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اطالعات این بخش از طریق      آوري آمار و   جمع

و  اعتــــباري اتســــسؤم، بانکهـــاي اســـتان 

 الزم بـه    .انــجام شـده اسـت     شرکتهاي بیمـه    

توضیـح می باشـد،آمار منـدرج در ایـن فـصل           

مؤســـسات  شــامل تعــداد واحــدهاي بــانکی و

ــانکی ، میــزان ســپرده هــا و   اعتـــباري غیــر ب

ات اعتبـاري   مؤسـس  اعتبارات اعطایی بانکهـا و    

غیر بانکی به بخش غیـر دولــتی بـر حـسـب           

حـــق بیمــه  .بخــشهاي اقتــصادي مــی باشــد 

ــافتی و ـــط   دریـ ـــتی توسـ ــسارت پرداخـ خـ

در ایـن    شرکتهاي بیمه اسـتان جمـع آوري و       

الزم به ذکــر اسـت ،      .سالنامه ارائه شده است     

سري زمانی ارائه شده در این سـالنامه نـسبت          

ر آمارنامـه هـاي   بـه آمـار سـالهاي قبـل کـه د     

گذسته درج شـده بـود توسـط منـابع ذیـربط            

 .تجدید نظر شده است 

 

   در ایـن    کــار رفتـه      بــه     و مفاهیـم   تعاریـف

  :است  زیر   شرح  به فصل

قبـول سپرده ،    عبارت است از  :عملیات بانکی 

سفته  معامالت برات و   اعطاي تسهیالت بانکی،  

بــه اوراق ارزي ، عملیــات مربــوط  ، معــامالت 

  و انتقال وجوه در داخـل کـشور       بهادار ، نقل و   

 .نـظایر آن طبق قانون 

 

 عبارت است از شعبه نماینـدگی  : واحد بانکی  

 .باجه و

ــانکی  بــه مجـــموعه بانـــکهاي : سیــستم ب

بانک مرکـزي جمــهوري      تجاري ، تخصصی و   

 .اسالمی ایران اطالق می شود 

 

 

 

 

کـه  بانکهـایی هـستـند     : بانکهاي تخصـصی    

فقـــط در زمیـــنه هــاي خاصـــی از فعـــالیت  

اعتبارهـاي خـود را در       اقتصادي می پردازند و   

جهــت خاصــی هــدایت مــی کننــد ، بانکهــاي 

توسعه  معدن ، مسـکن ، کشاورزي و      صنعت و 

 بانکها ، تجاري     وبقیه بانک تخصصی     صادرات ، 

 .به شمار می روند 

 

که فعالیت   بانکهایی هستند : بانکهاي تجاري   

تباري آنها به بخش اقتصادي خاصی محدود       اع

 .نمی شود

 

مؤسـسات   شــرکتها،  به دولـت،  :بخش دولتی 

 .شـود  اطـالق مـی دولـتی و شــهرداریـهـا

 

شامل بخش خصـوصی ،    :  بخش غیر دولتی    

بعضی از شـرکتهاي    نهادهاي انقالب اسالمی و   

 .تحت پوشش وزارتخانه ها می باشد 

 

: یـر دولتـی     تسهیالت اعطایی به بخش غ    

اعتبـارات بخش غیر دولتی تـسهیـالتی اسـت        

که بانکها از طریق قراردادهاي مختلف اسالمی       

 به موجب قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا و            

 به 1363آیین نامه هاي مصوب از ابتداي سال       

این قرادادهـا  . بخش غیر دولتی اعطا می کنند   

ــد از  ــشارکت  : عبارتن ــوقی ، م ــشـارکت حق م

ــ روش اقــساطی ، ســـرمایه گــذاري مــدنی ، ف

مستـقیم،مضـاربه ، مزارعه ، مساقات ، جعاله ،        

 معــامالت ســلف ، اجــاره بــه شــرط تملیــک ،  

 .خرید دین  قرض الحسنه و
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مین أعبـارت اسـت از تـ      : مشارکت حقـوقی    

