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نشاط سوق رأس المال: أولا 

2021فبراير بيان بموافقات اإلصدارات الجديدة عن شهر 

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركات:ًًالمصدر
مماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًاإلصدارشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

(اإلصدارات)األولي السوق تطور 1.

2

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

2021فبراير عن شهر (اإلصدارات)األولي السوق تطور 1.1.
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تطور  يمة اإلصدارات ف  السوق األول  عن 
 2021شهر فبراير 

 (بالم يون   ي ) يمة أسه   يادة رأس المال  (بالم يون   ي ) يمة أسه  ت سي  
 (بالم يون   ي ) يمة  صدارات س دات التوري  
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عن تطور عدد اإلصدارات ف  السوق األول 
 2021فبراير شهر 

 عدد  صدارات س دات التوري  عدد  صدارات أسه   يادة رأس المال  عدد  صدارات أسه  ت سي   

معدل التغير %فبراير 2020فبراير 2021البيـــــــــــــــــان
%27.1-1,743.12,391.1قيمة أسهم تأسيس )بالمليون جنيه(

%5,539.73,187.073.8قيمة أسهم زيادة رأس المال )بالمليون جنيه(
-1,087.00.0قيمة إصدارات سندات التوريق )بالمليون جنيه(

%8,369.95,578.050.1إجمالي قيمة اإلصدارات 
%34.0-140212 عدد إصدارات أسهم تأسيس 

%1071042.9عدد إصدارات أسهم زيادة رأس المال 
-10عدد إصدارات سندات التوريق

%21.5-248316إجمالي عدد اإلصدارات 



(تابع)نشاط سوق رأس المال : أولا 

2021فبراير -بيان بموافقات اإلصدارات الجديدة عن الفترة  ي اير

3

2021فبراير -عن الفترة ي اير( اإلصدارات)األولي السوق تطور 1.2.

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركات:ًًالمصدر
مماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًاإلصدارشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

(اإلصدارات)األولي السوق تطور  1.
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تطور  يمة اإلصدارات ف  السوق األول  عن 
 2021فبراير -الفترة ي اير

 (بالم يون   ي ) يمة أسه   يادة رأس المال  (بالم يون   ي ) يمة أسه  ت سي  

 (بالم يون   ي ) يمة  صدارات س دات التوري  
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تطور عدد اإلصدارات ف  السوق األول  عن 
 2020فبراير -الفترة ي اير

 عدد  صدارات س دات التوري  عدد  صدارات أسه   يادة رأس المال  عدد  صدارات أسه  ت سي   

معدل التغير %يناير- فبراير 2020يناير-فبراير 2021البيـــــــــــــــــان
%8,197.73,963.1106.9قيمة أسهم تأسيس )بالمليون جنيه(

%13,569.89,850.137.8قيمة أسهم زيادة رأس المال )بالمليون جنيه(
%1,957.4734.0166.7قيمة إصدارات سندات التوريق )بالمليون جنيه(

%23,725.014,547.263.1إجمالي قيمة اإلصدارات
%25.2-320428 عدد إصدارات أسهم تأسيس 

%1.9-205209عدد إصدارات أسهم زيادة رأس المال 
%31200.0عدد إصدارات سندات التوريق

%17.2-528638إجمالي عدد اإلصدارات



الثانوي تطور السوق . 2
(:المؤشرات،ًرأسًالمالًالسوقي،ًإجماليًالتداول)يقاسًنشاطًالسوقًالثانويًبثالثةًمتغيراتً

بيان بتطور مؤشرات السوق الثانوي 

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

 )2021فبرايرًشهر (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر
2021وسعرًالفتحًفىًيناير2021ًفبرايرًيتمًقياسهًكنسبةًالتغيرًفيًالسعرًبينًسعرًاإلغالقًفيً:ًالعائدًمنذًبدايةًالعامً*

المؤشرات2.1.

4

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

(تابع)نشاط سوق رأس المال : أولا 

م يار   ي 2021فبراير رأس المال السو   ف  نهاية .2.2

 )2021فبرايرًشهرً (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر

المؤشر
 سعر إغالق فبراير 

2021
 سعر إغالق فبراير 

2020
معدل التغير 
السنوي %

معدل التغير 
الشهرى %

سعر الفتح ألول يوم 
تداول فى يناير 2021

العائد منذ بداية 
العام*

EGX3011,525.0213,008.94-11.4%-0.2%10,845.36.3%
EGX100 EWI3,369.891,311.08157.0%-0.1%3,097.88.8%

%1,048.136.0%30.1%1,425.02594.14139.8مؤشر النيل
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 2021فبرابر تطور مؤشرات السوق الثانوى ف  نهاي  

 2021س ر  غ ق فبراير   2020س ر  غ ق فبراير  

البيـــــــــــــــــان
 سعر إغالق فبراير 

2021
سعر إغالق فبراير 

2020
معدل التغير %

%704.0667.05.5أسهم مقيدة بالسوق الرئيسى

EGX 30  393.3366.27.4أسهم%
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الثانوي السوق تطور. 2

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

 )2021فبرايرشهر (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر

  مالي التداولت ع   األوراق المالية2.3.
2021فبرايربيان بإ مالي التداولت ع   األوراق المالية عن شهر 

(  ي م يون ) 

5

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

(تابع)نشاط سوق رأس المال : أولا 

2021فبراير-ي ايرالفترة عن بيان بإ مالي التداولت ع   األوراق المالية 
(م يون   ي )

 )2021فبرايرشهر (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر
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 2021فبراير   ماليات التداول عن شهر 

 تشم  بورصة ال ي  -األسه  المقيدة ( ار  المقصورة)أسه  غير مقيدة  الس دات
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2020فبراير  -  ماليات التداول عن الفترة ي اير

