 ٪40.9زيادة قيمة إيرادات النشاط اجلارى بشركات القطاع اخلاص املنظم عام 2017
أصــــدر اجلهـــاز املركزي للتعبئــ ة العامة واإلحصــاء اليـــوم االثنني
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" النشـــرة السنــويــة لــإلحصــاءات واملــؤشــرات املــاليــة لشـركــات القطاع اخلـاص املنظـم عــام " 2017

ومن أهم املؤشرات مايلى:
 بل غـت قي مـة امل ش روعات حتـت التن يـذ  59.2مل يار جن يمقـابل  55.6ملي ــار جن يـ

عام 2017

عـام  2016بنسبـ ــة زي ـ ـادة قـدرها ٪ 6٫5

تر كزت هذل الـزيــ ـ ـادة يف قطــ ــاع االن ش ـاءات وخا صة ن شاط ت شييد
البنـاي ات وكذلك قطاع املعلومات واإلتصاالت.
 بلغــت قيمـة األصـول الثـــابتــة بالتكل ة  423.0مليــار جنيـ عــــــام 2017مقـاب ــل 318.9مــلي ــ ار جن ي

عـام  2016بنسبـ ــة زي ــادة

قـــدرهـــا  ٪ 32.6تركزت هذل الـزيـادة يف قطـ ـاع التعـــديـن واستغالل
ا حملاجر وخـــاص ــة نش ــاط استـا ــرا ا لن و وال غاز الطبي ع وقط ــاع
الصنــاعات التحويـلية وخــاصة نشــاط صناعـة منتجات املعادن الالفلزية
األخرى .
 بلغــت قيمــة اإللتزامــات طويــلة األجـــل  51.1مليــار جني عــام 2017مقابل  43.9مليار جني عام  2016بنسبة زيادة قدرها  ٪16.4تركزت هذل
الزيادة يف قطاع الصناعات التحويلية وخاصة صناعة منتجات املعادن الالفلزية
األخرى.

 بل غـت قيـ مـة إ يرادات الن شاط ا جلارى  461.2مل يـار جن يـ ع ــام 2017مقا بـل  327.3مل يـ ار جن ي عـ ــام  2016بنس بـة ز يـادة قـــدره ــا ٪40.9
تر كزت ه ــذل الــزي ــادة يف ق طاع الصناعـ ــات التح ــويلية وخا صة ن شاط
صناعة منتجـات ال لزات القاعدية و قطـاع املعلومات و االتصاالت .

 -بل غت قي مة ت كاليل الن شاط ا جلارى  504.1مل يار جن ي

عام

 2017مقـــاب ــل  373.2ملي ــار جني ــ عـ ــام  2016بنسب ــة
ز يادة ق ــدرها  ٪ 35.1تر كزت هذل الز يادة يف ق طاع الصناعـ ــات
التحــويلي ــة و خـاصة نش ــاط صنا عـة منت جات امل عادن الالفلز ية
األخرى .

 بلغ ــت قي مـة أر باا الع ــام (ال ا ا القا بـل للتوز يـ  41.7ملي ــار جن يـع ــام  2017مقــاب ــل  31.1ملي ــار جنيـ ــ ع ــام  2016بنسبـــ ــة زي ـ ـادة
قـدر هـا  ٪ 34.1تر كزت هذل الـزيــ ــادة يف قطــ ــاع الصناعـ ــات
التحــويلية وخاصة نشاط صناعة املواد واملنتجات الكيماوية .
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