 ٪34.3سٖادة قٗىة املغزٔعات حتت التٍفٗذ بغزكات القطاع اخلاص االصتثىاري عاً 2017
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"الٍغزة الضٍٕٖة لإلحصاءات ٔاملـؤعزات املا لٗة لغزكات القطاع اخلاص االصتثىاري عاً "2017
ٔوَ أِي املؤعزات وا ٖمى:
 بمغـــــت قٗىــــــة اأصــــ ــٕه الثـابتــــــة  519ومٗــــــار ٍٗــــــْعــــاً  2017وقـــــابن  434.2ومٗــــار ٍٗــــْ عــــاً  2016بٍضــــبة
سٖــــــادة قـــدرِــــ ــا ٪ 19.5تزكــــــشت ِــــــذٓ الـشٖــــ ــادة يف
قطـــــــــاع الصــــــٍاعات الت ــٕٖـمٗـــــــــة اصـــــــة ٌغــــ ــاط
صٍاعــة وٍتجات املعادُ الالفمشٖة اأ زى .
 بمغـــت قٗىـــة رأظ املـــاه املضـــتثىز 778.7ومٗـــار ٍٗـــْ عـــاً 2017وقابــــن 674.7ومٗــــار ٍٗــــْ عــــاً  2016بٍضبـــــة سٖـــــادة
قـــــــدرِا  ٪15.4تزكــــــشت ِــــــــذٓ الــشٖـــــــادة يف قطـــــــاع
الصـــــٍاعات الت ــٕٖــــــمٗة ٔ اصـــــة ٌغـــــاط صـــــٍاعة ف ـــــي
الكـــــ ــٕك ٔاملٍتجــــــــات الٍفطٗـــــ ــة ٔ قطـــــــاع املعمٕوـــــــات
ٔاالتصاالت ٔ اصة ٌغاط االتصاالت
 -بمغـــت قٗىـــة االربـــاح احملققـــة 53.0ومٗـــار ٍٗـــْ

عـــاً

 2017وقابــ ـن 40.6ومٗــ ـار ٍٗــ ـْ عــ ـاً  2016بٍضبــ ــة سٖــ ــادة
قــــــدرِا  ٪30.5تزكــــــشت ِـــــــذٓ الــشٖـــــــادة يف قطـــــــاع
الصــــٍاعات الت ــٕٖـــــمٗة ٔ اصــــة ٌغــــاط صــــٍاعة ف ــــي
الكـــــــٕك ٔاملٍتجـــــــات الٍفطٗـــــــة ٔ قطــــــاع املعمٕوــــــات.
ٔاالتصاالت ٔ اصة ٌغاط االتصـاالت

 بمــــــغت تكــــالٗن الٍغــــاط اجلــــارى  542.1ومٗـــــــــــارٍٗــــــ ــْ عــــاً  2017وقــــــابـ ــن 428.0ومٗـــار ٍٗــــــــْ

عـــــــــــاً  2016بٍضبــــــــــة سٖـــــادة قـــدرِـــــــا ٪26.6
تزكــــــش ِــــــذا الشٖــــــادة يف قطـــــــــاع الصٍاعـــــــــات
الت ـــــٕٖمٗــــــــــة ٔ ــــاصـــــــة ٌغــــــــاط صٍــاعـــــــة
املٍتجات الغذائٗة ٔصٍاعة الفمشات القاعدٖة.

 بمغـــــت قٗىــــة املغزٔعــــات حتـــت التٍفٗــذ 70.6ومٗــارٍٗـــْ عــاً  2017وقــابــــن  52.5ومٗـــــــار ٍٗــــــــْ

80
70
60
50
40
30
20
10
0

عـــــ ــاً  2016بٍضبـــــــ ــة سٖـــــ ــادة قـــ ــدرِا ٪34.2
تزكــشت ِـــذٓ الـشٖـــــــــادة يف قطــــــاع الصٍاعـــــــات
الت ــــــٕٖمٗــــــــــــــة ٔ ــــاصـــــــــــة ٌغــــــــــــاط

2017

2016

صٍــاعـــة ف ي الكٕك ٔاملٍتجات الٍفطٗة .
 بمغـــت مجمـــة اٖـــزادات الٍغـــاط اجلـــاري 484.7ومٗـــارٍٗــــــْ عــ ـاً  2017وقــابــ ــن  367.7ومٗــ ــار ٍٗــــْ

عــــ ـاً  2016بٍضبــــ ــة .سٖــــــادة قــدرِــــــــا ٪31.80
تزكـــــش ِـــــذا الشٖـــــادة يف قطـــــــــاع الصٍاعــــــــات
الت ــٕٖـمٗــــــة اصـــــة ٌغــــــاط صٍاعــــــة الفمـــــشات
القاعدٖـــــــة ٔقطـــــــاع املعمٕوـــــــــات ٔاالتصـــــــــاالت
ٔ اصة ٌغاط االتصاالت .
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