مؤشرات اداء شركات قطاع االعمال العام ٢٠١٧/٢٠١٦
يشھد قطاع االعمال العام اھتماما
واضحا فى االونة االخيرة وقد اثر ذلك
ايجابا على نتائج شركات قطاع االعمال
العام .

ﺍﻭﻻ  :ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
حققت الشركات مجتمعة إيرادات
اجمالية بلغت  ٩٢.٢٠٠مليار جنيه
مقابل  ٦٦.٤٦٩العام السابق بمعدل
نمو  ، %٣٨.٧متضمن ايرادات قطاع
التامين التى بلغت العام الحالى
 ١٤.٥٤٤مليار جنيه مقابل ١٠.٧٩٣
مليار جنيه العام السابق.
وتتصدر شركات القابضة للصناعات
الكيماوية أعلى مرتبة تحقيقا ً لاليرادات
تليھا الصناعات المعدنية ثم التامين
فالتشييد والتعمير وبقيم ١٧.٥، ١٨
 ١٣.٢ ،١٤.٥،مليار جنيه على التوالى
وقد ساھم ھذا فى زيادة المسدد لجھات
سيادية الى  ٥٢.١مليار جنيه مقابل
 ٤٢.٣مليار جنيه العام السابق .
كما ارتفع اجمالى ايرادات الشركات
القابضة كوحدة مستقلة الى  ٦.٢مليار
جنيه بزيادة قدرھا  ٢مليار جنيه عن
العام السابق  ،وتتضمن حصة الشركات
القابضة فى ارباح شركاتھا التابعة ھذا
العام بمبلغ  ٤.٧مليار جنيه وقد
انخفضت حصة الشركات القابضة فى
أرباح الشركات المشتركة بعدل انخفاض
 %٢٨.٩عن العام السابق بينما زادت
ايرادات االستثمارات المالية فى
الشركات القابضة بمعدل نمو %١٧.٥

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﳋﺴﺎﺋﺮ
زادت عدد الشركات الرابحة الى ٧٣
شركة مقابل عدد  ٦٥شركة العام
السابق وبقيمة ارباح  ١٤.٩مليار
جنيه بزيادة  ٧.٦مليار جنيه عن
العام

السابق  ،بمعدل نمو  %١٠٢.٩كما انخفض
عدد الشركات الخاسرة الى  ٤٨شركة مقابل
عدد  ٥٦شركة العام السابق وبقيمة خسائر
 ٧.٤مليار جنيه.
وقد بلغ عدد الشركات التى تحولت لشركات
رابحة  ١٢شركة  ،باالضافة الى عدد ٢٦
شركة انخفضت خسائرھا و ٥٤شركة زادت
ربحيتھا.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺟﻮﺭ
على الرغم من انخفاض متوسط عدد العاملين
من  ٢٢١٩٠٨الى  ٢١٤٦٩٩بنسبة انخفاض
 %٣.٢الى ان االجور شھدت ارتفاعا الى
 ١٥.٤مليار جنيه مقابل ١٤مليار جنيه ،
ويرجع ذلك الى الزيادات الحتمية.

ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ
حققت اجمالى الشركات التابعة لقطاع األعمال
استثمارات منفذة بقيمة  ٤.١٢٥مليار جنيه
مقابل  ٢.٨٦٩مليار جنيه العام السابق بمعدل
نمو ٠ %٤٣.٨
وقد شھد قطاع التشييد والتعمير اكبر ضخ
لالستثمارات على مستوى قطاع االعمال يليه
قطاع القابضة للنقل البحرى والبرى بقيم ١.٢
 ١.١ ،مليار جنيه على التوالى.
وفى قطاع التشييد تاتى شركة مصر الجديدة
لالسكان والتعمير والنصر لالسكان والتعمير
والمعادى للتنمية والتعمير فى المقدمة
باستثمارات منفذه قدرھا ، ٢٠٢ ، ٥٣٣
١٦١مليون جنيه على التوالى
وتاتى شركات االسكندرية لتداول الحاويات
والبضائع  ،ودمياط لتداول الحاويات والبضائع
 ،شرق الدلتا للنقل والسياحة بقطاع النقل
البحرى والبرى فى المقدمة حيث بلغت قيمة
االستثمارات المنفذه ، ١١٢ ، ٦٣٤
١٠٨مليون جنيه على التوالى.

