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نشاط سوق رأس المال: أولا 

2021يونيو بيان بموافقات اإلصدارات الجديدة عن شهر 

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركات:ًًالمصدر
مماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًاإلصدارشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

(اإلصدارات)األولي السوق تطور 1.

2

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

2021يونيو عن شهر (اإلصدارات)األولي السوق تطور 1.1.
معدل التغير %يونيو 2020يونيو 2021البيـــــــــــــــــان

%1,467.91,242.418.2قيمة أسهم تأسيس )بالمليون جنيه(
%10,866.310,333.45.2قيمة أسهم زيادة رأس المال )بالمليون جنيه(

-00قيمة إصدارات السندات "التوريق" )بالمليون جنيه(
%12,334.211,575.86.6إجمالي قيمة اإلصدارات 

%19112059.2 عدد إصدارات أسهم تأسيس 
%1288747.1عدد إصدارات أسهم زيادة رأس المال 

-00عدد إصدارات السندات "التوريق"
%31920754.1إجمالي عدد اإلصدارات 
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تطور  يمة اإلصدارات ف  السوق األول  عن 
 2021شهر يونيو

 (بالم يون   ي ) يمة أسه   يادة رأس المال  (بالم يون   ي ) يمة أسه  ت سي  
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عن تطور عدد اإلصدارات ف  السوق األول 
 2021يونيو شهر 

 عدد  صدارات أسه   يادة رأس المال  عدد  صدارات أسه  ت سي   



(تابع)نشاط سوق رأس المال : أولا 

2021يونيو -بيان بموافقات اإلصدارات الجديدة عن الفترة  ي اير

3

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

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركات:ًًالمصدر
مماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًاإلصدارشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

اإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلتمويلًالشركاتًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

(اإلصدارات)األولي السوق تطور  1.

معدل التغير %يناير- يونيو 2020يناير-يونيو 2021البيـــــــــــــــــان
%20.0-19,422.224,292.0قيمة أسهم تأسيس )بالمليون جنيه(

%69,461.736,123.492.3قيمة أسهم زيادة رأس المال )بالمليون جنيه(
%3,958.43,284.020.5قيمة إصدارات السندات "التوريق" )بالمليون جنيه(

%92,842.463,699.345.8إجمالي قيمة اإلصدارات
%94483712.8 عدد إصدارات أسهم تأسيس 

%63746736.4عدد إصدارات أسهم زيادة رأس المال 
%5425.0عدد إصدارات السندات "التوريق"

%1,5861,30821.3إجمالي عدد اإلصدارات

19,422.224,292.0

69,461.7
36,123.4

3,958.4

3,284.0

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

 2020يونيو  -ي اير 2021يونيو -ي اير

  ي 
ن  و

م ي
 

تطور  يمة اإلصدارات ف  السوق األول  عن 
 2021يونيو -الفترة ي اير

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

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

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



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

بيان بتطور مؤشرات السوق الثانوي 

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

 )2021يونيوًشهر (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر
ًمنًمؤشرًالنيل .تمًاستحداثًمؤشرًتميزًبدلا

2021وسعرًالفتحًفىًيناير2021ًيونيوًيتمًقياسهًكنسبةًالتغيرًفيًالسعرًبينًسعرًاإلغالقًفيً:ًالعائدًمنذًبدايةًالعامً*

المؤشرات2.1.

4

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

(تابع)نشاط سوق رأس المال : أولا 

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

 )2021يونيوًشهرً (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر

البيـــــــــــــــــان
 سعر إغالق يونيو 

2021
سعر إغالق يونيو 

2020
معدل التغير %

%667.3590.013.1أسهم مقيدة بالسوق الرئيسى

EGX 30  357.1307.816.0أسهم%
%24-1.31.7أسهم مقيدة ببورصة النيل
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 2021رأس المال السو ي في نهاية يونيو

 2021س ر  غ ق يونيو   2020س ر  غ ق يونيو 

10,256.62
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2,406.22
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 2021يونيوتطور مؤشرات السوق الثانوى ف  نهاي  

 2021س ر  غ ق يونيو   2020س ر  غ ق يونيو  

المؤشر
 سعر إغالق يونيو 

2021
 سعر إغالق يونيو 

2020
معدل التغير 
السنوي %

معدل التغير الشهرى 
%

سعر الفتح ألول يوم 
تداول فى يناير 2021

العائد منذ بداية 
العام*

EGX3010,256.6210,764.59-4.7%-0.5%10,845.3-5.4%
EGX100 EWI3,278.772,245.5646.0%2.0%3,097.85.8%

%1,048.1129.6%95.3%2,406.22749.16221.2مؤشر تميز



الثانوي السوق تطور. 2

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

 )2021يونيوشهر (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر

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

(  ي م يون ) 

5

البورصةًالمصريةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

(تابع)نشاط سوق رأس المال : أولا 

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

 )2021يونيوشهر (تقريرًالبورصةًالمصرية:ًالمصدر

%32,976.626,400.424.9األسهم المقيدة- تشمل بورصة النيل

%5,352.62,872.186.4أسهم غير مقيدة )خارج المقصورة(
%57,496.022,828.9151.9السندات

%0.1090.036207.3صناديق المؤشرات

83.9%

معدل التغير %يونيو 2020يونيو 2021البيـــــــــــــــــان

95,825.352,101.4إجمالي قيمة التداول 
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 2021يونيو  ماليات التداول عن شهر 

