


2016/2015

2014/2013

2018/2017

2017/2016

2.65

11.63

12.60
8.67 مليار جنيه

دار مصر-اإلسكان المتوسط اإلسكان االجتماعي

إجمالي التكاليفإجمالي التكاليف

66.52
مليار جنيه 

6.72
مليار جنيه 

عدد الوحدات عدد الوحدات 

332.60
أل  وحدة

22.39
أل  وحدة

عدد المستفيدين  عدد المستفيدين  

1496.68
أل  مستفيد 

100.76
أل  مستفيد 

(2019–2014)اإلسكان االجتماعي والمتوسط خالل الفترة 

طاة تطوُّر االستخدامات االستثمارية المنفذة في ق
(2017/2018-2013/2014) التشييد والبناء 

(2019-2014)والمرافو خالل الفترة نقلة نوعية في قطاة اإلسكان 
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عدد المدن الجديدة

28
مدينة 

العاصمة : ذكيةت أهموامدينة جديدة 13تم إنشاء

ومدينة أسواناإلدارية الهديدةت مدينة العلمينت 

2018))خالل الفترة الهديدة  – 2014

عدد الوحدات السكنية

867
أل  وحدة

(2018)الجديدةالمدن 

2013/2012

87.10

97.00

2016/ 2015
2015/2014

2014/2013

88.90

91.60

96.30

(2016/2015-2012/2011))في رأس مال المصانع المنتجة خالل الفترة  زيادة

11.4%

رأس مال المصانع المنتجة بالمدن العمرانية الجديدةتطوُّر 
(2012/2011-2016/2015.)

(مليار جنيه)

2012/ 2011
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عدد المصانع المنتجة بالمدن العمرانية الجديدة تطوُّر 

(2013/2012-2018/2017.)

7558
مصنعًا

2013/2012

9048
مصنعًا

2018/2017
ع الزيادة في عدد المصاننسبة 

-2013/2012)المنتجة خالل الفترة 
2018/2017  .)

19.7%

(2018)الجديدةالمدن 

عدد المصانس بالمدن الهديدة

90485878

المنتجة  تحت اإلنشاء

مصنس
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آمنةغير منطقة 192تم القضاء على 

نسبة السكان في المناطو غير اآلمنة 

2019إلجمالي السكان بالجمهورية عام 

1.08%

وحدة ألف 262تم إنشاء 

سكنية

(2014/2013)

364
347

351
294

172

منطقة 

خالل الفترة

(2014/2013-2019/2018)

(  2018)اآلمنةالمناطو غير 

(2015/2014)

(2016/2015)

(2017/2016)

(2019/2018)

(2018/2019-2013/2014)عدد المناطو غير اآلمنة خالل الفترة تطوُّر 
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مياه الشرب 



كمية المياهمتوسط

(  2018/ 2017)المنتجة 

23976.14
يو / 3أل   

ية متوسط كمية المياه النق
(2018/ 2017)المباعة 

16844.38
يو / 3أل   

عدد محطات تحلية المياه 
(2018/2019)عام

44
محطة

(التعداد)الشرب عدد األسر المتصلة بمياه 

23455.1
أل  أسرة

لي نسبة الفاقد الك
من مياه الشرب

29.1%

662
646

630
613

597

2014 2015 2016 2017 2018

مياه الشرب احتياجات مصر من إجمالي تطوُّر 
(2018-2014)خالل الفترة 

مياهالالفرد السنوي من تطوُّر متوسط نصيب 
(2014-2018.)

10

10.6
10.8 10.7 11

2014 2015 2016 2017 2018

فرد/ 3مليار 

فرد/ سنة/3 

(2018)مياه الشرب 
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ريف

عن راضين غير من المواطنين % 69.60هناك 

2018قيمة فواتير المياه عام 

عن درجة راضين غير من المواطنين % 51.90هناك

2018نقاء المياه عام 

حضركلي

98%100%97%
90.8

1.4

3.4 2.8 1.6

مواسير مياه بالمنزل طلمبة حنفية عامة عربية نقل أخري 

2018نسبة مصادر مياه الشرب للمواطنين عام

(.2019-2018)نسبة تغطية مياه الشرب في عام
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(2018/2017)الصرف الصحي 

14.30

2013 /2012

9.00

10.10

9.50

11.10

(مليار جنيه)

عدد محطات معالجة 
الصرف الصحي

404
(محطة)

عدد األسر المتصلة 
بالصرف الصحي 

23.5
(أسرةمليون )

(يوم/ 3ألف م)محطات معالجة الصرف الصحي 

13267.8010812.42

الطاقة  الفعلية الطاقة  التصميمية

(2017/ 2016-2012 /2013)اإلنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي تطوُّر 

2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2017/ 2016
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