


 عملکرد حساب صىذيق پس اوذاز مسکه یکم



 عملکرد کلی حساب صىذيق پس اوذاز مسکه یکم

سال پایاى  تا
1396 

   ضزح   1395پایاى  تا 1396طی سال 

 تؼذاد حساب ّای افتتاحی 174ر636 217ر690 392ر326

 حساب ّای اًػزافی 20ر710 14ر440 35ر150

 7ر229 47ر298 55ر002
حساب ّای فسخی هٌجز تِ 

 تسْیالت هسىي 

 حساب ّای سًذُ 153ر926 302ر174



 متًسط تعذاد حساب َای افتتاحی ريزاوٍ، َفتگی ي ماَاوٍ

 همطغ هتَسط رٍساًِ   هتَسط ّفتگی   هاّاًِ   هتَسط

 94سال  169 931 3ر927

 95سال  468 2ر554 11ر318

 96سال  748 4ر188 18ر149

 97سال  865 4ر564 19ر265



 ريوذ افتتاح صىذيق پس اوذاز مسکه یکم
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 97/4/6عملکرد صىذيق پس اوذاز مسکه یکم تا 

 ردیف  ضزح  تؼذاد 

 1 تعذاد سپشدُ ّای افتتاحی  454.884

 2 تعذاد سپشدُ ّای اًصشافی  43.822

 3 تعذاد سپشدُ ّای ؼیشیىن  609

 4 تعذاد صٍجیي  31.306

 5 تعذاد اًفشادی  37.377

 6 تعذاد صًذُ  341.764

 7 تعذاد ٍاحذ صٍجیي 17.680

اًفشادی  تعذاد ٍاحذ 37.790  8 

تعذاد ٍاحذ  ول 55.470  9 



 تسُیالت اعطایی باوک

تغییزات تِ 
 درغذ

 1395سال  1396 سال
 ضزح  

 هثلغ 
تؼذاد 
 لزارداد

 هثلغ
تؼذاد 
 لزارداد

 هثلغ 
تؼذاد 
 لزارداد

 هطاروت هذًی 25ر419 68ر553 41ر084 45ر316 62 -34

 خزیذ 134ر257 60ر137 184ر328 94ر343 37 57

 جؼالِ  97ر149 9ر502 103ر140 14ر261 6 50

 256ر825 138ر192 328ر552 153ر920 28 11
 جوغ تسْیالت

 تذٍى سْن الطزوِ

 سْن الطزوِ 185ر169 61ر947 145ر742 54ر943 -21 -11

 جوغ ول تسْیالت 570ر512 222ر452 565ر807 229ر541 -.8 3.2

 هثالغ تِ هیلیارد ریال 



 97/4/9تا  97عملکرد بخش مسکه باوک طی سال 

 ضزح  تؼذاد ٍاحذ  هثلغ  تؼذاد  هثلغ  تؼذاد  هثلغ 

53%  35%  هطاسوت هذًی 10.194 3.277 13.800 5.026 

205%  105%  جعالِ  14.574 1.483 29.943 4.522 

67%  62%  22.924 47.947 13.706 29.581 
الساطی  فشٍش

 خشیذ 

76%  69%  ول  54.350 18.466 91.697 32.486 

5%  8-%  سْن الطشوِ 33.268 11.491 30.714 12.013 



 1396 1395 تسُیالتمشمًل تعداد ياحد 
درصد 
 تغییرات

 -%31 84.812 122.945 هطاروت هذًی احذاث ٍاحذ هسىًَی

 %+37 184.328 134.257 خزیذ ٍاحذ هسىًَی

 %+6 103.140 97.149 جؼالِ تؼویز ٍ تىویل ٍاحذ هسىًَی

 -%21 145.742 185.169 ٍاگذاری سْن الطزوِ 

 -%4 518.022 539.520 جوغ ول ٍاحذّا



 تسُیالت اعطایی از محل صىذيق یکم
 هثلغ تؼذاد ضزح همطغ سهاًی

