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  مقدمه

  اوراق  بـورس   ، سازمان بیمه  هاي   ، شرکت اعتباري  ها، مؤسسات   بانک
و   بازنشستگی  هاي   ، صندوق الحسنه قرض  هاي   ، صندوق بهادار تهران
  را تشــکیل کشــور  مــالی  ، مؤسســات گــذاري ســرمایه  هــاي   شــرکت
  گـردآوري   و روش  آمـاري   فعالیـت   تاریخچه  در زیر به  دهند که می

  .شود می  آنها اشاره  آماري  اطالعات
   و بانک  پول -1 

  ایـران   ملی  بانک  کشور با تأسیس  و بانکی  پولی  هاي  آمار  آوري جمع
 آمـار و   اداره  ، با تأسـیس 1314  از سال شد و  شروع1307  سال در

  از تشـکیل   پـس .  یافت  گسترش  بانک  این در   اقتصادي   هاي   بررسی
ور ذکمـ   بانـک    بـه   وظیفـه   ، ایـن 1339  سال در  ایران  مرکزي  بانک

 .واگذار شد
از   با اسـتفاده   ایران اسالمی  جمهوري  مرکزي  حاضر، بانک  در حال 

کنـد،   مـی   دریافت  طور مرتب کشور به  هاي   از بانک  که  هایی   گزارش
  .نماید و منتشر می  آوري کشور را جمع  یـو بانک  ولیـپ  هاي  ارـآم
    بیمه -2 

  آوري جمـع   .شد  تأسیس 1314  در سال  ایران  بیمه  سهامی  شرکت
  در شرکت  آمار و اطالعات  اداره  ، با تشکیل بیمه  به  مربوط  هاي  آمار
  و تحوالتی  از تغییر  پس  اداره  این. شد  شروع 1339  ر، از سالذکوم

ــال  ــد، در س ــازمان  1345  چن ــد س ــت  تجدی ــات   یاف ــا امکان   و ب
  . در کشور پرداخت  بیمه  هاي  آمار  آوري جمع  به  تري گسترده

  و نظـارت   هـدایت   با هـدف   ایران  مرکزي  ، بیمه1350  در سال     
     بیمـه   هـاي   نتشـار آمـار  و ا  گردید و تهیه  تأسیس  بیمه  هاي   فعالیت
  هـاي   آمـار  حاضـر،   حـال  در. واگـذار شـد    سازمان  آمار این  اداره  به

، بـا   ایـران  جمهـوري اسـالمی    مرکـزي   توسط بیمـه   بیمه  به  مربوط
و   آوري ، جمـع  بیمـه   مختلف  هاي   شرکت  از اسناد و مدارك  استفاده

  .شود منتشر می
    بورس -3 

 بهادار درکشـور، از  اوراق  سهام  معـامـالت  بـوط بـهمـر  هاي  آمـار
روش   هـب " تهران ادارـبه  اوراق  ورسـب  انـسازم"  توسط 1346 سال
  .شود و منتشر می  آوري جمع  ثبتی

    مالی  هاي   سایر فعالیت -4
اعتبـار،    تعاونی  هاي   شرکت  توسط  هایی   فعالیت  بر موارد فوق،  عالوه
    شود که می  انجام  ها   این شرکت  اعضاي  مالی  هاي  نیاز  تأمین  براي

  
  
  
  از وزارت  ثبتـی   صـورت   بـه  1370  مربوط به آن، از سـال   هاي  آمار
  توسـط   هـایی    فعالیـت   عـالوه  بـه . و منتشر شده است  دریافت  تعاون
 شـود  می  انجام  اعتباري  مؤسسات و سایر  الحسنه قرض  هاي   صندوق
  نشـده   آوري جمـع   طـور جـامع   بـه   آنها، تاکنون  آماري  اطالعات  که
  .  است
  هـاي   تعـداد واحـد    ، شـامل  فصل  این در  آمار مندرج و  اطالعات     
  و مصـارف   آنها، تغییر در منـابع   هاي   بدهی ها و   دارایی  ، میزان بانکی
نـزد    دولتـی  غیـر  و  دولتـی   بخـش   هـاي    ، سـپرده   ها، نقدینگی   بانک
  اعطـایی   هـا، اعتبـارات     بانـک   ور بـه ذکم  هاي   بخش  و بدهی ها   بانک
، اسـناد   اقتصـادي   هـاي    بخـش   برحسب  غیردولتی  بخش  ها به   بانک
هاي خارجی  بدهیوضعیت اوراق مشارکت منتشره، ،  بانکی  متبادله
  شـده   واقـع   و خسارت  شده عاید  بیمه  حقمتوسط نرخ ارز، ،  کشور

ــه ــازار بیم ــامالت  ب ــور، مع ــهام  کش ـــورس  س ــادار و   اوراق  در ب به
  .باشد اعتبار می  تعاونی  هاي   شرکت  مشخصـات

   مفاهیم   تعاریف
  التـتسهیـ   ، اعطـاي سپـرده  از قبول  عبارت : یــبانک  اتـعملی 

    مربـوط بـه  ، عملیات ارزي  ، معامالت و سفته  برات  ، معـامالت بانکی
کشـور و نظـایر     در داخـل   وجوه  و انتقال  اسناد بهادار، نقل و  اوراق
  .است  قانون  طبق  آن،

  .است  و باجه  ، نمایندگی از شعبه  عبارت : واحد بانکی
  دولتـی، غیـر دولتـی،   ايه   کـبان  هـوعــمجم  هـب : بانکی  سیستم

  ایران اسالمی  جمهوري  مرکزي  و بانک مؤسسات اعتباري غیربانکی
  .شود می  اطالق
  هـاي    زمینـه   درفقـط    هستند کـه   هایی   بانک : تخصصی  هاي   بانک
 خود را در   هاي  اعتبار پردازند و می  اقتصادي  فعالیت به  خاصی

،  ، مسـکن  و معدن  صنعت  هاي   بانک. کنند  می  هدایت  خاصی  جهت 
  ها، تجـاري    بانک  و بقیه  تخصصی  ، بانک صادرات  و توسعه  کشاورزي

  .روند شمار می  به
  آنهـا بـه    اعتباري  فعالیت  هستند که  هایی   بانک : تجاري  هاي   بانک
  .شود محدود نمی  خاصی  اقتصادي  بخش
هـا     و شهرداري  دولتی  ها، مؤسسات   ، شرکت دولت  به:  دولتی  بخش
  .شود می  اطالق
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  انقـالب   ، نهادهـاي  خصوصـی   بخـش   شـامل  : دولتـی  غیر  بخش
  .است ها   وزارتخانه  پوشش  تحت  هاي   از شرکت  و بعضی اسالمی

  سیسـتم   کـه   است تسهیالتی : دولتی  بخش  به  اعطایی  تسهیالت
هـا     و شـهرداري   دولتی  ها، مؤسسات   ، شرکت در اختیار دولت  بانکی
بهـادار    خریـد اوراق   صـورت   تواند به می  تسهیالت  این. دهد قرارمی
  .باشد  مستقیم  یا اعتبارات)  قرضه  و اوراق  اسناد خزانه(  دولتی

  کـه   اسـت   تسـهیالتی  : دولتی غیر  بخش  به  اعطایی  تسهیالت
  قـانون   موجـب   ، بـه  اسـالمی   مختلـف   هاي  قرارداد  ها از طریق   بانک
  سـال   ، از ابتـداي  مصــوب   هاي   نامه  ربا و آیین  بدون  بانکی  عملیات
هـا عبارتنـد     قرارداد  این. کنند اعطا می  دولتی غیر  بخـش  به 1363
،  اقســـاطی  ، فـــروش مـــدنی  ، مشـــارکت حقـــوقی  مشـــارکت:  از

  ، معـامالت  ، جعاله ، مساقات ، مزارعه ، مضاربه مستقیم  گذاري سرمایه
  . و خرید دین  الحسنه ، قرض شرط تملیک  به  ، اجاره سلف

  هاي   شرکت  سرمایه از  قسمتی  مینأاز ت  عبارت : حقوقی  مشارکت
موجود  سهامی  هاي   شرکت  از سهام  جدید و یا خرید قسمتی سهامی
  .است

و یـا    نقـدي   هالشـرک  سـهم   آمیختن از در  عبارت :مدنی  مشارکت
       ،  نحـو مشـاع    متعـدد بـه    و یـا حقـوقی    حقیقـی   اشخاص  غیرنقدي

  .است قرارداد  ، طبق منظور انتفاع  به
  بـه   معلـوم   بهـاي   بـه  "عین"  از واگذاري  عبارت : اقساطی  فروش 

اقســاط    ور بهذکم  از بهاي  یا قسمتی  تمام  کهاست   ترتیبی  غیر، به
  دریافت  معین  هاي  در سررسید یا سررسید  یرمساوي،و یا غ  مساوي
  .گردد

  بـراي   الزم  سـرمایه   مینأاز تـ   عبـارت  :مسـتقیم   گذاري سرمایه
توسـط    انتفـاعی   عمرانـی   هـاي    و طـرح   تولیـدي   هـاي    طرح  اجراي
  . است بانکی غیر  یا حقوقی  حقیقی  اشخاص  مشارکت  ها، بدون   بانک

  ، ) مالک(  رفینـط از  یکی  آن  موجب  به  که  است  قراردادي : مضاربه
 دیگـر   طـرف   که قید این شود، با می) نقدي(  سرمایه  مینأدار ت عهده

هـر دو    ه،کنـد و در سـود حاصـل     ور تجارتذکم  ، با سرمایه)عامل(
  .باشند  شریک  طرف

، ) زارع( از طـرفین   یکـی   آن  موجـب   به  که  است  قراردادي : مزارعه
بدهد )  عامل( دیگر  شخص  ، به معینی  مدت  را براي  مشخصی  زمین

   تقسـیم   و عامـل   زارع  بـین   و حاصل  کند  ور زراعتذکم  تا در زمین
  .شود

بـا    آن  و امثـال   درخـت   صـاحب   بین  است که  اي  همعامل : مساقات
  ، اعـم  ثمره. ودش می  واقع  از ثمره  معین  مشاع  حصه  در مقابل  عامل
  .است  و غیر آن  ، گل ، برگ از میوه
یـا    مبلغ  اداي  ، به)یا کارفرما  جاعل(  شخص  از التزام  عبارت : جعاله
قـرارداد    ، طبـق  معـین   عملـی   انجام  در مقابل)  جعل(  معلوم  اجرت
  یا پیمانکـار نامیـده   "عامل" ،دهد می  را انجام  عمل  که  طرفی. است
  .شود می

  خریـد نقـدي   ، پـیش  سـلف   منظـور از معـامالت  :  سـلف   معامالت
  . است  معین  قیمت  به  تولیدي  محصوالت

، شرط شود  در آن  که  است  اي ه  اجار عقد :شرط تملیک  به  اجاره
در   شرایط مندرج  به  عمل  ، در صورت اجاره  مدت  مستأجر در پایان
  .شود  را مالک  مستأجره  قرارداد، عین

  معینی  ها مبلـغ   ، بانک آن  موجب  به  که  است  عقدي : الحسنه  قرض
  قرض  به ، یا حقوقی  از حقیقی  اعم  اشخاص  ضوابط مقرر، به  را طبق
  .نمایند واگذار می

و   سـفته   مانند  دار وعده  سندي   وجه  پرداخت از  عبارت :دین خرید
  آن  اسـمی   کمتر از ارزش غیمبل  برات پیش از سررسید آن سند، به

  .است
  به وسیلــه  که  اســت  هایی   سپرده :غیردولتی  بخش  هاي   سپرده
هـا     بانـک   بـه   ضـوابطی   ، طبـق  خصوصی  و حقوقی  حقیقی  اشخاص
  .شود می  سپرده
  کـه   اسـت   هـایی    سپرده  مجموع : دولتی  بخش  ها و وجوه   سپرده
  بـانکی   ، نـزد سیسـتم   دولتـی   هاي   و شرکت  ها، مـؤسسات   وزارتخانه
  .دارند می  نگه

  بـراي   ،قرارداد یـا قـانون    طبق  که  است  وجوهی : شده  اداره  وجوه
  نیابـت   بـه   بانـک . شـود  می  گذارده  در اختیار بانک  شخصی  مصارف

 تعیـین   مصـارف   را به  وجوه  وي، این  نظارت  بدونو یا   واگذارکننده
  .رساند می  شده  

و   داريـدیـ   هـاي    ردهـاز سپـ   یـد معینـ ـدرص :قانونی  هاي   سپرده
    در بانک  قانون،  باید مطابق  که  ها است   نزد بانک  مردم  دیداري غیر

  .شود  نگهداري  ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي
  بانـک   ود کـه ـش می  القـاط  هایی   ردهـسپ  به : دیداري  هاي   سپرده

او،   از طـرف   چـک   رویـت   محض  به  متعهد است  آن  در برابر دارنده
ـ  رده ـسپ ه ـوج ،  اسـت   دهـد شـ ـقیـ   در چـک   هـکـ   زانیـمیـ   هـرا ب

  نیز   جاري  الحسنه قرض  هاي   ، سپرده دیداري  هاي   سپرده  به. بپردازد
  .شود می  گفته
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    بخشی از نقدینگی اسـت کـه از درجـه     :هاي غیر دیداري   سپرده
شوندگی کمتري نسبت به پول برخوردار است و شامل مجموع  نقد

دار  گذاري مدت انداز و سرمایه الحسنه پس وجوه در حسابهاي قرض
  . باشد می

هـایی اطـالق      بـه سـپرده   :انـداز  الحسنه پـس   قرض  هاي   سپرده
ها    ، بانک قانون  طبق  گیرد، ولی نمی  به آنها تعلق  که سوديشود  می
  قید قرعه  ها، به   سپرده  گونه  و تجهیز این  منظور جذب  توانند به می

  .اعطا کنند  گذاران سپرده  به  و یا جنسی  نقدي  جوایز ثابت
  اطـالق   هـایی    سـپرده   بـه  :دار مـدت   گذاري سرمایه  هاي   سپرده
  مدت  کوتاه  گذاري سرمایه  هاي   سپرده  صورت  به ها   بانک  که شود می

  هـاي    ها در مـورد سـپرده     بانک. کنند می  قبول  ، از مردم یا بلندمدت
  گـذار عمـل   سـپرده   وکیـل   عنـوان   دار، فقط به مدت  گذاري سرمایه
مـورد    عقود اسالمی  ها، طبق   سپرده  از این  حاصل  کنند و منافع می

ــرار مــی  اســتفاده ــراردادي  براســاس  منــافع. گیــرد ق ــین  عقــد ق   ب
  .شود می  ، تقسیم گذار و بانک سپرده
  اسـت   هـایی    وام  همـانــد   از مجمـوع  عبـارت :دولتی  بخش  بدهی
  ،خاص  قانونی  هاي  مجوز  ، طبق دولتی  هاي   یا شرکت ها   وزارتخانه  که

  .اند   هداشت  دریافت  بانکی  از سیستم
و   مـانـده تسهیــالت   از مجمـوع  عبارت :غیردولتی  بخش  بدهی
  .شود اعطا می  غیردولتی  بخش  ها، به   توسط بانک  کهاست   هایی   وام

  طـال و ارز پشـتوانه    شـامل  :بانکی  سیستم  خارجی  هاي   دارایی
  .، طال و ارز آزاد است المللی بین  در مؤسسات  ایران  سهام

ــدینگی ــخاص  در دســت   و مســکوك   اســکناس   شــامل :نق  و   اش
هـا     نـزد بانـک    دولتـی  غیر  بخش  دیداري و غیر  دیداري  هاي   سپرده 

  . است
ـ     :پول االیی بخشی از نقدینگی است که از درجـه نقـد شـوندگی ب

  بخــش  دیــداري  هــاي   ســپرده   شــامل ،برخــوردار اســت و در ایــران
  اشـخاص   در دسـت   و مسـکوك   ها، و اسـکناس    نزد بانک  غیردولتی
  . است
ها    نزد بانک  غیردولتی  بخش  هاي   از سپرده  قسمت  آن  به :پول شبه
  بخـش   دیداري  هاي   سپرده  به  نسبت  کمتري،  نقدینگی  از درجه  که

  پول  حاضر، شبه  در حال. شود می  ، اطالق برخوردار است  غیردولتی
  الحسنه قرض  هاي   دار، سپرده مدت  گذاري سرمایه  هاي   سپرده  شامل
  . است  متفرقه  هاي   انداز و سپرده پس

هـا     پرداختی  اوتـالتف بهما  عـجم  لـحاص  هـب :سال  پایان در  مانده
  .شود می  اطالق  سال  اول  با موجودي ، سال  ها در طول   فتیو دریا

  .شود می  اطالق  کنبا  و سرمایه  بدهی  اقالم تمامی  به :بانک  منابع
  .شود می  اطالق  بانک  دارایی  اقالم تمامی  به : بانک  مصارف
  در اثـر اعمـال    کـه   هـا اسـت     بانک  از منابع  بخشی :مسدود  منابع
  بــه   قرضه  اوراق  ، فروش قانونی  سپرده  نسبت  تعیین( پولی  سیاست
 مسدود شـده   ایران اسالمی  جمهوري  مرکزي  ، نزد بانک...)ها و   بانک

  .را ندارند  از آن  استفاده  ها حق   و بانک  است 
کنـد در   تعهـد مـی    طرف  یک  آن،  موجب  به  که  است  عقدي : بیمه
  یـا بـروز حادثـه،     وقوع  دیگر، در صورت  طرفاز   وجهپرداخت   ازاي

. را بپـردازد   معینـی   د یـا وجـه  مایـ ن  را جبران  بر وي  وارده  خسارت
گـذار   وجهی را کـه بیمـه  گذار  تعهد را بیمه  گر، طرف متعهد را بیمه

شـود موضـوع بیمـه     پردازد، حق بیمه و آنچه را کـه بیمـه مـی    می
  . نامند می
توسـط    ًامسـتقیم   کـه   اسـت   اي هبیمـ   حـق  :مستقیم بیمه  حق
  حـق   مفهـوم   جا بـه  شود و در این می  گر پرداخت بیمه  گذار به بیمه
  .شود کشور تولید می  در داخل  که  است  اي هبیم
  بیمـه    حـق    حجـم   ، صـادره    بیمـه   منظور از حق : صادره  بیمه  حق

  سیسـتم   براسـاس (  مورد بررسـی   کشور در سال  بازار بیمه  مستقیم 
   از   کـه   غیرمسـتقیم   هـاي     بیمه  حق باشد و  می ) مالی  سال بر  مبتنی
منظــور    محـاسبـات است، در  گردیده  کسب  اتکایی  عملیات  طریق
  .شود نمی
عبارت از تفاضل ذخـایر حـق بیمـه ابتـدا و      : عایدشده بیمه  حق

  . هاي همان دوره است   انتهاي دوره با حق بیمه
است تفاضل ذخـایر خسـارت معـوق      عبارت : شده  واقع  خسارت

  . هاي پرداختی همان دوره   ابتدا و انتهاي دوره با خسارت
گر بعـد از وقـوع حادثـه     وجهی است که بیمه : تیپرداخ  خسارت

  . کند گذار پرداخت می موضوع بیمه، جهت جبران خسارت به بیمه
عایـد    بیمـه   قـح  هـب  دهـش   واقع  خسارت  نسبت : خسارت  ضریب
خسـارت معـوق و ذخیـره حق بیمه در محـاسبـه آن . (است  شده

  ). لحاظ شده است
یـک شـرکت بیمـه    ،  آن  براساس  که  است  قراردادي : اتکایی بیمه 

تمام یا بخشی از تعهدات خود را در قبال پرداخت حق ) واگذارنده(
گـر   واگـذار و بیمـه  ) گر اتکـایی  بیمه(بیمه، به شرکت بیمه پذیرنده 

  پرداخـت  خسارت ود را ازـخ  مـر، سهـخط  تحقق  در صورت  اتکایی
  .نماید می

در چارچوب مقـررات مصـوب شـوراي      گر بیمه :سوزي آتش  بیمه
هاي وارد شده به امـوال بیمـه      کند که خسارت عالی بیمه تعهد می
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در . شده به علت وقوع آتش سوزي، انفجار و صاعقه را جبران کنـد 
هاي دیگري مثل زمین لرزه، سیل،   توان خطر نامه می این نوع بیمه 

، سرقت با شکست طوفان، نشت آب، ترکیدگی لوله، شکست شیشه
حرز و سقوط هواپیما بر روي اموال و اماکن را نیز با پرداخت حـق  

  . بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد
گر در چارچوب مقررات مصـوب شـوراي عـالی     بیمه :  باربري  بیمه

هاي وارد شده به امـوال بیمـه را در      کند که خسارت بیمه تعهد می
  . نماید هنگام بارگیري، حمل و تخلیه جبران

گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عـالی     بیمـه : بیمه حوادث
فـوت، نقـص   (کند که غرامت جانی ناشـی از حادثـه    بیمه تعهد می

شده یا ذینفع بیمه نامه پرداخـت   را به بیمه) عضو و از کار افتادگی
در این نوع بیمه با توافق و دریافت حق بیمه اضافی، هزینـه  . نماید

  . گیرد میپزشکی و غرامت روزانه نیز تحت پوشش قرار 
گر در چـارچوب مصـوب شـوراي عـالی      بیمه :اتومبیل  بدنه بیمه 

