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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة الدقهلية

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك



 2 

2  

 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

ماحاافاظاة يحدهاا ماا الشار  تقع محافظة الدقهلية فى القطاع الشمال الشرقى فى دلتا النيل حول فرع دمياط 

ماحاافاظاة وماا الشاماال الشارقا   البحر األبيض المتوسطوما الشمال  محافظة الغربيةوما الغرب  الشرقية

وعاصمة المحافظة ه  مادياناة  محافظة القليوبيةوما الجنوب  محافظة كفر الشيخوما الشمال الغرب   دمياط

 المنصورة .

 .المساحة:2

تااباالااا الاامااساااحااة الااكاالاايااة لاالاامااحااافااظااة حااوالاا  

% 53.0بما ياااادل حاوالا   2كم 3538.23

 ما مساحة الجمهورية .

                                               .التقسيم اإلداري:3

 مدينة  91تتكوا محافظة الدقهلية ما عدد 

 حى  2مركز وعدد  91وعدد 

 وحدة  محلية قروية  991وعدد 

 قرى  10.و يتباها 

 كفرا ونجاا وعزبة  2522و

 

 

 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة
 

 م تزكالمنص رة 

  م تزكميتكغم 

 م تزكش  ين 

 م تزكدت نس 

 م تزكأجا 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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 البيانات الديموغرافية

  2115% عق  عقام  01مليون نسمة بزيادة تققق م مق   6.5نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% 22مليون نسمة بنسبة  0.5، ويبلغ عدد سكان الحض  حوالي  % 61وتزيد نسبة الذكور بالمحافظة قليال ع  
% تق يبقا ، ويقبقلقغ عقدد ااسق  بقالقمقحقافقظقة 22مليون نسمة بنسبة  4تق يبا أما عدد سكان ال يف فيبلغ حوالي 

 (. 2115أس ة )طبقا إلحصاء عام   0254225

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

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر اإلجمالي إناث ذت ر

 04,742  729,  7 0 0,0 7 م تزكنب وه 772, 27 92 ,70   97,09  م تزكميتكغم 

 0 79,0  9,447 7 9,024 7 قسمكثانكالمنص رة 0,927 2  07,27  7 29,4  م تزكالمنص رة

  729,42 09,272 09 , 7 م تزكتمىكاالمديد 27 ,0 2 472, 2  24,402  م تزكالسنبالوين

  707,00 47,222 02,770 م تزكالمط ية 22 ,007 0 20,2  9 02,2  م تزك لقاس

 727,297  40,70 7 44,2 قسمكميتكغم  792, 02 997,    0 9,9   م تزكأجا

  770,90 20,020 20,224 م تزك نىكعبيد 209,727  772,72 09 ,792 م تزكش  ين

 90,729 40 ,04 00,702 م تزكالجمالية 04 ,202 009, 70 700,290 م تزكطلخا

 24 ,42 27,742 92 , 2 م تزكميتكسلسيل  2 ,272 97 ,720 727,720 م تزكدت نس

 27,909 74 ,2  4,492  م تزكمحلةكدمنة 74 ,90  090, 70   727,2 م تزكالمنزلة

 220,    7,7 20 ,7 قسمكجمصة 02,022   727,27 720,227 قسمكاولكالمنص رة

 722,9,  االجمالى 29,072  70 ,0 7 497, 72 م تزكمنيةكالنص 
7 

 ,040,022 2,4 2,402 

 2102الجهاز الم كزي للتعبئة العامة واإلحصاء                                               الوحدة بالعدد                                                                                                                
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمةك/تمك92  منكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكالدقهليةك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.  7وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

2,2275   2,2275   7  % 2,092 7522    92 

 2102مص  في أرقام                                                                                  الوحدة باالف                                                                                                                 
  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.2

   7  تحبلكمحافظةكالدقهليةكالب تيبكالسادسكوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7974 7994    4   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

3 4 3 4 

2102الكتام اإلحصائي السنوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.0

 2115بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 4 29-02 00-72 70-2 فأقلك0

 272,247 24 ,49  ذت ر
7, 04,47

  
200,2   727,099 

 ,220,77
7 

 079,020 9 24,7  إناث
7, 0 ,72

  
270,7 0 727,909 

 ,022,70
9 

 72 ,2  ,7 2,742 2 اإلجمالي
 ,079,27

  
429,7 9 27 ,007 

0,979,99
0 

2102الكتام اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.2

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

%كوهيكتقب بكمنكالمب سطكالعامكللجمه ريةك70تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
  % .77الذيكيبلغكح اليك

