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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة سوهاج

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة سوهاج فى جنوب الجمهورية ويحدها شماال محافظة اسيوط ويحدها غربا محافظة الوادى الجديد 

 ومن الشرق محافظة البحر االحمر اما من من الجنوب محافظة قنا

 وعاصمة المحافظة هي مدينة سوهاج.

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .1118بما يعادل حوالي  2كم1181211تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 تتكون محافظة سوهاج من 

 مدينة 11مراكز وعدد  11عدد 

 وحدة محلية 11أحياء وعدد  3وعدد 

 كفر ونجع وعزبة 1118قرية وعدد  813وعدد 

 
 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة

 

 م تزكس هاج 

 م تزكالبلينا 

 م تزكطما 

 م تزكالمنشاه 

 م تزكداركالسالم 

 قسمكاولكس هاج 

 قسمكطهطا 

 قسمكمدينةكج جا 
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 البيانات الديموغرافية

وتزيد   2112% عن عام  08مليون نسمة بزيادة حوالي  8224نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% تقريبا 20ألف نسمة بنسبة   100، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   % 01نسبة الذكور بالمحافظة قليال عن 

% تقققريقبقا ، ويقبقلقغ عقدد احسقر بقالقمقحقافقظقة   91مليون نسمة بنسبة  2.0.أما عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (. 2112أسرة )طبقا إلحصاء عام  515113

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

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 00680 7 0686 8 66 880 قسمكاولكس هاج

 660670 7  680 6,0,68 قسمكثانكس هاج

 ,686077 0687,    078 ,  م تزكس هاج

 660688, 6 78808 7000687 م تزكاخميم

   6,808 6 ,80   0,78 7  م تزكالبلينا

 680866,  8 0 70 70808,0 م تزكالم اغه

 8 ,860, 7060670 7060,66 م تزكالمنشاه

 ,068 8, 7060866 8 70,06 م تزكداركالسالم

  066, 7 08,6 8 0666 8 قسمكمدينةكج جا

 70888 , 0880 78 66 7870 م تزكج جا

 60668   7770068 7700787 م تزكجهينهكالغ  يه

  76,068 6607,6 680077 م تزكساقلبه

 880886, 66 7080   ,7670 م تزكطما

 060680  0060,,7    7680 م تزكطهطا

 00666 7   8708 880,60 قسمكطهطا

 0607, 0706  ,6 70 قسمكالك ث 

 78606,6 8  060 76 060 م تزكالعسي ات

 88 8 86 مدينةكس هاجكالجديده

 ,  660 60 07780786  88 07860  االجمالى

عبئة العامة واإلحصاء للتالوحدة بالعدد                                                                                                 الجهاز المركزي 

2102 



 4 

4  

 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمةك/تمك  6 فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكس هاجك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %. 68وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

770 76,7  700, ,7  68% 60786  ,,07  ,6 7 

   2102مصر في أرقام                                                                                  الوحدة باحلف                                                                                                                 

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.,

   7  تحبلكمحافظةكس هاجكالب تيبكالعاش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7668 7668    8   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

01 01 9 01 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.6

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 8 86-68 66-78 76-8 فأقلك6

 0,,706680  6 7780 76008,0  686066 6680676 6 ,70,  ذت ر

  068 7068 77706,6 6 ,0    60,0860 ,66,067 760808  إناث

 66 00600,  ,008   660688, 700,60700  ,06 ,6 0668 68 اإلجمالي

الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                 
2102 

 الق ىكالعاملةك:.8

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

  %كوهيككمساويةكللمب سطكالعامكللجمه ريةك.66تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
 

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 67 880  0667 7 70666  6066 ق ةكالعمل

 0686,,  60688 70776 60067 المشبغلين

  ,706, 8 707 68, 067 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

 067 760 76 88, 87  , 86 ذت ر

 68, 7,8  6 760 8   8 إناث

 8 77 ,,, 86  88 80  , 08 اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك78ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكمحافظةكالغ  يةكويليهاكك %31تحبلكالزراعةكوالصيدكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)كح اليكك

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.6 البشييدكوالبناءك)كح اليك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 0  0, 667 0868  الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 8   8 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

  6, 8 66, الصناعاتكالبح يلية

 ,    ,  إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 87   87 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 6 ,0    0 ,0  البشييدكوالبناء

 8 6 ,7  66 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 808 ,7 ,88 النقلكوالبخزين

 778   778 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 7    76 المعل ماتكواالتصاالت

 87 8 68 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 ,77 76 66 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 8, 8 6  األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 0,7 7,8 868 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 6, 70  8, 806 البعليم

 760 88 67 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 6    0  أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 80  6 ,8  أنشطةكالخدماتكاألخ ى

       خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 60688 70776 60067 االجمالى
   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 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

 86  686 7607 7686 66, المحافظة

  ,768 0 70680 666,,8  067 0 68 ,, إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .مناطقكصناعيةكك8ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

%ك نماكتبلغكنسبةكالفق كعلىكمسب يك66%ك دالكمنك86حيثك لغتكك6   /6   عنكعامكك 7  /77  تزايدتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك

كالرقر مريك8 ح اليكك 7  /77  الجمه ريةكعنكعامك كالرفرقر  ك)خرط ك %كك,كونسبةكالفق ك المحافظةكهيكثانيكأعلىكنسبةكعلىككمسب يكالجمه رية

 (. 7  /77  جنيهاكللف دكفيكالشه كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواإلنفاقكواالسبهالككك88 

 

  2100 -2101بيان عام 

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

7086 ,7 ,076,8 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-6
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 299 مزارع الدواجن

 2. مجازر الماشية

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

 السياحةك:ك-8
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 1 نجوم 1منشأة 

 1 نجوم 4منشأة 

 1 نجوم 3منشأة 

 0 منشأة نجمتان فأقل

 . منشأة تحت التصنيف

 8 إجمالي
رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 .1921. إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 22.242 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 88214 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 092229 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريككك6 ,يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكالغ  يةكح اليك كمرحرصر لريرة ألرفكك,80ألفكفدانكغالبيهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمسراحرة

 فدانك.
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-8

 البليف ناتكالثا بة:ك8-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

434.1 .3211 2113109 2023802 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

% من  99تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-8

 أط الكالط قك:ك8-7

تم,كتماكيزيدكط لكك  6ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك  8,الط قكالف عيةكالم ص فةكعنك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

811 .3204 83104 400 

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -8

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكفبمثلكك6%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك,8,,تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليكك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك,,0%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك7نسبةكح اليكك

  2100بيان عام 

 البيان

  66 قطاعكعام 0006 , مالتي

 77 تحتكالطلبكورميس     ت افان

 0688 , ع  اتكنقل 770808 أج ة

   706 مقط رة  6 أت  يسكعام

 8,6 ج اركزراعي 60 أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية 8 أت  يسكسياحة

  6 00, م ت سيكل 68 أت  يسكرحالت

 70666 حك مة 776 أت  يسكمدارس

 686 محافظة 767 تجارىكمؤقت

 - -   جمارك

 7  7760 الجملة

 %7,60  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


