 ٪33.3ارتفاع قيمة ما مت تنفيذه من عمليات التشييد والبناء
لشركات القطاع العام/األعمال العام عام 0235/0234
املواق  1026 / /النشرة
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء اليـــوم
السنوية إلحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام /األعمال العام عام . 0235/0234
ومن أهم املؤشرات ما يلى :
 بلــغ امجاىل قيمة مـا مت تنفيـذه مـن عمليـات بواسـطة
شركات القطاع العام  /األعمـال العـام 02.6مليــارجنيه
عام 0235/0234مقابـل 35.7مليار جنيه عـام 0234/0233

أهم ما مت تنفيذة من أعمال بواسطة شركات
القطاع العام  /األعمال العام

بنسبة زيادة قدرها . ٪33.3
 بلغ امجاىل قيمة اإلنشاءات السـكنية  0.4ملــيار جنيـه
عــام  0235/0234مقابــل3.3مليـار جنيــه عــام 0234/0233

8
7
6
5

 بلغ امجــاىل قيمـة اإلنشـاءات الصـحـيــة  326.2مليـو
جنيـــه عــــــام  0235/0234مقـــــابل  354.2مليـــــــو

4
3

جنــيــه عـام  0234/0233بنسبة زيادة قدرها . ٪99.0

جـنـيـه عام  0234/0233بنسبة اخنفاض قدرها .٪35.0
 بلـــغ ىلمجـــاىل قيمـــة الطـــرق والكبـــارى واألنفـــاق
 7.9مليار جنيه عام  0235/0234مقابل  5.7مليارجـنـيـه
عام  0234/0233بنسبة زيادة قدرها .%35.3

القيمة باملليار جنيه

بنسبة زيادة قدرها . ٪ 307.9

 بلغ امجـاىل قيمـة اإلنشـاءات التعليمـــية  399.2مليـو
جنــــيه عــــام  0235/0234مــقــابـــل 599.2مــليــــو
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2
1
0
حمطات وشبكات
اجملارى

حمطات وشبكات
مياه
0235/0234

طرق وكبارى

املباني السكنية

0234/0233

 بلغ امجـاىل قيمة حمطات وشبكات املياه  0.9مليار جنيه عام  0235/0234مقابل  0.4مليار جنيه عام  0234/0233بنسبة
زيادة قدرها .%02
 بلغ ىلمجاىل قيمة حمطات وشبكات اجملارى  3.6مليار جنيـه عـام  0235/0234مقابـل  3.0مليـار جنيـه عـام 0234/0233
بنسبة زيادة قدرها .%30.7

3

 بـلغ نصيب حماقظــات الصعيد  3.3مليار جنيه
عام  0235/0234من ىلمجــاىل قيـمة املشروعـات
املنـفذة مقابل  0.6مليار جنيه عام 0234/0233
بنسبة زيادة قدرهـا .%39.3

2.5

2014/2013

 بلـغ نصيـب حماقظـات احلـدود  3.5مليار جنيه
عام  0325/0234من ىلمجــاىل قيـمة املشروعـات
املنــفذة مقابل  3.3مليار جنيه عام 0234/0233
بنسبة زيادة قدرها .%36.7

1.5

2015/2014
1
0.5
0
محافظات الحدود

محافظات الصعيد

 نسبة ما مت تنفيذه من عمليات تشييد وبناء طبقا للنشاط اإلقتصادى :
 األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم بنسبة .%39.9 ونشاط اإلمداد املائى وشبكات الصرف الصحى وىلدارة ومعاجلة النفايات بنسبة .%03.3 ونشاط النقل والتخزين بنسبة .%35.9 -بينما بلغ نشاط خدمات الغذاء واإلقامة  %2.225وهى أقل نسبة قى قيمة ما مت تنفيذه من مشروعات.
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