 %73.1زيادة يف عدد الوحدات سكنية منفذة بواسطة الدولة
عام 2021/2020
اصــدر اجلهـاز املركزي للتعبئـة العامـة واإلحصاء اليـوم املوافـق  " 2022/ /نشرة اإلسكان
فى مصر" خالل عام  2021 / 2020وأهم مؤشراتها مايلى:
امجاىل الوحدات السكنية املنفذة :
-

-

بلغ امجاىل عـدد الوحدات السكنية املنفـــذة  336.3ألـــف وحــــدة عـــام  2021/2020باستثمارات قدرهــا
 150مليار جنيه مقابـل  194.2ألف وحدة عام  2020/2019باستثمارات قدرهـا  79مليار جنيه بنسبة ارتفاع يف
الوحدات قدرها  ٪73.1واالستثمارات قدرها . ٪90.1
جاء اإلسكان اإلقتصادى فى املرتبة األولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد  169.1ألف وحدة بنسبة قدرها %50.3
يليــه اإلسكـان املتوســط بعـــدد  123.7ألف وحدة بنسبة قدرها  %36.8ويليـه اإلسكــان فوق املتوســط
بعـدد  17.1ألف وحدة بنسبة قدرها  , %5.1ثم اإلسكان الفاخر بعدد  26.3اًلف وحدة بنسبة قدرها %7.8
من اإلمجالي العام عام. 2021/2020

أوال  :الوحدات السكنية املنفذة بواسطة القطاع ( احلكومى/العام/أعمال عام ):
-

مت تنفيذ عدد  166.5ألف وحدة بواسطة القطاع ( احلكومي/العام /أعمال عام) عام 2021/2020بنسبة %49.5
من اإلمجالي العام مقابل  85ألف وحدة عام  2020/2019بنسبة ارتفاع قدرها . %96

-

جاء اإلسكان اإلقتصادى فى املرتبة االوىل طبقا لنوعية البناء بعدد  104.7ألف وحدة بنسبة  %62.9يليه
اإلسكان املتوسط بعدد 47.7ألف وحدة بنسبة  , %28.6ثم اإلسكان الفاخر بعدد  14.1الف وحدة بنسبة
%8.5من امجالي القطاع (احلكومى/العام/أعمال عام ).

-

جـاءت حمافظــة القاهرة فى املرتبــة االولــى بعـدد 70.6ألـف وحــدة بنسبـة  % 42.4يليهـا حمافظـة اجليزة
بعدد  38.8ألف وحدة بنسبة  %23.3وحمافظة اسيوط فى املرتبة االخرية بعدد  48وحدة بنسبة  %0.03من إمجالي
(القطاع احلكومى/العام/أعمال عام).

ثانيا  :الوحدات السكنية املنفذة بواسطة القطاع اخلاص :
-

مت تنفيذ عدد  169.8ألف وحدة بواسطة القطاع اخلاص عام  2021/2020بنسبة  %50.5من االمجاىل العام مقابل
 109.3ألف وحدة عام  2020/2019بنسبة ارتفاع قدرها . % 55.4

-

جاء اإلسكان االقتصادي فى املرتبة االوىل طبقا لنوعية البناء بعدد  64.4ألف وحدة بنسبة  %37.9يلية اإلسكان
املتوسط بعدد  76.0ألف وحدة بنسبة  %44.8ثم اإلسكان فوق املتوسط بعدد  17.1ألف وحدة بنسبة  %10.1ثم
اإلسكان الفاخر بعدد  12.2الف وحدة بنسبة  %7.2من إمجالي القطاع اخلاص .

 جــاءت حمافظــة القاهرة فـى املرتبــة االولــى بعــدد  42.4ألف وحدة بنسبة  %24.9يليها حمافظة املنوفية بعدد 25ألف وحدة بنسبة  %14.7وحمافظة البحرية فى املرتبة األخرية بعدد  100وحدة بنسبة قدرها  % 0.06من إمجالي
القطاع اخلاص .
مشروع االسكان االجتماعى ( املليون وحدة )
بلغ امجالــى عـدد الوحدات السكنية املنفذة مبشروع اإلسكــان اإلجتماعــى ( املليون وحدة ) 453.6الف وحدة منفذ
منهم  78.4ألف وحدة عـام  2021/2020نفذ منها اجلهاز املركزى للتعمري  1.3ألف وحدة بنسبة  ٪1.7بإستثمارات قدرها
 180.0مليون جنيه  ,مديريات اإلسكان  12.2ألف وحدة بنسبة  ٪15.5باستثمارات قدرها  1827.8مليون جنيه ,هيئة
اجملتمعات العمرانية اجلديدة  64.9ألف وحدة بنسبة  ٪82.8باستثمارات قدرها  13389.2مليون جنيه .
مشروع دار مصر ( اإلسكان املتوسط ):
بلغ عدد الوحدات املنفذة مبشروع إسكان دار مصر( اإلسكان املتوسط )  37.7ألف وحدة باملدن اجلديدة منفذ منهــم 9000
وحدة عام , 2021/2020كان أكرب عدد وحـدات منفـذة مبدينـة القاهرة اجلديدة حيــث بلــغ  6096وحـدة بنسبة ٪67.7
وأقل عـدد وحدات مبدينة الشروق حيث بلغ  144وحدة بنسبة  ٪1.6من اإلمجاىل .
مشروع سكن مصر ( اإلسكان املتوسط ):
بلغ عدد الوحدات املنفذة مبشروع سكن مصر ( اإلسكان املتوسط)  37.9الف وحدة منفذ منهم  32.7الف وحدة
عام  , 2021/2020كان أكرب عدد وحدات منفذه مبدينة السادس من اكتوبر حيث بلغ 14.4الف وحـدة بنسبة ٪44.1
وأقل عـدد وحدات مبدينة الشروق حيث بلغ  576وحدة بنسبة  ٪1.8من اإلمجالي .
مشروع الطابع احلديث (اإلسكان املتوسط):
بلغ عدد الوحدات املنفذة مبشروع الطابع احلديث ( اإلسكان املتوسط)  6872وحدة منفذ منهم  2496وحدة عام , 2021/2020
كان أكرب عدد وحدات منفذه مبدينة حدائق اكتوبر حيث بلغ  2496وحـدة بنسبة  ٪ 36.3من اإلمجالي .
مشروع جنه مصر (اإلسكان الفاخر):
بلغ عـدد الوحــدات املنفــذة مبشروع جنـــة مصر ( إسكان فاخر)  15الف وحدة باملدن اجلديدة منفذ منهم  9480وحــدة
عام , 2021/2020كان أكرب عدد وحـدات منفـذة مبدينـة القاهرة اجلديدة حيث بلغ  8184وحـدة بنسبة  ٪86.3وأقل
عـدد وحدات مبدينة دمياط اجلديدة حيث بلغ  120وحدة بنسبة  ٪1.3من اإلمجاىل عام .2021/2020
املشروعات التى متت باملدن اجلديدة حتت اشراف هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة
بلغ امجـــالي عدد الوحــدات املنفذه  3921وحدة بالعاصمة اإلداريــة اجلديــدة و املنصورة اجلديــدة بإستثمارات قدرها
 25مليون جنيه ,العلمني اجلديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها12.6مليون جنيه عام .2021/2020
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