ترتیب ارزهایی که در قالب تعریف یاد شده قرار نگیرد تحت عنوان سایر ارزها تجمیع و افشا می گردند  (1396/05/10 مورخ 96/143113بخشنامه شماره  ) دستور العمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری 13-1ارائه و تفکیک ارزها حسب تعریف بند **

روبل روسيهروپيه هندوستانيوان چين

:   به شرح زیر است 1398وضعیت ارزی بانک در پایان سال
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بانک مسکن
يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

ريال قطر دالر کاناداوون کره جنوبيلير ترکيهفرانک سوييسين ژاپندرهم اماراتپوند انگلستانيورودالر آمريکا



 خالصه وضعيت باز ارزی58-5-5-1-

1399/12/301398/12/29

46,106,48778,399,547(میلیون ریال)وضعیت باز مثبت تمامی ارزها 

(25,180,346)(45,439,251)(میلیون ریال)وضعیت باز منفی تمامی ارزها 

667,23653,219,201(میلیون ریال)وضعیت باز ارزی 

51.7087.91درصد-وضعیت باز مثبت تمامی ارزها نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

(28.23)(50.95)درصد-وضعیت باز منفی تمامی ارزها نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

-58-5-5-3

نوع ارز
تغيير احتمالي در 

قيمت بازار

تاثير در 

سود و زيان

تغيير احتمالي در 

قيمت بازار

تاثير در سود و 

زيان

میلیون ریالدرصدمیلیون ریالدرصد
0( 0.19  ,  0 )0(00  ,  0 )دالر آمریکا

748,357( 0.92  ,  0.98- )1,726,769( 1.10  ,  1.20- )یورو

(2,066)( 1.36  , 1.35- )(4,086)( 1.36  , 1.35- )پوند انگلستان

(16,710)( 0.19  ,  0.01- )-( 0  ,  0)درهم امارات

(261,709)( 1.32  , 1.11- )(461,604)( 1.25  , 1.25- )ین ژاپن

(206)( 1.05  , 0.97- )(443)( 1.20  , 1.17- )فرانک سوییس

(85,883)( 1.04  , 0.97- )(153,855)( 1.19  , 1.25- )وون کره جنوبی

(138,090)( 0.84  , 0.71- )(167,767)( 0.63  , 0.64- )یوان چین

(176,561)( 3.21  ,  3.64- )(180,722)( 1.66  ,  2.54- )لیر ترکیه

(18)( 0.99  ,  1.04- )(42)( 1.08  ,  1.25- )دالر کانادا

3( 1.04  , 0.98- )4( 0.90  , 0.85- )روپیه هندوستان

0( 0.19 ,  0.01- )0( 0 ,  0- )ریال قطر

758,25467,117

ميزان سرمايه مورد نياز برای پوشش ريسک بازار 58-5-6-

سرمايه مورد نيازارزش در معرض سرمايه مورد نيازارزش در معرض خطرروش اندازه گيری 

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

3,688,519___روش استاندارد 

بانک مسکن
يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

1399

با توجه به روش تاریخی و درصد تغییر احتمالی حاصل از آن در نرخ ارز، میزان ارزش در معرض خطر برای خالص دارایی ها و بدهی های ارزی در جدول زیر تحليل تاثير ريسک نرخ ارز بر سود و زيان

.ارائه شده است

میلیون ریال 

3,688,519

96

1398

.روزه در نظر گرفته شده است 10و افق زمانی % 99سطح اطمینان 

ريسک ارز ريسک سهام 
مجموع سرمايه 

مورد نياز برای 

پوشش ريسک 



تحليل شکاف بين دارايي ها و بدهي های حساس به نرخ سود 58-5-7-

غير حساس به نرخ  سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

 ميليون ريالميليون  ريالميليون  ريالميليون  ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

دارایی ها

216,511,94300000216,511,943موجودی نقد 

4,614,8984,614,89800000مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

239,961,73800000239,961,738مطالبات از دولت

14,523,8470000014,523,847تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

1,287,514,0081,672,2474,354,69424,445,230304,466,539710,331,661242,243,637تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

41,256,066006,087,89031,257,34603,910,830سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

902,81100000902,811مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

12,343,3040000012,343,304سایر حساب های دریافتنی

20,254,1370000020,254,137دارایی های ثابت مشهود

16,807,3620000016,807,362دارایی های نامشهود

57,248,7700000057,248,770سپرده قانونی

10,900,1460000010,900,146سایر دارایی ها

1,922,839,0316,287,1454,354,69430,533,120335,723,885710,331,661835,608,525جمع دارایی ها 

بدهی ها

639,042,08983,104,62927,027,64828,310,0003,488,539497,111,2740بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

174,476,75400000174,476,754سپرده های مشتریان

0000000سود سهام پرداختنی

6,559,1500006,559,15000اوراق بدهی 

0000000ذخیره مالیات عملکرد

61,671,4600000061,671,460ذخایر و سایر بدهی ها

33,651,8170000033,651,817ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

922,620,064569,027,586104,767,854223,730,30625,094,31700 حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گداری 

1,838,021,333652,132,215131,795,502252,040,30635,142,006497,111,274269,800,031جمع بدهی ها 

84,817,6970000084,817,697جمع حقوق صاحبان سهام

1,922,839,031652,132,215131,795,502252,040,30635,142,006497,111,274354,617,728جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

300,581,879213,220,388480,990,797(221,507,186)(127,440,808)(645,845,070)شکاف

0(480,990,797)(694,211,185)(994,793,064)(773,285,878)(645,845,070)شکاف انباشته

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
بانک مسکن

97

1399

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 



(ادامه)تحليل شکاف بين دارايي ها و بدهي های حساس به نرخ سود 58-5-7-

غير حساس به نرخ  سال5باالتر از   سال5 الي 1 سال1 ماه الي 3بين  ماه3 الي 1بين کمتر از يک ماهمبلغ دفتری

 ميليون ريالميليون  ريالميليون  ريالميليون  ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

دارایی ها

77,209,1860000077,209,186موجودی نقد 

2,595,9962,595,99600000مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

226,880,75300000226,880,753مطالبات از دولت

4,313,572000004,313,572تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

1,194,202,98216,658,22734,252,80957,579,101251,453,355678,770,375155,489,115تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

4,399,61300090,05904,309,554سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

1,680,569000001,680,569مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

8,831,556000008,831,556سایر حساب های دریافتنی

18,516,8110000018,516,811دارایی های ثابت مشهود

16,666,6660000016,666,666دارایی های نامشهود

33,747,0840000033,747,084سپرده قانونی

9,457,694000009,457,694سایر دارایی ها

1,598,502,48319,254,22334,252,80957,579,101251,543,414678,770,375557,102,562جمع دارایی ها 

بدهی ها

567,666,89850,716,224000486,526,48830,424,186بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

149,119,94400000149,119,944سپرده های مشتریان

0000000سود سهام پرداختنی

0000000اوراق بدهی 

0000000ذخیره مالیات عملکرد

41,461,9480000041,461,948ذخایر و سایر بدهی ها

35,649,2630000035,649,263ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

702,627,105389,904,990133,104,140179,601,58016,39500 حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گداری 