 تشم  بورصة ال ي  -األسه  المقيدة ( ار  المقصورة)أسه  غير مقيدة  الس دات

%35,666.016,249.3119.5األسهم المقيدة- تشمل بورصة النيل

%2,134.92,040.14.6أسهم غير مقيدة )خارج المقصورة(
%47,486.320,901.5127.2السندات

%1.3540.320323.2صناديق المؤشرات

117.6%

معدل التغير %فبراير 2020فبراير 2021البيـــــــــــــــــان

85,288.539,191.2إجمالي قيمة التداول 

%64,488.327,569.3133.9األسهم المقيدة- تشمل بورصة النيل
%55.5-2,793.36,271.5أسهم غير مقيدة )خارج المقصورة(

%83,926.152,620.359.5السندات
%1.60.4278.6صناديق المؤشرات

%151,209.486,461.674.9إجمالي قيمة التداول 

معدل التغير %يناير- فبراير 2020يناير-فبراير 2021البيـــــــــــــــــان



(م يون   ي )2021فبراير عن شهر ( وفقاا ل وع ال شاط)مؤشرات نشاط الت مين . 1.1

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمين:ًالمصدر
مماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًاإلصدارشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

6

نشاط الت مين: ثانياا 

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

(وفقاا ل وع ال شاط)مؤشرات نشاط الت مين .  1

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

%1,581.31,290.622.5قيمة األقساط المحصلة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
%2,232.41,628.937.0قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

%3,813.72,919.530.6إجمالي
%16.5-619.8742.2قيمة التعويضات المسددة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

%860.6714.420.5قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال
%1,480.41,456.61.6إجمالي

معدل التغير %فبراير 2020 فبراير 2021البيـــــــــــــــــان

1,581.31,290.6

2,232.4
1,628.9

200

1,000

1,800

2,600

3,400

4,200

 2020فبراير  2021فبراير  

 ي 
ن  

 يو
م

 

 عن( وفقاا ل وع ال شاط) يمة األ ساط المحص ة 
 2021شهر فبراير  

  يمة األ ساط المحص ة  لت مي ات الممت  ات والمس وليات  يمة األ ساط المحص ة لألش ا  وت وين األموال
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عن ( وفقاا ل وع ال شاط) يمة الت وي ات المسددة 
 2021شهر فبراير 

  يمة الت وي ات المسددة  لت مي ات الممت  ات والمس وليات  يمة الت وي ات المسددة لألش ا  وت وين األموال



(تابع)نشاط الت مين : ثانياا 

2021فبراير -عن الفترة ي اير( وفقا ل وع ال شاط)الت مين مؤشرات. 1.2

7

(م يون   ي )

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمين:ًالمصدر
اإلصدارمماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

(وفقا ل وع ال شاط)الت مين مؤشرات . 1

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدراإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

%3,629.22,775.330.8قيمة األقساط المحصلة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
%3,984.63,645.49.3قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

%7,613.86,420.718.6إجمالي
%15.9-1,465.01,741.5قيمة التعويضات المسددة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

%1,744.41,497.016.5قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال
%0.9-3,209.43,238.5إجمالي

معدل التغير %يناير- فبراير 2020يناير- فبراير 2021البيـــــــــــــــــان
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عن ( وفقاا ل وع ال شاط) يمة األ ساط المحص ة الترا مية 
 2021فبراير  -الفترة ي اير

  يمة األ ساط المحص ة  لت مي ات الممت  ات والمس وليات  يمة األ ساط المحص ة لألش ا  وت وين األموال
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 عن ( وفقاا ل وع ال شاط)الت وي ات المسددة الترا مية  يمة
 2021فبراير  -الفترة ي اير 

  يمة الت وي ات المسددة  لت مي ات الممت  ات والمس وليات  يمة الت وي ات المسددة لألش ا  وت وين األموال



(م يون   ي )2021فبراير عن شهر ( وفقاا ل وع الت مين)الت مين مؤشرات. 1.2

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمين:ًالمصدر
مماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًاإلصدارشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

8

(تابع)نشاط الت مين : ثانياا 

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتالتأمينًاإلدارةًالعامةًللدعمًالفنىًلشركاتً:ًالمصدرالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتلشركاتًالفنياإلدارةًالعامةًللدعمً:ًالمصدر

(وفقاا ل وع الت مين)الت مين مؤشرات.  2

لتأمين التجارى %3,468.42,423.643.1قيمة األقساط المحصلة ل
لتأمين التكافلى %30.4-345.3495.9قيمة األقساط المحصلة ل

%3,813.72,919.530.6إجمالي
لتأمين التجارى %1.4-1,314.01,333.3قيمة التعويضات المسددة ل
لتأمين التكافلى %166.4123.335.0قيمة التعويضات المسددة  ل

%1,480.41,456.61.6إجمالي

معدل التغير %فبراير 2020 فبراير 2021البيـــــــــــــــــان
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عن ( وفقاا ل وع الت مين) يمة األ ساط المحص ة 
 2021فبراير شهر

  يمة األ ساط المحص ة ل ت مين الت اف    يمة األ ساط المحص ة ل ت مين التجارى 
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 عن( وفقاا ل وع الت مين) يمة الت وي ات المسددة 
 2021شهر فبراير 

  يمة الت وي ات المسددة  ل ت مين الت اف    يمة الت وي ات المسددة ل ت مين التجارى 



(تابع)نشاط الت مين : ثانياا 

2021فبراير -عن الفترة ي اير( وفقاا ل وع الت مين)الت مين مؤشرات. .22

9

(م يون   ي )

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمين:ًالمصدر
اإلصدارمماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

(وفقاا ل وع الت مين)الت مين مؤشرات .  2

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدراإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

لتأمين التجارى %6,844.85,431.026.0قيمة األقساط المحصلة ل
لتأمين التكافلى %22.3-769.0989.7قيمة األقساط المحصلة ل

%7,613.86,420.718.6إجمالي
لتأمين التجارى %5.1-2,812.42,962.3قيمة التعويضات المسددة ل
لتأمين التكافلى %397.0276.243.7قيمة التعويضات المسددة  ل

