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 بانک خاور میانه 55بررسی بودجه 
 پیص تیٌی  ایي ًواد در سال آیٌذُ هی پزداسین تاًه خاٍر هیاًِ تِ تزرسی 59تا تَجِ تِ ارائِ تَدجِ 

 بررسی درآمدها  -1

 31، %53هیلیَى ریال پیص تیٌی وزدُ است وِ ًسثت تِ سال  4141313هیشاى در آهذ سال آیٌذُ هثلغ  تاًه خاٍر هیاًِ

 افشایص ًطاى هی دّذ.

 درآمد مشاع 1-1

تفاضل سَد در یافتی  تِ  در ٍالغ  ّستٌذ دراهذ تاًه  (83)%ر آهذّای هطاع وِ غالثا هْوتزیي تخص در آهذی تاًه ّستٌذ د

افشایص ًسثت تِ سال   33ٍخاٍر هیشاى درآهذ هطاع سال آیٌذُ را تا %. اس هطتزیاى ٍ سَد پزداختی تِ سپزدُ گذاراى تستگی دارد

سَد تسْیالت  43هیلیَى ریال پیص تیٌی وزدُ است . هْوتزیي دلیل رضذ درآهذّای هطاع ، رضذ % 1331331گذضتِ هثلغ 

سَد ػلی الحساب سپزدُ ّا تِ دلیل افشایص هتَسط هاًذُ  18فشایص هتَسط تسْیالت اػطایی، در وٌار افشایص %اػطایی تِ دلیل ا

  .ّا هی تاضذُ سپزد

 درآمد غیر مشاع 1-2

درآهذ تاًه را تطىیل   11در آهذّای غیز هطاع وِ تیطتز هزتَط تِ ػولیات تاًىذاری هاًٌذ وارهشدّا هثادالت ارسی ..ٍتمزیثا %

تارفغ تحزیوْا ایي در آهذّا تزای   هی دٌّذ. ایي در آهذّا جشٍ تا ویفیت تزیي درآهذّای تاًه تَدُ ٍ ّز سال تىزار ضذُ ٍ

َى ریال پیص تیٌی وزدُ است وِ ًسثت تِ هیلی 635936هیشاى درآهذ غیز هطاع را  59ٍخاٍر تزای سال  .تاًىْا افشایص هی یاتذ

. هْوتزیي ػاهل تغییز درآهذ غیز هطاع افشایص فؼالیت تاًه ٍ صذٍر ٍ توذیذ ضواًتٌاهِ افشایص یافتِ است 14ٍد %حذ 53سال 

 ّاست.

 در ًوَدار سیز هیشاى درآهذّای ٍخاٍر تِ تفىیه آهذُ است:
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سال درآهذ خَدرا در ًوَدار  فَق رضذ درآهذّای هطاع، غیز هطاع، ٍ درآهذ ول هطخص است ٍ ًطاى هی دّذ ٍ خاٍر ّوِ 

 افشایص دادُ است.

 بررسی هزینه ها  -2

تِ تؼذاد تسیار ون ضؼة تْزٍری ضؼة ٍ واروٌاى  هْوتزیي ًىتِ لَت ٍخاٍر در تیي تاًىْا ّشیٌِ ّای پاییي آى است . تا تَجِ

تاال رفتِ ٍ ّشیٌِ ّای اداری ٍ ػوَهی واّص خَاّذ یافت ٍ درلثال آى تا تَجِ تِ واّص ضؼة هیشاى دستزسی تاًه تِ سپزدُ 

ِ تاًىذاری ّای ون ّشیٌِ هاًٌذ لزض الحسٌِ ووتز خَاّذضذ .اها در ًْایت ایي هَضَع تا تَجِ تِ سیاست والى تاًه در سهیٌ

 تیي الوللی ٍ هطتزیاى والى ٍ حمَلی ٍ ػذم توزوش رٍی هطتزیاى خزد تِ تفغ ٍخاٍر خَاّذ تَد.