هاي وارده به وسیله نقلیه بیمه شده    کند که خسارت بیمه تعهد می
ناشی از حوادث مختلـف از قبیـل سـرقت، آتـش سـوزي، انفجـار،       
تصادف، سقوط، واژگونی و به طور کلـی برخـورد اتومبیـل بـه هـر      

برخورد جسم دیگري با اتومبیـل بیمـه    جسم ثابت یا متحرك و یا
  .کند جبرانشده را 
گر در چارچوب مصوب شوراي عالی بیمه  بیمه :ثالث  شخص  بیمه

چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمـه شـده بـه علـت      کند که تعهد می
هاي مـالی یـا جـانی       وقوع حواث رانندگی، مسئول جبران خسارت

هـا را براسـاس      خسـارت وارده به اشخاص ثالث شناخته شـود ایـن   
  . نامه پرداخت نماید نامه تا سقف تعهد مندرج در بیمه شرایط بیمه
گر در چارچوب مصوب شوراي عالی بیمه تعهـد   بیمه :بیمه درمان

کند که هزینه معالجات پزشکی بیمه شدگان را تا مقدار مندرج  می
 این بیمه براي داخل کشور بـه صـورت  . نامه پرداخت نماید در بیمه

  . شود گروهی و خانوادگی صادر می
گـر در چـارچوب شـرایط بیمـه نامـه متعهـد        بیمـه  :  کشتی  بیمه
بدنـه و تجهیـزات کشـتی یـا از بـین        بهشود که خسارت وارده  می

سـوزي، غـرق    تصـادف، آتـش  : رفتن آن بر اثر وقوع حوادثی ماننـد 
هاي نجـات و سـهم مالـک       شدن و به گل نشستن، همچنین هزینه

نامه مشخص  هاي همگانی را در حدودي که در بیمه   از زیانکشتی 
  . شده است پرداخت نماید

نامـه هواپیمـا    گـر در چـارچوب شـرایط بیمـه     بیمه : بیمه هواپیما
شود که خسارت وارده به بدنه هواپیما یـا از بـین رفـتن     متعهد می

آن بر اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزي و دزدي هوایی 
 .شـود، پرداخـت نمایـد    نامه مشخص مـی  حدودي که در بیمه را در
نامـه مهندسـی    گر در چارچوب شرایط بیمـه  بیمه : مهندسی  بیمه

هاي ناشی از طراحـی، سـاخت،      ها یا زیان   کند که خسارت تعهد می
آالت را کـه ناشـی از مسـئولیت     ها و ماشـین    نصب و نگهداري سازه

در . نامـه جبـران کنـد    بیمه مهندسان مربوط است براساس شرایط
آالت هـم تحـت    هـاي ناشـی از خرابـی ماشـین       این نوع بیمه، زیان
  .گیرد پوشش بیمه قرار می

کنـد،   نامـه تعهـد مـی    گر در چارچوب شرایط بیمه بیمه : بیمه پول
سـوزي،   آتـش (و حادثـه  ) مسلحانه(هایی که براثر بروز سرقت    زیان

هـا، مؤسسـات      بانـک (در صندوق به پول موجود ...) انفجار، سیل و 
بـه طـور   . شود، جبران کنـد  یا در حال جابجایی وارد می...) مالی و 

کلی بیمه پـول بـه دو رشـته پـول در گـردش و پـول در صـندوق        
  . شود می  تقسیم

نامـه   گـر در چـارچوب شـرایط بیمـه     بیمه :بیمه مسئولیت مدنی
مـه گـذار بـه    هایی را کـه بی    کند، خسارت مسئولیت مدنی تعهد می

کند و مسئول جبران آنها  طور غیر عمدي به اشخاص ثالث وارد می
پزشکان، (اي  بیمه مسئولیت حرفه. شود، پرداخت نماید شناخته می

، بیمه مسـئولیت متصـدیان حمـل و نقـل،     ...)پیراپزشکان، وکال و 
ــئولیت     ــه مس ــان، بیم ــال کارکن ــا در قب ــئولیت کارفرم ــه مس بیم

هتـل،  (و امـاکن تفریحـی    ه مسئولیت عمومیسازندگان ابنیه و بیم
  . از انواع این رشته بیمه است...) سینما، استخر، پارك و 

بیمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کـاال   :بیمه اعتبار
براساس مقررات مصوب شوراي عالی بیمه منظـور  . شود تقسیم می

طـرف  از اعتبار داخلی، ظرفیت بـدهی یـک مشـتري اسـت کـه از      
هـا و     هاي اقتصادي، در قبال ارائـه کـاال و خـدمات، یـا بانـک        بنگاه

مؤسسات مالی و اعتباري که مجـوز بانـک مرکـزي را دارنـد و بـه      
طبـق  . گیرنـد  صورت تسهیالت مالی در اختیار مشتریان قـرار مـی  

هاي بیمه اعتبار داخلی به صورت گروهی و فقط به   مقررات، قرارداد
هـاي اقتصـادي آنهـا       ط بـر اینکـه فعالیـت   اشخاص حقوقی مشـرو 

متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی 
نفـع در   تامین مطالبات بیمه گذار یا ذي. شود منعقد می  آنها باشد،

هـاي گشـایش     هاي صـادراتی در قالـب قـرارداد     رابطه با فروش کاال
و  D/P(2(مقابل پرداخت و واگذاري اسناد در 1)L/C(اعتبار اسناد 

                                                           
1)  L/C: Letter of credit. 
2)  D/P: Document against payment.    
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موضـوع بیمـه اعتبـار     D/A(3(واگذاري اسناد در مقابـل تضـمین   
  . باشد صادارت می
گر متعهد  بیمه  آن در  که  است  بیمه  نوعی :)عمر(  بیمه زندگی

  ، به) و یا مستمري  سرمایه  صورت  به(  معینی  شود، مبلغ  می
  .کند   ، پرداخت است  کرده  او تعیین  که  ثالثی  گذار و یا اشخاص بیمه

   ، تـداشـ، به تـنف  راجـو استخ  افـشامل اکتش :بیمه  واعـسایر ان
  در مقابـل   امـوال   بیمـه  و اعتبـار و   ، وام النفـع  ، عدم و امانت  صداقت
  .باشد می  سرقت

ــورس ــادار  اوراق  ب ــات  محــل :به ــداران  مالق ــان بانک و   ، بازرگان
  مینأتـ   بهادار بـراي   اوراق  منظور مبادله  بهادار، به  اوراق  هاي   واسطه
  .باشد می  تولیدي  هاي   مورد نیاز بنگاه  مالی  منابع

  در   که  امـع سهامی  هاي   رکتـعبارتند از ش : مشمول  هاي   شرکت
  ها از طریـق    شرکت  این.اند ه  شد  پذیرفته بهادار  اوراق  بورس  سازمان
  مـردم   خـود بـه    سـهام   عرضه  به  بهادار، اقدام  اوراق  بورس  مکانیسم
  .کنند می

  مینأهـایی هسـتند کـه تـ       شـرکت  :اعتبـار   تعاونی  هاي   شرکت
را   وام  انـواع   پرداخـت   ، در قالـب  پوشش  تحت  اعضاي  مالی  هاي  نیاز
،  اعتبـار کارمنـدي    تعاونـــی  هاي   شرکت  شامــل  دارنــد و  عهده بر

  .باشند می) سایر(و اعتبارآزاد   کارگري
  گزیده اطالعات

 8/7823حدود ) پول و شبه پول(مجموع نقدینگی  1393در سال 
درصد رشد  3/22هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 

  . داشته است
حدود  1393مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال    
درصد  1/32هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 0/1466

  .  افزایش داشته است
ها و  مؤسسـات اعتبـاري      مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک    

هزار میلیارد ریـال بـوده    1/6309حدود  1393غیر بانکی در سال 
  . درصد رشد داشته است 7/16که نسبت به سال قبل 

هاي بخش غیر دولتی نزد سیسـتم بـانکی در سـال       مانده سپرده   
هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  7472حدود  1393

  . دهد درصد رشد را نشان می 3/23
  
  

                                                           
3)  D/A: Document against Acceptance.  

ولتی از تغییـر در  هاي اقتصادي غیر د سهم بخش 1392سال در    
 7/10هـا شـامل بخـش کشـاورزي      مانده تسهیالت اعطـایی بانـک  

، بخـش مسـکن و   )درصد افزایش نسبت به سال قبـل  5/3(درصد 
، )قبـل درصد کاهش نسبت بـه سـال    3/6(درصد  6/27ساختمان 

درصد افزایش نسـبت بـه    4/4(درصد  3/18بخش صنعت و معدن 
درصد کاهش نسبت  6/1 (درصد 4/43و بخش خدمات ) سال قبل
  . بوده است) به سال قبل

هـزار   1/7اوراق مشـارکت فـروش رفتـه حـدود      1393در سال    
نشان  کاهشدرصد  6/83میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 

  .دهد می
میلیـون دالر   5107هاي خـارجی کشـور بـه     بدهی 1393در سال 

 درصـد کـاهش نشـان    3/23رسیده است که نسبت به سـال قبـل   
  . دهد می

 0/3(ریـال   32800متوسط نرخ دالر در بـازار آزاد   1393در سال 
درصـد   5/1(ریـال   41980، یـورو  )درصد رشد نسبت به سال قبل
درصـد رشـد    2/5(ریال  52986، پوند )کاهش نسبت به سال قبل

درصـد   6/5(ریـال   30163، یکصد یـن ژاپـن   )نسبت به سال قبل
 4/2(ریـال   35484ییس ، فرانـک سـو  )کاهش نسبت به سال قبل

  . بوده است)درصد رشد نسبت به سال قبل
در سه رشـته    1393بیشترین میزان حق بیمه عاید شده در سال 

هـزار   8/35درمـان   هزار میلیـارد ریـال   3/64و مازاد شخص ثالث 
.  هزار میلیارد ریال  بـوده اسـت   7/12میلیارد ریال و بدنه اتومبیل 

درصـد   9/23و  4/17،  6/24که نسبت به سـال قبـل بـه ترتیـب      
  .دهد را نشان می افزایش

هاي مشمول در بورس اوراق بهادار  ارزش سهام معامله شده شرکت
ال بـوده کـه   هزار میلیـارد ریـ   5/542حدود  1393تهران در سال 

  .  درصد کاهش داشته است 7/43نسبت به سال قبل 
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  )ريال ميليارد(              اسفند پايان در )١(بانكي سيستم هاي بدهي هاو دارايي مانده وخالصه بانكي واحدهاي تعداد -١٤- ١
  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  ١٣٧٠  شرح

  ۱۷۹۰۴  ۱۶۴۷۶  ۱۳۵۴۲  ۹۹۳۵................................................................................................بانكي هاي واحد تعداد
  ۳/۳۶۸۲۰۲۱  ۱/۷۰۲۳۵۱  ۶/۳۰۲۵۳۳  ۱/۵۷۴۹۴................................................................................................................................  ها دارايي
  ۵/۹۲۸۵۵۲  ۹/۴۴۳۹۷  ۶/۲۷۹۶۹  ۷/۱۶۲۵................................................................................................................................  خارجي هاي دارايي
  ۸/۲۵۶۲۱۹  ۲/۱۳۸۴۵۷  ۰/۶۵۹۱۶  ۹/۱۷۶۶۳................................................................................................................................)۲(دولتي بخش بدهي
  ۰/۱۲۲۶۲۰۱  ۶/۲۴۲۵۴۲  ۰/۶۱۴۳۹  ۳/۱۸۲۹۷................................................................................................................................  دولتي غير بخش بدهي

  ۱/۵۹۹۸۱۲  ۵/۶۹۱۶۴  ۶/۵۷۷۲۰  ۳/۳۸۷۸................................  ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته گشايش اعتبارات بابت مشتريان تعهدات
  ۹/۶۷۱۲۳۵  ۹/۲۰۷۷۸۸  ۴/۸۹۴۸۸  ۹/۱۶۰۲۸................................................................................................................................  ها يي دارا ساير

  ۳/۳۶۸۲۰۲۱  ۱/۷۰۲۳۵۱  ۶/۳۰۲۵۳۳  ۱/۵۷۴۹۴................................................................................................................................  ها بدهي
  ۴/۱۲۸۴۱۹۹  ۲/۳۲۰۹۵۷  ۶/۱۱۶۵۵۲  ۴/۲۸۶۲۸................................................................................................................................................................  نقدينگي
  ۴/۲۲۰۶۲۱  ۷/۳۷۹۶۹  ۲/۱۲۸۴۸  ۳/۳۴۱۷................................................................................................  دولتي بخش هاي وام و ها سپرده
  ۷/۱۷۳۶۰۳  ۳/۱۷۵۲۲  ۸/۵۶۷۷  ۱/۶۹۰................................................................................................................................  سرمايه حساب

  ۷/۵۰۳۵۲۱  ۸/۳۴۳۲۲  ۶/۹۷۴۰  ۷/۴۴۲................................................................  ارزي هاي سپرده و خارج از يافتي در اعتبارات و ها وام
  ۰/۲  ۰/۲  ۵/۲  ۳/۲۷................................................................................................  دولتي غير بخش هاي كاال سفارش ثبت وديعه
  ۲/۱۱۹۴  ۹/۳۰۲۱  ۶/۹۲۲۵  ۸/۴۵۹................................................................................................  دولتي بخش اسنادي اعتبارات پرداخت پيش
  ۱/۵۹۹۸۱۲  ۵/۶۹۱۶۴  ۶/۵۷۷۲۰  ۳/۳۸۷۸................................  ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته گشايش اعتبارات بت با احتمالي هاي بدهي
  ۸/۸۹۹۰۶۶  ۷/۲۱۹۳۹۰  ۷/۹۰۷۶۵  ۲/۱۹۹۵۰................................................................................................................................  ها بدهي ساير

  
  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٧  ١٣٨٦  شرح

  ۱۹۵۴۵  ۱۸۵۴۴  ۱۸۸۷۴  ۰۰۰..................................................................................  بانكي هاي واحد تعداد
  ۶/۸۱۶۷۰۱۳  ۴/۶۰۹۲۹۲۶  ۲/۵۳۹۲۸۷۰  ۶/۴۸۴۸۶۷۶.................................................................................................................  ها دارايي 

  ۱/۱۶۸۲۵۵۶  ۸/۱۳۳۱۲۲۳  ۰/۱۲۱۶۲۳۷  ۱/۱۱۸۴۳۸۵.........................................................................................................................  خارجي هاي دارايي
  ۵/۵۵۳۴۰۳  ۹/۳۶۴۶۳۳  ۴/۲۹۱۵۳۹  ۷/۲۸۰۶۳۶......................................................................................................................  )۲(دولتي بخش بدهي
  ۵/۲۹۲۹۲۲۴  ۸/۲۱۳۷۳۶۳  ۹/۱۸۶۶۵۵۰  ۷/۱۶۶۳۷۲۵...................................................................................................................  دولتي غير بخش بدهي

  ۳/۱۲۰۵۷۷۷  ۹/۹۲۱۶۸۸  ۲/۸۱۰۳۸۲  ۱/۷۶۷۵۰۱......................  ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته گشايش اعتبارات بابت مشتريان تعهدات
  ۲/۱۷۹۶۰۵۲  ۰/۱۳۳۸۰۱۶  ۷/۱۲۰۸۱۶۰  ۰/۹۵۲۴۲۸................................................................................................................................  ها يي دارا ساير

  ۶/۸۱۶۷۰۱۳  ۴/۶۰۹۲۹۲۶  ۲/۵۳۹۲۸۷۰  ۶/۴۸۴۸۶۷۶...................................................................................................................  ها بدهي 
  ۲/۲۹۴۸۸۷۴  ۱/۲۳۵۵۸۸۹  ۰/۱۹۰۱۳۶۶  ۰/۱۶۴۰۲۹۳.............................................................................................................................................  نقدينگي
  ۴/۳۶۲۸۷۰  ۱/۳۰۰۰۲۵  ۶/۳۳۵۶۲۰  ۰/۲۶۵۲۵۶................................................................................................  دولتي بخش هاي وام و ها سپرده
  ۷/۳۴۰۲۹۵  ۰/۲۶۳۱۰۵  ۸/۲۵۲۲۵۱  ۹/۲۰۹۱۳۸................................................................................................................................  سرمايه حساب

  ۰/۹۹۶۸۳۹  ۰/۶۰۶۰۰۶  ۱/۶۱۱۹۸۶  ۶/۷۱۳۶۰۵.........................................................  ارزي هاي سپرده و خارج از يافتي در اعتبارات و ها وام
  ۰/۲  ۰/۲  ۰/۲  ۰/۲.........................................................................دولتي غير بخش هاي كاال سفارش ثبت وديعه
  ۲/۳۶۶  ۰/۵۷۸  ۷/۶۶۲  ۸/۵۴۹............................................................................  دولتي بخش اسنادي اعتبارات پرداخت پيش
  ۳/۱۲۰۵۷۷۷  ۹/۹۲۱۶۸۸  ۲/۸۱۰۳۸۲  ۱/۷۶۷۵۰۱.................  ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته گشايش اعتبارات بت با احتمالي هاي بدهي
  ۸/۲۳۱۱۹۸۸  ۳/۱۶۴۵۶۳۲  ۸/۱۴۸۰۵۹۸  ۲/۱۲۵۲۳۳۰................................................................................................................................ها بدهي ساير

 رديف از رفاه و تجارت ملت، صادرات، بانك چهار ۱۳۸۸ اسفند از همچنين ،و باشد نمي تجاري هاي بانك كشور از خارج شعب امار شامل۱۳۸۰ سال از )۱
  . اند شده بندي طبقه غيردولتي هاي بانك رديف در و خارج دولتي هاي بانك

  . باشد مي نيز دولتي بخش مشاركت اوراق شامل )۲
  )پ. ر. ( ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك - ماخذ 

  .اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك-       
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  )ريال ميليارد(                                      اسفند پايان در ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك هاي بدهي و ها دارايي مانده-١٤-٢
  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  ١٣٧٠  شرح    

  ۴/۷۸۰۱۳۴  ۰/۱۸۰۷۲۹  ۵/۱۰۸۱۳۱  ۶/۱۸۸۰۶................................................................................................................................  ها دارائي       
  ۵/۵۶۳۸۶۹  ۵/۳۱۸۰۹  ۶/۱۹۶۲۹  ۶/۱۳۷۳................................................................................................................................  خارجي هاي دارايي

  ۹/۶۱۹  ۹/۲۵۴  ۹/۳۱  ۷/۴۴................................................................................................................................  مسكوك و اسكناس موجودي
  ۲/۱۳۱۴۳۲  ۷/۸۲۳۵۷  ۶/۵۱۹۰۶  ۴/۱۵۳۸۸................................................................................................................................ دولتي بخش بدهي 

  ۳/۵۴۸۸۷  ۷/۱۲۰۷۶  ۰/۱۰۱۹۰  ۶/۱۳۱۶................................................................................................................................  ها بانك بدهي
  ۵/۱۹۴۰۲  ۴/۴۳۷۲  ۲/۲۰۲۸۷  ۶/۵۶۱................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته، گشايش اعتبارات بابت مشتريان تعهدات
  ۰/۹۹۲۳  ۸/۴۹۸۵۷  ۲/۶۰۸۶  ۷/۱۲۱................................................................................................................................  ها دارايي ساير
  ۴/۷۸۰۱۳۴  ۰/۱۸۰۷۲۹  ۵/۱۰۸۱۳۱  ۶/۱۸۸۰۶................................................................................................................................   ها بدهي       

  ۰/۶۸۱۰۹  ۱/۳۱۷۹۰  ۸/۱۴۲۶۰  ۶/۵۰۰۸................................................................................................................................   مسكوك و اسكناس
  ۶/۶۱۴۵۱  ۷/۲۹۱۸۸  ۱/۱۳۲۱۶  ۹/۴۵۷۹................................................................................................................................   اشخاص دست در
  ۵/۶۰۳۷  ۵/۲۳۴۶  ۸/۱۰۱۲  ۰/۳۸۴................................................................................................................................................................   ها بانك نزد
  ۹/۶۱۹  ۹/۲۵۴  ۹/۳۱  ۷/۴۴................................................................................................................................   مركزي بانك نزد

  ۰/۲۱۲۴۸۶  ۶/۶۵۶۴۹  ۳/۳۳۱۱۴  ۰/۷۳۵۴................................................................................................  )۱(اعتباري مؤسسات و ها بانك  سپرده
  ۱/۱۴۹۸۶۶  ۳/۳۴۱۳۲  ۰/۱۲۵۶۷  ۲/۳۱۲۶................................................................................................................................  دولتي بخش  هاي سپرده
  ۷/۱۳۶۹۲  ۳/۶۸۳  ۶/۴۲۰  ۰/۲۵۸................................................................................................................................  )۲(سرمايه حساب
  ۱/۱۹۲۶۷۴  ۷/۲۰۰۶۸  ۲/۴۳۶۹  ۲/۲۳۷................................................................................................................................   ارزي هاي بدهي
  ۰/۲  ۰/۲  ۵/۲  ۳/۲۷................................................................................................  دولتي غير بخش كاالهاي  سفارش ثبت وديعه
  ۲/۱۱۹۴  ۹/۳۰۲۱  ۶/۹۲۲۵  ۸/۴۵۹................................................................................................  دولتي بخش اسنادي اعتبارات پرداخت پيش
  ۵/۱۹۴۰۲  ۴/۴۳۷۲  ۲/۲۰۲۸۷  ۶/۵۶۱................................  ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،  گشايش اعتبارات  بابت احتمالي هاي بدهي