%0.9-3,209.43,238.5إجمالي

معدل التغير %يناير- فبراير 2020يناير- فبراير 2021البيـــــــــــــــــان
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 ن ع( وفقاا ل وع الت مين) يمة األ ساط المحص ة الترا مية 
 2021فبراير  -الفترة ي اير

  يمة األ ساط المحص ة ل ت مين الت اف    يمة األ ساط المحص ة ل ت مين التجارى 

2,812.42,962.3
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 عن ( وفقاا ل وع الت مين)الت وي ات المسددة الترا مية  يمة
 2021فبراير  -الفترة ي اير 

  يمة الت وي ات المسددة  ل ت مين الت اف    يمة الت وي ات المسددة ل ت مين التجارى 



2021فبراير شهر الت مين عن لفروع التص يف وفقاا . 1.3
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(تابع)نشاط الت مين : ثانياا 
الت مينلفروع التص يف وفقاا .  3

2021فبراير -عن الفترة ي ايرالت مين لفروع التص يف وفقاا . 2.3
اساتاإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسي:ًالمصدر

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

اساتوالسياإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثً:ًالمصدر
.تمًحذفًفرعًالطيرانًلظهورًقيمتهًبالسالب*ً

والسياساتاإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثً:ًالمصدر
.تمًحذفًفرعًالطيرانًلظهورًقيمتهًبالسالب*ً

23.47%

20.14%

19.51%

14.22%

12.31%
4.63%

2.16%
1.32% 0.85%0.83%

0.55%

2021عن شهر فبراير ( وفقاا لفروع الت مين) يمة األ ساط المحص ة 

 الحري  العال ًالطبي البترول السياراتًالت ميلية
 السياراتًاإلجبارية النقلًالبحرًى الهندسى الحوادثًوًالمس وليات
 الطيران النقلًالداخلى أجسامًالسفن

48.78%

28.43%

7.05%

6.29%
3.97% 2.94%

0.97%
0.78% 0.74%

0.05%

 2021عن شهر فبراير ( وفقاا لفروع الت مين) يمة الت وي ات المسددة 

ًالعال ًالطبي ًالسياراتًالت ميلية ًالحري  ًالحوادثًوًالمس وليات ًالهندسى

ًالسياراتًاإلجبارية ًأجسامًالسفن ًالنقلًالبحرًى ًالنقلًالداخلى ًالبترول

21.70%

20.84%

13.73%

12.50%

10.94%

8.68%
6.84%

1.88% 1.22% 0.92%
0.76%

2021فبراير  -عن الفترة ي اير( وفقاا لفروع الت مين) يمة األ ساط المحص ة 

 الهندسى الحوادثًوًالمس وليات البترول الحري  العال ًالطبي السياراتًالت ميلية

 أجسامًالسفن النقلًالداخلى السياراتًاإلجبارية النقلًالبحرًى الطيران

43.19%

26.42%

13.65%

6.34%
5.25%

2.68%
0.94% 0.86%

0.64%
0.03%

 2021فبراير  -عن الفترة ي اير( وفقاا لفروع الت مين) يمة الت وي ات المسددة 

ًالعال ًالطبي ًالسياراتًالت ميلية ًالحري  ًالحوادثًوًالمس وليات ًالهندسى

ًالسياراتًاإلجبارية ًالنقلًالبحرًى ًأجسامًالسفن ًالنقلًالداخلى ًالبترول



(تابع)نشاط الت مين : ثانياا 
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2021فبرايرالحصص السو ية لشركات الت مين عن شهر 4.1.

الحصص السو ية لشركات الت مين.  4

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركة31،ًويبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًللشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركة30عددهاً،ًويبلغً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًللشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*

الحصة السوقية %قيمة األقساط المحصلة )بالمليون جنيه(

%716.818.80ِمْصر ِلْلَتْأِمين
اِة %678.217.78ِمْصر ِلَتْأِميَناِت الَحَي

اِة - ِمْصر اْنز ِلَتْأِميَناِت الَحَي %440.511.55َأْلَي
اِة %333.08.73ِمْتاِلِيف ِلَتْأِميَناِت الَحَي

اِة - ِمْصر %254.56.67َأْكَسا ِلَتْأِميَناِت الَحَي
%153.54.02َأْكَسا ِلْلَتْأِميِن ِمْصر

اِة اة الُسَوْيِس ِلَتْأِميَناِت الَحَي %146.83.85َقَن
%1090.428.59ُأْخَرى*

%3,813.7100.00اإلجمالي

اسم الشركة

فبراير 2021

18.60%

15.47%

11.97%
7.47%

7.09%

6.26%

4.95%

24.04%

2021الحصص السو ية لشركات ال ت مين عن شهر فبراير 

رًل ل ت أ م ين ي اةً  م ص  ًالح  ين ات  رًل ت أ م  ي اة ً م ص  ًالح  ين ات  رً أ ل ي ان زًل ت أ م  م ص   
يًمصرً يً  يًج  ي اةًت   اف لً ج  ح  ي اة ً  ًالح  ين ات  اًل ت أ م  رً أ   س  م ص  ي اةً   ًالح  ين ات  ي  ًل ت أ م  ت ال   م 

ر ًم ص  اًل ل ت أ م ين  ر ًى أ   س  *أ خ   
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الحصص السو ية لشركات الت مين.  4

2021فبراير -الفترة ي ايرالحصص السو ية لشركات الت مين عن . .24

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركة32ويبلغًعددهاً،ً%4تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًللشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركة32عددهاًويبلغً،ً%4تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًللشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*

الحصة السوقية %قيمة األقساط المحصلة )بالمليون جنيه(

%1634.121.46ِمْصر ِلْلَتْأِمين

اِة %1211.015.90ِمْصر ِلَتْأِميَناِت الَحَي
اِة - ِمْصر اْنز ِلَتْأِميَناِت الَحَي %814.210.69َأْلَي
اِة - ِمْصر %515.76.77َأْكَسا ِلَتْأِميَناِت الَحَي

اِة %508.56.68ِمْتاِلِيف ِلَتْأِميَناِت الَحَي
%339.74.46َأْكَسا ِلْلَتْأِميِن ِمْصر