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

256,970.6262,574.2
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2020يونيو -  ماليات التداول عن الفترة ي اير

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

%171,769.6104,487.264.4األسهم المقيدة- تشمل بورصة النيل
%34,600.516,246.7113.0أسهم غير مقيدة )خارج المقصورة(

%2.1-256,970.6262,574.2السندات
%2.20.6278.2صناديق المؤشرات

%463,342.9383,308.820.9إجمالي قيمة التداول 

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



(م يون   ي )2021يونيو 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

%2,059.31,464.140.7قيمة األقساط المحصلة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
%2,658.41,860.642.9قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

%4,717.73,324.741.9إجمالي
%62.8-869.72,335.8قيمة التعويضات المسددة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

%1,047.8684.153.2قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال
%36.5-1,917.53,019.9إجمالي

معدل التغير %يونيو 2020 يونيو 2021البيـــــــــــــــــان
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 عن( وفقاا ل وع ال شاط) يمة األ ساط المحص ة 
 2021شهر يونيو  

  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 يونيو 

  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 

2021يونيو -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

%10,759.57,707.539.6قيمة األقساط المحصلة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
%13,781.010,823.727.3قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

%24,540.518,531.232.4إجمالي
%5.1-5,261.05,543.9قيمة التعويضات المسددة  لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

%5,941.64,003.848.4قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال
%11,202.69,547.717.3إجمالي

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

10,759.5
7,707.5

13,781.0

10,823.7

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

 2020يونيو  -ي اير 2021يونيو  -ي اير

 ي 
ن  

 يو
م

 

 عن( وفقاا ل وع ال شاط) يمة األ ساط المحص ة الترا مية 
 2021يونيو  -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
 2021يونيو  -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 )2021يونيو 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 %4,223.72,722.555.1قيمة األقساط المحصلة ل
لتأمين التكافلى %18.0-494.0602.2قيمة األقساط المحصلة ل

%4,717.73,324.741.9إجمالي
لتأمين التجارى %42.0-1,682.32,901.3قيمة التعويضات المسددة ل
لتأمين التكافلى %235.2118.698.3قيمة التعويضات المسددة  ل

%36.5-1,917.53,019.9إجمالي

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

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

1,682.3
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 عن( وفقاا ل وع الت مين) يمة الت وي ات المسددة 
  2021شهر يونيو 

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



(تابع)نشاط الت مين : ثانياا 

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

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمين:ًالمصدر
اإلصدارمماًيجعلًالرقمًمختلفًوفقااًلتاريخًشهرتمًإعدادًهذاًالبيانًفيًتاريخًإصدارًهذاًالتقرير،ًوهوًبيانًقابلًللتعديلًحالًوقوعًإلغاءاتًأوًإضافاتًأوًتعديالتًأوًتسوياتًخاللًال

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

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدراإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

لتأمين التجارى %22,360.315,177.247.3قيمة األقساط المحصلة ل
لتأمين التكافلى %35.0-2,180.23,354.0قيمة األقساط المحصلة ل

%24,540.518,531.232.4إجمالي
لتأمين التجارى %10,014.68,791.413.9قيمة التعويضات المسددة ل
لتأمين التكافلى %1,188.0756.357.1قيمة التعويضات المسددة  ل

%11,202.69,547.717.3إجمالي

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

  يمة األ ساط المحص ة ل ت مين الت اف    يمة األ ساط المحص ة ل ت مين التجارى 
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 ن ع( وفقاا ل وع الت مين)الت وي ات المسددة الترا مية  يمة
 2021يونيو  -الفترة ي اير 

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



2021يونيو 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

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

اإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

اساتاإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسي:ًالمصدر

والسياساتاإلدارةًالعامةًللدعمًالفنيًلشركاتًالتأمينًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثً:ًالمصدر

23.87%

17.55%

15.18%

11.83%

9.90%

8.39%

8.37%
2.28%

1.12% 0.91%0.61%

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

 الحوادثًوًالمس وليات الحري  السياراتًالت ميلية العال ًال بي
 النقلًالبحرًى البترول الهندسى ال يران
 النقلًالداخلى أجسامًالسفن السياراتًاإلجبارية

28.24%

18.85%

14.75%

12.84%

8.41%

7.07%
4.67%

1.99%
1.18% 1.18%

0.81%

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

 الحوادثًوًالمس وليات الحري  السياراتًالت ميلية العال ًال بي
 النقلًالبحرًى ال يران البترول الهندسى
 النقلًالداخلى أجسامًالسفن السياراتًاإلجبارية

49.36%

23.35%

11.03%

7.22%
4.0…

2.57%
0.83% 0.68% 0.49%

0.34%
0.04%

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

ًالعال ًال بي ًالسياراتًالت ميلية ًالحري  ًالحوادثًوًالمس وليات
ًالهندسى ًالسياراتًاإلجبارية ًالنقلًالبحرًى ًأجسامًالسفن
ًالبترول ًالنقلًالداخلى ًال يران

41.94%

25.48%

14.19%

8.50%
3.21%

3.02% 1.38%
1.02% 0.99%0.22%

0.05%

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

ًالعال ًال بي ًالسياراتًالت ميلية ًالحري  ًالحوادثًوًالمس وليات
ًالسياراتًاإلجبارية ًالهندسى ًأجسامًالسفن ًال يران
ًالنقلًالبحرًى ًالنقلًالداخلى ًالبترول
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2021يونيوالحصص 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*