  ۸/۱۲۲۷۰۷  ۷/۲۱۰۰۸  ۳/۱۳۸۸۴  ۹/۱۷۷۳................................................................................................................................   ها بدهي ساير 
  

  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٧  ١٣٨٦  شرح    
  ۱/۱۴۶۱۲۱۵  ۶/۱۰۹۵۴۸۷  ۸/۱۱۷۸۹۳۳  ۴/۱۰۴۱۳۵۶................................................................................................................................  ها دارائي       
  ۵/۸۴۲۹۷۷  ۵/۷۶۴۴۳۵  ۱/۷۷۸۵۶۰  ۲/۷۴۷۲۸۴................................................................................................................................  خارجي هاي دارايي

  ۴/۴۴۷۸۹  ۵/۷۳۴۹  ۵/۹۹۴  ۵/۱۲۰۰................................................................................................  مسكوك و اسكناس موجودي
  ۲/۲۲۲۶۴۴  ۰/۱۳۴۹۵۹  ۳/۱۳۰۲۵۹  ۹/۱۳۱۷۵۹................................................................................................................................   دولتي بخش بدهي
  ۶/۳۲۹۷۲۵  ۷/۱۶۸۹۳۲  ۴/۲۳۹۶۹۶  ۰/۱۳۷۶۹۴................................................................................................................................  ها بانك بدهي

  ۰/۱۱۸۲۹  ۸/۱۰۵۷۲  ۶/۱۷۹۸۴  ۰/۱۲۷۵۷................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته، گشايش اعتبارات بابت مشتريان تعهدات
  ۴/۹۲۴۹  ۱/۹۲۳۸  ۹/۱۱۴۳۸  ۸/۱۰۶۶۰................................................................................................................................  ها دارايي ساير
  ۱/۱۴۶۱۲۱۵  ۶/۱۰۹۵۴۸۷  ۷/۱۱۷۸۹۳۳  ۴/۱۰۴۱۳۵۶................................................................................................................................   ها بدهي       

  ۲/۳۳۱۳۸۷  ۲/۲۳۸۴۰۳  ۷/۲۰۷۳۴۶  ۵/۸۹۲۴۷................................................................................................................................   مسكوك و اسكناس
  ۰۰۰  ۹/۱۹۲۳۱۳  ۲/۱۵۷۷۶۴  ۲/۷۹۹۰۹................................................................................................................................   اشخاص دست در
  ۰۰۰  ۸/۳۸۷۳۹  ۰/۴۸۵۸۸  ۸/۸۱۳۷................................................................................................................................   ها بانك نزد
  ۰۰۰  ۵/۷۳۴۹  ۵/۹۹۴  ۵/۱۲۰۰................................................................................................................................   مركزي بانك نزد

  ۳/۳۹۹۸۰۰  ۵/۳۷۲۷۳۰  ۷/۳۳۳۰۵۳  ۰/۲۷۷۴۵۲................................................................................................  )۱(اعتباري مؤسسات و ها بانك  سپرده
  ۷/۲۳۶۵۱۷  ۹/۱۸۳۳۶۰  ۳/۲۴۰۲۱۰  ۳/۱۷۶۶۷۴................................................................................................................................  دولتي بخش  هاي سپرده
  ۰/۴۵۵۴۸  ۶/۳۴۵۵۴  ۲/۲۷۰۲۹  ۵/۱۹۴۳۶................................................................................................................................  )۲(سرمايه حساب
  ۰/۲۲۷۴۹۴  ۴/۱۰۹۱۳۵  ۴/۲۱۵۸۹۶  ۰/۳۰۸۶۵۴................................................................................................................................   ارزي هاي بدهي
  ۰/۲  ۰/۲  ۰/۲  ۰/۲................................................................................................    دولتي غير بخش كاالهاي  سفارش ثبت وديعه
  ۲/۳۶۶  ۰/۵۷۸  ۷/۶۶۲  ۸/۵۴۹................................................................................................  دولتي بخش اسنادي اعتبارات پرداخت پيش

  ۰/۱۱۸۲۹  ۸/۱۰۵۷۲  ۶/۱۷۹۸۴  ۰/۱۲۷۵۷................................  ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،  گشايش اعتبارات  بابت احتمالي هاي بدهي 
  ۷/۲۰۸۲۷۰  ۲/۱۴۶۱۵۰  ۲/۱۳۶۷۴۸  ۳/۱۵۶۵۸۳................................................................................................................................   ها بدهي ساير 
  . باشد مي مركزي بانك نزد ها بانك ديداري ارزي هاي سپرده مل شا ۱۳۸۵ اسفند از و ها بانك ويژه دار مدت هاي سپرده شامل )۱
  .باشد مي احتياطي و قانوني اندوخته شامل) ۲
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  - مأخذ 

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -       
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٥٢٣ 

  )ريال ميليارد(                                                    اسفند درپايان )١(تجاري هاي بانك هاي بدهي و ها دارايي مانده خالصه -١٤-٣
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح 

  ۶/۱۴۶۸۵۴۲  ۸/۲۰۹۳۷۸۵  ۵/۴۲۱۱۰۳  ۰/۱۷۳۷۸۸................................................................................................................................   ها دارايي     
  ۷/۱۴۳۴۲۷  ۵/۳۰۵۰۲۱  ۲/۱۰۵۹۳  ۸/۸۰۸۴................................................................................................  ) طال و ارز( خارجي هاي دارايي

  ۲/۲۸۹۲۲  ۵/۴۴۴۲  ۵/۲۰۲۳  ۹/۹۳۰................................................................................................................................  مسكوك و اسكناس
  ۷/۹۱۸۸۸  ۶/۱۶۵۳۳۰  ۱/۶۰۷۷۳  ۸/۳۲۳۵۳................................................................................................................................   )۳(مركزي بانك نزد سپرده
  ۷/۱۰۵۸۲۷  ۴/۱۰۹۰۹۸  ۳/۵۳۵۰۵  ۶/۱۳۸۴۳................................................................................................................................   )۴(دولتي بخش بدهي
  ۷/۶۳۵۹۳۵  ۷۷۵۱۱۳  ۷/۱۶۸۹۳۲  ۰/۴۶۲۰۲................................................................................................................................   غيردولتي بخش بدهي

  ۹/۲۲۳۸۱۹  ۵/۴۶۶۰۶۵  ۷/۵۸۳۵۴  ۴/۳۶۸۰۶................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،      گشايش اعتبارات بابت  مشتريان  تعهدات
  ۷/۲۳۸۷۲۰  ۳/۲۶۸۷۱۴  ۶۶۹۲۱  ۵/۳۵۵۶۶................................................................................................................................   ها دارايي ساير
  ۶/۱۴۶۸۵۴۲  ۸/۲۰۹۳۷۸۵  ۵/۴۲۱۱۰۳  ۰/۱۷۳۷۸۸................................................................................................................................   ها بدهي     

  ۶۴۴۹۷۵  ۲/۸۵۰۷۲۹  ۳/۲۵۵۰۹۲  ۲/۹۶۹۳۸................................................................................................   دولتي غير بخش هاي سپرده
  ۲/۸۸۹۹۴  ۶/۳۷۲۷۱  ۸/۱۰۱۱۶  ۵/۷۶۷۷................................................................................................................................   مركزي بانك به بدهي
  ۹/۴۴۲۲۹  ۰/۵۲۲۰۹  ۱/۳۷۲۵  ۱۰۱................................................................................................   دولتي بخش هاي سپرده و ها وام

  ۷/۳۹۳۵۷  ۷/۱۰۸۲۷۰  ۵/۹۴۹۲  ۷/۳۳۲۶................................................................................................................................   سرمايه حساب
  ۸/۱۲۶۰۹۳  ۲/۲۷۴۳۴۲  ۰/۱۳۳۹۲  ۳/۵۲۴۰................................................................   ارزي هاي سپرده و خارج از دريافتي اعتبارات و ها وام

  ۹/۲۲۳۸۱۹  ۵/۴۶۶۰۶۵  ۷/۵۸۳۵۴  ۴/۳۶۸۰۶................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت  يافته،  گشايش اعتبارات بابـت احتمالي هاي بدهي
  ۱/۳۰۱۰۷۲  ۶/۳۰۴۸۹۷  ۱/۷۰۹۳۰  ۹/۲۳۶۹۷................................................................................................................................   ها بدهي ساير

  
  ١٣٩٣  )٢(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح

  ۲/۲۶۳۷۲۱۳  ۳/۲۲۹۸۰۰۴  ۶/۱۹۲۸۹۷۵  ۶/۱۶۵۱۸۰۶.............................................................................................................   ها دارايي     
  ۱/۲۷۱۶۰۰  ۹/۲۰۷۸۷۸  ۰/۱۳۵۸۱۱  ۱/۱۷۲۳۰۴................................................................................................  ) طال و ارز( خارجي هاي دارايي   

  ۹/۲۱۱۱۳  ۰/۱۶۳۸۰  ۸/۱۳۷۳۵  ۶/۱۹۶۵۹.........................................................................................................................  مسكوك و اسكناس
  ۷/۱۶۱۵۶۰  ۳/۱۷۲۳۹۲  ۹/۱۸۳۶۳۳  ۲/۱۳۷۹۶۹............................................................................................................   )۳(مركزي بانك نزد سپرده
  ۰/۲۹۷۲۴۹  ۶/۲۲۲۶۷۲  ۶/۱۸۸۰۰۴  ۱/۱۴۱۷۴۱.....................................................................................................................   )۴(دولتي بخش بدهي
  ۸/۹۶۳۹۰۷  ۲/۸۶۴۰۱۰  ۶/۷۸۲۵۳۲  ۶/۷۳۹۷۱۵...................................................................................................................   غيردولتي بخش بدهي

  ۸/۱۸۹۴۵۶  ۳/۱۸۳۸۳۵  ۵/۱۸۷۸۷۸  ۲/۲۲۴۵۹۵.......................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،      گشايش اعتبارات بابت  مشتريان  تعهدات
  ۹/۷۳۲۳۲۴  ۰/۶۳۰۸۳۵  ۲/۴۳۷۳۷۹  ۸/۲۱۵۸۲۱................................................................................................................................   ها دارايي ساير
  ۲/۲۶۳۷۲۱۳  ۳/۲۲۹۸۰۰۴  ۶/۱۹۲۸۹۷۵  ۶/۱۶۵۱۸۰۶..............................................................................................................   ها بدهي     

  ۱/۱۳۸۵۹۹۳  ۸/۱۱۲۸۷۵۹  ۵/۹۸۹۲۴۶  ۵/۷۸۱۲۸۳................................................................................................   دولتي غير بخش هاي سپرده
  ۲/۵۹۱۸۷  ۲/۲۶۶۳۳  ۱/۱۷۳۱۲  ۶/۳۳۴۹۶....................................................................................................................   مركزي بانك به بدهي
  ۶/۱۱۹۸۳۲  ۲/۹۸۰۲۷  ۱/۵۱۹۵۳  ۰/۵۰۵۸۵................................................................................................   دولتي بخش هاي سپرده و ها وام

  ۶/۱۰۱۸۱۴  ۵/۱۶۶۱۶۰  ۸/۱۰۸۴۲۲  ۰/۳۵۹۳۱................................................................................................................................   سرمايه حساب
  ۷/۱۶۹۶۶۵  ۹/۱۴۹۲۱۲  ۰/۱۱۲۷۶۰  ۵/۱۳۹۹۷۳............................................................   ارزي هاي سپرده و خارج از دريافتي اعتبارات و ها وام

  ۸/۱۸۹۴۵۶  ۳/۱۸۳۸۳۵  ۵/۱۸۷۸۷۸  ۲/۲۲۴۵۹۵..................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت  يافته،  گشايش اعتبارات بابـت احتمالي هاي بدهي
  ۲/۶۱۱۲۶۳  ۴/۵۴۵۳۷۵  ۶/۴۶۱۴۰۲  ۸/۳۸۵۹۴۱................................................................................................................................ ها بدهي ساير
  . باشد نمي تجاري هاي بانك كشور از خارج شعب امار شامل۱۳۸۰ سال از) ۱
 سسهؤم چهار و قوامين و ونزوئال و ايران کيش، المللي بين ميانه، خاور رسالت، الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۲

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر پيشگامان صالحين، اعتباري
  .  باشد مي نيز مركزي بانك نزد ها بانك ديداري ارزي هاي سپرده شامل۱۳۸۵ اسفند است،واز ها بانك ويژه دار مدت هاي سپرده شامل )۳
  .است دولتي بخش مشاركت اوراق شامل) ۴

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ
  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  )ميليارد ريال(                                                                )۱( هاي تخصصي در پايان اسفند هاي بانك ها و بدهي مانده دارايي-۴-۱۴ 
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح 

  ۹/۱۴۷۹۸۴۷  ۲/۴۷۶۹۹۰  ۷/۹۷۵۳۰  ۱/۲۰۶۱۴................................................................................................................................   ها دارايي     
  ۴/۱۵۳۹۳۲  ۶/۴۴۷۲۶  ۱/۱۹۷۱  ۲/۲۵۵................................................................................................................................  ) طال و ارز( خارجي هاي دارايي

  ۴/۵۹۰۱  ۹/۶۷۳  ۶/۳۱۰  ۹/۸۱................................................................................................................................   مسكوك و اسكناس
  ۲/۳۸۰۳۹  ۰/۱۴۵۹۰  ۴/۴۶۷۷  ۵/۷۶۰................................................................................................................................  )۳( مركزي بانك نزد سپرده
  ۴/۴۹۲۶۰  ۱/۶۶۴۳  ۵/۱۷۹۷  ۸/۱۶۵................................................................................................................................  )۴(دولتي بخش بدهي
  ۵/۸۴۹۷۰۹  ۶/۲۸۱۶۲۱  ۳/۷۲۵۱۳  ۰/۱۵۲۳۷................................................................................................................................   غيردولتي بخش بدهي

  ۰/۲۱۹۴۹۵  ۱/۵۸۰۵۳  ۴/۶۰۲۶  ۰/۶۲۷................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،      گشايش اعتبارات بابت  مشتريان  تعهدات
  ۰/۱۶۳۵۱۰  ۹/۷۰۶۸۱  ۴/۱۰۲۳۴  ۷/۳۴۸۶................................................................................................................................................................   ها دارايي ساير
  ۹/۱۴۷۹۸۴۷  ۲/۴۷۶۹۹۰  ۷/۹۷۵۳۰  ۱/۲۰۶۱۴................................................................................................................................   ها بدهي     

  ۵/۳۴۱۳۷۸  ۱/۱۸۰۶۵۶  ۳/۳۴۷۶۷  ۳/۶۳۹۸................................................................................................................................  )۵( دولتي غير بخش هاي سپرده
  ۰/۲۱۶۲۲۲  ۷/۱۷۶۱۵  ۹/۱۹۵۹  ۵/۲۵۱۲................................................................................................................................   مركزي بانك به بدهي
  ۸/۳۵۰۳۶  ۳/۱۸۵۴۶  ۳/۱۱۲  ۲/۱۸۰................................................................................................................................   دولتي بخش هاي سپرده و ها وام

  ۱/۹۶۶۳۴  ۸/۳۱۸۲۰  ۱/۷۰۴۰  ۵/۱۹۳۰................................................................................................................................................................   سرمايه حساب
  ۳/۱۰۴۷۱۹  ۵/۲۱۰۳۲  ۰/۸۵۵  ۱/۱۳۱................................................................   ارزي هاي سپرده و خارج از دريافتي اعتبارات و ها وام

  ۰/۲۱۹۴۹۵  ۱/۵۸۰۵۳  ۴/۶۰۲۶  ۰/۶۲۷................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت  يافته،  گشايش اعتبارات بابـت احتمالي هاي بدهي
  ۲/۴۶۶۳۶۲  ۷/۱۴۹۲۶۵  ۸/۴۶۷۶۹  ۵/۸۸۳۴................................................................................................................................................................ ها بدهي ساير

  
  ١٣٩٣  )٢(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح

  ۰/۳۴۳۲۴۰۹  ۲/۲۹۹۲۸۵۱  ۲۲۳۹۴۸۸  ۵/۱۹۱۲۸۴۸................................................................................................................................   ها دارايي     
  ۳/۳۹۴۲۶۷  ۵/۴۹۹۶۷۹  ۹/۲۶۰۱۶۳  ۱/۱۸۹۸۸۴................................................................................................................................  ) طال و ارز( خارجي هاي دارايي

  ۹/۸۱۵۱  ۲/۶۹۰۶  ۵/۵۰۳۳  ۹/۵۴۴۹................................................................................................................................   مسكوك و اسكناس 
  ۵/۷۵۱۴۹  ۱/۶۳۵۷۳  ۷/۴۵۸۰۷  ۶/۳۵۵۴۶................................................................................................................................  )۳( مركزي بانك نزد سپرده
  ۳/۳۲۷۶۷۹  ۸/۱۹۳۲۵۸  ۴/۱۳۳۳۸۸  ۰/۹۸۳۷۷................................................................................................................................  )۴(دولتي بخش بدهي
  ۰/۱۶۱۳۴۹۲  ۹/۱۴۰۹۹۴۷  ۱۲۲۱۸۶۲  ۶/۱۰۰۵۶۴۷................................................................................................................................   غيردولتي بخش بدهي

  ۶/۵۸۷۸۵۶  ۷/۴۲۹۴۶۸  ۴/۲۹۹۳۹۸  ۷/۳۱۴۷۵۶................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،      گشايش اعتبارات بابت  مشتريان  تعهدات
  ۴/۴۲۵۸۱۲  ۰/۳۹۰۰۱۷  ۱/۲۷۳۸۳۴  ۶/۲۶۳۱۸۶................................................................................................................................................................   ها دارايي ساير
  ۰/۳۴۳۲۴۰۹  ۲/۲۹۹۲۸۵۱  ۰/۲۲۳۹۴۸۸  ۵/۱۹۱۲۸۴۸................................................................................................................................   ها بدهي     

  ۵/۷۶۰۸۲۱  ۷/۵۸۶۶۲۹  ۲/۴۸۷۴۷۸  ۵/۴۲۹۸۱۷................................................................................................................................  )۵( دولتي غير بخش هاي سپرده
  ۵/۵۵۸۹۷۷  ۹/۵۴۷۶۷۵  ۵/۴۴۲۱۰۴  ۳/۳۶۲۶۹۳................................................................................................................................   مركزي بانك به بدهي
  ۱/۱۵۰۹۸۵  ۴/۱۳۶۲۰۶  ۷/۷۴۶۹۴  ۵/۴۴۳۳۴................................................................................................................................   دولتي بخش هاي سپرده و ها وام

  ۳/۱۳۴۶۶۷  ۴/۱۲۵۶۵۳  ۶/۱۲۷۸۹۱  ۴/۱۲۵۵۳۴................................................................................................................................................................   سرمايه حساب
  ۳/۲۷۰۲۳۴  ۹/۳۸۱۵۵۹  ۶/۲۱۰۵۵۸  ۴/۱۳۶۴۶۳................................................................   ارزي هاي سپرده و خارج از دريافتي اعتبارات و ها وام

  ۶/۵۸۷۸۵۶  ۷/۴۲۹۴۶۸  ۴/۲۹۹۳۹۸  ۷/۳۱۴۷۵۶................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت  يافته،  گشايش اعتبارات بابـت احتمالي هاي بدهي
  ۷/۹۶۸۸۶۶  ۲/۷۸۵۶۵۷  ۵۹۷۳۶۲  ۷/۴۹۹۲۴۸................................................................................................................................................................ ها بدهي ساير
 مجموعه در و خارج دولتي تخصصي هاي بانک گروه از مذکور بانک۱۳۹۳ شهريور از همچنين. شد با مي مهر لحسنه ا قرض بانك شامل۱۳۸۷ اسفند از )۱

  .   است گرفته قرار خصوصي هاي بانک
 موسسه چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۲

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال اتلذااطالع. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري
  .است مركزي بانك نزد ها نك با ديداري ارزي هاي سپرده شامل۱۳۸۵ اسفند از و ها بانك ويژه دار مدت هاي سپرده شامل )۳
  .است دولتي بخش مشاركت اوراق شامل۱۳۸۰ سال از) ۴
  . باشد مي نيز مسکن بانک انداز پس صنووق هاي سپرده شامل )۵

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ
  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  اسفند پايان در بانكي غير اعتباري وموسسات دولتي غير هاي بانك هاي بدهي و ها دارايي مانده خالصه-١٤-٥ 
  ) ريال ميليارد(            

  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  شرح 
  ۳/۴۴۶۶۲۸۸  ۰/۳۷۵۷۴۰۸  ۹/۳۳۱۱۱۰  ۹/۲۹۸۷................................................................................................................................   ها دارايي     

