
 های صادره نامهضمانت

96آذرماه  انیتا پا سیتاس یاز ابتدا شرح  1395 1394 1393 

 57 252 233 1,081 تعداد صادره

 201 983 1,286 5,493 مبلغ صادره )میلیارد ریال(

 17 25 117 341 تعداد تمدیدی

 88 117 557 1,715 مبلغ تمدیدی)میلیارد ریال(

 74 277 350 1,422 تعداد کل

 289 1,100 1,843 7,208 مبلغ کل)میلیارد ریال(
 

 

 

 

 و مقایسه آن با مدت مشابه1396ماهه نخست سال  9های صادره در نامهضمانت

96نه ماهه اول  شرح 59نه ماهه اول   رصد رشدد   

 4- 153 147 عداد صادرهت

 77 698 1,239 مبلغ صادره )میلیارد ریال(

 60 72 115 تعداد تمدیدی

 94 331 644 مبلغ تمدیدی)میلیارد ریال(

 16 225 262 تعداد کل

 82 1,029 1,883 مبلغ کل)میلیارد ریال(

 

 

 

 

 

 

 



 

 1396ماهه نخست سال  9نامه در های صادره به تفکیک نوع ضمانتنامهضمانت

(الیر اردیلیمبلغ )م تعداد نوع ضمانتنامه  نسبت مبلغ به کل نسبت تعداد به کل 

 %38.02 %39 471 58 سرمایه در گردش

 %43.19 %31 535 46 ایجادی

 %12.51 %14 155 20 توسعه ای

 %2.50 %5 31 8 حسن انجام تعهدات

 %1.90 %1 23 2 اعتبار خریدار

 %1.61 %7 20 10 مناقصه

 %0.26 %2 3 3 پیش پرداخت

 1,239 147 مجموع
  

 

 

 

 

 



 1396ماهه نخست سال  9های صادره به تفکیک استان در نامهضمانت

 نسبت مبلغ به کل نسبت تعداد به کل مبلغ تعداد استان

 %1.15 %1.36 14.2 2 آذربایجان شرقی

 %0.84 %0.68 10.5 1 آذربایجان غربی

 %3.30 %4.08 40.9 6 اصفهان

 %4.25 %6.80 52.6 10 البرز

 %8.42 %6.12 104.3 9 ایالم

 %0.36 %1.36 4.5 2 بوشهر

 %3.60 %7.48 44.7 11 تهران

 %0.17 %0.68 2.1 1 چهارمحال و بختیاری

 %0.90 %1.36 11.1 2 خراسان جنوبی

 %13.21 %12.24 163.7 18 خراسان رضوی

 %1.68 %2.04 20.9 3 خراسان شمالی

 %8.82 %2.72 109.3 4 خوزستان

 %0.06 %0.68 0.8 1 زنجان

 %0.78 %2.04 9.6 3 سمنان

 %3.03 %1.36 37.5 2 سیستان و بلوچستان

 %0.38 %2.04 4.7 3 فارس

 %2.33 %2.72 28.9 4 قزوین

 %2.27 %2.72 28.1 4 قم

 %3.68 %4.08 45.6 6 کردستان

 %0.96 %0.68 11.9 1 کرمان

 %8.22 %7.48 101.8 11 کرمانشاه

 %1.93 %1.36 23.9 2 کهکیلویه و بویراحمد

 %2.42 %1.36 30.0 2 گلستان

 %9.49 %6.80 117.6 10 گیالن

 %4.01 %2.72 49.7 4 لرستان



 

 

 

 

 

 %6.92 %6.80 85.7 10 مازندران

 %1.79 %2.04 22.1 3 مرکزی

 %1.60 %2.04 19.8 3 هرمزگان

 %2.98 %5.44 36.9 8 همدان

 %0.45 %0.68 5.6 1 یزد

 1,239 147 جمع کل
 

100% 