 95تا پایاى سال  اس اتتذا
 3ر884 6ر434 اًفزادی 

 357 564 سٍجیي 

 4ر241 6ر998 جوغ

 96طی سال 
 15ر248 24ر456 اًفزادی 

 13ر606 12ر887 سٍجیي 

 28ر854 37ر343 جوغ

 96اس اتتذا تا پایاى سال 
 19ر132 30ر890 اًفزادی 

 13ر963 13ر451 سٍجیي 

 33ر095 44ر341 جوغ

 هثالػ تِ هیلیاسد سیال 



 ريوذ مبلغ تسُیالت اعطایی صىذيق پس اوذاز یکم
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 تسُیالت اعطایی در بافت فرسًدٌ

 مبلغ  
 مقطع شرح تعداد (ریال میلیارد)

 غٌذٍق یىن 443 272
تا   94اس اتتذای 

 95پایاى سال 
 تذٍى سپزدُ 23ر300 9ر620

 جوغ 23ر743 9ر892

 غٌذٍق یىن 4ر595 3ر335
تا   94اس اتتذای 

 96پایاى سال 
 تذٍى سپزدُ 39ر939 16ر744

 جوغ 44ر534 20ر079



 عملکرد مسکه مُر

 1395تا پایان سال  1396تا پایان سال 
 شرح  

 تعذاد مبلغ  تعذاد مبلغ

 لزاردادّای هٌؼمذُ 2ر370ر673 501ر796 2ر368ر745 521ر190

 تسْیالت پزداختی  2ر359ر926 469ر104 2ر358ر493 489ر678

 تؼْذات تسْیالت هٌؼمذُ  --- 32ر692 --- 31ر512

 1ر744ر031 1ر814ر952
تؼذاد ٍاحذّای 
 فزٍش الساطی

 هثالغ تِ هیلیارد ریال 



 1396طی سال ( کیفی)اَم اقذامات باوک 

 تَسعِ اتضاسّا دس ساستای سًٍك تخص هسىي   -1
صٍجیي تِ جَاًاى هسىي پس اًذاص حساب ّای هحل اص سپشدُ تا تسْیالت اعطای 
دس سیال هیلیَى 200 ٍ اًفشادی حالت دس سپشدُ تذٍى تسْیالت سیال هیلیَى 100 اعطای  

 اص استفادُ تمذم حك گَاّی اٍساق هحل اص تسْیالت سمف گیشًذگاى تِ صٍجیي حالت
 هیلیَى 700 ٍ 600 ،500 هثالػ تِ اًفشادی تسْیالت سمف افضایص ) هسىي تسْیالت

 ٍ جوعیت ًفش ّضاس 200 اص تیص ضْشّای ٍ استاى ّا هشاوض ضْشّا، سایش دس تشتیة تِ سیال
  دس سیال هیلیَى 1200 ٍ 1000 ،800 هثالػ تِ صٍجیي تسْیالت سمف افضایص ٍ تْشاى

    (هزوَس ضْشّای
صٌذٍق حساب ّای هحل اص هسىي فشٍش الساطی تسْیالت تجویع اهىاى تشلشاسی 

  تسْیالت تا هسىي ساخت پس اًذاص صٌذٍق ٍ جَاًاى هسىي پس اًذاص هسىي، پس اًذاص
 ضْشّا، سایش دس تشتیة تِ سیال هیلیَى 600 ،500 ،400 تسْیالتی سمف تا) سپشدُ تذٍى
 (تْشاى ٍ جوعیت ًفش ّضاس 200 اص تیص ضْشّای ٍ استاى ّا هشاوض

 ِهیلیَى سیال  200افضایص سمف تسْیالت جعالِ تذٍى سپشدُ ت 

15 



 1396طی سال ( کیفی)اَم اقذامات باوک 

دس  16%تِ  17،5%واّص ًشخ سَد تسْیالت اعطایی اص هحل اٍساق گَاّی حك تمذم اص -2
 تافت فشسَدُ  

 ٍیژُ یىن هسىي پس اًذاص صٌذٍق حساب هحل اص تسْیالت پشداخت اهىاى تشلشاسی -3
   فشسَدُ تافت دس اًثَُ ساصاى

