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یده چ
به یکشور بوده و بانک مرکزیاقتصاد کالن یژه نظام آماریبخش مهم و وپولیآمارها

ن و انتشار درست و بهنگام آن بر یه، تدویدر تهیریت خطین آمارها مسئولیاعنوان تنها متول
ن یت ارائه ایپول، قابلالمللنیبا استاندارد صندوق بپولیآمارهابودن عهده دارد. مطابق
برنامهیآمارها را در قالب س گذاران در استین امر به سیده و ایبهبود بخشمالیزیرستم جام

سیو اتخاذ صحیاقتصادیهادرست شاخصنیبشیپ کمپولیهااستیح و به موق
شتر، یت بیجاد شفافیبا اواحد،یبر اساس استانداردپولیه آمارهای. ضمن آنکه تهکندم

دهد. با توجه به ش میر افزایدیمتناظر کشورهایمزبور را با آمارهایارهااس آمیت قیقابل
ها بانک«و » یبانک مرکز(«ر یپذسپردهیهاشرکتیهااز ترازنامهپولین موضوع که آمارهایا

یها از استانداردهان ترازنامهیشوند الزم است ااستخراج م») ربانکیغیو مؤسسات اعتبار
یاز واحدهایمجددیبندن مقاله پس از ارائه بخشیرو، در انیباشند. از ارخورداربالمللنیب

ار و بستانکار شرکتینهاد ها مطابق استاندارد ن شرکتیایهاییر، دارایپذسپردهیهابده
موجود، ترازنامه بانک یو سپس بر اساس آمارهاشدهیبندپول طبقهالمللنیصندوق ب

د و یف جدیز تعریت نیپول ارائه شده است. در نهاالمللنیصندوق بتاندارددر قالب اسیمرکز
ان شده است.  یع بیو پول در مفهوم وسه پولیاز پاجامع

بودن، میار مقی، معیهادنیواحدهایبندر، بخشیپذسپردهیهاشرکتها: کلیدواژه
عی، پول در مفهوم وسه پولی، پابخشیها، ترازنامهمالیهاییدارا

JEL:G21 ،G23بندی طبقه

a.akrami@cbi.ir، ایرانجمهوری اسالمیبانک مرکزیاقتصادیرکلمد*
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مقدمه١
به یبرخوردار بوده و بانک مرکزیاژهیت ویاز اهمپولی، آمارهایاقتصادیهالیدر تحل

ن و انتشار درست و بهنگام یه، تدویدر تهیریت خطی، مسئولپولیآمارهاعنوان تنها متول
کشور بر عهده دارد. پولیآمارها

در قالب پولیشود تا آمارها، باعث مالمللنیبیبا استانداردهاولپیانطباق آمارها
برنامهیس درست نیبشیگذاران را در پاستیقابل ارائه باشد و سمالیزیرستم جام

سیر تورم) و اتخاذ صحی(نظیاقتصادیهاشاخص کند؛ پولیهااستیح و به موق کم
ش داده و یرا افزایاعتماد عموم به بانک مرکزپولیهااستیح سیچرا که اتخاذ صح

به هدف یبانک مرکزیابین امر دستیدهد و اش میرا افزاپولیهااستیسیرگذاریتأث
مطابق با استاندارد پولیه آمارهاین، با تهیکند. همچنل میها را تسهمتیثبات قیینها

پولیهاسه کلیت مقایافته و قابلیش یافزاپولیت آمارهایپول، شفافالمللنیصندوق ب
پولیهااستیل سیت تحلین امر در نهایشود. اجاد میر کشورها ایساپولیهاکشور با کل

ران داخلیتحلیرا برا از پولین موضوع که آمارهای. با توجه به اکندل میتسهو خارجل
شوند الزم است استخراج م» یمؤسسات اعتباروها بانک«و » یبانک مرکز«یهاترازنامه

ستم یسمالیهاصورتبرخوردار باشند. بررسالمللنیبیها از استانداردهان ترازنامهیا
یهاییدارایبندو طبقهینهادیواحدهایبنددهد که در حال حاضر بخشنشان مبانک
و مالپولیآمارهایر مطابق با کتاب راهنمایپذسپردهیهاشرکتیهادر ترازنامهمال

یهاشرکتقیتلفیهاو گزارشبخشیهاه ترازنامهینبوده و به تبع آن چارچوب ته
ن امر باعث یدارد. همیپول تفاوت معنادارالمللنیصندوق بیهار با استانداردیپذسپرده

داشته پول المللنیصندوق بیبا استانداردهاییهارتیکشور مغاپولیشده است آمارها
باشد. 

یهاشرکتیهااستاندارد که از ترازنامهپولید آمارهایت تولین مقاله، ابتدا اهمیادر
یبندو طبقهینهادیواحدهایبندشود. سپس بخشان میشود بر استخراج میپذسپرده

د یپول در جهت تولالمللنیمطابق با استاندارد صندوق بمالیهاها و بدهییدارا
ت موجود در رابطه با یوضعینشود. همچنر ارائه میپذسپردهیهاشرکتبخشیهاترازنامه

یهاشرکتیهاترازنامهمالیهاها و بدهییدارایبندو طبقهینهادیواحدهایبندبخش
بر اساس نگیو نقده پولیف پایز تعریت نیرد. در نهایگقرار مر مورد بررسیپذسپرده
ل و بررسیموجود تحلزمانیسریهاپول و بر اساس دادهللالمنیرد صندوق باستاندا

شود.م
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یخود را بر اساس استانداردهاپولیپول، آمارهاالمللنیعضو صندوق بیاغلب کشورها
پولیاست که آمارهاییکشورهاران از جمله یکنند. اه میپول تهالمللنید صندوق بیجد

در درگاه پولیکند. با توجه به انتشار آمارهاد میتولیم آماریقدیهارا مطابق فرمت
ترون فصلیبانک مرکزیال به و خارجکاربران داخلو ساالنه، دسترسدر مقاط

اس یت قیر، قابلمزبویاز آمارهال عدم انطباق برخین به دلیل شده است؛ لیآمارها تسه
ن یبر اساس آخرپولیه آمارهایر کشورها وجود ندارد. تهیمتناظر ساین آمارها با آمارهایا

ی، حاوپولیهاد دادهیکشور در تولیپول، ضمن ارتقاالمللنیصندوق بیهایبازنگر
شود: از آنها اشاره مل به برخیاست که در ذیارید بسیفوا
المللنیو بانتشارات داخلیبراپولیارائه آمارها

پول، جهت انتشار به المللنیعضو صندوق بیدشده کشورهایتولو مالپولیآمارها
شود. استفاده از دستورالعمل صندوق و غیره ارائه مIFSمانند المللنیبیهامجله

سازد را قادر میمرکزر، بانک یپذسپردهیهاشرکتمالیهاه صورتیپول در تهالمللنیب
ر یپول و ساالمللنید به صندوق بیرا در قالب استاندارد جدحوزه پولیدیتولیتا آمارها

جهت انتشار ارائه کند.المللنیبینهادها
به اتخاذ صحپولیل آمارهایل تحلیتسه سیو کم پولیهایگذاراستیح و به موق

ن ابزار یترست. مهمیده نیپوشدر اقتصاد کالن بر کسپولیهااستیح سیت اتخاذ صحیاهم
یل آمارهایاست. تحلو مالپولی، آمارهاپولیهایگذاراستین سیمورد استفاده در تدو

اهمقامات پولیبراجهانیمنطبق با استانداردهاو مالپول و ، محافل دانش
توان در اتخاذ ها ملیتحلن یل شده و از ایار تسهیبسالمللنیکارشناسان ب

سود جست.پولیهایگذاراستیس
پولیهااستیپول در اتخاذ سالمللنیکارشناسان صندوق بیهاهیتر شدن توصیکاربرد

استیسیهاعضو، در قالب بستهیپول به کشورهاالمللنیکارشناسان صندوق ب
پولیهااستیسیهایریگمیدر تصمییت بسزایکنند که اهمارائه مییهاهیتوص

و پولیآمارهایکتاب راهنما«کشور منطبق با پولید آمارهایعضو دارد. تولیکشورها
شتر و یبپولیهااستیکارشناسان صندوق را در اتخاذ سیهاهیت کاربرد توصیقابل١»مال

کند.هموارتر م

1 Monetary and Financial Statistics Manual, (MFSM)
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پول المللنیعضو صندوق بیرهار کشویمتناظر سایبا آمارهاپولیهااس دادهیت قیقابل
خارجیهاهیت و جذب سرمایدر شفافر نقش مهمیدیکشورهایران برایایارائه آمارها

ر کشورها را داشته باشد، الزم یسایسه با آمارهایت مقایمزبور قابلیآنکه آمارهایدارد. برا
تدواستاندارد واحدیاست بر اساس  نه یاستانداردها در زمن یـ که در حال حاضر مرج

ه شود.یـ تهپول استالمللنی، صندوق بپولیآمارها
مالیزیراستاندارد در برنامهیاستفاده از آمارها

و سازگار است که برااستیوعه اقدامات سمجم١مالیزیربرنامه شدن به لئنایجام
یمرکزیهاانکن شده است و مورد استفاده بیاهداف مشخص و مطلوب تدویسری

شود. ه بنا میپاپولیویسناریاساس برمالیزیربرنامهی. استجهان یکشورها
یهاد اطالعات مربوط به بخشید، باشوه ین و تهیتدودرسته بهیپایویآنکه سناریبرا
. شودارائهر یدیچارچوب هماهنگ با یاقتصاد در و واقعخارج،مال،پول

