
۱   (هزار ميليارد ريال)                                 
مانده در پايان

داراييها:
۰,۴۱۵,۶۰,۰۲۵,۹-۵۰۵۶,۹۵۰۳۵,۳۵۸۲۳,۰۵۸۲۳,۵۷۳۲۹,۰داراييهاي خارجي
دولت بخش ۱۱۰۹بده ۶۱۴۶۶ ۰۱۷۳۸ ۶۲۱۹۷ ۵۲۵۸۳ ۳۳۲ ۱۱۸ ۶۲۶ ۴۱۷ ۶

      درصد تغيير

خالصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي   ( ۱) 

۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶ ۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶

۱۱۰۹,۶۱۴۶۶,۰۱۷۳۸,۶۲۱۹۷,۵۲۵۸۳,۳۳۲,۱۱۸,۶۲۶,۴۱۷,۶بدهي بخش دولتي
۸۸۶,۶۱۱۸۸,۴۱۴۳۵,۴۱۸۵۷,۹۲۲۹۱,۲۳۴,۰۲۰,۸۲۹,۴۲۳,۳دولت(۲)

۱۴,۰-۲۲۳,۰۲۷۷,۶۳۰۳,۲۳۳۹,۶۲۹۲,۱۲۴,۵۹,۲۱۲,۰شركتها و موسسات دولتي
۵۴۰۸,۲۶۳۰۹,۱۷۳۶۲,۲۹۱۷۷,۲۱۰۹۱۸,۵۱۶,۷۱۶,۷۲۴,۷۱۹,۰بدهي بخش غيردولتي

۴۴۷۹,۷۵۷۰۸,۰۷۶۶۷,۹۸۲۹۸,۴۱۰۳۰۴,۷۲۷,۴۳۴,۳۸,۲۲۴,۲ساير داراييها

۱۶۰۵۴,۳۱۸۵۱۸,۴۲۲۵۹۱,۷۲۵۴۹۶,۶۳۱۱۳۵,۵۱۵,۳۲۲,۰۱۲,۹۲۲,۱جمع

۱۸۹۱,۴۲۲۵۴,۱۲۷۵۰,۷۳۲۷۳,۷۴۲۸۰,۶۱۹,۲۲۲,۰۱۹,۰۳۰,۸اقالم زير خط زير م

۱۷۹۴۵,۶۲۰۷۷۲,۶۲۵۳۴۲,۴۲۸۷۷۰,۳۳۵۴۱۶,۱۱۵,۸۲۲,۰۱۳,۵۲۳,۱جمع كل

بدهيها:
۶۳۹۵,۵۷۸۲۳,۹۱۰۱۷۲,۸۱۲۵۳۳,۹۱۵۲۹۹,۸۲۲,۳۳۰,۰۲۳,۲۲۲,۱نقدينگي

۱۱۹۶,۰۱۲۰۷,۶۱۳۶۷,۰۱۶۳۰,۳۱۹۴۶,۷۱,۰۱۳,۲۱۹,۳۱۹,۴پول
۵۱۹۹,۵۶۶۱۶,۳۸۸۰۵,۸۱۰۹۰۳,۶۱۳۳۵۳,۱۲۷,۲۳۳,۱۲۳,۸۲۲,۵شبه پول

۳,۳۲۰,۸-۱۷,۵-۶۲۵,۶۷۷۰,۱۶۳۵,۵۶۱۴,۴۷۴۲,۴۲۳,۱وامها و سپرده هاي بخش دولتي ي و ش ب ي پر و ه و
۴,۵۲۳,۵-۱۸,۵-۵۹۴,۱۷۲۸,۵۵۹۳,۴۵۶۶,۷۶۹۹,۶۲۲,۶دولت

۱۰,۳-۳۱,۵۴۱,۶۴۲,۱۴۷,۷۴۲,۸۳۲,۱۱,۲۱۳,۳شركتها و موسسات دولتي
۹,۵-۱۲,۷-۴,۰۷,۰-۸۰۰,۱۷۶۸,۱۸۲۱,۸۷۱۷,۲۶۴۹,۰حساب سرمايه

وامها و اعتبارات دريافتي
۱,۴۳۴,۹-۰,۵۱۱,۶-۳۰۲۲,۸۳۰۰۸,۶۳۳۵۸,۷۳۳۱۰,۹۴۴۶۶,۵از خارج و سپرده هاي ارزي
وديعه ثبت سفارش كاالهاي

۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰⍬⍬⍬⍬بخش غير دولتي ي و ير ش ⍬⍬⍬⍬ب
پيش پرداخت اعتبارات اسنادي

۸۴,۰۲۵,۰-۵۲,۸-۳,۰۵,۳۲,۵۰,۴۰,۵۷۶,۷بخش دولتي
۵۲۰۷,۲۶۱۴۲,۴۷۶۰۰,۴۸۳۱۹,۸۹۹۷۷,۳۱۸,۰۲۳,۷۹,۵۱۹,۹ساير بدهيها

۱۶۰۵۴,۳۱۸۵۱۸,۴۲۲۵۹۱,۷۲۵۴۹۶,۶۳۱۱۳۵,۵۱۵,۳۲۲,۰۱۲,۹۲۲,۱جمع

۱۸۹۱,۴۲۲۵۴,۱۲۷۵۰,۷۳۲۷۳,۷۴۲۸۰,۶۱۹,۲۲۲,۰۱۹,۰۳۰,۸اقالم زير خط

كل ۱۷۹۴۵جمع ۶۲۰۷۷۲ ۶۲۵۳۴۲ ۴۲۸۷۷۰ ۳۳۵۴۱۶ ۱۱۵ ۸۲۲ ۰۱۳ ۵۲۳ ۱ ۱۷۹۴۵,۶۲۰۷۷۲,۶۲۵۳۴۲,۴۲۸۷۷۰,۳۳۵۴۱۶,۱۱۵,۸۲۲,۰۱۳,۵۲۳,۱جمع كل

۲-شامل اوراق مشارکت بخش دولتي مي باشد.

۱-شامل بانك مركزي و بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي مي باشد و شامل شعب خارج بانكهاي تجاري نمي باشد. همچنين آمار مربوط به پايان سال ۱۳۹۴ براساس آخرين آمار موجود مورد 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانتجديد نظر قرار گرفته است.