  ۰/۶۰۶۸۵۸  ۵/۵۴۲۲۱۸  ۹/۱۴۹۳۴  ۱/۲۴................................................................................................................................  ) طال و ارز( خارجي هاي دارايي
  ۲/۲۲۶۳۷  ۹/۲۶۶۱۸  ۱/۹۲۱  ۴/۱۲................................................................................................................................   مسكوك و اسكناس 

  ۷/۲۸۰۰۹۶  ۴/۲۶۹۸۷۲  ۴/۳۲۵۶۵  ۱/۱۹۹................................................................................................................................  )۲(مركزي بانك نزد سپرده
  ۳/۱۷۹۴۴۹  ۲/۱۷۵۶۷۱  ۱/۹۰۴۶  ۷/۷۹۶................................................................................................................................  )۳( دولتي بخش بدهي
  ۸/۱۷۷۱۴۸۲  ۳/۱۴۴۳۵۷۹  ۴/۱۶۹۴۶۶  ۶/۱۰۹۶................................................................................................................................   غيردولتي بخش بدهي

  ۹/۹۰۴۴۱۴  ۴/۷۵۰۶۳۳  ۰/۵۶۲۹۱  ۰/۴۱۱................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،      گشايش اعتبارات بابت  مشتريان  تعهدات
  ۴/۷۰۱۳۴۹  ۳/۵۴۸۸۱۴  ۰/۴۷۸۸۶  ۰/۴۴۸................................................................................................................................................................   ها دارايي ساير
  ۳/۴۴۶۶۲۸۸  ۰/۳۷۵۷۴۰۸  ۹/۳۳۱۱۱۰  ۸/۲۹۸۷................................................................................................................................   ها بدهي       
  ۱/۲۰۹۶۴۱۶  ۴/۱۷۳۷۳۶۵  ۵/۱۹۱۳۶۲  ۹/۱۹۰۸................................................................................................................................   )۴(دولتي غير بخش هاي سپرده
  ۵/۲۲۱۱۳  ۴/۲۴۵۰۹  ۰/۰  ۰/۰................................................................................................................................   مركزي بانك به بدهي
  ۶/۱۲۵۸۹  ۰/۴۷۰۸۶  ۰/۰  ۰/۰................................................................................................................................   دولتي بخش  وجوه و ها سپرده
  ۱/۲۳۸۹۹۹  ۹/۱۵۸۷۵۵  ۵/۱۹۸۱۹  ۴/۳۰۶................................................................................................................................................................   سرمايه حساب

  ۳/۶۰۴۴۱۳  ۹/۵۳۸۵۳۱  ۹/۱۵۴۷۲  ۱/۷................................................................................................................................   ارزي هاي سپرده  و ها وام
  ۹/۹۰۴۴۱۴  ۴/۷۵۰۶۳۳  ۰/۵۶۲۹۱  ۰/۴۱۱................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت  يافته،  گشايش اعتبارات بابـت احتمالي هاي بدهي
  ۸/۵۸۷۳۴۱  ۰/۵۰۰۵۲۶  ۰/۴۸۱۶۵  ۴/۳۵۴................................................................................................................................................................ ها بدهي ساير

  
  ١٣٩٣  )١(١٣٩٢  ١٣٩١  شرح

  ۳/۱۰۲۳۰۴۴۸  ۵/۸۶۲۹۵۸۷  ۷/۵۳۲۴۵۷۷................................................................................................................................   ها دارايي     
  ۳/۱۲۴۳۲۰۶  ۷/۱۳۳۵۱۴۴  ۸/۵۹۱۳۷۰................................................................................................................................  ) طال و ارز( خارجي هاي دارايي

  ۴/۴۰۸۵۲  ۳/۳۴۵۱۸  ۳/۲۲۶۷۶................................................................................................................................   مسكوك و اسكناس 
  ۴/۶۵۲۹۷۷  ۹/۵۵۷۰۲۱  ۷/۳۷۴۷۴۳................................................................................................................................  )۲(مركزي بانك نزد سپرده
  ۱/۴۱۵۴۲۱  ۷/۳۴۳۶۴۴  ۳/۲۷۴۶۸۹................................................................................................................................  )۳( دولتي بخش بدهي
  ۷/۳۷۳۱۶۵۳  ۴/۳۱۳۴۱۹۹  ۱/۲۱۳۴۵۸۰................................................................................................................................   غيردولتي بخش بدهي

  ۲/۱۴۶۰۳۷۹  ۳/۱۲۶۴۰۵۵  ۸/۸۵۱۸۵۰................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت يافته،      گشايش اعتبارات بابت  مشتريان  تعهدات
  ۲/۲۶۸۵۹۵۸  ۲/۱۹۶۱۰۰۳  ۷/۱۰۷۴۶۶۶................................................................................................................................................................   ها دارايي ساير
  ۳/۱۰۲۳۰۴۴۸  ۵/۸۶۲۹۵۸۷  ۷/۵۳۲۴۵۷۷................................................................................................................................   ها بدهي     

  ۹/۵۳۲۵۳۵۹  ۴/۴۳۴۶۰۲۹  ۰/۲۸۰۰۰۴۷................................................................................................................................   )۴(دولتي غير بخش هاي سپرده
  ۱/۲۳۹۸۸۴  ۷/۲۸۲۷۴  ۲/۲۸۸۹۷................................................................................................................................   مركزي بانك به بدهي

  ۴/۱۰۶۹۲۸  ۵/۸۰۱۴۹  ۹/۱۲۸۵۶................................................................................................................................ دولتي بخش  وجوه و ها سپرده 
  ۶/۴۵۵۴۷۱  ۹/۴۳۶۵۳۰  ۲/۲۷۱۵۰۵................................................................................................................................................................   سرمايه حساب

  ۰/۱۰۲۷۱۵۱  ۷/۱۱۵۶۰۳۴  ۲/۵۳۳۵۲۷................................................................................................................................   ارزي هاي سپرده  و ها وام
  ۲/۱۴۶۰۳۷۹  ۳/۱۲۶۴۰۵۵  ۸/۸۵۱۸۵۰................................   ها پذيرش و ها نامه ضمانت  يافته،  گشايش اعتبارات بابـت احتمالي هاي بدهي
  ۱/۱۶۱۵۲۷۴  ۰/۱۳۱۸۵۱۳  ۴/۸۲۵۸۹۳................................................................................................................................................................ ها بدهي ساير
 موسسه چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۱

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري
  . باشد مي مركزي بانك نزد ها بانك ديداري ارزي هاي سپرده شامل ۱۳۸۵ اسفند از و ها بانك ويژه دار مدت هاي سپرده شامل) ۲
  . باشد مي دولتي بخش مشاركت اوراق شامل) ۳
  .باشد مي موقت بستانكاران شامل تنها اعتباري مؤسسات در) ۴

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ
  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  )ريال ميليارد(                                                               اسفند پايان در بانكي سيستم نزد دولتي بخش هاي سپرده مانده-۶-۱۴

  

  سال
   دولت

  ها بانك ساير نزد  مركزي بانك نزد  جمع
۱۳۷۵  ................................................................................................................................................................۹/۱۰۴۸۵  ۷/۱۰۲۰۴  ۲/۲۸۱  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................................................۶/۳۳۹۰۴  ۲/۳۰۰۶۷  ۴/۳۸۳۷  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۴/۲۰۸۵۳۲  ۱/۱۳۷۷۷۷  ۳/۷۰۷۵۵  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۴/۳۴۹۰۴۲  ۷/۲۲۲۶۸۹  ۷/۱۲۶۳۵۲  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۷/۳۷۹۲۸۵  ۶/۲۷۱۷۷۶  ۱/۱۰۷۵۰۹  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۸/۳۸۹۶۳۵  ۱/۲۵۰۱۳۱  ۷/۱۳۹۵۰۴  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۷/۵۹۴۰۹۸  ۶/۲۷۹۷۱۵  ۱/۳۱۴۳۸۳  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۵/۷۲۸۵۵۵  ۴/۳۵۰۸۰۹  ۱/۳۷۷۷۴۶  

  

  سال
  دولتي هاي شركت و موسسات

  ها بانك ساير نزد  مركزي بانك نزد  جمع
۱۳۷۵  ................................................................................................................................................................۳/۲۳۶۲  ۳/۲۳۶۲  ۰/۰  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................................................۱/۴۰۶۵  ۱/۴۰۶۵  ۰/۰  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۰/۱۲۰۸۹  ۰/۱۲۰۸۹  ۰/۰  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۰/۱۳۸۲۸  ۰/۱۳۸۲۸  ۰/۰  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۹/۲۰۲۵۰  ۹/۲۰۲۵۰  ۰/۰  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۵/۱۸۱۴۳  ۵/۱۸۱۴۳  ۰/۰  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۳/۳۱۴۹۳  ۳/۳۱۴۹۳  ۰/۰  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۳/۴۱۶۲۹  ۳/۴۱۶۲۹  ۰/۰  

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ
  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        

  سال 
  ها سپرده كل

  ها بانك ساير نزد  مركزي بانك نزد  جمع
۱۳۷۵  ................................................................................................................................................................۲/۱۲۸۴۸  ۰/۱۲۵۶۷  ۲/۲۸۱  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................................................۷/۳۷۹۶۹  ۳/۳۴۱۳۲  ۴/۳۸۳۷  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۴/۲۲۰۶۲۱  ۱/۱۴۹۸۶۶  ۳/۷۰۷۵۵  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۴/۳۶۲۸۷۰  ۷/۲۳۶۵۱۷  ۷/۱۲۶۳۵۲  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۶/۳۹۹۵۳۶  ۵/۲۹۲۰۲۷  ۱/۱۰۷۵۰۹  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۳/۴۰۷۷۷۹  ۶/۲۶۸۲۷۴  ۷/۱۳۹۵۰۴  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۰/۶۲۵۵۹۲  ۹/۳۱۱۲۰۸  ۱/۳۱۴۳۸۳  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۸/۷۷۰۱۸۵  ۷/۳۹۲۴۳۸  ۱/۳۷۷۷۴۷  
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  )ميليارد ريال(                                                     )۱(مانده سپرده هاي بخش غيردولتي نزد سيستم بانكي در پايان اسفند -۷-۱۴
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  ۹/۲۷۲۳۷۱۸  ۸/۱۲۲۲۷۴۷  ۵/۲۹۱۷۶۸  ۵/۱۰۳۳۳۶................................................................................................   ها سپرده كل 

  ۰/۶۴۴۹۷۵  ۲/۸۵۰۷۲۹  ۴/۲۵۵۰۹۲  ۲/۹۶۹۳۸................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۵/۳۴۱۳۷۸  ۱/۱۸۰۶۵۶  ۲/۳۴۷۶۷  ۳/۶۳۹۸................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۴/۱۷۳۷۳۶۵  ۵/۱۹۱۳۶۲  ۹/۱۹۰۸  ×................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۳/۵۳۳۵۶۱  ۳/۳۵۳۰۹۳  ۰/۱۱۳۷۶۸  ۸/۴۳۰۵۵................................................................................................  ديداري هاي سپرده

  ۵/۱۵۷۷۳۲  ۴/۳۱۳۷۷۱  ۰/۱۰۶۱۱۱  ۴/۴۰۴۳۹................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۹/۵۸۹۷۷  ۷/۲۷۹۴۷  ۱/۷۶۴۹  ۴/۲۶۱۶................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۹/۳۱۶۸۵۰  ۲/۱۱۳۷۴  ۹/۷  ×................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۶/۲۱۹۰۱۵۷  ۵/۸۶۹۶۵۴  ۵/۱۷۸۰۰۰  ۷/۶۰۲۸۰................................................................  ديداري غير هاي سپرده

  ۵/۴۸۷۲۴۲  ۸/۵۳۶۹۵۷  ۴/۱۴۸۹۸۱  ۸/۵۶۴۹۸................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۶/۲۸۲۴۰۰  ۴/۱۵۲۷۰۸  ۲/۲۷۱۱۸  ۹/۳۷۸۱................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۵/۱۴۲۰۵۱۴  ۳/۱۷۹۹۸۸  ۰/۱۹۰۱  ×................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  
  ١٣٩٣   )٢(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح

  ۵/۷۴۷۲۱۷۴  ۹/۶۰۶۱۴۱۸  ۷/۴۲۷۶۷۷۱  ۱/۳۳۰۷۵۱۷................................................................................................   ها سپرده كل 

  ۱/۱۳۸۵۹۹۳  ۸/۱۱۲۸۷۵۹  ۵/۹۸۹۲۴۶  ۵/۷۸۱۲۸۳................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۵/۷۶۰۸۲۱  ۷/۵۸۶۶۲۹  ۲/۴۸۷۴۷۸  ۵/۴۲۹۸۱۷................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۹/۵۳۲۵۳۵۹  ۴/۴۳۴۶۰۲۹  ۰/۲۸۰۰۰۴۷  ۱/۲۰۹۶۴۱۶................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۸/۸۵۵۸۸۵  ۳/۸۶۱۹۴۲  ۵/۸۰۶۵۵۳  ۷/۶۶۲۵۳۷................................................................................................  ديداري هاي سپرده

  ۵/۲۱۹۳۹۱  ۷/۲۱۰۹۸۶  ۱/۲۰۶۳۴۱  ۱/۱۹۳۱۲۱................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۴/۹۰۹۵۶  ۴/۷۶۵۲۶  ۵/۷۹۷۸۲  ۸/۹۴۳۸۹................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۹/۵۴۵۵۳۷  ۲/۵۷۴۴۲۹  ۹/۵۲۰۴۲۹  ۸/۳۷۵۰۲۶................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۷/۶۶۱۶۲۸۸  ۶/۵۱۹۹۴۷۶  ۲/۳۴۷۰۲۱۸  ۴/۲۶۴۴۹۷۹................................................................  ديداري غير هاي سپرده

  ۶/۱۱۶۶۶۰۱  ۱/۹۱۷۷۷۳  ۴/۷۸۲۹۰۵  ۴/۵۸۸۱۶۲................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۱/۶۶۹۸۶۵  ۳/۵۱۰۱۰۳  ۷/۴۰۷۶۹۵  ۷/۳۳۵۴۲۷................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۴۷۷۹۸۲۲  ۲/۳۷۷۱۶۰۰  ۱/۲۲۷۹۶۱۷  ۳/۱۷۲۱۳۸۹................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  . باشد نمي تجاري هاي بانك كشور از خارج شعب امار شامل ۱۳۸۰ سال از )۱
 موسسه چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۲

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  .اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  مانده سپرده هاي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در پايان اسفند  -١٤-٨ 
  )ريالميليارد (

  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  ۳/۳۹۹۸۰۰  ۰/۲۱۲۴۸۶  ۶/۶۵۶۴۹  ۳/۳۳۱۱۴................................................................   ها سپرده كل 

  ۷/۹۱۸۸۸  ۶/۱۶۵۳۳۰  ۱/۶۰۷۷۳  ۸/۳۲۳۵۳................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۲/۳۸۰۳۹  ۰/۱۴۵۹۰  ۴/۴۶۷۷  ۵/۷۶۰................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۴/۲۶۹۸۷۲  ۴/۳۲۵۶۵  ۱/۱۹۹  ×................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۶/۲۸۹۱۶۴  ۷/۱۸۴۸۲۷  ۶/۵۰۸۴۲  ۸/۳۱۷۵۵................................................................  قانوني هاي سپرده

  ۸/۷۳۵۹۱  ۸/۱۳۹۲۵۳  )۲(۷/۴۷۹۸۳  )۲(۲/۳۱۳۹۲................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۵/۲۴۲۵۶  ۰/۱۳۸۸۷  ۷/۲۶۶۵  ۶/۳۶۳................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۳/۱۹۱۳۱۶  ۹/۳۱۶۸۶  ۲/۱۹۳  ×................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۷/۱۱۰۶۳۵  ۳/۲۷۶۵۸  ۰/۱۴۸۰۷  ۵/۱۳۵۸................................................................  دار مدت و ديداري هاي سپرده

  ۹/۱۸۲۹۶  ۸/۲۶۰۷۶  ۴/۱۲۷۸۹  ۶/۹۶۱................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۷/۱۳۷۸۲  ۷۰۳  ۷/۲۰۱۱  ۹/۳۹۶................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۱/۷۸۵۵۶  ۵/۸۷۸  ۹/۵  ×................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  

  ١٣٩٣   )١(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح

  ۶/۸۸۹۶۸۷  ۳/۷۹۲۹۸۷  ۳/۶۰۴۱۸۵  ۶/۴۵۳۶۱۲................................................................   ها سپرده كل 

  ۷/۱۶۱۵۶۰  ۳/۱۷۲۳۹۲  ۹/۱۸۳۶۳۳  ۱/۱۳۸۱۹۸................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۵/۷۵۱۴۹  ۱/۶۳۵۷۳  ۷/۴۵۸۰۷  ۹/۳۵۷۷۳................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۴/۶۵۲۹۷۷  ۹/۵۵۷۰۲۱  ۷/۳۷۴۷۴۳  ۶/۲۷۹۶۴۰................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۲/۸۵۰۳۶۰  ۱/۶۷۷۸۹۹  ۵/۴۹۱۵۳۴  ۴/۳۵۷۳۲۷................................................................  قانوني هاي سپرده

  ۹/۱۵۳۱۶۹  ۳/۱۳۲۷۸۶  ۵/۱۱۶۵۶۵  ۹/۸۸۲۸۴................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۸/۶۵۶۳۹  ۹/۴۹۷۲۹  ۸/۳۹۳۹۵  ۲/۳۰۲۲۵................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۵/۶۳۱۵۵۰  ۹/۴۹۵۳۸۲  ۲/۳۳۵۵۷۳  ۳/۲۳۸۸۱۷................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

  ۴/۳۹۳۲۷  ۲/۱۱۵۰۸۸  ۸/۱۱۲۶۵۰  ۲/۹۶۲۸۵................................................................  دار مدت و ديداري هاي سپرده

  ۸/۸۳۹۰  ۰/۳۹۶۰۶  ۴/۶۷۰۶۸  ۲/۴۹۹۱۳................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۷/۹۵۰۹  ۲/۱۳۸۴۳  ۹/۶۴۱۱  ۷/۵۵۴۸................................................................................................تخصصي هاي بانك

  ۹/۲۱۴۲۶  ۰/۶۱۶۳۹  ۵/۳۹۱۷۰  ۳/۴۰۸۲۳................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك

 موسسه چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۱
  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري

  . باشد مي نيز اسنادي اعتبارات پرداخت پيش حساب در شده انجام تعديالت شامل) ۲
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  )ريال ميليارد(                                                                                                                        )۱(اسفند پايان در نقدينگي -۹-۱۴ 
  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح

  ۲/۲۹۴۸۸۷۴  ۴/۱۲۸۴۱۹۹  ۳/۳۲۰۹۵۷  ۶/۱۱۶۵۵۲................................................................................................  نقدينگي

  ۶/۷۵۸۷۱۶  ۹/۴۱۴۵۴۴  ۷/۱۴۲۹۵۶  ۸/۵۶۲۷۱................................................................................................  پول

  ۳/۲۲۵۱۵۵  ۶/۶۱۴۵۱  ۷/۲۹۱۸۸  ۰/۱۳۲۱۶................................................................  اشخاص دست در مسكوك و اسكناس

  ۳/۵۳۳۵۶۱  ۳/۳۵۳۰۹۳  ۰/۱۱۳۷۶۸  ۸/۴۳۰۵۵................................................................  دولتي غير بخش ديداري هاي سپرده

  ۶/۲۱۹۰۱۵۷  ۵/۸۶۹۶۵۴  ۶/۱۷۸۰۰۰  ۷/۶۰۲۸۰................................................................................................  پول شبه

  ۴/۲۳۹۰۷۵  ۴/۱۳۳۵۲۲  ۵/۲۹۸۴۷  ۱/۶۰۳۹................................................................انداز پس الحسنه قرض هاي سپرده

  ۳/۱۸۸۶۷۰۸  ۵/۷۰۷۱۰۰  ۵/۱۴۱۰۶۶  ۱/۳۵۸۴۷................................................................  دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده

  ۳/۷۷۰۳۰۹  ۸/۳۵۳۶۶۶  ۰/۶۶۹۸۳  ۱/۱۹۰۵۱................................................................................................................................ مدت كوتاه

  ۰/۱۱۱۶۳۹۹  ۷/۳۵۳۴۳۳  ۵/۷۴۰۸۳  ۰/۱۶۷۹۶................................................................................................................................  مدت بلند

  ۹/۶۴۳۷۳  ۶/۲۹۰۳۱  ۶/۷۰۸۶  ۵/۱۸۳۹۴................................................................................................  )۳(متفرقه هاي سپرده

  
  ١٣٩٣  )٢(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح

  ۹/۷۸۲۳۸۴۷  ۸/۶۳۹۵۵۰۴  ۹/۴۶۰۶۹۳۵  ۹/۳۵۴۲۵۵۱................................................................................................  نقدينگي

  ۲/۱۲۰۷۵۵۹  ۲/۱۱۹۶۰۲۸  ۷/۱۱۳۶۷۱۷  ۵/۸۹۷۵۷۲................................................................................................  پول

  ۴/۳۵۱۶۷۳  ۹/۳۳۴۰۸۵  ۲/۳۳۰۱۶۴  ۳/۲۶۳۲۰۹................................................................  اشخاص دست در مسكوك و اسكناس

