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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة أسيوط

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة أسيوط فى فى اقليم وسط الصعيد وهي تقع بين مرتفعين جبليين حيث يحدها شماال محافظة المنيا 

 ويحدها غربا جبل اسيوط الغربى وشرقاً جبل اسيوط الشرقى والبحر االحمر وجنوباً محافظة سوهاج.

 وعاصمة المحافظة هي مدينة أسيوط .

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .0327بما يعادل حوالي  2كم02731تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 تتكون محافظة أسيوط من 

 مدينة 00مراكز وعدد  00عدد 

 وحدة محلية 66أحياء وعدد  3وعدد 

 كفر ونجع وعزبة 841قرية وعدد  081وعدد 

 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة
 

 م تزكمنفل ط 

 م تزكاسي ط 

 م تزكا ن ب 

 م تزكالبدارى 

 م تزكالق صية 

 قسمكاولكاسي ط 

 قسمكثانكاسي ط 
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 البيانات الديموغرافية

وتززيزد   2112% عن عام  03مليون نسمة بزيادة نحو  59.3نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% 2293مليون نسمة بنسبزة  0913، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   % 30نسبة الذكور بالمحافظة قليال عن 

% تقريبا ، ويبلغ عدد األسر بالمحافزظزة   5593مليون نسمة بنسبة  .59تقريبا أما عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (. 2112أسرة )طبقا إلحصاء عام  223322

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

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

    ,15  5,120 7 4,911 7 قسمكاولكاسي ط
 0 745,0 944, 4 1  ,7 7 قسمكثانكاسي ط
 5  ,911 1 5,7   41 ,51  م تزكاسي ط
 594,095 02 , 70 700,220 م تزكا ن ب
 15 ,5 5 4  ,792 9 712,1 م تزكا  كتيج
 91,927   2 ,774 2,544 7 م تزكالبدارى

 719,907  02,11 7 00,2 م تزكساحلكسليم
 115,  7 9 11,1 04 , 2 م تزكالغنايم
  975,92 5 4,9   14 ,9   م تزكالق صية
 909, 15  0 , 2  9  , 0  م تزكدي وط
 709,752 1 19,9 1 14,0 م تزكصدفا
 902,241  9 ,55  95,211  م تزكمنفل ط
 71 ,01  759,041 795,970 م تزكالفبح

 2  ,  440 4  ,7 مدينةكاسي طكالجديدة

 09 ,5,415 1 7,459,1 71,922 ,  االجمالى

 2102عبئة العامة واإلحصاء للتالوحدة بالعدد                                                                                                 الجهاز المركزي 
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمةك/تمك07  فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكأسي طك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.11وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2105بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

 1,4 25 
  

7,1095   2% 9,717  5727  5212 

   2102مصر في أرقام                                                                                  الوحدة باأللف                                                                                                                 

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.5

   7  تحبلكمحافظةكأسي طكالب تيبكالحاديكعش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7412 7442    2   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

31 33 31 33 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي     



 5 

5  

 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.9

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 2 14-91 99-71 79-1 فأقلك9

 7,011,451 7,911 7  701,41 419, 17 7  ,990 1 5,    ذت ر

  5 ,7,212 42,041 709,411 044,191 2,250 9 0,040   إناث

 5,999,420 15 ,741 1 515,4 044, 7,27 115,111   1,7 9 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.1

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

  %كوهيكمساويةكللمب سطكالعامكللجمه ريةكك.11تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
 

  2105بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 47 ,21  9 77,2 14 ,  4,121 ق ةكالعمل

 55,914  54 , 7 7,572 5 1,0 المشبغلين

  57,15 7,111 095  19 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

  2105بيان عام

 يق أكويكبب أمي البيان
أقلكمنك
 المب سط

 مؤهلكمب سط

مؤهلكف قك
المب سطكأوك
أقلكمنك
 الجامعي

مؤهلكجامعيك
وف قك
 الجامعي

 اإلجمالي

  19 745 90 0 5 10  5 711 ذت ر

 095 10  92 519 1   17 إناث

 7111  91 45 217  4  5 54  اإلجمالي

 2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك71ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

كاالبشييدك36.63تحبلكالزراعةكوالصيدكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)ك %ك(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكالمحافظةكويليها

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.70571والبناءكك نسبةك)ك

 2105بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 5,727  1  104,  الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 7,041   7,041 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 1 7,5 109 059 الصناعاتكالبح يلية

 455  5 5 4 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

  01 705 100 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 119 70 120 البشييدكوالبناء

  51 70 521 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 505 711 711 النقلكوالبخزين

  2     2  خدماتكالغذاءكواإلقامة

 711 5 711 المعل ماتكواالتصاالت

 04  7 24 ال ساطةكالماليةكوالبامين

 09 0 20 أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 27 5 11 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 10 0  1 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 1  5    اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 71   71 البعليم

  7    7 الصحةكوالعملكاالجبماعي

  7    7 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

       أنشطةكالخدماتكاألخ ى

       خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 54 , 7 7,572 5 1,0 االجمالى
   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               



 8 

8  

 البيانات اإلقتصادية

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

  الصناعةك- 
 -المنشآتكالصناعيةكالمسجلةك:ك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 02  71215 0151 0 02 200 المحافظة

  7415 0 70120 155444  097 0 92 55 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .مناطقكصناعيةكك0ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

%ك نماكتبلغكنسبةكالفق كعلىكمسب يك27%ك دالكمنك24حيثك لغتكك1   /4   عنكعامكك 7  /77  تزايدتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك

جنيرهراكك12 %كك,كونسبةكالفق ك المحافظةكهيكاألعلىكعلىككمسب يكالجمه ريةكك)خطكالفق كالق ميك1 ح اليكك 7  /77  الجمه ريةكعنكعامك

 (. 7  /77  للف دكفيكالشه كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواإلنفاقكواالسبهالكك

 

  2100 -2101بيان عام 

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

7219152 591051 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-9
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 551 مزارع الدواجن

 21 مجازر الماشية

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

 السياحةك:ك-1
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 1 نجوم 5منشأة 

 1 نجوم 4منشأة 

 2 نجوم 3منشأة 

 5 منشأة نجمتان فأقل

 0 منشأة تحت التصنيف

 8 إجمالي
رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 522915 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 .92..2 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 22932 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 .22 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
 ألفكفدانك.ك294ألفكفدانكغالبيهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمساحةكمحص ليةكح اليككك 59يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكالمحافظةككح اليك
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-1

 البليف ناتكالثا بة:ك1-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

001022 311.5 0281818 0831125 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

% من  13تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-2

 أط الكالط قك:ك2-7

تم,كتماكيقب بكك 771ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك  72ط لكالط قكالف عيةكالم ص فةكمنك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

01031 013.2 21522 222 

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -2

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكفبمثلكك 7%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك755تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك1%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك559نسبةكح اليكك

  2105بيان عام 

 البيان

 004 قطاعكعام 091, 1 مالتي

 15 تحتكالطلبكورميس   ت افان

 2,174  ع  اتكنقل 1,192 أج ة

 7,047 مقط رة 10  أت  يسكعام

 7,714 ج اركزراعي 72  أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية 9 أت  يسكسياحة

 91,219 م ت سيكل 9 7 أت  يسكرحالت

 7,115 حك مة 14 أت  يسكمدارس

 7,027 محافظة 5   تجارىكمؤقت

 - -   جمارك

 754,915 الجملة

 %7 5   النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