1,496,525,157440,621,214133,104,140179,601,58016,395486,526,488256,655,340جمع بدهی ها 

101,977,32600000104,837,918جمع حقوق صاحبان سهام

1,598,502,483440,621,214133,104,140179,601,58016,395486,526,488361,493,259جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

251,527,019192,243,887195,609,303(122,022,479)(98,851,331)(421,366,991)شکاف

(2,860,592)(198,469,895)(390,713,781)(642,240,800)(520,218,321)(421,366,991)شکاف انباشته

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 
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1398

. تفاوت اين جدول با جدول تحليل شکاف سررسيد زماني بين دارايي ها و بدهي        ها ، لحاظ کردن عامل نرخ سود در کنار طبقه بندی سررسيدی دارايي ها و بدهي ها مي باشد 



ريسک عملياتي-58-6

تعريف ريسک عملياتي-58-6-1

واحدهای اجرايي مديريت ريسک عملياتي-58-6-2

تدابير پيش گيرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انساني-58-6-3

تشکیل کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران- 

تشکیل کمیته راهبری امنیت اطالعات- 

بازرسی های دوره ای توسط اداره کل بازرسی - 

حسابرسی عملیاتی ادواری واحدها توسط اداره کل حسابرسی داخلی- 

تمهيدات مقابله با بحران-58-6-4

به منظور نظارت دقیق و مدیریت مؤثر ریسک هایی که مؤسسه اعتباری در معرض آن ها قرار دارد در بانک مسکن کمیته حسابرسی، کمیته عالی ریسک و کمیته فرعی ریسک 

.عملیاتی ایجاد شده است

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

این تعریف شامل ریسک  . احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت و کارائی فرآیندها و روش ها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از بانک

.را در بر نمی گیرد (استراتژیک)نیز می باشد لیکن ریسک های شهرت و راهبردی  (قانونی)حقوقی 

مدیریت ریسک عملیاتی مستلزم مشارکت طیف . دربانک مسکن هر واحد اجرایی باید اطمینان حاصل نماید که مدیریت ریسک و کنترل در عملیات روزانه اش لحاظ شود

مطابق مدل سه خط دفاعی مسئولیت مستقیم مدیریت و کنترل ریسک . گسترده ای از افراد و واحدهای سازمانی است که هر یک وظایف و مسئولیت های متفاوتی بر عهده دارند

دومین سپر را واحدهای نظارتی همچون . که به  طور مستقیم با فرایندهای کسب و کار مرتبط هستند می باشد (کارکنان در سطوح مختلف سازمانی)عملیاتی بر عهده اولین سپر 

مدیریت ریسک ،تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بازرسی تشکیل می دهند که نقش و مسئولیت هماهنگی، کمک و نظارت بر خط دفاعی اول را در فرایند 

بیشتر بر عهده  (شناسایی، اندازه گیری، کاهش، کنترل و پایش)به دلیل حجم باالی فعالیت در سپر دفاعی اول، مسئولیت مدیریت ریسک عملیاتی . مدیریت ریسک برعهده دارند

اداره کل حسابرسی داخلی در سپر سوم دفاعی وظیفه تضمین . سپر دوم دفاعی بوده و ریسک های شناسایی و گزارش شده توسط سپر اول غالباً در این الیه مدیریت می شود

.اثربخشی و کارایی نظام کنترل های داخلی را برعهده دارد

99

از آنجا که یکی از زمینه های بروز خطای سهوی و عمدی نشأت گرفته از افراد هر سازمان می باشد، بانک مسکن تالش در راستای ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب با تکیه بر 

آموزش کارکنان را در دستور کار خود قرار داده است و با تدوین فرایندها و زیرفرایندها برای شعب، مدیریت ها و ادارات و تأکید بر اجرای کنترل های داخلی کارآمد نسبت به 

.ایجاد فرهنگ مناسب سازمانی اقدام نموده است

:عالوه بر این با انجام اقدامات زیر نسبت به پیشگیری از خطاهای عمدی و سهوی اقدام نموده است

تدوین کنترل های داخلی هر فرایند همزمان با صدور بخشنامه توسط اداره کل سازمان و روش ها - 

پیاده سازی استانداردهای مختلف امنیتی فناوری اطالعات بر روی سامانه ها و بسترهای مختلف ارتباطی بانک- 

:به منظور مقابله با بحران و آمادگی برای شرایط خاص اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر است

ابالغ آیین نامه تمهیدات اجرایی بانک در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه به شبکه بانک جهت انسجام و یکپارچگی امور در شرایط بحرانی-

در بخش های مختلف فناوری اطالعات (Stress Test)آزمون های بحران- 

آزمون های نفوذپذیری وب سایت ها و سیستم های بانک- 

آزمون های مرتبط با ظرفیت و عملکرد سیستم های اطالعاتی- 

آزمون های مرتبط با عملکرد منابع سخت افزاری و رویه های امنیتی- 

ایجاد کمیته راهبری امنیت اطالعات در بانک- 

جهت مدیریت شرایط ناشی از اختالالت گسترده در خدمات و سرویس های بانکی (به جز تهران)ایجاد سایت شرایط بحران در یکی از شهرهای ایران - 

ایجاد کمیته پدافند غیر عامل و مدیریت بحران- 

تدوین طرح جامع مدیریت فناوری اطالعات- 



روش سنجش ريسک عملياتي58-6-5-

سازوکارهای کنترل و پايش ريسک عملياتي58-6-6-

ميزان سرمايه الزم برای پوشش ريسک عملياتي58-6-7-

میلیون ریال

7,599,760روش شاخص پایه

ریسک های . پس از شناسایی و اندازه گیری ریسک های عملیاتی توسط الیه های سه خط دفاعی، اقدامات الزم برای کنترل ریسک های شناسایی شده صورت می پذیرد

، نتایج حاصل از بررسی ها و گزارشات بازرسی های دوره ای توسط ادارات کل (سامانه اطالعاتی ریسک های عملیاتی)شناسایی شده توسط الیه اول و از طریق سارع 

بازرسی و حسابرسی داخلی، بررسی حوزه تخلفات اداری و تقلب های داخلی و خارجی، بررسی گزارش ماهانه عملکرد بانک در حوزه های منابع انسانی، فناوری اطالعات 

براساس روش های رتبه بندی ریسک عملیاتی دسته بندی و طبقه بندی شده و در خصوص اقدامات کنترلی الزم جهت کاهش ریسک های عملیاتی ... و سیستم ها و 

.تصمیم گیری صورت می گیرد

بانک مسکن

يادداشت های توضيحي صورت های مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

جهت . گام نخست در مدیریت مؤثر ریسک های عملیاتی، شناسایی دقیق ریسک های موجود در تمامی سطوح مؤسسه، فرایندها، فعالیت ها و محصوالت آن است

نمود که در حال پیاده سازی در سطح شعب، مدیریت ها و  (سارع)شناسایی ریسک های عملیاتی بانک مسکن اقدام به طراحی سامانه اطالعاتی ریسک های عملیاتی 

سپس واحد مدیریت . ادارات بانک می باشد تا از این طریق بتوان ریسک های شناسایی شده را براساس روش های سنجش و ارزیابی ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمود

ریسک عملیاتی می تواند با توجه به فرایندهای عمده و اصلی سازمان و با همکاری ادارات و واحدهای متولی هریک از فرایندها، ریسک های کلیدی تأثیرگذار بر فعالیت 

.بانک را شناسایی نموده و شاخص های کلیدی ریسک را طراحی  نماید

ا که مطابق آن سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی .ا. بانک مرکزی ج1398/12/17 مورخ 98/436758 و بخشنامه شماره 2بانک مسکن مطابق با بال 

میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر موسسه اعتباری می باشد، استفاده نموده و همچنین جهت برآورد دارایی های موزون به ریسک عملیاتی، % 15برابر با 

.ضرب می گردد ( درصد به عنوان حداقل نسبت کفایت سرمایه قابل قبول8معکوس )12.5سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی محاسبه شده در ضریب 

بازنگری و بهبود دوره ای دستورالعمل ها و بخشنامه ها و افزایش و یا اصالح کنترل های داخلی وضع شده از اقدامات صورت گرفته جهت کنترل ریسک های عملیاتی 

.می باشد

:میزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملیاتی با استفاده از روش شاخص پایه اندازه گیری می شود

                                                                     روش اندازه گیری
         سرمایه در معرض     

      ریسک عملیاتی

100



مديريت سرمايه58-7-

سرمايه نظارتي58-7-1-

1399/12/301398/12/29شــــــــــرح

میلیون ریالمیلیون ریال

 سرمايـه اليه يک

109,587,997108,823,542به کسر سرمايه تامين شده از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها  (منابع تأمين شده توسط سهامداران)سرمايه پرداخت شده 

00صرف سهام

(32,497,327)(49,656,956)انباشتـه   (زيان)سود 

3,581,4363,581,436اندوخته قانوني 

00اندوخته احتياطي

158,084158,084ساير اندوخته ها

63,670,56080,065,734جمع سرمايه اليه يک قبل از اعمال تعديالت نظارتي

1تعديالت نظارتي اليه : کسر مي شود 

00بهای تمام شده سهام خزانه

00بهای تمام شده سهام موسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفايت سرمايه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد

265,742330,563(حق کسب و پيشه)دارايي های نامشهود به استثنای سرقفلي محل کسب و پيشه 

00حداقل بهای تمام شده سرمايه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری و يا نهادهای مالي غيرتابعه

3,725,2263,523,647ارزش دفتری سرمايه گذاری های خارج از حدود مقرر   %  50

00ساير تعديالت به تشخيص بانک مرکزی 

3,990,9683,854,209جمع تعديالت نظارتي 

59,679,59376,211,525سرمايه اليه يک پس از اعمال تعديالت نظارتي

 سرمايـه اليه دو 

128,426,600202,078,600بدهي ايجاد شده ناشي از انتشار اوراق بدهي توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و ساير بدهي ها پس از احراز شرايط مقرر

10,993,2059,362,359 درصد دارايي های موزون شده به ريسک اعتباری1/25ذخيره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف 

9,516,2129,860,216مبلغ تعديل شده حاصل از تجديد ارزيابي دارايي های ثابت ، سهام و اوراق بهادار

148,936,017221,301,175جمع سرمايه اليه دو

3,725,2263,523,647ارزش دفتری سرمايه گذاری های خارج از حدود مقرر   %  50کسر مي شود 

145,210,791217,777,529سرمايه اليه دو پس از اعمال تعديالت نظارتي

85,531,199141,566,004 فزوني سرمايه اليه دو به سرمايه اليه يک

59,679,59376,211,525سرمايه اليه دو قابل احتساب در سرمايه نظارتي

119,359,186152,423,050سرمايه نظارتي

89,186,15189,186,151*سرمايه نظارتي مبنای ساير نسبت های احتياطي 
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مبنای محاسبه سایر نسبت های احتیاطی در مقطع « دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار »15قبالً به تأیید بانک مرکزی رسیده و بر اساس ماده «  سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی» * 

بدیهی است سرمایه نظارتی جدید براساس صورت های مالی مصوب پس از تشکیل مجمع عمومی و اعمال هرگونه تغییرات و کسورات احتمالی از قبیل توزیع سود . گزارشگری صورتهای مالی موسسه اعتباری می باشد

.سهام بین سهامداران، توسط بانک مرکزی تنفیذ خواهد شد



تخصیص سرمایه58-7-2-

-58-7-2-1

ضريب تبديلمبلغ 
مبلغ تعديل شده با احتساب 

وثايق و ضرايب تبديل
ضريب ريسک

دارايي ها و تعهدات 

مووزن به ريسک
سرمايه مورد نياز

دارايي ها و تعهدات 

موزون به ريسک
سرمايه مورد نياز

0000%5,918,07005,918,0700(صندوق و وجوه در راه ارزی و ریالی)موجودی نقد 

0000%57,248,770057,248,7700سپرده قانونی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

0000%3,724,93003,724,9300مطالبات از بانک مرکزی

0000%0000اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی

105,741,9208,459,35435,320,9692,825,677%211,483,8400211,483,84050مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

0000%280,961,2140280,961,2140و یا مطالبات به تضمین دولت (در قالب تسهیالت و خرید اوراق بهادار)مطالبات از دولت 

7,372,511589,8012,189,631175,170%14,745,022014,745,02250و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور (درقالب تسهیالت و خرید اوراق بهادار)مطالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 

0000%000100شرکتهای پذیرفته شده در بورس (مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات، مزارعه)اصل تسهیالت عقود مشارکتی 

85,312,5896,825,00793,915,8837,513,271%129,551,987056,875,059150سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات، مزارعه)اصل تسهیالت عقود مشارکتی 

دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق »سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام تا حدود مقرر موضوع 

«بهادار
000150%0000

5,537,507443,0012,735,053218,804%2,768,75402,768,754200«دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری در سایر شرکت ها بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام تا حدود مقرر موضوع 

دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق »سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری در مؤسسه اعتباری دیگر و مؤسسه اعتباری خارجی بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام  تا حدود مقرر موضوع 

«بهادار
1,494,84101,494,841150%2,242,262179,3812,242,262179,381`

108,075,7268,646,058101,332,4608,106,597%719,970,5850216,151,45350اصل و سود تسهیالت بابت امالك مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد- عقود غیر مشارکتی 

که اصل  ( نفر نیروی کار100دارای حداکثر )مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی، بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی -  عقود غیر مشارکتی 

 میلیارد ریال باشد20تسهیالت اعطایی حداکثر 
356,448,0340332,958,17775%249,718,63319,977,491203,822,56216,305,805

که اصل  ( نفر نیروی کار100دارای حداکثر )مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی - عقود غیر مشارکتی 

با رتبه اعتباری بسیار خوب - ( نفر نیروی کار100دارای بیش از ) میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص حقوقی 20تسهیالت اعطایی بیش از 
00020%0000

که اصل  ( نفر نیروی کار100دارای حداکثر )مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی - عقود غیر مشارکتی 

با رتبه اعتباری  خوب - ( نفر نیروی کار100دارای بیش از ) میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص حقوقی 20تسهیالت اعطایی بیش از 
00050%0000