ه شده و هماهنگ یتهSNA93میاساس مفاهصندوق برو مالپولیدستورالعمل آمارها
اقتصاد و بخش واقع، بخش خارجبخش مالیصندوق برایهار دستورالعملیبا سا
است.
پولالمللنیبر اساس چارچوب صندوق به پولیو پانگید از نقدیف جدیتعر

ن یبر اساس آخرپولیهایگذاراستیپول، سالمللنیعضو صندوق بیدر اغلب کشورها
کل پول است، ردولتیبه بخش غستم بانکیسیهااز بدهعیکه شامل دامنه وسسط

کل پولیاست که آخرن در حالیرد؛ ایپذصورت م ـ نگیـ نقده شده در کشوریتهن سط
وک در دست اشخاص و سپرده ناس و مس است.ردولتیبخش غالیریهاصرفاً شامل اس

ر ینقد نظمالیابزارهاران در حال حاضر شامل تمامیاپولیدر آمارهانگیف نقدیتعر
ینزد بانک مرکزدولتیهاشرکتیهاا سپردهیها م نزد بانکیاشخاص مقیارزیهاسپرده

ر یدیر کشورهاینظیکشور را با آمارهاپولیسه آمارهایت مقاین امر قابلیست. ایو غیره ن
ل مواجه ساخته است. در ضمن، در مطالعات اقتصادسنج نگیز الزم است نقدینبا مش

شود. د میتول٢ف محدودیز بر اساس تعرینه پولینقد باشد. آمار پامالیشامل تمام ابزارها
قرار گرفته و دامنه یمورد بازنگره پولیو پانگیف نقدیاست تعرین اساس ضروریبر هم

ابد.یشمول آن گسترش 

1 financial programming
2 narrow definition
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شود.مختلف ارائه میهاآنها به بخشیبندو گروه١ینهادیف واحدهاین قسمت تعریدر ا
کرده جاد بدهیشده، اییتواند صاحب داراماست کهیت اقتصادیموجودییواحد نهاد

در یواحد نهادیر یان دیر نهادها انجام دهد. به بیرا با سایاقتصاده معامالت یو کل
ه کند.یشامل ترازنامه را تهمالیهااز صورتتواند مجموعه کاملاز میصورت ن

یهاربخشیها و زم و سپس به بخشیرمقیم و غیبه مقیفعاالن اقتصاد٢کردنیبندبخش
است.یکالن ضروریستم آمارهایه سیتهیامه و در کل براه ترازنیتهیم برایمختلف مق

آن کشور قرار داشته باشد یدر قلمرو اقتصادیمرکز منفعت اقتصادیواحد نهادیاگر 
شود.آن کشور محسوب م٣میمق
یمرکز منفعت اقتصاد

دارد؛ اگر ٤یکشور مرکز منفعت اقتصادیدر داخل یواحد نهادیشود گفته م
ان ان تولییهام ونت، م یها در داخل قلمرو اقتصادر ساختمانیا ساید و یمانند محل س
اس یت مزبور در مقیل به ادامه فعالیبوده و مایت اقتصادیکه در آن مشغول فعالیکشور

ان مورد اشاره تا زمانینیازیباشد. ن٥دارمعن آن یکه در داخل قلمرو اقتصادست که م
ثابت بماند. مشخصنقطه یکشور است در 

یقلمرو اقتصاد
ه بهیاست که در آن اشخاص، کاالها و سرماییایکشور، قلمرو جغرافی٦یقلمرو اقتصاد

کشور ییاقتصادیشوند. مرزهات میریطور آزادانه در گردش بوده و توسط دولت مد
باً همان یموارد تقرست، اگرچه در بعضیناسیا سیو یزیفیقًا همان مرزهایشه دقیهم

ر است:یکشور شامل موارد زییف قلمرو اقتصادیاست. طبق تعر

1 institutional units
2 sectorization
3 resident
4 center of economic interest

در آن کشور داشته باشد و یدیاه تولیپایحداقل یاست که بنگاه اقتصادن معنیبه ا» داراس معنیدر مق«٥
.کندیزیربرنامه) شتریا بیسال ی(ا در مدت زمان طوالنیت در مدت زمان نامحدود یفعالیبرا

6 economic territory
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قرار داشته و المللنیبیهاکه در آبیافالت قارهو هر یامنطقهیها، آبییهوایفضا
، آن مانند ماهعیاز منابع طبیبرداربهرها از حق قانونیو یکشور مزبور از حق انحصار

برخوردار است.و سوختمواد معدن
ق توافقات رسمیمشخص که در خارج از کشور قرار داشته و از طریقلمرو محصور با مرزها

ین قلمروها برایس شده است. این آنها قرار دارد، تأسین قلمروها در سرزمیکه اییبا کشورها
میر اهداف ویا سایو یپلماتی، داهداف نظام شود.ژه مورد استفاده واق

ییکه در داخل مرزهاییهاا کارخانهیگمرک و یکاال، انبارهای، انبارهایمناطق آزاد تجار
شده شدهین موارد تحت کنترل و نظارت کشوریاند. اکشور واق اند، هستند؛ که در آن واق

ن یکه بکاالها و اشخاصیبرافات گمرکیا تشریآنها را اداره کرده و اگر افراد خارجحت
ان هستند، وجود داشته باشد.یدر جرر مناطق اقتصاد ملین مناطق و سایا

هابخشیم به تفکیمقینهادیواحدهایبندطبقه٣.١
و پولیه و ارائه آمارهایدر تهیدیعامل کلیداخلینهادیکردن واحدهایبندبخش

از مالیهامطالبات شرکتن یینگهدارنده پول و تعیهان بخشییاست. به منظور تعمال
یآن ضروریهاربخشیو زمالیهاص بخش شرکتیم، تشخیمقیهار بخشیاز سایهر 

ان وجوه که در یجریژه برایو به ون آمار مالیکردن، در تدویبندن بخشیاست. همچن
کلبخشنیبمالیهاانیها و جرارتباط با انباره و مهم است. یدیاست عامل

یبندن طبقهیان ذکر است که ایهستند. شایر قابل تفکیزیهابه بخشینهادیهاواحد
کامل دارد.یسازگار١٩٩٣ملیهاستم حسابیسیبندبا طبقه

مالیهاشرکت٣.١.١
آنها ت اصلیم است که فعالیمقیهاشرکتها و شبهه شرکتیشامل کلمالیهابخش شرکت

ر است:یزیهاربخشین بخش شامل زیاست. امالکمیهاتیا فعالیمالیگرواسطه
یبانک مرکز

را ستم مالیسیدیکلیهااست که نظارت بر جنبهمل) مالیا نهادهاینهاد (یبانک مرکز
وک، مدییهاتیبر عهده داشته و فعال ناس و مس ، المللنیر بیت ذخایریچون انتشار اس

دهد. ر را انجام میپذسپردهیهار شرکتیپول و ارائه اعتبار به ساالمللنیمبادله با صندوق ب
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پولالمللنیران بر اساس دستورالعمل صندوق بیاو ماللپویه آمارهایته
کالمن
Error! Reference source not found. ریپذسپردهیهار شرکتیسا

ر از بانک یغم (به یمقمالیهاشرکتشامل تمام١ریپذسپردهیهار شرکتیربخش سایز
بوده و منتشرکننده مالیگرت عمده آنها واسطهیاست که فعالییهاشرکت) و شبهیمرکز
ع هستند.یدر مفهوم وسبه صورت پول ملییهابده
مالیهار شرکتیسا

ر یو سابازنشستگیهامه، صندوقیبیهاشامل شرکتمالیهار شرکتیسا
ل به اوراق ی، مؤسسات متخصص در تبدمالیهانگیزیها، ل(صرافمالیهایگرواسطه

باشند.) مات مشتقات مالیها و عملییبهادار کردن دارا
رمالیغیهاشرکت٣.١.٢
هستند که عمدتاً به ییهاشرکتها و شبهشامل آن دسته از شرکت٢»رمالیغیهاشرکت«

اشتغال دارند. رمالید کاالها و ارائه خدمات غیتول
بخش دولت عموم٣.١.٣

ه یه و مجریاعمال قدرت مقننه، قضائیهستند که داراییواحدها٣»دولت عموم«یواحدها
ار وضیها عالوه بر اختن هستند. دولتیمحدوده معیدر ینهادیر واحدهایبر سا

ز بر عهده یع درآمد را نیاز افراد، توزص کاال و خدمات به گروهیگرفتن و تخصوامات،یمال
رانتفاعیغرمالیو مؤسسات غندگیشامل ادارات، شعب، مراکز نمادارند. دولت عموم

دولتیهار سازمانیاشتغال دارند و توسط دولت و دیربازاریغیهاتیاست که به فعال
ن است در مختلف دولت عمومیشوند. واحدهامن مالیکنترل و تأم الت، یایمم

ت کنند. یفعالر نظارتیا سطوح دیمحله و 
بخش خانوار۴.٣.١

ن مشترک زندگیاز افراد است که در خانوار گروه کوچ از ا قسمتیکرده و تمام مس
ژه یواز کاالها و خدمات (به م کرده و انواع مشخصیر تقسیدیشان را با درآمد و ثروت

ن و غذا) را به  ا چند نفر باشد.ییتواند کنند. خانوار ممصرف مصورت گروهمس

1 Other Depository Corporations, (ODCs)
2 non-financial corporations sector
3 general government sector
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ر خدمت خانواردرانتفاعیمؤسسات غ۵.٣.١
رانتفاعیاز مؤسسات غیارمجموعهیشامل ز١»در خدمت خانواررانتفاعیمؤسسات غ«