دايره آمارهاي پولي   - اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي 



۲   (هزار ميليارد ريال)                                       
مانده در پايان

داراييها:
خارجي ۳,۵۲۰,۱-۳۰۱۴,۲۳۱۲۶,۲۳۵۱۷,۵۳۳۹۴,۱۴۰۷۷,۶۳,۷۱۲,۵داراييهاي

۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶

خالصه داراييها و بدهيهاي بانك مركزي   ( ۱) 
      درصد تغيير

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲

۳داراييهاي خارجي ۱۴ ۲۳۱۲۶ ۲۳۵۱۷ ۵۳۳۹۴ ۱۴ ۷۷ ۶۳ ۷۱۲ ۵۳ ۵۲ ۱
۴۳,۳-۱۱,۴۱۹,۱۶۳,۷-۲۹,۰۲۵,۷۳۰,۶۵۰,۱۲۸,۴اسكناس و مسكوك
۸,۸-۳۴۹,۹۴۲۵,۷۵۲۰,۳۵۷۶,۱۵۲۵,۲۲۱,۷۲۲,۲۱۰,۷بدهي بخش دولتي

۲,۸-۱۵۸,۳۱۸۳,۶۲۴۴,۱۲۷۳,۸۲۶۶,۲۱۶,۰۳۳,۰۱۲,۲دولت

۱۴,۳-۱۹۱,۷۲۴۲,۱۲۷۶,۲۳۰۲,۳۲۵۹,۰۲۶,۳۱۴,۱۹,۴شركتها و موسسات دولتي

۲,۵۱۹,۲۳۲,۴-۶۰۲,۶۸۵۸,۰۸۳۶,۳۹۹۶,۹۱۳۲۰,۳۴۲,۴بدهي بانكها
#۱۵,۴۲۰,۴۲۲,۲۲۹,۷۲۰۳,۴۳۲,۵۸,۸۳۳,۸سايرداراييها

۴۰۱۱,۲۴۴۵۶,۰۴۹۲۶,۹۵۰۴۶,۹۶۱۵۴,۹۱۱,۱۱۰,۶۲,۴۲۲,۰جمع

۱۸,۹۱۵۴,۴-۲۲,۶-۱۴,۰۱۶,۴۱۲,۷۱۰,۳۲۶,۲۱۷,۱اقالم زير خط

۴۰۲۵,۲۴۴۷۲,۵۴۹۳۹,۶۵۰۵۷,۲۶۱۸۱,۱۱۱,۱۱۰,۴۲,۴۲۲,۲جمع كل

بدهيها:
۴۲۰,۹۴۴۷,۵۴۸۷,۶۵۳۵,۱۵۶۲,۹۶,۳۹,۰۹,۷۵,۲اسكناس و مسكوك

خا ۳۳۴ا ۱۳۵۱ ۷۳۷۱ ۹۳۹۳ ۳۴۴۲ ۷۵ ۳۵ ۷۵ ۸۱۲ ۶ ۳۳۴,۱۳۵۱,۷۳۷۱,۹۳۹۳,۳۴۴۲,۷۵,۳۵,۷۵,۸۱۲,۶در دست اشخاص

۵۷,۸۷۰,۱۸۵,۱۹۱,۷۹۱,۸۲۱,۳۲۱,۴۷,۸۰,۱نزد بانكها

۴۳,۳-۱۱,۴۱۹,۱۶۳,۷-۲۹,۰۲۵,۷۳۰,۶۵۰,۱۲۸,۴نزد بانك مركزي

۷۹۳,۰۸۸۹,۷۱۰۷۶,۶۱۳۱۳,۳۱۶۰۵,۳۱۲,۲۲۱,۰۲۲,۰۲۲,۲سپرده بانكها و موسسات اعتباري 

۶۷۷,۹۸۵۰,۴۱۰۱۹,۶۱۲۵۳,۹۱۵۴۳,۴۲۵,۴۱۹,۹۲۳,۰۲۳,۱قانوني   

۶۵,۹۴۵,۰۴,۲۴,۲-۱۱۵,۱۳۹,۳۵۷,۰۵۹,۴۶۱,۹ديداري (۲)

۱۳,۸۱۰,۵۲۵,۹-۳۱۱,۲۳۹۲,۴۳۳۸,۱۳۷۳,۵۴۷۰,۱۲۶,۱سپرده هاي بخش دولتي

۱۵,۶۱۰,۱۳۱,۲-۲۷۹,۷۳۵۰,۸۲۹۶,۰۳۲۵,۸۴۲۷,۳۲۵,۴دولت

۱۰,۳-۳۱,۵۴۱,۶۴۲,۱۴۷,۷۴۲,۸۳۲,۱۱,۲۱۳,۳شركتها و موسسات دولتي

۷۱,۸۷۶,۱۸۲,۶۸۹,۵۱۰۶,۶۶,۰۸,۵۸,۴۱۹,۱حساب سرمايه ( ۳) 
۷,۱۳۰,۰-۱۳۳۶,۰۱۵۴۱,۵۱۵۸۱,۱۱۴۶۹,۵۱۹۱۰,۳۱۵,۴۲,۶بدهيهاي ارزي

وديعه ثبت سفارش كاالهاي
۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰⍬⍬⍬⍬بخش غير دولتي

پيش پرداخت اعتبارات اسنادي
۸۴,۰۲۵,۰-۵۲,۸-۳,۰۵,۳۲,۵۰,۴۰,۵۷۶,۷بخش دولتي
۶,۸۱۸,۵-۱۰۷۵,۳۱۱۰۳,۵۱۳۵۸,۴۱۲۶۵,۶۱۴۹۹,۲۲,۶۲۳,۱ساير بدهيها

۴۰۱۱,۲۴۴۵۶,۰۴۹۲۶,۹۵۰۴۶,۹۶۱۵۴,۹۱۱,۱۱۰,۶۲,۴۲۲,۰جمع

۱۸,۹۱۵۴,۴-۲۲,۶-۱۴,۰۱۶,۴۱۲,۷۱۰,۳۲۶,۲۱۷,۱اقالم زير خط

۴۰۲۵,۲۴۴۷۲,۵۴۹۳۹,۶۵۰۵۷,۲۶۱۸۱,۱۱۱,۱۱۰,۴۲,۴۲۲,۲جمع كل

۲-شامل سپرده هاي ارزي ديداري بانکها نزد بانک مرکزي مي باشد. 

۳-شامل اندوخته قانوني و احتياطي نيز مي باشد.

۱- آمار مربوط به پايان سال ۱۳۹۴ براساس آخرين آمار موجود مورد تجديد نظر قرار گرفته است.

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
دايره آمارهاي پولي    -اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي 



۳   (هزار ميليارد ريال)                                      
مانده در پايان

داراييها:
۶,۵۲۰,۸۵,۴۳۳,۸-۲۰۴۲,۷۱۹۰۹,۱۲۳۰۵,۵۲۴۲۹,۴۳۲۵۱,۴داراييهاي خارجي

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶

خالصه داراييها و بدهيهاي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي ( ۱)  
      درصد تغيير

رجي ي ييه ۲ر ۴۲,۷۱۹ ۹,۱۲۳ ۵,۵۲۴۲۹,۴۳۲۵۱,۴
۵۷,۸۷۰,۱۸۵,۱۹۱,۷۹۱,۸۲۱,۳۲۱,۴۷,۸۰,۱اسكناس و مسكوك

۷۹۳,۰۸۸۹,۷۱۰۷۶,۶۱۳۱۳,۳۱۶۰۵,۳۱۲,۲۲۱,۰۲۲,۰۲۲,۲سپرده نزد بانك مركزي
۶۷۷,۹۸۵۰,۴۱۰۱۹,۶۱۲۵۳,۹۱۵۴۳,۴۲۵,۴۱۹,۹۲۳,۰۲۳,۱قانوني   

