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ومن أهم املؤشرات مايلى:
 بلغـــت قيمـة إمجـ الي رأس املال املستثمر  1427.7مليار جنيهعـــــــام  2017/2016مقابــــــل  1249.2مليـــــار جنيــــــه عـــــام
2016/2015
بنسبة زيــادة قدرها  ٪ 14٫3تركزت هذه الـزيادة يف نشاط
التعـدين وتـرجـع هـذه الزيــادة نتيجة للتوســع يف اإلقرتاض
لتمويل تلك االستثمارات .
 بلغــت قيمة األصـول الثـابتة بالتكلفـة  341.8مليار جنيهعام  2017/2016مقابل  265.6مليار جنيه عـام 2016/2015
بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا  ٪ 28.7تركزت هذه الـزيـادة
يف نشـ اط النقل والتخزين نتيجة املشروعات القومية للطرق
ويوجد زيادة ايضاً يف نشاط التعدين والكهرباء .
 بلغـت قيمـة القروض طويـلــة األجـــل  363.9مليــار جنيـهعـام  2017/2016مقابـل  204.5مليار جنيـه عـام 2016/2015
بنسبة زيــادة قــدرهــا  ٪78تركزت هذه الـزيـادة يف قطاع
التعديـن وخــاصـة نشـاط التعديـن وذلك نتيجة التوســع يف
اإلقرتاض لتمويـل مشروعــات إنشـاء وزيـادة قـدرات حمطات

الكهرباء ومشروعات اإلستكشاف.
 بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط اجلارى  651.6مليـار جنيهعــــــام  2017/2016مقابــــــل  425.3مليــــــار جنيــــــه عــــــام
2016/2015
بنسبـة زيـادة قـدرهــا  ٪53.2تركزت هــذه الــزيــادة
يف إيـرادات نشـاط التعديـن وذلك نتيجة إرتفـاع االسعـار
العـامليـة للبرتول وإخنفـاض قيمة العملـة احملليـة نتيجـة
حترير سعر الصرف .
 بلـغـت قيـمة متـوسـط أجـــر العـامــل  56.5ألف جنيـهعــــــــام  2017/2016مقـــــــابل  38.3ألــــــف جنيــــــه عــــــام
2016/2015
بنسبــة زيــادة قــدرهــا  ٪47.5تركــزت هذه الزيـادة
يف أنشطـة التعدين  ،الــوسـ اطة املالية  ،اإلتصاالت بنسبة
 ٪ 182.3 ، ٪ 95.6 ، ٪11.2على التـوالي يف الـوقـت الـذي
اخنفض متوسط أجـر العامل يف نشاط الصناعـة التحويلية
حيث أخنفض بنسبة قدرها .٪23.4

 بلغــت قيمـة أربــاح العــام (الفــائض القابـل للتوزيــع) 93.7مليار جنيه عام  2017/2016مقابل  81.6مليار جنيه
عــام  2016/2015بنسبـــــة زيادة قدرهـا  ٪ 14.8تركزت
هـ ذه الـزيــــادة يف نشاط النقل والتخزين  ،الوساطة املالية
والتـأمني بنسبـة  ٪18.4 ، ٪63.9على التوالي يف الوقـت الذي
اخنفضت أرباح نشاط التعدين بنسبة .٪87.5
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