ا با یان و یصورت راد کاالها و ارائه خدمات به خانوارها به یطور عمده به تولاست که به 
ن مالین مؤسسات توسط دولت کنترل و تأمی، اشتغال دارند. ایربازاریغیهامتیق

اعضا و ین مؤسسات عمدتاً از طریان مالیشوند. تأمنم از د ناشیا عوایق اعانه، کم
رد. یگصورت ممالیهاییداراینگهدار

پولیآمارهاکشور بر اساس فرمت فعلینهادیواحدهایبندطبقه٣.٢
و ها به بخشینهادیواحدهایبندبخشیکشور، براو مالپولیه آمارهایدر ته

یهاربخشیها و زبه بخشینهادیاستفاده شده و واحدها٢»واحد پول«ار یها از معربخشیز
شوند:میبندر طبقهیز
؛»)یها و مؤسسات اعتباربانک«و » یبانک مرکز(«ستم بانکیسـ١
عمومیو مؤسسات و نهادهادولتیهاشرکت«و » دولت(«بخش دولتـ٢

؛»)ردولتیغ
، »ردولتیغرمالیغیهاشرکت«، »ردولتیغمالیهاشرکتریسا(«ردولتیبخش غـ٣

و غیره)؛» خانوارها«
دارند)؛یارزیهاها و بدهییکه دارامیرمقیم و غیمقیها(بخشبخش خارجـ۴
پولالمللنیکشور بر اساس استاندارد صندوق بینهادیواحدهایبندطبقه٣.٣

کشور به صورت استاندارد صندوق ینهادیاز واحدهایمجددیبنددر مطالعه حاضر، طبقه
ر صورت گرفته است:یدر قالب ز٣»م بودنیار مقیمع«پول و با استفاده از المللنیب
ریپذسپردهیهاشرکتـ١
است که شامل » ریپذسپردهیهاشرکت«کشور همان پولیدر آمارها» ستم بانکیس«

ان ذکر ی) است. شایها و مؤسسات اعتبار(بانکریپذسپردهیهار شرکتیو سایبانک مرکز
که در بازار مالاز مؤسسات، در حال حاضر برخیرغم تالش فراوان بانک مرکزاست عل

ارسال یخود را به بانک مرکزمالیهادهند، صورتانجام میت بانکداریکشور فعال
کنند.نم
مالیهاشرکتر یساـ٢

1 nonprofit institutions serving households sector
2 currency criteria
3 residency criteria
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Error! Reference source not found. ، بازنشستگیهامه و صندوقیبیهار شامل شرکتدر کشومالیهار شرکتیسا

فعال در بورس اوراق بهادار است.مالیهاها و شرکت، صرافمالیهانگیزیل
)رمالیغیهار شرکتیو سادولترمالیغیها(شرکترمالیغیهاشرکتـ٣
عمومدولت ـ۴

قضای(قوه قضائیدولت مرکز ه، یها))، قوه مجرشعب (دادگاهو تمامییه (مراج
ها)؛قوه مقننه، وزارتخانه

؛)های(شهرداردولت محل
؛میمقیهار بخشیساـ٥

ال و ارز یبه صورت رییهاها و بدهییکه دارامیرمقیغیهابخش(تماممیرمقیبخش غ
دارند)؛ستم بانکیدر س

مالیهاییدارایبندطبقه.۴
، ١٩٩٣ملیهاستم حسابیو سپولیف دستورالعمل آمارهایطبق تعرمالیهاییدارا

یتوسط واحدهایا فردیت جمعیاست که حق مالیاقتصادییاز دارایارمجموعهیز
شود. د میعایآنها در طول زمان منفعت اقتصادیرد و با نگهداریگبه آن تعلق مینهاد

که واحد، در زمانیهستند که ییاز قراردادهاناش، مطالبات مالمالیهاییاغلب دارا
ار نیکند. اکند منعقد ممن مالیرا تأمیریواحد د گونه قراردادها اساس روابط بده

دارای(بستانکار) بوده که از طر رمشروط نسبت به منابع ی، مطالبات غمالییق آن مال
ار (بستانکار) جنبه داراآورد. روابر به دست میدینهادیواحدهایاقتصاد و ییط بده

متناظر ندارد، در یهانکه بدهیبا وجود اپولیکند. طالان میرا بمالیابزارهابده
شود.لحاظ ممالیهاییدارا

پولالمللنیبر اساس فرمت استاندارد صندوق بمالیهاییدارایبندطبقه١.۴
مورد ستیبارا ١٩٩٣ملیهاستم حسابیسیبندطبقه، مالیهاییدارایبندطبقهیبرا

جاد شده است: نخست، نقدشوندگیار ایبر اساس دو معیبندن طبقهیاستفاده قرار داد. ا
ار (بستانکار) را مشخص مقانونیهاژگیو دوم، وییدارا کند. مفهوم که روابط بده
ل یا تبدیانتقال، عرضه در بازار و له،ت معامیچون قابلمشخصیهاژگیشامل ونگینقد

یبندکنند. طبقهفا میامالیهاییدارایبنددر طبقهن مشخصات نقش مهمیشود. ام
ن یاست و همچنینهادیل معامالت واحدهایل تحلیبه منظور تسهمالیهاییدارا

ها فراهم ییداراز درجه نقدشوندگیو نن مالیمنابع و مصارف تامیابیارزیبرایچارچوب
م یر قابل تقسیزیهار به سرفصلیپذسپردهیهادر ترازنامه شرکتمالیهاییکند. دارام



١١۴

١١۴

١٣٩٢پاییز / ١٧شماره/ ششمسال

پاییز / ١٧شماره/ ششمسال
١٣٩٢

است.
و حق برداشت مخصوصپولیطال١.١.۴
پول منتشر المللنیله صندوق بیوسبه ٢»حق برداشت مخصوص«و ١»پولیطال«
مالگونه بدهچی) همالییدارای(به عنوان پولی) طالیشوند. در قبال (نگهدارم

ا ییله بانک مرکزیوساست که به ییتنها شامل طالپولیشود. طالمتناظر منظور نم
که به پولیشود. آن بخش از طالمینگهدارر رسمیاز ذخادولت به عنوان قسمت

شود.میبندطبقهرمالیغیهاییشود، تحت عنوان دارانمینگهدارر رسمیعنوان ذخا
المللنیاست که توسط صندوق بالمللنیر بیذخایهاییحق برداشت مخصوص جزء دارا

ابد. یر اعضا به آنها اختصاص میل ذخایمنظور تکمجاد شده و بهیپول ا
نقدیموجود١.٢.۴

وک٣نقدیموجود ناس و مس له بانک یوسثابت داشته و به است که ارزش اسم، اس
ل پول ملیشود. موجودمنتشر ما دولتییمرکز بانک یهادهنده بده، نشاننقد به ش
دارندگان آن است.دولت به نگها ییمرکز

هاسپرده١.٣.۴
از و در برخدولتیهار، واحدیپذسپردهیهار شرکتی، سایه مطالبات از بانك مركزیكل

سا ل ینهادیر واحدهایمواق ند. یارائه شود، را سپرده گو٤»از سپردهیسند«كه به ش
یرینه دیشوند. گزم میها تقسر سپردهیقابل انتقال و سایهاها به دو دسته سپردهسپرده

و ارز است.ها به پول ملم سپردهیها وجود دارد، تقسسپردهیبندمیكه در مورد تقس
قابل انتقالیهاسپرده
بدون جرییهاه سپردهیشامل كل٥»قابل انتقالیهاسپرده« ت، یمه و محدودیاست که اوال

، حواله و سایوسًا بهیقابل پرداخت بوده و ثان انات پرداخت بهیله چ م یطور مستقر ام
له پرداخت قابل استفاده باشد.یعنوان وسبه

1 monetary gold
2 Special Drawing Right, (SDR)
3 currency
4 evidence of deposit
5 transferable deposit
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Error! Reference source not found. هار سپردهیسا

یله سندیوسقابل انتقال است، که بهیهاجز سپردهمطالبات بههیها شامل کلر سپردهیسا
ر هستند:یشوند و شامل موارد زاز سپرده نشان داده م

م به شخص ثالث را یبدون انتقال مستقولیکه اجازه برداشت نقد فور١یداریدیهاسپرده
دهد؛م
دار؛انداز و مدتپسیهاسپرده
؛یارزرقابل انتقال یغیهاسپرده
ل سهام مالیهاشرکتبده ت یا در عمل قابلیاز سپرده که قانوناً و یا سندیدر ش

را دارد.ا در زمان نسبتاً کوتاهیو یپرداخت فور
ر از سهامیاوراق بهادار غ۴.١.۴
ه آنها یهستند که واحدها متعهد به تسویاقابل مبادلهیابزارها٢»ر از سهامیاوراق بهادار غ«

از هستند. بعضیارزش اقتصادیدارایر ابزارهایو سامالیق پول نقد، ابزارهایاز طر
ها، ، اوراق قرضه شرکتقرضه دولتبهادار شامل اسناد خزانه دولت، اوراق انواع متداول اوراق 
شوند.  ر میپذسپردهیهامنتشره توسط شرکتیهاسپردهو گواهاوراق بهادار بازرگان

هاوام۵.١.۴
اعتباردهنده به ییم وجوه از سویدادن مستقهستند که با قرضمالیهاییها، داراوام
اند. جاد شدهیرنده ایگوام

سهام ۶.١.۴
ل ابزارها و رسمطالبات به، شامل تمام٣سهام د اسناد پس از کسر مطالبات بستانکاران یش