اة الُسَوْيس ِلْلَتْأِميِن %231.13.03َقَن
%2359.630.99ُأْخَرى*

%7613.8100.00اإلجمالي

اسم الشركة

يناير- فبراير 2021

21.46%

15.90%

10.69%
6.77%

6.68%

4.46%
3.03%

30.99%

2021فبراير  -الحصص السو ية لشركات الت مين عن الفترة ي اير

رًل ل ت أ م ين ي اةً  م ص  ًالح  ين ات  رًل ت أ م  ي اة ً م ص  ًالح  ين ات  رً أ ل ي ان زًل ت أ م  م ص  ي اة ً  ًالح  ين ات  اًل ت أ م  رً أ   س  م ص   
ي اةً  ًالح  ين ات  ي  ًل ت أ م  ت ال  ر م  ًم ص  اًل ل ت أ م ين  ي  ًل ل ت أ م ينً  أ   س  و  ر ًى ق ن اةًالس  *أ خ   



ص ادي  الت مين ال اصةاستثمارات . 5

2021فبراير نشاط استثمارات ص ادي  الت مين ال اصة عن شهر . 5.1
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(تابع)نشاط الت مين : ثانياا 

اإلدارةًالمركزيةًلألشرافًوالرقابةًعلىًصنادي ًالتأمينًالخاصة:المصدر
علىًالتوالي2020وفبراير2021ًفبرايرتمثلًالستثماراتًالجديدةًعنًشهرً:ًاستثماراتًصنادي ًالتأمينًالخاصةً*ً

2021فبراير -نشاط استثمارات ص ادي  الت مين ال اصة عن الفترة ي اير. 5.2
(م يار   ي )

(م يار   ي )

اإلدارةًالمركزيةًلألشرافًوالرقابةًعلىًصنادي ًالتأمينًالخاصة:المصدر
تمثلًالستثماراتًالجديدةًعنًالفترةًالموضحة:ًاستثماراتًصنادي ًالتأمينًالخاصةً*ً

معدل التغير %فبراير 2020فبراير 2021البيان

%1.0170.91511.1استثمارات صناديق التأمين الخاصة )بالمليار جنيه(*

معدل التغير %يناير- فبراير 2020يناير- فبراير 2021البيان

%6.0-2.0352.165استثمارات صناديق التأمين الخاصة )بالمليار جنيه(*



نشاط التموي  ال قارى : ثالثاا 
ال قارى مؤشرات التموي  . 1

2021فبراير -ي ايرعن الفترة مؤشرات التموي  ال قاري .1.2 2021فبراير ال قارى عن شهر مؤشرات التموي  .1.1

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
مليونًجنيه8520.3ًمبلغ2021ًفبرايرًلدىًشركاتًالتمويلًالعقارىًفيًنهايةًبلغتًإجماليًقيمةًأرصدةًالتمويلًالعقارًي

.ويعبرًهذاًالرقمًعنًرصيدًخاللًلحظةًزمنيةًمحددة.2020ًمليونًجنيهًفيًفبراير6324.2ًمقارنةًبمبلغً

14

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

معدل التغير %فبراير 2020فبراير 2021البيـــــــــــــــــان
%500.8254.996.5إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات )مليون جنيه(

%191.019.0905إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى )مليون جنيه(

%52633358.0عدد عقود التمويل العقارى 

معدل التغير %يناير-فبراير 2020يناير-فبراير 2021البيـــــــــــــــــان

%878.9423.4107.6إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات )مليون جنيه(

%378.033.01045.5إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى )مليون جنيه(
%79464423.3عدد عقود التمويل العقارى 
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  2021مقارن بمؤشرات نشاط التموي  ال قارى عن شهر فبراير ( شهرى )بيان 

 (م يون   ي )  مال  التموي  ال قارى المم و  من الشركات  (م يون   ي )  مال   يمة  عادة التموي  ال قارى 

 عدد عقود التموي  ال قارى 
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 2021فبراير -مقارن بمؤشرات التموي  ال قارى عن الفترة ي اير( ترا م )بيان 

 (م يون   ي )  مال  التموي  ال قارى المم و  من الشركات  (م يون   ي )  مال   يمة  عادة التموي  ال قارى 

 عدد عقود التموي  ال قارى 
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ال قاري وفقاا لشرا ح الد   الشهرى تطور التموي  . 2
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ال قاري وفقاا لشرا ح  الد   الشهري تطور التموي  . 2.1
2021فبراير عن شهر 

ن الفترة ال قاري وفقاا لشرا ح الد   الشهرى عالتموي  تطور. 2.2
2021فبراير -ي اير

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

عدد عقود التمويل العقاريشرائح الدخل )القيمة بالجنيه(
قيمة التمويل العقارى

 )مليون جنيه(
عدد عقود التمويل العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

18135.1919.6أقل من أو يساوى 2,500
6210.2344.0أكبر من 2,500 -3,500

283455.5208241.3أكبر من 3,500
526500.8333254.9اإلجمالي

فبراير 2020فبراير 2021

عدد عقود التمويل العقاريشرائح الدخل )القيمة بالجنيه(
قيمة التمويل العقارى

 )مليون جنيه(
عدد عقود التمويل العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

23241.717118.0أقل من أو يساوى 2,500
8814.3606.5أكبر من 2,500 -3,500

474822.9413398.9أكبر من 3,500
794878.9644423.4اإلجمالي
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الشهرى ل دد عقود التموي  ال قارى مو ع وفقاا لشرا ح الد  ( شهرى )بيان 
 2021عن شهر فبراير 
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لقيمة التموي  ال قارى مو ع وفقاا لشرا ح د   الشهرى ( شهرى )بيان   
2021فبراير عن شهر   
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مقارن ل دد عقود التموي  ال قارى مو ع وفقاا لشرا ح الد   ( ترا م )بيان   
2021فبراير  -عن الفترة ي اير   
 

