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 خرداد ماه سال 9318
مانده کل سپردهها بالغ بر  12 767/7هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشاابه
سال قبل  4 775/7هزار میلیارد ریال ( 16/6درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل  2 591/4هزار
میلیارد ریال ( 7/3درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده  22 323/7هزار میلیارد ریال و کمتارین
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل  77/7هزار میلیارد ریال میباشد.
مانده کل تسهیالت بالغ بر  27 677/1هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به مقطع مشابه سال
قبل  1 631/4هزار میلیارد ریال ( 15/7درصد) و نسبت به پایان سال قبل  767/5هزار میلیاارد ریاال
( 3/3درصد) افازایش داشاته اسات .بیشاترین مبلاغ تساهیالت مرباوط باه اساتان تهاران باا ماناده
 25 277/6هزار میلیارد ریاال و کمتارین مبلاغ مرباوط باه اساتان کهگیلویاه و باویر احماد معاادل
 73/2هزار میلیارد ریال میباشد.
جدول کل مانده تسهيالت و سپردههاي ريالي و ارزي بانک ها و مؤسسات اعتباري در پايان خرداد ماه 9318
مبالغ به میلیارد ریا ل

تسهيالت

سپرده ها بعد از کسر

نسبت تسهيالت به

درصد رشد تسهيالت

درصد رشد سپردهها

نسبت به

نسبت به

نسبت به

نسبت به

خرداد ماه

اسفند ماه

خرداد ماه

اسفند ماه

9311

9311

9311

9311

پایان خرداد ماه 97

21 974 354

27 297 515

27 423 936

34/2

-

-

-

-

پایان اسفند ماه 97

27 595 157

15 673 363

23 763 347

32/3

-

-

-

-

پایان خرداد ماه 93

27 677 274

12 767 734

29 737 471

35/2

15/7

3/3

16/6

7/3

م اطع

(جاري و غيرجاري)

سپردهها

()2

سپرده قانوني

سپردهها بعد ازکسر سپرده
قانوني (درصد)

( )2سپردهها شامل سپردههای ریالی و ارزی میباشد(سپردههای ارزی فاقد سپرده قانونی میباشد).

شایان ذکر است نسبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  35/2درصد میباشد کاه
نسبت به پایان خرداد ماه  2397و پایان اسفند  ،2397به ترتیب  4/5و  2/1واحد درصد کاهش نشان
میدهد .نسبت مذکور در استان تهران  94/3درصاد و اساتان کهگیلویاه و بویراحماد  253/6درصاد
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 مؤسسات توليدي ساير استان ها در اساتان تهاران باوده و عماده
فعاليتهاي بانکي آنها ازطريق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباري استان تهران انجام ميشود.