به وسیمانده شرکت است. مالاز ارزش باق مشابه یله سهام، مشارکت و ابزارهایت معموال
ان در شبهیابد. سهام شامل ارزش ویت میسند مؤسسات و سهام آنها در مؤسسات ژه مال

افته را یمانده شرکت انحاللیع ارزش باقیکه مشارکت در توزا سهامی٤است. سهام ممتاز
رد. یگمین طبقه جایکند، در افراهم م
ل سهام به اجزای ذمالیهاشرکتکل بده شوند: م میل تقسیدر ش

1 sight deposits
2 securities oher than shares
3 shares and other equity

که یاشدهمانده شرکت ثبتیع ارزش باقیدر توزکنند، اما سهمرا پرداخت مکه درآمد ثابتیسهام ممتاز٤
.شوندمیبندر از سهام طبقهیمنحل شده ندارند جزء اوراق بهادار غ
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ال دیه، انتشار بعدیه اولیشامل سرماوجوه ها و ت شرکتیر مالیسهام و اش
ان پرداخت شده است.شرکتشبه ها که توسط مال

نشده عین سهامداران توزیات كه بیپس از کسر مالیسودهانشده شامل تماممیسود تقس
ژه اختصاص داده شده است.یو وعمومیهاعنوان اندوختها بهی
»م هستند.یاز سود قبل از تقسر اختصاصیکه ذخا١»ژهیو ور عمومیذخا
»مالیهارا در ترازنامه شرکتو بدهییر در ارزش داراییکه خالص تغ٢»یابیل ارزیتعد

دهد.نشان م
)(پرداختنافتنیدریهار حسابیسا١.٧.۴

ها) است.افتیدرشیها (پپرداختشی) شامل پ(پرداختنافتنیدریهار حسابیسا
پول با المللنیطبق استاندارد صندوق بمالیهاییدارایبندسه طبقهیمقا٢.۴

ت فعلیوضع
یهار شرکتیسا، ترازنامه بخشیبانک مرکزبخشه ترازنامهیهدف از مطالعه حاضر ته

ت یر و در نهایپذسپردهیهاشرکتقی، گزارش تلفیبانک مرکزقیتلفگزارشر، یپذسپرده
پول است. المللنیکشور مطابق با استاندارد صندوق بپولیه آمارهایته

ر مطابق یپذسپردهیهاشرکتفعلیهادر ترازنامهمالیهاها و بدهییدارایبندطبقه
از ها، برخاز سرفصلپول نبوده و به علت عدم وجود برخالمللنیاستاندارد صندوق ب

یل آمارهاین امر تحلیشود. امیبندطبقهیریدیهادر سرفصلمالیهاها و بدهییدارا
التپول مواجه ساخته است. را با مش

را پولیهااستیل سیافزوده و تحلپولیت آمارهایها بر شفافح سرفصلیصحیبندطبقه
در محافل علمپولید آمارهایرا در تولین امر، وجهه بانک مرکزین ایکند. همچنل میتسه
طبق مالیهاییدارایبندن قسمت طبقهید. در ایارتقا خواهد بخشالمللنیو بداخل

از یاستانداردیبندسه شده و طبقهیمقات فعلیپول با وضعالمللنیاستاندارد صندوق ب
شود.ر ارائه میپذسپردهیهاشرکتمالیهاها و بدهییدارا

و حق برداشت مخصوصپولیطال٢.١.۴
مطابق است.یبانک مرکزمالیهاییجزء دارا» مخصوصحق برداشت«و »پولیطال«

تحت ، سرفصلیترازنامه بانک مرکزیهاییپول، در سمت داراالمللنیاستاندارد صندوق ب
است که در ترازنامه ن در حالیو حق برداشت مخصوص وجود دارد؛ اپولیعنوان طال

1 general and special reserves
2 valuation adjustment
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پولالمللنیران بر اساس دستورالعمل صندوق بیاو ماللپویه آمارهایته
کالمن
Error! Reference source not found. یهاییر در داراین دو متغیکشور، به علت عدم وجود سرفصل مزبور، آمار ایبانک مرکزفعل

شده است. یبندطبقهیبانک مرکزخارج
وک به ارز٢.٢.۴ ناس و مس اس
ناس و نقود برزا و یبانک مرکزر (یپذسپردهیهاشرکتشده توسطینگهدارانه)ی(اس

آنهاست. مطابق استاندارد مالیهایی) جزء داراربانکیغیها و مؤسسات اعتباربانک
تحت ر، سرفصلیپذسپردهیهاترازنامه شرکتیهاییپول، در سمت داراالمللنیصندوق ب

وک (به ارز) وجود دارد ناس و مس فعلاست که در ترازنامهن در حالی؛ اعنوان اس
ر در ین متغیر کشور، به علت عدم وجود سرفصل مزبور، آمار مربوط به ایپذسپردهیهاشرکت

شده است.یبندطبقهخارجیهاییگروه دارا
ر از سهامیاوراق بهادار به غ٢.٣.۴

ر، سرفصلیپذسپردهیهارکتشیهاپول، در ترازنامهالمللنیمطابق استاندارد صندوق ب
ر از سهام وجود دارد. به علت عدم وجود سرفصل مزبور در یتحت عنوان اوراق بهادار به غ

ر یدیهادر سرفصلمالیین دارایکشور، ار فعلیپذسپردهیهاشرکتیهاترازنامه
شود.ل به طور مبسوط به آن اشاره میشده است که در ذیبندطبقه

اوراق بهادار »اوراق و اسناد بهادار دولت«و »قه جواهرات ملیتعهد دولت به وثاسناد «ـ١
یآمارهات فعلیشود. در وضعمینگهداریاست که توسط بانک مرکزمنتشره دولت

شوند.میبندطبقهیبه بانک مرکزبخش دولتدر گروه بدهن اوراق ی، اپول
م یرمقیاوراق بهادار منتشره بخش غ»خزانه خارجاسناد «و »المللنیاوراق قرضه ب«ـ٢

در ن اوراق یکشور، اپولیشود. در آمارهامینگهداریاست که توسط بانک مرکز
شوند.میبندطبقهیبانک مرکزخارجیهاییداراگروه 

کشور پولیاست که در آمارهایاوراق بهادار»یبانک مرکزمنتشرهمشارکت اوراق«ـ٣
شود.آورده میبانک مرکزیهار بدهیسادر گروه 

بخش بدهدر گروه ها، نزد بانک»اوراق قرضه دولت«و »اوراق مشارکت دولت«ـ۴
شود.میبندها طبقهبه بانکدولت

ها به بانکردولتیبخش غبدهدر گروه ها نزد بانک»ردولتیاوراق مشارکت بخش غ«ـ۵
شود.میبندطبقه

شود.میبندها طبقهسپردهدر گروه است که یاوراق بهادار» ستم بانکیسپرده سگواه«ـ۶
» خارجیهاییدارا«ها در سرفصل شده توسط بانکینگهداریاوراق بهادار ارزـ٧

شود.میبندطبقه
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هاوام۴.٢.۴
الت یزان وام و تسهیانگر میر بیپذسپردهیهاترازنامه شرکتیهاییدر سمت دارا» هاوام«

و در کنونپولیهاست. در آمارهاربخشیها و زها به بخشو بانکیاعطاشده بانک مرکز
ها و مؤسسات (دولت و شرکتبخش دولتها شامل دو گروه بده، وامیترازنامه بانک مرکز

شود. است که به آنها پرداخته میها به بانک مرکزبانک) و بدهدولت
ر است:یشامل دو گروه زیمرکزبه بانکبخش دولتبده

oیدولت به بانک مرکزبده
به دولت، شامل اوراق و اسناد بهادار یبانک مرکزییالت اعطایعالوه بر تسهن بدهیا

یهاییر در سمت دارایان دیشود. به بز میقه جواهرات نیو اسناد تعهد دولت به وثدولت
از سهام (منتشرشده توسط دولت) در گروه بدهری، اوراق بهادار به غیترازنامه بانک مرکز

شده است. یبنددولت طبقه
oیبه بانک مرکزها و مؤسسات دولتشرکتبده

» ها و مؤسسات دولتشرکت«به یبانک مرکزییالت اعطایشامل تسهن بدهیا
) (دولت محل» ردولتیغعمومیمؤسسات و نهادها«) و دولترمالیغیها(شرکت
است. 
یها به بانک مرکزبانکبده
یگذارسپرده«ها شامل به بانکیبانک مرکزیانواع خطوط اعتباریعالوه بر اعطان بدهیا

ز هست. ین١»ن بانکیدر بازار ب
به بخش یبانک مرکزییاعطا» وام«، یبانک مرکزان ذکر است که در ترازنامه فعلیشا
و و به بانک ملیبانک مرکزیم (به عنوان مثال اعتبار ارزیرمقیغ ) در گروه غیرهمس

شود. میبندطبقهخارجیهاییدارا
الت یعالوه بر انواع تسهربانکیغیها و مؤسسات اعتباربه بانکردولتیبخش غبده
ها، اوراق مشارکت ربخشیها و زبه بخشربانکیغیها و مؤسسات اعتباربانکییاعطا

شود.ز شامل میها را ننزد بانکردولتیمنتشره بخش غ
ر حقوقیو ساسهام۵.٢.۴

ر سرفصلیپذسپردهیهاشرکتیهاپول، در ترازنامهالمللنیمطابق استاندارد صندوق ب
یهار حقوق وجود دارد. به علت عدم وجود سرفصل مزبور در ترازنامهیتحت عنوان سهام و سا

در بازار یگذاررا در قالب سپردهربانکیغیها و موسسات اعتباربه بانکالت خود یاز تسهبخشیبانک مرکز1
کند.اعطا مبانکنیب



