
 
 
 
 
 

 (المصري بالجنيه التمويل أرصدة) 9102 عامالربع األول من  نهاية في الصغر متناهي التمويل نشاط مؤشرات

 تطور نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا للحصص السوقية للجمعيات والشركات

 الفئة
 معدل التغير في الحصص السوقية 9102نهاية الربع األول من عام  9102األول من عام نهاية الربع 

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

 %31.35 039,339533232 %3,.3 0113190 %3.32, 315133303153, %52.05 03,933590 %0.29, 5331332333229 %53.33 0353335,9 الجمعيات من الفئة )أ(

 %09.31 ,3333,,313 %1.22- ,0323- %1.35 53931333030 %3.95 0223191 %5.13 1,330313215 %1.21 02331,1 الجمعيات من الفئة )ب(

 %00.,9 09032,93220 %,03.3 023053 %5.21 51533513522 %5.25 0,33100 %21., 19333223521 %5.30 0193313 الجمعيات من الفئة )ج(

 %30.93 9339530123303 %2.32, 3033193 %32.51 3335932,23503 %91.15 1,33152 %,3.1, 1313331523335 %33.11 2113133 الشركات

 %2, 301,33523530, %03 13339,, %011 33,3339953310 %011 93,033900 %011 093159323,3339 %011 9335,31,3 اإلجمالي

 يل متناهي الصغر وفقًا لنوع النشاطتطور نشاط التمو

 النشاط
 معدل التغير في الحصص السوقية 9102نهاية الربع األول من عام  9102نهاية الربع األول من عام 

 نسبة التغير التمويلأرصدة  نسبة التغير عدد المستفيدين النسبة رصيد التمويل النسبة عدد المستفيدين النسبة أرصدة التمويل النسبة عدد المستفيدين

 %5.29, 93,3032323333 %22.,0 9,93155 %19.32 53925353,3330 %13.11 031033312 %10.13 33393359,3912 %15.90 ,03310319 تجارى

 %2.33, 3923,113313 %93.93 3535,0 %03.93 03,1933103335 %5,.03 ,,39,31 %03.39 93020331330,9 %19.,0 113035, خدمي

 %03.,1 31031213003 %3,.33 223920 %09.32 0312,30133520 %09.92 92135,9 %91.,0 0332533533312 %03.33 3253333 زراعي

 %3,.3, 31033993313 %,,.03 9333,5 %2,.3 ,1313035322 %3.91 0333151 %0,.3 23333233319 %1.21 0233110 إنتاجي

 %2, 301,33523530, %03 13339,, %011 33,3339953310 %011 93,033900 %011 093159323,3339 %011 9335,31,3 اإلجمالي

 وفقًا لنوع التمويل تطور نشاط التمويل متناهي الصغر

 نوع التمويل
 معدل التغير في الحصص السوقية 9102نهاية الربع األول من عام  9102نهاية الربع األول من عام 

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

 %11.31 3331333023113 %13.,3 3353350 %30.30 ,131253510393 %5.30, 030193233 %5,.33 2332239313930 %50.31 03,333393 فردى

 %02.93 ,1031,1353, %5.11 153,30 %93.02 93329311,3193 %92.,5 ,03301393 %99.55 93353331,3110 %3.91, 033353305 جماعي

 %2, 301,33523530, %03 13339,, %011 33,3339953310 %011 93,033900 %011 093159323,3339 %011 9335,31,3 اإلجمالي

 تطور نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لنوع املستفيد

 نوع المستفيد
 معدل التغير في الحصص السوقية 9102نهاية الربع األول من عام  9102من عام نهاية الربع األول 

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

 %53.13 ,933333350395 %92.53 9033131 %3.32, 315131523513, %31.55 3333931 %,51.5 1332,3,013353 %1,.33 25,3251 ذكور

 %0.93, 0339331133393 %03.30 99330,1 %59.90 3,3035153323, %5,.12 0313532,0 %1,.2, 13953353,3095 %,11.5 033223133 إناث

 %2, 301,33523530, %03 13339,, %011 33,3339953310 %011 93,033900 %011 093159323,3339 %011 9335,31,3 اإلجمالي
 

 9102عام الربع األول من في نهاية  الصغر متناهي التمويل نشاط خدمات 
 

 

 

 

 
 

 

 .مصدرها إلى اإلشارة دون بالتقرير الواردة والمعلومات البيانات استخدام يجوز وال النشاط3 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               +    919 953,35,0: تليفون                  مصر -الجيزة -ب 031 مبنى -الذكية القرية

 التمويل متناهي الصغر جهاتحوالة المحافظ االئتمانية من 

 9103عام الربع األول من نهاية  9102عام نهاية الربع األول من 

 أرصدة التمويل عدد المستفيدين أرصدة التمويل عدد المستفيدين

03533,5 0391135513309 0923231 23332113023 

 نشاط التأمين متناهي الصغر

عدد عمالء التأمين 
 متناهي الصغر

إجمالي قيمة 
 األقساط المدفوعة

إجمالي قيمة الوثائق 
 القائمة

913,23 0319,3211 91,32313111 

 صرف وتحصيل التمويلفي أنظمة السداد اإللكتروني 

 إجمالي معامالت 
 صرف التمويل 

 إجمالي معامالت
 التمويل تحصيل

  القيمة عدد العمالء  القيمة عدد العمالء
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