که اصل  ( نفر نیروی کار100دارای حداکثر )مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی - عقود غیر مشارکتی 

با رتبه اعتباری متوسط - ( نفر نیروی کار100دارای بیش از ) میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص حقوقی 20تسهیالت اعطایی بیش از 
26,991,989021,592,55175%16,194,4131,295,5537,605,114608,409

که اصل  ( نفر نیروی کار100دارای حداکثر )مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی - عقود غیر مشارکتی 

با رتبه اعتباری ضعیف - ( نفر نیروی کار100دارای بیش از ) میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص حقوقی 20تسهیالت اعطایی بیش از 
000100%0000

که اصل  ( نفر نیروی کار100دارای حداکثر )مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی - عقود غیر مشارکتی 

با رتبه اعتباری بسیار ضعیف - ( نفر نیروی کار100دارای بیش از ) میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص حقوقی 20تسهیالت اعطایی بیش از 
000150%0000

34,636,7102,770,93735,841,3142,867,305%34,636,710034,636,710100مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیالت اعطایی به هر شخص، اعم از حقیقی و حقوقی که در بندهای فوق قرار نمی گیرد- عقود غیر مشارکتی 

0000%000100سایر تسهیالت اعطابی

0000%000150مانده مطالبات غیر جاری% 20مبلغ ذخیره اختصاصی کمتر از - (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه )خالص مطالبات غیر جاری 

0062,289,1044,983,128%000100مانده مطالبات غیر جاری% 50تا % 20مبلغ ذخیره اختصاصی کمتر از  - (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه )خالص مطالبات غیر جاری 

19,618,8301,569,50600%39,237,661039,237,66150و باالتر از آن نسبت به مانده مطالبات غیر جاری% 50مبلغ ذخیره اختصاصی  - (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه )خالص مطالبات غیر جاری 

0000%000100اوراق مشارکت غیر دولتی

916,55973,3251,706,162136,493%916,5590916,559100(جاری و فاقد ماهیت تسهیالتی باشد)مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته 

22,281,1201,782,4908,966,047717,284%22,281,120022,281,120100(جاری باشد)سایر حساب های دریافتنی 

36,795,7572,943,66134,852,9652,788,237%36,795,757036,795,757100خالص دارایی های ثابت

10,900,146872,0129,457,694756,616%10,900,146010,900,146100سایر اقالم باالی خط ترازنامه

AA-0000%0000تا +  AAAمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری 

A-00020%0000تا +  Aمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری 

BBB-00050%0000تا +  BBBمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری 

B-000100%0000تا +  BBمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری 

B-000150%0000مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری پایین

0000%000100مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها بدون رتبه اعتباری

AA-00020%0000تا + AAAمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از بانکهای توسعه ای چند جانبه رتبه اعتباری 

A-00050%0000تا + Aمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از بانکهای توسعه ای چند جانبه رتبه اعتباری 

BBB-00050%0000تا + BBBمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از بانکهای توسعه ای چند جانبه رتبه اعتباری 

B-000100%0000تا + BBمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از بانکهای توسعه ای چند جانبه رتبه اعتباری 

B-000150%0000مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از بانکهای توسعه ای چند جانبه رتبه اعتباری پایین 

0000%00050مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از بانکهای توسعه ای چند جانبه بدون رتبه اعتباری

AA-00020%0000تا + AAAمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشور ها رتبه اعتباری 

A-00050%0000تا +  Aمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشور ها رتبه اعتباری  

BBB-000100%0000تا + BBBمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشور ها رتبه اعتباری  

B-000100%0000تا + BBمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشور ها رتبه اعتباری  

B-000150%0000مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشور ها رتبه اعتباری  پایین 

0000%000100مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشور ها بدون رتبه اعتباری

AA-00020%0000تا + AAAمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری  

A-00050%0000تا +  Aمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری    

BB-000100%0000تا + BBBمطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری  

BB-000150%0000مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری پایین 

0000%000100مطالبات تسهیالتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری

0000%0000اقالم زیر خط

0000%000100تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط

0000%000100تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یکسال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت

0000%000100تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یکسال پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت

0000%000100تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تائید شده ای که کاالی موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت

0000%000100تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تائید شده ای که کاالی موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر پیش دریافت

6,862,057548,9654,771,887381,751%13,724,11406,862,057100تعهدات بابت ضمانتنامه های صادر شده پس از کسر سپرده نقدی

98,097,6647,847,81380,919,0846,473,527%196,195,328098,097,664100تعهدات بابت قراردادهای منعقده معامالت و تضمین انواع صکوك از جمله اوراق مشارکت

69,152,0205,532,16261,020,5314,881,642%69,152,020069,152,020100سایر تعهدات

2,235,147,45101,524,802,3770879,456,42670,356,514748,988,72059,919,098جمع
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.  ریال می باشد879ر456ر425ر902ر341 مبلغ  1399/12/30جمع دارایی های موزون به ریسک اعتباری در پایان سال مالی منتهی به 

1399/12/301398/12/29

شرح 



  58-7-2-2 

ضریب ریسکمبلغ
میزان سرمایه الزم برای 

پوشش ریسک عملیاتی
ضریب ریسکمبلغ

میزان سرمایه الزم برای 

پوشش ریسک عملیاتی

میلیون ریالدرصدمیلیون ریالمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال
08.00008.000سهام تجاری

05.00005.000ریسک خاص - مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری

00.00000.000مدت زمان باقی مانده تا سررسید یک ماه و کمتر از آن - ریسک عام- اوراق بهادار تجاری 

00.20000.200 ماه 3 تا 1ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

00.40000.400 ماه 6 تا 3ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

00.70000.700 ماه 12 تا 6ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

01.25001.250 سال  2 تا 1ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

01.75001.750 سال  3 تا 2ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

02.25002.250 سال  4 تا 3ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

02.75002.750 سال  5 تا 4ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

03.25003.250 سال  7 تا 5ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

03.75003.750 سال  10 تا 7ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

04.50004.500 سال  15 تا 10ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

05.25005.250 سال  20 تا 15ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید - اوراق بهادار تجاری 

06.00006.000 سال20ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید بیش از - اوراق بهادار تجاری 

46,106,4878.003,688,51978,399,5478.006,271,964وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر است

3,688,5196,271,964
12.512.5

46,106,48778,399,547

58-7-2-3

ضریب ریسکمبلغ
میزان سرمایه الزم برای 

پوشش ریسک عملیاتی
ضریب ریسکمبلغ

میزان سرمایه الزم برای 

پوشش ریسک عملیاتی

میلیون ریالدرصدمیلیون ریالمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال

6,047,418%7,599,76040,316,12215%50,665,06915میانگین مجموع درآمد های سه سال اخیر بانک 

12.512.5ضریب 

94,997,00375,592,729دارایی های موزون به ریسک عملیاتی 

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

.  ریال می باشد46ر106ر487ر136ر499 مبلغ  1399/12/30جمع دارایی های موزون شده به ریسک بازار در پایان سال منتهی به 

103

13991398

1398 1399

.  ریال می باشد94ر997ر003ر474ر366 مبلغ 1399/12/30جمع دارایی های موزون به ریسک عملیاتی در پایان سال مالی منتهی به 