۶۵,۹۴۵,۰۴,۲۴,۲-۱۱۵,۱۳۹,۳۵۷,۰۵۹,۴۶۱,۹ديداري  (۲)
۷۵۹,۶۱۰۴۰,۳۱۲۱۸,۳۱۶۲۱,۴۲۰۵۸,۱۳۷,۰۱۷,۱۳۳,۱۲۶,۹بدهي بخش دولتي

(۳) ۷۲۸,۳۱۰۰۴,۸۱۱۹۱,۳۱۵۸۴,۱۲۰۲۵,۰۳۸,۰۱۸,۶۳۳,۰۲۷,۸دولت  
۱۱,۳-۲۳,۹۳۸,۱-۳۱,۳۳۵,۵۲۷,۰۳۷,۳۳۳,۱۱۳,۴شركتها و موسسات دولتي
دولت غي بخش ۵۴بده ۸ ۲۶۳ ۹ ۱۷۳۶۲ ۲۹۱۷۷ ۲۱ ۹۱۸ ۵۱۶ ۷۱۶ ۷۲۴ ۷۱۹ ۰ ۵۴۰۸,۲۶۳۰۹,۱۷۳۶۲,۲۹۱۷۷,۲۱۰۹۱۸,۵۱۶,۷۱۶,۷۲۴,۷۱۹,۰بدهي بخش غيردولتي

۲۹۸۱,۹۳۸۴۴,۱۵۶۱۷,۱۵۸۱۶,۷۷۰۵۵,۵۲۸,۹۴۶,۱۳,۶۲۱,۳ساير داراييها

۱۲۰۴۳,۱۱۴۰۶۲,۴۱۷۶۶۴,۸۲۰۴۴۹,۷۲۴۹۸۰,۶۱۶,۸۲۵,۶۱۵,۸۲۲,۲جمع

۱۸۷۷,۴۲۲۳۷,۷۲۷۳۸,۰۳۲۶۳,۴۴۲۵۴,۴۱۹,۲۲۲,۴۱۹,۲۳۰,۴اقالم زير خط

۱۳۹۲۰,۴۱۶۳۰۰,۱۲۰۴۰۲,۸۲۳۷۱۳,۱۲۹۲۳۵,۰۱۷,۱۲۵,۲۱۶,۲۲۳,۳جمع كل

بدهيها:
دولت غير بخش ۶سپردههاي ۶۱ ۴۷۴۷۲ ۲۹۸ ۹۱۲۱۴ ۶۱۴۸۵۷ ۱۲۳ ۳۳۱ ۲۲۳ ۹۲۲ ۴ ۶۰۶۱,۴۷۴۷۲,۲۹۸۰۰,۹۱۲۱۴۰,۶۱۴۸۵۷,۱۲۳,۳۳۱,۲۲۳,۹۲۲,۴سپرده هاي بخش غير دولتي

۰,۷۱۶,۳۲۴,۳۲۱,۶-۸۶۱,۹۸۵۵,۹۹۹۵,۱۱۲۳۷,۰۱۵۰۴,۰ديداري
۴۷۵۶,۹۶۱۰۰,۹۸۱۸۷,۴۱۰۱۲۳,۱۱۲۳۳۹,۱۲۸,۳۳۴,۲۲۳,۶۲۱,۹سرمايه گذاري مدت دار

(۴) ۳۳۸,۵۳۹۰,۹۴۶۹,۸۶۰۲,۹۸۰۱,۹۱۵,۵۲۰,۲۲۸,۳۳۳,۰قرض الحسنه
۱۰۴,۱۱۲۴,۵۱۴۸,۶۱۷۷,۶۲۱۲,۱۱۹,۶۱۹,۴۱۹,۵۱۹,۴ساير

۲,۵۱۹,۲۳۲,۴-۶۰۲,۶۸۵۸,۰۸۳۶,۳۹۹۶,۹۱۳۲۰,۳۴۲,۴بدهي به بانك مركزي
۱۹,۰۱۳,۰-۲۱,۳-۳۱۴,۴۳۷۷,۷۲۹۷,۴۲۴۰,۹۲۷۲,۳۲۰,۱وامها و سپرده ها ي بخش دولتي ( ۵) 

۱۳,۶-۱۵,۱-۵,۰۶,۸-۷۲۸,۳۶۹۲,۰۷۳۹,۲۶۲۷,۷۵۴۲,۴حساب سرمايه
۱۳,۰۲۱,۲۳,۶۳۸,۸-۱۶۸۶,۸۱۴۶۷,۱۱۷۷۷,۶۱۸۴۱,۴۲۵۵۶,۲وامها و سپرده هاي ارزي

۲۶۴۹,۵۳۱۹۵,۴۴۲۱۳,۴۴۶۰۲,۲۵۴۳۲,۳۲۰,۶۳۱,۹۹,۲۱۸,۰ساير بدهيها

۱۲۰۴۳,۱۱۴۰۶۲,۴۱۷۶۶۴,۸۲۰۴۴۹,۷۲۴۹۸۰,۶۱۶,۸۲۵,۶۱۵,۸۲۲,۲جمع

۱۸۷۷,۴۲۲۳۷,۷۲۷۳۸,۰۳۲۶۳,۴۴۲۵۴,۴۱۹,۲۲۲,۴۱۹,۲۳۰,۴اقالم زير خط

۱۳۹۲۰,۴۱۶۳۰۰,۱۲۰۴۰۲,۸۲۳۷۱۳,۱۲۹۲۳۵,۰۱۷,۱۲۵,۲۱۶,۲۲۳,۳جمع كل

۱-شامل شعب خارج بانكهاي تجاري نمي باشد. 

ميباشد. نيز مرکزي بانک نزد بانکها ديداري ارزي سپردههاي ۲-شامل
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

اقتصادي سياستهاي و بررسيها پولي-اداره آمارهاي دايره شامل سپرده هاي ارزي ديداري بانکها نزد بانک مرکزي نيز مي باشد. ۲

۳-شامل اوراق مشاركت بخش دولتي مي باشد .

۴-با توجه به اينکه سپرده های قرض الحسنه شامل سپرده هاي صندوق پس انداز بانک مسکن نيز مي باشد و مصارف مربوط به صندوق مذکور قبال به منظور کمک به حوزه مسکن در بانک مسکن اختصاص داده شده است، در بررسی منابع و مصارف قرض الحسنه بايستی اين منابع را از کل سپرده های 
قرض الحسنه خارج و پس از آن نسبت به نحوه مصرف منابع قرض الحسنه (پس از کسر منابع مسدود) قضاوت نمود.

۵-بخش عمده اي از سپرده هاي دولت نزد شبكه بانكي مربوط به مانده سپرده های حساب ذخيره ارزي و سپرده هاي ريالي صندوق توسعه ملي بوده است.