 500 2أ   من أو يساوى  500 3- 500 2أ بر من  500 3أ بر من 

822.9

398.9

14.3

6.5

41.7

18.0

0

200

400

600

800

 يمة التموي  ال قارى 
 (م يون   ي ) 

 يمة التموي  ال قارى 
 (م يون   ي ) 

 2020فبراير -ي اير  2021فبراير -ي اير

ي 
  

ن 
يو

م 

مقارن لقيمة التموي  ال قارى مو ع وفقا ل شرا ح الد   ( ترا م )بيان   
2021فبراير  -عن الفترة ي اير  

 500 2أ   من أو يساوى  500 3- 500 2أ بر من  500 3أ بر من 



(تابع)ال قاري نشاط التموي  : ثالثاا 
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اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
عمالءًشركاتًالتمويلًالعقارىًفقطًبدونًعمالءًالبنوكً*

ال قارى وفقاا ل وع ال مي  عنالتموي  تطور . 3.1
2021فبراير شهر 

وفقاا ل وع ال مي التموي  ال قاري تطور . 3
الفترة ال قارى وفقاا ل وع ال مي  عن التموي  تطور . 3.2

2021فبراير -ي اير

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
عمالءًشركاتًالتمويلًالعقارىًفقطًبدونًعمالءًالبنوكً*

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

عدد عقود التمويل العقاريالبيـــــــــــــــــان
قيمة التمويل العقارى

 )مليون جنيه(
عدد عقود التمويل العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

48254.95886.6عادى
15924.610812.1عميل صندوق*
319221.3167156.2محافظ مشتراة 

526500.8333254.9االجمالى

فبراير 2020فبراير 2021

عدد عقود التمويل العقاريالبيـــــــــــــــــان
قيمة التمويل العقارى

 )مليون جنيه(
عدد عقود التمويل العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

84438.077138.6عادى
25139.923926.7عميل صندوق*
459401.0328258.1محافظ مشتراة 

794878.9644423.4االجمالى

يناير- فبراير 2020يناير - فبراير2021
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ل دد عقود التموي  ال قارى مو ع وفقاا ل وع ال مي  ( شهرى ) بيان   
  2021عن شهر فبراير 

 عادى  عمي  ص دوق  محاف  مشتراة 
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  لقيمة التموي  ال قارى مو عا وفقاا ل وع ال مي ( شهرى )بيان 
 2021عن شهر فبراير 

 عادى  عمي  ص دوق  محاف  مشتراة 
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 عدد عقود التموي  ال قاري  عدد عقود التموي  ال قاري 
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ود
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ع

عن ال مي  ل دد عقود التموي  ال قارى مو عا وفقاا ل وع( ترا م )بيان 
 2021فبراير  -الفترة ي اير

 عادى  عمي  ص دوق  محاف  مشتراة 
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 لقيمة التموي  ال قارى مو عا وفقا  ل وع ال مي  ( ترا م )بيان 
 2021فبراير  -عن الفترة ي اير

 عادى  عمي  ص دوق  محاف  مشتراة 



الحصص السو ية لشركات التموي  ال قارى وفقاا لقيمة التموي  المم و . 4

2021شهر فبراير الحصص السو ية لشركات التموي  ال قارى عن .1.4

(تابع)نشاط التموي  ال قارى : ثالثاا 

والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

17

اسم الشركة

قيمة التمويل
الحصص السوقية %   )بالمليون جنيها(

األهلى للتمويل العقاري
172.134.4%

%90.218.0تمويل للتمويل العقاري

تعمير للتمويل العقاري %57.611.5ال

%52.510.5كونتاكت للتمويل العقارى

%34.46.9أم ال اف للتمويل

تيسير للتمويل العقاري %33.16.6ال

%28.85.8أمالك للتمويل واالستثمار العقاري

%14.02.8سى أي كابيتال للتمويل العقارى

%9.41.9العربى االفريقى للتمويل العقارى

%8.71.7المصرية للتمويل العقاري

%500.8100اإلجمالى

فبراير 2021

34.4%

18.0%11.5%

10.5%

6.9%

6.6%
5.8%

2.8%
1.9% 1.7%

 2021الحصص السو ية لشركات التموي  ال قارى عن شهر فبراير 

 الت مير ل تموي  ال قاري  تموي  ل تموي  ال قاري  األ    ل تموي  ال قاري 
 التيسير ل تموي  ال قاري  أ  ال ا  ل تموي   ونتا   ل تموي  ال قارى 
 ال ر   الفريق  ل تموي  ال قارى  س  أي كابيتال ل تموي  ال قارى  أم   ل تموي  والستثمار ال قاري 
 المصرية ل تموي  ال قاري 



الحصص السو ية لشركات التموي  ال قارى وفقاا لقيمة التموي  المم و . 4

2021فبراير -ي ايرال قاري عن الفترة الحصص السو ية لشركات التموي  .2.4

18

(تابع)نشاط التموي  ال قارى : ثالثاا 

والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

اسم الشركة
قيمة التمويل

 )بالمليون جنيها(
الحصص السوقية %  

%299.834.1األهلى للتمويل العقاري

%132.815.1تمويل للتمويل العقاري

تعمير للتمويل العقاري %106.312.1ال

%80.59.2أمالك للتمويل واالستثمار العقاري

%59.06.7كونتاكت للتمويل العقارى

تيسير للتمويل العقاري %57.06.5ال

%45.85.2أم ال اف للتمويل

%36.84.2المصرية للتمويل العقاري

%35.24.0سى أي كابيتال للتمويل العقارى

%25.72.9العربى االفريقى للتمويل العقارى

%878.9100اإلجمالى

يناير- فبراير 2021

34.1%

15.1%

12.1%

9.2%

6.7%

6.5%

5.2% 4.2%
4.0% 2.9%

 2021فبراير -الفترة ي اير الحصص السو ية لشركات التموي  ال قارى عن

 الت مير ل تموي  ال قاري  تموي  ل تموي  ال قاري  األ    ل تموي  ال قاري 

 التيسير ل تموي  ال قاري   ونتا   ل تموي  ال قارى  أم   ل تموي  والستثمار ال قاري 

 س  أي كابيتال ل تموي  ال قارى  المصرية ل تموي  ال قاري  أ  ال ا  ل تموي 

 ال ر   الفريق  ل تموي  ال قارى 



نشاط الت  ير التموي  : راب اا 
التموي  مؤشرات الت  ير . 1

راير فب-عن الفترة ي اير( ترا م )التموي   مؤشرات الت  ير 2.1.
2021

2021فبراير شهر التموي ي عن الت  ير مؤشرات .1.1

19

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرالتمويلاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتً:ًالمصدر

