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تعاریف و مفاهیم 

عملیات بانکی: عبارت از قبول سپرده، اعطای تسهیالت بانکی، معامالت برات و سفته، معامالت ارزی، عملیات مربوط به 
اوراق و اسناد بهادار، نقل و انتقال وجوه در داخل کشور و نظایر آن طبق قانون است. 

مضاربه: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین )مالک( عهده دار تامین سرمایه )نقدی( می شود، با قید اینکه طرف 
دیگر )عامل( با آن سرمایه تجارت کند و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک باشند. 

جعاله: عبارت است از التزام شخص )جاعل یا کارفرما( به ادای مبلغ یا اجرت معلوم )جعل( در مقابل انجام عملی معین طبق 
قرارداد؛ طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود. 

معامالت سلف: منظور از معامالت سلف، پیش خرید نقدی محصوالت تولیدی به قیمت معین است. 

اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط 
مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک شود.

 
قرض الحسنه: عقدی است که به موجب آن بانک ها مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی 

به قرض واگذار نمایند. 

سپرده های قرض الحسنه پس انداز: به سپرده هایی گفته می شود که سودی به آنها تعلق نمی گیرد، ولی طبق قانون بانک ها 
می توانند به منظور جذب و تجهیز اینگونه سپرده ها، به قید قرعه جوایز ثابت نقدی و یا جنسی به سپرده گذاران اعطا کنند. 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: به سپرده هایی اطالق می شود که بانک ها به صورت سپرده های کوتاه مدت یا بلند 
مدت از مردم قبول می کنند. بانکها در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار فقط به عنوان وکیل سپرده گذار عمل 
می کنند و منافع حاصل از این سپرده ها طبق عقود اسالمی مورد استفاده قرار می گیرد. منافع بر اساس عقد قراردادی، بین 

سپرده گذار و بانک تقسیم می شود. 
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11 - 1 - تعداد واحدهای بانکی - تعداد سپرده نزد بانک ها و مبلغ سپرده در شهرستان اهواز در سال 1392

مبلغ سپرده نزد بانک ها )میلیون ریال(تعداد سپرده نزد بانک هاتعداد واحدهای بانکینام بانک

111155101937292233تجارت

72144202711149023سپه

65104877512585309رفاه کارگران

25868484-145صادرات

9219945758237557کشاورزی

70205662314311022مسکن

76180079029070032ملت

186273134528275822ملی
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1392

11 - 1 - تعداد واحدهای بانکی شهرستان اهواز در سال 1392

                              مبنا: جدول 11 - 1
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11 - 2 - مبلغ انواع سپرده نزد بانک در استان خوزستان در سال 1392)میلیون ریال(  

قرض الحسنه نوع سپرده
جاري

قرض الحسنه 
پس انداز

سرمایه گذاري 
کوتاه مدت

سرمایه گذاري 
سـایربلند مدت

127633142386067128095288703764629560تجارت

117055962737849100913489078951917سپه

308549772376915429437128931104169رفاه کارگران

35187912577961115767327226211968789صادرات

-1780203122389128467972386666کشاورزی

-85561250766495360993401647مسکن

470607023256571069150982292522517544ملت

6260267311574586897409702349507721ملی

341503131348813262603439508678985679700جمع
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1392

11 - 2 - سهم مبلغ انواع سپرده نزد بانک های استان خوزستان در سال 1392

                              مبنا: جدول 11 - 2
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11 - 3 -تعداد انواع سپرده نزد بانک های استان خوزستان در سال 1392

قرض الحسنه نوع سپـرده
جاري

قرض الحسنه 
پس انداز

سرمایه گذاري 
کوتاه مدت

سرمایه گذاري 
سایـربلند مدت

138146100142435967451646129تجارت
1529874970397104525423727312سپه

4573914120201405513872291رفاه کارگران
-----صادرات
-358691130302525534377516کشاورزی
-373419505406115897318825مسکن
-190270933116506279171125ملت
3553881422607694506258658186ملی
20262926074637382577867072927718جمع

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1392

11 - 3 - سهم انواع سپرده نزد بانک های استان خوزستان در سال 1392

                             مبنا: جدول 11 - 3

11 - 4 - حجم وارزش سهام معامله شده دربورس منطقه ای خوزستان در سال1393)هزارسهم- میلیون ریال(
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مأخذ: بورس منطقه ای خوزستان
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11 - 5 - حجم و ارزش سهام معامله شده به تفکیک شرکت های کارگزاری در بورس منطقه ای خوزستان 1393)هزارسهم- ریال(