١١٩

١١٩

پولالمللنیران بر اساس دستورالعمل صندوق بیاو ماللپویه آمارهایته
کالمن
Error! Reference source not found. شده یبندر طبقهیدیهادر سرفصلمالیین دارایر کشور، ایپذسپردهیهاشرکتفعل

شود.ن موارد اشاره میل به ایل به تفصیاست. در ذ
ه و سهام یسهم«و » لیتحویپول بابت طالالمللنیران در صندوق بیه دولت ایسهم«ـ١

هستند که توسط المللنیبیسهام منتشره در بازارها»المللنیران در مؤسسات بیا
ن سهام در گروه یا،یبانک مرکزشود. در ترازنامه فعلمینگهداریبانک مرکز

اند. شدهیبندطبقهخارجیهاییدارا
ترازنامه فعلیهاییر دارایدر گروه سا» هار مؤسسات و شرکتیدر سایگذارهیسرما«ـ٢

اند. شدهیبندطبقهیبانک مرکز
ترازنامه فعلخارجیهاییگروه داراشوند درمیها نگهدارکه توسط بانکیارزسهامـ٣

است.شدهیبندها طبقهبانک
ترازنامه یهاسمت بده(ع یپول در مفهوم وسفیتعرازخارجوداخلیهاسپرده۶.٢.۴

ر)یپذسپردهیهاشرکت
الت موجود در آمارهای داخل در یها به تفکن است که سپردهیکشور اپولیاز مش

ین به تفکیع و همچنیف پول در مفهوم وسیع و خارج از تعریدر مفهوم وسف پولیتعر
یها به تفکن آمار سپردهیابرعالوهها وجود ندارد.ر سپردهیقابل انتقال و سایهاسپرده

وجود ندارد.»به ارز«و »به پول مل«
/ پرداختنافتنیدریهار حسابیسا٢.٧.۴

باعث شده یبانک مرکزترازنامه فعلیهاها و بدهییسمت داران سرفصل در یعدم وجود ا
شده و یبندها طبقهر بدهیساها/ییر داراین سرفصل در گروه سایاست که اقالم مربوط به ا

دهد.ش یها را افزار بدهیساها/ییر دارایحجم سا
ولپالمللنیبر اساس دستورالعمل صندوق بپولیچارچوب آمارها٣.۴

ها و مؤسسات و بانکیخام بانک مرکزی، آمارهاپولیه آمارهایتهیدر حال حاضر برا
بانک کل و بودجه و اداره اطالعات بانکیب از اداره حسابداریبه ترتربانکیغیاعتبار
و ی، ترازنامه بانک مرکزافتیخام دریمجدد آمارهایبندافت شده و پس از طبقهیدریمرکز

شود.م میه و تنظیتهربانکیغیها و مؤسسات اعتبارترازنامه بانک
ت یه شده در وضعیتهیها و مؤسسات اعتبارو ترازنامه بانکیدر ادامه ترازنامه بانک مرکز

پول در خصوص المللنیح شده و پس از آن فرمت گزارش استاندارد صندوق بیتشرکنون
شود.ه مح دادیتوضیترازنامه بانک مرکز
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بر اساس فرمت فعلیترازنامه بانک مرکز٣.١.۴
هاییدارا
ناس و نقود خارجخارجیهاییداراـ١ دار، و مدتیداریدیارزیها، سپرده(طال، اس

ه و سهام در یسهم،یتهاتری، ارزها، اسناد خزانه خارجالمللنیباوراق قرضه
؛و حق برداشت مخصوص)المللنیمؤسسات ب

ناس در صندوق بانک مرکزـ٢ وک (اس ناس و مس ناس امانیاس ئت ینزد ه، اس
ناس و پول ناس و ضرابخانه)یفلزیهانظارت بر اندوخته اس ؛در اداره نشر اس

وام و اعتبار بانک «، »قه جواهرات ملیاسناد تعهد دولت به وث(«بخش دولتبدهـ٣
به یوام و اعتبار بانک مرکز«و » لتاوراق و اسناد بهادار دو«و » به دولتیمرکز

عمومیوام و اعتبار به مؤسسات و نهادها«و » دولتیهامؤسسات و شرکت
؛»)ردولتیغ

در بازار یگذارها و سپردهبه بانکیبانک مرکزییها (وام و اعتبار اعطابانکبدهـ۴
؛)بانکنیب

؛هاییر دارایساـ۵
هابده
ناس و ـ١ وک (اس ناس و مس وک و ااس منتشره بانک مرکزرانیمس ؛)یچ
، سپرده یو ارزالیریداریدیها(سپردهیها و مؤسسات اعتباربانکیهاسپردهـ٢

پرداخت شیپیهاعه ثبت سفارش و سپردهی، ودقانونیهاژه، سپردهیدار ومدت
؛ها)بانکیاعتبارات اسناد

نزد بانک دولت و ادارات دولتیداریدالیریهاسپرده(«بخش دولتیهاسپردهـ٣
عمومیو مؤسسات و نهادهادولتیهاشرکتیداریدالیریهاسپرده«، »یمرکز

؛»)یها) نزد بانک مرکزی(شهردارردولتیغ
؛)اطیو احت، اندوخته قانونیه بانک مرکزیه (سرمایحساب سرماـ۴
؛م)یرمقیو غم یمقیهابه بخشیبانک مرکزیارزیها(بدهیارزیهابدهـ۵
، یارزافتیدریهام، وامیرمقیم و غیمقیهابخشیارزیهاه سپردهیعمدتاً شامل کلـ۶

ص حق برداشت مخصوص است.یو تخصیتهاتریارزها
یداریدیهاو سپردهیپول نزد بانک مرکزالمللنیصندوق بیهاها (سپردهر بدهیساـ٧
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Error! Reference source not found. ؛ها)ر بدهیو سایارزیهاو بدههاییر دارایره تسعی، ذخ١الیبه رخارجیهابانک

ارائه شده است.پولیآمارهابر اساس فرمت فعلیر ترازنامه بانک مرکزیدر جدول ز
پولیآمارهابر اساس فرمت فعلیترازنامه بانک مرکز١جدول

هابدههادارایی
های ارزیبدههای خارجدارایی

از خارج و وامطال و ارز های ارزیسپردههای دریافت
تخصیص حق برداشت مخصوصحق برداشت مخصوص

ارزهای تهاتریارزهای تهاتری
المللسهمیه و سهام در مؤسسات بین

بخش دولت های بخش دولتسپردهبده
دولتدولت
ها و مؤسسات دولتشرکتها و مؤسسات دولتشرکت

بانک اعتباریها و مؤسسات سپرده بانکهابده
قانونتنخواه گردان پرداخت وجوه دولت

دیداریسایر
وک نزد بانک مرکزی ناس و مس وک در جریاناس ناس و مس اس

وک نزد بانک مرکزی ناس و مس اس
حساب سرمایه

هاسایر بدههاسایر دارایی
جمجم

خطاقالم زیرخطاقالم زیر
کل کلجم جم

پولالمللنیکشور بر اساس استاندارد صندوق بیترازنامه بانک مرکز٣.٢.۴
و سازگار است که برااستیمجموعه اقدامات س، مالیزیربرنامه شدن به اهداف لئنایجام

ه بنا یپایویسناریبر اساس ،مالیزیربرنامهی.ن شده استیمشخص و مطلوب تدو
د اطالعات مربوط به ی، باشوده ین و تهیتدودرستبهه یپایویآنکه سناریشود. برام

. شوده ئر ارایدیچارچوب هماهنگ با یاقتصاد در و واقع، خارج، مالپولیهابخش
اساس برپولالمللنیبصندوقو مالپولیدستورالعمل آمارهاالزم به ذکر است که 

یهاال بدهیبه رخارجیهابانکیداریدیهاو سپردهیپول نزد بانک مرکزالمللنیصندوق بیهاسپرده١
.اندشدهیبندطبقهداخلیهابدهگروهار واحد پول در یاما به علت استفاده از مع. ال هستندیبه رخارج



١٢٢

١٢٢

١٣٩٢پاییز / ١٧شماره/ ششمسال

پاییز / ١٧شماره/ ششمسال
١٣٩٢

بخش یصندوق برایهادستورالعملر یه شده است و هماهنگ با سایتهSNA93م یمفاه
اقتصاد است.و واقع، خارجمال
ر در چارچوب هماهنگ با یپذسپردهیهاشرکتمالیهاو صورتپولیه آمارهایته

در ارائه مالیزیرت برنامهیثر در جهت موفقؤمپول، گامالمللنیاستاندارد صندوق ب
الت اقتصادیه و سپس تشخیپایویدر قالب سنارپولسازگار از بخشنیبشیپ و یص مش

به اهداف مورد نظر است.یابیدستیمناسب و سازگار در راستایهااستیتاً ارائه سینها
شود. پول ارائه مالمللنیدر قالب استاندارد صندوق بیدر ادامه ترازنامه بانک مرکز

تا حد یترازنامه بانک مرکزیهاه سرفصلیموجود، کلیهاان ذکر است که بر اساس دادهیشا
ان به انواع بخش ست.ین مقاله مجال ارائه آنها نیکه در اشدهیبندها طبقهربخشیها و زام

ها ییدارا
حق «و » آزادیپشتوانه و طالیطال(«و حق برداشت مخصوص پولیطالـ١

»)برداشت مخصوص
وک و سپردهـ٢ ناس و مس هااس
وک ب ناس و مس ناس و نقود خارجاس )ه ارز (اس
م)یرمقینزد بخش غیداریدیارزیهاقابل انتقال به ارز (سپردهیهاسپرده
هار سپردهیسا
بانکنیدر بازار بیگذار(سپردهبه پول مل(
بخش یدار ارزمدتیهاداخل، سپردهیهانزد بانکیدار ارزمدتیهابه ارز (سپرده