ِ صدگاى اص حوایت جْت تاًىی ضثىِ تسْیالت اص سَم یه پشداخت تعْذ-4   وشهاًطاُ صلضل
   ضشٍسی ٍ خاًگی لَاصم خشیذ ٍ هسىي تعویش تاصساصی، ساخت، جْت

                 

                 

                 

              16  



 1396طی سال ( کیفی)اَم اقذامات باوک 
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 تا 1400 افك هسىي تاًه سالِ پٌج استشاتژیه تشًاهِ ٍ ساّثشدی سٌذ اتالغ ٍ تصَیة تذٍیي، -5
  : ریل سٍیىشدّای

  تسْیالت الساط تَدى استطاعت دس•
 اص حوایت ّوچٌیي ٍ ضْشی فشسَدُ ّای تافت تاصساصی ٍ احیا دس دٍلت طشح ّای اص حوایت•

   اجتواعی ٍ حوایتی هسىي
   %50 اص تیص تِ LTV افضایص•
 اتضاسّای) تاًىی تسْیالت تش عالٍُ (سشهایِ تاصاس اتضاسّای) هالی تأهیي سٍش ّای سایش اص استفادُ•

   (پَل تاصاس
  تاًه تسْیالت دّی لذست افضایص•
   پَل ضذُ توام لیوت واّص•
  تاًه هطالثات ٍصَل•
   تاًه دس هسىي تخص هالی چشخِ توشوض•
  تاصاس ًیاص تش هثتٌی هحصَالت اسائِ•
   تاًه تْشُ ٍسی افضایص•





 ٍاحذ هسىًَی  700ر000تأهیي هالی 
  شرح تعداد

100ر000  تافت فزسَدُ  
 ساخت هسىي

120ر000  غیز تافت فزسَدُ 

190ر000  خزیذ هسىي  

100ر000  جؼالِ  

190ر000  سْن الطزوِ 

700ر000  جوغ ول  

 1397اَذاف کمّی سال 



 جُت گیری سیاست َای اعتباری باوک مسکه  

 1397در سال 
 
   ّای هسىًَی ٍالغ در تافت فزسَدُ ٍ ًاوارآهدذ ضدْزی ُ اٍلَیت تأهیي هالی پزٍص

ُ ساسی ِ ای دارای غالحیت ٍ پزٍاًِ اًثَ  ضوي ایجاد هشیت تزای ساسًذگاى حزف
 ِتمَیت تَاى هالی خزیذاراى اس طزیك اختػاظ تخطی اس تسْیالت تذٍى سپزدُ ت

خزیذ هسىي تا اٍلَیت تافت فزسَدُ ضْزی تِ هٌظدَر ایجداد تکدزن در تخدص     
 هسىي ٍ رًٍك التػادی

    اٍلَیت در تأهیي هالی ٍاحذّای هسىًَی هیاى هتزاص ٍ هتَسط لیودت تدا تدذٍیي
سیاست ّای اػتثاری در تخص ّای تا سپزدُ، تذٍى سدپزدُ ٍ اٍراق گدَاّی حدك    
ِ ای ٍ     تمذم استفادُ اس تسْیالت هسىي هتٌاسة تا ظزفیت ّدا ٍ ًیاسّدای هٌطمد

 استاًی
 ِجْت تمَیت تدأهیي هدالی   ( اتشارّا ٍ ًْادّا)استفادُ اس ظزفیت ّای تاسار سزهای

 تخص ّای هسىي ٍ ساختواى
        ٍ ّدای احدذابی تدا اسدتفادُ اس تىٌَلدَصی جذیدذ ُ حوایت اس تأهیي هالی پدزٍص

ِ جَیی در هػزف اًزصی ٍ رػایدت   ِ ساسی ٍ غزف في آٍری ّای ًَیي تا رٍیىزد تْیٌ
 الشاهات سیست هکیطی

 
 



 