دارایی  موزون شده به ریسک بازار 

شرح 

شرح 

جمع  سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار
ضریب 



58-7-3-

درصد- نسبت کفايت سرمايه 

. رجوع شود58-7به یادداشت شماره * 

درجه اهرمی-58-7-4

 درصد 4/87، 1399/12/30درجه اهرمی بانک در پایان سال مالی منتهی به . درجه اهرمی عبارتست از جمع حقوق صاحبان سهام به دارایی های بانک

.می باشد
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جمع حقوق صاحبان سهام

جمع دارایی ها

درصد- درجه اهرمی 

1399/12/30

84,817,697

1,922,839,031

4.41

1398/12/29

101,977,326

1,598,502,483

6.38

4.374.94

دارایی های موزون به ریسک بازار

دارایی های موزون به ریسک عملیاتی

46,106,487

94,997,003

78,399,547

بانک مسکن

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

1399 اسفند   30 سال مالي منتهي به 

1,020,559,917902,980,996 جمع دارايي های موزون به ريسک 

.  می باشد1398نسبت کفایت سرمایه مندرج در جدول فوق بر مبنای سرمایه پایه تنفیذ شده بانک برای سال ** 

.  درصد  می باشد8/74 ، بر مبنای سرمایه نظارتی تنفیذ شده 1399/12/30 نسبت کفایت سرمایه در پایان سال مالی منتهی به 

دارایی های موزون به ریسک اعتباری

*سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی 

75,592,729

1399/12/30

میلیون ریال

89,186,151

879,456,426

1398/12/29

میلیون ریال

89,186,151

748,988,720

8.74%9.88%

درصد- نسبت سرمایه الیه یک نافذ به دارایی موزون به ریسک 



بخش های عملیاتی59-

-59-1

 اطالعات بخش های عملیاتی قابل گزارش -59-2

.سود قبل از مالیات بخش به عنوان معیار عملکرد بخش مورد استفاده قرار گرفته است. اطالعات مرتبط با هریک از بخش های قابل گزارش در جدول زیر ارائه گردیده است

جمعسایر فعالیت هابانکداری الکترونیکیبانکداری بین المللبانکداری قرض الحسنهبانکداری وکالتی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

126,677,27700026,253,176152,930,453

(91,506,234)0(481,000)00(91,987,234)

35,171,0420(481,000)026,253,17660,943,218

02,184,75829,7861,732,180607,7564,554,481

0(1,018,546)(3,395,859)(1,715,586)(247,012)(6,377,002)

01,166,212(3,366,073)16,595360,745(1,822,521)

919,1330000919,133

00(5,484,645)00(5,484,645)

003003

919,1330(5,484,641)00(4,565,508)

16,59526,613,92054,555,188(9,331,714)36,090,1751,166,212خالص درآمدهای کسب شده از خارج از بانک 

000000خالص درآمدهای بین بخش های بانک 

16,59526,613,92054,555,188(9,331,714)36,090,1751,166,212جمع درآمدهای بخش های عملیاتی بانک 

(20,170,590)00(17,965,908)0(2,204,682)هزینه های مطالبات مشکوک الوصول بخش عملیاتی 

(8,980,714)(8,364,771)000(615,943)سایر هزینه های مستقیم قابل انتساب به بخش عملیاتی 

16,59518,249,15025,403,884(27,297,622)33,269,5501,166,212هر بخش قبل از هزینه های عمومی غیر قابل انتساب (زیان)سود

(42,563,514)

(17,159,629)

سرمایه گذاری ها  (زیان)خالص سود

مبادالت و معامالت ارزی (زیان)خالص سود 

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

درآمدهای کسب شده از خارج بانک 

درآمد تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری

هزینه سود سپرده ها 

با عنایت به رسالت اصلی بانک مطابق اساسنامه مبنی بر تمرکز فعالیت در بخش مسکن و ساختمان، قسمت . فعالیت بانک مسکن در بخش های مختلف کسب و کار، شامل بخش مسکن، ساختمان، خدمات، بازرگانی و صنعت می باشد

.اعظم فعالیت بانک در این بخش می باشد

خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری

درآمد کارمزد

هزینه کارمزد

خالص درآمد کارمزد

سایر درآمدهای عملیاتی 

هزینه های عمومی غیرقابل انتساب به بخش ها 

سود قبل از مالیات
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تمرکز جغرافیایی اقالم عمده دارایی ها، بدهی ها و درآمدها59-3-

1399/12/301398/12/29

ایرانایران

میلیون ریالمیلیون ریال

دارایی ها

216,511,94377,209,186موجودی نقد 

4,614,8982,595,996مطالبات از بانک ها  و سایر موسسات اعتباری

239,961,738226,880,753مطالبات از دولت

14,523,8474,313,572تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

1,287,514,0081,194,202,982تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

41,256,0664,399,613سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

902,8111,680,569مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته

57,248,77033,747,084سپرده قانونی

20,254,13718,516,811دارایی های ثابت مشهود

16,807,36216,666,666دارایی های نامشهود

12,343,3048,831,556سایر حسابهای دریافتنی

10,900,1469,457,694سایر دارایی ها

1,922,839,0311,598,502,483جمع دارایی ها

00بدهی ها

639,042,089567,666,898بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

174,476,754149,119,944سپرده های مشتریان

6,559,1500اوراق بدهی

922,620,064702,627,105حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری 

00سود سهام پرداختنی

00ذخیره مالیات عملکرد

61,671,46041,461,948ذخایر و سایر بدهی ها

33,651,81735,649,263ذخایر مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

1,838,021,3331,496,525,157جمع بدهی ها

54,555,18845,743,450جمع درآمدهای عملیاتی

(361,156)3,783,672خالص سایر درآمدها و هزینه ها
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بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

.بر مبنای محل استقرار، درآمدها و بدهی ها بر مبنای محل اقامت طرف حساب بانک در نواحی جغرافیایی گزارش می شودبانک در ارائه اطالعات جغرافیایی، اقالم عمده دارایی ها ی 



معامالت با اشخاص مرتبط60-

تغییرات سهامداران عمده60-1-

.بانک فاقد سهامداران جزء می باشد و تنها سهامدار آن دولت است

معامالت با مدیران60-2-

حقوق و مزایا 60-2-1-

:حقوق و مزایای دریافتی مدیران از بانک، مجموعه شرکت های گروه، شعب و بانکهای خارج از کشور به شرح زیر است

نفر/ تعداد نوع
تعداد شرکت های پرداخت 

کننده

حقوق و مزایا 

(ناخالص)
پاداش حق حضور

پاداش پایان 

خدمت
جمع کل

مبلغتعداد 

میلیون ریال

8023,52302,597026,12100اعضای هیئت مدیره موظف و مدیر عامل

000000000اعضای هیئت مدیره غیر موظف

000000000(غیر از اعضای هیئت مدیره)معاونین مدیر عامل 

0001700017000اعضای کمیته عالی اعتباری

0003900039000اعضای کمیته عالی ریسک

0005330053300اعضای کمیته حسابرسی

23,5231,0932,597027,21400

*

معامالت60-2-2-

:معامالت مدیران با مجموعه شرکت های گروه به تفکیک هر شرکت به شرح زیر است

نام شرکت 

طرف معامله
نوع معامله

مبلغ معامله در 

سال
سود وزیان معاملهمبلغ وثیقهنوع وثیقهمانده در پایان سالحداکثر مانده طی سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