  ۸/۸۵۵۸۸۵  ۳/۸۶۱۹۴۲  ۵/۸۰۶۵۵۳  ۲/۶۳۴۳۶۳................................................................  دولتي غير بخش ديداري هاي سپرده

  ۷/۶۶۱۶۲۸۸  ۶/۵۱۹۹۴۷۶  ۲/۳۴۷۰۲۱۸  ۴/۲۶۴۴۹۷۹................................................................................................  پول شبه

  ۸/۳۹۰۸۸۰  ۴/۳۳۸۴۷۸  ۵/۳۱۰۲۷۷  ۲/۲۵۵۷۵۶................................................................انداز پس الحسنه قرض هاي سپرده

  ۷/۶۱۰۰۹۱۰  ۵/۴۷۵۶۸۸۲  ۴/۳۰۵۹۹۷۱  ۶/۲۲۹۷۹۳۷................................................................  دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده

  ۲/۲۶۹۲۴۹۳  ۸/۲۲۹۶۶۰۷  ۹/۱۳۲۷۳۲۶  ۷/۸۶۹۹۰۹................................................................................................................................ مدت كوتاه

  ۵/۳۴۰۸۴۱۷  ۷/۲۴۶۰۲۷۴  ۵/۱۷۳۲۶۴۴  ۹/۱۴۲۸۰۲۷................................................................................................................................  مدت بلند

  ۲/۱۲۴۴۹۷  ۷/۱۰۴۱۱۵  ۳/۹۹۹۶۹  ۶/۹۱۲۸۵................................................................................................  )۳(متفرقه هاي سپرده

  . ميباشد نيز بانكي غير اعتباري موسسات شامل۱۳۸۰ سال از )۱
 موسسه چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۲

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري
   و نشستگي باز صندوق وجوه و معامالت بابت ها پرادخت هاپيش نامه ضمانت سپرده اسنادي اعتبارات پرداخت پيش شامل) ۳

  .  است بانكها كاركنان انداز پس
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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 نقذينگي شبه پول  پول 

 14- 9جذاول : مبنا 

 هزار ميليارد ريال

نقذينگي در پايان اسفنذ ماه  -3-14  
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 كل سپرده ها سپرده هاي غير ديذاري سپرده هاي ديذاري

 14 -7جذول : مبنا 

 هزار ميليارد ريال
سپرده هاي بخش غيردولتي نزد سيستم بانكي در پايان اسفنذ مانذه  -2-14  
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  )ريال ميليارد(                                                                 اسفند پايان در )١(بانكي سيستم به دولتي بخش بدهي مانده-١٤-١٠

  سال 
  بدهي كل

 موسسات و ها بانك ساير   مركزي بانك   جمع
  بانكي غير اعتباري

۱۳۷۵  ................................................................................................................................۰/۶۵۹۱۶  ۶/۵۱۹۰۶  ۴/۱۴۰۰۹  
۱۳۸۰  ................................................................................................................................۲/۱۳۸۴۵۷  ۷/۸۲۳۵۷  ۵/۵۶۰۹۹  
۱۳۸۵  ................................................................................................................................۸/۲۵۶۲۱۹  ۲/۱۳۱۴۳۲  ۶/۱۲۴۷۸۷  
۱۳۸۹  ................................................................................................................................۵/۵۵۳۴۰۳  ۲/۲۲۲۶۴۴  ۳/۳۳۰۷۵۹  
۱۳۹۰  ................................................................................................................................۱/۶۳۸۴۷۶  ۷/۲۱۸۹۰۸  ۴/۴۱۹۵۶۷  
۱۳۹۱  ................................................................................................................................۴/۹۱۰۳۵۴  ۱/۳۱۴۲۷۲  ۳/۵۹۶۰۸۲  
۱۳۹۲ )۲(  ................................................................................................................................۲/۱۱۰۹۵۰۶  ۱/۳۴۹۹۳۰  ۱/۷۵۹۵۷۶  
۱۳۹۳  ................................................................................................۴/۱۴۶۶۰۱۴  ۰/۴۲۵۶۶۵  ۴/۱۰۴۰۳۴۹  

  

  سال
   دولت

 سساتؤم و ها بانك ساير   مركزي بانك   جمع
  بانكي غير اعتباري

۱۳۷۵  ................................................................................................................................۴/۴۲۷۳۶  ۸/۴۰۹۱۱  ۶/۱۸۲۴  
۱۳۸۰  ................................................................................................................................۸/۷۲۱۸۹  ۳/۶۴۶۳۶  ۵/۷۵۵۳  
۱۳۸۵  ................................................................................................................................۳/۱۶۰۲۶۹  ۸/۱۰۴۰۹۴  ۵/۵۶۱۷۴  
۱۳۸۹  ................................................................................................................................۸/۴۶۸۹۲۸  ۲/۱۷۳۰۳۲  ۶/۲۹۵۸۹۶  
۱۳۹۰  ................................................................................................................................۳/۴۸۸۴۶۶  ۰/۹۳۸۶۸  ۳/۳۹۴۵۹۸  
۱۳۹۱  ................................................................................................................................۷/۶۹۸۹۸۹  ۷/۱۳۱۶۱۴  ۰/۵۶۷۳۷۵  
۱۳۹۲ )۲(  ................................................................................................................................۱/۸۸۶۵۳۳  ۳/۱۵۸۲۷۱  ۸/۷۲۸۲۶۱  
۱۳۹۳  ................................................................................................۶/۱۱۸۸۳۸۶  ۵/۱۸۳۵۸۲  ۱/۱۰۰۴۸۰۴  

  

  سال
  دولتي هاي شركت و سساتؤم

 موسسات و ها بانك ساير   مركزي بانك   جمع
  بانكي غير اعتباري

۱۳۷۵  ................................................................................................................................۶/۲۳۱۷۹  ۸/۱۰۹۹۴  ۸/۱۲۱۸۴  
۱۳۸۰  ................................................................................................................................۴/۶۶۲۶۷  ۴/۱۷۷۲۱  ۰/۴۸۵۴۶  
۱۳۸۵  ................................................................................................................................۵/۹۵۹۵۰  ۴/۲۷۳۳۷  ۱/۶۸۶۱۳  
۱۳۸۹  ................................................................................................................................۷/۸۴۴۷۴  ۰/۴۹۶۱۲  ۷/۳۴۸۶۲  
۱۳۹۰  ................................................................................................................................۸/۱۵۰۰۰۹  ۷/۱۲۵۰۴۰  ۱/۲۴۹۶۹  
۱۳۹۱  ................................................................................................................................۷/۲۱۱۳۶۴  ۴/۱۸۲۶۵۷  ۳/۲۸۷۰۷  
۱۳۹۲ )۲(  ................................................................................................................................۱/۲۲۲۹۷۳  ۸/۱۹۱۶۵۸  ۳/۳۱۳۱۴  
۱۳۹۳  ................................................................................................۸/۲۷۷۶۲۷  ۵/۲۴۲۰۸۲  ۳/۳۵۵۴۵  

  . باشد مي بانكي غير اعتباري موسسات امار شامل۱۳۸۰ سال از)۱
 موسسه چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با)۲

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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   اسفند پايان در )١(تسهيالت نوع حسب بر بانكي غير اعتباري موسسات و ها بانك به غيردولتي بخش  بدهي مانده-١٤-١١
  )ريال ميليارد(         

  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح
  ۵/۲۹۲۹۲۲۴  ۰/۱۲۲۶۲۰۱  ۶/۲۴۲۵۴۲  ۰/۶۱۴۳۹................................  بانكي غير اعتباري موسسات  هاو بانك

  ۳/۲۸۵۶۶۷۶  ۰۰۰  ۸/۲۳۱۳۵۳  ۸/۵۴۲۱۳................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۵/۶۴۲۸۴  ۰۰۰  ۱/۶۰۹۶  ۳/۳۷۹۹................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۷/۸۲۶۳  ۰۰۰  ۷/۵۰۹۲  ۹/۳۴۲۵................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  ۷/۶۳۵۹۳۵  ۰/۷۷۵۱۱۳  ۷/۱۶۸۹۳۲  ۰/۴۶۲۰۲................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۴/۶۱۸۱۱۸  ۰۰۰  ۱۵۹۱۰۸  ۴/۴۰۱۰۷................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۶/۱۷۰۷۹  ۰۰۰  ۹/۵۱۰۲  ۲۹۸۱................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۷/۷۳۷  ۰۰۰  ۸/۴۷۲۱  ۶/۳۱۱۳................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  ۵/۸۴۹۷۰۹  ۶/۲۸۱۶۲۱  ۳/۷۲۵۱۳  ۰/۱۵۲۳۷................................................................................................  تخصصي هاي بانك

  ۳/۸۴۲۸۳۹  ۰۰۰  ۸/۷۱۱۷۴  ۴/۱۴۱۰۶................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۳/۶۸۰۹  ۰۰۰  ۱/۹۷۱  ۳/۸۱۸................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۹/۶۰  ۰۰۰  ۴/۳۶۷  ۳/۳۱۲................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  ۳/۱۴۴۳۵۷۹  ۴/۱۶۹۴۶۶  ۶/۱۰۹۶  ×................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك 

  ۶/۱۳۹۵۷۱۸  ۰۰۰  ۰/۱۰۷۱  ×................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۶/۴۰۳۹۵  ۰۰۰  ۱/۲۲  ×................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۱/۷۴۶۵  ۰۰۰  ۵/۳  ×................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  

  ١٣٩٣  )٢(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح
  ۵/۶۳۰۹۰۵۳  ۵/۵۴۰۸۱۵۷  ۷/۴۱۳۸۹۷۴  ۰/۳۵۱۶۸۴۶................................  بانكي غير اعتباري موسسات  و ها بانك

  ۸/۶۰۳۳۳۴۷  ۳/۵۱۷۵۳۱۷  ۹/۳۹۶۴۴۴۹  ۳۴۰۲۹۹۱................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۲/۲۵۰۶۷۱  ۷/۲۰۹۵۷۲  ۲/۱۴۷۸۵۶  ۳/۹۷۸۰۲................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۵/۲۵۰۳۴  ۵/۲۳۲۶۷  ۶/۲۶۶۶۸  ۷/۱۶۰۵۲................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  ۸/۹۶۳۹۰۷  ۲/۸۶۴۰۱۰  ۶/۷۸۲۵۳۲  ۶/۷۳۹۷۱۵................................................................................................  تجاري هاي بانك

  ۱/۹۳۰۸۵۶  ۳/۸۴۹۳۵۰  ۳/۷۶۷۰۱۵  ۶/۷۲۶۶۴۶................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۲/۲۵۶۱۰  ۲/۱۴۵۶۹  ۹/۱۴۷۳۴  ۲/۱۲۹۵۴................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۵/۷۴۴۱  ۷/۹۰  ۴/۷۸۲  ۸/۱۱۴................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  ۰/۱۶۱۳۴۹۲  ۹/۱۴۰۹۹۴۷  ۰/۱۲۲۱۸۶۲  ۶/۱۰۰۵۶۴۷................................................................................................  تخصصي هاي بانك

  ۱۵۹۸۷۹۳  ۶/۱۳۹۷۶۱۴  ۲/۱۲۱۰۲۴۰  ۵/۹۹۶۲۷۸................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۳/۱۴۶۷۱  ۱/۱۲۲۹۷  ۹/۱۱۵۸۵  ۴/۹۳۱۹................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۷/۲۷  ۲/۳۶  ۹/۳۵  ۷/۴۹................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  ۷/۳۷۳۱۶۵۳  ۴/۳۱۳۴۱۹۹  ۱/۲۱۳۴۵۸۰  ۸/۱۷۷۱۴۸۲................................  بانكي غير اعتباري موسسات و دولتي غير هاي بانك 

  ۷/۳۵۰۳۶۹۸  ۴/۲۹۲۸۳۵۲  ۴/۱۹۸۷۱۹۴  ۹/۱۶۸۰۰۶۵................................................................................................  )۳(اعطائي تسهيالت
  ۷/۲۱۰۳۸۹  ۴/۱۸۲۷۰۶  ۴/۱۲۱۵۳۵  ۷/۷۵۵۲۸................................................................  حقوقي مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه

  ۳/۱۷۵۶۵  ۶/۲۳۱۴۰  ۳/۲۵۸۵۰  ۲/۱۵۸۸۸................................................................................................  )۴(پرداختي اعتبارات و ها وام
  است آتي هاي سال درامدهاي و سود شامل) ۱
 موسسه چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۲

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري
 مشاركت و مستقيم گذاري سرمايه بدون ـ ربا بدون بانكي عمليات قانون براساس ها بانك اعطايي تسهيالت جدول، اين در اعطايي تسهيالت از منظور) ۳

  باشد مي معامالت اموال و دين خريد ـ حقوقي
 بدهي ، شده پرداخت هاي نامه ضمانت و اعتبارات بابت مشتريان بدهي قديم، مسكن هاي وام به مربوط تسهيالت پرداختي، اعتبارات و ها وام از منظور) ۴

  است واخواستي هاي سفته و قديم مطالبات و مشاركت اوراق ارز، نرخ التفاوت مابه بابت مشتريان
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  مياسال عقود حسببر )١( اعطايي تسهيالت بابت بانكي غير اعتباري موسسات و ها بانك به غيردولتي بخش  بدهي مانده-١٤-١٢
  )ريال ميليارد(                                                                                                                                         اسفند پايان در

  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح
  ۳/۲۹۰۳۴۸۲  ۵/۱۱۷۹۷۲۲  ۲/۲۳۷۴۵۰  ۱/۵۸۰۱۳................................   بانكي غير اعتباري مؤسسات و ها بانك    

  ۲/۹۰۲۲۷۰  ۰/۵۶۸۰۷۰  ۳/۱۴۸۳۷۰  ۵/۲۵۱۶۸................................................................................................   اقساطي فروش
  ۲/۱۲۶۷۲۴  ۹/۹۰۶۲۶  ۹/۱۳۰۹۵  ۶/۳۹۱۲................................................................................................................  مضاربه

  ۶/۱۰۹۲۲۶۲  ۴/۱۷۶۴۳۲  ۵/۲۰۳۹۴  ۰/۱۱۳۸۵................................................................................................   مدني مشاركت
  ۵/۱۱۹۵۷۵  ۰/۴۰۷۸۹  ۸/۱۰۶۴۳  ۳/۲۶۰۳......................................................................................   اعطايي الحسنه قرض
  ۲/۲۲۶۰۲  ۴/۳۴۸۰۶  ۱/۱۵۸۰  ۰/۶۲۴....................................................................................   تمليك شرط به اجاره

  ۴/۲۱۷۰۰  ۱/۵۷۱۸۹  ۶/۱۷۷۵۵  ۷/۲۸۷۸................................................................................................   سلف معامالت
  ۱/۴۴۸۱۱  ۰/۲۱۳۹۶  ۶/۳۸۶۷  ۵/۲۱۸۴.............................................................................................   حقوقي مشاركت
  ۴/۱۹۴۷۳  ۰/۱۱۴۸۳  ۵/۲۲۲۸  ۸/۱۶۱۴...................................................................................   مستقيم گذاري سرمايه
  ۳/۱۳۱۷۲۹  ۹/۵۹۶۳۹  ۷/۳۷۴۸  ۰/۳۸۳۶.................................................................................................................   جعاله
  ۰/۰  ۰/۲۰۰۱  ۹/۱۹  ۳/۱۰.........................................................................................................   دين خريد
  ۴/۴۲۲۳۳۳  ۸/۱۱۷۲۸۸  ۲/۱۵۷۴۵  ۴/۳۷۹۵...............................................................................................................  )۳( ساير
  ۶/۶۲۹۹۱۴  ۶/۷۳۷۳۳۶  ۹/۱۶۴۲۱۰  ۴/۴۳۰۸۸...........................................................................   تجاري هاي بانك
  ۳/۲۰۷۳۸۱  ۸/۳۵۰۱۹۱  ۴/۹۴۹۶۲  ۹/۱۸۵۲۴................................................................................................  اقساطي فروش
  ۴/۳۴۶۴۴  ۲/۵۹۴۲۵  ۶/۱۱۲۳۰  ۱/۳۳۱۹................................................................................................................  مضاربه

  ۱/۱۱۶۴۳۳  ۰/۹۰۵۴۶  ۵/۱۵۲۶۴  ۵/۷۰۹۰................................................................................................  مدني مشاركت
  ۳/۳۸۹۴۶  ۸/۳۳۹۳۸  ۸/۹۵۱۷  ۱/۲۱۹۲......................................................................................   اعطايي الحسنه قرض
  ۶/۶۴۹۲  ۱/۸۱۰۶  ۵/۱۰۸۷  ۴/۴۹۸......................................................................................  تمليك شرط به اجاره

  ۶/۱۴۲۷۱  ۲/۴۹۸۷۲  ۳/۱۴۶۳۸  ۸/۲۴۹۷................................................................................................   سلف معامالت
  ۵/۱۱۴۵۱  ۵/۱۲۷۸۹  ۲/۳۱۴۵  ۱/۱۷۳۰.............................................................................................   حقوقي مشاركت
  ۱/۵۶۲۸  ۰/۹۵۶۵  ۷/۱۹۵۷  ۹/۱۲۵۰....................................................................................  مستقيم گذاري سرمايه
  ۰/۶۱۳۸۵  ۴/۴۵۲۸۸  ۶/۳۳۹۰  ۷/۳۴۹۶...................................................................................................................جعاله
  ۰/۰  ۱/۲۳۴  ۸/۱۵  ۳/۱۰..........................................................................................................  دين خريد
  ۷/۱۳۳۲۸۰  ۵/۷۷۳۷۹  ۵/۹۰۰۰  ۶/۲۴۷۷...............................................................................................................  )۳( ساير
  ۳/۸۵۲۲۸۶  ۸/۲۷۸۴۳۹  ۰/۷۲۱۴۶  ۷/۱۴۹۲۴........................................................................   تخصصي هاي بانك
  ۲/۴۰۲۲۱۴  ۷/۱۸۳۰۸۷  ۵/۵۲۹۳۰  ۶/۶۶۴۳................................................................................................  اقساطي فروش
  ۱/۷۶۰۸  ۲/۲۵۹۱  ۴/۱۷۷۶  ۵/۵۹۳................................................................................................................  مضاربه

  ۲/۳۳۳۴۲۵  ۷/۳۶۴۶۷  ۸/۵۰۸۸  ۵/۴۲۹۴................................................................................................  مدني مشاركت
  ۵/۱۹۶۵۸  ۹/۶۲۶۱  ۱/۱۱۲۴  ۲/۴۱۱........................................................................................  اعطايي الحسنه قرض
  ۹/۴۳۴۶  ۱/۳۸۱۸  ۰/۴۶۶  ۶/۱۲۵......................................................................................  تمليك شرط به اجاره

  ۷/۶۶۴۰  ۷/۷۰۱۱  ۲/۳۰۳۹  ۹/۳۸۰................................................................................................  سلف معامالت
  ۲/۴۷۰۵  ۱/۶۰۲۳  ۳/۷۰۰  ۴/۴۵۴...............................................................................................  حقوقي مشاركت
  ۱/۲۱۰۴  ۲/۱۵۶  ۸/۲۷۰  ۹/۳۶۳....................................................................................  مستقيم گذاري سرمايه
  ۵/۱۴۴۹۰  ۵/۳۵۷۲  ۲/۲۵  ۳/۳۳۹...................................................................................................................جعاله
  ۰/۰  ۲/۷۸  ۹/۱  ۰/۰..........................................................................................................  دين خريد
  ۹/۵۷۰۹۲  ۵/۲۹۳۷۱  ۷/۶۷۲۲  ۸/۱۳۱۷...............................................................................................................  )۳( ساير
  ۴/۱۴۲۱۲۸۱  ۱/۱۶۳۹۴۶  ۳/۱۰۹۳  ×...............   بانكي غير اعتباري مؤسسات و دولتي غير هاي بانك
  ۷/۲۹۲۶۷۴  ۵/۳۴۷۹۰  ۴/۴۷۷  ×................................................................................................  اقساطي فروش
  ۷/۸۴۴۷۱  ۵/۲۸۶۱۰  ۹/۸۸  ×................................................................................................................  مضاربه

  ۳/۶۴۲۴۰۴  ۷/۴۹۴۱۸  ۲/۴۱  ×................................................................................................  مدني مشاركت
  ۷/۶۰۹۷۰  ۳/۵۸۸  ۹/۱  ×........................................................................................  اعطايي الحسنه قرض
  ۷/۱۱۷۶۲  ۲/۲۲۸۸۲  ۶/۲۶  ×......................................................................................  تمليك شرط به اجاره

  ۱/۷۸۸  ۲/۳۰۵  ۱/۷۸  ×................................................................................................  سلف معامالت
  ۴/۲۸۶۵۴  ۴/۲۵۸۳  ۱/۲۲  ×...............................................................................................  حقوقي مشاركت
  ۲/۱۱۷۴۱  ۸/۱۷۶۱  ۰/۰  ×....................................................................................  مستقيم گذاري سرمايه
  ۸/۵۵۸۵۳  ۰/۱۰۷۷۹  ۹/۳۳۲  ×...................................................................................................................جعاله
  ۰/۰  ۷/۱۶۸۸  ۲/۲  ×..........................................................................................................  دين خريد
  ۸/۲۳۱۹۵۹  ۸/۱۰۵۳۷  ۰/۲۲  ×...............................................................................................................  )۳( ساير
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  مياسال عقود حسببر )١( اعطايي تسهيالت بابت بانكي غير اعتباري موسسات و ها بانك به غيردولتي بخش  بدهي مانده-١٤-١٢
  )ريال ميليارد(                                                                                                                           )دنباله( اسفند پايان در

