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تواصل معناالقائمة البريديةخريطة موقع جريدة المال

اقتصاد وأسواق

انخفاض قيمة عقود "التأجير التمويلي" 20% خالل سبتمبر 2013

اإلثنين 04 نوفمبر 2013 06:11 م 

الهيئة العامة للرقابة المالية

محمود ادريس:

 

المالية لألنشطة غير المصرفية انخفاض قيمة عقود نشاط بة  العامة للرقا الهيئة  أظهرت مؤشرات 

بـ 395.55 مليون جنيه التمويلي إلى 316.63 مليون جنيه خالل شهر سبتمبر 2013 مقارنة  أجير  الت

العام. خالل أغسطس من نفس 

ورصدت المؤشرات ارتفاعا في عدد العقود لنفس الشهر ليصل الي 148 عقدا مقارنة بـ 108عقدا خالل اغسطس

بمعدل ارتفاع قدره %37.

وتنازل نشاط العقارات واألراضي عن صدارة قائمة التصنيفات لصالح نشاط االالت والمعدات والذي استحوذ علي

حصة سوقية تقدر ب 39.87 % برصيد 126.24 مليون جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بحصة تصل الي %20.5

من اجمالي قيمة العقود.

وشهد سبتمبر دخول العب جديد لقطاع التأجير التمويلي وهو شركة "بريميير للتأجير التمويلي" ليصل اجمالي

عدد الشركات المرخص لها بممارسة النشاط الي 213، واحتلت شركة التوفيق للتأجير التمويلي صدارة الشركات

من حيث االستحواذ علي الحصص السوقية بنسبة 34.23%، يليها انكوليس بحصة %21.39.

اخبار القطاع 

 سعر البترول األمريكى يتراجع للمرة األولى خالل ثالثة أيام مع صعود المخزون

 "التجمع" يعلن تضامنه مع اعتصام عمال "كريستال عصفور"

 "الصناعات الهندسية" تعقد اجتماعًا عاجًال.. األربعاء القادم

 محافظ المنيا: حصة الغاز الصب ستصل إلى 610 أطنان يوميا

 "اآلثار" تعلن مبادرة تعاون بين مصر وإيطاليا إلحياء المتحف المصري

آخر أخبار جريدة المال

سعر البترول األمريكى يتراجع للمرة األولى

خالل ثالثة أيام مع صعود المخزون

"التجمع" يعلن تضامنه مع اعتصام عمال

"كريستال عصفور"

غدًا.. "االستقالل" يستضيف مؤتمر هيئة

الدفاع عن مرسي

"الصناعات الهندسية" تعقد اجتماعًا عاجًال..

األربعاء القادم

محافظ المنيا: حصة الغاز الصب ستصل إلى

610 أطنان يوميا

حملة لفتح محطة مترو السادات تغزو صفحات

التواصل االجتماعي

وزير اإلسكان يفتتح محطة مياه بسيون بقيمة

285 مليون جنيه

"مصر القوية" تعلن المشاركة فى ذكرى

محمد محمود

"العدل والتنمية": حكومة الببالوي تكرس

للتمييز الطائفي ضد األقباط

غدًا.. قيادات العمل األهلى تناقش قضية

التمويالت األجنبية

بحثالثالثاء 12 نوفمبر 2013 م - 09 محرم 1435هـ

سعر البترول األمريكى يتراجع للمرة األولى خالل ثالثة أيام مع صعود المخزون 

بالم هيلز للتعمير  0.05-   123.23 الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول  1.2-   4.22 االسماعيلية مصر للدواجن  1.87-   8.17 العامة لصناعة الورق - راكتا  0.23   38.81

منــوعاتسيـــاســةسيــاراتاتصاالت وتكنولوجياعقـــاراتاستثمار ونقلاقتصاد وأسواقتأميـــنبنـــوكبورصة وشركاتأخر األخبار
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