دايره آمارهاي پولي    اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي 



۴   (هزار ميليارد ريال)                              
مانده در پايان

داراييها:
۲۰۷,۸۲۷۱,۶۳۴۴,۱۳۵۲,۵۵۰۱,۵۳۰,۷۲۶,۷۲,۴۴۲,۳داراييهاي خارجي

ك ك كنا ۱۶ا ۴۲۱ ۱۲۸ ۳۲۷ ۷۲۶ ۵۲۸ ۷۳۴ ۱۲ ۱۴ ۳

۱۳۹۶۱۳۹۳

      درصد تغيير

خالصه داراييها و بدهيهاي بانكهاي تجاري ( ۱)  

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶ ۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵

۴,۳-۲,۱-۱۶,۴۲۱,۱۲۸,۳۲۷,۷۲۶,۵۲۸,۷۳۴,۱اسكناس و مسكوك
۶,۳۲۰,۴۳۲,۲۳۲,۷-۱۷۲,۴۱۶۱,۶۱۹۴,۶۲۵۷,۲۳۴۱,۴سپرده نزد بانك مركزي 

۱۳۲,۸۱۵۳,۲۱۶۹,۴۲۲۴,۳۳۰۹,۰۱۵,۴۱۰,۶۳۲,۴۳۷,۸قانوني 
(۲) ۱,۵-۷۸,۸۲۰۰,۰۳۰,۶-۳۹,۶۸,۴۲۵,۲۳۲,۹۳۲,۴ديداري

۲۲۲,۷۲۹۷,۳۳۳۷,۰۴۳۶,۲۵۷۶,۶۳۳,۵۱۳,۴۲۹,۴۳۲,۲بدهي بخش دولتي
(۳) ۲۰۷,۱۲۷۳,۴۳۲۳,۰۴۲۳,۵۵۵۸,۰۳۲,۰۱۸,۱۳۱,۱۳۱,۸دولت 

۹,۳۴۶,۵-۴۱,۴-۱۵,۶۲۳,۹۱۴,۰۱۲,۷۱۸,۶۵۳,۲شركتها و موسسات دولتي
۸۶۴,۰۹۶۳,۹۱۱۴۲,۵۱۴۰۵,۰۱۷۴۶,۶۱۱,۶۱۸,۵۲۳,۰۲۴,۳بدهي بخش غيردولتي

۶۳۰,۹۷۳۲,۳۱۰۰۱,۴۱۲۴۰,۷۱۶۰۶,۹۱۶,۱۳۶,۷۲۳,۹۲۹,۵ساير داراييها

۲۱۱۴,۲۲۴۴۷,۸۳۰۴۷,۹۳۷۱۹,۳۴۷۹۹,۵۱۵,۸۲۴,۵۲۲,۰۲۹,۰جمع

۱۲,۰۳۶,۰-۱۸۳,۸۱۸۹,۴۴۰۰,۷۳۵۲,۶۴۷۹,۴۳,۰۱۱۱,۶اقالم زير خط

۲۲۹۷,۹۲۶۳۷,۳۳۴۴۸,۶۴۰۷۱,۹۵۲۷۸,۹۱۴,۸۳۰,۸۱۸,۱۲۹,۶جمع كل

بدهيها:
۱۱۲۸,۸۱۳۸۵,۹۱۷۲۶,۳۲۲۷۲,۲۳۰۲۱,۸۲۲,۸۲۴,۶۳۱,۶۳۳,۰سپرده هاي بخش غيردولتي

۲۱۱,۰۲۱۹,۳۲۳۲,۷۲۶۶,۴۳۳۴,۶۳,۹۶,۱۱۴,۵۲۵,۶ديداري
۸۰۶,۳۱۰۳۲,۸۱۳۳۴,۰۱۸۱۳,۵۲۴۴۰,۲۲۸,۱۲۹,۲۳۵,۹۳۴,۶سرمايه گذاري مدت دار

۸۱,۳۹۷,۳۱۱۵,۵۱۳۸,۴۱۸۳,۵۱۹,۷۱۸,۷۱۹,۸۳۲,۶قرض الحسنه
۳۰,۲۳۶,۵۴۴,۱۵۳,۹۶۳,۵۲۰,۹۲۰,۸۲۲,۲۱۷,۸ساير

۶۲,۵-۱۳,۴-۲۶,۶۵۹,۱۱۳۸,۸۱۲۰,۲۴۵,۱۱۲۲,۲۱۳۴,۹بدهي به بانك مركزي 
۳۸,۴۲۳,۱-۹۸,۱۱۱۹,۸۱۳۱,۴۸۱,۰۹۹,۷۲۲,۱۹,۷وامها و سپرده هاي بخش دولتي ( ۴) 

۰,۶-۲,۸۴۰,۲-۳۸,۷-۱۶۶,۱۱۰۱,۸۹۹,۰۱۳۸,۸۱۳۸,۰حساب سرمايه
۱۴۹,۲۱۶۹,۷۱۹۴,۷۲۵۵,۸۳۷۶,۷۱۳,۷۱۴,۷۳۱,۴۴۷,۳وامها و سپرده هاي ارزي

۵۴۵,۳۶۱۱,۲۷۵۷,۷۸۵۱,۳۱۱۱۸,۲۱۲,۱۲۴,۰۱۲,۴۳۱,۴ساير بدهيها

۲۱۱۴,۲۲۴۴۷,۸۳۰۴۷,۹۳۷۱۹,۳۴۷۹۹,۵۱۵,۸۲۴,۵۲۲,۰۲۹,۰جمع

۱۲,۰۳۶,۰-۱۸۳,۸۱۸۹,۴۴۰۰,۷۳۵۲,۶۴۷۹,۴۳,۰۱۱۱,۶اقالم زير خط

۲۲۹۷,۹۲۶۳۷,۳۳۴۴۸,۶۴۰۷۱,۹۵۲۷۸,۹۱۴,۸۳۰,۸۱۸,۱۲۹,۶جمع كل

۱-شامل شعب خارج بانكهاي تجاري نمي باشد. 

۲-شامل سپرده هاي ارزي ديداري بانکها نزد بانک مرکزي مي باشد.

۳-شامل اوراق مشاركت بخش دولتي مي باشد.

۴-بخش عمده اي از سپرده هاي دولت نزد شبكه بانكي مربوط به  مانده سپرده های حساب ذخيره ارزي و سپرده هاي ريالي صندوق توسعه ملي بوده است. 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
دايره آمارهاي پولي     -اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي 



۵   (هزار ميليارد ريال)                                   
مانده در پايان

داراييها:
۲۱,۱۲۹,۵۲۳,۴۲۱,۶-۴۹۹,۷۳۹۴,۳۵۱۰,۶۶۳۰,۲۷۶۶,۶داراييهاي خارجي

ك ك كنا ۶ا ۹۸ ۲۱۰ ۴۱۱ ۵۱۲ ۲۱۸ ۸۲۶ ۸۱ ۶۶ ۱

۱۳۹۶

خالصه داراييها و بدهيهاي بانكهاي تخصصي  
      درصد تغيير

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵

۶,۹۸,۲۱۰,۴۱۱,۵۱۲,۲۱۸,۸۲۶,۸۱۰,۶۶,۱اسكناس و مسكوك
۶۳,۵۷۵,۱۷۷,۵۸۴,۷۱۱۴,۵۱۸,۳۳,۲۹,۳۳۵,۲سپرده نزد بانك مركزي