 قسمتی از سرمایه شـرکتهاي سهامی جدیـد و       

یا خرید قـسمتی از سـهام شـرکتهاي سـهامی        

 .موجود 

 

عبارت است از درآمیخــتن     : دنی  مشارکت م 

یا غیر نقـدي اشــخاص      سهم الشـرکه نقدي و   

یا حقوقی متعدد به نحو مـشاع ، بـه           حقیقی و 

 .منظور انتفاع طبق قرارداد 

 

عبـارت اسـت از واگـذاري       : فروش اقساطی   

به بهاي معـلوم به غیـر ، بـه تـرتیــبی          “ عین“

که تمام یا قسمتی از بهاي مزبـور بـه اقـسـاط          

ــ ــا   م ــید ی ــساوي در سررس ــر م ــا غی ساوي وی

 .سـررسیدهـاي معـین دریافت گردد

 

ــ: ســرمایه گــذاري  مین أعبــارت اســت از ت

 سرمایه الزم براي اجراي طرحهـاي تولیـدي و        

طرحهاي عمرانی انتفاعی توسط بانکهـا بـدون        

  .مشارکت اشخاص حقیقی یاحقوقی غیر بانکی

 

قراردادي اسـت کـه بـه موجـب آن          : مضاربه  

عهـده دار تـآمین     ) مالـک ( از طـرفــین    یکـی

می شود ، با قید اینکـه طـرف         ) نقدي(سرمایه  

در  با سرمایه مزبور تجارت کند و     ) عامل(دیگر  

 . باشند  طرف شریک سود حاصله هر دو

 

قراردادي است که به موجب آن یکی   : مزارعه  

ــراي ) زارع ( از طــرفین  زمــین مشخــصی را ب

بدهد ) عامل(مدت معینی به شخـص دیگـري      

تا در زمیـن مزبور زراعت کرده وحاصــل بـین        

 .عامل تقسیم شود  زارع و

 

معامله اي است بین صاحب درخت      : مساقات  

امثال آن با عامـل در مقــابل حـصه مـشـاع             و

ثمره اعم است از    . معین از ثمره واقع می شود       

    .غیر آن  میوه برگ ،گل و

 

جاعـل  (عبارت است از التزام شـخص       : جعاله  

 اجــرت معــلوم     به اداي مبلـغ یـا       ) یا کارفرما 

در مقابـل انجـام عمــلی معـین طبـق           ) جعل(

طرفی که عمـل را انــجام مـی دهـد          . قرارداد  

 .یا پیمانـکار نامیده می شود “ عامل“

 

منظور از معـامالت ســلف ،       : معامالت سلف   

پیش خریـد نقـدي محـصـوالت تولیــدي بـه           

 .قیـمت معین است 

 

عقد اجاره اي اسـت     :  به شرط تملیک     اجاره

که در آن شرط شود مستآجر در پایـان مـدت           

اجاره در صورت عمـل بـه شـرایط منـدرج در            

 .قرارداد ، عین مستآجره را مالک شود 

 

عقدي است که به موجب آن      : قرض الحسنه   

بانـکها مبـلغ معـینی را طبق ضــوابط مقــرر         

ض به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بـه قـر          

 .واگذار نماید 

عبـارت اسـت از پرداخـت وجـه         : خرید دین   

سندي وعده دار مانند سفته وبـرات ، پـیش از           

سررسید آن سند ، بـه مبلغـی کمتـر از ارزش            

 .اسمی آن 

 

سپرده هایی  : سپرده هاي بخش غیر دولتی      

حقوقی  است که به وسیله اشـخاص حقیـقی و      

 خــصوصی طبــق ضــوابطی بــه بانکهــا ســپرده 

  .می شود
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بـه  : سپرده هاي قرض الحسنه پس انـداز        

اینگونه سپرده ها ســودي تعلـق نمـی گیــرد      

ــه     ــد ب ــی توانن ــا م ــانون ، بانکه ــق ق ــی طب ول

تجهیز این گـونه سپرده ها ، بـه   منظورجذب و 

یـا جنـسی بـه     قید قرعه جـوایز ثابت نقـدي و  

 . سپرده گذاران اعطا کنند 

 

