مبناسبة اليوم العاملي لإلسكان
اإلسكان االقتصادي يف املرتبة االولي طبقاً لنوعية البناء
بنسبة  %52من امجالي الوحدات املنفذة عام 2018/2017
أصــدر اجلهـاز املركزي للتعبئـة العامـة واإلحصاء اليـوم األثنني املوافـق 2019 /10 / 7
بياناً صحفي ًا مبناسبة اليوم العاملى لإلسكان  ،والذى أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم اإلثنني
األول من شهر أكتوبر سنوياً  ،ويهدف إىل امكانية احلصول علي سكن مناسب وهو أحد حقوق االنسان
االساسية ,كما يهدف إلي تذكري العامل باملسؤلية املشرتكة لتوفري سكن لألجيال القادمه
ومن أهم املؤشرات اآلتى:
•

إمجاىل الوحدات السكنية املنفذة :

 بلـغ إمجالــى عـدد الوحدات السكنيـةاملنفذة  326,3ألف وحـدة ام 2018/2017
باستثمارات قدرهـا  106,9مليـار جنيه
مقابل

317,2

ألف

وحدة

عام

 2017/2016باستثمارات قدرها 91,8
مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها
 ٪ 2,9واالستثمارات قدرها . ٪16,4
 جاء اإلسكان اإلقتصادى فى املرتبة األولــىطبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد  169,8ألف
وحدة بنسبة قدرها  %52,0يليــه اإلسكـان
املتوســط بعـــدد  118,5ألف وحدة بنسبة
قدرها  %36,3ويليـه اإلسكــان فوق
املتوســط بعـدد  31ألف وحدة بنسبة قدرها  , %9,5ثم اإلسكان الفاخر بعدد  7اًالف وحدة بنسبة قدرها %2,1
من اإلمجاىل العام عام . 2018/2017

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

مت تنفيذ عدد  105,1ألف وحدة بواسطة القطاع ( احلكومى/العام /أعمال عام) عااام  2018/2017بن ساابة

 %32,2من االمجاىل العام مقابل  100,5ألف وحدة عام  2017/2016بنسبة زيادة قدرها . %4,5

 جاء اإلسكان اإلقتصادى فى املرتبة االوىل طبقا لنوعية البناء بعدد  89,4ألف وحدة بنسبة  %85,1يليه اإلسكاناملتوسط بعدد  15ألف وحدة بنسبة  , %14,3اإل سااكان فااوق املتو سااط ب عاادد  508و حاادة بن ساابة  %0,5ثاام ماان ف
التكاليف بعدد  142وحدة بنسبة  % 0,1من امجالي القطاعني .
 جـاءت حمافظــة اجليزة فى املرتبــة االولــى بعـدد  30,6ألـف وح ـااـدة بنس ابـة  %29,1يلي هااـا حماف ظااـة ال قاااهرةبعدد  19,6ألف وحدة بنسبة  %18,7وحمافظة بين سويف فى املرت بااة اال خاارية ب عاادد  20و حاادة بن ساابة  %0,02ماان
إمجاىل القطاعني .

• الوحدات السكنية املنفذة بواسطة القطاع اخلاص :
سبة  %67,8ماان اال مجاااىل ال عااام
 مت تنفيذ عدد  221,2ألف وحدة بواسطة الق طاااع ا خلاااص عااام  2018/2017بن امقابل  216,6ألف وحدة عام  2017/2016بنسبة زيادة قدرها . %2,1
 جاء اإلسكان املتوسط فى املرتبة االوىل طبقا لنوعية البناء بعدد  103,4ألف وحدة بنسبة  %46,8يلية اإلسكاناإلقتصادى بعدد  80,4ألف وحدة بن ساابة  %36,3ثاام اإل سااكان فااوق املتو سااط ب عاادد  30,4أ لااف و حاادة بن ساابة
 %13,8ثم اإلسكان الفاخر بعدد  7اًالف وحدة بنسبة  %3,1من إمجاىل القطاع اخلاص .
جــاءت حمافظــة املنوفية فـى املرتبــة االولــى بعــدد  65,6ألف وحدة بنسبة  %29,7يليها حمافظة اجليزة
بعدد  24,5ألف وحدة بنسبة  %11,1وحمافظة الفيوم فى املرتبة األ خاارية ب عاادد  426و حاادة بن ساابة قاادرها % 0,2
من إمجالي القطاع اخلاص .
• مشروع االسكان االجتماعى ( املليون وحدة )
 بلـغ إمجالــى عـدد الوحدات السكنية املنفذة مبشروع اإلسكــان اإلجتماعــى ( املليون وحدة )  82,1ألف وحدةعام  2018/2017نفذ ت منها هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة  69,7ألف وحدة بن ساابة  ، ٪84,9مااديريات
اإلسكان  10,1ألف وحدة بنسبة  , ٪12,3اجلهاز املركزى للتعمري  2,3ألف وحدة بن ساابة  ، ٪2,8يااىتى أ كارب
عدد وحدات منفذه مبحافظـة اجليزة حيـث بلغت  27,3ألف وحدة بنسبة قدرها  ٪33,3وأقل عدد وحدات منفذة
مبحافظة الوادي اجلديد بعدد  48وحــدة بنسبة  ٪0,1من اإلمجاىل .
• مشروع دار مصر ( اإلسكان املتوسط ):
 بلغ عدد الوحدات املنفذة مبشروع إسكان دار مصر( اإلسكان املتوسط )  13ألف وحدة عام  2018/ 2017وكانأكرب عدد وحـدات منفـذة مبدينـة دميـاط اجلديـدة حيث بلغ  3,5ألف وحـدة بنسبة  ٪27,0وأقل عـدد و حاادات
مبدينة الشيخ زايد حيث بلغ  24وحدة بنسبة  ٪0,2من اإلمجاىل.
• مشروع سكن مصر ( اإلسكان املتوسط ):
 بلغ عدد الوحدات املنفذة مبشروع سكن مصر ( اإلسكان املتوسط )  612وحدة مت تنفيذها مبدينة توشكي بينمابلغ عدد الوحدات اجلاري تنفيذها  51,5الف وحدة ويبلغ اكرب عدد وحدات جاري تنفيذها مبدينة القاهرة اجلديدة
 17,3ألف وحدة بنسبة  ٪ 33,6وأقل وحدات مبدينة غرب قنا حيث يبلغ  720وحدة بنسبة  ٪1,4ماان ا مجااالي
الوحدات اجلاري تنفيذها عام .2018/2017
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