
 1 

1  

 البيانات االسترشادية 
 يةشرقلمحافظة ال

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة الشرقية شرق الدلتا ويحدها من الشمال بحيرة المنزلة، ومن الجنوب محححافحظحتحل الحقح حيحوبحيحة 

والقاهرة، ومن الشرق محافظة اإلسماعي ية، ويحدها من الغرب محافظة الغربية، وعاصمة المحافظة هي 

 مدينة الزقازيق 

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .05.0بما يعادل حوالي  2كم   4911تب غ المساحة الك ية ل محافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 مدينة  .5تتكون محافظة الشرقية عدد 

 أحياء  2مراكز وعدد  51وعدد 

 وحدة  مح ية قروية  69وعدد 

 قرية  404و يتبعها 

 كفرا ونجعا وعزبة  1156و

 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة
 

 م تزكالزقازيق 

 م تزكفاق س 

  م تزكتف كصق 

 م تزكمنياكالقمح 

 قسمكالصالحية 

 قسمكالقنايات 

 قسمكالق ين 
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 البيانات الديموغرافية

وتزيد نسبة   2111% عن عام  1..0مليون نسمة بزيادة  1.0نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% تقريبببا امبا .2مليون نسمة بنسبة  0.1، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   %10الذكور بالمحافظة قليال عن 

 0210112% تقريبا ، ويبلغ عدد األسر بالمحافبظبة 11مليون نسمة بنسبة  1.1عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (. 2111اسرة )طبقا إلحصاء عام 

 عــددكالسكــانك:كك.7
  فيما يلي البيانات التفصيلية للتوزيع السكاني وفقا للتقسيم اإلداري لمحافظة البحيرة

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر اإلجمالي إناث ذت ر

7 7573 053,57 053,50 قسمكاولكالزقازيق
7 

 2 37 50 22 023  7  3 2  م تزكفاق س

727377 2,3750 273,55 قسمكثانكالزقازيق
  

 ,72300  7 732 7  325, 7 م تزكتف كصق 

 ,003, م تزكالزقازيق
2 

,5,35 
2 

0,7375
2 

 , ,3 5, 703570, 02 53,, م تزكمنياكالقمح

,37,   م تزكا  كحماد
5 

72 32 
, 

,2,3,,
2 

 77 3,,  77,32,5 2 77237 م تزكههيا

 72730 م تزكا  كتبي 
2 

70037 
5 

,, 377
7 

 ,3,5 72 223002 2,3500 م تزكمشب لكالس ق

2,3,0  م تزكالحسينية
  

 073,0
5 

5,0307
5 

  , 7773 ,3,0 0 0,3252 م تزكاال  اهيمية

 0  553 7 037  ,0322  قسمكالقنايات ,,737  23225 773777 قسمكالصالحية

 7232, م تزك لبيس
, 

, 2322
  

,023,2
, 

 7223557   2035 72 3  7 م تزكاوالدكصق 

 0,3272  7 3,, 03,02, قسمكالق ين 2  03, 23222   0377, قسمكاولكمدينةكعش ةكرمضان

 530   م تزكدي بكنجم
7 

72,35 
0 

,223  
2 

قسمكثانكمدينةكعش ةك
 رمضان

77375, ,53,02 0,32,7 

73,2 37, االجمالى 55 2,3  ,7,37 ,2 7,3 قسمكفاق س
  

 32,,3252 ,3 273 72 

 2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء                                                       الوحدة بالعدد                                                                                                                
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمةك/تمك75 7فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكالش قيةك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.20وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

732779   730,79,  20% 6,242 1.271 1.310 

 2102مصر في ارقام                                                                                  الوحدة باأللف                                                                                                                 
  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.,

    7  تحبلكمحافظةكالش قيةكالب تيبكالثالثكوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

722, 722,    ,   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

4 3 2 3 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي     

3 
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.7

 2111بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك , 52-75 77-75 77-5 فأقلك7

5 307,3  ,7723,2 ,,,23 ,375 ,,73  5223,2 53,50 , ذت ر

0302 ,3   ,77037 27 223 7 23 ,73 ,372,,5 5, 3 2  إناث

7 53,573 , 2037  23757 ,,37 3,0  ,350 ,737   52537 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.5

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

  %كوهيكمساويةكللمب سطكالعامكللجمه ريةك.22تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
 

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 265,291 18,029 3,335 14,694 ق ةكالعمل

 233,459 16,186 2,801 13,385 المشبغلين

 31,832 1,843 534 1,309 المبعطلين

   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                             الوحدة بالمائة                                                                                                                
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالمبعطلينكطبقاًكللحالةكالبعليميةكوالن ع: 2.5