: سپرده هاي سرمایه گـذاران مـدت دار        

 سـپرده هایی اطالق می شـود که بانکـها به         به

صورت سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت       

یا بلند مدت از مردم قبـول می کننـد ، بانکهـا       

در مـورد سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار        

ــه عنــوان وکیــل ســپرده گــذار عمــل    فقــط ب

منافع حاصل از این سپرده ها طبـق    می کند و  

. تفاده قـرار مـی گیـرد      عقـود اسالمی مورد اس   

منافع بر اسـاس عقد قــراردادي بـین سـپرده          

 .بانک تقسیم می شود  گذار و

 

ــدهی بخــش غیـــر دولتــی  عبــارت از : ب

وامهــایی اسـت     مجمـوعه مانده تـسـهیالت و    

که توسـط بانکها به بخـش غیـر دولتـی اعطـا            

 .شده است 

 

 

به حاصـل جمع ما بـه      : مانده در پایان سال     

ـــفاوت ـــیها والت دریافتیهــا در طـــول   پرداخت

 .سـال با موجودي اول سال اطالق می شود 

 

یک طرف   عقدي است که به موجب آن     : بیمه  

 تعهد می کنــد کـه در ازاي دریافـت وجـه از           

ــروز   طــرف دیـــگر ، در صــــورت وقـــوع یــا ب

حـادثه خسـارت وارده بر وي را جبـران کنــد       

د را بیمه گـر    یا وجـه معـینی را بپـردازد متعه     

فـرد یـا    (طرف تعهـد را بیمـه گـذار         ) شرکت(

ــسه ــه   و) مؤسـ ــق بیم ـــتی را ح ــه پرداخ  وج

 .می نامند 

 

بخـشی از حـق بیمـه       : حق بیمه عاید شده     

سالــهاي قبـل مـی       هاي صـادره سـالجاري و    

باشد که به پوششهاي بیمه اي ارائـه شــده از           

 ابتــدا تــا انتـــهاي دوره مــورد گــزارش تعـــلق 

 .د می گیر

 

حق بیمه عاید شده از فرمول زیر محاسبه        

 :شده است 

ذخیره حق بیمه   + (ذخیره حق بیمه سال قبل      

حق بیمه عاید   ) =  حق بیمه صادره   –سالجاري  

 .شـده

 

منظـور خـسارت    : خسارت پرداخت شـده     

سـال مـورد بررسـی       مستقیم پرداخت شده در   

 ) براساس سیــستم مبتنـی بـر ســال مالــی          (

ـــکایی از  ســهم مــی باشـــد و ــران ات  بیمــه گ

       .خسـارت در آن منـظور نشده است

     

خـسـارات مـالی      زیانها و  : بیمه آتش سوزي    

انفـــجار را  ناشــی از آتــش ســوزي ، صــاعقه و

همچنین شرایط ایـن بیمـه      .  جبـران می کند  

نامه قابل تعمیم به خطرهاي تبعی مانندسیل ،        

 .شد مانندآن می با سقوط هواپیما ، طوفان و

 

بیمـه کـاال در     ) : حمل ونقـل  (یمه باربري   ب

شـروع   نقــل کـاال از     مقابل خطرهاي حمـل و   

  .سفر تا پایان آن می باشد 

 

بیمه اي اسـت کـه      ) : شخصی(بیمه حوادث   

خـطرهاي فوت ، ازکارافتـادگی ، نقص عـضو ،         

هزینه هاي پزشــکی ناشـی از        غرامت روزانه و  
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رت تحــقق  حادثه را در بر می گیرد ، ودر صـو     

هر یک از خطرهاي یاد شده خـسارت وارده را          

 .جبران می نماید 

 

بیمه اي است که زیـان  ) : بدنه(بیمه اتومبیل 

وارده به وسیله  نقلیه ، متعلق به بیمه گـذار را          

 .جبران می نماید 

 

بیمه اي است کـه زیـان       :  بیمه شخص ثالث    

وارده به دارنـده وسـیله نقلیـه زمینـی در اثـر             

نشین رخسارت به س   ه شخص ثالث و   خسارت ب 

 .اتومبیل را جبران می نماید 

 