18,5000وثیقه ملکی02,7642,658تسهیالت مسکن

00ضمانت همکار6,32119,43119,263تسهیالت ضروری

0به اعتبار سند رهنی وثیقه ملکی1,0152,7892,789تسهیالت تعمیر مسکن

00ضمانت همکار7502,7702,770سایر تسهیالت

00-000کارت اعتباری

00-000سپرده گذاری

00-000تسهیالت مسکن

00-000تسهیالت ضروری

00-000تسهیالت تعمیر مسکن

00-000سایر تسهیالت

00-000کارت اعتباری

00-000سپرده گذاری

00وثیقه ملکی04,6924,600تسهیالت مسکن

00ضمانت همکار1,55716,05015,825تسهیالت ضروری

0به اعتبار سند رهنی وثیقه ملکی03,4173,378تسهیالت تعمیر مسکن

00ضمانت همکار7002,2022,126سایر تسهیالت

00-000کارت اعتباری

00-000سپرده گذاری

16,3660وثیقه ملکی02,3931,164تسهیالت مسکن

00ضمانت همکار06,5046,375تسهیالت ضروری

0به اعتبار سند رهنی وثیقه ملکی3501,137844تسهیالت تعمیر مسکن

00ضمانت همکار01,1751,175سایر تسهیالت

00-000کارت اعتباری

00-000سپرده گذاری

10,69365,32662,96834,8660خالص

بانک

بانک

بانک

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

سهام 
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.تمامی مدیران عنوان شده در یادداشت مذکور، حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش خود را فقط از بانک مسکن دریافت نموده اند و مجموعه شرکت های گروه هیچ گونه مبلغی را تحت عناوین فوق الذکر به مدیران پرداخت ننموده اند

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

اعضای هیئت مدیره موظف و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره غیر موظف

(غیر از اعضای هیئت مدیره)معاونین مدیر عامل 

غیر از  )اعضای کمیته های مرتبط با هیئت مدیره

(اعضای هیئت مدیره 

بانک



:معامالت با اشخاص وابسته در طی سال، به شرح ذیل است60-3-

موضوع معاملهنوع وابستگینام شخص وابسته
 129آیا مشمول مفاد ماده 

ت می باشد؟.ق
مبلغ معاملهنحوه تعین قیمت

 (زیان)سود 

ناخالص معامله

 (بدهی)مانده طلب 

1399/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

سهامدار و عضو هیات مدیرهگروه مالی بانک مسکن
سود سپرده و سود سهام 

پرداختی و تسهیالت دریافتی
بلی

کارشناس / قیمت بازار

هیئت مدیره/ رسمی
8,955,2570(7,866,067)

بلیخرید کاال و خدماتسهامدار و عضو هیات مدیرهشرکت فناوری اطالعات ناواکو
کارشناس / قیمت بازار

هیئت مدیره/ رسمی
877,743139,488353,629

بلیخدمات ارزی و صرافیسهامدار و عضو هیات مدیرهشرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن
کارشناس / قیمت بازار

هیئت مدیره/ رسمی
10,436,7739,856(13,915)

سهامدار و عضو هیات مدیرهتامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن
خدمات پشتیبانی و نیروی 

انسانی
بلی

کارشناس / قیمت بازار

هیئت مدیره/ رسمی
1,860,074164,165117,818

بلی0سهامدار و عضو هیات مدیرهشرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت
کارشناس / قیمت بازار

هیئت مدیره/ رسمی
15,8640(118,017)

-60-4

پرداخت(دریافت)نوع وابستگینام شخص وابسته
هزینه مطالبات )تعدیالت

(...مشکوک الوصول و 

 (بدهی)مانده طلب

1399/12/29

 (بدهی)مانده طلب

1398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

111,4310117,431114,866سهامدار و عضو هیات مدیرهشرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت

سود انباشته در پایان سال61-

 بــانــکگـــروه

میلیون ریالمیلیون ریالتکالیف قانونی

240,3680اندوخته قانونی

00

240,3680جمع کل
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1399/12/30

:تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

:مانده حساب اشخاص وابسته که طی سال، معامله ای با آنها انجام نشده است، به شرح ذیل است

1398 درصد سود خالص سال شرکتهای فرعی در سال 10تقسیم حداقل 



صورت عملکرد عملیات قرض الحسنه پس انداز62-

وضعیت مانده منابع و مصارف قرض الحسنه 62-1-

منابع قرض الحسنه پس انداز

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

256,207,54639,198,773-22ریال- سپرده های قرض الحسنه پس انداز 

56,207,54639,198,773جمع منابع  قرض الحسنه 

مصارف قرض الحسنه

(قبل از ذخیره)تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی 

(24,743,359)(45,504,212)عادی

(8,008,113)(7,619,582)*کارمندی

(14,860)(12,916)بنیاد مسکن انقالب اسالمی

(316,934)(429,740)بنیاد شهید و امور ایثارگران

(1,512,596)(3,431,714)(ره  )کمیته امداد امام خمینی 

(515,156)(1,499,265)بهزیستی

(5,725)(3,049,745)بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

(10,167)(8,314)وزارت راه و شهرسازی

(357,074)(222,811)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(1,637,938)(1,303,254)بازنشستگان ارتش و فرزندان آنها 

0(1,338,480)کارکنان نیروی انتظامی 

(37,121,921)(64,420,032)13جمع تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی

(2,525,071)8,288,121سپرده قانونی منابع قرض الحسنه پس انداز

00( درصد5)ذخیره نقدینگی سپرده های قرض الحسنه پس انداز

(448,219)75,635منابع به مصارف قرض الحسنه  (کسری)مازاد 

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

109

بــانــک/ گـــروه 

 می باشد و در سالهای اخیر هیچگونه تسهیالت قرض الحسنه به کارمندان 1395مانده تسهیالت اعطایی قرض الحسنه کارمندی  مربوط به تسهیالت اعطایی قبل از سال * 

.پرداخت نشده است



خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه 62-2-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

2,184,7581,272,277کارمزد دریافتی تسهیالت اعطایی قرض الحسنه

(691,667)(1,018,546)هزینه جوایز تجهیز سپرده های قرض الحسنه

1,166,212580,610خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه

طبقه بندی تسهیالت قرض الحسنه اعطایی بر اساس موضوع تسهیالت62-3-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

