باسمه تعالي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
اداره اطالعات بانکي

گزارش وضعيت کل مانده سپردهها و تسهيالت ريالي و ارزي بانکهاو مؤسسات اعتباري
به تفکيک استان در پايان بهمن ماه سال 6931
مانده کل سپردهها بالغ بر  11 913/1هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبتت ببه دهره مببابه
سال قتل  2 319/1هزار میلیارد ریال ( 29/1درصد) ه نستت ببه اایباس سبال قتبل م بادل 2 135/9
هزار میلیارد ریال ( 25/4درصد) افزایش نباس میدهد.
بیبترین متلغ سپردهها مربوط به استاس تهراس با مانده  9 349/9هزار میلیبارد ریبال ه کرتبرین
متلغ مربوط به استاس کهگیلویه ه بویر احرد م ادل  99/4هزار میلیارد ریال میباشد.
مانده کل تسهیالت بالغ بر  11 129/1هزار میلیارد ریال میباشد که نستت به دهره مبابه سبال
قتل  1 324/1هزار میلیارد ریال ( 25/5درصد) ه نستت به اایاس سال قتل  1 661/1هزار میلیارد ریال
( 16/9درصد) افزایش داشته اسبت .بیببترین متلبغ تسبهیالت مرببوط ببه اسبتاس تهبراس ببا مانبده
 7 216/4هزار میلیبارد ریبال ه کرتبرین متلبغ مرببوط ببه اسبتاس کهگیلویبه ه ببویر احربد م بادل
 45/6هزار میلیارد ریال میباشد.
جدول کل مانده تسهيالت و سپردههاي ريالي و ارزي بانک ها و موسسات اعتباري در پايان بهمن ماه 6931
متالغ به میلیارد ریا ل

تسهيالت

سپرده ها بعد از کسر

نسبت تسهيالت به سپردهها

درصد رشد تسهيالت

درصد رشد سپردهها

نسبت به

نسبت به

نسبت به

نسبت به

بهمن ماه

اسفند ماه

بهمن ماه

اسفند ماه

6931

6931

6931

6931

اایاس بهرن ماه 31

3 659 139

12 455 623

11 136 579

91/9

-

-

-

-

اایاس اسفند ماه 31

3 966 616

12 729 964

11 974 532

96/7

-

-

-

-

اایاس بهرن ماه 36

11 129 596

11 913 129

19 793 911

99/3

25/5

16/9

29/1

25/4

م اطع

(جاري و غيرجاري)

سپردهها

()1

سپرده قانوني

بعد ازکسر سپرده قانوني
(درصد)

( )1سپردهها شامل سپردههای ریالی ه ارزی میباشد(سپردههای ارزی فاقد سپرده قانونی میباشد).

شایاس ذکر است نستت تسهیالت به سپردهها ب د از کسر سپرده قانونی  99/3درصد میباشد کبه
نستت به اایاس بهرن  1931ه اایاس اسفند  1931به ترتیب  1/3ه  2/9هاحبد درصبد کباهش نبباس
میدهد .نستت مذکور در استاس تهراس  93/2درصبد ه اسبتاس کهگیلویبه ه بویراحربد  196/6درصبد
میباشد.
الزم به ذکر است يکي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپردههاا در اساتان تهاران اسات رار
دفاتر مرکزي بسياري از شرکت ها و موسسات توليدي ساير استان ها در اساتان تهاران باوده و عماده
فعاليتهاي بانکي آنها ازطريق شعب بانک ها و موسسات اعتباري استان تهران انجام ميشود.