ــه  بیمــه اي اســت کــه : بیمــه کــشتی بدن

 خـــسـارت وارده بـــه شـــناورهاي دریـــایی و

مــسئولیت متــصدیان آن را در مقابــل شــخص 

 .ثالث جبران می کند 

 

خـسـارت   بیمه اي اسـت که   :بیمه هواپیمایی 

حمولـه  وارده بر بدنه هواپیـما ، سرنشـینان ، م       

 .می کند  خدمه آن راجبران هواپیما و

بیمـه اي اسـت کـه کلیـه         : بیمه مهندسـی    

ــصب ،    ــات ن ــام عملی ــسارات وارده در هنگ خ

را بر اساس شرایط قـرارداد      .. .مقاطعه کاري و    

 .جبران می کند 

رات ناشـی   ابیمه اي است که خس    :  بیمه پول   

آتـش سـوزي پـول را بـر اسـاس            از سـرقت و  

 . می کند قـرارداد جبران

 

نوعـی بیمه اسـت کـه      ) : عمر  ( بیمه زندگی   

در آن بیمـه گـر متعــهد مـی شــود مبـــلغ             

) یـا مـستـمري    به صـورت سـرمایه و   (معـینی  

یـا اشـخاص ثـالثی کـه او          را به بیـمه گـذار و    

 .تعیین کـرده است ، پرداخت کند 

 

استخراج نفـت ،     اکتشاف و : سایر انواع بیمه    

ــع ،   بهداشــت ، صــداقت و ــدم النف ــت ، ع امان

اعتبار ، شیـشه وبیمـه       مسئولیت مدنی ، وام و    

 .آتش سوزي  اموال در مقابل سرقت و

 

ـ :  شرکتهاي تعاونی اعتبار     مین نیــازهاي   أت

مالی تحت پوشـش در قالب پرداخت انـواع وام      

بـر عهــده ایــن نـوع تعاونیهاســت کــه شـــامل   

شرکتـهاي تعـاونی اعتبـار کارمنـدي ، اعتبـار          

 . می باشند) سایر(اعتبار آزاد  ري وکارگ
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 1386تعداد واحدهاي بانکی در پایان اسفند -1-12

 *اقتصاد نوین صنعت و معدن صادرات رفاه کارگران سپه تجارت جمع سال و شهرستان

1382....................................190 27 17 15 30 - - 

1383.................................... 190 25 18 15 30 - - 

1384.................................... 8825 18 15 30 - - 

1385.................................... 17825 16 11 30 1 1 

1386............................ 18524 19 11 30 1 - 

 - - 2 1 1 1 14 ...................................آبدانان

 - 1 15 5 9 7812 .......................................ایالم

 - - 2 1 2 152 ......................................ایوان

 - - 3 1 2 182  ................................دره شهر

 - - 3 1 1 203 ..................................دهلران

 - - 3 1 2 221  ................شیروان وچرداول

 - - 2 1 2 183 ...................................مهران 

 

 ملی ملت مسکن کشاورزي سال و شهرستان

1382...................................................34 11       20 36 

1383...................................................35 11 20 36 

1384................................................... 35 11 - 36 

1385................................................... 33 12 14 35 

1386......................................... 33 15 17 35 

 2 1 1 5 ...................................................آبدانان

 13 7 8 8 .......................................................ایالم

 3 1 1 3 ......................................................ایوان

 3 2 1 4 ...............................................دره شهر

 5 1 1 5 ..................................................دهلران

 6 3 1 5  ................................شیروان وچرداول

 3 2 2 3 ..................................................مهران 

  بانکهاي استان ایالم-مأخذ

 .سالنامه دریافت نشده است  انتشار اطالعات بانک اقتصاد نوین تا زمان*
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 1386 مؤسسات اعتباري غیر بانکی در پایان سال-2-12 

