
 
 
 
 
 

 (املصري باجلنيه التمويل أرصدة) 2021 عام نهاية يف الصغر متناهي التمويل نشاط مؤشرات
 والشركات والمؤسسات األهلية وفقاً للحصص السوقية للجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغرتطور نشاط 

 الفئة
 معدل التغير في الحصص السوقية  2020عام   نهاية   2021عام   نهاية 

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

 %46.87 4,958,642,997 %15.26 193,101 %54.65 10,579,635,633 %39.98 1,265,787 %57.34 15,538,278,630 %41.74 1,458,888 تمويل المشروعات متناهية الصغر شركات

 %33.49 2,505,352,674 %7.43 123,687 %38.64 7,479,877,199 %52.59 1,664,837 %36.85 9,985,229,873 %51.17 1,788,524 من الفئة )أ( والمؤسسات األهلية الجمعيات

 %27.80 161,187,731 %5.00 4,409 %2.99 579,812,121 %2.79 88,258 %2.73 740,999,852 %2.65 92,667 من الفئة )ب( والمؤسسات األهليةالجمعيات 

 %15.71 113,138,850 %5.57 8,190 %3.72 720,024,336 %4.64 147,068 %3.08 833,163,186 %4.44 155,258 من الفئة )ج( والمؤسسات األهليةالجمعيات 

 %39.97 7,738,322,252 %10.40 329,387 %100 19,359,349,289 %100 3,165,950 %100 27,097,671,541 %100 3,495,337 ياإلجمال

 وفقاً لنوع النشاط تمويل المشروعات متناهية الصغرنشاط تطور 

 النشاطنوع 
 نوع النشاط معدل التغير في  2020عام   نهاية   2021عام   نهاية 

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

 %39.69 4,682,122,638 %11.70 238,157 %60.93 11,795,620,224 %64.31 2,036,123 %60.81 16,477,742,862 %65.07 2,274,280 يتجارالنشاط ال

 %91.80 2,469,165,639 %37.27 153,266 %13.89 2,689,827,698 %12.99 411,275 %19.04 5,158,993,337 %16.15 564,541 النشاط الزراعي

 %5.44 192,215,242 %12.17- 61,817- %18.25 3,532,599,676 %16.05 508,128 %13.75 3,724,814,918 %12.77 446,311 النشاط الخدمي

 %29.44 394,818,733 %0.10- 219- %6.93 1,341,301,691 %6.65 210,424 %6.40 1,736,120,424 %6.01 210,205 ينتاجالنشاط اإل

 %39.97 7,738,322,252 %10.40 329,387 %100 19,359,349,289 %100 3,165,950 %100 27,097,671,541 %100 3,495,337 اإلجمالي

 وفقاً لنوع التمويل تمويل المشروعات متناهية الصغرنشاط تطور 

 نوع التمويل
 نوع التمويل معدل التغير في  2020عام   نهاية   2021عام   نهاية 

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

 %43.59 7,046,981,652 %16.61 319,920 %83.50 16,165,979,801 %60.85 1,926,502 %85.66 23,212,961,453 %64.27 2,246,422 فردىالتمويل ال

 %21.65 691,340,600 %0.76 9,467 %16.50 3,193,369,488 %39.15 1,239,448 %14.34 3,884,710,088 %35.73 1,248,915 جماعيالتمويل ال

 %39.97 7,738,322,252 %10.40 329,387 %100 19,359,349,289 %100 3,165,950 %100 27,097,671,541 %100 3,495,337 اإلجمالي

 وفقاً لنوع المستفيد تمويل المشروعات متناهية الصغرنشاط تطور 

 نوع المستفيد
 يننوع المستفيد معدل التغير في  2020عام   نهاية   2021عام   نهاية 

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

 %38.14 3,936,199,350 %11.20 133,889 %53.30 10,319,444,262 %37.77 1,195,737 %52.61 14,255,643,612 %38.04 1,329,626 ذكور

 %42.06 3,802,122,902 %9.92 195,498 %46.70 9,039,905,027 %62.23 1,970,213 %47.39 12,842,027,929 %61.96 2,165,711 إناث

 %39.97 7,738,322,252 %10.40 329,387 %100 19,359,349,289 %100 3,165,950 %100 27,097,671,541 %100 3,495,337 اإلجمالي
 

  تمويل المشروعات متناهية الصغر نشاط خدمات
 

 

 

 
 

 

 

 .مصدرها إلى اإلشارة دون بالتقرير الواردة والمعلومات البيانات استخدام يجوز وال النشاط، هذا في العاملة والشركات األهلية والمؤسسات للجمعيات الصغرتمويل المشروعات متناهية  نشاط مؤشرات بمتابعة المعنية للجهات المالية للرقابة العامة الهيئة عن التقرير هذا يصدر

 المالية للرقابة العامة الهيئةب تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشاط على الرقابة وحدة
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 التأمين متناهي الصغرتوزيع وثائق خدمات 
 تمويل المشروعات متناهية الصغرفي نشاط 

 2021عام  نهاية

عدد عمالء 

التأمين متناهي 

 الصغر

 عدد الوثائق
 األقساط المدفوعة

 )بالجنيه المصري(

15،551 15،551 777،550 

 التمويلخدمات نظم المدفوعات اإللكترونية في صرف وسداد 
 (31/12/2021إلى  1/10/2021)من:  2021خالل عام 

 إجمالي معامالت سداد التمويل إجمالي معامالت صرف التمويل

عدد 
 العمالء
 )ذكور(

عدد 
 العمالء
 )إناث(

إجمالي 
عدد 
 العمالء

 القيمة )جم(
 عدد العمالء

 )ذكور(
 عدد العمالء

 )إناث(
إجمالي عدد 

 العمالء
 القيمة )جم(

106،777 83،202 189،979 2،116،030،373 1،183،467 2،071،096 3،254,563 5،305،727،379 

 ة الصغرتمويل المشروعات متناهيحوالة المحافظ االئتمانية من جهات 

 2020عام نهاية  2021عام من نهاية 

عدد 

 المستفيدين
 أرصدة التمويل

عدد 

 المستفيدين
 أرصدة التمويل

173،553 1،628،281،917 161،570 1،084،054،450 
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