م)یرمقیغ
+ اوراق و اسناد قه جواهرات ملیاسناد تعهد دولت به وث(«ر از سهام یغبهاوراق بهادار ـ٣

»)+ اسناد خزانه خارجالمللنیاوراق قرضه ب«، »بهادار دولت
وام و اعتبار «، »ربانکیغیها و مؤسسات اعتباربه بانکییوام و اعتبار اعطا(«ها وامـ۴

وام و اعتبار «، »هایها و شهرداریداربه استانییوام و اعتبار اعطا«، »به دولتییاعطا
»)میرمقیغیهابه بخشییوام و اعتبار اعطا«، »ها و مؤسسات دولتبه شرکتییاعطا

ه و سهام یسهم«، »هار مؤسسات و شرکتیدر سایگذارهیسرما(«ر حقوق یسهام و ساـ۵
پول بابت المللنیران در صندوق بیه دولت ای+ سهمالمللنیران در مؤسسات بیا

»)لیتحویطال
ها، الحسـابل، علیـان تکمیـدر جریهـاطرحیهاییر دارای(ساافتنیدریهار حسابیساـ۶

اران موقت)پرداختشیها، پگردانتنخواه ها و بده
تمبر + یرمنقول) + موجودیثابت (اموال منقول و غیهایی(دارارمالیغیهاییداراـ٧
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Error! Reference source not found. همطلس + ینقره + موجودیموجود متفرقه)یهاییم + دارایدوره قدیهاس

هابده
وک در جرـ١ ناس و مس انیاس
عیف پول در مفهوم وسیداخل در تعریهاسپردهـ٢

oو » دولتیهامؤسسات و شرکتالیریهاسپرده(«قابل انتقال یهاسپرده
»)هاها نزد بانکیشهرداریداریدیهاسپرده«
oکارکنان بانک)یداریدیهاها (سپردهر سپردهیسا

عیف پول در مفهوم وسیخارج از تعریهاسپردهـ٣
oقابل انتقالیهاسپرده
oالیریداریدیهابانک، سپردهادارات داخلیداریدیها(سپردهبه پول مل

ها و مؤسسات بانکیداریدیهادولت، سپردهالیریداریدیهاها، سپردهبانک
ال)یبه رخارجیهابانکیداری، سپرده دیرفعال آماریغیاعتبار

oیداریدیهام، سپردهیمقیها و مؤسسات اعتباربانکیداریدیبه ارز (سپرده ارز
یداریدیها، سپرده١به ارزدولتیهامؤسسات و شرکتیهادولت، سپردهیارز
م) یرمقیغیهابانکیارز
oهار سپردهیسا

افت از یدرشیم، پیمقیو مؤسسات اعتبارهاژه بانکیدار وو مدت(سپرده قانونبه پول مل
ها و بانکثبت سفارش کاال، سپرده قانونیها+ سپردهیان بابت اعتبارات اسنادیمشتر

پول)المللنی، سپرده صندوق بیرفعال آماریغیمؤسسات اعتبار
و از محل یارزیهاها از محل حسابافته نزد بانکیشیگشایبه ارز (سپرده اعتبارات اسناد

و ینانس)، بستانکاران موقت به ارز، کارگزاران تهاتریفای(رمدتالت کوتاهیتسه چ
ابانکا یودی+ حساب مخصوص واسلواک مخصوص+ یهار حسابیسابق+ سایوگسالویو نس

ه)یروسیایپیران با ویااتمیقرارداد انرژ
ر از سهامیغاوراق بهادار بهـ۴

خارجیهادر گروه بدهدولتیهادولت و شرکتیارزیداریدیهاکشور، سپردهپولیدر آمارها١
د در گروه یبوده و نباداخلیهان اقالم جزء بدهیم بودن، ایار مقیکه مطابق معشود؛ در حالمیبندطبقه
.شوندیبندطبقهخارجیهابده



١٢۴

١٢۴

١٣٩٢پاییز / ١٧شماره/ ششمسال

پاییز / ١٧شماره/ ششمسال
١٣٩٢

oعیف پول در مفهوم وسی، داخل در تعر١سهامر از یاوراق بهادار به غ
oر)یپذسپردهیهاخارج از شرکتی(اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزبه پول مل
oعیف پول در مفهوم وسیر از سهام، خارج از تعریاوراق بهادار به غ
oر)یپذسپردهیهار شرکتینزد سای(اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزبه پول مل

پولالمللنیبر اساس فرمت استاندارد صندوق بیترازنامه بانک مرکز٢جدول
هابدههادارایی

و حق برداشت مخصوص وک در جریانطالی پول ناس و مس اس
وک در دست اشخاصطالی پول ناس و مس اس

وک نزد بانکحق برداشت مخصوص ناس و مس هااس
وک و سپرده ناس و مس داخل در تعریف پول در مفهوم وسیعهای سپردههااس

وک ناس و مس اس
های خارج از تعریف پول در مفهوم وسیعسپردههای قابل انتقالسپرده

هاسایر سپرده

اوراق بهادار به غیر از سهام
اوراق بهادار به غیر از سهام داخل در تعریف پول در 

مفهوم وسیع
تعریف پول در اوراق بهادار به غیر از سهام خارج از

مفهوم وسیع
هاوامهاوام

سهام و سایر حقوقسهام و سایر حقوق
های پرداختنسایر حسابهای دریافتنسایر حساب

جمجم

هاوامـ۵
oخارجیهامدت و بلندمدت از بانککوتاهافتیالت دریم: تسهیرمقیغیهابخش
oص حق برداشت مخصوصیتخص

ها)افتیدرشی(پ: پرداختنیهار حسابیساـ۶
ر یره تسعی، ذخاطی+ اندوخته احته، اندوخته قانونیر حقوق (سرمایسهام و ساـ٧

)یارزیهاها و بدهییدارا

در سرفصل ن بدهیکشور، اپولیدر آمارها»ر از سهامیاوراق بهادار به غ«با نام ل عدم وجود سرفصلیبه دل١
.شده استیبندطبقههار بدهیسا



١٢۵

١٢۵

پولالمللنیران بر اساس دستورالعمل صندوق بیاو ماللپویه آمارهایته
کالمن
Error! Reference source not found. دهد که از نشان میه ترازنامه بانک مرکزیپول در تهالمللنیدستورالعمل صندوق ببررس

ار نقش ین معیشده و ااستفادهیاقتصادیهاانواع بخشیبندبودن در طبقهمیار مقیمع
فا کرده است. در یایترازنامه بانک مرکزمالیهاها و بدهییدارایبنددر طبقهاساس

کشور مطابق با استاندارد یر به طور خالصه، فرمت استاندارد ترازنامه بانک مرکزیجدول ز
پول ارائه شده است. المللنیصندوق ب

)پولیآمارها(فرمت فعلربانکیغیها و مؤسسات اعتبارترازنامه بانک٣جدول
هابدههادارایی
دولتهای بخش غیرسپردههای خارجدارایی

دیداریطال
دارگذاری مدتسرمایهارز

وک ناس و مس الحسنهقرضاس
به بانک مرکزیسپرده نزد بانک مرکزی بده

قانون
های بخش دولتها و سپردهوامدیداری

دولتبخش دولتبده
ها و مؤسسات دولتشرکتدولت
حساب سرمایهها و مؤسسات دولتشرکت

بخش غیر دولت های ارزیها و سپردهوامبده
هاسایر بدههاسایر دارایی

جمجم
اقالم زیر خطاقالم زیر خط

کل کلجم جم

ها و مؤسسات بانکیافت آمارهایپس از دریبانک مرکزیاقتصادیهااستیها و ساداره بررس
ان یکند. شان میه و تدویر تهیها را به صورت ز، ترازنامه بانکاز اداره اطالعات بانکیاعتبار

، ترازنامه یها و مؤسسات اعتبارو بانکیبانک مرکزیهاه ترازنامهیذکر است که پس از ته
شامل آمار ستم بانکید. ترازنامه سیآست مع دو ترازنامه مزبور به دیاز تجمستم بانکیس

است.نگینقد

ه پولیف پایتعر۵
ع و اعتبار یاست که گسترش پول در مفهوم وسیبانک مرکزیهاآن دسته از بدهه پولیپا



١٢۶

١٢۶

١٣٩٢پاییز / ١٧شماره/ ششمسال

پاییز / ١٧شماره/ ششمسال
١٣٩٢

تغیشود، زده مینام، پول پرقدرته پولیکند. پات میرا حما منجر ه پولیر در پاییرا معموال
شود.در پول و اعتبار میتربزرگش یبه افزا

کشورپولیمطابق آمارهاه پولیف پایتعر١.۵
شود:ف میر تعریبه صورت زه پولیکشور، پاپولیمطابق آمارها

وک در جر١.١.۵ ناس و مس انیاس
وک در دست اشخاص ناس و مس اس
وک نزد بانک ناس و مس ربانکیغیها و مؤسسات اعتباراس
ینزد بانک مرکزیها و مؤسسات اعتباربانکیهاسپرده١.٢.۵

ه پولیمنابع و مصارف پا۴جدول
واحد درصد)- الیارد ریلی(م

سهم اجزاء ازتغییر در مانده١٣٨٨١٣٨٩
رشد پایه پول

۶٠٣٧٨۴٫٢۶٨۶٣٩٨٫١٨٢۶١٣٫٩١٣٫٧پایه پول
بانک مرکزیخالص دارایی -۶٫۶- ۶۵۵٣٠٠٫١۶١۵۴٨٣٫۵٣٩٨١۶٫۶های خارج