 قوامین انصار پست بانک بسیجیان بنیاد سال

1382 .................................. 2 11 10 0 0 

1383 .................................. 2 11 10 0 0 

1384 .................................. 2 14 10 0 0 

1385 .................................. 1 12 10 10 10 

1386............................ 1 12 10 10 10 

 1 1 1 1 0 ...................................آبدانان

 3 4 3 6 1 .......................................ایالم

 1 1 1 1 0 ......................................ایوان

 1 1 2 1 0 ................................دره شهر

 2 1 1 1 0 ..................................دهلران

 1 1 1 1 0 ................شیروان وچرداول

 1 1 1 1 0 ....................................مهران

  موسسه اعتباري استان-  مأخذ
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 1386 تعداد واحدهاي بانکی استان برحسب شهرستان-12-1نمودار 
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 12-1:مبنا جدول
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 1386 انواع سپرده نزد بانکها در پایان سال  مبلغ -3-12

 *اقتصاد نوین صنعت و معدن رفاه کارگران سپه تجارت جمع نوع سپرده سال و

1382  ............................................605805 75835 48398 8022 0 0 

1383  ............................................ 1106585 386551 55782 34901 0 0 

1384  ............................................ 435180342826 56925 35429 0 0 

1385  ............................................ 1724602123087 62686 136099 537 13946 

1386  .................................... 12741072492116 271676 209353 4092 - 

 - 1850 82208 60280 1353599156347 .....................قرض الحسنه جاري 

 - 40 29519 37278 87431466049 ...............قرض الحسنه پس انداز 

 - 1840 36292 115863 1636345171334 ...........سرمایه گذاري کوتاه مدت

 - 362 15667 58255 95192179458 .............سرمایه گذاري بلند مدت

 - 4092 45667 0 78898518928................................................سایر  

 

 ملی ملت مسکن کشاورزي صادرات سال ونوع سپرده 

1382  ............................................ 131165    227792 57297 57296 - 

1383  ............................................ 160649 - 63625 143638 261439 

1384  ............................................- 340908 59279 - 253304 

1385 ............................................118918 760738 79111 158592 270888 

1386 .................................... 950954 868630 521877 7933349 1489025 

 315680 268760 73650 72413 322411 .....................قرض الحسنه جاري 

 185964 87062 28284 324861 115257 .................قرض الحسنه پس انداز

 384536 283146 132337 268145 242852  ...........سرمایه گذاري کوتاه مدت

 274001 70727 78513 203211 171727 ............سرمایه گذاري بلند مدت 

 328844 83654 209093 0 98707.................................................سایر 

  بانکهاي استان -مأخذ

 .سالنامه دریافت نشده است  انتشار اطالعات بانک اقتصاد نوین تا زمان*
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 1386تعداد سپرده ها نزد بانکهاي استان بر حسب شهرستان  در پایان سال -4-12

 *اقتصاد نوین صنعت و معدن رفاه سپه  تجارت جمع  شهرستان 

 - 637 50848 142380 1418256135269 ...........................کل استان 

 - 0 3971 21341 1235528190.........................................آبدانان 

 - 637 30798 29916 54113464512 .............................................ایالم 

 - 0 3008 21053 14451615044.............................................ایوان 

 - 0 3354 21128 14202313012.......................................دره شهر

 - 0 3714 18529 18175012152 .........................................دهلران 

 - 0 3684 24935 1709269106  ..........................شیروان چرداول

 - 0 2319 5478 11435513253 ...........................................مهران 

 

 ملی ملت کنمس کشاورزي صادرات شهرستان 

 295322 157011 86478 445630 104681 ..............................کل استان 

 7776 7848 7904 60370 6152.............................................آبدانان 

 120481 65016 46343 113913 69518 .................................................ایالم 

 27813 18917 4710 49174 4797................................................ایوان 

 23968 16460 9254 47453 7394...........................................دره شهر

 49600 14027 10100 67992 5636 .............................................دهلران 

 40482 18776 2939 64761 6243 ..............................رداولشیروان چ

 25202 15967 5228 41967 4941 ..............................................مهران 

 بانکهاي استان : مآخذ 

 .سالنامه دریافت نشده است  انتشار اطالعات بانک اقتصاد نوین تا زمان*
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 1386 تعداد سپرده ها نزد بانکهاي استان برحسب شهرستان -12-2نمودار 
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 1386 در پایان سال زد بانکهاي استان بر حسب شهرستانمبلغ سپرده ها ن-5-12