  ١٣٩٣  )٢(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  شرح
  ۳/۶۲۴۰۹۴۴  ۲/۵۳۴۷۹۱۸  ۶/۴۰۶۷۵۹۰  ۳/۳۴۵۶۶۳۳................................   بانكي غير اعتباري مؤسسات و ها بانك
  ۲/۱۸۳۵۸۵۳  ۱/۱۴۹۳۶۳۱  ۲/۱۱۹۱۲۹۶  ۸/۱۰۴۳۰۷۹................................................................................................   اقساطي فروش
  ۹/۱۵۶۰۵۸  ۶/۱۴۷۶۷۵  ۲/۱۲۵۷۳۲  ۴/۱۲۶۲۴۰................................................................................................................................  مضاربه

  ۹/۲۶۱۵۳۹۰  ۵/۲۲۵۱۹۳۹  ۱/۱۵۸۱۴۵۶  ۱/۱۲۶۸۴۹۲................................................................................................   مدني مشاركت
  ۳/۳۱۶۸۶۱  ۲/۲۸۱۳۹۴  ۷/۲۱۶۱۲۹  ۵/۱۷۸۴۸۳................................................................................................   اعطايي الحسنه قرض
  ۶/۲۷۹۶۶  ۷/۲۴۶۳۳  ۹/۲۷۴۳۴  ۲۴۶۰۳................................................................................................   تمليك شرط به اجاره

  ۴/۲۵۸۵۶  ۸/۱۷۱۹۴  ۶/۱۷۶۵۲  ۳/۲۰۱۳۶................................................................................................   سلف معامالت
  ۲/۱۹۲۸۱۵  ۸/۱۶۰۱۲۵  ۳/۱۰۳۷۲۴  ۲/۶۷۷۶۵................................................................................................   حقوقي مشاركت
  ۵۷۸۵۶  ۹/۴۹۴۴۶  ۹/۴۴۱۳۱  ۱/۳۰۰۳۷................................................................................................   مستقيم گذاري سرمايه
  ۷/۲۸۶۳۷۹  ۵/۲۵۱۹۰۶  ۷/۱۸۹۵۲۵  ۷/۱۴۹۷۲۶................................................................................................................................   جعاله
  ۰  ۰  ۰  ۰................................................................................................................................   دين خريد
  ۱/۷۲۵۹۰۶  ۱/۶۶۹۹۷۰  ۵۷۰۵۰۷  ۲/۵۴۸۰۶۹................................................................................................................................  )۳( ساير
  ۳/۹۴۴۷۴۲  ۲/۸۴۸۷۴۵  ۹/۷۶۳۹۷۲  ۲/۷۲۷۸۰۴................................................................................................   تجاري هاي بانك
  ۸/۳۱۵۳۷۷  ۹/۲۴۲۵۳۲  ۵/۲۲۰۹۱۱  ۵/۲۱۸۱۶۴................................................................................................  اقساطي فروش
  ۶/۳۷۰۷۶  ۵/۳۸۶۷۰  ۴/۳۵۷۸۶  ۹/۳۶۱۴۳................................................................................................................................  مضاربه

  ۷/۲۵۳۱۱۷  ۵/۲۲۴۷۷۰  ۷/۱۷۱۶۶۶  ۳/۱۴۱۰۰۵................................................................................................  مدني مشاركت
  ۰/۶۹۳۶۶  ۹/۶۲۸۱۲  ۸/۶۰۹۲۶  ۶/۵۶۴۰۴................................................................................................   اعطايي الحسنه قرض
  ۹/۸۷۰۰  ۷/۷۲۲۴  ۶۹۷۷  ۲/۶۵۵۱................................................................................................  تمليك شرط به اجاره

  ۹/۱۰۴۱۹  ۵/۶۶۵۹  ۳/۹۰۷۰  ۵/۱۲۲۱۳................................................................................................   سلف معامالت
  ۴/۹۳۶۹  ۵/۵۲۱۷  ۱/۷۵۹۸  ۷/۷۹۹۰................................................................................................   حقوقي مشاركت
  ۸/۱۶۲۴۰  ۷/۹۳۵۱  ۸/۷۱۳۶  ۵/۴۹۶۳................................................................................................  مستقيم گذاري سرمايه
  ۶/۱۰۳۷۱۵  ۶/۹۷۰۶۵  ۱/۸۶۳۳۱  ۸/۷۵۸۲۲................................................................................................................................جعاله
  ۰/۰  ۰/۰  ۰  ۰................................................................................................................................  دين خريد
  ۶/۱۲۱۳۵۷  ۴/۱۵۴۴۳۹  ۲/۱۵۷۵۶۸  ۲/۱۶۸۵۴۴................................................................................................................................  )۳( ساير
  ۸/۱۶۱۲۴۴۵  ۱/۱۴۰۹۳۴۰  ۹/۱۲۲۵۱۹۲  ۴/۱۰۰۴۱۳۰................................................................................................   تخصصي هاي بانك
  ۷/۱۰۲۰۵۸۸  ۱/۸۳۲۸۲۵  ۲/۶۸۷۷۲۹  ۲/۵۳۳۶۳۴................................................................................................  اقساطي فروش
  ۲/۶۶۰۷  ۸/۶۷۰۲  ۷/۶۰۲۸  ۳/۵۶۱۸................................................................................................................................  مضاربه

  ۱/۳۵۲۷۵۲  ۸/۳۷۷۸۹۵  ۲/۳۶۶۱۶۳  ۴/۳۲۶۸۳۲................................................................................................  مدني مشاركت
  ۹/۳۰۶۳۸  ۶/۲۸۳۹۸  ۳/۴۵۶۷۶  ۴/۳۷۵۴۵................................................................................................  اعطايي الحسنه قرض
  ۰/۴۷۵۷  ۸/۴۴۲۸  ۳/۴۴۸۲  ۴۴۹۴................................................................................................  تمليك شرط به اجاره

  ۵/۱۱۵۷۱  ۱/۸۷۰۴  ۵/۷۹۴۶  ۶/۷۲۰۵................................................................................................  سلف معامالت
  ۷/۱۰۰۸۲  ۳/۸۹۵۶  ۲/۹۱۸۳  ۷/۷۰۶۶................................................................................................  حقوقي مشاركت
  ۶/۴۵۸۸  ۸/۳۳۴۰  ۷/۲۴۰۲  ۷/۲۲۵۲................................................................................................  مستقيم گذاري سرمايه
  ۵/۶۷۰۳۳  ۴/۵۰۹۰۸  ۴/۲۳۶۰۲  ۹/۱۶۳۵۴................................................................................................................................جعاله
  ۰/۰  ۰/۰  ۰  ۰................................................................................................................................  دين خريد
  ۶/۱۰۳۸۲۵  ۴/۸۷۱۷۹  ۴/۷۱۹۷۸  ۲/۶۳۱۲۶................................................................................................................................  )۳( ساير
  ۲/۳۶۸۳۷۵۶  ۹/۳۰۸۹۸۳۲  ۸/۲۰۷۸۴۲۴  ۷/۱۷۲۴۶۹۸................................   بانكي غير اعتباري مؤسسات و دولتي غير هاي بانك
  ۷/۴۹۹۸۸۶  ۱/۴۱۸۲۷۳  ۵/۲۸۲۶۵۵  ۱/۲۹۱۲۸۱................................................................................................  اقساطي فروش
  ۱/۱۱۲۳۷۵  ۳/۱۰۲۳۰۲  ۱/۸۳۹۱۷  ۲/۸۴۴۷۸................................................................................................................................  مضاربه

  ۱/۲۰۰۹۵۲۱  ۲/۱۶۴۹۲۷۳  ۲/۱۰۴۳۶۲۶  ۴/۸۰۰۶۵۴................................................................................................  مدني مشاركت
  ۴/۲۱۶۸۵۶  ۷/۱۹۰۱۸۲  ۶/۱۰۹۵۲۶  ۵/۸۴۵۳۳................................................................................................  اعطايي الحسنه قرض
  ۷/۱۴۵۰۸  ۲/۱۲۹۸۰  ۶/۱۵۹۷۵  ۸/۱۳۵۵۷................................................................................................  تمليك شرط به اجاره

  ۰/۳۸۶۵  ۲/۱۸۳۱  ۸/۶۳۵  ۲/۷۱۷................................................................................................  سلف معامالت
  ۱/۱۷۳۳۶۳  ۰/۱۴۵۹۵۲  ۸۶۹۴۳  ۸/۵۲۷۰۷................................................................................................  حقوقي مشاركت
  ۶/۳۷۰۲۶  ۴/۳۶۷۵۴  ۴/۳۴۵۹۲  ۹/۲۲۸۲۰................................................................................................  مستقيم گذاري سرمايه
  ۶/۱۱۵۶۳۰  ۵/۱۰۳۹۳۲  ۲/۷۹۵۹۲  ۵۷۵۴۹................................................................................................................................جعاله
  ۰/۰  ۰/۰  ۰  ۰................................................................................................................................  دين خريد
  ۹/۵۰۰۷۲۲  ۳/۴۲۸۳۵۱  ۴/۳۴۰۹۶۰  ۸/۳۱۶۳۹۸................................................................................................................................  )۳( ساير
  .باشد مي نيز آتي هاي سال درامدهاي و سود شامل) ۱
 سسـه ؤم چهـار  و قـوامين  و ونـزوئال  و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۲

  . است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري
  .شد با مي دين خريد۱۳۸۷ سال از و گذشته سررسيد ، معوق مطالبات معامالت، اموال شامل) ۳
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  - مأخذ 

  .اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  دولتي غير و ي،تخصصيرتجا هاي بانك اعطايي تسهيالت مانده در تغيير از  اقتصادي مختلف هاي بخش سهم -١٤-١٣
  )درصد(   

  خدمات   معدن و صنعت  ساختمان و مسكن   كشاورزي   جمع   شرح
            كل

۱۳۸۰  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۶/۱۷  ۷/۲۴  ۷/۳۶  ۰/۲۱  

۱۳۸۵)۱(  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۹/۱۵  ۳/۲۳  ۰/۲۱  ۸/۳۹  

۱۳۸۹  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۲/۶  ۶/۲۱  ۵/۳۷  ۶/۳۴  

۱۳۹۰  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۳/۷  ۰/۳۸  ۳/۱۵  ۴/۳۹  

۱۳۹۱  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۲/۷  ۹/۳۳  ۹/۱۳  ۰/۴۵  

۱۳۹۲  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۷/۱۰  ۶/۲۷  ۳/۱۸  ۴/۴۳  

۱۳۹۳  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

            تجاري هاي بانك
۱۳۸۰  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۶/۸  ۸/۱۸  ۲/۴۷  ۴/۲۵  

۱۳۸۵  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۲/۱۵  ۲/۱۱  ۹/۲۶  ۷/۴۶  

۱۳۸۹  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۴/۱۴  ۷/۳۰  ۳/۱۴  ۶/۴۰  

۱۳۹۰  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۱/۴  ۱/۲۸  ۴/۲۶  ۴/۴۱  

۱۳۹۱  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۷/۱۵ -  ۱/۷۷  ۴/۳ -  ۰/۴۲  

۱۳۹۲  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۸/۱۶  ۲/۵۶  ۸/۰  ۲/۲۶  

۱۳۹۳  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

            تخصصي هاي بانك
۱۳۸۰  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۱/۴۹  ۰/۴۵  ۴/۰ -  ۳/۶  

۱۳۸۵  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۰/۳۳  ۲/۶۹  ۵/۴  ۷/۶ -  

۱۳۸۹  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۳/۱۱  ۷/۶  ۷/۷۴  ۳/۷  

۱۳۹۰  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۲/۱۵  ۰/۷۴  ۳/۴  ۵/۶  

۱۳۹۱  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۹/۲۰  ۲/۶۳  ۴/۲  ۵/۱۳  

۱۳۹۲  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۵/۲۹  ۷/۵۲  ۳/۵  ۵/۱۲  

۱۳۹۳  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

            دولتي غير هاي بانک

۱۳۸۹  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۷/۹  ۰/۳۰  ۴/۱۶  ۹/۴۳  

۱۳۹۰  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۹/۲  ۴/۱۶  ۸/۱۹  ۹/۶۰  

۱۳۹۱  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۱/۲  ۰/۱۵  ۳/۲۱  ۶/۶۱  

۱۳۹۲  ................................................................................................۰/۱۰۰  ۲/۴  ۴/۱۶  ۵/۲۴  ۹/۵۴  

۱۳۹۳  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

  .باشد مي نيز بانكي غير اعتباري مؤسسات آمار شامل۱۳۸۵ سال از) ۱
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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مشارکت مدنی 
41/9%

فروش اقساطی 
29/4%

سایر
11/6%

قرض الحسنه اعطایی
5/1%

جعاله
4/6%

مشارکت حقوقی 
3/1%

مضاربه 
2/5%

سرمایه  گذاري  مستقیم
0/9%

اجاره به شرط تملیک
0/4%

معامالت سلف
0/4%

خرید دین
0/0%

14 -12جدول : مبنا 

1393: تسهیالت برحسب عقود اسالمی  -14- 4

%36/8خدمات و متفرقه 
%12/7بازرگانی 

%31/2صنعت و معدن  %11/8مسکن و ساختمان  

%7/5کشاورزي  

14 - 14جدول : مبنا 

1393: اعطایی بانک هاي تخصصی به بخش غیردولتی به تفکیک بخش هاي اقتصادي مانده خالص تسهیالت  - 5-14
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  )ريال ميليارد(         اقتصادي بخشهاي تفکيک به دولتي غير  بخش به تخصصي هاي بانك اعطائي تسهيالت خالص مانده -۱۴-۱۴
  متفرقه و خدمات  بازرگاني  ساختمان و مسکن  معدن و صنعت  کشاورزي  جمع  سال 

۱۳۷۵  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۸۰  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۸۵  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۸۹  ................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

۱۳۹۰  ................................................................۱/۸۳۳۰۲۸  ۸/۱۸۲۳۷۸  ۵/۵۷۵۱۷  ۵/۵۳۸۸۰۶  ۴/۹۲۴۰  ۹/۴۵۰۸۴  

۱۳۹۱  ................................................................۳/۹۹۶۴۸۸  ۲/۲۱۶۴۷۹  ۶/۶۱۳۹۲  ۷/۶۴۲۲۴۳  ۱/۱۰۰۳۱  ۷/۶۶۳۴۱  

۱۳۹۲)۱(  ................................................................۰/۲۳۶۲۲۳۸  ۰/۲۲۲۳۴۰  ۰/۷۰۶۰۳۳  ۰/۲۸۷۰۷۴  ۰/۳۰۵۴۲۳  ۰/۸۴۱۳۶۸  

۱۳۹۳)۲(  ................................................................۰/۳۴۱۴۱۵۶  ۰/۲۵۵۸۳۸  ۰/۱۰۶۴۹۲۴  ۰/۴۰۴۴۹۲  ۰/۴۳۳۰۸۰  ۰/۱۲۵۵۸۲۲  

 سسهؤم چهار و قوامين و ونزوئال و کيش،ايران المللي ميانه،بين رسالت،خاور الحسنه زمين،قرض ايران بانک امارشش ۱۳۹۲ سال در اينکه به توجه با) ۱
  .است گرفته قرار نظر تجديد مورد مذکور سال لذااطالعات. اند شده اضافه کشور بانکي و پولي هاي امار به عسگريه و آتي،کوثر صالحين،پيشگامان اعتباري

  . است شده تبديل خصوصي بانک به ۱۳۹۳ شهريور از مهر الحسنه قرض بانک)۲
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
   
  
  

  تهران بانكي اسناد پاياپاي اتاق در شده داده برگشت و شده مبادله اسناد مبلغ و تعداد -١٤-١٥
  )ريال ميليارد -برگ هزار(                                                                                                                                            

  سال 
   شده داده برگشت اسناد   شده مبادله اسناد

  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد
۱۳۷۵  ................................................................................................................................۳۲۹۹۰  ۲۶۱۰۹۷  ۲۰۴۷  ۱۳۲۶۴  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۵۸۸۱۹  ۸۳۲۷۵۵  ۲۹۳۵  ۳۶۸۴۹  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۷۸۲۰۱  ۲۹۹۸۷۵۸  ۳۵۹۹  ۱۰۹۲۶۳  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۴۹۳۶۸  ۶۲۸۵۱۹۱  ۵۸۵۷  ۲۷۸۹۱۶  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۵۱۳۶۸  ۷۳۶۷۰۶۲  ۶۳۷۴  ۳۵۶۰۶۸  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۵۰۶۴۸  ۹۰۴۵۰۳۵  ۵۹۷۵  ۴۳۰۱۴۳  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۴۶۴۳۳  ۱۱۱۲۱۶۵۴  ۵۰۸۲  ۵۱۷۳۱۵  

۱۳۹۳  ................................................................................................۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰  

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ
  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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  )ريال ميليارد(                                                                               اسفند يان پا در شده منتشر مشاركت اوراق وضعيت -۱۶-۱۴
  تعداد  سال 

  ها طرح 
  مبلغ

  شده منتشر 
  مبلغ

   رفته فروش 
  مبلغ

  شده سررسيد 
    مبلغ
  نشده سررسيد

   نرخ
  )درصد( الحساب علي سود 

۱۳۷۵  ................................................................۳  ۶/۴۰۰  ۶/۴۰۰  ۰۰۰  ۶/۷۰۰  ۲۰-۵/۱۵)۱(  

۱۳۸۰  ................................................................۱۱  ۱۶۱۰۰  ۳/۱۵۵۴۳  ۵/۶۲۳۳  ۵/۱۹۷۲۹  ۰/۱۷  

۱۳۸۵  ................................................................۱۸  ۴۵۷۰۰  ۱/۳۷۹۶۲  ۱/۱۹۲۵۲  ۶/۸۶۸۷۷  ۵/۱۵  

۱۳۸۹  ................................................................۲۷  ۱/۱۷۹۴۱۹  ۱/۱۵۹۱۳۷  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰/۱۷ -۰/۱۶  

۱۳۹۰  ................................................................۲۵  ۹۲۱۶۷  ۴۷۹۰۵  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۰-۵/۱۵  

۱۳۹۱  ................................................................۳۸  ۹/۲۲۲۴۴۸  ۱/۱۲۳۲۱۸  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰/۲۰  

۱۳۹۲  ................................................................۱۵  ۹/۸۸۹۱۶  ۵/۴۳۴۲۱  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰۰/۲۳ -۰/۲۰  

۱۳۹۳  ................................................................۹  ۳۲۵۰۰  ۷۱۳۱)۲(  ۰۰۰  ۰۰۰  ۰/۲۲ -۰/۲۱)۳(  

  .بود درصد ۲۴ آن الحساب علي سود نرخ كه خودرو ايران مشاركت اوراق اول مرحله استثناي به )۱
  . است بوده ۱۳۹۲ سال در ها شهرداري منتشره مشارکت اوراق به مربوط۱۳۹۳ سال رفته فروش اوراق از ريال ميليارد۴۸۷۰ معادل )۲
 ها بانک مشارکتي غير عقود تسهيالت سود نرخ اکثر حد اعتبار و پول شوراي ۳/۴/۱۳۹۳ مصوب اعتباري و پولي هاي سياست مجموعه ۲ ماده با مطابق )۳
 نيز مشتري و اعتباري موسسات و ها بانک بين داد قرار عقد هنگام مشارکتي انتظارعقود مورد سود نرخ اقل حد و درصد ۲۲ معادل اعتباري موسسات و

 حق گواهي اوراق محل از و صد در ۱۴ معادل مسکن بانک اندازمسکن پس سپرده محل از مسکن خريد تسهيالت سود نرخ. شد تعيين درصد ۲۱ معادل
  . گرديد تعيين درصد ۱۶ معادل نيز مسکن بانک مسکن تسهيالت تقدم
  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ

  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
  )دالر ميليون(                                                                                                  اسفند پايان در کشور خارجي هاي بدهي -۱۷-۱۴ 

  مدت بلند و مدت ميان  مدت کوتاه  جمع  سال 

۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۲۳۵۱۴  ۹۱۰۰  ۱۴۴۱۴  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۲۲۸۱۴  ۱۱۶۱۳  ۱۱۲۰۱  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۱۹۱۸۵  ۱۰۳۲۰  ۸۸۶۵  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۷۶۸۲  ۹۴۳  ۶۷۳۹  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۶۶۵۵  ۷۷۷  ۵۸۷۸  

۱۳۹۳  ................................................................................................................................۵۱۰۷  ۴۳۲  ۴۶۷۶  

  ).پ. ر. (ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -  مأخذ
  اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره. ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك  -        
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 )ريال(                                                            و بازار آزاد)بين بانکي و اصلي(متوسط نرخ ارزهاي عمده در بازار رسمي ارز -١٤-١٨