۴۹,۷۶۵,۶۷۱,۷۷۸,۰۱۰۸,۰۳۲,۰۹,۳۸,۸۳۸,۵قانوني   
(۱) ۳,۰-۳۸,۹۱۵,۵-۳۱,۲-۱۳,۸۹,۵۵,۸۶,۷۶,۵ديداري

۱۹۳,۲۳۲۷,۶۳۸۵,۵۴۵۸,۴۵۴۵,۷۶۹,۶۱۷,۷۱۸,۹۱۹,۰بدهي بخش دولتي
۱۹۱,۵۳۲۶,۲۳۸۴,۳۴۵۷,۳۵۴۵,۱۷۰,۳۱۷,۸۱۹,۰۱۹,۲دولت  (۲)

۴۵,۵-۸,۳-۱۴,۳-۱۷,۶-۱,۷۱,۴۱,۲۱,۱۰,۶شركتها و موسسات دولتي
۱۴۰۹,۹۱۶۱۳,۵۱۸۲۳,۱۲۰۶۲,۴۲۳۸۲,۲۱۴,۴۱۳,۰۱۳,۱۱۵,۵بدهي بخش غيردولتي

۳۹۰,۰۴۲۵,۸۵۳۲,۷۶۱۲,۲۷۰۷,۵۹,۲۲۵,۱۱۴,۹۱۵,۶ساير داراييها

۲۵۶۳,۴۲۸۴۴,۶۳۳۳۹,۸۳۸۵۹,۴۴۵۲۸,۷۱۱,۰۱۷,۴۱۵,۶۱۷,۳جمع

۴۲۹,۵۵۸۷,۹۶۸۸,۷۸۲۰,۱۹۲۴,۸۳۶,۹۱۷,۱۱۹,۱۱۲,۸اقالم زير خط

۲۹۹۲,۹۳۴۳۲,۴۴۰۲۸,۵۴۶۷۹,۵۵۴۵۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۱۶,۲۱۶,۵جمع كل

بدهيها:
۵۸۶,۶۷۶۰,۹۹۹۹,۴۱۱۸۹,۳۱۵۷۹,۲۲۹,۷۳۱,۳۱۹,۰۳۲,۸سپرده هاي بخش غير دولتي

۷۶,۵۹۱,۰۱۰۰,۰۱۳۰,۳۱۶۵,۵۱۹,۰۹,۹۳۰,۳۲۷,۰ديداري
دار مدت ۴۳۷,۲۵۹۵,۷۸۱۱,۴۹۳۴,۹۱۲۴۳,۹۳۶,۳۳۶,۲۱۵,۲۳۳,۱سرمايهگذاري ۴۳۷,۲۵۹۵,۷۸۱۱,۴۹۳۴,۹۱۲۴۳,۹۳۶,۳۳۶,۲۱۵,۲۳۳,۱سرمايه گذاري مدت دار

(۳) ۲,۸۲۰,۹۴۵,۹۴۰,۶-۶۴,۹۶۳,۱۷۶,۳۱۱۱,۳۱۵۶,۵قرض الحسنه
۸,۰۱۱,۱۱۱,۷۱۲,۸۱۳,۳۳۸,۸۵,۴۹,۴۳,۹ساير

۴,۵-۱۳,۷-۵۴۷,۷۵۵۹,۰۵۷۲,۸۴۹۴,۴۴۷۲,۱۲,۱۲,۵بدهي به بانك مركزي 
۴,۶۲,۵-۱۵,۶-۱۳۶,۲۱۵۱,۰۱۲۷,۴۱۲۱,۶۱۲۴,۷۱۰,۹وامهاوسپرده هاي بخش دولتي ( ۴) 

۱۲۵,۷۱۳۴,۷۱۳۸,۷۲۳۱,۳۲۸۷,۸۷,۲۳,۰۶۶,۸۲۴,۴حساب سرمايه
۲۹,۲۴۰,۶۱۶,۰۳۰,۴-۳۸۱,۶۲۷۰,۲۳۸۰,۰۴۴۰,۷۵۷۴,۸وامها و سپرده هاي ارزي

۷۸۵,۷۹۶۸,۹۱۱۲۱,۵۱۳۸۲,۱۱۴۹۰,۱۲۳,۳۱۵,۷۲۳,۲۷,۸ساير بدهيها

۲۵۶۳,۴۲۸۴۴,۶۳۳۳۹,۸۳۸۵۹,۴۴۵۲۸,۷۱۱,۰۱۷,۴۱۵,۶۱۷,۳جمع

۴۲۹,۵۵۸۷,۹۶۸۸,۷۸۲۰,۱۹۲۴,۸۳۶,۹۱۷,۱۱۹,۱۱۲,۸اقالم زير خط

۲۹۹۲,۹۳۴۳۲,۴۴۰۲۸,۵۴۶۷۹,۵۵۴۵۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۱۶,۲۱۶,۵جمع كل

۱-شامل سپرده هاي ارزي ديداري بانکها نزد بانک مرکزي نيز مي باشد.

۲-شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز مي باشد.

۳-با توجه به اينکه سپرده های قرض الحسنه شامل سپرده هاي صندوق پس انداز بانک مسکن نيز مي باشد و مصارف مربوط به صندوق مذکور قبال به منظور کمک به حوزه مسکن در بانک مسکن اختصاص داده شده است، در بررسی منابع و مصارف قرض الحسنه بايستی اين منابع را از کل سپرده های 
قرض الحسنه خارج و پس از آن نسبت به نحوه مصرف منابع قرض الحسنه (پس از کسر منابع مسدود) قضاوت نمود.

۴-بخش عمده اي از سپرده هاي دولت نزد شبكه بانكي مربوط به  مانده سپرده های حساب ذخيره ارزي و سپرده هاي ريالي صندوق توسعه ملي بوده است.

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
دايره آمارهاي پولي     -اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي 

بو ي و وق ي ري ي پر و رزي ير ب ی پر ب ربو ي ب ب ز و ي پر ز ي ش ب



۶   (هزار ميليارد ريال)                             
مانده در پايان

داراييها:
۰,۳۳۷,۱-۶,۹۱۶,۷-۱۳۳۵,۲۱۲۴۳,۲۱۴۵۰,۸۱۴۴۶,۷۱۹۸۳,۳داراييهاي خارجي

۳۴,۵۴۰,۸۴۶,۴۵۲,۵۵۳,۱۱۸,۳۱۳,۷۱۳,۱۱,۱اسكناس و مسكوك

۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶

      درصد تغيير

خالصه داراييها و بدهيهاي کل بانكهاي غيردولتي وموسسات اعتباري غيربانكي ( ۱) 

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶

۵۵۷,۱۶۵۳,۰۸۰۴,۵۹۷۱,۴۱۱۴۹,۴۱۷,۲۲۳,۲۲۰,۷۱۸,۳سپرده نزد بانك مركزي  
۴۹۵,۴۶۳۱,۶۷۷۸,۵۹۵۱,۶۱۱۲۶,۴۲۷,۵۲۳,۳۲۲,۲۱۸,۴قانوني

