 ٪13.9اخنفاض فى قيمة ما مت تنفيذه من عمليات فى قطاع التشييد والبناء
لشركات القطاع العام /األعما العام عام 0230/0233
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء اليـــوم

املواف

 0231 /النشرة السنوية إلحصاء التشييد والبناء لشركات

/

القطاع العام /األعما العام عام . 0230/0233
نظراً ملا متر به البالد من أحوا أقتصادية غري مستقرة أدى ذلك اىل إخنفاض فى أداء قطاع التشييد والبناء خاصـة فـى

القطـاع

العام /األعما العام .
ومن أهم املؤشرات ما يلى :
 بلــغ امجاىل قيمة ما مت تنفيذه من عمليات بواسطة شركات

القطاع

العام  /األعما العام 34.88مليـارجنيه عـام 0230/0233مقابــل 03.39مليـار

ما مت تنفيذة من أعما بواسطة شركات
األعما العام
القطاع العام /
600

جنيه عام  0233/0232بنسبة إخنفاض قدرها . ٪13.9

500

مقابل.32مليون جنيه عام  0233/0232بنسبة اخنفـاض قـدرها  ٪ 39.2وبلـغ

300

امجاىل قيمة املبانى الصـيية  089مليـون جنيـه عـام  0230/0233مقابـل 1.1

200

2012/2011
بلـغ امجـاىل
مليون جنيه عـام  0233/0232بنسبة اخنفاض قدرها  ٪38.3كما

100

2011/2010

قيمة املبانص التعليمية 498مليون جنيه عام  0230/0233مقابـل
جنيه عام  0233/0232بنسبة اخنفاض قدرها .٪4.4

.03مليـون
المباني
التعليمية

0
المباني
الصحية

 بلغ امجاىل قيمة حمطات وشبكات املياه اليت مت تنفيذها بواسطة شركات

المباني
الصناعية

ما مت تنفيذة من حمطات وشبكات بواسطة
شركات القطاع العام  /األعما العام

0230/0233

مقابل  838مليون جنيه عام  0233/0232بنسبة اخنفـاض قدرهــا .٪42.4

 بلغ امجاىل قيـمة حمطات وشبكات اجملاري3.08مليار جنيه عـام
0230/0233مقابل4.82مليار جنيه عـــــــام0233/0232بنســـبة اخنفاض

5000
4000

مقابل4.80مليارجنيه عام0233/0232بنسبة اخنفاض قدرها.٪10.3

 بلغ إمجاىل قيمة حمطات وشبكات الكهرباء4.8مليون جنيه عام 0230/0233

6000

3000
2011/2010

2000

2012/2011

1000
محطات و شبكات محطات و شبكات محطات و شبكات
المياه
الكهرباء
المجاري

قدرها .٪ 1..8
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القيمة بالمليون جنيه

القطاع

العام/األعما

العام1.0.مليار

جنيه

عام

القيمة بالمليون جنيه

 بلــغ امجــاىل قيمــة املبــانص الصــناعية 431مليـــون جنيــه عــام 0230/0233
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