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مقدمه
در اين فصل اطالعات مربوط به بانك و بيمه و شركت هاي
تعاوني اعتبار فعال آورده شده است كه در زير به تاريخچه
فعاليت آماري و روش گردآوري اطالعات آنها اشاره مي شود.

اعالم شدند اما رفته رفته تأسيس موسسه هاي مالي اعتباري
از سال  1011زمينه ساز تأسيس بانك هاي خصوصي شدند.
نهايتاً بانك مركزي در اسفند  1011موافقت خود را با تأسيس
بانك هاي خصوصي اعالم كرد.

جمعآوري آمارهاي پولي و بانكي كشور با تأسيس بانك ملي
ايران در سال 1001شروع شد و از سال  ،1015با تأسيس
اداره آمار و بررسيهاي اقتصادي در اين بانك گسترش يافت.
در ابتداي تأسيس بانك عالوه بر شعبه مركزي ،دو شعبه در
بازار تهران و بندر بوشهر تأسيس گرديد پس از تشكيل بانك
مركزي ايران در سال  ،1001اين وظيفه به بانك مذكور
واگذار شد .اطالعات و آمار مندرج در اين فصل ،شامل تعداد
واحدهاي بانكي ،تعداد و مبلغ انواع سپردهها ،تعداد و مانده
تسهيالت پرداختي بانكها به بخش غيردولتي ،مانده بدهي
بخش غيردولتي به بانكها ميباشد كه از بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران اخذ گرديده است .اطالعات مربوط به
حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي شركتهاي بيمه دولتي
و خصوصي ،از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
جمع آوري و در اين فصل ارائه شده است.
قابل ذكر است كه ،پس از انقالب  1041تمامي بانك هاي
خصوصي در ايران بر اساس اصل  55قانون اساسي ،دولتي

 -2بيمه:

 -6پول و بانك:

شركت سهامي بيمه ايران در سال  1015تأسيس شد.
جمعآوري آمارهاي مربوط به بيمه ،با تشكيل اداره آمار و
اطالعات در شركت مذكور ،از سال  1001شروع شد .اين اداره
پس از تغيير و تحوالتي چند ،در سال  1054تجديد سازمان
يافت و با امكانات گستردهتري به جمعآوري آمارهاي بيمه در
كشور پرداخت.
در سال  ،1040بيمه مركزي ايران با هدف هدايت و نظارت
فعاليتهاي بيمه تأسيس گرديد و تهيه و انتشار آمارهاي بيمه
به اداره آمار اين سازمان واگذار شد .در حال حاضر ،آمارهاي
مربوط به حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي شركتهاي
بيمه دولتي و خصوصي توسط بيمه مركزي جمهوري اسالمي
ايران ،با استفاده از اسناد و مدارك شركتهاي مختلف بيمه،
جمعآوري و منتشر ميشود.

 -9ساير فعاليت هاي مالي:
عالوه بر موارد فوق ،فعاليتهايي توسط شركتهاي تعاوني
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اعتبار ،براي تأمين نيازهاي مالي اعضاي اين شركتها انجام
ميشود كه آمارهاي مربوط به آن ،به صورت ثبتي از اداره كل
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان دريافت و منتشر شده است.
بهعالوه فعاليتهايي توسط صندوقهاي قرضالحسنه و ساير
مؤسسات اعتباري انجام ميشود كه اطالعات آماري آنها،
تاكنون بهطور جامع جمعآوري نشده است.

تعاريف مفاهيم

تسهيالت اعطايي به بخش غيردولتي :تسهيالتي است كه
بانكها از طريق قراردادهاي مختلف اسالمي به موجب قانون
عمليات بانكي بدون ربا و آييننامههاي مصوب ،از ابتداي سال
 1010به بخش غيردولتي اعطا ميكنند .اين قراردادها
عبارتند از :مشاركت حقوقي ،مشاركت مدني ،فروش اقساطي،
سرمايهگذاري مستقيم ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات ،جعاله،
معامالت سلف ،اجاره به شرط تمليك ،قرضالحسنه و خريد
دين.

