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 مردادماه سال 1399
مانده کل سپردهها بالغ بر  30 944/7هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع ماعابه
سال قبل  8 313/9هزار میلیارد ریال ( 36/7درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل  3 781/8هزار
میلیارد ریال ( 13/9درصد) افزایش ناان میدهد.
بیاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده  16 771/4هزار میلیارد ریعال و کتتعرین
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احتد معادل  76/6هزار میلیارد ریال میباشد.
مانده کل تسهیالت بالغ بر  21 801/9هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به مقط ماابه سعال
قبل  5 712/5هزار میلیارد ریال ( 35/5درصد) و نسبت به پایان سال قبل  2 446/1هزار میلیارد ریال
( 12/6درصد) افزایش داشته اسعت .بیاعترین مبلعغ تسعهیالت مربعوط بعه اسعتان تهعران بعا مانعده
 13 941/9هزار میلیارد ریال و کتتعرین مبلعغ مربعوط بعه اسعتان کهگیلویعه و بعویر احتعد مععادل
 76/3هزار میلیارد ریال میباشد.

جدول کل مانده تسهيالت و سپردههاي ريالي و ارزي بانکها و مؤسسات اعتباري در پايان مرداد ماه 1399
مبالغ به میلیارد ریا ل

مقاطع
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(جاري و غيرجاري)
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پايان مرداد ماه 1398

16 089 343
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اسفندماه  1398مرداد ماه  1398اسفندماه 1398

12/6

36/7

13/9

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

شایان ذکر است نسبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  77/7درصد میباشعد کعه
نسبت به مقط ماابه سال قبل و پایان سال قبل ،به ترتیع  1/6و  1/7واحعد درصعد کعاهش ناعان
میدهد .نسبت مذکور در استان تهران  90/9درصعد و اسعتان کهگیلویعه و بویراحتعد  111/2درصعد
میباشد.
الزم به ذکر است يکي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپپردهها در اسپتان تهپران اسپتقرار
دفاتر مرکزي بسياري از شرکتها و مؤسسات توليدي ساير استانهپا در اسپتان تهپران بپوده و عمپده
فعاليتهاي بانکي آنها ازطريق شعب بانکها و مؤسسات اعتباري استان تهران انجام ميشود.