(۲) ۲۳,۸۱۶,۲-۶۵,۳۲۱,۵-۶۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۱۹,۸۲۳,۰ديداري
۳۴۳,۷۴۱۵,۴۴۹۵,۸۷۲۶,۸۹۳۵,۸۲۰,۹۱۹,۴۴۶,۶۲۸,۸بدهي بخش دولتي

(۳) ۳۲۹,۷۴۰۵,۲۴۸۴,۰۷۰۳,۳۹۲۱,۹۲۲,۹۱۹,۴۴۵,۳۳۱,۱دولت 
۴۰,۹-۲۷,۱۱۵,۷۹۹,۲-۱۴,۰۱۰,۲۱۱,۸۲۳,۵۱۳,۹شركتها و موسسات دولتي
۳۱۳۴,۲۳۷۳۱,۶۴۳۹۶,۶۵۷۰۹,۸۶۷۸۹,۷۱۹,۱۱۷,۸۲۹,۹۱۸,۹بدهي بخش غيردولتي

۲,۹۱۹,۶-۱۹۶۱,۰۲۶۸۶,۰۴۰۸۳,۰۳۹۶۳,۸۴۷۴۱,۱۳۷,۰۵۲,۰ساير

۷۳۶۵,۵۸۷۷۰,۰۱۱۲۷۷,۱۱۲۸۷۱,۰۱۵۶۵۲,۴۱۹,۱۲۸,۶۱۴,۱۲۱,۶جمع

۱۲۶۴,۱۱۴۶۰,۴۱۶۴۸,۶۲۰۹۰,۷۲۸۵۰,۲۱۵,۵۱۲,۹۲۶,۸۳۶,۳اقالم زير خط

۸۶۲۹,۶۱۰۲۳۰,۴۱۲۹۲۵,۷۱۴۹۶۱,۷۱۸۵۰۲,۶۱۸,۶۲۶,۳۱۵,۸۲۳,۷جمع كل

بدهيها:
۴۳۴۶,۰۵۳۲۵,۴۷۰۷۵,۲۸۶۷۹,۱۱۰۲۵۶,۱۲۲,۵۳۲,۹۲۲,۷۱۸,۲سپرده هاي بخش غير دولتي 

۵,۰۲۱,۴۲۶,۹۱۹,۵-۵۷۴,۴۵۴۵,۶۶۶۲,۴۸۴۰,۳۱۰۰۳,۹ديداري  (۴)
دا دت گذا ه ۳۵۱۳ا ۴۴۴۷۲ ۴۶۰۴۲ ۰۷۳۷۴ ۷۸۶۵۵ ۰۲۷ ۳۳۵ ۱۲۲ ۱۱۷ ۴ ۳۵۱۳,۴۴۴۷۲,۴۶۰۴۲,۰۷۳۷۴,۷۸۶۵۵,۰۲۷,۳۳۵,۱۲۲,۱۱۷,۴سرمايه گذاري مدت دار

۱۹۲,۳۲۳۰,۵۲۷۸,۰۳۵۳,۲۴۶۱,۹۱۹,۹۲۰,۶۲۷,۱۳۰,۸قرض الحسنه
۶۵,۹۷۶,۹۹۲,۸۱۱۰,۹۱۳۵,۳۱۶,۷۲۰,۷۱۹,۵۲۲,۰ساير

۴۸,۰۲۰۶,۶۱۱۰,۱-#۲۸,۳۲۳۹,۹۱۲۴,۷۳۸۲,۳۸۰۳,۱بدهي به بانك مركزي
۰,۸۲۵,۱-۶۳,۹-۸۰,۱۱۰۶,۹۳۸,۶۳۸,۳۴۷,۹۳۳,۵سپرده ها و وجوه بخش دولتي ( ۵) 

۵۴,۷-۴۸,۶-۴۳۶,۵۴۵۵,۵۵۰۱,۵۲۵۷,۶۱۱۶,۶۴,۴۱۰,۱حساب سرمايه
۴,۸۴۰,۲-۱۱,۱۱۷,۱-۱۱۵۶,۰۱۰۲۷,۲۱۲۰۲,۹۱۱۴۴,۹۱۶۰۴,۷وامها و سپرده هاي ارزي

۱۳۱۸,۵۱۶۱۵,۳۲۳۳۴,۲۲۳۶۸,۸۲۸۲۴,۰۲۲,۵۴۴,۵۱,۵۱۹,۲ساير

۷۳۶۵ ۵۸۷۷۱۱۲۷۷ ۱۱۲۸۷۱۱۵۶۵۲ ۴۱۹ ۱۲۸ ۶۱ ۱۲۱ ۶ ۷۳۶۵,۵۸۷۷۰,۰۱۱۲۷۷,۱۱۲۸۷۱,۰۱۵۶۵۲,۴۱۹,۱۲۸,۶۱۴,۱۲۱,۶جمع

۱۲۶۴,۱۱۴۶۰,۴۱۶۴۸,۶۲۰۹۰,۷۲۸۵۰,۲۱۵,۵۱۲,۹۲۶,۸۳۶,۳اقالم زير خط

۸۶۲۹,۶۱۰۲۳۰,۴۱۲۹۲۵,۷۱۴۹۶۱,۷۱۸۵۰۲,۶۱۸,۶۲۶,۳۱۵,۸۲۳,۷جمع كل

۱-شامل شعب خارج بانكهاي تجاري غيردولتي نمي باشد.

۲-شامل سپرده هاي ارزي ديداري بانکها نزد بانک مرکزي نيز مي باشد.

۳-شامل اوراق مشارکت بخش دولتي مي باشد.

ا ق ا كا ا ل ا ا ا ا ا ۴

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
دايره آمارهاي پولي    -اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي 

۴-در موسسات اعتباري تنها شامل بستانكاران موقت مي باشد.

۵-بخش عمده اي از سپرده هاي دولت نزد شبكه بانكي مربوط به  مانده سپرده های حساب ذخيره ارزي و سپرده هاي ريالي صندوق توسعه ملي بوده است.



۷

تغييرات

(هزار ميليارد ريال)                                                                                                                   ارقام عمده پولي و اعتباري

      درصد تغييرمانده در پايان
تغييرات

دوازده ماهه

۴۸۸۷,۸۵۶۸۷,۱۶۶۵۵,۳۸۲۴۰,۷۹۷۶۱,۳۱۵۲۰,۶۱۶,۴۱۷,۰۲۳,۸۱۸,۵
۷۷۰,۱۸۵۳,۴۱۰۲۶,۶۱۲۷۰,۳۱۵۳۲,۲۲۶۱,۹۱۰,۸۲۰,۳۲۳,۷۲۰,۶بانكهاي تجاري

۱۱۵۹,۸۱۲۹۵,۶۱۴۶۰,۳۱۶۴۴,۳۱۸۸۸,۰۲۴۳,۷۱۱,۷۱۲,۷۱۲,۶۱۴,۸بانكهاي تخصصي
۲۹۵۷,۹۳۵۳۸,۱۴۱۶۸,۴۵۳۲۶,۱۶۳۴۱,۱۱۰۱۵,۰۱۹,۶۱۷,۸۲۷,۸۱۹,۱بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غيربانكي