عمليات بانكي :عبارت است از قبول سپرده ،اعطاي

مشاركت حقوقي :عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه

تسهيالت بانكي ،معامالت برات و سفته ،معامالت ارزي،
عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار ،نقل و انتقال وجوه در
داخل كشور و نظاير آن طبق قانون.

شركتهاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شركت
هاي سهامي موجود است.

واحد بانكي :عبارت است از شعبه ،نمايندگي و باجه.
سيستم بانكي :بـه مجمــوعـه بانـكهاي دولتـي ،غيـر
دولتـي ،مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران اطالق ميشود.

فروش اقساطي :عبارت است از واگذاري (عين) به بهاي
معلوم به غير ،به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به
اقساط مساوي و غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي
معين دريافت گردد.
سرمايهگذاري مستقيم :عبارت است از تأمين سرمايه الزم

بانك هاي تجاري دولتي :شامل بانك ملي ايران ،سپه و

براي اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي
توسط بانكها بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي غير
بانكي.

ايران ،صنعت و معدن ،كشاورزي ،مسـكن و توسـعه تعـاون
مي باشد.

مضاربه :قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين

پست بانك مي باشد.
بانك هاي تخصصي دولتي :شـامل بانـك توسـعه صـادرات

بانك هاي غيردولتي :شامل اقتصاد نوين ،پارسيان،
كارآفرين ،سامان ،پاسارگاد ،سرمايه ،سينا ،شهر ،دي ،انصار،
تجارت ،رفاه كارگران ،صادرات ايران ،ملت ،حكمت ايرانيان،
گردشگري،ايران زمين ،قوامين ،خاورميانه ،آينده،قرض الحسنه
رسالت.
بخش دولتي :به دولت ،شركتها ،مؤسسات دولتي و

(مالك) عهدهدار تأمين سرمايه (نقدي) ميشود ،با قيد اينكه
طرف ديگر (عامل) با سرمايه مزبور تجارت كند و در سود
حاصله هر دو طرف شريك باشند.
جعاله :عبارت است از التزام شخص (جاعل يا كارفرما) به
اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين
طبق قرارداد .طرفي كه عمل را انجام ميدهد عامل يا پيمانكار
ناميده ميشود.

شهرداري ها اطالق ميشود.

معامالت سلف :منظور از معامالت سلف ،پيش خريد نقدي

بخش غيردولتي :شامل بخش خصوصي ،نهادهاي انقالب

محصوالت توليدي به قيمت معين است.

اسالمي و بعضي از شركتهاي تحت پوشش وزارتخانهها
ميباشد.

قرضالحسنه :عقدي است كه به موجب آن بانكها مبلغ

تسهيالت اعطايي به بخش دولتي :تسهيالتي است كه
سيستم بانكي در اختيار دولت ،شركتها ،موسسات دولتي و
شهرداري ها قرار ميدهد .اين تسهيالت ميتواند به صورت
خريد اوراق بهادار دولتي (اسناد خزانه و اوراق قرضه) يا
اعتبارات مستقيم باشد.
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معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقيقي يا
حقوقي به قرض واگذار مينمايند.
سپردههاي بخش غيردولتي :سپردههايي است كه به وسيله
اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي طبق ضوابطي به بانكها
سپرده ميشود.
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سپردهها و وجوه بخش دولتي :مجموع سپردههايي است

شعبه :واحد سازماني وابسته و تابع شركت بيمه است كه به

كه وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي نزد سيستم
بانكي نگاه ميدارند.

عرضه خدمات بيمه اي مي پردازد.

سپردههاي جاري (ديداري) :به سپردههايي اطالق ميشود
كه بانك در برابر دارنده آن متعهد است به محض رويت چك
از طرف او وجه سپرده را به ميزاني كه در چك قيد شده است
بپردازد.
سپردههاي قرضالحسنه پس انداز :به سپردههايي اطالق
ميشود كه سودي به آنها تعلق نميگيرد ،ولي طبق قانون،
بانكها ميتوانند به منظور جذب و تجهيز اين گونه سپردهها،
به قيد قرعه جوايز ثابت نقدي و يا غيرنقدي به سپردهگذاران
اعطا كنند.
سپردههاي سرمايهگذاري مدت دار :به

نمايندگي بيمه :طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه،
شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مجاز به عرضه خدمات
بيمه اي در داخل كشور به نمايندگي از سوي شركت بيمه
طرف قرارداد خواهد بود.
كارگزار بيمه (دالل رسمي بيمه) :طبق مقررات مصوب
شوراي عالي بيمه ،شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در
مقابل دريافت كارمزد ،واسطه معامالت بيمه اي بين بيمه گذار
و بيمه گر است.
شركت تعاوني :رجوع كنيد به فصل  -5كشاورزي ،جنگلداري
و شيالت.

سپرده هايي

شركتهاي تعاوني اعتبار :شركتهايي هستند كه تأمين

اطالق ميشود كه بانكها به صورت سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاه مدت يا بلند مدت از مردم قبول ميكنند .بانكها در
مورد سپردههاي سرمايهگذاري مدت دار فقط به عنوان وكيل
سپردهگذار عمل ميكنند و منافع حاصل از اين سپردهها طبق
عقود اسالمي مورد استفاده قرار ميگيرد ،منافع بر اساس عقد
قراردادي ،بين سپرده گذار و بانك تقسيم مي شود.

نيازهاي مالي اعضاي تحت پوشش در قالب پرداخت انواع وام را
بر عهده دارند و شامل شركتهاي تعاوني اعتبار كارمندي،
اعتبار كارگري و اعتبار آزاد (ساير) مي باشند.

بيمه :عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در
ازاي دريافت وجه از طرف ديگر ،در صورت وقوع يا بروز
حادثه ،خسارت وارده بر وي را جبران كند يا وجه معيني را
بپردازد .متعهد را بيمهگر(شركت) ،طرف تعهد را بيمهگذار
(فرد يا مؤسسه) و وجه پرداختي را حق بيمه مينامند.
حق بيمه توليدي :حق بيمه مربوط به بيمه نامه هاي
صادرشده در سال مورد بررسي اعم از آنكه اعتبار آنها به پايان
رسيده يا نرسيده باشد ،اين مبالغ در بيمه هاي غير زندگي بر
مبناي حق بيمه صادره و در بيمه هاي زندگي بر مبناي حق
بيمه هاي وصولي (دريافتي) لحاظ مي گردد.
خسارت پرداختي :خسارتهايي كه طي دوره مورد بررسي
توسط شركتهاي بيمه پرداخت شده است ،خسارت پرداختي
ناميده مي شود.

گزيده اطالعات
در سال  ،1011از مجموع  5010شعب بانك ها و موسسات
اعتباري استان 340 ،شعبه آن مربوط به بانك هاي تجاري،
 013شعبه بانك هاي تخصصي 1132 ،شعبه مربوط به بانك
هاي خصوصي و  1121شعبه مربوط به موسسات اعتباري
مي باشد .همچنين از مجموع  0411111ميليارد ريال
تسهيالت پرداختي 3/4 ،درصد را بانك هاي تجاري5/1 ،
درصد را بانك هاي تخصصي 21/2 ،درصد را بانك هاي
خصوصي شده و  41/1درصد را بانك هاي خصوصي و
موسسات اعتباري پرداخت كرده اند كه به ترتيب شامل
 240413هزار مورد 114141 ،هزار مورد 142111 ،هزارمورد
و  1102303هزار مورد تسهيالت مي باشد.
در همين سال بيش از  151301ميليارد ريال حق بيمه عايد
شده و حدود  11100ميليارد ريال خسارت پرداختي توسط
شركتهاي بيمه استان وجود داشته است.
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