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تعاریف و مفاهیم 

مالیات مستقیم: مالیاتی است که بر درآمد و دارایی اشخاص وضع می شود و قابلیت انتقال به واحدهای دیگر را ندارد.

مالیات غیر مستقیم: مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کاالها و خدمات وضع می شود و اثر 
واقعی پرداخت متوجه مصرف کننده نهایی می باشد.

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 
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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. 

بیمه: عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه از طرف دیگر، در صورت وقوع 
یا بروز حادثه، خسارت  وارد شده بر وی را جبران کند و یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر )شرکت( 

طرف تعهد را بیمه گذار )فرد یا موسسه( وجه پرداختی را حق بیمه می نامند.                       

حق بیمه صادره: منظور از حق بیمه صــادره وجــه حق بیمه مستقیم بازار بیمه کشور در سال مورد بررســی 
)بر اساس سیستم مبتنی بر سال مالی( می باشد و حق بیمه های غیرمستقیم که از طریق عملیات اتکایی کسب 

گردیده در محاسبات منظور نمی شود. 

خسارت پرداخت شده: عبارت از خسارت مستقیم پرداخت شده در ســال مورد بررسی )بر اساس سیستم 
مبتنی بر سال مالی( می باشد و سهم بیمه گران اتکـایی از خسارت در آن منظور نمی شود. 

بیمه آتش سوزی: بیمه است که زیان ها و خسارات مالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار را جبران می 
کند. همچنین شرایط این بیمه نامه قابل تعمیم به خطرهای تبعی ماندد سیل، سقوط هواپیما، طوفان و مانند 

آن می باشد. 

بیمه باربری )حمل و نقل(: بیمه ای است که کاال در مقابل خطرهای حمل و نقل کاالها از شروع سفر تا پایان 
آن تحت پوشش قرار می دهد. 

بیمه حوادث )شخصی(: بیمه ای است که در بروز خطرهای فوت، از کارافتادگی، نقص عضــو، غرامت روزانه 
و هزینه های پزشکی ناشـی از خطرهای یادشده خسارت وارد شده را جبران می نماید. 

بیمه اتومبیل )بدنه(: بیمـه ای است که زیـان وارده شده به وسیـله ی نقلیه، متعلـق به بیمـه گــذار را جبـران 
می نماید. 

بیمه شخص ثالث: بیمه ای است که زیان وارد شده به دارندی وسیــله ی نقلیه ی زمینی را در اثر خسارت 
به شخص ثالث و خسارت به سرنشین اتومبیل را جبران می نماید. 

بیمه مهندسی: بیمه ای است که کلیه خسارات را در هنگام عملیات نصب، مقاطعه کاری و ... بر اساس شرایط 
قرارداد جبران می کند . 

بیمه زندگی )عمر(: نوعی بیمه است که در آن، بیمـــه گر متعهد می شود مبلــغ معینی)به صورت سرمایه و 
یا مستمری( را به بیمه گذار و یا اشخاص ثالثی که او  تعیین کرده است پرداخت کند.

بـازارهـای مالــی
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11 - 1 - مالیات های مستقیم دریافتی به تفکیک منبع مالیاتی در شهرستان اهواز )میلیون ریال(

ف
پیش بینی 13881389منابع مالیاتیردی

بودجه

درصد

تحقق تغییرات
بودجه

تحقق 
سهمیه

علی الحساب اشخاص 1
67 0 33 -  0   46.27730.913حقوقی دولتی

328 0 116 0   715.7751.544.905معوق اشخاص حقوقی دولتی2

0 0 0 0   135.513نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی3

66 93 3 -  1.507.518 1.454.7611.408.348اشخاص حقوقی غیر دولتی4

0 0 0 0   00عملکرد نفت5

0 0 0 0   00اضافی شرکت مخابرات6

89 113 19 673.761 640.668763.290حقوق کارکنان بخش دولتی7

حقوق کارکنان 9
99 93 53 339.145 207.791316.135بخش غیر دولتی

79 111 36 287.429 234.195318.091مشاغل10

99 57 47 52.452 20.43330.008مستغالت11

50 5131 33 -  1 8751متفرقه12

86 31 26.5091 8.1678.247ارث13

44 17 44 -  213 6637اتفاقی14

120 75 83 26.148 10.67419.560نقل و انتقال سرقفلی15

355 307 220 5.135 4.93315.762نقل و انتقال سهام16

68 185 23 21.885 32.93740.560نقل و انتقال امالك17

166057 -  83.293 59.22149.747حق تمبر چک، برات، سفته...18

جمع مالیات های مستقیم با 
3.023.48932151102 3.435.9974.551.165شرکت های دولتی

جمع مالیات های مستقیم بدون 
3.023.489119876 2.673.9452.975.347شرکت های دولتی

مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان
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11 - 1 - درصد تغییرات  مالیات های مستقیم دریافتی بر حسب انواع مالیات در شهرستان اهواز در سال 1389 
نسبت به 1388