ساختواى ٍ هسىي تخص فؼالیي ارسش سًجیزُ ایجاد 

تا هٌتخة ضؼثِ 13 جْت هسىي تخص فؼالیي ًیاس هَرد ارسی سیاست ّای تذٍیي  
   تاًه تیي الولل حَسُ راّثزدی ٍ هکَریت

هسىي تخص فؼالیي تواهی جْت ضزوتی تاًىذاری لالة در هکػَل طزاحی 

اػتثارسٌجی ٍ اػتثاری تْذاضت اغَل رػایت تز تأویذ طزیك اس ًظارتی الشاهات تمَیت  
 ریسه هذیزیت جْت السم وار ٍ ساس ایجاد ٍ هتماضیاى

ٍغَل سهیٌِ در اّذاف تکمك درغذ اساس تز ضؼة ٍ هذیزیت ّا اتالغی اػتثار افشایص  
 جاری غیز هطالثات

 

 جُت گیری سیاست َای اعتباری باوک مسکه  

 1397در سال 



 

 - تسُیالت  دين س ردٌ سا   مس ه م  مع سا   ي او راد  ي تعايو  مس ه تً ید 2
 هثالػ تِ هیلیَى سیال   
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 مسکًوی ياحذ تعمیر جعالٍ سپردٌ بذين تسُیالت  

 حذاوثز ٍ ریال هیلیَى 100 سمف تا سپزدُ تذٍى جؼالِ تسْیالت اػطای -1
 هکل اس جؼالِ تسْیالت تا تَأم یا ٍ تٌْایی تِ سال 5 تاسپزداخت هذت
 سپزدُ تا جؼالِ یا ٍ هسىي تسْیالت اس استفادُ تمذم حك گَاّی اٍراق

 ٍ ریال هیلیَى 50 تا سپزدُ تا جؼالِ تسْیالت سمف رػایت تِ هطزٍط
 .هی تاضذ اهىاى پذیز ریال هیلیَى 200 جؼالِ تسْیالت هجوَع تزای

 تِ ریال هیلیَى 200 سمف تا سپزدُ تذٍى جؼالِ تسْیالت اػطای -2
 گَاّی اٍراق هکل اس الساطی فزٍش تسْیالت اس ّوشهاى وِ هتماضیاًی

 اٍراق ٍ تؼْذی حساب ّای تَأم یا ٍ هسىي تؼْذی حساب ّای تمذم، حك
 .هی تاضذ تالهاًغ هی ًوایٌذ، استفادُ

 



 - تسُیالت  دين س ردٌ سا   مس ه شر   َا  تعايو  تً یع  ي تً ید  - تً یع  
 هثالػ تِ هیلیَى سیال   

 

 وً  تسُیالت
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مبلغ ی  سا ٍ رسً  
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                    % 



 

 - تقسی  مطا بات )اص  ي سًد( در تسُیالت مشار   مدو   دين س رد5ٌ

 ا  - در حا   او راد 

 

 سق   ا   تقسی      شرح

سق   ا   تقسی   ا  

م   تسُیالت  دين 

 س ردٌ

مدت تقسی   دين  تقسی  ا  م   ايرا 

 س ردٌ )سال(
 ور  سًد

                      % 

                        

                  
                % 

                   -     % 

                               -     % 

                     

     
        -     % 



  - در حا    ي یه
 هثالػ تِ هیلیَى سیال   

 

 شرح
 سق   ا   تقسی     

سق   ا   تقسی   ا  

م   تسُیالت  دين 

 س ردٌ

مدت تقسی   دين  تقسی  ا  م   ايرا 

 س ردٌ )سال(
 ور  سًد
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  - تقسی  مطا بات در شر   َا  تعايو  تً یع  ي تً ید  - تً یع 
 هثالػ تِ هیلیَى سیال   

 

 سق   ا   تقسی      شرح
سق   ا   تقسی   ا  م   

 تسُیالت  دين س ردٌ

مدت تقسی   دين س ردٌ 

 )سال(
 ور  سًد

                   % 

                             