کارگزاری
کل معامالتفروش سهامخرید سهام

حجمارزشحجمارزشحجمارزش

35727012847311420849829869385519679097525655963983669193306023آگاه

181049467864428234461485269735715392657532957644143596750021امین سهم

بانک 
توسعه 

صادرات 
11702999354236835488957859630513857229421281595659375407782

بانک 
صنعت 
و معدن

9692742300034331823589039997462184065215583142274656172475

بانک 
7040670442722845652467229834761772747011712968790340573122کشاورزی

6513133780120329948440003524021638397010913169020336713918مفید

2685322842677969741476578545581402104161907388115937184بانک ملی

20212332327550474189429608454056222291552931729560963بهمن

پارس  
16793894254101555361217266335462819332896655760816437469نمودگر

بانک 
785401528211326252519784691810768103737999731943393تجارت 

224228019023264913278319344833603570112124716009مهر آفرین

ستاره 
1298083083188233616600680016342490838682جنوب

9619006738942962292627323967703212473277791694297444215543557041جمع
مأخذ: بورس منطقه ای خوزستان
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11  - 6 - حجم و ارزش معامالت به تفکیک هر ماه سال 1393

ف
حجممـاهردی

)کل(
ارزش 

ریالی)کل(
حجم
 خرید

ارزش
 خرید

حجم 
فروش

ارزش
 فروش

کد 
سهام 
داری

3252531113152743063119354798827141145351317051348813316096606فروردین1

64168989223846787157331082621303919471143106072793454840043904اردیبهشت2

3709296015316583851319590291958924821181750266957273356395558خرداد3

4289759615020938791426153123963881550201674447353821232894401تیر4

3894618011229661650820598784632767248381834739649019891670306مرداد5

3786583011232755135918323082611475918791954274851179959480352شهریور6

3872207511568108192821170580656153339861755149550065747942223مهر7

64901119181508242675423976291200804917662250349061427750909306آبان8

739982812064483205423822233310305292624835775948103395394294338آذر9

4140130110567200256422205865509424419051919543654729560659259دی10

378339418656318735019403021491783426851843092037384844665245بهمن11

3320345811505099707415701494432201218001750196471830875274228اسفند12

54355704116942974442152962292629619006738942473277797322967703214726جمع

مأخذ: بورس منطقه ای خوزستان
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11 - 7 - مالیات مستقیم پرداختی به تفکیک منابع مالیاتی در شهرستان اهواز ملی سال 1393
مالیـات)هزار ریال(منابع مالیـاتیردیف

397,671,778مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی1
3,258,006,798مالیات معوقه و عملکرد سال قبل شرکتهای دولتی2
605,179مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی3
6,990,913,659مالیات  اشخاص حقوقی غیردولتی4
2,837,628,091مالیات  حقوق کارکنان بخش عمومی5
1,254,276,290مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی6
893,311,773مالیات مشاغل7
95,996,689مالیات مستغالت8
434,553مالیات  متفرقه درآمد9
46,668,376مالیات  ارث10
860,125مالیات  اتفاقی11
133,165,855مالیات  نقل و انتقال سرقفلی12
10,123,175مالیات  نقل وانتقال سهام13
76,501,152مالیات  نقل و انتقال امالک14
91,071,458مالیات  حق تمبر و اوراق بهادار15

16,087,234,951جمع 
مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

11 - 8 - مالیات مستقیم پرداختی به تفکیک منابع مالیاتی در شهرستان اهواز ملی سال 1393

مبلغ )هزارریال(نوع مالیات وعوارضردیف
4,795,631,312فروش فرآورده های نفتی)بنزین و سوخت هواپیما(1
623,430دو درصد مالیات سایر کاالها وخدمات )معوقه تجمیع(2
45,559,258خروج مسافر از مرزهای کشور3
613,034فروش سیگار 4
132,858,856نقل و انتقال اتومبیل 5
30,713,773شماره گذاری خودرو6
12,627,970,177ارزش افزوده )مالیات (7
4,842,465,649عوارض شهرداری های استان8
916,591,653عوارض دهیاری های استان9
1,232,111,510عوارض آالیندگی 10

24,625,138,652جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده
مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان


