
 
 
 
 
 

 (المصري بالجنيه التمويل أرصدة) 9102 عاممن  الثانيالربع  نهاية في الصغر متناهي التمويل نشاط مؤشرات

 تطور نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا للحصص السوقية للجمعيات والشركات

 الفئة
 معدل التغير في الحصص السوقية 9102من عام  الثانينهاية الربع  9102من عام  الثانينهاية الربع 

 نسبة التغير أرصدة التمويل نسبة التغير عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين

 %2.01, 9420342154500 %00.20 51,4200 %09.93 040024,014,99 %92.39 5543,1, %31.02 42,040004155, %53.03 0410140,0 شركات

 %02.,9 ,049954205422 %1,.2 0924102 %02.,0 04319410045,0 %,2.,3 040224053 %00.30 34,9342934931 %33.12 04,0,4020 الجمعيات من الفئة )أ(

 %92.01- 0,549934,03- %00.01- 214309- %,9., ,420,,1242, %25., 9154202 %,5.0 05,4,004919 %,5.2 ,,00545 الجمعيات من الفئة )ب(

 %2,.92 ,0024200422 %09.31 024511 %3.50 30,40594322 %2,.3 00,4015 %0.25 45004323,,, %0,.3 0,04,15 الجمعيات من الفئة )ج(

 %00.31 04103401543,2 %00.01 5,94,02 %011 24,0241904310 %011 ,943,9450 %011 054,25409341,1 %011 942534153 اإلجمالى

 تطور نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لنوع النشاط

 النشاط
 نوع النشاط معدل التغير في 9102من عام  الثانينهاية الربع  9102من عام  الثانينهاية الربع 

 نسبة التغير أرصدة التمويل نسبة التغير عدد المستفيدين النسبة التمويل أرصدة النسبة عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين

 %52.99 9452245294202 %01.02 02143,9 %,9.0, ,4121419,492, %23.,, 04,994003 %,0.0, ,240,24012490 %0.25, ,042194,1 تجارى

 %00.05 ,,,2143014, %02.53 49,5,, %01.,0 ,,431040,,,04 %05.30 50,4,10 %12.,0 9453,41034000 %00.00 ,,00042 خدمي

 %,5.,3 0940,04512, %92.02 234130 %5,.09 0490045204002 %09.30 5994032 %,00.0 ,0423543394,3 %00.95 00,4305 زراعي

 %55.20 ,93045024,0 %00.10 024292 %1,., 31412249,2, %11., 0214012 %92., 04110400,4295 %21., 0224252 إنتاجي

 %00.31 04103401543,2 %00.01 5,94,02 %011 24,0241904310 %011 ,943,9450 %011 054,25409341,1 %011 942534153 اإلجمالي

 تطور نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لنوع التمويل

 نوع التمويل
 نوع التمويل معدل التغير في 9102من عام  الثانينهاية الربع  9102عام  من الثانينهاية الربع 

 نسبة التغير أرصدة التمويل نسبة التغير عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين

 %20.19 8711071027082 %,88.2 82,7192 %9.90, 710072807901, %,02.2 070197008 %8,.1, ,0171027211781 %28.10 072,279,1 فردى

 %1.29 90078207081 %9.02- ,80701- %,,.,9 97,1,70217928 %20.18 0781271,0 %,90.8 9720,71007,18 %02.,0 ,,,078227 جماعي

 %00.21 07102701872,2 %00.01 8,97,01 %011 27,0171907210 %011 ,972,9780 %011 087,28709271,1 %011 972827182 اإلجمالي

 يدتطور نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لنوع املستف

 نوع المستفيد
 نوع المستفيد معدل التغير في 9102من عام  الثانينهاية الربع  9102من عام  الثانينهاية الربع 

 نسبة التغير أرصدة التمويل نسبة التغير عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين

 %02.18 97801711070,0 %91.90 99079,0 %8,.,0 07,2870287021 %,81.0 ,18720, %21.22 72,0722,7,20, %80.98 071107,20 ذكور

 %88.12 07,9,72227011 %20., 0007000 %,29.9 2712071917100 %2.20, 07,117111 %02.02 7190709,7002, %,,.2, 072817900 إناث

 %00.21 07102701872,2 %00.01 8,97,01 %011 27,0171907210 %011 ,972,9780 %011 087,28709271,1 %011 972827182 اإلجمالي
 

 9102عام من  الثانيالربع في نهاية  الصغر متناهي التمويل نشاط خدمات 
 

 

 

 

 
 

 

 .مصدرها إلى اإلشارة دون بالتقرير الواردة والمعلومات البيانات استخدام يجوز وال النشاط7 هذا في العاملة والشركات األهلية والمؤسسات للجمعيات الصغر متناهي التمويل نشاط مؤشرات بمتابعة المعنية للجهات المالية للرقابة العامة الهيئة عن التقرير هذا يصدر

 المالية للرقابة العامة الهيئةب األهلية والمؤســسات للجمعيات الصغر متناهي التمويل نشاط على الرقابة وحدة

 egymfinfo@fra.gov.eg: إلكتروني بريد               +    919 92,01200: تليفون                  مصر -الجيزة -ب ,08 مبنى -الذكية القرية

خدمات نظم المدفوعات اإللكترونية في صرف وتحصيل 
 التمويل

 إجمالي معامالت 
 صرف التمويل 

 إجمالي معامالت
 التمويل تحصيل

  القيمة عدد العمالء  القيمة عدد العمالء

,799, 2179917,11 1 1 

 خدمات التأمين متناهي الصغر
 في نشاط التمويل متناهي الصغر

عدد عمالء التأمين 
 متناهي الصغر

إجمالي قيمة 
 األقساط المدفوعة

إجمالي قيمة الوثائق 
 القائمة

207812 8720,7111 11170117111 

 التمويل متناهي الصغر جهاتحوالة المحافظ االئتمانية من 

 9101عام من  الثانيالربع نهاية  9102عام من  الثانينهاية الربع 

 أرصدة التمويل عدد المستفيدين أرصدة التمويل عدد المستفيدين

0117128 078127020710, 02,78,1 079,07,,8718, 