17,460,05011,727,379ازدواج

10050درمان

278,809146,055رفع احتیاجات ضروری سایر

307,800طرح های خوداشتغالی

3,584,9281,353,075طرح های اشتغال زایی

159,69096,927طرح های مشاغل خانگی

125,6003,946,467تکمیل مسکن

15,555,680834,900سایر

37,164,88718,112,653

طبقه بندی تسهیالت قرض الحسنه اعطایی بر اساس نوع مشتری62-4-

1399/12/301398/12/29

 میلیون ریال میلیون ریال

37,150,89718,112,653اشخاص حقیقی

00تعاونی- اشخاص حقوقی 

13,9900سایر-اشخاص حقوقی 

37,164,88718,112,653

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

110

بانــک

بانــک

بانــک



-63
اقالم به میلیون ریال 

جمعغیر جاریجاری 

372سایر120014139206130000113فروش اقساطی مسکن3101130113

1,200سایر144010139904310000848جعاله6008480848

7ملکی252071392060400008جعاله6808

240ملکی276012139001060000284فروش اقساطی مسکن2002840284

20ملکی360071374060600004فروش اقساطی مسکن17404

94ملکی360041374060800000فروش اقساطی مسکن4000

144ملکی27607139001060000146فروش اقساطی مسکن1201460146

48ملکی2760013900106000021فروش اقساطی مسکن3821021

60ملکی3000713840630000029فروش اقساطی مسکن5029029

360ملکی252013139205230000455جعاله3004550455

4,850سایر220011394023000002,844قرض الحسنه4,0372,84402,844

1,300سایر1800101399043100001,324مرابحه8871,32401,324

6,5686,07806,07800006,0788,696

3403800380
فروش اقساطی مواد اولیه،

لوازم یدکی و ابزار کار
500سایر120018139701050000380

19,000سایر1800101398022300002,594مرابحه1,7682,59402,594

800سایر144010139812200000844جعاله6008440844

5004780478120017.51398052800004780

17ملکی360071371093000001فروش اقساطی مسکن5101

400سایر3504770477120010139908200000477

2,008سایر165011396071300001,061قرض الحسنه1,1631,06101,061

843سایر300013139206040000503جعاله3005030503

4,327سایر- ملکی2530013900106000013فروش اقساطی مسکن2513013

10ملکی360041371093000001فروش اقساطی مسکن10101

555سایر- ملکی324012139001060000190فروش اقساطی مسکن1201900190

236سایر32407139001060000135فروش اقساطی مسکن1001350135

1,500ملکی3240713900106000072فروش اقساطی مسکن5372072

105ملکی300071379083000005فروش اقساطی مسکن35505

1,500ملکی324012139001060000134فروش اقساطی مسکن851340134

5,4546,88906,8896,88931,801

500سایر348012139001060000166فروش اقساطی مسکن1001660166

500سایر36001213900905000086جعاله5086086

1,000ملکی360013139207140000644جعاله3506440644

700سایر- ملکی34807139001060000281فروش اقساطی مسکن1992810281

3102290229
فروش اقساطی مواد اولیه

،لوازم یدکی و ابزار کار
1,000سایر120014139412020000229

15,000سایر165011396071300001,095قرض الحسنه1,1991,09501,095

800سایر144010139812200000844جعاله6008440844

3,500سایر1800101399061000004,005مرابحه2,6784,00504,005

1,820سایر- ملکی189001390010600007فروش اقساطی مسکن19707

5004790479120017.51398060600004790

6,0057,83607,8367,83624,821

4,035سایر1800101398082100004,021مرابحه2,7144,02104,021

4006000600
فروش اقساطی مواد اولیه

،لوازم یدکی و ابزار کار
614سایر120018139906270000600

3,1144,62104,62100004,6214,649

2503530353
فروش اقساطی مواد اولیه

،لوازم یدکی و ابزار کار
600سفته و برات120018139612020000353

900ملکی18001113870311000055فروش اقساطی مسکن18055055

300سفته و برات144018139810020000245مرابحه1502450245

3,500سایر1800101399061100004,386مرابحه2,9334,38604,386

4006000600
فروش اقساطی مواد اولیه،لوازم یدکی و 

ابزار کار
800سایر120018139906270000600

5004800480120017.51398070100004800

1,200سایر144010139912190000855جعاله6008550855

3504790479
فروش اقساطی مواد اولیه

،لوازم یدکی و ابزار کار
450سایر120010139912100000479

5,3637,45207,45200007,4527,750

1,000سایر36007139212140000306فروش اقساطی مسکن2003060306

13,000سایر16501139607130000959قرض الحسنه1,0519590959

1,000سایر360013139212140000926فروش اقساطی مسکن5009260926

18,000سایر1,6062,36002,3601800101398031300002,360

1,000سایر120014139206030000126فروش اقساطی مسکن3401260126

800سایر144010139812200000844جعاله6008440844

400سایر3504770477120010139908200000477

5004830483120017.51398092800004830

8,590ملکی144013139212140000165فروش اقساطی مسکن2001650165

5,3476,64606,64600006,64643,790 جمع

111

جمع

*شیردلساسان6

جمع

*فاضلیانسید محسن5

جمع

*عزیزیانمجتبی4

جمع

*خلجستانیداود3

*علمداریمحمد حسن 2

جمع

7-28-29-2

*آقامالئیجعفر1

تعهدات ناخالصتاریخ  تصویبکارمزد/نرخ سود
پیش دریافت 

نقدی اخذ شده
خالص تعهدات

خالص تعهدات با

 اعمال ضریب تبدیل
ارزشانواع

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

نامردیف
 نام خانوادگی شخص حقیقی

نام شخص حقوقی/ 

مانده خالص تعهداتبدهی/ تسهیالتمصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه
جمع مانده خالص 

تسهیالت و تعهدات
1-22-23-24-25-26-2

: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است94/08/25مورخ 94/241742اطالعات تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بخشنامه شماره 

اطالعات تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

وضعیت وثیقه

اصل مبلغ 

پرداختی

پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب )مبلغ مانده 

(ماه)دوره تنفس (ماه)مدت قرارداد نوع قرارداد یا  نوع بدهی(مشترک مشارکت مدنی



-63
اقالم به میلیون ریال 

جمعغیر جاریجاری 
7-28-29-2

تعهدات ناخالصتاریخ  تصویبکارمزد/نرخ سود
پیش دریافت 

نقدی اخذ شده
خالص تعهدات

خالص تعهدات با

 اعمال ضریب تبدیل
ارزشانواع

بانک مسکن

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

نامردیف
 نام خانوادگی شخص حقیقی

نام شخص حقوقی/ 

مانده خالص تعهداتبدهی/ تسهیالتمصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه
جمع مانده خالص 

تسهیالت و تعهدات
1-22-23-24-25-26-2

: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است94/08/25مورخ 94/241742اطالعات تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بخشنامه شماره 