            مبنا: جدول 11 - 1

11 - 2 - مالیات های غیر مستقیم دریافتی به تفکیک منبع مالیاتیدر شهر اهواز در سال 1389)میلیون ریال(
درصد تغییرات13881389منابع مالیاتیردیف

100 -  137.3280فروش فرآورده های نفتی1

4 -  73.58970.821دو درصد مالیات سایر کاالها و خدمات2

24 17.70018.610ارزش افزوده سایر کاالها و خدمات3

15.03522.29548عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور4

000مالیات بر فروش سیگار5

36.50542.57117مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل6

23 - 5.1283.935مالیات شماره گذاری خودرو7

942.548974.5783جمع مالیات بر کاال و خدمات* - 
مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

* دلیل یکسان نبودن جمع مالیات بر کاال و خدمات و سر جمع اصلی عدم دسترسی به کلیه ی آیتم های مالیات 
بر کاال و خدمات می باشد.
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11 - 2 - درصد تغییرات  مالیات های غیرمستقیم دریافتی بر حسب انواع مالیات در سال 1389 نسبت به 1388

             مبنا: جدول 11 - 2
    

11 - 3 - تعداد واحدهای بانکی- تعداد سپرده نزد بانکها و مبلغ سپرده نزد بانکها در شهر اهواز در سال 
1389

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

38377.4007.469.350تجارت

28332.8293.053.919سپه

25205.558844.238رفاه کارگران

85646.1208.603.510صادرات

22386.8891.465.643کشاورزی

32596.1995.351.061مسکن

47269.9767.162.191ملت

65777.6336.614.732ملی
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389
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11 - 3 - تعداد واحدهای بانکی شهر اهواز در سال 1389

             مبنا: جدول 11 - 3

11 - 4 -  مبلغ سپرده واحدهای بانک های بانکی شهر اهواز در سال 1389

              مبنا: جدول 11 - 3

بـازارهـای مالــی
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11 - 4 - تعداد انواع سپرده نزد بانکهای استان خوزستان

قرض الحسنه نوع سپرده
جاري

قرض الحسنه 
پس انداز

سرمایه گذاري 
کوتاه مدت

سرمایه گذاري 
سایربلند مدت

87.345744.777300.24734.046148تجارت

105.312389.885460.66024.72521.827سپه

226.900204.39369.72419.20945رفاه کارگران

 - 171.5191.088.017373.15157.723صادرات

159.6121.449.598184.38564.1002.054کشاورزی

 - 36.578539.323374.13720.971مسکن

116.41057.651266.28699.696147.275ملت

301.5971.475.076468.724127.35417.856ملی

1.205.2735.948.7202.497.314447.824189.205جمع
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

11 - 5 - سهم انواع سپرده نزد بانکهای استان خوزستان در سال 1389

           مبنا: جدول 11 - 4
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11 - 5 - مبلغ انواع سپرده نزد بانک در استان خوزستان در سال 1389)میلیون ریال(  

قرض الحسنه نوع سپرده
جاري

قرض الحسنه 
پس انداز

سرمایه گذاري 
کوتاه مدت

سرمایه گذاري 
سایربلند مدت

5.538.1901.391.1794.218.5193.391.574291.411تجارت

976.377473.4312.946.5061.720.753484.221سپه

423.650486.171979.626607.342424رفاه کارگران

3.237.0001.835.0006.774.0003.979.000810.362صادرات

868.6241.313.9742.032.2381.057.696142کشاورزی

 - 913.432483.0885.978.5341.339.347مسکن

4.638.6861.546.7683.426.9443.212.022488.209ملت

4.196.8151.652.2084.536.1614.146.03681.000ملی

20.792.7749.181.81930.892.52819.453.7702.155.769جمع
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

11 - 6 - سهم مبلغ انواع سپرده نزد بانکهای استان خوزستان در سال 1389
 

             مبنا: جدول 11 - 5

بـازارهـای مالــی



178

11 - 6 - حق بیمه دریافتی بر حسب نوع بیمه در استان خوزستان

سال 89سال 88سال 87واحدنوع بیمه
درصد 

تغییریکساله 89 
نسبت به 88

594292.20523550.0858499811.74میلیون ریالشخص ثالث

140196.47125630.2616414530.66میلیون ریالبدنه اتومبیل

143387.22151188.8519998832.28میلیون ریالبیمه درمانی

48223.9038805.505323137.17میلیون ریالآتش سوزی

88513.1366582.757827817.56میلیون ریالبیمه مسئولیت

64934.4539113.1098995153.10میلیون ریالبیمه زندگی )عمر(

37714.6028640.893404818.88میلیون ریالبیمه مهندسی

  18.36 -17209.4817127.9413983میلیون ریالبیمه باربری

76976.7374884.239012520.35میلیون ریالبیمه سرنشین

43194.0539851.734725118.57میلیون ریالبیمه حوادث
مأخذ: گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان سال 1389