قيمة األقساط المحصلة 

)بالمليون جنيه(
الحصة السوقية %

اِة %916.119.42ِمْصر ِلَتْأِميَناِت الَحَي
%871.618.47ِمْصر ِلْلَتْأِمين

اِة - ِمْصر اْنز ِلَتْأِميَناِت الَحَي %509.510.80َأْلَي
اِة - ِمْصر %432.79.17َأْكَسا ِلَتْأِميَناِت الَحَي

اِة %263.65.59ِمْتاِلِيف ِلَتْأِميَناِت الَحَي
اْنز ِلْلَتْأِميِن - ِمْصر %234.04.96َأْلَي
%171.03.63َأْكَسا ِلْلَتْأِميِن ِمْصر

اُفِلّي - ِمْصر %164.23.48 ُأوْرَيْنت ِلْلَتْأِميِن الَتَك
اِة %134.52.85َثْرَوة ِلَتْأِميَناِت الَحَي

اِة %116.22.46ِكُيو ِإْن ِبي األهلي ِلَتْأِميَناِت الَحَي
%904.419.17ُأْخَرى*

%4,717.7100.00اإلجمالي

اسم الشركة

يونيو 2021

19.42%

18.47%

10.80%9.17%
5.59%

4.96%

3.63%

3.48%

2.85%
2.46%

19.17%

2021الحصص السو ية لشركات ال ت مين عن شهر يونيو 

ي اةً  ًالح  ين ات  رًل ت أ م  رًل ل ت أ م ين م ص  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 ك س  م ص  ي اةً   ًالح  ين ات  ي  ًل ت أ م  ت ال  ً م  رً أ ل ي ان زًل ل ت أ م ين  م ص   

ر ًم ص  اًل ل ت أ م ين  ًً أ ك س  ًالت   اف ل ي  ي ن  ًل ل ت أ م ين  رً أ ور  م ص  ي اةً   ًالح  ين ات  و ةًل ت أ م   ث ر 
ي اةً  ًالح  ين ات  ًب يًا هليًل ت أ م  ر ًى ك ي وًإ ن  *أ خ   



ص ادي  الت مين ال اصةاستثمارات . 5

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

اإلدارةًالمركزيةًلألشرافًوالرقابةًعلىًصنادي ًالتأمينًالخاصة:المصدر
علىًالتوالي2020ويونيو2021ًيونيوتمثلًالستثماراتًالجديدةًعنًشهرً:ًاستثماراتًصنادي ًالتأمينًالخاصةً*ً

2021يونيو -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 %يونيو 2020يونيو 2021البيان

%1.0640.71249.4استثمارات صناديق التأمين الخاصة )بالمليار جنيه(*

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

%6.2234.85428.2استثمارات صناديق التأمين الخاصة )بالمليار جنيه(*



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

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

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
مليونًجنيهًمقارنة9921.4ًمبلغ2021ًيونيوًلدىًشركاتًالتمويلًالعقارىًفيًنهايةًبلغ ًإجماليًقيمةًأرصدةًالتمويلًالعقارًي

.ويعبرًهذاًالرقمًعنًرصيدًخاللًلحظةًزمنيةًمحددة.2020ًمليونًجنيهًفيًيونيو6535.2ًبمبلغً

13

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

معدل التغير %يونيو 2020يونيو 2021البيـــــــــــــــــان
%754.7238.5216.4إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات )مليون جنيه(

_73.60.0إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى )مليون جنيه(

%89645298.2عدد عقود التمويل العقارى 

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

%3,089.71,122.6175.2إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات )مليون جنيه(

%975.684.01061.4إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى )مليون جنيه(
%2,9541,375114.8عدد عقود التمويل العقارى 
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  2021مقارن بمؤشرات نشاط التموي  ال قارى عن شهر يونيو ( 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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 2021يونيو -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   الشهري تطور التموي  . 2.1
2021يونيو عن شهر 

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

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

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

 )مليون جنيه(
عدد عقود التمويل العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

8311.880.1أقل من أو يساوى 2,500
8113.590.4أكبر من 2,500 -3,500

732729.4435238.0أكبر من 3,500
896754.7452238.5اإلجمالي

يونيو 2020يونيو 2021

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

 )مليون جنيه(
عدد عقود التمويل العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

43272.118718.2أقل من أو يساوى 2,500
27744.4777.0أكبر من 2,500 -3,500

2,2452,973.21,1111,097.4أكبر من 3,500
2,9543,089.71,3751,122.6اإلجمالي

 يناير-يونيو 2020يناير-يونيو 2021
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الشهرى ل دد عقود التموي  ال قارى مو ع وفقاا لشرا ح الد  ( شهرى )بيان 
 2021عن شهر يونيو 
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لقيمة التموي  ال قارى مو ع وفقاا لشرا ح د   الشهرى ( شهرى )بيان   
2021يونيو عن شهر   

 500 2أ   من أو يساوى  500 3- 500 2أ  ر من  500 3أ  ر من 
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مقارن ل دد عقود التموي  ال قارى مو ع وفقاا لشرا ح الد   ( ترا م )بيان   
2021يونيو  -عن الفترة ي اير   
 

 500 2أ   من أو يساوى  500 3- 500 2أ  ر من  500 3أ  ر من 
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مقارن لقيمة التموي  ال قارى مو ع وفقا ل شرا ح الد   ( ترا م )بيان   
  2021يونيو  -عن الفترة ي اير

