 ٪28.1زيادة فى قيمة ما مت تنفيذه من عمليات فى قطاع التشييد والبناء
بواسطة شركات القطاع اخلاص عام 2014
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء اليـــوم

املواف

/

 2085 /النشرة السنوية إلحصاء التشييد والبناء لشركات

القطاع اخلاص عام. 2084
 نظراً ملا متر به البالد من حتديث للبنية التحتية خاصة قطاع الكهرباء و املياه حيث أدى ذلك إىل زيادة فى أداء قطاع التشييد والبناء خاصة
بالقطاع اخلاص فقد بلغ اإلمجاىل العام من قيمة ما مت تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطـاع اخلـاص 18.1مليــارننيه عـام2084
مقابـل 25.7مليار ننيه عام  2081بنسبة زيادة قدرها . ٪28.1
 من اهم املؤشرات مايلى

ما مت تنفيذة من أعمال بواسطة شركات
القطاع اخلاص

 بلغ امجاىل قيمة املباني السكنية  7101مليون ننيه عام 2084
2014

2013

مقابل  8550مليون ننيه عام  2081بنسبة إخنفاض قدرها ٪ 82.6
 بلغ امجاىل قيمة املباني التعليمية  285مليون ننيه عام 2084
مقابل  268مليون ننيه عام  2081بنسبة اخنفاض قدرها .٪87.6

المباني
التعليمية

 بلغ امجاىل قيمة حمطات وشبكات املياه التى مت تنفيذها بواسطة شركات

المباني
السكنية

ما مت تنفيذة من حمطات وشبكات بواسطة
شركات القطاع اخلاص

القطاع اخلاص  565مليـون ننيـه عـام  2084مقــابـل  105مليون ننيه عام
 2081بنسبة زيادة

المباني
الصناعية

قدرها .٪14.8
2014

2013

عــــام  2084مقابــــل  546مليــــون ننيــــه عــــام  2081بنســــبة زيــــادة
قدرهــا .٪201.5

 بلغ امجاىل قيـمة حمطات وشبكات اجملاري  750مليون نـنـيــه عـام2084
مقابل 8221مليون ننيه عـــــام 2081بنســـبة اخنفاض قدرها .٪ 15.7

محطات و شبكات محطات و شبكات محطات و شبكات
المياه
الكهرباء
المجاري
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القيمة بالمليون جنيه

 بلـــغ إمجـ ـاىل قيمـــة حمطـــات وشـــبكات الكهربـــاء 8651مليـــون ننيـــه

القيمة بالمليار جنيه

مقــابل 6557مليون ننيه عام  2081بنسبة زيادة قدرها ٪ 82.2
ومن أهم املؤشرات ما يلى :
 بلغ امجاىل قيمة املباني الصناعية  8155مليون ننيه عام2084
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