 )مبالغ به میلیون ریال(

 *اقتصاد نوین صنعت و معدن رفاه سپه  تجارت جمع  شهرستان 

 - 491 209353 271676 5523077492116 ...........................کل استان 

 - 0 11788 11639 28088013758.........................................آبدانان 

 - 491 140692 161488 3066842310059 .............................................ایالم 

 - 0 16143 38204 42852640961.............................................ایوان 

 - 0 10016 18060 39014237195.......................................دره شهر

 - 0 6857 11539 45249029309 .........................................دهلران 

 - 0 7327 17815 52183119077  ..........................شیروان چرداول

 - 0 16530 12931 38236641757 ...........................................مهران 

                                                                          

 ملی ملت مسکن کشاورزي صادرات شهرستان 

 1489025 708954 531877 868631 950954 ..............................کل استان 

 62811 15704 37540 82359 45281.............................................آبدانان 

 767041 444860 340456 227194 674561 .................................................ایالم 

 109125 57000 25694 107983 33416................................................ایوان 

 93159 41400 39101 84060 67151...........................................دره شهر

 163098 34260 43130 113443 50854 ............................................دهلران 

 193990 73630 21789 145152 43051 .............................شیروان چرداول

 99801 42100 24167 108440 36640 ..............................................مهران 

  بانکهاي استان -مأخذ

 .سالنامه دریافت نشده است  انتشار اطالعات بانک اقتصاد نوین تا زمان*
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 خش غیر دولتی بر حسب بخشهاي عمدهت جدید بانکها به ب تعداد ومبلغ تسهیال–6-12

 مبالغ به میلیون ریال                                                                            1386اقتصادي درپایان سال 

خدماتصنعت ومعدنمسکن وساختمانکشاورزي جمع
سال

مبلغتعدادمبلغادتعدمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

138236471254090426012955612152028766332504081765689889453

138342474178062630241822017140318210245102392146320743293

138421394456975485313281040587682023405480810143192537

13851585533965696623051538177383157323346629450712513041244473

1386234470577805062627191258166209138453311462306875 941722174061 

  بانکهاي  استان ایالم-مأخذ

 مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها بابت تسهیالت اعطایی براساس عقود اسالمی درپایان-7-12

 1386 سال 

 1386 1385 1384 1383 1382 شرح

 5495705 5011410 1641542 2476819 207196 ......................................ط فروش اقسا

 409767 376444 322529 258957 87586 .................................................مضاربه 

 871985 569975 144196 306512 13305 ....................................مشارکت مدنی 

 455135 395839 424235 420691 16977 ..........................قرض الحسنه اعطایی

 69186 13228 3208 18316 0 ........................اجاره به شرط تملیک 

 12738 16595 14269 16428 8697 .....................................معامالت سلف 

 95280 377826 13500 13500 0  .....................سرمایه گذاري مستقیم

 661528 106806 2497862 312380 50420.....................................................جعاله 

 0 79330 - 0 0 ............................................ن خرید دی

 479468 197481 158017 916609 0 .......................................................سایر 

 بانکهاي استان : مآخذ 
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  بیمه نامه صادر شده بر حسب نوع بیمه- 12 – 8

 1386 1385 1384 1383 1382 نوع بیمه سال و

 108593 101973 121460 16799 22923  ...............................جمع

 16906 13171 1947 1673 757 .......................... سوزي آتش

 5717 5885 1115 1149 1278 ..................) بدنه ( اتومبیل 

 436 465 358 343 3 ....................................باربري 

 2 7 1 0 0 ..........................................پول

 39549 26697 4778 6665 2427 ...................................حوادث 

 39 43 21 24 - ....................................درمانی

 2082 1472 93467 37 980 .......................) عمر(زندگی 

 42837 53364 19268 6547 16641  .............شخص ثالث ومازاد

 0 0 0 0 0 .......................) بدنه(کشتی 

 164 341 505 361 607 ...............................مهندسی 

 0 0 0 0 0 .............................هواپیمایی 

 861 528 0 0 230 .........................................سایر

 المدر استان ای و ایران  آسیا , سرپرستی بیمه هاي دانا  –مآخذ 

 
 