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

معدل التغير %فبراير 2020فبراير 2021البيـــــــــــــــــان

%29519452.1إجمالي عدد العقود

%5,516.72,374.6132.3إجمالي قيمة العقود )مليون جنيه(

معدل التغير %يناير-فبراير 2020يناير-فبراير 2021البيـــــــــــــــــان

%52246412.5إجمالي عدد العقود

%10,913.88,241.732.4إجمالي قيمة العقود )مليون جنيه(

10,913.8
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 2120فبراير -بمؤشرات نشاط الت  ير التموي   عن الفترة ي اير( ترا م )بيان 

ً(مليونًجنيه)إجماليًقيمةًالعقودً ًإجماليًعددًالعقود



(تابع)نشاط الت  ير التموي   : راب اا 
وفقاا ل  شاطالتموي  الت  ير تص يف عقود . 2

2021فبراير تص يف عقود الت  ير التموي   وفقاا ل  شاط عن شهر 1.2.

2021براير ف-الت  ير التموي   وفقاا ل  شاط عن الفترة  ي اير تص يف عقود .2.2

20

ياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالس:ًالمصدر

ياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالس:ًالمصدر

84.33%

4.84%4.25%
2.93%

1.57% 1.10%
0.92%

0.06%

 2021مقسمة وفقا لطبي ة ال شاط عن شهر فبرايرعقود التموي  يمة 

 أ رى  أ ه ة م تبية  طوط  نتا  سيارات م  ي  لت وم دات سيارات نق  م دات ثقي ة عقارات وأرا ي

83.22%
5.30%

4.32%3.12%1.81%1.58%
0.47%

0.19%

 2021فبراير  - يمة عقود  التموي  مقسمة وفقاا لطبي ة ال شاط عن ي اير

 أ رى  أ ه ة م تبية سيارات م  ي  طوط  نتا  م دات ثقي ة سيارات نق   لت وم دات عقارات وأرا ي



الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي  . 3

2021فبراير الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي   األ ثر نشاطاا عن شهر .1.3

21

(تابع)نشاط الت  ير التموي   : راب اا 

اإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركةً 17،ًوًيبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً

اإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركةً 17،ًويبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً

قيمة العقود 
) بالمليون جنيهًا (

%780.814.15جلوبال كورب

لتاجير التمويلى  %703.612.75كايرو ل
لتاجير التمويلى - مصر)كورب ليس( %698.112.65كوربليس ل

لتأجير التمويلى  %641.311.62بى ام ل
لتاجير التمويلى  %615.411.16االهلى ل
لتاجير التمويلى %557.210.10التعمير ل

%247.04.48المجموعة المالية هيرميس 
لتأجير التمويلى  %223.84.06جى بى ل

%1,049.519.02أخرى
%5,516.7100.00اإلجمالي

الحصص السوقية %   اسم الشركة 
14.15%

12.75%

12.65%

11.62%11.16%

10.10%

4.48%

4.06%

19.02%

 2021الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي   عن شهر فبراير  

( ور  لي )مصر - ور  ي  ل تا ير التموي     ايرو ل تا ير التموي      و ال كور   

 الت مير ل تا ير التموي   ال    ل تا ير التموي    ب  ا  ل ت  ير التموي   

 أ رى     ب  ل ت  ير التموي    المجموعة المالية  يرمي  



الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي  . 3

22

(تابع)نشاط الت  ير التموي   : راب اا 

اإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركة18ً،ًوًيبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً

2021فبراير -عن ي ايرالحصص السو ية لشركات الت  ير التموي   األ ثر نشاطاا .2.3

اإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر
شركة18ً،ًويبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً

قيمة العقود 
) بالمليون جنيهًا (

لتأجير التمويلي %2,434.622.31بي ام ل
لتاجير التمويلى %1,124.010.30جى بى ل

%1,031.09.45شركة جلوبال كورب للخدمات المالية
لتاجير التمويلى - مصر)كورب ليس( %1,018.19.33كوربليس ل

لتأجير التمويلى %918.58.42كايرو ل
لتأجير التمويلى  %731.26.70التعمير ل

لتأجير التمويلى %662.56.07شركة االهلى ل

لتأجير التمويلى  %463.04.24تنمية ل
لتاجير التمويلى  %451.04.13شركة المجموعة المالية هيرمس ل

%2,079.919.06أخرى

%10,913.7100االجمالى 

الحصص السوقية %   اسم الشركة 

22.31%

10.30%

9.45%

9.33%8.42%

6.70%

6.07%

4.24%

4.13%

19.06%

 2021فبراير  -الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي   عن الفترة ي اير

 شركة   و ال كور  ل  دمات المالية    ب  ل تا ير التموي   بي ا  ل ت  ير التموي ي

( ور  لي )مصر - ور  ي  ل تا ير التموي     الت مير ل ت  ير التموي     ايرو ل ت  ير التموي   

 شركة المجموعة المالية  يرم  ل تا ير التموي    ت مية ل ت  ير التموي    شركة ال    ل ت  ير التموي  

 أ رى 



2021فبراير نشاط الت صي  ف  نهاية بمؤشرات بيان .1.1

نشاط الت صي :  امساا 
نشاط الت صي مؤشرات .1

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
هذاًالرقمًيعبرًعنًحجمًاألرصدةًالمدينةًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2021ًفبرايرًفىًنهايةًً(ًبالمليونًجنيه)حجمًاألرصدةًالمدينةً*