 500 2أ   من أو يساوى  500 3- 500 2أ  ر من  500 3أ  ر من 
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اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
عمالءًشركاتًالتمويلًالعقارىًفقطًبدونًعمالءًالبنوكً*

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

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

2021يونيو -ي اير

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
عمالءًشركاتًالتمويلًالعقارىًفقطًبدونًعمالءًالبنوكً*

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

البيـــــــــــــــــان
عدد عقود التمويل 

العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

عدد عقود التمويل العقاري
قيمة التمويل العقارى

 )مليون جنيه(
60187.033152.7عادى

22035.800.0عميل صندوق*
616531.941985.8محافظ مشتراة 

896754.7452238.5االجمالى

يونيو 2020يونيو 2021

عدد عقود التمويل العقاريالبيـــــــــــــــــان
قيمة التمويل العقارى

 )مليون جنيه(
عدد عقود التمويل العقاري

قيمة التمويل العقارى
 )مليون جنيه(

3141,256.4102573.8عادى
785122.629942.3عميل صندوق*
1,8551,710.7974506.5محافظ مشتراة 

2,9543,089.71,3751,122.6االجمالى

يناير- يونيو 2020يناير - يونيو2021
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ل دد عقود التموي  ال قارى مو ع وفقاا ل وع ال مي  ( شهرى ) بيان   
  2021عن شهر يونيو 

 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 يونيو 

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

 2020يونيو  -ي اير 2021يونيو -ي اير 

ود
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 ال
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ع

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

 عادى  عمي  ص دوق  محاف  مشتراة 

1,710.7
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 لقيمة التموي  ال قارى مو عا وفقا  ل وع ال مي  ( ترا م )بيان 
 2021يونيو  -عن الفترة ي اير

 عادى  عمي  ص دوق  محاف  مشتراة 



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

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

(تابع)نشاط التموي  ال قارى : ثالثاا 

والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
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قيمة التمويل
 )بالمليون جنيها(

الحصص السوقية %  

%305.740.51األهلى للتمويل العقاري

%131.017.36العربى االفريقى للتمويل العقارى

%116.515.44تمويل للتمويل العقاري

تيسير سايقا( %98.413.04يداية للتمويل العقاري )ال

%32.44.29كونتاكت للتمويل العقارى

تعمير للتمويل العقاري %23.33.09ال

%18.72.48االهلى المتحد للتمويل

%15.01.99أم ال اف للتمويل

%6.90.91المصرية للتمويل العقاري
%6.80.90أمالك للتمويل واالستثمار العقاري

%754.7100.00اإلجمالى

يونيو 2021

اسم الشركة

40.51%

17.36%

15.44%

13.04%

4.29%
3.09%

2.48%

1.99% 0.91%
0.90%

 2021الحصص السو ية لشركات التموي  ال قارى عن شهر يونيو 

 تموي  ل تموي  ال قاري  ال ر   الفريق  ل تموي  ال قارى  األ    ل تموي  ال قاري 
 الت مير ل تموي  ال قاري   ونتا   ل تموي  ال قارى  (التيسير سايقا)يداية ل تموي  ال قاري 

 المصرية ل تموي  ال قاري  أ  ال ا  ل تموي  ال    المتحد ل تموي 
 أم   ل تموي  والستثمار ال قاري 



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

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

17

(تابع)نشاط التموي  ال قارى : ثالثاا 

والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

قيمة التمويل
 )بالمليون جنيها(

الحصص السوقية %  

%826.526.75األهلى للتمويل العقاري

%601.819.48تمويل للتمويل العقاري

تيسير سايقا( %283.69.18يداية للتمويل العقاري )ال

%258.68.37المصرية للتمويل العقاري

%222.87.21العربى االفريقى للتمويل العقارى

%220.97.15أمالك للتمويل واالستثمار العقاري

تعمير للتمويل العقاري %173.55.62ال

%159.25.15االهلى المتحد للتمويل

%139.34.51كونتاكت للتمويل العقارى

%135.84.40أم ال اف للتمويل

%66.72.16سى أي كابيتال للتمويل العقارى

%1.00.03سكن للتمويل العقاري

%3,089.7100.00اإلجمالى

يناير- يونيو 2021

اسم الشركة

26.75%

19.48%

9.18%

8.37%

7.21%

7.15%

5.62%

5.15%

4.51% 4.40%
2.16% 0.03%

 2021يونيو -الفترة ي ايرالحصص السو ية لشركات التموي  ال قارى عن

 (التيسير سايقا)يداية ل تموي  ال قاري  تموي  ل تموي  ال قاري  األ    ل تموي  ال قاري 

 أم   ل تموي  والستثمار ال قاري  ال ر   الفريق  ل تموي  ال قارى  المصرية ل تموي  ال قاري 

  ونتا   ل تموي  ال قارى  ال    المتحد ل تموي  الت مير ل تموي  ال قاري 

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



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

نيو يو -عن الفترة ي اير( ترا م )التموي   مؤشرات الت  ير 1.2.
2021

2021يونيو شهر التموي ي عن الت  ير مؤشرات .1.1

18

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرالتمويلاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتً:ًالمصدر

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياسات:ًالمصدر

10,690.9

4,254.2

416

203

0

100

200

300

400

500

600

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2020ًيونيو2021ًًيونيوً

قود
الع

ددً
ع

نيه
ًج

ن و
ملي

 2021بمؤشرات نشاط الت  ير التموي   عن شهر يونيو (شهرى )بيان 

ً(مليونًجنيه)إجماليًقيمةًالعقودً ًإجماليًعددًالعقود
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 2120ونيو ي -بمؤشرات نشاط الت  ير التموي   عن الفترة ي اير( ترا م )بيان 