             
             % 

                        % 

                                       % 
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 غٌذٍق سزهایِ گذاری سهیي ٍ ساختواى ضوالغزب غٌذٍق سزهایِ گذاری سهیي ٍ ساختواى ًگیي ضْزری غٌذٍق سزهایِ گذاری سهیي ٍ ساختواى ًارٍى غٌذٍق سزهایِ گذاری سهیي ٍ ساختواى ًسین ًام غٌذٍق

 رضذیِ تثزیش ضْز ری، دٍلت آتاد، خیاتاى ضْزساد اران، وَی الْیِ تْزاى،ضْزن راُ آّيهکل

 ضزوت سزهایِ گذاری هسىي ضوال غزب ضزوت سزهایِ گذاری هسىي تْزاى ضزوت سزهایِ گذاری هسىي الًَذ گزٍُ هالی تاًه هسىيهاله سهیي

8014424096تؼذاد ٍاحذّای ساختواًی

8,33013,03621,16814,077سیزتٌای هفیذ-هتز هزتغ

209,900186,252289,834234,540ّشیٌِ ساخت

454,000291,333580,423450,464هثلغ فزٍش تزآٍردی-هیلیَى ریال

32-6022/5هثلغ فزٍش هتَسط ّز هتز هزتغ هفیذ- هیلیَى ریال

50222732هثلغ فزٍش ّز هتز هزتغ در گشارش تَجیْی اٍلیِ

13,19919,83733,37319,544سیزتٌای ول-هتز هزتغ

2,0337,5735,2693,050هتزاص سهیي-هتز هزتغ

76,107) تا احتساب پیص پزداخت( 93،129) تا احتساب پیص پزداخت( 139،550) تا احتساب پیص پزداخت( 202،115هثلغ پزداخت ضذُ تا وٌَى- هیلیَى ریال

%70/00%23/43%96/32%100درغذ پیطزفت فیشیىی

%58/00%32/13%75/00%96درغذ پیطزفت هالی

150,000100,000100,000100,000هثلغ اًتطار)تأهیي هالی اس تَرس(

ُ ًَیسی 1393/06/081395/06/071395/10/261394/06/29تاریخ پذیز

)در تاریخ 1396/12/29(-264،545)در تاریخ 1396/12/29(-286،974)در تاریخ 1396/12/29(-179،300)در تاریخ 1396/12/29(-407،235ارسش تزآٍردی ول غٌذٍق -هیلیَى ریال

12,90013,38010,94014,829ارسش ّز ٍاحذ در تاسار )لیوت پایاًی در تاریخ 1397/03/28(

%45/96%55/32%63/21%0درغذ هالىیت ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

8315821-درآهذ هاّیاًِ ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي اس هکل وارهشد تاسارگزداى-هیلیَى ریال

-1005083درآهذ هاّیاًِ ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي اس هکل وارهشد هذیز-هیلیَى ریال

