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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة قنا

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الديموغرافية

مليون نسمة   وتزيد نسبة الذكور بالمحافظةظة يظلظيظ  عظ   28.2نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% تقريبا أمظا عظدد سظكظان الظريظف فظيظبظلظغ 21ألف نسمة بنسبة  061، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   % 01

أسظر  ططظبظقظا إلحصظاء  286336% تقريبا ، ويبلغ عدد األسر بالمحافةة   1.مليون نسمة بنسبة  2222حوالي 
 (. 2116عام 

 عــددكالسكــانك:كك.7
  فيما يلي البيانات التفصيلية للتوزيع السكاني وفقا للتقسيم اإلداري لمحافةة ينا

 

 

 المحافظة

   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 2,025   775,071 10 ,770 قسمكقنا

 520,000  20, 70 0 700,7 م تزكقنا

 2,502 1 2,001   1 700,1 م تزكا  كطشت

 000, 50 5  ,701 702,001 م تزكدشنا

  01, 17 1,550   0 1,1   م تزكق ص

 075,175  07,22  17,055  م تزكنجعكحمادى

 01 ,700 207, 2 01,525 م تزكنقاده

 710,552 27,100 25,217 م تزكف ش ط

 0 752,0  10,21 20 ,07 م تزكقفط

 01,120 50,012 52,050 م تزكال قف

 572, 21,  7,170,001  1,01 7,1 االجمالى

عبئة العامة واإلحصاء للتالوحد  بالعدد                                                                                                 الجهاز المركزي 

2102 
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

وتبلغكك نسمةك/تمك71  فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكقناك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.71نسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

2,00092  7, 1092  71%  ,010  95 2  9 71 

 2102مصر في أريام                                                                                  الوحد  باأللف                                                                                                                 
  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.5

   7  تحبلكمحافظةكالغ  يةكالب تيبكالباسعكوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7021 7001    1   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

11 11 11 11 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.1

 (مبضمناكمحافظةكاألقص )  2116بيان عام  

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 1 00-10 11-70 71-0 فأقلك1

  0,15 7,0 51 ,7 7 700,510 152, 07 510,002 55 ,712 ذت ر

 10 , 7,10 020, 0 715,022 01 ,057   511,7 01 , 71 إناث

 7,127  ,5 5  ,701 7,700 5 7,115,071 02 ,071 0 2,5 5 اإلجمالي

الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحد  بالعدد                                                                                                                 
2102 

 الق ىكالعاملةك:.0

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

%كوهيكتزيدكعنكالمب سطكالعامكللجمه ريةك07تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
  % .22الذيكيبلغكح اليك

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 07 ,10  0,027 1 7,5 1,100 ق ةكالعمل

 55,100  00 ,0 50 ,7 11 ,1 المشبغلين

  57,25   0 07  177 المبعطلين

   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                             الوحد  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

 177 1 7 72 2   55 0 70 ذت ر

 07  20 55 710 1     إناث

   0 0   07 500 50 0 7  اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                              الوحد  بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك70ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

كالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكيبلغك)كح اليك %ك(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيك32يحبلكنشاطكالزراعةكوالصيدكلبشييدكوالبناءك

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.0 المحافظةكويليهاككالبشييدكوالبناءك نسبةكح اليكك)ك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 5 5,  7 0   7,2 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 0   0 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 0   1 5   الصناعاتكالبح يلية

 5    5  إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 11   11 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 7,271 1  7,27 البشييدكوالبناء

 2 1 57 500 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

   5     5 النقلكوالبخزين

 710   710 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 0    0  المعل ماتكواالتصاالت

  0 1 11 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 00   00 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 51 1  5 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 100 00   1 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 7 2 551 110 البعليم

   7 11 01 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 0    5  أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 700 1 700 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

 0   0 خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

 5    5  أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 00 ,0 50 ,7 11 ,1 االجمالى
   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          الوحد  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

 0 5 071   11002 05 0 725 المحافظة

  7005 0 70210 055000  017 0 11 55 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .مناطقكصناعيةكك1ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

 

  2100 -2101بيان عام 

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

 700 91 115090 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-1
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 72 مزارع الدواجن

 00 مجازر الماشية

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

 السياحةك:ك-0
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 1 نجوم 5منشأة 

 1 نجوم 4منشأة 

 0 نجوم 8منشأة 

 0 منشأة نجمتان فأقل

 1 منشأة تحت التصنيف

 2 إجمالي
رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 220862 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 221872 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 20872 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 .22.82 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
 ألفكفدانك.ك112ألفكفدانكتلهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمساحةكمحص ليةكح اليككك501يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكقناكح اليك
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 بيانات الخدمة العامة

 ت زيعكالمبانيكالعاديةكللسكنكطبقاكالتصالكالمبنىك الم افقكالعامةك)المياهكوالص فكالصحي(ك - 

كالصر فكالصرحريكإلرىك 0تقب بكنسبةكالمبانيكالمبصلةك المياهكإلىكح اليك %كالغالبيةكالعظمىكمنهاكمنكخاللكالشبكاتكالعامةك,كتماكتصلكنسبةكاالتصالك أنرظرمرة

  أنظمةكص فكخاصة. %كس اءك الشبكاتكالعامةكأو 0ح اليك

  2112بيان عام 

 العدد البيان
 الص فكالصحي المياه

 الكي جد أخ ى شبكةكعامة الكي جد أخ ى شبكةكعامة

 50 ,0 10,005 0,050  1,152 1,077 71 ,20 02,510 حض 

  10, 1 527,570  1,00 10,001 701, 0 0  ,557 2,000 1 ريف

 0 10,0 2 112,0 0 0, 5 701, 0 0 01,0 15 ,  1 0,711 0 اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                                الوحد  بالعدد                                                                                                                
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-0

 البليف ناتكالثا بة:ك0-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

027.2 22602 0222202 0022222 

 2102الوحد  بالعدد                                                                              مصر في أريام  

% من  31تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-1

 أط الكالط قك:ك1-7

تم,كتماكيصلكط لكك110ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك  0 الط قكالف عيةكالم ص فةكإلىكح اليك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

620 22102 22622 070 

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحد  بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -1

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكفبمثلكك091%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك90 تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك 19%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك790نسبةكح اليكك

  2100بيان عام 

 البيان

  0  قطاعكعام 0 7,5  مالتي

 1  تحتكالطلبكورميس   ت افان

 01 ,70 ع  اتكنقل 21 ,2 أج ة

 027 مقط رة  0 أت  يسكعام

 727 ج اركزراعي  5  أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية 70 أت  يسكسياحة

  2 ,17 م ت سيكل 01 أت  يسكرحالت

 0 7,0 حك مة  7 أت  يسكمدارس

 7,710 محافظة 10 تجارىكمؤقت

 - -   جمارك

 710, 0 الجملة

 %7911  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحد  بالعدد                                                                                                                