  سال

  بازار آزاد  بازار رسمي

يک صد   پوند يورو  دالر
 ين ژاپن

فرانک 
يک صد ين   پوند  يورو دالر  سوئيس

 ژاپن
فرانک 
 سوئيس

٧٤٥٠ ٧٨٦٥ ١٧٤٣٧ ١١٨٣٩ ٩٢٢٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠................................  .١٣٨٥ 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠................................  .١٣٨٩ 

١٥٠٨٣ ١٧٠٥٣ ٢١٨٨٩ ١٨٦٧٩ ١٣٥٦٨ ١٢٤٥١ ١٣٨٩٨ ١٧٥٠٢ ١٥١٢٠ ١٠٩٦٢................................  .١٣٩٠ 

٢٧٨٢٩ ٣٠٩٠٩ ٤١٤٩٩ ٣٣٩٦٠ ٢٦٠٥٩ ١٣٠٦٧ ١٤٨٩٣ ١٩٤٠٥ ١٥٨٠٩ ١٢٢٦٠................................  ..١٣٩١ 

٣٤٦٦٦ ٣١٩٤٥ ٥٠٣٨٠ ٤٢٦٣٧ ٣١٨٣٩ ٢٣٢٢٥ ٢١٢١٣ ٣٣٨٨٥ ٢٨٥٥٢ ٢١٢٥٣................................  ..١٣٩٢ 

٣٥٤٨٤ ٣٠١٦٣ ٥٢٩٨٦ ٤١٩٨٠ ٣٢٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٥٠٩................................  .١٣٩٣ 

  ).پ. ر. (بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - مأخذ 
  هاي اقتصادي ها و سياست اداره بررسي. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -
 

  )ريال ميليارد(                                                                            بيمه نوع برحسب  بيمه بازار شده عايد بيمه حق - ١٤- ١٩ 
  ١٣٩٣  )١(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠   بيمه نوع

  ۱۵۷۳۱۲  ۱۲۹۹۵۴  ۱۰۰۴۹۵  ۷۰۸۷۰  ۵۱۰۴۰  ۲۳۶۴۹  ۴۸۲۷................................................................  بيمه بازار
  ۷۰۸۶  ۵۸۷۹  ۴۳۹۳  ۳۹۱۸  ۳۰۸۶  ۱۷۸۷  ۵۱۸................................................................  سوزي آتش
  ۲۳۹۷  ۱۵۹۴  ۱۰۷۶  ۸۱۵  ۸۱۶  ۹۱۲  ۳۹۰................................................................  باربري

  ۲۶۳۴  ۱۸۹۹  ۱۴۷۷  ۱۱۴۷  ۹۰۰  ۴۴۶  ۱۵۲................................................................  حوادث 
  ۷۶۱۰  ۶۰۸۸  ۵۱۵۱  ۲۰۸۹  ۲۰۵۸  ۸۷۱  ۲۷۸................................................................   راننده حوادث 
  ۱۲۷۴۳  ۱۰۲۸۵  ۷۱۷۴  ۶۰۴۶  ۵۶۵۸  ۳۳۸۷  ۵۰۷................................................................  اتومبيل بدنه 

  ۶۴۳۲۶  ۵۱۶۲۹  ۴۴۷۴۲  ۳۰۸۰۲  ۲۲۶۹۶  ۱۰۷۲۲  ۱۶۱۲................................  ومازاد ثالث شخص
  ۳۵۸۰۹  ۳۰۵۰۱  ۲۱۳۸۷  ۱۵۰۲۱  ۷۹۶۸  ۲۱۰۴  ۶۳۹................................................................  درمان
  ۱۴۲۸  ۲۰۲۳  ۱۱۰۳  ۸۰۱  ۲۲۹  ۷۷  ۲۱................................................................  كشتي
  ۱۴۰۹  ۱۳۴۹  ۷۴۱  ۶۰۶  ۵۳۷  ۳۲۳  ۵۳................................................................   هواپيما
  ۲۲۰۴  ۲۰۰۴  ۱۵۰۳  ۱۴۵۱  ۱۱۴۲  ۵۲۳  ۷۵................................................................  مهندسي

  ۱۰۶  ۱۰۳  ۸۷  ۷۴  ۶۱  ۲۷  ۵................................................................  پول
  ۱۰۳۷۵  ۸۳۱۸  ۵۷۶۸  ۴۰۸۲  ۲۹۹۵  ۱۰۵۰  ۱۶۶................................................................  مسئوليت

  ۲۱۷  ۲۰۳  ۳۸۴  ۴۸۷  ۱۵۵  ۱۴۷  ۰................................................................  اعتبار 
  ۳۷۴۹  ۲۰۴۸  ۲۰۲۸  ۱۰۷۵  ۹۰۳  ۶۱۶  ۰................................................................  انرژي و نفت

  ۵۱۴۹  ۵۹۶۴  ۳۴۲۱  ۲۴۲۴  ۱۸۱۱  ۶۵۳  ۳۹۴................................................................  )عمر( زندگي
  ۶۸  ۶۹  ۶۰  ۳۲  ۲۷  ۴  ۱۷................................................................  ساير

  . ربط مورد تجديد نظر قرار گرفته است ارقام توسط سازمان ذي)۱
  .آماري هاي تحليل اداره توسعه، و ريزي برنامه دفتر ايران،  اسالمي جمهوري مركزي بيمه - مأخذ 
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 خسارت واقع شده  حق بيمه عايد شده
 14 -25و 14 -19جداول : مبنا 

 ريال ميليارد
 1393: حق  بيمه عايد شده و خسارت واقع شده بازار بيمه به تفكيك نوع بيمه  -6-14
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  )صد در(                                                                                                            بيمه نوع برحسب   خسارت ضريب -١٤-٢١ 
  ١٣٩٣  )١(١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  ١٣٨٠   بيمه نوع

  ۶/۸۴  ۳/۸۹  ۶/۸۲  ۳/۷۶  ۴/۷۹  ۵/۷۴  ۴/۸۱................................................................  بيمه بازار
  ۱/۳۹  ۸/۴۱  ۲/۴۶  ۲/۲۹  ۷/۲۷  ۵/۱۸  ۱/۲۶................................................................   سوزي آتش
  ۳/۱۸  ۸/۲۵  ۴/۳۷  ۲/۳۲  ۹/۲۷  ۱/۲۶  ۷/۱۵................................................................   باربري

  ۷/۲۸  ۶/۳۴  ۲/۳۶  ۲/۳۳  ۳/۳۳  ۸/۴۴  ۵/۶۰................................................................  حوادث 
  ۹/۷۴  ۷/۴۵  ۱/۴۷  ۴/۳۴  ۱/۲۷  ۲/۳۸  ۴/۴۳................................................................  راننده حوادث 
  ۸/۶۳  ۳/۶۴  ۹/۷۳  ۰/۶۹  ۶/۶۳  ۵/۷۸  ۷/۵۱................................................................  اتومبيل بدنه 

  ۴/۱۰۶  ۷/۱۰۳  ۱/۹۰  ۸/۸۹  ۹/۹۱  ۴/۱۰۰  ۷/۱۲۹................................................................  مازاد و  ثالث شخص
  ۵/۹۴  ۴/۱۱۷  ۸/۱۰۷  ۵/۱۰۰  ۵/۱۲۴  ۵/۶۵  ۳/۱۰۴................................................................  درمان
  ۵/۳۸  ۵/۲۶  ۸/۸۳  ۳/۶۰  ۴/۱۱۷  ۰/۱۰۹  ۱/۱۰۷................................................................  كشتي
  ۹/۳۳  ۱/۵  ۱/۲۰  ۷/۱۹  ۰/۴۱  ۵/۵۸  ۲/۳۶................................................................   هواپيما
  ۴/۴۰  ۰/۴۹  ۹/۵۴  ۲/۳۷  ۸/۵۹  -  ۶/۱۵................................................................  مهندسي

  ۰/۲۶  ۴/۱۹  ۹/۱۸  ۵/۱۵  ۰/۲۳  ۴/۲۵  ۰/۶۶................................................................  پول
  ۲/۶۳  ۲/۸۲  ۷/۷۲  ۵/۴۰  ۸/۵۰  ۱/۵۹  ۵/۶۸................................................................  مسئوليت

  ***  ۹/۱۵۲  ۲/۳۶  ۷/۹  ۴/۷۳  ۷/۹۷  -................................................................  اعتبار 
  ۶/۲۷  ۰/۳۳  ۶/۱۳  ۱/۱۴  ۲/۲۴  ۶/۵۰  -................................................................  انرژي و نفت

  ۳/۷۳  ۱/۷۲  ۴/۶۹  ۸/۶۵  ۷/۶۳  ۷/۸۲  ۶/۷۹................................................................  ) عمر( زندگي 
  ۸/۴۴  ۲/۳۵  ۸/۷۶  ۰/۵۲  ۴/۴۳  ۳/۶۸  ۵/۱۱۰................................................................   ساير

  . ربط مورد تجديد نظر قرار گرفته است ارقام توسط سازمان ذي)۱
  .آماري هاي تحليل اداره توسعه، و ريزي برنامه دفتر ايران، اسالمي جمهوري مركزي بيمه - مأخذ 
  
  
  
  
  
  

   شده معامله سهام مبلغ و تعدادسهام بهادار، اوراق بورس در مشمول هاي شركت تعداد -١٤-٢٢
  )ريال  ميليون -سهم هزار(                                                                                   

  سال 
 هاي شركت تعداد

  مشمول
   شده معامله سهام

  مبلغ  تعداد
۱۳۷۵  ................................................................................................................................................................۲۴۶  ۹۰۱۷۶۸  ۴۳۸۱۵۹۷  
۱۳۸۰  ................................................................................................................................................................۳۱۸  ۱۷۰۵۵۵۹  ۷۸۳۰۹۳۳  
۱۳۸۵  ................................................................................................................................................................۴۱۶  ۱۴۷۸۴۳۹۱  ۵۵۶۴۴۲۰۶  
۱۳۸۹  ................................................................................................................................................................۳۴۲  ۱۰۱۹۱۲۷۴۳  ۲۱۸۰۵۴۹۱۲  
۱۳۹۰  ................................................................................................................................................................۳۴۳  ۷۳۱۸۸۸۳۱  ۲۲۶۴۴۷۳۴۹  
۱۳۹۱  ................................................................................................................................................................۳۲۲  ۸۰۱۵۶۱۵۴  ۲۵۷۰۷۲۴۷۶  
۱۳۹۲  ................................................................................................................................................................۳۱۷  ۱۸۹۶۸۸۸۴۳  ۹۶۴۱۹۸۱۷۴  
۱۳۹۳  ................................................................................................................................۳۱۴  ۱۶۵۱۸۴۴۴۷  ۵۴۲۵۲۲۰۶۰  
  )عام سهامي شركت( تهران بهادار اوراق بورس   -  مأخذ
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   صنايع حسب بر بهادار اوراق بورس در مشمول هاي شركت تعداد -١٤-٢٣
  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  صنعت

  ۳۱۴  ۳۱۷  ۳۲۲  ۳۴۳  ۳۴۲  ۴۱۶................................................................   جمع                 
  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱.......................................................................................  سنگ زغال استخراج
  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱................................................................  وابسته خدمات و زراعت

  ۹  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸................................................................  فلزي هاي كانه استخراج
  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲.......................................................................................  معادن ساير استخراج
  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲۲................................................................................................  منسوجات

  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱................................  ش پاپو انواع ساخت و چرم  دباغي،پرداخت
  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲...............................................................................................  چوبي محصوالت
  ۲  ۲  ۲  ۴  ۴  ۷............................................................................................  كاغذي محصوالت
  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱.........................................................................................  تكثير و انتشار،چاپ

  ۷  ۶  ۶  ۶  ۶  ۴................................  اي هسته سوخت و نفتي،کک هاي فراورده
  ۷  ۶  ۸  ۱۰  ۱۰  ۱۵......................................................................................  پالستيك و الستيك 

  ۱۹  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۶.......................................................................................  اساسي فلزات ساخت
  ۵  ۵  ۷  ۸  ۹  ۱۸................................................................   فلزي ساختمحصوالت

  ۱۱  ۱۲  ۱۴  ۱۶  ۱۶  ۳۳................................................................  تجهيزات و االت ماشين
  ۸  ۸  ۸  ۹  ۱۱  ۱۳.............................................................................................  برقي دستگاههاي

  ۱  ۱  ۱  ۳  ۴  ۷............................................................  ارتباطي وسايل و ها دستگاه ساخت
  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲............................................................اپتيك و گيري،پزشكي اندازه وسايل
  ۳۱  ۳۱  ۳۱  ۳۱  ۳۱  ۳۱................................................................  قطعات ساخت و خودرو

  ×  ×  ×  ×  ×  ۲......................................................................................  نقل و حمل تجهيزات
  ×  ×  ×  ×  ×  ۲................................................................  مصنوعات و مبلمان ساخت
  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۷................................................................................................  شکر و قند

  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳................................................................  صنعتي اي رشته چند شرکتهاي
  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۲  ۲۲  ۳۳................................  شكر و قند بجز آشاميدني غذايي محصوالت

  ۲۷  ۲۷  ۲۷  ۲۷  ۲۷  ۳۰................................................................  دارويي محصوالت و مواد
  ۲۷  ۳۱  ۲۹  ۳۰  ۲۷  ۳۳.........................................................................................شيميايي محصوالت
  ×  ×  ×  ۱  ۱  ۱............................................................................................  صنعتي پيمانکاري

  ۵  ۵  ۵  ۵  ۳  ۳................................................................  آن به وابسته فعاليتهاي و رايانه
  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲................................................................  مهندسي و فني خدمات
  ۱۲  ۱۱  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۳................................................................  مستغالت و امالک سازي انبوه
  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰..............................................................................................  سراميک و کاشي
  ۳۰  ۳۰  ۳۰  ۳۰  ۳۰  ۲۸..........................................................................................  گچ و آهک سيمان،
  ۱۱  ۱۱  ۱۲  ۱۹  ۲۰  ۲۲................................................................  فلزي غير کاني محصوالت ساير

  ۱۶  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۴  ۱۲.............................................................................................  ها گذاري سرمايه
  ۱۱  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۳................................................................  اعتباري موسسات و بانکها
  ۵  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴................................................................  مالي هاي گري واسطه ساير
  ۵  ۵  ۵  ۵  ۴  ۴..............................................................  وارتباطات  داري انبار نقل، و حمل

  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ×................................................................................................   مخابرات
  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ×................................  اكتشاف جز جنبي خدمات و گاز نفت، استخراج

  ۵  ۵  ۵  ۴  ۴  ×................................اجتماعي تامين جز به بازنشستگي صندوق و بيمه
  ) . عام سهامي شركت(. تهران بهادار اوراق بورس   -  مأخذ
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  صنايع حسب بر بهادار اوراق بورس در مشمول هاي شركت شده معامله سهام تعداد -١٤-٢٤
  )سهم هزار(                                                                                   

  ١٣٩٣  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٥  صنعت
  ۱۶۵۱۸۴۴۴۷  ۱۸۹۶۸۸۸۴۳  ۸۰۱۵۶۱۵۴  ۷۳۱۸۸۸۳۱  ۱۰۱۹۱۲۷۴۳  ۱۴۷۸۴۳۹۱................................................................   جمع                 

  ۵۱۸۷۲  ۱۰۱۵۳۵  ۶۷۰۱۹  ۷۰۱۴۵  ۹۶۴۹  ۶۸۵۹................................................................  سنگ زغال استخراج
  ۵۹۲۵  ۷۰۵۶  ۲۲۲۵  ۷۲۹۴  ۴۹۴  ۲۵۸................................................................وابسته خدمات و زراعت

  ۵۶۴۷۲۷۶  ۱۸۷۷۶۲۵۱  ۴۴۵۲۱۶۸  ۲۱۰۰۵۳۷  ۱۹۲۳۸۵۳  ۱۱۵۱۰۳۸................................................................  فلزي هاي كانه استخراج
  ۵۵۴۵۳  ۳۵۶۸۳  ۹۳  ۸۹۷  ۱۶۱۸  ۳۱۱۰................................................................  معادن ساير استخراج

  ۱۵۲۱  ۶۹۷۴  ۳۰۴۶  ۴۹۸۳  ۱۴۳۳۶۲  ۳۸۶۸................................................................................................  منسوجات 
  ۶۲۴۱  ۱۶۸۴  ۱۸۷۶۶  ۷۵  ۱۱۲۸۰  ۳۶۷................................  ش پاپو انواع ساخت و چرم  دباغي،پرداخت

  ۱۹۹۹۵  ۳۴۹۶۰  ۷۹۱۰  ۱۵۳۶  ۷۳۴۴  ۵۹................................................................................................  چوبي محصوالت
  ۱۴۸۲۶۶  ۹۷۳۲۰  ۱۸۷۷۴  ۲۹۸۴۲  ۱۱۵۴۸  ۵۹۵۷................................................................................................  كاغذي محصوالت 

  ۲۹۲۶۳  ۱۱۷۳۳  ۲۳۱۷  ۴۹۳۸  ۹۷۴۸  ۸۶۱................................................................  تكثير و انتشار،چاپ
  ۳۹۵۹۱۱۱  ۷۵۲۹۵۸۰  ۶۷۵۹۱۹۳  ۲۶۳۴۷۸۲  ۲۲۹۲۹۸۳  ۷۵۵۸۷  ..............اي هسته سوخت و نفتي،کک هاي فراورده

  ۸۹۱۶۲۰  ۷۲۵۸۶۵  ۲۱۶۵۷۹  ۵۵۰۷۴۵  ۳۲۹۲۸۵  ۷۳۰۶۲................................................................  پالستيك و الستيك 
  ۸۲۷۴۰۴۴  ۱۴۷۸۵۶۱۸  ۹۰۶۹۹۵۴  ۶۷۶۴۲۸۹  ۱۲۵۱۵۴۰۰  ۱۷۳۳۵۲۲................................................................  اساسي فلزات ساخت
  ۲۵۹۶۶۰۳  ۲۳۶۷۶۹۱  ۱۲۲۲۲۲۱  ۱۲۸۸۷۹۹  ۱۸۰۵۷۱۹  ۳۳۱۳۳................................................................  .............. فلزي محصوالت  ساخت
  ۳۱۹۴۱۵۶  ۱۹۲۳۹۶۷  ۲۹۱۳۴۹  ۳۸۳۱۵۵  ۵۷۹۵۴۱  ۶۸۴۱۴۲................................................................  تجهيزات و االت ماشين
  ۱۸۲۷۹۱۲  ۱۶۳۶۷۵۵  ۱۴۱۵۷۰۱  ۸۱۴۴۴۷  ۴۴۹۷۳۰  ۱۶۵۳۸۷................................  ..............برقي ودستگاههاي االت ماشين
  ۴۳۱۲۲  ۵۹۰۰۷  ۲۳۱۴۲  ۵۲۳۳۳  ۱۴۰۷۸۸  ۵۸۴۱۳................................  ..............ارتباطي وسايل و ها دستگاه ساخت
  ۱۲۵۹۱۴  ۱۶۷۳۰۵  ۱۳۷۷۱  ۳۲۳۹۷  ۴۳۶۹۰  ۸۹۷۹................................................................  اپتيك و گيري،پزشكي اندازه وسايل
  ۳۸۸۴۲۹۹۴  ۲۴۱۰۶۸۰۶  ۸۸۰۴۴۷۰  ۷۲۷۲۴۰۲  ۲۰۱۱۵۹۹۵  ۲۰۹۰۶۳۶................................................................  قطعات ساخت و خودرو

  ×  ×  ×  ×  ×  ۹۹۹................................................................  نقل و حمل تجهيزات
  ×  ×  ×  ×  ×  ۱۵۴۸................................................................  ومصنوعات مبلمان ساخت
  ۷۴۶۹۵۵  ۴۹۹۶۷۳  ۶۹۴۵۳۲  ۶۱۹۹۳۳  ۱۰۲۲۳۳  ۳۸۸۵۱................................................................................................  شکر و قند

  ۸۱۳۹۹۱۱  ۶۳۳۷۰۳۰  ۷۶۳۰۲۲۲  ۴۵۳۶۴۳۱  ۲۵۹۵۰۵۵  ۱۶۲۵۶۹۱................................................................  صنعتي اي رشته چند شرکتهاي
  ۲۳۵۸۱۷۹  ۳۲۵۲۲۰۵  ۱۰۳۱۹۶۶  ۱۵۹۴۷۵۰  ۴۱۱۹۲۷  ۲۷۰۶۴۱................................  شكر و قند بجز آشاميدني غذايي محصوالت

  ۱۴۸۴۳۱۰  ۲۱۸۷۰۸۸  ۳۱۸۳۶۳  ۱۰۰۸۹۳۸  ۵۴۷۲۲۳  ۲۲۶۶۹۷................................................................  دارويي محصوالت و مواد
  ۱۳۴۱۸۹۵۳  ۳۸۳۹۵۴۵۲  ۶۶۳۵۲۹۸  ۳۵۹۵۸۵۸  ۴۵۹۲۲۳۷  ۵۶۱۱۳۹................................................................  شيميايي محصوالت
 × ×  ×  ۱۷۶۵۷۰۵  ۱۷۴۸۹۹۴  ۴۵۲۶۹................................................................................................  صنعتي پيمانکاري