اطالعات تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

وضعیت وثیقه

اصل مبلغ 

پرداختی

پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب )مبلغ مانده 

(ماه)دوره تنفس (ماه)مدت قرارداد نوع قرارداد یا  نوع بدهی(مشترک مشارکت مدنی

2,226سایر- ملکی203001390010600008فروش اقساطی مسکن20808

84ملکی3600713790726000033فروش اقساطی مسکن5033033

6,170ملکی144013139306110000239فروش اقساطی مسکن2652390239

19,000سایر1,6322,39902,3991800101398031300002,399

5004780478120017.51398052800004780

800سایر144010139812200000844جعاله6008440844

400سایر3504770477120010139908200000477

790سایر360012139001060000169فروش اقساطی مسکن1001690169

1,000سایر360013139302290000743جعاله4007430743

150000
فروش اقساطی مواد اولیه

،لوازم یدکی و ابزار کار
247سایر600101395062400000

15,000سایر165011396071300001,280قرض الحسنه1,4021,28001,280

900سایر36007139001060000216فروش اقساطی مسکن1502160216

500سایر120014139205120000111فروش اقساطی مسکن3101110111

5,9306,99606,99600006,99647,117

3,106سفته و برات و نقدی139105082,6322632,369474474 ضمانتنامه0000

532سفته و برات و نقدی139608101,000100900180180 ضمانتنامه0000

834سفته و برات و نقدی13940519451454068181 ضمانتنامه0000

1,180سفته و برات و نقدی139709215,3535354,818964964 ضمانتنامه0000

1,180سفته و برات و نقدی139608101,000100900180180 ضمانتنامه0000

4,630سفته و برات و نقدی139105191,000100900180180 ضمانتنامه0000

7,080سفته و برات و نقدی139504273,9243923,532706706 ضمانتنامه0000

1,180سفته و برات و نقدی1393040770771636127127 ضمانتنامه0000

6,317سفته و برات و نقدی139608106,0006005,4001,0801,080 ضمانتنامه0000

2,766سفته و برات و نقدی139203302,3442342,110422422 ضمانتنامه0000

000024,4112,44121,9704,3944,39428,805

720,000ملکی241379122400002,372,774                                      -216 مشارکت مدنی511,3602,372,77402,372,774*آزادراه تهران پردیس9

511,3602,372,77402,372,77400002,372,774720,000

1,500,000سفته و برات720181399020700001,694,249فروش اقساطی1,112,0001,694,24901,694,249*شرکت عمرانی مسکن گستر10

1,112,0001,694,24901,694,24900001,694,2491,500,000

00013781217000014,926 بدهکاران موقت14,92614,926014,926*صنایع چوبی ایران11

14,92614,926014,926000014,926

12
آموزشی ورزشی ورفاهی امید روشن 

(درمرحله انحالل)پایتخت
0                          -000137809270000111,431 بدهکاران موقت111,431111,4310111,431*

111,431111,4310111,4310000111,431

1,787,4974,239,89804,239,89824,4112,44121,9704,3944,244,2922,417,429

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

112

اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری

89,186,152

2,675,585

35,674,461

( درصد سرمایه نظارتی3 )حد مجاز فردی تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

(درصد سرمایه نظارتی40 )حد مجاز جمعی تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

واحد سازمانی مرتبط با آیین نامه

جمع

جمع

جمع

جمع کل

*

جمع

شرکت کارگزاری بانک مسکن8

جمع

جمع

*مرادیمحمدحسن7



اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن64-

مجموع تسهیالت، تعهدات بعالوه قیمت تمام شده 

(گروه ذینفع واحد)سهام و بدهکاران موقت 

(3)خالصناخالص(2)خالص غیر جاری (1)خالص جاری

1,837,715غیر منقول ، سفته10100077120020,417,65100020,417,651صنایع چوبی و مبلمان خواب نوشمالکیتیگروه حسینی1

171,680 قرارداد الزم االجرا1010169071603,516,7560003,516,756تولید قطعات آریا

95,235سفته1010197762001,038,7500001,038,750 شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طاها

440,539سفته ، قراردادالزم االجرا1010311371107,080,1970007,080,197 پویان صنعت نهاد

423,614 قرارداد الزم االجرا1010328154707,366,7590007,366,759تولیدی تارا ذوب

278,924سفته ، قراردادالزم االجرا1026029908906,245,78900006,245,789 پایاذوب کاوه 

میلیون ریال89,186,152

میلیون ریال17,837,230

میلیون ریال1,783,723,040

میلیون ریال2,675,585 ( درصد مجموع دارایی های شعبه3)حد مجاز جمعی  تسهیالت و تعهدات کالن شعب خارجی بانک

اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباریواحد سازمانی مرتبط با آیین نامه:

113

مالکیتیگروه عظام2

سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

( برابر سرمایه نظارتی8)حد مجاز جمعی تسهیالت و تعهدات کالن

( درصد سرمایه نظارتی20)حد مجاز فردی تسهیالت و تعهدات کالن

تاریخشمارهمیلیون ریال- ارزشنوعایجاد/تاریخ اعطا

بانک مسکن
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند   30 سال مالی منتهی به 

:به شرح زیر است ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران1392/08/16 مورخ 92/242553بخشنامه شماره )  شورای پول و اعتبار 1392/08/07 جلسه مورخ 166اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن مطابق مصوبه 

ف
دی

ر

شناسه ملی/کدملینام مشترینوع روابطنام گروه ذینفع واحد

مصوبه هیات وضعیت وثیقهمانده تسهیالت و تعهدات کالن

میلیون ریال- تعهدات میلیون ریال- خالص تسهیالت 
(4)بدهکاران موقت

- قیمت تمام شده سهام

میلیون ریال

(5)



:مقایسه بودجه مصوب با عملکرد هزینه های سرمایه ای و هزینه ها و درآمدها به شرح زیر می باشد

:مقایسه عملکرد با هزینه های سرمایه ای- الف 

انحرافعملکرد(متمم)بودجه اصالحیه بودجه مصوبعنوان

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,103,000965,0001,012,95847,958زمین و ساختمان 

42,000180,000194,06114,061وسائط نقلیه و ماشین آالت

300,000300,000359,42259,422اثاثیه و لوازم اداري 

(156,875)1,555,0001,555,0001,398,125اتوماسیون

(35,434)3,000,0003,000,0002,964,566:جمع کل

ادامه - (1)پیوست شماره 

انحرافعملکرد(متمم)بودجه اصالحیه بودجه مصوبعنوان

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:درآمد ها. 1

(5,965,548)116,445,494122,220,893116,255,345درآمد مشاع . 1-1

33,523,51233,523,51245,932,39712,408,885درآمد غیرمشاع. 1-2

149,969,006155,744,405162,187,7426,443,337جمع درآمدها

:هزینه های عملیاتی. 2

81,143,40081,143,40091,987,23410,843,834سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع . 2-1

19,980,45918,856,05824,626,0335,769,975سود و کارمزد پرداختی. 2-2

:هزینه های پرسنلی، اداری و عمومی

17,028,81117,028,81129,348,78912,319,978هزینه هاي پرسنلی. 1

(300,779)7,973,2118,835,8078,535,028هزینه هاي اداري. 2

(1,716,617)3,000,0003,000,0001,283,383هزینه استهالك و کاهش ارزش سهام. 3

9,000,00013,000,00020,170,5907,170,590هزینه مطالبات مشكوك الوصول . 4

(10,484,015)11,843,12513,880,3293,396,314سایر پرداخت ها. 5

149,969,006155,744,405179,347,37123,602,966جمع هزینه ها 

(17,159,629)(17,159,629)00سود قبل از کسر مالیات

0000مالیات

0000سود ویژه سهم دولت

(17,159,629)(17,159,629)00سود و زیان خالص

114

:مقایسه بوجه مصوب با درآمد ها و هزینه ها- ب 

بانک مسکن

تطبیق عملکرد و بودجه- سایر اطالعات 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

(1)پیوست شماره 