ً(مليونًجنيه)إجماليًقيمةًالعقودً ًإجماليًعددًالعقود

معدل التغير %يونيو 2020يونيو 2021البيـــــــــــــــــان

%416203104.9إجمالي عدد العقود

%10,690.94,254.2151.3إجمالي قيمة العقود )مليون جنيه(

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

%1,8321,19353.6إجمالي عدد العقود

35,625.525,682.00.4إجمالي قيمة العقود )مليون جنيه(



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

2021يونيو تص يف عقود الت  ير التموي   وفقاا ل  شاط عن شهر 2.1.

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

19

ياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالس:ًالمصدر

ياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالس:ًالمصدر

81.83%

4.61%
3.97%

3.62%
2.13% 2.06%

1.03%
0.15%

0.61%

 2021يونيو  - يمة عقود الت  ير التموي ي مقسمة وفقاا لط ي ة ال شاط عن الفترة ي اير

  طوط  نتا  م دات ثقي ة  لت وم دات سيارات نق  عقارات وأرا ي
 أ رى  أ ه ة م ت ية بوا ر  سيارات م  ي

86.50%

3.85%
3.28%3.02%1.64% 1.60% 0.002%

0.12%

 2021عقود الت  ير التموي ي مقسمة وفقاا لط ي ة ال شاط عن شهر يونيو  يمة 

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



الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي  . 3

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

20

(تابع)نشاط الت  ير التموي   : راب اا 

والسياساتاإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثً:ًالمصدر
.الحصصًالسوقيةًللشركاتًبعدًحذفًقيمةًوكيلًالضماناتًمنًإجماليًقيمةًالعقودًل لًمؤجر*ً
.شركة19،ًوًيبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً

والسياساتاإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثً:ًالمصدر
.الحصصًالسوقيةًللشركاتًبعدًحذفًقيمةًوكيلًالضماناتًمنًإجماليًقيمةًالعقودًل لًمؤجر*ً
.شركة19عددهاً،ًويبلغً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً

الحصص السوقية %  قيمة العقود  )بالمليون جنيه(
%2,206.320.64المجموعة المالية هيرميس للحلول المالية

لتأجير التمويلى %1,707.315.97بي ام ل
لتأجير التمويلي - مصر )كورب ليس( %1,205.811.28كوربليس ل

%760.47.11شركة جلوبال كورب للخدمات المالية 
لتأجير التمويلي %638.35.97شركة األهلي ل

%596.75.58أبو ظبي اإلسالمي للتمويل اديفاينانس
لتأجير التمويلي %595.05.57التوفيق ل
لتأجير التمويلي %525.44.91التعمير ل
لتأجير التمويلي %477.54.47جي بي ل

%447.84.19يو أي فاينانس
لتأجير التمويلي - ايجي ليس %365.33.42تنمية ل

%1,165.010.90أخرى
%10,690.9100.00اإلجمالي

اسم الشركة 
يونيو2021

20.64%

15.97%

11.28%7.11%
5.97%

5.58%

5.57%

4.91%

4.47%
4.19%

3.42%
10.90%

 2021الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي   عن شهر يونيو 

 بي ا  ل ت  ير التموي   المجموعة المالية  يرمي  ل ح ول المالية
( ور  لي )مصر  - ور  ي  ل ت  ير التموي ي   شركة   و ال كور  ل  دمات المالية  

 أبو   ي اإلس مي ل تموي  اديفاي ان  شركة األ  ي ل ت  ير التموي ي
 الت مير ل ت  ير التموي ي التوفي  ل ت  ير التموي ي
 يو أي فاي ان   ي بي ل ت  ير التموي ي

ايجي لي  -ت مية ل ت  ير التموي ي   أ رى  



الحصص السو ية لشركات الت  ير التموي  . 3
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(تابع)نشاط الت  ير التموي   : راب اا 

والسياساتاإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثً:ًالمصدر
.الحصصًالسوقيةًللشركاتًبعدًحذفًقيمةًوكيلًالضماناتًمنًإجماليًقيمةًالعقودًل لًمؤجر*ً
.شركة26،ًوًيبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً

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

والسياساتاإلدارةًالمركزيةًللتمويلًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثً:ًالمصدر
.الحصصًالسوقيةًللشركاتًبعدًحذفًقيمةًوكيلًالضماناتًمنًإجماليًقيمةًالعقودًل لًمؤجر*ً
.شركة26،ًويبلغًعددهاً%3تمثلًمجموعًالحصصًالسوقيةًلشركاتًالتيًتقلًعنً:ًأخرًى*ً
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً

الحصص السوقية %  قيمة العقود  )بالمليون جنيه(

لتأجير التمويلي - مصر )كورب ليس( %5,821.716.35كوربليس ل
لتأجير التمويلى %5,277.014.82بي ام ل

%3,746.910.52المجموعة المالية هيرميس للحلول المالية

%3,027.78.50شركة جلوبال كورب للخدمات المالية 
لتأجير التمويلي %2,248.96.31جي بي ل
لتأجير التمويلي %1,866.25.24التوفيق ل
لتأجير  التمويلي %1,741.54.89كايرو  ل