  ۱۵۰۷۰۳۱  ۲۰۶۱۸۴۴  ۴۸۱۸۷۸  ۵۷۴۱۴۹  ۱۸۸۳۳۹  ۸۱۴۹۸................................................................  آن به وابسته فعاليتهاي و رايانه
  ۱۳۵۲۱۴۴  ۴۱۲۴۷۲۹  ۱۰۵۲۸۲۴  ۱۰۶۹۱۶۳  ۳۲۸۸۶۱۷  ۱۸۷۲................................................................  مهندسي و فني خدمات
  ۴۹۰۵۹۶۷  ۴۲۳۷۷۴۳  ۲۳۸۷۳۰۱  ۱۶۶۰۹۳۹  ۸۴۹۱۴۸  ۱۳۷۲۱۷۰................................................................  مستغالت و امالک سازي انبوه
  ۳۹۳۸۱۲  ۷۳۸۹۳۹  ۶۴۳۰۰۰  ۴۸۸۲۷۱  ۱۵۶۳۰۲  ۲۵۴۴۰................................................................................................  سراميک و کاشي
  ۴۰۶۵۹۴۴  ۴۵۳۲۷۸۵  ۱۷۰۶۰۴۳  ۱۱۷۵۹۰۲  ۱۱۶۳۰۹۹  ۷۹۷۱۳۸................................................................  گچ و آهک سيمان،
  ۸۶۳۴۸۱  ۱۱۴۵۵۸۰  ۵۸۱۱۴۰  ۴۴۳۱۱۶  ۴۵۲۰۹۷  ۸۳۵۶۲................................................................  فلزي غير کاني محصوالت ساير

  ۱۳۶۹۳۶۲۳  ۱۷۳۷۴۲۱  ۵۵۳۱۶۲۱  ۹۰۸۹۲۶۷  ۴۹۱۷۴۴۲  ۱۳۸۱۳۴۵................................................................................................  گذاريها سرمايه
  ۳۶۱۹۰۱۱۳  ۳۶۴۴۰۳۱۰  ۱۳۹۹۳۰۲۸  ۱۷۸۸۷۳۱۵  ۲۳۲۴۶۱۲۲  ۱۹۵۹۸۲۵................................................................  اعتباري موسسات و بانکها
  ۴۶۸۳۶۵۳  ۳۴۶۹۳۶۷  ۱۴۴۷۹۱۹  ۵۶۷۹۸۹  ۶۰۵۴۵۳  ۱۷۷۳۵۵................................................................  مالي گريهاي واسطه ساير
  ۱۰۹۷۲۹۸  ۸۲۷۶۵۵  ۴۵۲۴۶۸  ۷۵۹۲۰۴  ۲۴۵۲۴۹۷  ۳۸۱۱۳................................................................   وارتباطات  داري انبار نقل، و حمل

  ۱۹۳۱۶۴۲  ۳۰۹۰۸۲۱  ۱۱۲۰۹۲۱  ۱۳۹۰۴۲۳  ۱۱۹۷۵۴۷۷  ×................................................................................................   مخابرات
  ۴۹۷۷۳۰  ۶۲۵۷۰۹  ۹۶۷۶۲۴  ۱۹۷۹۰۹۱  ۱۶۸۲۱۵۷  ×................................  اكتشاف جز جنبي خدمات و گاز نفت، استخراج

  ۲۱۳۲۴۱۳  ۳۶۰۸۷۰۲  ۱۰۹۱۳۰۸  ۹۶۸۷۹۱  ۵۴۶۲۹۷  ×................................  اجتماعي تامين جز به بازنشستگي صندوق و بيمه
  ).عام سهامي شركت( تهران بهادار اوراق بورس   -  مأخذ
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  )ميليون ريال(                                     هاي مشمول در بورس اوراق بهادار بر حسب صنايع بهاي سهام معامله شده شركت -١٤-٢٥
 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٥ صنعت

 ٥٤٢٥٢٢٠٦٠ ٩٦٤١٩٨١٧٤ ٢٥٧٠٧٢٤٧٦ ٢٢٦٤٤٧٣٤٩ ٢١٨٠٥٤٩١٢ ٥٥٦٤٤٢٠٦    .....................................................................  جمع 
 ١٨٨٥٤٢ ٤٧٠٩٧٤ ٢٤٢٠٩٢ ٤٠٤٠٣٨ ٦٠٢٧٤ ١٠١٣٥٠.............  .......................................................  .استخراج زغال سنگ

 ١٧٩١٨٧ ١٩٨٣٩١ ٤٥٣٦٢ ١١٩٠٠٣ ٦٥٣٨ ١٦٩٧..............  ...................................................  زراعت و خدمات وابسته
 ١٩٢٩٧٧١٧ ٢٤٥٨٠٩١٠ ٢٣٥١٩٢٤٩ ١٢٣٥٧٦٨٤ ١١٠٥١٥٣٤ ٨٤٧٩١١٠..............  .................................................  استخراج كانه هاي فلزي
 ٣٩٨٠٧٨ ٢٨٢٣٣٠ ٢٦٨ ٢٨٦٧ ٤١١٠ ٣٨٨٢٧.............  .......................................................  .استخراج ساير معادن

 ١٧٠٥٤ ٨٠٠٠١ ٩٥٢٦ ١٨٧٨٨ ٣٧٣٩٠٥ ٧٧٤٣..............  ...........................................................................  منسوجات
 ٣٧٠٩٧ ٥٧٢٠ ٣٣٠٣٣ ٥٤٢ ١٠٤٣٦٨ ٢٥٤..............  .................  دباغي،پرداخت چرم و ساخت انواع پاپو ش

 ٨٧٩٨٠ ١٥٨٢٦٤ ٢٤٦٧٧ ٩٥٤٠ ٤٦٦٧٢ ١٤٩..............  ...................................................  چوب ومحصوالت چوب
 ٥٩٣١٩٥ ٧١٩٠٤٦ ٦٠٦٢٥ ٧٢٤٠٥ ٢١٠٧٠ ٢٣١٤٨..............  .............................................................  محصوالت كاغذي
 ٣٨٥٥٠٣ ١١٢٠٩١ ٩٣١٠ ١٦٦٩٦ ٢٩٣٨٣ ٧٨٩٢..............  ..........................................................  انتشار،چاپ و تكثير

 ٢٤٣٠٧١٨٦ ١٢٢٦٨٢٧٠١ ٢٤٤١٨٤٩٩ ٨٥٥٦٠٥٣ ٧٢١٩٣٣١ ٤٩٤٦٨١   ................  فراورده هاي نفتي،کک و سوخت هسته اي
 ٢٧٧٩٠٦٨ ٣٩٠٩٣٣٤ ٤٦٩٨٥٢ ٨٣٦٤٧٨ ٤٩٨٦٠٩ ٢١٦٥٧٨   .........................................................  الستيك و پالستيك
 ٢٦٨٩٦٦٤٢ ٩٥٠٣٩٦٣٩ ٤٦٨٩٦٠٥٦ ٢٦٣١٤٨٥٠ ٢٩٩٠١٨٢٥ ٩١١٧٥٦١   ........................................................  ساخت فلزات اساسي

 ٩١٢٣٧٧٠ ١٠٩٣٨٥٣٥ ٢٠٥١٦٧٦ ٣٠٠١٥٩٥ ٣٧٩٦٤٢٨ ٤٨١٩١   ...................................................  ساخت محصوالت فلزي
 ٩٣٣٤٨٤٨ ٤٨٦٧٧٦٨ ٤٧٤٢١٣ ٧٠٠٦٨٧ ١٠٤٢١٧٢ ٢٥٢٩٦٩٣   ...................................................  ماشين االت و تجهيزات

 ٩١١٣٧٣٣ ٨٥٦٨٧٠٢ ٤٠٩٣٦٩٤ ٣٦٦٨٢٣٨ ٢١٢٦٥٣٩ ٣١٥٧٨٣   ..............................................................  دستگاههاي برقي
 ١٥٩٤١٧ ٢٩١٥١٩ ٢٦٤٣١ ٥٠٨٣٦ ٣١٢٧٢٨ ٢٠٠٢٩٠   ...........................  ..ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي
 ١٣٥٢٦٢٦ ٢٢٤٠٩٢٦ ١٧١٧٦٧ ٤٥٦١٧٨ ٣٦٢١٦٨ ١٢١٥٣   ............................  .وسايل اندازه گيري،پزشكي و اپتيك

 ٧٤٩٢٦٩٩٩ ٥٠٥٦٣٦٥٥ ١٠٥٨١٤٢١ ١٩٣٩٤١٨٨ ٤٩٥٠٤٢١٠ ٦٢١٥٧١٤   ...................................................  خودرو و ساخت قطعات
 × × x × x ١٠٠٦   ......................................................  .تجهيزات حمل و نقل

 × × ٢٤٦٧٧ × x ١٩٢٤   ..............................................  ساخت مبلمان ومصنوعات
 ٢٢٥١٦١٩ ٥٢٦٩١٢٧ ٦٧٧٠٧٠٢ ٤٨١١٦٤٧ ٤٠٥٨٢٨ ١٣٠٥٨٧   ..........................................................................  قند و شکر

 ٢٨١٧٦٢٤٧ ٣٤٨٤٤١٨٢ ٣٢٦٥٠٢٩٣ ١٦٥٤٤٤٥٤ ٧٦٧٠٩٦٩ ٥٩٦٦٤٨٥   ...................................  شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
 ١٠٥٣٦٢٥٣ ١٧٤١١٥٣٣ ٤٠٠٤٨١٦ ٤٤٠٠٥٩٠ ٩٩٦٨٩٣ ٧٥٠٥٨٠.  ...............  محصوالت غذايي آشاميدني بجز قند و شكر

 ١٠٤٣٠٦٧٩ ١٦٨٨٧٥٩٤ ١٣٦٣٦٠٨ ٤٤٩٢٣٦٢ ٣٤٤٤٧٢٠ ١٥١٠٧٧٢   .................................................  مواد و محصوالت دارويي
 ١٦١٩٦٥٦٢١ ٣٣٢١٠٥٢٠٥ ٤١٧٩٩٠٥٩ ٢٠٢٩٨١٠٧ ١٦١٧٦٢٨٨ ٤٢٩٠٦٣٤   ..........................................................  محصوالت شيميايي
 × ×  × ٣٦١٢٨٨٠ ٥٢٠٩٢٥٣ ١٥٣٣٤١   .............................................................  پيمانکاري صنعتي

 ٦٠٥٣٢٣٢ ١٢٢٢٦٩٢١ ٣٨٣٠٥٨٣ ٥٠٣٧٢٨٨ ١٩٢٩٤٣٨ ٤٤٢٦٢٨   .....................................  رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن
 ١٠١٥٧٩٩٧ ٢٣٦٠٣٨١٤ ٢٢٩٦٥٠٦ ٣٨٨٠٣٦١ ٦٠٥٥٣٩٣ ١٥٩٨٠.  ..................................................  خدمات فني و مهندسي

 ١٢٩٣١٦٦٥ ١٢٤٨٥١٦١ ٤٦٩٥١٢٠ ٣١١٧٣٦٦ ١٧٠٢٩٣٧ ٤٩٨٨٧٤١   ......................................  انبوه سازي، امالک و مستغالت
 ١٣٠٣٥٦٤ ٣٤٣٦٤٩٦ ١٦٣٩٧٨٨ ١٤٢٤٩٥٧ ٢٧٩٧٩٤ ٥٠٨٧٥   ..............................................................  .کاشي و سراميک

 ١٢٠٢٠٧٢٥ ٢١٤٠٤٩٥٤ ٣٨٥٩٦٣٦ ٢٧٢٠٣٢٢ ٣١٨٩٨٥٣  ٤١٢٩٢٥٢   ...........................................................  سيمان، آهک و گچ
 ٥٥٥٠٢٣١ ١٠٠٠٦٢٣٩ ١١١٢٦٠٩ ١١٤٥٧٧٩ ٧٥٥٧٠٤ ١١٨٣٠٨   ....................................  .ساير محصوالت کاني غير فلزي

 ١٩٥٧٤٥١١ ٣٧٢٩٩٩٤٦ ٥٧٨٦١٨٨ ١٤٨٦٩٣٧٤ ٦٣٤٠٤٧٢ ١٣٤٣٧٦٦.  ..................................................................  سرمايه گذاريها
 ٥١٨٠٧٤٠٠ ٧٩٦٧٧٠٨٨ ٢٤٣٩٤٢٦٤ ٤٢٣٣٢١٣٧ ٣٠٤٨٩٨٣٩ ٣٤٤٨٤٢٥.  .............................................  ..بانکها و موسسات اعتباري
 ٨٧٢٩٧٦٣ ٦٢٥٢١٦٩ ١٣٨١٣٤٨ ١٤٣٢١٨٩ ١٤٠٤٣٦٢ ٢٢٨٢٣١   ...............................................  ساير واسطه گريهاي مالي

 ٤١٤٧٧٢٩ ٣٨٢١٩٤٠ ٩٢٨٠٠٠ ٣٠٢٤٣١٩ ٢٩٨٠٠٦١ ٢٦١٨٥٧   ...............................  حمل و نقل، انبار داري وارتباطات 
 ١١٧٦٦٠٥١ ١٢٧٥٤٥٨٠ ٢٧٢٨٠٧٠ ٤٨١٣٩٣٠ ١٤٦٣١٣٨٠ ×   ...............................................................................  مخابرات

 ٢٨٨١٢٧٦ ٣٤١٠٥١٧ ٢٧١٩٩٠٥ ٩١٠٥٤٥٠ ٤٩٧٤٦٤٨ ×   ........استخراج نفت، گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف
 ٣٠٥٨٨٥٣ ٥٥٩٠١٩٩ ١٩٥٩٥٥٣ ٣٤٠٣١٧٠ ٢٩٥٥٢١٧ ×   ....  بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي
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  )ريال ميليون(                                                                 اسفند پايان در اعتبار تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١٤-٢٦
  سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد   شرح

          )۱(شده ثبت هاي تعاوني

۱۳۷۵  ................................................................................................................................۸۰۴  ۳۰۴۷۶۱  ۲۶۰۰  ۴۰۹۹۷۹۳  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۱۶۴۶  ۴۵۵۶۰۶  ۱۲۴۵۷  ۵۴۴۳۹۲۸  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۱۹۸۱  ۵۰۵۹۹۵  ۱۳۷۸۶  ۶۵۶۳۰۷۹  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۲۰۲۳  ۴۹۱۴۳۳  ۲۹۳۹۰  ۷۲۸۴۷۳۴  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۲۰۲۶  ۲۶۹۵۸۵  ۲۹۲۶۸  ۶۲۶۸۰۳۷  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۲۰۲۶  ۵۸۳۷۱۳  ۵۴۹۵۲  ۶۷۳۱۵۶۷  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۲۰۲۸  ۵۹۸۷۱۵  ۳۸۷۳۷  ۸۷۴۶۵۱۲  

۱۳۹۳  ................................................................................................۲۰۲۶  ۵۸۰۵۹۵  ۴۰۸۳۴  ۳۳۰۵۱۳۴۷  

          اجرا دست در هاي تعاوني

۱۳۷۵  ................................................................................................................................۷  ۱۵۸۴  ۰  ۳۸  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۶  ۶۹۶  ۲۹  ۳۷۹  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۴۴  ۶۷۹۸  ۱۴۶  ۲۳۹۳  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۳  ۱۶۶  ۶۰  ۲۵۸  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۳  ۴۳۱  ۵۵  ۷۰۳  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۲  ۳۸۱  ۵  ۵۰۳  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

۱۳۹۳  ................................................................................................٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

          فعال هاي تعاوني

۱۳۷۵  ................................................................................................................................۴۶۲  ۲۴۱۶۵۲  ۲۳۰۸  ۴۰۸۳۴۳۱  

۱۳۸۰  ................................................................................................................................۱۰۶۵  ۳۷۴۵۴۶  ۱۱۳۳۱  ۵۴۱۹۷۳۲  

۱۳۸۵  ................................................................................................................................۱۲۸۶  ۴۱۵۴۷۸  ۱۲۲۳۹  ۶۵۳۲۵۵۷  

۱۳۸۹  ................................................................................................................................۱۱۵۵  ۳۷۰۳۲۰  ۲۶۷۲۷  ۶۱۲۸۴۸۴۶  

۱۳۹۰  ................................................................................................................................۱۰۶۰  ۳۹۱۹۵۹  ۲۶۱۳۲  ۶۱۲۸۴۸۴  

۱۳۹۱  ................................................................................................................................۹۸۴  ۴۱۸۳۶۷  ۴۴۱۱۳  ۶۱۰۱۶۰۰  

۱۳۹۲  ................................................................................................................................۹۱۸  ۴۱۵۹۴۹  ۳۱۹۳۸  ۸۰۷۸۰۰۹  

۱۳۹۳  ................................................................................................۸۵۲  ۴۲۴۵۹۸  ۳۲۶۸۲  ۳۱۴۲۹۸۶۴  
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  )ريال ميليون(                                                   )دنباله( اسفند پايان در اعتبار تعاوني هاي شركت عمومي مشخصات -١٤-٢٦
  سرمايه  شاغالن  اعضا  تعداد   استان

  ۷۳۶۶۵  ۱۶۱۵  ۲۶۲۱۶  ۴۲................................................................................................   شرقي آذربايجان

  ۵۲۹۵۴۶  ۹۵۴  ۴۲۰۵۲  ۷۸................................................................................................   غربي آذربايجان

  ۱۲۹۸  ۵۸  ۱۶۳۲  ۹................................................................................................................................  اردبيل

  ۱۵۵۷۰۳۰  ۵۴۸  ۱۷۹۸۷  ۳۹................................................................................................................................  اصفهان

  ۴۱۷۴۰  ۱۷۵۹  ۸۱۰۳  ۱۴................................................................................................................................  البرز

  ۴۱۲۶  ۳۳  ۱۶۱۱  ۸................................................................................................................................  ايالم

  ۱۴۳۶  ۱۷  ۱۰۸۰  ۵................................................................................................................................  بوشهر

  ۲۷۳۸۸۹۱۹  ۹۳۸۶  ۱۲۶۹۱۲  ۱۴۰................................................................................................................................  تهران

  ۱۵۰۶۶  ۵۳۶  ۴۰۳۹  ۳۳................................................................................................   بختياري و چهارمحال

  ۷۸۳۵  ۱۵  ۳۲۲۹  ۵................................................................................................   جنوبي خراسان

  ۱۱۷۴۹۹۲  ۱۱۷۰۲  ۳۹۷۶۹  ۵۶................................................................................................   رضوي خراسان

  ۳۰۴۸  ۱۳  ۶۹۹  ۴................................................................................................   شمالي خراسان

  ۳۶۵۹۳  ۱۳۷۱  ۸۱۶۷  ۲۱................................................................................................................................  خوزستان

  ۳۱۵۱۰  ۶۷  ۱۲۴۰۴  ۳۶................................................................................................................................   زنجان

  ۱۲۰۹۸  ۲۲۹  ۴۰۸۶  ۱۲................................................................................................................................  سمنان

  ۲۱۶۰۰  ۲۶  ۱۰۵۸  ۱۰................................................................................................   بلوچستان و سيستان

  ۴۹۸۶۴  ۲۵۶  ۱۱۰۱۴  ۳۷................................................................................................................................  فارس

  ۳۱۳۷۶  ۳۹  ۱۴۴۶۲  ۲۰................................................................................................................................  قزوين

  ۸۶۹  ۹  ۹۲۲  ۹................................................................................................................................  قم

  ۱۰۴۲۶۲  ۶۳  ۱۱۳۹۹  ۵۵................................................................................................................................ كردستان

  ۲۳۱۷  ۳۴  ۴۶۵۱  ۱۰................................................................................................................................  كرمان

  ۱۸۸۴۰  ۱۵۰۳  ۱۲۷۶۴  ۳۷................................................................................................................................  كرمانشاه

  ۱۰۱۷  ۱۷۹  ۱۰۵۴  ۷................................................................................................   بويراحمد و كهگيلويه

  ۴۶۱۰۳  ۹۴  ۱۹۲۴۸  ۸................................................................................................................................  گلستان

  ۳۵۹۴۶  ۵۴۸  ۳۶۶۳  ۲۰................................................................................................................................  گيالن

  ۲۸۶۹  ۱۳۲  ۲۲۰  ۱۵................................................................................................................................  لرستان

  ۱۵۷۶۱۰  ۲۹۶  ۲۵۰۶۷  ۲۸................................................................................................................................  مازندان

  ۱۳۰۰۰  ۵۷  ۳۷۸۹  ۲۲................................................................................................................................  مركزي

  ۷۹۵۱  ۲۷۳  ۲۱۴۷  ۱۲................................................................................................................................   هرمزگان

  ۲۲۸۱۸  ۵۴  ۴۲۷۹  ۲۲................................................................................................................................  همدان

  ۳۴۵۱۹  ۸۱۶  ۱۰۸۷۵  ۳۸................................................................................................................................  يزد
  .باشد مي اجرا دست در و فعال غير فعال، هاي تعاوني شامل) ۱

  ).پ. ر. (اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -  مأخذ
  . راهبردي اطالعات و مرکزآمار. اشتغال و آفريني کار توسعه معاونت.اجتماعي رفاه و تعاون،کار وزارت -        




