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 آبانماه سال 9318
مانده کل سپردهها بالغ بر  24 242/5هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشاابه
سال قبل  5 741/4هزار میلیارد ریال (21/0درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل  3 565/7هازار
میلیارد ریال ( 71/3درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده  73 010/2هزار میلیارد ریاال و کتتارین
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احتد معادل  64/1هزار میلیارد ریال میباشد.
مانده کل تسهیالت بالغ بر  71 721/6هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به مقطع مشابه ساال
قبل  3 771/1هزار میلیارد ریال ( 22/3درصد) و نسبت به پایاان ساال قبال  2 031/4هازار میلیاارد
ریال ( 73/5درصد) افزایش داشته است .بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط باه اساتان تهاران باا ماناده
 77 040/2هزار میلیارد ریال و کتتارین مبلاغ مرباوط باه اساتان کهگیلویاه و باویر احتاد معاادل
 67/3هزار میلیارد ریال میباشد.
جدول کل مانده تسهيالت و سپردههاي ريالي و ارزي بانک ها و مؤسسات اعتباري در پايان آبان ماه 9318
مبالغ به میلیارد ریا ل

نسبت تسهيالت
مقاطع

تسهيالت
(جاري و غيرجاري)

سپردهها

()1

سپرده ها بعد از

به سپردهها بعد

کسرسپرده قانوني ازکسرسپرده
قانوني (درصد)

درصد رشد تسهيالت

درصد رشد سپردهها

نسبت به

نسبت به

نسبت به

نسبت به

آبانماه  1397اسفندماه  1397آبانماه  1397اسفندماه 1397

پايان آبان ماه1397

14 009 875

19 095 129

17 154 438

81/7

-

-

-

-

پايان اسفندماه 1397

15 090 207

20 673 368

18 568 347

81/3

-

-

-

-

پايان آبان ماه 1398

17 128 603

24 242 487

21 748 616

78/8

22/3

13/5

27/0

17/3

( )7سپردهها شامل سپردههای ریالی و ارزی میباشد(سپردههای ارزی فاقد سپرده قانونی میباشد).

شایان ذکر است نسبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  11/1درصد میباشد کاه
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل ،به ترتیب  2/5و  2/5واحاد درصاد کااهش نشاان
میدهد .نسبت مذکور در استان تهران  53/2درصاد و اساتان کهگیلویاه و بویراحتاد  706/5درصاد
میباشد.
الزم به ذکر است يکي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپردههاا در اساتان تهاران اساتقرار
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.

