
 1 

1  

 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة البحيرة

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة البحيرة في غرب الدلتا ويحدها شماالً البحر االبيض المتوسط وجنوباً محافظة المنووفويوة وشور واً 

 فرع رشيد وغرباً محافظة األسكندرية، وعاصمة المحافظة هي مدينة دمنهور .

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .9900بما يعادل حوالي 2كم 9826تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 مدينة  51تتكون محافظة البحيرة من عدد 

 وحدة محلية  روية  48وعدد  

  رية  894يتبعها 

 كفرا ونجعا وعزبة  8505و

 

 

 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة

 م تزكدمنه ر 

 م تزكا  كالمطاطي ك 

 م تزكايباىكالبارود 

 م تزكرشيد 

 قسمكتف كالدوار 

 م تزكوادىكالنط ون 

 قسمكغ بكالن  ارية 
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 البيانات الديموغرافية

وتزيد نسبببة   2112% عن عام  .0مليون نسمة بزيادة  24.2نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% تقريبا أما 01مليون نسمة بنسبة  0011، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   %20الذكور بالمحافظة قليال عن 

% تبقبريبببا ، ويبببلبغ عبدد احسبر ببالبمبحبافبظبة   10مليون نسمة ببنبسبببة  012.عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (. 2112أسرة )طبقا إلحصاء عام  041.0.0

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

 المحافظة
  7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 813,831 783,831 140,100 قسم دمنهور

 503,744 246,492 257,252 مركز دمنهور

 450,299 217,038 233,261 مركز ابو المطامير

 467,698 229,409 238,289 مركز ابو حمص

 347,764 168,750 179,014 مركز الدلنجات

 251,758 124,038 127,720 مركز المحمودية

 432,199 210,882 221,317 مركز ايتاى البارود

 226,560 110,047 116,513 مركز حوش عيسى

 220,894 108,710 112,184 مركز رشيد

 258,727 126,297 132,430 مركز شبراخيت

 299,728 146,631 153,097 قسم كفر الدوار

 596,682 289,171 307,511 مركز كفر الدوار

 452,508 221,478 231,030 مركز كوم حمادة

 82,246 38,177 44,069 مركز وادى النطرون

 148,816 73,860 74,956 مركز الرحمانية

 173,674 83,645 90,029 مركز ادكو

 44,762 20,659 24,103 قسم غرب النوبارية

 178,929 85,476 93,453 مركز بدر

 5,415,375 2,639,047 2,776,328 االجمالى

 2102كزي للتعبئة العامة واإلحصاء لمرالوحدة بالعدد                                                                                                        الجهاز ا

 

 



 4 

4  

 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمةك/تمك7701فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكالبحي ةك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.64وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 .210بيان عام 

 البيانك
المساحةكالكليةك

  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

00. 48   606078   6181% 10146  8144 78 66 

   2102مصر في أرقام                                                                      الوحدة باحلف                                                                                                                 

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.7

   7  تحبلكمحافظةكالبحي ةكالب تيبكالثانىكعش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

70.4 7004    4   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

5 5 4 5 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.6

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 4 10-61 66-71 76-1 فأقلك6

 2,433,877 130,085 298,692 1,253,227 500,311 251,562 ذت ر

 2,313,469 119,190 278,119 1,209,967 467,999 238,194 إناث

 4,747,346 249,275 576,811 2,463,194 968,310 489,756 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.1

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

%كوهيكتقلك درجةكملح ظةكعنكالمب سطكالعامك10تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
  % ...للجمه ريةكالذيكيبلغكح اليك

  2101بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 265,291 22,033 7,470 14,563 ق ةكالعمل

 233,459 20,632 6,759 13,873 المشبغلين

 31,832 1,401 711 690 المبعطلين

   .210الكتاب 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

 998 230 24 429 96 15 204 ذت ر

 887 296 46 464 12 2 67 إناث

 1885 526 70 893 108 17 271 اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك71ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

ك كالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)كح اليك %ك(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكمحافظةكالبحي ةك58.47تحبلكالزراعةكوالصيد

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.4801ويليهاكتجارةكالجملةكوالبجزئةك)كح الىك

 2101بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك
 7707.1 1776 17 40 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

  7    7 البعدينكواسبغاللكالمحاج 
 70767 .77 1  70 الصناعاتكالبح يلية

  7  76 .7  إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء
 760 0  76 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 04 70   04 70 البشييدكوالبناء
   706 0   70707 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 .00  7 044 النقلكوالبخزين
 1     7   خدماتكالغذاءكواإلقامة
  1  7  6 المعل ماتكواالتصاالت
 10  7 60 ال ساطةكالماليةكوالبامين
       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 741  7 711 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة
 14   16 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 .0 70 707 1 77 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي
  7 70 ..6 066 البعليم

 7.0  1  770 الصحةكوالعملكاالجبماعي
 66 0 70 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 1 6   1 6 أنشطةكالخدماتكاألخ ى
 66 1 70 خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية
       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 0166   40417 770.07 االجمالى
   .210الكتاب 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(

2122242 .11241 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 7 0 0 .16 67  7 .77.1 061 المحافظة

  7017 0 70.40 177000  067 0 64 77 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
. مناطقكصناعيةكوهىكوادىكالنط ونكوصح اءكالب سيلىكوالن  اريةكالجديدةكوادت ك6ي جدك المحافظةك   

  - نسبةكالفق اءك:-
 

%كوهىكتقب بكمرنك6 %ك دالكمنك7 حيثكأصبحتكك.   /0   عنكعامكك 7  /77  حدثكتحسنكمحدودكفىكنسبةكالفق كفىكالمحافظةكعامك

كوفرقراًكك14 %كك)خطكالفق كالق مريك1 البىكتبلغكح اليكك 7  /77  نسبةكالفق كعلىكمسب يكالجمه ريةكعنكعامك كفريكالشرهر ( كلرلرفر د جرنريرهرا

 . 7  /77  لبياناتك حثكالدخلكواالنفاقكواالسبهالكك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-6
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 7461 مزارع الدواجن

 88 مجازر الماشية

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

 السياحةك:ك-1
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 0 نجوم 5منشأة 

 0 نجوم 4منشأة 

 1 نجوم 3منشأة 

 1 منشأة نجمتان فأقل

 0 منشأة تحت التصنيف

 2 إجمالي

رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 7810 74 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 44807. إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 ..0148 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 0811 0 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريكك7810 74يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكالبحي ةكك كمرحرصر لريرة ألرفكك0811 0ألفكفدانكتلهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمساحة

 فدانك.
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-1

 البليف ناتكالثا بة:ك1-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

15,115 4,941 272,462 292,518 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

% من  18تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-4

 أط الكالط قك:ك4-7

تم,كوعلىكرأسهاكك  76ي جدكفىكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك   7ط يقكمص كاسكندريةكالصح اوى,كتماكيزيدكط لكالط قكالف عيةكالم ص فةكعنك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

1420 40004 40424 214 

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -4

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكفبمثلكك0%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك1 78تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليكك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك 7%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك487نسبةكح اليكك

  2101بيان عام 

 البيان

 70707 قطاعكعام 600441 مالتي

 70 تحتكالطلبكورميس   ت افان

  47011 ع  اتكنقل 4 .0 7 أج ة

   707 مقط رة 617 أت  يسكعام

 40 0  ج اركزراعي  64 أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية   أت  يسكسياحة

 0006 7 م ت سيكل  70 أت  يسكرحالت

 ..700 حك مة 66 أت  يسكمدارس

   700 محافظة .74 تجارىكمؤقت

 - -   جمارك

 0700 70 الجملةك

 %86   النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  .210الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