 )میلیون ریال(                                                             حق بیمه صادره بر حسب نوع بیمه - 12 -9

 1386 1385 1384 1383 1382 سال ونوع بیمه

 165760 100066 31776 28781 12512  ........................جمع

 6830 2099 1113 1070 565 ..................آتش سوزي 

 12552 11433 300 92 1365 ............)بدنه ( اتومبیل 

 164 101 113 92 46 .............................باربري

 4 80 1 0 0 ..................................پول

 11107 8834 1006 615 352 ............................حوادث

 21842 19572 7027 3928 2772 ............................درمانی

 7058 4274 333 3701 1586 ).................عمر(زندگی 

 66477 47617 21300 17728 5814 ....... شخص ثالث ومازاد

 763 0 0 0 0 ..........................پایانه ها

 33326 3662 583 1555 12 .........................مهندسی

 0 0 0 0 0 ............................واپیماه

 5637 2390 0 0 0 .................................سایر

 در استان ایالم و ایران  آسیا , سرپرستی بیمه هاي دانا –مآخذ 
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  تعداد خسارت پرداخت شده بر حسب نوع بیمه - 12 – 10

 1386 1385 1384 1383 1382 سال ونوع بیمه

 16483 26911 645/1548 381/9085 9117  .........................جمع

 38 78 12 10 8 ....................آتش سوزي 

 1712 1841 305 352 243 .............)بدنه ( اتومبیل 

 0 0 0 0 0 .............................باربري 

 0 0 0 0 0 ..................................پول 

 352 242 1198 1859 1269 ............................حوادث 

 10111 19085 13540 6509 6124  ..............................درمانی

 74 785 35 39 2 .................) عمر(زندگی 

 4124 4819 2076 14/538 1465  .......شخص ثالث ومازاد

 0 0 0 0 0 ...................)بدنه(کشتی 

 7 23 12 19 6 .........................مهندسی 

 0 0 0 0 0 .......................هواپیمایی 

 65 38 0 0 0 .................................سایر 

 در استان ایالم و ایران  آسیا , سرپرستی بیمه هاي دانا –مآخذ 

 
 

 )میلیون ریال              (   سب نوع بیمه مبلغ خسارت پرداخت شده  بر ح- 12 – 11

 1386 1385 1384 1383 1382 سال ونوع بیمه

 99317 46524 19349 20395 11159  ........................جمع

 355237 4 51 8 ..................آتش سوزي 

 74317585 1625 1567 590 ............) بدنه( اتومبیل 

 00 0 0 0 ............................باربري 

 00 0 0 1 ................................پول 

 39343847 822 67 382 ...........................حوادث 

 121813431 12061 4105 3468  ............................درمانی

 30102750 1125 1150 50 ...............) عمر(زندگی 

 2964769588 2775 13445 6652 .......الث ومازادشخص ث

 010 0 0 0 .................)بدنه(کشتی 

 411162 937 6 8 .......................مهندسی 

 00 0 0 0 .....................هواپیمایی 

 5181707 0 0 0 .................................سایر

  دانا و آسیا در استان ایالم سرپرستی بیمه هاي–مآخذ 
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 مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی اعتبار فعال -12-12

 سرمایه شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1382 ........................................ 24 2621 78 1652197 

1383 ........................................ 23 2719 71 1787816 

1384 ........................................ 23 2719 71 1787816 

1385 ........................................ 23 2719 71 1788 

1386 ................................ 0 0 0 0 

 0 0 0 0 ........................................آبدانان 

 0 0 0 0 ...........................................ایالم 

 0 0 0 0 ...........................................وان یا

 0 0 0 0 ....................................دره شهر 

 0 0 0 0 .........................................دهلران

 0 0 0 0......................شیروان وچرداول

 0 0 0 0  ......................................... مهران

     اداره کل تعاون استان ایالم-مأخذ

 