هذاًالرقمًيعبرًعنًعددًالعمالءًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2021ًفبرايرًيعبرًعنًالعددًفىًنهايةً(ًالعمالء)الشركاتًالمحيلةً**ً

23

اإلدارةًالمركزيةًللتمويلًوًاإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتًً:ًالمصدر

ـــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معدل التغير %في نهاية فبراير 2020في نهاية فبراير 2021البيـ

%6,934.25,452.527.2حجم األرصدة المدينة )بالمليون جنيه(*
%0.3-359360 الشركات المحيلة )العمالء(**



2021فبراير   مال   ج  األوراق الم صمة عن شهر . 2.1

(تابع)نشاط الت صي  :  امساا 
  مال   ج  األوراق الم صمة .2

2021فبراير –  مال   ج  األوراق الم صمة عن الفترة ي اير . 2.2

24

التمويلاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتً:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
2021تمًتعديلًهذاًالرقمًبعدًإدخالًتسوياتًشهرًينايرً*

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

ـــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معدل التغير %فبراير 2020فبراير 2021البيـ

%1,170.383041.0إجمالي حجم األوراق المخصمة )بالمليون جنيه(

%711.5297.8138.9مع حق الرجوع )بالمليون جنيه(

%13.8-458.9532.3بدون حق الرجوع )بالمليون جنيه(

ـــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معدل التغير %يناير -فبراير 2020يناير -فبراير 2021البيـ

%2,075.41,518.836.6إجمالي حجم األوراق المخصمة )بالمليون جنيه(

%1,213.1658.384.3مع حق الرجوع )بالمليون جنيه(

%862.4860.50.2بدون حق الرجوع )بالمليون جنيه(



(تابع)نشاط الت صي  :  امساا 
الحصص السو ية لشركات الت صي . 3

2021شهر فبراير الحصص السو ية لشركات الت صي  عن 3.1.

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
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21.7%

17.7%

16.1%

13.6%

7.2%

6.2%

3.5%
3.4%

2.8% 2.7%1.6%
1.3%0.9% 0.7%

0.4%

 2021الحصص السو ية لشركات الت صي  عن شهر فبراير 

 الشركة المصرية ل ت صي  شركة دراي  ل ت صي 
 شركة  يرم  ل ت صي  األ  ي ل ت صي  QNBشركة 

 شركة   و ال فاي  شال  ل ت صي  (ا اف  نشاط)ل تا ير التموي ي B Mشركة  
 شركة ت  وفا تورن  ل تموي   M L Fشركة  

 شركة كونت   ل ت صي  (  افة نشاط)شركة   و ال كور  
 (  افة نشاط)فاي ان   U Eشركة  (  افة نشاط)شركة الت مير ل ت  ير التموي ي 
 (  افة نشاط)شركة تموي  ل تموي  ال قاري  ( اليا EBE)المصرية ل مان الصادرات 

 شركة توسع ل ت صي 

حجم األوراق المخصمةاسم الشركة
 )بالمليون جنيه(

الحصة السوقية %

%253.821.7شركة درايف للتخصيم
%206.817.7الشركة المصرية للتخصيم

%188.916.1شركة QNB األهلي للتخصيم
%159.713.6شركة هيرمس للتخصيم

لتاجير التمويلي )اضافه نشاط( %84.87.2شركة  B Mل
%73.06.2شركة جلوبال فايننشال  للتخصيم

%41.53.5شركة  M L F  للتمويل
%39.93.4شركة تكنوفاكتورنج

%33.12.8شركة جلوبال كورب )إضافة نشاط(
%31.72.7شركة كونتكت للتخصيم

لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %19.01.6شركة التعمير ل
%15.31.3شركة U E فاينانس )إضافة نشاط(

%10.50.9المصرية لضمان الصادرات )EBE حاليا(
%8.30.7شركة تمويل للتمويل العقاري )إضافة نشاط(

%4.20.4شركة توسع للتخصيم
%1170.31100.00اإلجمالى

فبراير 2021



الحصص السو ية لشركات الت صي . 3
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(تابع)نشاط الت صي  :  امساا 

2021فبراير -ي ايرالفترة الحصص السو ية لشركات الت صي  عن 3.2.

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنشطةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

حجم األوراق المخصمةاسم الشركة
 )بالمليون جنيه(

الحصة السوقية

%368.317.75شركة درايف للتخصيم
%344.516.60الشركة المصرية للتخصيم

%323.015.56شركة QNB األهلي للتخصيم
%298.314.37شركة هيرمس للتخصيم

%162.87.84شركة جلوبال فايننشال للتخصيم
لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %149.97.22شركة B M ل

%96.54.65شركة  M L F  للتمويل
%83.14.00شركة جلوبال كورب )إضافة نشاط(

%71.63.45شركة تكنوفاكتورنج
%52.92.55شركة كونتكت للتخصيم

لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %37.71.81شركة التعمير ل
%33.51.61شركة U E فاينانس )إضافة نشاط(

%22.21.07شركة توسع للتخصيم
%16.30.78شركة تمويل للتمويل العقاري )إضافة نشاط(
%14.80.71المصرية لضمان الصادرات )EBE حاليا(

%2,075.4100.00االجمالى 

يناير- فبراير 2021

17.75%

16.60%

15.56%14.37%

7.84%

7.22%

4.65%
4.00%

3.45%
2.55%

1.81%1.61%
1.07% 0.78%

0.71%

 2021فبراير  -الحصص السو ية لشركات الت صي  عن الفترة ي اير

 األ  ي ل ت صي  QNBشركة  الشركة المصرية ل ت صي  شركة دراي  ل ت صي 

 (  افة نشاط)ل ت  ير التموي ي  B Mشركة  شركة   و ال فاي  شال ل ت صي  شركة  يرم  ل ت صي 

 شركة ت  وفا تورن  (  افة نشاط)شركة   و ال كور   ل تموي   M L Fشركة  

 (  افة نشاط)فاي ان   U Eشركة  (  افة نشاط)شركة الت مير ل ت  ير التموي ي  شركة كونت   ل ت صي 