داضتِ  83هیلیَى ریال پیص تیٌی وزدُ است وِ ًسثت تِ اهسال افشایص لاتل تَجِ % 1483313ٍخاٍر تزای سال آیٌذُ هثلغ  

. اها هَضَػی وِ چٌذاى داضتِ است  43است. ّشیٌِ ّای اداری ٍ ػوَهی تا تَجِ تِ تَرم ٍ گستزش فؼالیت تاًه افشایص %

هطالثات هطىَن  195ریسه تاًه خاٍر هیاًِ اًتظار آى ًوی رفت رضذ %خَضایٌذ ًیست ٍ تا تَجِ تِ سیاست هذیزیت 

)ایي همذار در سایز تاًىْا در ّویي حذٍد  درآهذ حك الَوالِ در ًظز گزفتِ ضذُ است. 11الَصَل است وِ ایي همذار هؼادل %

 است (

 ضذ آهذُ است.سال اخیز تِ ّوزاُ رًٍذ ر 9ًوَدارّای سیز رًٍذ سَد آٍری تاًه خاٍر هیاًِ در در 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

 95سال 94سال  93سال  92سال 91سال 

 درآمد مشاع

 درآمد غیر مشاع

 جمع درآمد



WWW.ERISABOURSE.IR 
 

3 
 

 
 الف                                                                

 
 ب                                                            

رضذ رًٍذ سَد آٍری ٍ در ًوَدارالف هطخص است تمزیثا ّوِ سالِ سَد آٍری تاًه افشٍدُ هی ضَد در ًوَدار ب رضذ 

ضیِ سَد هطخص است وِ الیتِ تا تَجِ تِ تشرگتز ضذى تاًه اهزی طثیؼی است اها در سِ سال اخیز هیشاى حاضیِ سَد هٌفی حا

 تَدُ است وِ همذار تسیار خَتیست. 93ٍخاٍر حذٍد %

 چند نکته در مورد بانک خاورمیانه -3

  89حذٍد %ریال پیص تیٌی وزدُ است وِ تا تَجِ تِ سیاست تمسین سَد سالْای لثل احتواال   431را  53ٍخاٍر هیشاى سَد  -1

ریال هی تاضذ . درصَرتیىِ تمسین ایي همذار هیشاى سَد اًثاضتِ ٍخاٍر در اًتْای  116آًزا تمسین خَاّذ وزد وِ هؼادل 

 تَهاى سَد اًثاضتِ دارد. 16تِ اسای ّز سْن حذٍد  53سال 
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 تَهاى خَاّذ تَد. 143ریالی حذٍد  116، تا فزض تمسین سَد  53تزی ّز سْن ٍخاٍر در پایاى سال فارسش د -1

 ٍخاٍر تزای سِ هاِّ اٍل سال آیٌذُ لصذ افشایص سزهایِ دارد وِ ٌَّس همذار ٍهحل آى هطخص ًیست. -4

 ًَع خَد جالة تَجِ است.ّشیٌِ ّای هالی ٍخاٍر صفز است وِ ایي هَضَع در  -3

 هیاًِ یىی اس تاالتزیي هیشاى ّای سْام ضٌاٍر در تَرس تْزاى را دارد.تاًه خاٍر  -9

ٍخاٍر تز واّص ّشیٌِ، ػذم تَسؼِ ضؼة ٍ تاًىذاری تیي الوللی ٍ والى است وِ هَجة ّواًطَریىِ گفتِ ضذ توزوش  -6

 .توایش ایي تاًه تا سایز تاًىْا هی تاضذ

 :نتیجه گیری -4

تِ ًظز هی رسذ تا تغییز ضزایط تیي الوللی ٍ تزداضتي تحزیوْا ؛ پتاًسیلْای صٌؼت تاًىذاری تیطتز هطخص ضَد ٍ داضتي 

تاًه خاٍر هیاًِ یىی اس تٌیادی تزیي تاًىْای .یه سْن تاًىی در سثذ سزهایِ گذاری جشٍ گشیٌِ ّای پز تاسدُ تاضذ 

 ًِ درآهذّا ٍ سَد در وٌار پاییي تَدى ّشیٌِ ّا ٍ هذیزیت ریسه ػالیتَرس تْزاى است . حاضیِ سَد تاال ، رضذ سالیا

توزوش ٍخاٍر تز واّص ّشیٌِ، ػذم تَسؼِ ضؼة ٍ تاًىذاری تیي رضذ دایوی سَد آٍری ٍخاٍر ضذُ است. هَجة 

س هذت تِ الوللی ٍ والى است وِ هَجة توایش ایي تاًه تا سایز تاًىْا هی تاضذ. لذا لزار دادى ایي سْن در سثذ درا

 ًظز گشیٌِ لاتل لثَلی هی آیذ.