لتأجير التمويلي %1,725.34.84شركة األهلي ل
لتأجير التمويلي %1,637.74.60التعمير ل

%1,294.03.63يو أي فاينانس
%7,230.320.30أخرى

%35,617.2100.00االجمالى 

اسم الشركة 
يناير- يونيو2021

16.35%

14.82%

10.52%

8.50%6.31%
5.24%

4.89%

4.84%

4.60%

3.63%

20.30%

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

( ور  لي )مصر  - ور  ي  ل ت  ير التموي ي   بي ا  ل ت  ير التموي   
 شركة   و ال كور  ل  دمات المالية  المجموعة المالية  يرمي  ل ح ول المالية
 التوفي  ل ت  ير التموي ي  ي بي ل ت  ير التموي ي
 شركة األ  ي ل ت  ير التموي ي  ايرو  ل ت  ير  التموي ي
 يو أي فاي ان  الت مير ل ت  ير التموي ي
 أ رى 



2021يونيو نشاط الت صي  ف  نهاية بمؤشرات بيان .1.1

نشاط الت صي :  امساا 
نشاط الت صي مؤشرات .1

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
هذاًالرقمًيعبرًعنًحجمًا رصدةًالمدينةًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2021ًيونيوًفىًنهايةًً(ًبالمليونًجنيه)حجمًا رصدةًالمدينةً*

هذاًالرقمًيعبرًعنًعددًالعمالءًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2021ًيونيوًيعبرًعنًالعددًفىًنهايةً(ًالعمالء)الشركاتًالمحيلةً**ً

22

اإلدارةًالمركزيةًللتمويلًوًاإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتًً:ًالمصدر

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

%8,408.85,699.647.5حجم األرصدة المدينة )بالمليون جنيه(*
%3983688.2 الشركات المحيلة )العمالء(**
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 2021بيان بمؤشرات نشاط الت صي  ف  نهاية يونيو

 (  ال م ء)الشركات المحي ة   ( بالم يون   ي ) ج  األرصدة المدي ة 



2021يونيو   مال   ج  األوراق الم صمة عن شهر . 1.2

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

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

23

التمويلاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتً:ًالمصدراإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

معدل التغير %يونيو 2020يونيو 2021البيـــــــــــــــــان

%2,265.0830.5172.7إجمالي حجم األوراق المخصمة )بالمليون جنيه(

%1,337.0341.5291.5مع حق الرجوع )بالمليون جنيه(

%928.0488.989.8بدون حق الرجوع )بالمليون جنيه(

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

%9.7-8,349.04,324.8إجمالي حجم األوراق المخصمة )بالمليون جنيه(

%4,444.02,051.3116.6مع حق الرجوع )بالمليون جنيه(

%3,905.02,273.571.8بدون حق الرجوع )بالمليون جنيه(
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 2021شهر يونيو  مال   ج  األوراق الم صمة عن

 (بالم يون   ي )مع    الر وع  (بالم يون   ي )بدون    الر وع 

3,905.0
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2,051.3
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 2021يونيو  -  مال   ج  األوراق الم صمة الفترة ي اير 

 (بالم يون   ي )مع    الر وع  (بالم يون   ي )بدون    الر وع 



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

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

والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
.مقربةً قربًمليونًجنيه،ًلذلكًتختلفًالقيمةًاإلجماليةًعنهاًفيًباقيًالتقريرالمخصمةا وراقًحجمً*ً
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً

.والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً
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23.66%

15.06%

14.66%
12.72%

7.86%

6.23%

3.97%
2.96%2.52%

2.43%
1.99%

1.90%
1.55%

1.37%
0.44%

0.35%
0.31%

0.04%

 2021الحصص السو ية لشركات الت صي  عن شهر يونيو 

 الشركة المصرية ل ت صي  دراي  ل ت صي 
  يو ان بي األ  ي ل ت صي   يرم  ل ت صي 

 (  افة نشاط)الت مير ل ت  ير التموي ي  (  افة نشاط)بي ا   ل ت  ير التموي ي 
 (  افة نشاط)تموي  فاي ان     و ال ل ت صي 
 ت  وفا تورن  ا  ال ا  ل تموي 

  ونت   ل ت صي  (  افة نشاط)انماء ل تموي  
 (  افة نشاط)يو أي فاي ان   (  افة نشاط)  و ال كور  
 أي بي أي ل ت صي    (  افة نشاط)يونايتد ل تموي  
 توسع ل ت صي  (  افة نشاط)التوفي  ل ت  ير التموي ي 

حجم األوراق المخصمة
 )بالمليون جنيه(

الحصة السوقية %

%53623.66درايف للتخصيم
%34115.06الشركة المصرية للتخصيم

%33214.66هيرمس للتخصيم
%28812.72كيو ان بي األهلي للتخصيم

لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %1787.86بي ام  ل
لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %1416.23التعمير ل

%903.97جلوبال للتخصيم
%672.96تمويل فاينانس )إضافة نشاط(

%572.52ام ال اف للتمويل
%552.43تكنوفاكتورنج

%451.99انماء للتمويل )إضافة نشاط(
%431.90كونتكت للتخصيم

%351.55جلوبال كورب )إضافة نشاط(
%311.37يو أي فاينانس )إضافة نشاط(
%100.44يونايتد للتمويل )إضافة نشاط(

%80.35أي بي أي للتخصيم  
لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %70.31التوفيق ل