 ( اليا EBE)المصرية ل مان الصادرات  (  افة نشاط)شركة تموي  ل تموي  ال قاري  شركة توسع ل ت صي 



2021فبراير أرصدة التموي  ف  نهاية .1.1

نشاط التموي  مت ا   الصغر: سادساا 
ي التموي  مت ا   الصغر وفقاا ألرصدة التمو .1

2020فبراير ف  نهاية ( م يون   ي )رصدة التموي  أ2021فبراير ف  نهاية ( م يون   ي )رصدة التموي  أ

17,675.0
  ي م يون 

20,198.8
  ي م يون 

2020فبراير أرصدة التموي  ف  نهاية . 1.2

والسياساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًاألهليةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوث:ًالمصدر
هذاًالرقمًيعبرًعنًحجمًاألرصدةًالمدينةًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2021ًفبرايرًفىًنهايةًشهرً(ًبالمليونًجنيه)أرصدةًالتمويلً
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سياساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًاألهليةًًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوال:ًالمصدر
هذاًالرقمًيعبرًعنًحجمًاألرصدةًالمدينةًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2020ًفبرايرًفىًنهايةًًشهرً(ًبالمليونًجنيه)أرصدةًالتمويلً

61.15%

18.40%

13.63%
6.82%

 أرصدة التموي  وفقا ل وع ال شاط ف   
 2021فبراير نهاية 

  نتا ي  دمي  راعي تجاري 

55.00%38.41%

3.56% 3.03%

 ات ف  أرصدة التموي  وفقا ل حصص السو ية ل جم يات والشرك
 2021فبراير نهاية 

(أ)الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة   الشركات  

( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة  ( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة    

51.25%41.17%

4.00% 3.59%

 ف   أرصدة التموي  وفقا ل حصص السو ية ل جم يات والشركات
 2020فبراير 

(أ)الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة   الشركات  

( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة  ( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة    

60.97%

16.20%

15.56%

7.27%

 أرصدة التموي  وفقا ل وع ال شاط ف  
 2020فبراير نهاية 

  نتا ي  راعي  دمي تجاري 



2021فبراير المستفيدين ف  نهاية عدد . 2.1

(تابع)نشاط التموي  مت ا   الصغر : سادساا 
يدينل دد المستفالتموي  مت ا   الصغر وفقاا .2

2020فبراير ف  نهاية ( باأللف)عدد المستفيدين2021فبراير ف  نهاية ( باأللف)عدد المستفيدين 

3,198
مستفيدألف 

3,172.8 
مستفيدألف 

2020نهاية فبراير عدد المستفيدين ف  . 2.2
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اساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًاألهليةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسي:ًالمصدر
 31/3/2016حركةًعددًالمسددينًللقروضًوالعمالءًالجددًمنذيعبرعنهذاًالرقمً:2021ًفبرايرًفىًنهايةً(ًباأللف)عددًالمستفيدينً
2021فبرايرًحتىًنهايةًشهرً

سياساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًاألهليةًًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوال:ًالمصدر
حتى31/3/2016ًهذاًالرقمًيعبرًحركةًعددًالمسددينًللقروضًوالعمالءًالجددًمنذً:2020ًفبرايرًفىًنهايةً(ًباأللف)عددًالمستفيدينً

2020فبرايرًنهايةًشهرً

64.97%

16.22%

12.69%
6.12%

 عدد المستفيدين وفقا ل وع ال شاط ف  
 2021نهاية فبراير 

  نتا ي  دمي  راعي تجاري 

52.15%

40.43%

4.64% 2.79%

ات ف  عدد المستفيدين وفقا ل حصص السو ية ل جم يات والشرك
 2021فبراير نهاية 

(أ)الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة   الشركات 

( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة  ( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة    

64.36%

14.72%

13.98% 6.95%

 عدد المستفدين وفقا ل وع ال شاط ف  
 2020فبراير نهاية 

  نتا ي  دمي  راعي تجاري 

54.01%

37.04%

5.03% 3.91%

ات ف  عدد المستفيدين وفقا ل حصص السو ية ل جم يات والشرك
 2020فبراير نهاية 

(أ)الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة   الشركات 
( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة  ( )الجم يات والمؤسسات األ  ية من الف ة    



 ي ا 
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والمتعاملينعالقةالذاتوالجهاتالمتخصصةالمهنيةالمؤسساتمعوالتواصلوالشفافيةاإلفصاحمعدلترفععلىالهي ةحرصإطارفى
والتأمينالالمرأسسوًقنشاطعنالمؤشراتأهمليتضمنالتقريرهذابإعدادقامتقدالهي ةفإنالمصرفية،غيرالماليةاألسواقمع

.الصغرمتناهىوالتمويلوالتخصيمالتمويلىوالتأجيرالعقارًىوالتمويل

و  منالتغييرأول ت دي عر ةت ون  دالبيانات ذهأنبالذكرو دير صداره،تاريخف  عداد ايت التقريربهذاالواردةالبيانات
تغير ل يؤدى دمماالشهر  لواإللغاءاتوالت دي تالتسوياتب ض  راءيت  يثال   ة،ذاتالجهاتمنيردلماوفقاا آل ر
.اإلصدارلتاريخوفقااألر ا ب ض

.مصدرهاالىلًيجوزًاستخدامًالبياناتًوالمعلوماتًالواردةًبالتقريرًدونًاإلشارةً
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للبحوثًوالسياساتالمركزيةاإلدارةً/ًإعدادً
الهي ةًالعامةًللرقابةًالماليةً

القريةًالذكية
مبنيًرقم B 137 بالحيًالمالي

الجيزة–طري ًمصرًاسكندريةًالصحراوي28ًال يلوً
35370037:ًفا  35345350ً:ًتليفونً

Research@fra.gov.eg:بريدًإل ترونيً
www.fra.gov.eg:ًالموقعًاإلل ترونى