بدهي بخش غيردولتي به بانكها وموسسات اعتباري(بدون سود آتي)

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶ ۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۳

۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰
۰,۸۰,۴۰,۰۰,۳-۱۵,۸۱۵,۰۱۵,۴۱۵,۴۱۵,۷۰,۳بانكهاي تجاري

۰,۷-۱,۹-۰,۹-۰,۹-۰,۷-۲۳,۷۲۲,۸۲۱,۹۲۰,۰۱۹,۳بانكهاي تخصصي
۶۰,۵۶۲,۲۶۲,۶۶۴,۶۶۵,۰۰,۴۱,۷۰,۴۲,۰۰,۴بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غيربانكي

۵۲۰,۲۶۲۱,۹۷۰۶,۹۹۳۶,۵۱۱۵۷,۲۲۲۰,۷۱۹,۶۱۳,۷۳۲,۵۲۳,۶
۵۴۰۸,۱۶۳۰۹,۰۷۳۶۲,۲۹۱۷۷,۲۱۰۹۱۸,۵۱۷۴۱,۳۱۶,۷۱۶,۷۲۴,۷۱۹,۰ بدهي بخش غيردولتي به بانكها وموسسات اعتباري

تغيير سهم(واحد درصد)

سود و درآمدهاي سالهاي آتي

بدهي بخش غيردولتي به بانكها وموسسات اعتباري(درصد از كل)

۸۶۴,۰۹۶۳,۹۱۱۴۲,۵۱۴۰۵,۰۱۷۴۶,۶۳۴۱,۶۱۱,۶۱۸,۵۲۳,۰۲۴,۳بانكهاي تجاري
۱۴۰۹,۹۱۶۱۳,۵۱۸۲۳,۱۲۰۶۲,۴۲۳۸۲,۲۳۱۹,۸۱۴,۴۱۳,۰۱۳,۱۱۵,۵بانكهاي تخصصي

۳۱۳۴,۲۳۷۳۱,۶۴۳۹۶,۶۵۷۰۹,۸۶۷۸۹,۷۱۰۷۹,۹۱۹,۱۱۷,۸۲۹,۹۱۸,۹بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غيربانكي
۶۰۶۱,۵۷۴۷۲,۱۹۸۰۰,۹۱۲۱۴۰,۶۱۴۸۵۷,۱۲۷۱۶,۵۲۳,۳۳۱,۲۲۳,۹۲۲,۴

۱۱۲۸,۸۱۳۸۶,۰۱۷۲۶,۳۲۲۷۲,۲۳۰۲۱,۸۷۴۹,۶۲۲,۸۲۴,۶۳۱,۶۳۳,۰بانكهاي تجاري
۵۸۶,۶۷۶۰,۸۹۹۹,۴۱۱۸۹,۳۱۵۷۹,۲۳۸۹,۹۲۹,۷۳۱,۴۱۹,۰۳۲,۸بانكهاي تخصصي

انك غ ي ا اعت ات لت د غ ۴۳۴۶انكهاي ۱۵۳۲۵ ۳۷۰۷۵ ۲۸۶۷۹ ۱۱۰۲۵۶ ۱۱۵۷۷ ۰۲۲ ۵۳۲ ۹۲۲ ۷۱۸ ۲

سپرده هاي بخش غير دولتي

۴۳۴۶,۱۵۳۲۵,۳۷۰۷۵,۲۸۶۷۹,۱۱۰۲۵۶,۱۱۵۷۷,۰۲۲,۵۳۲,۹۲۲,۷۱۸,۲بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غيربانكي
۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰

۰,۹۱,۱۱,۶-۰,۱-۱۸,۶۱۸,۵۱۷,۶۱۸,۷۲۰,۳۱,۶بانكهاي تجاري
۰,۴۰,۸-۹,۷۱۰,۲۱۰,۲۹,۸۱۰,۶۰,۸۰,۵۰,۰بانكهاي تخصصي

۲,۵-۰,۷-۰,۴۰,۹-۲,۵-۷۱,۷۷۱,۳۷۲,۲۷۱,۵۶۹,۰بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غيربانكي
۸۶۱,۹۸۵۵,۹۹۹۵,۱۱۲۳۷,۰۱۵۰۴,۰۲۶۷,۰-۰,۷۱۶,۳۲۴,۳۲۱,۶

۷۰۰,۰۷۰۱,۲۸۱۱,۴۹۹۱,۷۱۲۳۳,۳۲۴۱,۶۰,۲۱۵,۷۲۲,۲۲۴,۴سپرده هاي جاري

( (درصد از كل تغيير سهم(واحد درصد)سپرده هاي بخش غير دولتي

ديداري

۵۳,۱۲۶۴,۰-۱۶,۸-۵۲,۵-۵۳,۹۲۵,۶۲۱,۳۱۰,۰۳۶,۴۲۶,۴خالص چک ها 
۰,۴-۱,۰۱۹,۵۲۵,۸۴۴,۹-۱۰۸,۰۱۲۹,۱۱۶۲,۴۲۳۵,۳۲۳۴,۳ساير      

۵۱۹۹,۵۶۶۱۶,۳۸۸۰۵,۸۱۰۹۰۳,۶۱۳۳۵۳,۱۲۴۴۹,۵۲۷,۲۳۳,۱۲۳,۸۲۲,۵
۳۳۸,۵۳۹۰,۹۴۶۹,۸۶۰۲,۹۸۰۱,۹۱۹۹,۰۱۵,۵۲۰,۲۲۸,۳۳۳,۰قرض الحسنه پس انداز

۴,۴۲۵,۲۸۶,۹۵۱,۳-۲۴,۹۲۳,۸۲۹,۸۵۵,۷۸۴,۳۲۸,۶صندوق پس اندار مسكن      
۳۱۳,۶۳۶۷,۱۴۴۰,۰۵۴۷,۲۷۱۷,۶۱۷۰,۴۱۷,۱۱۹,۹۲۴,۴۳۱,۱ساير      

غير ديداري

۴۷۵۶,۹۶۱۰۰,۹۸۱۸۷,۴۱۰۱۲۳,۱۱۲۳۳۹,۱۲۲۱۶,۰۲۸,۳۳۴,۲۲۳,۶۲۱,۹سرمايه گذاري مدت دار
۲۵,۶-۱۳۵۰,۷۱۷,۲۳۷,۴۴۲,۹-۲۲۹۶,۶۲۶۹۲,۵۳۷۰۰,۲۵۲۸۶,۲۳۹۳۵,۵  كوتاه مدت     
۲۴۶۰,۳۳۴۰۸,۴۴۴۸۷,۲۴۸۳۶,۹۸۴۰۳,۶۳۵۶۶,۷۳۸,۵۳۱,۷۷,۸۷۳,۷  بلند مدت     