%10.04توسع للتخصيم
%2,265100.00اإلجمالى

اسم الشركة

يونيو 2021



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

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

.والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً

.والسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر
.ًًتمًتعديلًهذاًالبيانًنتيجةًلحدوثًبعضًالتسوياتًخاللًالشهر*ً

الحصة السوقيةحجم األوراق المخصمة
%1,57218.83هيرمس للتخصيم
%1,49117.86درايف للتخصيم

%1,47917.72الشركة المصرية للتخصيم
%1,13413.58كيو ان بي األهلي للتخصيم

لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %6938.30بي ام  ل
%5746.88جلوبال للتخصيم
%2943.52ام ال اف  للتمويل

لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %2302.76التعمير ل
%2172.60تكنوفاكتورنج

%1972.36كونتكت للتخصيم
%1201.44جلوبال كورب )إضافة نشاط(
%1191.43يو أي فاينانس )إضافة نشاط(
%670.80تمويل فاينانس )إضافة نشاط(
%450.54انماء للتمويل )إضافة نشاط(

%410.49أي بي أي للتخصيم  
%340.41تمويل للتمويل العقاري )إضافة نشاط(

%240.29توسع للتخصيم
%100.12يونايتد للتمويل )إضافة نشاط(

لتأجير التمويلي )إضافة نشاط( %70.08التوفيق ل
%8,348100.00االجمالى 

يناير- يونيو 2021اسم الشركة

18.83%

17.86%

17.72%

13.58%

8.30%

6.88%
3.52%

2.76%
2.60%

2.36%
1.44% 1.43%

0.80%
0.54%

0.49%
0.41% 0.29%

0.12%0.08%

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

 الشركة المصرية ل ت صي  دراي  ل ت صي   يرم  ل ت صي 
   و ال ل ت صي  (  افة نشاط)بي ا   ل ت  ير التموي ي   يو ان بي األ  ي ل ت صي 
 ت  وفا تورن  (  افة نشاط)الت مير ل ت  ير التموي ي  ا  ال ا   ل تموي 
 (  افة نشاط)يو أي فاي ان   (  افة نشاط)  و ال كور    ونت   ل ت صي 

 أي بي أي ل ت صي    (  افة نشاط)انماء ل تموي   (  افة نشاط)تموي  فاي ان  
 (  افة نشاط)يونايتد ل تموي   توسع ل ت صي  (  افة نشاط)تموي  ل تموي  ال قاري 
 (  افة نشاط)التوفي  ل ت  ير التموي ي 



2021يونيو شهر مؤشرات التموي  السته  ي عن . 1.1

التموي  السته  ينشاط : سادساا 

مؤشرات التموي  السته  ي.1

2021يونيو –مؤشرات التموي  السته  ي عن الفترة ي اير . 2.1

26

اإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

التمويلاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتً:ًالمصدر

يونيو 2021البيـــــــــــــــــان

103,361إجمالي عدد العمالء

1,596إجمالي قيمة التمويل )مليون جنيه(

يناير-يونيو 2021البيـــــــــــــــــان

618,172إجمالي عدد العمالء

7,092إجمالي قيمة التمويل )مليون جنيه(



(تابع)التموي  السته  ي نشاط : سادساا 
 ي الحصص السو ية لشركات التموي  السته  . 2

2021شهر يونيو عن السته  ي الحصص السو ية لشركات التموي  2.1.

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدروالسياساتواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

27

قيمة التمويل االستهالكي  
)بالمليون جنيه(

الحصص السوقية %  

%446.928.00كونتكت للتمويل االستهالكي
%316.219.81بي تك للتجارة والتوزيع
%158.49.92أمان للخدمات المالية

%156.09.77فاليو للتمويل
%115.07.21مشروعي للتجارة

%110.66.93بريميوم انترناشونال
%59.03.70عبد اللطيف جميل للتمويل

%53.73.36سكاي فاينانس للتمويل االستهالكي
%53.03.32المنصور للسيارات

%41.72.61رواج للتمويل االستهالكي
%85.55.36أخرى

%1,596.0100.00اإلجمالي

اسم الشركة 
يونيو2021

28.00%

19.81%

9.92%

9.77%

7.21%

6.93%

3.70%
3.36%

3.32%
2.61% 5.36%

 2021الحصص السو ية لشركات التموي  السته  ي عن شهر يونيو 

 أمان ل  دمات المالية بي ت  ل تجارة والتو يع  ونت   ل تموي  السته  ي

 بريميو  انترناشونال مشروعي ل تجارة فاليو ل تموي 

 الم صور ل سيارات س اي فاي ان  ل تموي  السته  ي ع د ال طيف  مي  ل تموي 

 أ رى  روا  ل تموي  السته  ي



 ي السته  السو ية لشركات التموي  الحصص . 2

28

(تابع)التموي  السته  ي نشاط : سادساا 

2021يونيو -ي ايرالفترة عن الحصص السو ية لشركات التموي  السته  ي2.2.

واإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدرواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسياساتاإلدارةًالمركزيةًلإلشرافًوالرقابةًعلىًأنش ةًشركاتًالتمويل:ًالمصدر

قيمة التمويل االستهالكي  
)بالمليون جنيه(

الحصص السوقية %  

%1,835.825.89كونتكت للتمويل االستهالكي
%1,244.617.55بي تك للتجارة والتوزيع

%776.510.95فاليو للتمويل
%658.69.29مشروعي للتجارة

%641.59.05أمان للخدمات المالية
%640.99.04بريميوم انترناشونال

%266.03.75عبد اللطيف جميل للتمويل
%203.92.88رواج للتمويل االستهالكي

%824.011.62أخرى
%7,091.9100.00االجمالى 

اسم الشركة 
يناير- يونيو2021

25.89%

17.55%

10.95%
9.29%

9.05%

9.04%

3.75%
2.88%

11.62%

 2021يونيو  -الحصص السو ية لشركات التموي  السته  ي عن الفترة ي اير

 فاليو ل تموي  بي ت  ل تجارة والتو يع  ونت   ل تموي  السته  ي
 بريميو  انترناشونال أمان ل  دمات المالية مشروعي ل تجارة
 أ رى  روا  ل تموي  السته  ي ع د ال طيف  مي  ل تموي 



2021يونيو أرصدة التموي  ف  نهاية .1.1

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

2020يونيو ف  نهاية ( م يون   ي )رصدة التموي  أ2021يونيو ف  نهاية ( م يون   ي )رصدة التموي  أ

17,222.2
  ي م يون 

22,530.5
  ي م يون 

2020يونيو أرصدة التموي  ف  نهاية . 1.2

والسياساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًا هليةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوث:ًالمصدر
هذاًالرقمًيعبرًعنًحجمًا رصدةًالمدينةًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2021ًيونيوًفىًنهايةًشهرً(ًبالمليونًجنيه)أرصدةًالتمويلً

29

سياساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًا هليةًًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوال:ًالمصدر
هذاًالرقمًيعبرًعنًحجمًا رصدةًالمدينةًفىًلحظةًتاريخيةًمحددة:2020ًيونيوًفىًنهايةًًشهرً(ًبالمليونًجنيه)أرصدةًالتمويلً

61.29%

18.36%

13.48%
6.87%

 أرصدة التموي  وفقا ل وع ال شاط ف   
 2021نهاية يونيو

  نتا ي  دمي  راعي تجاري 

55.60%38.28%

3.39% 2.73%

 كات ف  أرصدة التموي  وفقا ل حصص السو ية ل جم يات والشر 
 2021يونيونهاية 

(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    

61.58%

15.74%

15.46%

7.22%

 أرصدة التموي  وفقا ل وع ال شاط ف  
 2020يونيونهاية 

  نتا ي  راعي  دمي تجاري 

53.96%39.24%

3.79% 3.00%

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

(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    



2021يونيو المستفيدين ف  نهاية عدد . 2.1

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

2020يونيو ف  نهاية ( باأللف)عدد المستفيدين2021يونيو ف  نهاية ( باأللف)عدد المستفيدين 

3,104.7 
مستفيدألف 

3,317.9 
مستفيدألف 

2020نهاية يونيو عدد المستفيدين ف  . 2.2

30

اساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًا هليةًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوالسي:ًالمصدر
 31/3/2016حركةًعددًالمسددينًللقروضًوالعمالءًالجددًمنذيعبرًعنًهذاًالرقمً:2021ًيونيوًفىًنهايةً(ًبا لف)عددًالمستفيدينً
2021يونيوًحتىًنهايةًشهرً

سياساتوحدةًالرقابةًعلىًنشاطًالتمويلًمتناهيًالصغرًللجمعياتًوالمؤسساتًا هليةًًواإلدارةًالمركزيةًللبحوثًوال:ًالمصدر
31/3/2016عددًالمسددينًللقروضًوالعمالءًالجددًمنذًعنًحركةًهذاًالرقمًيعبرً:2020ًيونيوًفىًنهايةً(ًبا لف)عددًالمستفيدينً
2020يونيوًحتىًنهايةًشهرً

65.31%

16.10%

12.42%
6.18%

 عدد المستفيدين وفقا ل وع ال شاط ف  
 2021نهاية يونيو

  نتا ي  دمي  راعي تجاري 

52.27%

40.69%

4.45% 2.59%

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

(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    

53.87%

38.56%

4.70% 2.87%

كات ف  عدد المستفيدين وفقا ل حصص السو ية ل جم يات والشر 
 2020يونيونهاية 

(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    

64.61%

13.76%

14.74%
6.88%

 عدد المستفيدين وفقا ل وع ال شاط ف  
 2020يونيونهاية 

  نتا ي  دمي  راعي تجاري 



 ي ا 
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والمتعاملينعالقةالذاتوالجهاتالمتخصصةالمهنيةالمؤسساتمعوالتواصلوالشفافيةاإلفصاحمعدلترفععلىالهي ةحرصإطارفى
والتأمينالالمرأسسوًقنشاطعنالمؤشراتأهمليتضمنالتقريرهذابإعدادقام قدالهي ةفإنالمصرفية،غيرالماليةا سواقمع

.الصغرمتناهىوالتمويلالستهالكيوالتمويلوالتخصيمالتمويلىوالتأجيرالعقارًىوالتمويل

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

.مصدرهالىإلًيجوزًاستخدامًالبياناتًوالمعلوماتًالواردةًبالتقريرًدونًاإلشارةً



32

للبحوثًوالسياساتالمركزيةاإلدارةً/ًإعدادً
الهي ةًالعامةًللرقابةًالماليةً

القريةًالذكية
137-B بالحيًالماليًمبنيًرقم

الجيزة–طري ًمصرًاسكندريةًالصحراوي28ًال يلوً
35370037:ًفاكس35345350ً:ًتليفونً

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