٧۶۴۴٣۵٫۵٢٢۴۴٩۴٧٨۵۴٢٫٠١٣٫٠های خارجدارایی
١١٨٣۵٨٫۶١٩٫۶- ١٠٩١٣۵٫۴١٣٨٧٣٫۵های خارجمنهای: بده

٣۴۵٢٨٫۴۵٫٧- ٢٢٢۶۴۴٫٢- ۴٨۴٠١٫٩مرکزی از بخش دولتخالص مطالبات بانک
١٣۴٩۵٩٫٠٢٣۶۵١٧٫٧٨٧۶٨۵٫٢١۴٫۵مطالبات بانک مرکزی از بخش دولت

نزد بانک منهای: سپرده های بخش دولت
مرکزی

١٨٣٣۶٠٫٩٣٢٩٧٢۵٫۶۵٣١۵۶٫٨٨٫٨

١۶٠٧٩٢٫٩٢۶٫۶- ١۶٨٩٣٢٫٧٢۴۴٩٣٧٫۵هامطالبات بانک مرکزی از بانک
- ١٢٫٠- ۶٨۶٣٩٨٫١٧٢٨٩٠٫٨- ١٧٢٠۴۶٫٧خالص سایر اقالم بانک مرکزی

۶٠٣۴٧٨۴٫٢٢٨۶۵٩٧٫٨٨٢۶١٣٫٩١٣٫٧پایه پول
وک در جریان ناس و مس ۶٣K٢٣٫٧٢٨۶۵٩٧٫٨۵۵۵۴۴٫١٩٫٢اس

ها و مؤسسات اعتباری نزد های بانکسپرده
بانک مرکزی

٣٧٢٧٣٠٫۵٣٩٩٨٠٠٫٣٢٧٠۶٩٫٨۴٫۵



١٢٧

١٢٧

پولالمللنیران بر اساس دستورالعمل صندوق بیاو ماللپویه آمارهایته
کالمن
Error! Reference source not found. پول المللنیمطابق استاندارد صندوق به پولیپاعیف وسیتعر٢.۵

وک در جر ناس و مس انیاس
١ریپذسپردهیهار شرکتیبه سایبانک مرکزیهابده

o٢یداریدیهاسپرده

oقانونیهاسپرده
o٣یاوراق بهادار ( اوراق مشارکت) منتشرشده توسط بانک مرکز

عیدر مفهوم وسف پولیداخل در تعرینزد بانک مرکزیهاسپرده
oقابل انتقالیهاسپرده
oینزد بانک مرکزدولتیهامؤسسات و شرکتیداریدیهاسپرده
oیها) نزد بانک مرکزی(شهردارردولتیغعمومیمؤسسات و نهادهایداریدیهاسپرده

ع یف پول در مفهوم وسیداخل در تعریاوراق مشارکت منتشره بانک مرکز
پول در است که بدهیبانک مرکزیهااز بدهآن بخشه پولیپاگونه که عنوان شد همان

یهااز سمت بدهه پولین پایکند. بنابرات میع و گسترش اعتبار را حمایمفهوم وس
بانک قی، گزارش تلفه پولیمحاسبه پایقابل استخراج است. برایترازنامه بانک مرکز

قابل استخراج است.یبانک مرکزر از ترازنامه بخشیبه صورت جدول ز٤یمرکز
وک در جرپولیبر اساس آمارهاه پولیپا ناس و مس یهاان و سپردهیکشور شامل اس

ف یکه مطابق تعراست؛ در حالینزد بانک مرکزربانکیغیها و مؤسسات اعتباربانک
ها بخشتمامیهاعالوه بر موارد مذکور شامل سپردهر پولین متغیپول، االمللنیصندوق ب

خود را به مالیهاهستند که صورتمیمقیها و مؤسسات اعتبارر، بانکیپذسپردهیهار شرکتیمنظور از سا١
.کنندارسال میبانک مرکز

یو ارزالیریداریدیهاسپرده٢
ه پولیف پاید در تعرین اوراق بایکنند اینگهدارقانونیهاه سپردهیها اوراق مزبور را با هدف تسوچنانچه بانک٣

.آورده شوند
آن » ه پولیمنابع و مصارف پا«و » یبانک مرکزقیگزارش تلف«مشابه جداول یهال تفاوت ارقام سرفصلیدل٤

پول از المللنیه صندوق بی، مطابق توصیبانک مرکزقیجدول گزارش تلفیهاسرفصلیبنداست که در طبقه
و در ه پولیجدول منابع و مصارف پایهاسرفصلیبندکه در طبقهم بودن استفاده شده است؛ در حالیار مقیمع

.شودار واحد پول استفاده میشور از معکپولیه آمارهایکل در ته



١٢٨

١٢٨

١٣٩٢پاییز / ١٧شماره/ ششمسال

پاییز / ١٧شماره/ ششمسال
١٣٩٢

ف پول در مفهوم یداخل در تعریها(سپرده١یم) نزد بانک مرکزیرمقی(به جز دولت و بخش غ
ع) است.یوس

یبانک مرکزقیگزارش تلف۵جدول
واحد درصد)- الیارد ریلی(م

تغییر١٣٨٨١٣٨٩
در مانده

سهم اجزا از رشد
پایه پول

۶٨٣٠٧٫۵٧١۶۵٠٠٫۵٣٣۴٣٠۵٫۴های خارجخالص دارایی
٧٣٠٨١۶٫۶٧۶۶٨٢۵٫٨٣۶٠٠٩٫٢۵٫٨مطالبات از بخش غیرمقیم

۴٧٧۴۶٫١۵٠٣٢۵٫٣٢۵٧٩٫٢٠٫۴ها به بخش غیرمقیممنهای: بده
٢٠٢۵۵١٫۶۴١۴٠۵٨٧٧٫٣٢٠٣٣٢۵٫٧٣٢٫٨پذیرهای سپردهشرکتمطالبات از سایر 

- ١۵٫۶- ٩۶٩۴٧٫٩- ٢٢۴٧۵٠٫۵- ١٢٧٨٠٢٫۶خالص مطالبات از دولت مرکزی
٩٢٢٢٧٫۵١٧٣٠٣٢٫٢٨٠٨٠۴٫٧١٣٫٠مطالبات از دولت مرکزی

٢٢٠٠٣٠٫١٣٩٧٧٨٢٫٧١٧٧٧۵٢٫١٢٨٫۶ها به دولت مرکزیمنهای: بده
۴٣٢٣٩٫١۵٠١٣٨٫٣۶٨٩٩٫٢١٫١هامطالبات از سایر بخش

۶٢٠۶٩۵٫۵٧٠٠٢٣٩٫١٧٩۵۴٣٫۶١٢٫٨پایه پول
وک در جریان ناس و مس ٢٣١٠۵٣٫٧٢٨۶۵٩٧٫٨۵۵۵۴۴٫١٨٫٩اس

٣٧٢٧٣٠٫۵٣٩٩٨٠٠٫٣٢٧٠۶٩٫٨۴٫۴پذیرهای سپردهها به سایر شرکتبده
٢۴٣١۴١٫۴٢٨٩١۶۴٫۶۴۶٠٢٣٫٢٧٫۴های قانونسپرده

-٣٫١- ١٢٩۵٨٩٫١١١٠۶٣۵٫٧١٨٩۵٣٫۴هاسایر بده
های داخل در تعریف پول در سپرده

مفهوم وسیع
١۶٩١١٫٣١٣٨۴٠٫-١٣٠٧٠٫٣۵-

-٠٫۵-١۶٨٩۴٫٧١٣٨٢٨٣٠۶۶٫٧های قابل انتقالسپرده
٠٫٠-١۶٫۶١٣٣٫۶هاسایر سپرده

١٣١۶۴٨٫٨١٨۵٩۵۴٫۴۵۴٣٠۵٫۶٨٫٧سهام سایر حقوق
۴٨٧١۴٫٣۶١۵٧٢٫١١٢٨۵٧٫٨٠٫۵سایر اقالم (خالص)

۵٧۴۴۴٫٨٧٠٢٩۵٫٢١٢٨۵٠٫۴٠٫۵هاسایر بده
٠٫٠-٨٧٣٠٫۵٨٧٢٣٫١٧٫۴هامنهای سایر بده

یرید دی، شامل اطالعات مفه پولیعالوه بر آمار پایبانک مرکزقیاست گزارش تلفگفتن
بانک خارجیهایین اطالعات شامل خالص دارایاست. اپولیهایگذاراستیسیبرا

ر یسا«و )» هایشهردار(ردولتیغعمومینهادها«، »دولتیهامؤسسات و شرکت«یهاشامل سپرده١
.استینزد بانک مرکز» میمقیهابخش



١٢٩

١٢٩

پولالمللنیران بر اساس دستورالعمل صندوق بیاو ماللپویه آمارهایته
کالمن
Error! Reference source not found. ها و از بانکی، مطالبات بانک مرکزیاز دولت مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزیمرکز

هاست.ر بخشیو مطالبات از سایمؤسسات اعتبار

ع یف پول در مفهوم وسی. تعر۶
ل درک یل ذیبوده و به دالپولیآمارهایرهاین متغیتراز مهمیع یپول در مفهوم وس

برخوردار است:یاژهیت ویمفهوم آن از اهم
ر یربخش سایداخل در زمالیهان شرکتییتعیع مبنایپول در مفهوم وسـ١