تماكه كواضحكمنكال سمكالبيانيكفانكنسبكالمبعطلينكتزدادكفيكتلكمنكالمؤهالتكالمب سطةكوالمؤهالتكالجامعيةكوف قكالجامعيةك
 س اءكذت ركأوكإناث

  2100بيان عام

 يق أكويكبب أمي البيان
أقلكمنك
 المب سط

 مؤهلكمب سط

مؤهلكف قك
المب سطكأوك
أقلكمنك
 الجامعي

مؤهلكجامعيك
وف قك
 الجامعي

 اإلجمالي

 1,509 328 30 665 245 86 155 ذت ر

 1,175 408 34 696 21 5 11 إناث

 2684 736 64 1361 266 91 166 اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك75ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

%ك(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكمحافظةكالش قيةكويليهاكك36تحبلكالزراعةكوالصيدكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)كح اليكك

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك. 7البعليمكك)ك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 5,159 947 4,212 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 16 0 16 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 2,202 80 2,122 الصناعاتكالبح يلية

 165 5 160 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 90 2 88 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 1,329 2 1,327 البشييدكوالبناء

 1,508 153 1,355 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 1,158 18 1140 النقلكوالبخزين

 289 5 284 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 40 0 40 المعل ماتكواالتصاالت

 60 9 51 ال ساطةكالماليةكوالبامين

 5 0 5 أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 153 21 132 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 65 0 65 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 1,421 241 1180 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 2,111 978 1133 البعليم

 411 211 200 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 49 14 35 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 578 7 571 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

 81 46 35 خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

 0 0 0 المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

 0 0 0 أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 16,890 2,739 14,151 االجمالى
   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات اإلقتصادية

 مسب ىكالمعيشة:كك-7
  - مب سطكالدخلكالسن يك:ك-

 

 

  2100 -2101بيان عام 

 البيان
 مب سطكنصيبكالف دكمنكالدخلكالسن يك) الجنيه( مب سطكالدخلكالسن يكلألس ةك) الجنيه(

 ,7229  57, 9  

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 777  2 ,,5  7 ,0, 25, ,7  27, المحافظة

  ,725 0 702,0 222,,5  077 0 ,7 ,, إجمالي الجمهورية

 2102الهيئة العامة للتنمية الصناعية                                                       )قيمة االنتاج،التكاليف االستثمارية،االجور( بالمليون جنيه                                                                     

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .مناطقكصناعيةكك,ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 ينماككك2   /2   %كعنكعامك72%كك دالكمنك 7حيثكأصبحتككك 7  /77  حدثكتحسنكملح ظكفىكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك

ك,5 %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحافظةكمنخفضةك)خطكالفق كالق ميك5 ح اليكك 7  /77  تبلغكنسبةكالفق كعلىكمسب يكالجمه ريةكعنكعامك
 . 7  /77  جنيهاكللف دكفيكالشه (كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواالنفاقكواالسبهالكك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-7
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 72 7 مزارع الدواجن

    مجازر الماشية

 70 مجازر الدواجن
  رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

 السياحةك:ك-5
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 0 نجوم 5منشأة 

 0 نجوم 4منشأة 

 0 نجوم 3منشأة 

 1 منشأة نجمتان فأقل

 3 منشأة تحت التصنيف

 4 إجمالي

رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 9,2 25 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 ,95,,0 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 ,2292 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 752,972 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريكك9,2 25يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكالش قيةكح اليكك ك752,972ألفكفدانكتلهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمساحةكمحص لية

 ألفكفدانك.



 10 

10  

 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-5

 البليف ناتكالثا بة:ك5-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

20511. 15110 1005121 12151.0 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في ارقام  

% من  33تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-,

 أط الكالط قك:ك7-,

تم,كتماكيصلكط لكك7 0ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىكك

  تم.ك77,,الط قكالف عيةكالم ص فةكالىك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

111 3,344 44044 24214 

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -,

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك,7%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك950 تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك77%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك,095فبمثلكنسبةكح اليكك

  2100بيان عام 

 البيان

 683 قطاعكعام 86,247 مالتي

 7 تحتكالطلبكورميس 11 ت افان

 70,499 ع  اتكنقل 13,970 أج ة

 3,838 مقط رة 2,483 أت  يسكعام

 2,198 ج اركزراعي 3,722 أت  يسكخاص

 0 هيئةكسياسية 441 أت  يسكسياحة

 86,603 م ت سيكل 2,355 أت  يسكرحالت

 2,588 حك مة 494 أت  يسكمدارس

 3,855 محافظة 770 تجارىكمؤقت

 - - 0 جمارك

 280,764 الجملة

 %4.02  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