۱۰۴,۱۱۲۴,۵۱۴۸,۶۱۷۷,۶۲۱۲,۱۳۴,۵۱۹,۶۱۹,۴۱۹,۵۱۹,۴متفرقه

۳۳۴,۱۳۵۱,۷۳۷۱,۹۳۹۳,۳۴۴۲,۷۴۹,۴۵,۳۵,۷۵,۸۱۲,۶
۱۱۳ ۲۱۹ ۳۱۹ ۴

اسكناس و مسكوك در دست اشخاص
۱۱۹۶,۰۱۲۰۷,۶۱۳۶۷,۰۱۶۳۰,۳۱۹۴۶,۷۳۱۶,۴۱,۰۱۳,۲۱۹,۳۱۹,۴ل

۵۱۹۹,۵۶۶۱۶,۳۸۸۰۵,۸۱۰۹۰۳,۶۱۳۳۵۳,۱۲۴۴۹,۵۲۷,۲۳۳,۱۲۳,۸۲۲,۵

۶۳۹۵,۵۷۸۲۳,۹۱۰۱۷۲,۸۱۲۵۳۳,۹۱۵۲۹۹,۸۲۷۶۵,۹۲۲,۳۳۰,۰۲۳,۲۲۲,۱ نقدينگي 

شبه پول
پول

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
دايره آمارهاي پولي   - اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي 



۸تسهيالت اعطايي بانكها و موسسات اعتباري به تفكيك عقود اسالمي   (هزار ميليارد ريال)                                       

۱۳۹۶
۱۳۹۶سهم از مانده ۱۳۹۵۱۳۹۶

اعتباري وموسسات ۹۱۰۱,۱۱۰۸۲۳,۲۱۰۰,۰۱۸,۹بانكها

      درصد تغييرمانده در پايان

۹۱۰۱,۱۱۰۸۲۳,۲۱۰۰,۰۱۸,۹بانكها وموسسات اعتباري
۴۶۲,۷۵۹۵,۲۵,۵۲۸,۶قرض الحسنه 

۱۶۸,۷۱۷۰,۷۱,۶۱,۲مضاربه 
۳۰,۵۶۴,۱۰,۶۱۱۰,۲سلف

۳۸۵۱,۶۴۰۹۲,۱۳۷,۸۶,۲مشاركت مدني 
۳۲۴,۵۴۴۸,۷۴,۱۳۸,۳جعاله 

۲۳۲۵,۹۲۸۶۳,۰۲۶,۵۲۳,۱فروش اقساطي 
۴۷۸,۱۸۷۲,۹۸,۱۸۲,۶مرابحه (۱)

۰,۰۱,۳۰,۰⍬استصناع (۱)
۳۰,۳۳۵,۶۰,۳۱۷,۵اجاره به شرط تمليك 

۴,۳-۳۳۲,۰۳۱۷,۶۲,۹مشاركت حقوقي
۸۰,۲۸۰,۳۰,۷۰,۱سرمايه گذاري مستقيم 

۱۰۱۶,۶۱۲۸۱,۷۱۱,۸۲۶,۱ساير(۲)
۱۳۶۷,۶۱۷۱۳,۱۱۰۰,۰۲۵,۳بانكهاي تجاري

۱۰۲,۳۱۲۷,۹۷,۵۲۵,۰قرض الحسنه 
۵۲,۰۵۸,۳۳,۴۱۲,۱مضاربه ۵۲,۵۸,۳۳,۴۱۲,۱مضاربه 
۱۵,۱۲۱,۰۱,۲۳۹,۱سلف

۱۹,۱-۴۷۷,۴۳۸۶,۰۲۲,۵مشاركت مدني 
۱۰۸,۴۱۸۶,۹۱۰,۹۷۲,۴جعاله 

۲۹۶,۹۵۵۱,۰۳۲,۲۸۵,۶فروش اقساطي 
۹۷,۶۱۳۴,۶۷,۹۳۷,۹مرابحه

۰,۰۱,۳۰,۱⍬استصناع
۱۲,۷۱۳,۶۰,۸۷,۱اجاره به شرط تمليك 

۴۰,۵۴۲,۵۲,۵۴,۹مشاركت حقوقي
۲۴,۷۲۴,۷۱,۴۰,۰سرمايه گذاري مستقيم 

۱۴۰,۰۱۶۵,۳۹,۶۱۸,۱ساير(۲)
۲۰۶۰,۹۲۳۸۱,۹۱۰۰,۰۱۵,۶بانكهاي تخصصي

۴۷,۳۵۹,۵۲,۵۲۵,۸قرض الحسنه 
۴,۴-۹,۰۸,۶۰,۴مضاربه 

۱۳,۸۱۷,۵۰,۷۲۶,۸سلف
۴۱۸,۹۴۲۷,۱۱۷,۹۲,۰مشاركت مدني  ي ر

۸۸,۳۱۰۵,۹۴,۴۱۹,۹جعاله 
۱۲۴۱,۷۱۳۶۳,۲۵۷,۲۹,۸فروش اقساطي 

۵۲,۸۱۲۹,۵۵,۴۱۴۵,۳مرابحه
۰,۰۰,۰۰,۰⍬استصناع

۵,۰۹,۸۰,۴۹۶,۰اجاره به شرط تمليك 
۴,۷-۲۵,۶۲۴,۴۱,۰مشاركت حقوقي

۵,۳۵,۹۰,۲۱۱,۳سرمايه گذاري مستقيم 
(۲) ۱۵۳ا ۲۲۳ ۵۹ ۷۵ ۵ ۱۵۳,۲۲۳۰,۵۹,۷۵۰,۵ساير(۲)

۵۶۷۲,۶۶۷۲۸,۲۱۰۰,۰۱۸,۶بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري
۳۱۳,۱۴۰۷,۸۶,۱۳۰,۲قرض الحسنه 

۳,۶-۱۰۷,۷۱۰۳,۸۱,۵مضاربه 
#۱,۶۲۵,۶۰,۴سلف

۲۹۵۵,۳۳۲۷۹,۰۴۸,۷۱۱,۰مشاركت مدني 
۱۲۷,۸۱۵۵,۹۲,۳۲۲,۰جعاله 

۷۸۷,۳۹۴۸,۸۱۴,۱۲۰,۵فروش اقساطي 
۳۲۷,۷۶۰۸,۸۹,۰۸۵,۸مرابحه

۰,۰۰,۰۰,۰⍬استصناع
۳,۲-۱۲,۶۱۲,۲۰,۲اجاره به شرط تمليك 

۵,۷-۲۶۵,۹۲۵۰,۷۳,۷مشاركت حقوقي
۱,۰-۵۰,۲۴۹,۷۰,۷سرمايه گذاري مستقيم 

۷۲۳,۴۸۸۵,۹۱۳,۲۲۲,۵ساير(۲)

اضافه ال ا ق ک تفک ه طا ا الت ت ا ان ه نا ت ا ه ا ق ک تفک ه طا ا الت ت ا آ ۱۳۹۴ ا ت از ۱

۲-شامل خريد دين، اموال معامالت و "مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول" مي باشد.

۱-از تيرماه ۱۳۹۴ آمار تسهيالت اعطايي به تفکيک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهيالت اعطايي به تفکيک عقود اسالمي اضافه 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانشده است.

دايره آمارهاي پولي   -اداره بررسيهاو سياستهاي اقتصادي 
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