ر است.یپذسپردهیهاشرکت
، اقالم عمده به صورت بخشیهاو ترازنامهقیتلفیهاگزارشدر سمت بدهـ٢

» عیف پول در مفهوم وسیخارج از تعر«و » عیف پول در مفهوم وسیداخل در تعر«
شده است.دهسازمان

کشورپولیمطابق آمارها» عیپول در مفهوم وس«ف یتعر١.۶
کشور به پولیدر آمارهانگیف نقدیر تعریا به عبارت دیع یف پول در مفهوم وسیتعر

:ر استیصورت ز
وک در دست اشخاص + سپرده١نگینقد ناس و مس بخش غیریها= اس ردولتیال

)ردولتیبخش غالیریداریردیغیها+ سپردهردولتیبخش غالیریداریدیها(سپرده
کشور پولیمطابق آمارهانگیزان نقدیم۶جدول

ال)یارد ریلی(م
درصد تغییر١٣٨٨١٣٨٩

٢٣۵۵٨٨٩٫١٢٩۴٨٨٧۴٫٢٢۵٫٢نقدینگ
وک در دست اشخاص ناس و مس ١٩٢٣١٣٫٩٢٢۵١۵۵٫٣١٧٫١اس

بخش غیردولتسپرده ٢١۶٣۵٧۵٫٢٢٧٢٣٧١٨٫٩٢۵٫٩های ریال

پولالمللنیمطابق استاندارد صندوق ب» عیپول در مفهوم وس«ف یتعر٢.۶
، نگینقدیکشور، عالوه بر اجزاپولیآمارهایبرا» عیوسپول در مفهوم«ف استاندارد یتعر

broad«کشور پولیدر آمارها١ money «نگیبه نقد»liquidity «ان ذکر است که یشا. ترجمه شده است
ع، شامل یپول در مفهوم وسیهاع بوده و عالوه بر بدهیف پول در مفهوم وسیتر از تعرگستردهنگیف نقدیتعر
نگیها کمتر از درجه نقدن بدهیانگیها منتشر شده و درجه نقدر بخشیاست که توسط سایریدیهابده
.ع استیپول در مفهوم وسیاجزا
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و ینزد بانک مرکزها و مؤسسات دولتشرکتیها، سپردهردولتیبخش غیارزیهاسپرده
شود را دربر مینگهدارردولتیکه توسط بخش غیاوراق مشارکت منتشره بانک مرکز

ع یپول در مفهوم وسی، اجزاو مالپولیه آمارهایتهیگیرد. مطابق کتاب راهنمام
ر است:یشامل موارد ز

وک خارج از شرکتـ١ ناس و مس ١ر (در دست اشخاص)یپذسپردهیهااس

٢قابل انتقالیهاسپردهـ٢

oاشخاص ٣یجاریهاسپرده
o٤ت خدمات انتقال خودکاریمدت با قابلانداز و کوتاهپسیهاسپرده

oینزد بانک مرکزدولتیهامؤسسات و شرکتالیریداریدیهاسپرده
oها) نزد ی(شهردارردولتیغعمومیمؤسسات و نهادهاالیریداریدیهاسپرده

یمرکزبانک
هار سپردهیساـ٣

oی) نزد بانک مرکزی(بانک مرکز٥کارمندانیداریدیهاسپرده
oانداز اشخاص دار و پس، مدت٦یداریدیارزیهاسپرده
oرقابل انتقالیانداز غپسیهاسپرده
oدارمدتیهاسپرده

سال)ی(کمتر از ٧مدتکوتاهیهاسپرده

منتشره بانک رانیشامل ا١ .ز استینیمرکزچ
یهاشرکت،)ریپذسپردهیهار شرکتیو سایجز بانک مرکزبه(مالیهاشرکتقابل انتقال یهاشامل سپرده٢
.است)یجز دولت مرکزبه(و دولت عمومرمالیغ

3 demand deposits
ترونیهاکه به کارتییهار سپردهیانداز و ساپسیهاسپردهیبرایاجداگانهیآمارها٤ متصل هستند، یال

مدت به کوتاهیگذارهیسرمایهاانداز و سپردهپسیهازان سپردهیر، آمار مربوط به میبه عبارت د. وجود ندارد
متصل به کارت در داخل یهاوجود ندارد تا آمار سپرده) رقابل انتقالیقابل انتقال و غ(کارت و دفترچه یتفک

.ه شوندقابل انتقال آوردیهاسپرده
sight(یداریدیهاسپرده٥ deposits (قابل انتقال به شخص ثالث نبوده و را دارند؛ ولیت برداشت فوریقابل

.شوندنمیبندقابل انتقال طبقهیهادر داخل سپرده
باشند له مبادله یم وسیبه طور مستقیداریدیارزیها، اگر سپردهو مالپولیآمارهایمطابق کتاب راهنما٦
.شوندیبندقابل انتقال طبقهیهاد تحت سپردهیبا
ترونیهابه صورت کارت(ها قابل انتقال باشند ن سپردهیاگر ا٧ قابل یهاسپرده«د در گروه یبا) قابل انتقالیال

.شوندیبندطبقه» انتقال



١٣١

١٣١

پولالمللنیران بر اساس دستورالعمل صندوق بیاو ماللپویه آمارهایته
کالمن
Error! Reference source not found. ساله)تا پنیبلندمدت (یهاسپرده

oهار سپردهیسا
ر از سهامیاوراق بهادار به غـ۴

o١یاوراق مشارکت بانک مرکز

oه بانکسپردهگواه ٢منتشره شب

) قابل ستم بانکیر (سیپذسپردهیهاترازنامه شرکتیهاع از دادهیپول در مفهوم وس
ها و ییر دارایر به نظینظیهاع سرفصلیب که پس از تجمین ترتیاستخراج است. به ا

یها، ترازنامه شرکت»یها و مؤسسات اعتباربانک«و » یبانک مرکز«یهاترازنامهیهابده
، »عیپول در مفهوم وس«چون یدیت مفن ترازنامه اطالعاید. از ایآر به دست میپذسپرده

از دولت ستم بانکیخالص مطالبات س«، »ستم بانکیسخارجیهاییخالص دارا«
د یار مفیبسپولیهایگذاراستیسن اطالعات، در ید که ایآو غیره به دست م» یمرکز

شوند.میابیارز
پولالمللنیف صندوق بیع مطابق تعریزان پول در مفهوم وسیم٧جدول

ال)یارد ریلی(م
درصد تغییر١٣٨٨١٣٨٩

٢۵۵٠١٧٧٫۴٣٢٣٨٨۵٢٫٢٢٧٫٠پول در مفهوم وسیع
وک در دست اشخاص ناس و مس ١٩٢٣١٣٫٩٢٢۵١۵۵٫٣١٧٫١اس

بخش غیردولتسپرده ٢١۶٣۵٧۵٫٢٢٧٢٣٧١٨٫٩٢۵٫٩های ریال
١٧٧٣٧٧٫٠٢٧۶١٣٧٫٠۵۵٫٧های ارزی بخش غیردولتسپرده
ها و مؤسسات های شرکتسپرده

- ١۶٨٩۴٫٧١٣٨٢٨٫٠١٨٫٢دولت
- ٠٫٠٠٫٠اوراق مشارکت در دست اشخاص

- ١۶٫۶١٣٫٠٢١٫٧های دیداری کارکنان بانکسپرده

یبند. جم٧
یهاخود را بر اساس استانداردپولیپول، آمارهاالمللنیعضو صندوق بیاغلب کشورها

کشور از پولیاز آمارهااست که برخن در حالیکنند؛ اه میپول تهالمللنیصندوق ب
ن یمتناظر ایمارهاالزم را با آهماهنگیمزبور فاصله داشته و در مواردیاستانداردها

.استانکستم بیسسپرده خارج از شامل اوراق مشارکت و گواه١
.استانکستم بیسسپرده خارج از اوراق مشارکت و گواهشامل ٢
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قیتلفیهاو گزارشبخشیهااز ترازنامهپولینکه آمارهایکشورها ندارد. با توجه به ا
گزارش یهاها مطابق با فرمن ترازنامهید ایشوند بار استخراج میپذسپردهیهاشرکت

ه یتهیبراه شوند. در مطالعه حاضر، یپول تهالمللنیشده توسط صندوق بهیاستاندارد توص
پول المللنیصندوق بیهاهیاز توصالمللنیبیکشور مطابق با استانداردهاپولیآمارها

م و یمقینهادیواحدهایبندمتداول بهره گرفته شده و با تمرکز بر بخشیهاو دستورالعمل
یهاشرکتیهاترازنامهمالیهاها و بدهییاز دارایمجددیبندم، طبقهیرمقیغ

و استخراج یبانک مرکزه ترازنامه بخشیپس از ته،ر انجام شده است. در ادامهیپذردهسپ
ه یآمار پا،استپولیهایگذاراستیسن اطالعات در یترمهمیکه حاواز آنقیگزارش تلف

یهاین بازنگریت، با استفاده از آخریع آن ارائه شده است. در نهایف وسیتعریبر مبناپول
) ارائه شده و آمار آن نگیع (نقدیاز پول در مفهوم وسیدیف جدیپول، تعرالمللنیصندوق ب

ه ارقام یموجود در تهیهان مطالعه، تفاوتیج اینتایاجزا آورده شده است. بر مبنایبه تفک
ف یدر ارائه تعاریت بازنگریشده و اهمییشناساقیو تلفبخشیهاو ترازنامهپولیهاکل
ح شده است.یتشرمتداول جهانیارهایها با معنطباق روشد و ایجد
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