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 97 ,42   70,97 2,097 70,797 ق ةكالعمل

 22,029  72,427 270,  07 ,72 المشبغلين

  27,72 0 2,  0  ,7   7,7 المبعطلين

   2102الكتام 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

   7,7 72  20  02 7 7 07 700 ذت ر

 0  ,7 299 92 000 70 0 70 إناث

 0 2   77 700 0 9 702  7 747 اإلجمالي

  2102الكتام اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك72ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

جماليكمنكإ%(  454 تحبلكالزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشابكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)كح اليك

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك. 7عددكالمشبغلينكفيكمحافظةكالدقهليةكويليهاكتجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تباتك)ك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 0,747  77 2,227 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 0    0  البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 7,227 40 7,070 الصناعاتكالبح يلية

 97 4  9 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 9 7 7 7 7 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 7,070 0  7,07 البشييدكوالبناء

 7,900 729 7,072 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

  7,24 0 7224 النقلكوالبخزين

 07  70 20  خدماتكالغذاءكواإلقامة

 07 79  2 المعل ماتكواالتصاالت

 79 79  0 ال ساطةكالماليةكوالبامين

 0   0 أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 709 2  724 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 09 4 02 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 7,774  0  700 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 0 7,7 740  90 البعليم

 007 04  2   الصحةكوالعملكاالجبماعي

 779 9   9 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 292 7 272 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

  0 2  79 خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

 9   9 أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 72,427 270,  07 ,72 االجمالى
   2102الكتام 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(

 2 2059 27 057 

2102الجهاز الم كزي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 227 27272 4204 9470 9 74 المحافظة

  7922 0 70740 222999  007 0 04 22 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .منطقةكصناعيةكك ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

كعرلرىك9%كك دالكمنك 7حيثكأصبحتكك7   /9   عنكعامكك 7  /77  زادتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك كالرفرقر  كنسربرة كتربرلرغ %ك ريرنرمرا

جنيهاكللرفر دكك24 %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحافظةكمنخفضةكنسبياًك)خطكالفق كالق ميك2 ح اليكك 7  /77  مسب يكالجمه ريةكعنكعامك

 . 7  /77  فيكالشه (كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواالنفاقكواالسبهالكك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-0
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 2782 مزارع الدواجن

 24 مجازر الماشية

 4 مجازر الدواجن
رئاسة مجلس الوزراء –م كز المعلومات ودعم اتخاذ الق ار    

 السياحةك:ك-2
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 0 نجوم 5منشأة 

 0 نجوم 4منشأة 

 2 نجوم 3منشأة 

 8 منشأة نجمتان فأقل

 0 منشأة تحت التصنيف

 00 إجمالي

رئاسة مجلس الوزراء –م كز المعلومات ودعم اتخاذ الق ار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 50 40 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

  50  4 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 79597 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 9527  7 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –م كز المعلومات ودعم اتخاذ الق ار    

 الزراعةك:ك- 
كالرمرحرصر لريرةك90ألفكفدانكتمثلكاألراضيكالقديمةكمنهاكنسبةكح اليكك50 40يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكالدقهليةك %كوإجرمرالريكالرمرسراحرة

 ألفكفدانك.ك9527  7 المحافظةكح اليك



 10 

10  

 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-2

 البليف ناتكالثا بة:ك2-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

020164 20202 5550012 5700121 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مص  في أرقام  

% من  69تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-4

 أط الكالط قك:ك4-7

لىكتعبب كالمحافظةكملبقىكهامكللط قكوي جدكفيكنطاقهاكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإ

  تم.ك7044تم,كتماكيصلكط لكالط قكالف عيةكالم ص فةكالىككك427

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

658 1,766 22222 220 

  2102الكتام اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومت                                                                                                             
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -4

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك7 %كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك2507تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك72%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك2 75فبمثلكنسبةكح اليكك

  2100بيان عام 

 البيان

 1,135 قطاعكعام 117,139 مالتي

 23 تحتكالطلبكورميس 0 ت افان

 74,834 ع  اتكنقل 15,357 أج ة

 11,366 مقط رة 484 أت  يسكعام

 1,084 ج اركزراعي 996 أت  يسكخاص

 0 هيئةكسياسية 115 أت  يسكسياحة

 111,834 م ت سيكل 2,449 أت  يسكرحالت

 2,058 حك مة 264 أت  يسكمدارس

 1,588 محافظة 1,203 تجارىكمؤقت

 - - 0 جمارك

 341,929 الجملة

 %5  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتام اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


