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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة أسوان

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة أسوان في جنوب الصعيد ويحدها من الشمال محافظة قنا ومن الشرق محافظظظة الظ ظحظر ا حظمظر 

 ومن الغرب محافظة الوادى الجديد وجنو اً حدود مصر الدولية مع جمهورية السودان .

 وعاصمتها مدينة أسوان 

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .9226 ما يعادل حوالي  2كم 62726ت لغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 مراكز  5تتكون محافظة أسوان من عدد 

 وحدة  73مدن  وعدد  01إدارية وعدد 

 قرية  36محلية قروية يت عها 

 كفرا ونجعا وعز ة  742و 

 

 

 
 المراكز والمدن الرئيسية بالمحافظة

 

 قسم أسوان -

 مركز أسوان -

 مركزأدفو -

 مركز كوم أمبو -

 مركز نصر -

 مركز دراو -

 م تزكأ  كسنبلك-

 مدينةكت شكىكالجديدةك-
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 البيانات الديموغرافية

وتزيد   2112% عن عام .0مليون نسمة بزيادة حوالي  03.1نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% 1230ألف نسمممة بمةمسمبمة  025، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   % 01نسبة الذكور بالمحافظة قليال عن 

% تقمريمبما ، ويمبملمغ عمدد امسمر بمالمممحمافمظمة   0930ألف بةسبة  927تقريبا أما عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (. 2112أسرة )طبقا إلحصاء عام  296،966

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

 محافظةكأس ان
  7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 707  0 1 7707 11 780 قسمكأس ان

 00117 070 7 00077 م تزكأس ان

 077 77  710   7  1   م تزكأدف 

 000070 710807  00 70 م تزكت مكأمب 

 11781 7  71  0  7 م تزكنص 

 071 77 81100 80108 م تزكدراو

 77 0 718  7000 م تزكأ  كسمبل

 000    000  مدينةكت شكىكالجديدة

 00  707  11880 0 1070 اإلجمالي

 2102كزي للتعبئة العامة واإلحصاء لمرالوحدة بالعدد                                                                                                        الجهاز ا
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانية:. 

ك نسمةك/تمك 1 7فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكأس انك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %. وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةكح اليك

 2100بيان عام 

 البيانك
المساحةكالكليةك

  تم
المساحةكالمأه لةك

  تم
نسبةكالمساحةكالمأه لةك

 للمساحةكالكلية
 عددكالسكان

الكثافةكالكليةكنسمة/
  تم

الكثافةكالمأه لةكنسمة/
  تم

62726 1018 1.6% 1303 20.77 1279.9 

   2102مصر في أرقام                                                                      الوحدة باملف                                                                                                                 

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.0

    7  تحبلكمحافظةكأس انكالب تيبكالسا عكعش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7011 7001    1   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

70 70 70 70 

2102الكتاب اإلحصائي السةوي      
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن ع:.7

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 1 80-78 77-78 77-8 فأقلك7

 597,285 40,369 68,700 299,921 127,604 60,691 ذت ر

 589,197 35,099 69,910 305.262 120,832 58,094 إناث

 1,186,482 75,468 138,610 605,183 248,436 118,785 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.8

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

%كوهيكتقلككعنكالمب سطكالعامكللجمه ريةك 1تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
  % .11الذيكيبلغكح اليك

  2100بيان عام 

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 07 ,18  4,105 755 3,350 ق ةكالعمل

 00,780  3,376 342 3,034 المشبغلين

  07,10 729 413 316 المبعطلين

    2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                            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
وكف قك
 الجامعي

 اإلجمالي

 071 70    700 7  77    ذت ر

 770 07 80 01  08 7 1 إناث

 729 777 17 708 81 78 1  اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                                      الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث (:ك78ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

كالبعليمك34.3تحبلكالزراعةكوالصيدكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغكح اليك %كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكالمحافظةكويليها

 %كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظة.20 7 ح اليك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك
 7780   7788 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 8    8  البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 780   788 الصناعاتكالبح يلية

 11   11 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 0    0  اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 07      0 البشييدكوالبناء

 17  0  8  تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 1     1   النقلكوالبخزين

 17   17 خدماتكالغذاءكواإلقامة

  7 7 1 المعل ماتكواالتصاالت

 1  0 70 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

  0   1  األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 77   77 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 0 0 87 01  اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 1 7 0   7   البعليم

 0 7  8 80 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 70 7 0 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

  1    1 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

       خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

 77   77 أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 0001  07 07 0 االجمالى

   2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات اإلقتصادية

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

 

  2100 -2101بيان عام 

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

22,121.2 4,669.4 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 
 -المنشآتكالصناعيةكالمسجلةك:ك- 

 2102بيان عام 

 األج ر عددكالعمال البكاليفكاالسبثمارية قيمةكاإلنباج عددكالمنشآت البيان

 7   14389 4035 4073 707 المحافظة

إجماليك
 الجمه رية

00 71 0 077  800000 70110 0 
7080
  

 2102الهيئة العامة للتةمية الصةاعية                                                 )قيمة االنتاج،التكاليف االستثمارية،االجور( بالمليون جةيه                                                                     

 ك-المناطقكالصناعية:ك-
مصنعك.ك07منطقةكصناعيةك إجماليكعددكك7ي جدك المحافظةكعددكك   

  - نسبةكالفق اءك:-
 

%ك77والبيكترانرتكك1   /0   %ككحيثكزادتك مقداركملح ظكعنكالنسبةكعامك87ح اليككك 7  /77   لغتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك

كالرمر تربرةك8 ح اليكك 7  /77   ينماك لغتكنسبةكالفق كعلىكمسب يكالجمه ريةكعنكعامك كوترحربرل %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحافظةكعالريرة

  7  /77  جنيهاكللف دكفيكالشه (كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواإلنفاقكواالسبهالككك81 الثالثةكعلىكمسب ىكالجمه ريةك)خطكالفق كالق ميك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-7
 

   اإلنباجكالحي اني:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 0 مزارع الدواجن

 71 مجازر الماشية

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

 السياحة:ك-8
 

  ق ية( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 0 نجوم 5منشأة 

 1 نجوم 4منشأة 

 . نجوم 3منشأة 

 05 منشأة نجمتان فأقل

 2 منشأة تحت التصنيف

  0 إجمالي

رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 185.26 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 117.01 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 68.24 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 254.04 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريك10ألفكفدانككك718يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكالمحافظةكح اليك كمرحرصر لريرة ألرفكك87 %كمنهاكمنكاألراضيكالقديمةكوإجرمرالريكمسراحرة

 فدانك.
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-8

 البليف ناتكالثا بة:ك8-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مى

5,473 3509 82650 91632 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

تمثل الخطوط المنزلية نسبة حوالي 

% من إجمالي الخطوط الثابتة09  

 النقل:ككك-1

 أط الكالط ق:ك1-7

تم,كتماكيزيدكط لكك 771ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك 88 الط قكالف عيةكالم ص فةكعنك

2100بيان عام      

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

1480 1073 2553 88 

     2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                 الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -1

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك7721%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك28 تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطن.ك 7%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك7270فبمثلكنسبةكح اليكك

     2100بيان عام  

 البيان

 777 قطاعكعام 15331 مالتي

 8 تحتكالطلبكورميس 0 ت افان

 13314 ع  اتكنقل 5260 أج ة

 360 مقط رة 17 أت  يسكعام

 113 ج اركزراعي 770 أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية 010 أت  يسكسياحة

 16141 م ت سيكل 10 أت  يسكرحالت

 1286 حك مة 7  أت  يسكمدارس

 1222 محافظة 0  تجارىكمؤقت

 - -   جمارك

 54435 الجملةك

 %0.9  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


