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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة الفيوم

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :. الموقع1

 

 تقع محافظة الفيوم في الصحراء الغربية فى الجنوب الغربى من محافظة القاهرة، ويحدها من الغرب مدينة

أكتوبر ومن الجنوب الشرقى محافظة بنى سويف ، وعاصمة المحافظة هي مدينة الفيوم وتقع المدينة على  6  

 كم من القاهرة . 09بعد 

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية.9660بما يعادل حوالي  2كم 6068تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 مراكز  6تتكون محافظة الفيوم من عدد 

 وحدة  60مدن  وعدد  6إدارية وعدد 

 قرية  090محلية قروية يتبعها 

 كفرا ونجعا وعزبة  0471و 

 

 

 
 المراكز والمدن الرئيسية بالمحافظة

 

 ابشواى -

 إطسا -

 الفيوم -

 سنورس -

 طامية -

 يوسف الصديق -

 



 3 

3  

 البيانات الديموغرافية

وتبلغغ نسغبغة   2112% عن عام  02مليون نسمة بزيادة  29.2نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% تغقغريغبغا 2297ألف نسمة بنسبة  257، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   % 7095الذكور بالمحافظة حوالي 

% ، ويبلغ عدد األسر بغالغمغحغافغظغة  5597مليون نسمة بنسبة حوالي   29222أما عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (.  2112سرة )طبقا إلحصاء عام أ  762،274

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

 محافظةكالفي م
  7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 737333 87 777 770701 قسمكالفي م

  7 222  18 7    773  م تزكالفي م

 727713 731270 707278 م تزكأ ش اى

 108110 280 7   3 80  م تزكأطسا

  700 1 8 278  18727  م تزكسن رس

 733888 702273 177 78 م تزكطامية

 7  7 7 02 711 730012 م تزكي سفكالصديق

 77  87  2 72711 7172172 اإلجمالي

 2102كزي للتعبئة العامة واإلحصاء لمرالوحدة بالعدد                                                                                                        الجهاز ا
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمةك/تمك7171فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكالفي مك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.77وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةكح اليك

 2100بيان عام 

 البيانك
المساحةكالكليةك

  تم
المساحةكالمأه لةك

  تم
نسبةكالمساحةكالمأه لةك

 للمساحةكالكلية
 عددكالسكان

الكثافةكالكليةكنسمة/
  تم

الكثافةكالمأه لةكنسمة/
  تم

6,068 1,856 30.6% 2,848 469.35 1,534.5 

   2102مصر في أرقام                                                                      الوحدة باأللف                                                                                                                 

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكان:.7

    7  تحبلكمحافظةكالفي مكالب تيبكال ا عكعش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7873 7883    3   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

71 71 73 72 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي      
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.2

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 3 18-21 22-71 72-1 فأقلك2

 1,297,969 66,094 130,998 631,665 313,093 156,119 ذت ر

 1,483,058 67,711 122,067 853,328 291,844 148,108 إناث

 2,781,027 133,805 253,065 1,484,993 604,937 304,227 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.1

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

كالعملك المحافظةكح اليك كأوكإناثكإلىكإجماليكق ة كس اءكذت ر كالمشبغلينك كقليالكعنكالمب سطكالعامك7783تبلغكنسبة %كوهيكتزيد
  % .77للجمه ريةكالذيكيبلغكح اليك

      2100بيان عام 

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 87 ,31  9,896 2,418 7.478 ق ةكالعمل

 77,218  8,775 1.751 7,024 المشبغلين

  77,77 1,121 667 454 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

 212  7 70 7   21 21 23 ذت ر

 330 87  2 177 2    7 إناث

 1,121 707 10  07 28 20 17 اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                               الوحدة  بالمائة                                                                                                              
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك71ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

%ك(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكمحافظةكالغ  يةكويليهاك42.7تحبلكالزراعةكوالصيدكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)كح اليكك

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.77البشييدكوالبناءك)ك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك
  701 12 7 383  الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 0   0 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

  17 718 7 2 الصناعاتكالبح يلية

 7    7  إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 27   27 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 7107 2 7130 البشييدكوالبناء

  37  8  12 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 227   227 النقلكوالبخزين

 03 2  0 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 77   73 المعل ماتكواالتصاالت

 8  3 7  ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

  7 3 03 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 7    7  األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 112  8  23 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 107 37   77 البعليم

 770 12 37 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 7  1 73 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 737 7 717 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

 20   21 خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

  7    7 أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 7001 7017 2  0 االجمالى

   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          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(

24,087.3 4,150.2 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

   7 11,478 2,060 3,432 2   المحافظة

  7817 0 70730 177888  027 0 23 77 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
مصنعك.ك00منطقةكصناعيةك إجماليكعددكك ي جدك المحافظةكعددكك   

  - نسبةكالفق اءك:-
 

%ك8 والبيكترانرتكك7   /8   %ككحيثكزادتك مقداركملح ظكعنكالنسبةكعامك27ح اليككك 7  /77   لغتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك

كالرمر تريرةك1 ح اليكك 7  /77   نماكتبلغكنسبةكالفق كعلىكمسب يكالجمه ريةكعنكعامك كوترحربرل كعرالريرة %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحرافرظرة

 . 7  /77  جنيهاكللف دكفيكالشه (كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواإلنفاقكواالسبهالككك13 الخامسةكعلىكمسب ىكالجمه ريةك)خطكالفق كالق ميك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-2
 

   اإلنباجكالحي اني:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 356 مزارع الدواجن

 2  مجازر الماشية

   مجازر الدواجن
رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 السياحةك:ك-1
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 1 نجوم 5منشأة 

 0 نجوم 4منشأة 

 0 نجوم 3منشأة 

 2 منشأة نجمتان فأقل

 0 منشأة تحت التصنيف

 0 إجمالي
رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 445,21 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 395,29 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 49,92 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 832,70 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
ألرفكك777ألفكفدانكغالبيبهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمساحةكمحص ليةكح الريكككك221يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكالغ  يةكأتث كمنكك

 فدانك.
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-1

 البليف ناتكالثا بة:ك1-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

7,009 5,096 82,853 94,958 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

تمثل الخطوط  المنزلية نسبة حوالي 

% من إجمالي الخطوط الثابتة52.78  

 النقلك:ككك-3

 أط الكالط ق:ك3-7

2100بيان عام      

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

425 1,064 1,489 154 

   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -3

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكفبمثلكك8%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك7تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكتقلكعنك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك3%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك نسبةكح اليك

  2100بيان عام 

 البيان

   7 قطاعكعام 26,419 مالتي

 7 تحتكالطلبكورميس   ت افان

 17,941 ع  اتكنقل 11,859 أج ة

 1,463 مقط رة  2  أت  يسكعام

 1,202 ج اركزراعي  77 أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية 7 أت  يسكسياحة

 75,200 م ت سيكل  77 أت  يسكرحالت

 3,520 حك مة  2 أت  يسكمدارس

 1,088 محافظة 3   تجارىكمؤقت

 - -   جمارك

 139,783 الجملةك

 %2.2  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