11 - 7 - مقایسه حق بیمه دریافتی بر حسب نوع بیمه در استان خوزستان طی سه سال اخیر

                 مبنا: جدول 11 - 6
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11 - 8 - سهم بیمه دریافتی بر حسب نوع بیمه در استان خوزستان در سال 1389

          مبنا: جدول 11 - 6

بـازارهـای مالــی
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11 - 7 - خسارت پرداختی و نسبت خسارت بر حسب نوع بیمه در استان خوزستان

نوع بیمه/نسبت 
سال 89سال 88سال 87واحدخسارت

درصد 
تغییریکساله 89 

نسبت به 88

شخص ثالث
620998.39616746.1967850310.01میلیون ریال

1.82 - 104.49117.80115.98درصد

بدنه اتومبیل
87326.6481243.4210450828.64میلیون ریال

1 - 62.2964.6763.67درصد

بیمه درمانی
133066.71127736.3021826771.36میلیون ریال

92.8084.25109.1424.89درصد

آتش سوزی
10460.5910550.191825673.04میلیون ریال

21.6927.1934.307.11درصد

بیمه مسئولیت
37281.8331316.054437141.69میلیون ریال

42.1247.0356.689.65درصد

بیمه زندگی 
)عمر(

39543.2418342.7387698214.56میلیون ریال

60.9046.9058.2811.39درصد

بیمه مهندسی
7324.444068.76670164.69میلیون ریال

19.4214.2119.685.47درصد

بیمه باربری
83.38  - 13130.1129138.424842میلیون ریال

135.49 - 76.30170.1234.63درصد

بیمه سرنشین
15910.2016142.12168074.12میلیون ریال

2.91 - 20.6721.5618.65درصد

بیمه حوادث
17.93 - 18183.4616148.6913254میلیون ریال

12.47 - 42.1040.5228.05درصد
مأخذ: گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان سال 1389

توضیح: منظور از نسبت خسارت، نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی است.
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11 - 9 - درصد تغییرات یکساله نسبت خسارت بیمه )89 نسبت به 88( بر حسب نوع  در استان خوزستان 

           مبنا: جدول 11 -  7      

11 - 8 - حق بیمه دریافتی و پرداختی شرکت های بیمه استان

واحدعنوان شاخص
درصد عدد شاخص

تغییریکساله 89 
نسبت به 88 در سال 89در سال 88در سال 87

حق بیمه دریافتی 
1.233.8751.345.9741.424.3585.82میلیون ریالشرکت های بیمه استان

خسارت پرداختی 
989.0141.086.8781.255.35515.50میلیون ریالشرکت های بیمه استان

حق بیمه سرانه 
27930431911.74هزار ریالدر استان

مأخذ: گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان سال 1389
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11 - 9 - حجم وارزش سهام معامله شده دربورس منطقه ای اهواز در سال 1389)هزارسهم -  میلیون ریال(

سال
فروش سهامخرید سهامکل معامالت

ارزشحجمارزشحجمارزشحجم

138557.915200.53132.973109.24125.16791.920

138691.161286.92043.537143.69447.624143.226

1387253.571520.96877.181181.130176.390339.837

1388124.510283.01463.820116.69860.691166.316

1389280.141799.780143.650406.003136.491393.776

807.2982.091.213361.161956.766446.3631.135.075جمع
مأخذ: تاالر بورس استان خوزستان

11 - 10 - متوسط ارزش هر سهم معامله شده در بورس منطقه ای اهواز )سهم -  ریال(

              مبنا: جدول 11 -  9      
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11 - 10 - حجم و ارزش سهام معامله شده برحسب شرکت های مشمول در بورس منطقه ای اهواز در سال 
1389 )هزارسهم -  میلیون ریال(

شرکت
فروش سهامخرید سهامکل معامالت

ارزشحجمارزشحجمارزشحجم

91.243272.82245.908128.28745.335144.535امین سهم

50.613131.94527.11071.55123.50360.294بانک کشاورزی

39.234135.16620.38372.04418.85163.121بانک صنعت و معدن

99.050259.84650.249134.12148.802125.725بانک توسعه صادرات

280.140799.779143.650406.003136.491393.775جمع
مأخذ: تاالر بورس استان خوزستان

11 - 11 - ارزش سهام خریده شده و فروخته شده بر حسب شرکت های مشمول در بورس منطقه ای اهواز

              مبنا: جدول 11 -  10

بـازارهـای مالــی