10-8091تؼذاد ٍاحذّای فزٍش رفتِ

60-7040هثلغ ٍام هسىي تِ اسای ّز ٍاحذ-هیلیَى ریال

ارواى غٌذٍق

هذیز ساخت: ضزوت ػوزاًی هسىي گستز

هذیز غٌذٍق: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

تاسارگزداى: ضزوت وارگشاری تاًه هسىي

هتؼْذ پذیزُ ًَیسی:گزٍُ هالی تاًه هسىي

هتَلی: ضزوت وارگشاری تاًه التػاد ًَیي

حساتزس: هَسسِ حساتزسی تْوٌذ

ًاظز: ضزوت پزدیس ایزاى

هذیز ساخت: ضزوت سزهایِ گذاری هسىي الًَذ

هذیز غٌذٍق: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

تاسارگزداى: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

هتؼْذ پذیزُ ًَیسی: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

هتَلی: ضزوت هطاٍر سزهایِ گذاری ًیىی گستز

حساتزس: هَسسِ حساتزسی تْوٌذ

ًاظز: ضزوت آریي هکَر اران

هذیز ساخت:ضزوت سزهایِ گذاری هسىي تْزاى

هذیز غٌذٍق: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

تاسارگزداى: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

هتؼْذ پذیزُ ًَیسی: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

هتَلی: ضزوت هطاٍر سزهایِ گذاری اهیي ًیىاى آفاق

حساتزس: هَسسِ حساتزسی دایا رّیافت

ًاظز: ضزوت هٌْذسیي هطاٍر ًَیذ ایستا ساسُ

هذیز ساخت:ضزوت سزهایِ گذاری هسىي ضوال غزب

هذیز غٌذٍق:گزٍُ سزهایِ گذاری هسىي

تاسارگزداى: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

هتؼْذ پذیزُ ًَیسی: ضزوت تأهیي سزهایِ تاًه هسىي

هتَلی:ضزوت هطاٍر سزهایِ گذاری ارسش پزداس آریاى

حساتزس:هَسسِ حساتزسی فزیَراى

ًاظز:ضزوت هٌْذسیي هطاٍر ضْز آیٌذ تثزیش

غٌذٍق ّای سزهایِ گذاری سهیي ٍ ساختواى

 اطالػات غٌذٍق ّای فؼال
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 :دریا پزٍصُ هطخػات
 

 ؛22 هٌطمِ تْشاى، :پزٍصُ احذاث هکل

  ضواسُ هسىي تعاًٍی ضشوت :سهیي هاله

 دسیاًَسدی؛ ٍ تٌادس ساصهاى 2

 تجاسی؛ - هسىًَی :وارتزی

 هشتع؛ هتش 3،795 :سهیي هتزاص

  هشتع؛ هتش 31,306 :ًاخالع هتزاص

 ؛هشتع هتش13,588 :هسىًَی هفیذ هتزاص

 هتشهشتع؛ 2,550.5 :تجاری هفیذ هتزاص

 ؛2 :تلَن تؼذاد

 ٍاحذ؛120 :هسىًَی ٍاحذ تؼذاد

 ٍاحذ؛ 13 :تجاری ٍاحذ تؼذاد

  هیلیَى 460,000 :ساخت ّشیٌِ ول

 ؛سیال

ُ ًَیسی هثلغ   هیلیَى 241,000 :پذیز

 سیال؛

 :وزهاى تؼثت پزٍصُ هطخػات
 

 جوَْسی، تلَاس وشهاى، پزٍصُ احذاث هکل

 ؛تعثت ضْشن

 هسىي؛ گزاسی سشهایِ گشٍُ :سهیي هاله

 هسىًَی؛ :وارتزی

 هشتع؛ هتش 13،150 :سهیي هتزاص

   هشتع؛ هتش 26,508  :ًاخالع هتزاص

 هشتع؛ هتش17,560 :هفیذ هتزاص

 ؛13 :تلَن تؼذاد

 ؛طثمِ 5 ٍ 4 :طثمات تؼذاد

 ٍاحذ؛ 184:هسىًَی ٍاحذ تؼذاد

 ؛سیال هیلیَى 291،588  :ساخت ّشیٌِ

ُ ًَیسی هثلغ   هیلیَى148.500 :پذیز

 سیال؛

 :تزالى پزٍصُ هطخػات

 

 تثشیض؛ پزٍصُ احذاث هکل

 آرسپیواى؛ ضشوت :سهیي هاله

 هسىًَی؛ :وارتزی

 هشتع؛ هتش 3.949 :سهیي هتزاص

   هشتع؛ هتش 41.717  :ًاخالع هتزاص

 ؛هشتع هتش 25.000 :هسىًَی هفیذ هتزاص

 ؛هشتع هتش 3.000:تجاری هفیذ هتزاص

 ؛1 :تلَن تؼذاد

 ؛طثم28ِ :طثمات تؼذاد

 ٍاحذ؛100:هسىًَی ٍاحذ تؼذاد

 ؛سیال هیلیَى 701.250  :ساخت ّشیٌِ

ُ ًَیسی هثلغ  هیلیَى 290.000 :پذیز

 سیال؛

 غٌذٍق ّای سهیي ٍ ساختواى در ضزف تأسیس




