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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة بنى سويف

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1
 

تقع محافظة بنى سويف فى موقع متوسط بين شمال وجنوب البالد، حيث يحدها شماا  ماحاافاظاتاه الاقااها   
 والجيز  وجنوبا محافظة المنيا وش قاً محافظة البح  ا حم  وغ باً محافظة الفيوم.

 وعاصمة المحافظة هه مدينة بنى سويف.

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهو ية.1.1.بما يعادل حواله  2كم 10954تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حواله 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 م اكز  7تتكون محافظة بنى سويف من عدد 

 وحد   13مدن  وعدد  7إدا ية وعدد 

 ق ية  81.محلية ق وية يتبعها 

 كف ا ونجعا وعزبة  888و 

 

 

 المراكز والمدن الرئيسية بالمحافظة 
 

 الواسطى -

 الفشن -

 ببا -

 بنى سويف -

 أهناسيا -

 بوش سابقا -ناصر -

 سمسطا -

 قسم بنى سويف -

 قسمكمدينةك نىكس يفكالجديدةك-

 



 3 

3  

 البيانات الديموغرافية

 .211% عز  عزام 0262مليون نسمة بزييزادح حزوالز   26.2نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
ألز  نسزمزة بز زسزبزة  00.، ويبلغ عزدد كزكزان الزحزازر حزوالز    % 20وتقترب نسبة الذكور بالمحافظة  م  

% تقريبا ، ويزبزلزغ عزدد 2.622مليون نسمة ب سبة  21102% تقريبا أما عدد ككان الري  فيبلغ حوال  22622
 (. .211أكرح )طبقا إلحصاء عام  786،594األكر بالمحافظة  

 عــددكالسكــانك:كك.7
  فيما يل  البيانات التفصيلية للتوزيع السكان  وفقا للتقسيم اإلداري لمحافظة ب ى كوي 

 محافظةك نيكس  ف
  7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 102    710 77 001 77 قسمك نىكس يف

 27 722 71 701  7 700 م تزك نىكس يف

 011   72 1 77212 قسمكمدينةك نىكس يفكالجديدة

 711712 001 71 711070 م تزكالفشن

 272721 1 77   27 77  م تزكال اسطى

 772120 722 70  70277 م تزكأهناسيا

 07  71 710277  10 71 م تزك با

  77727  772720 770700 م تزكسمسطا

 772120 111 72 21 707   شكسا قا ك—م تزكناص 

 020100  11011 7 7720701 اإلجمالي

 2102كيي للتعبئة العامة واإلحصاء لمرالوحدح بالعدد                                                                                                        الجهاز ا
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

وتبلغكك نسمةك/تمك7101فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكللمحافظةك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.1072نسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةكح اليك

 2100بيان عام 

 البيانك
المساحةكالكليةك

  تم
المساحةكالمأه لةك

  تم
نسبةكالمساحةكالمأه لةك

 للمساحةكالكلية
 عددكالسكان

الكثافةكالكليةكنسمة/
  تم

الكثافةكالمأه لةكنسمة/
  تم

10954 1369.4 12.5% 2559 233.61 1868.7 

   2102مصر ف  أرقام                                                                      الوحدح باألل                                                                                                                  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.7

    7  تحبلكمحافظةك نيكس يفكالب تيبكالخامسكعش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقا كلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7110 7110    0   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

70 70 70 72 

2102الكتاب اإلحصائ  الس وي      
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقا كلفئاتكالسنكوالن ع:.2

 2102بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 0 21-22 22-72 72-2 فأقلك2

 1,166,363 62,384 120,653 550.060 292,338 140,928 ذت ر

 1,125,255 71,800 117,466 530,810 272,134 133,045 إناث

 2,291,618 134,184 238,119 1,080,870 564,472 273,973 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائ  الس وي                                                                     الوحدح بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.2

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

%كوهيكتقلكعنكالمب سطكالعامكللجمه ريةك17تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
  % .11الذيكيبلغكح اليك

   2100بيان عام 

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

  071  994 364 630 ق ةكالعمل

 1 71  951 335 616 المشبغلين

  72  43 29 14 المبعطلين

    2102الكتاب اإلحصائ  الس وي                                                             الوحدح بالمائة                                                                                                                
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالمبعطلينكطبقا كللحالةكالبعليميةكوالن 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

 71   0 2 1 7 0  71 7  ذت ر

 722 17 77 22 2   1 إناث

 393 727 72 727 77 7   7 اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائ  الس وي                                                                      الوحدح بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك72ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

%ك(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكمحافظةك نيكس يفك56.4تحبلكالزراعةكوالصيدكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)كح اليك

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.1772ويليهاكالبشييدكوالبناءك)ك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك
 2271   1  070  الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 2   2 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 272  7 712 الصناعاتكالبح يلية

  2 0 27 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 2       اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 7 1 2 110 البشييدكوالبناء

 227 770 2 2 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 721   720 النقلكوالبخزين

 00   02 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 7  7  7  المعل ماتكواالتصاالت

         ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 21   20 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 70   72 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 1 0  1 270 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 010 1 7 721 البعليم

  70 2 7 02 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 7    7  أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 710 2  71 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

    2 72 خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 1027 0 72 0772 االجمالى

   2102الكتاب اإلحصائ  الس وي                                                                          الوحدح 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(

19,534.7 4,106.5 

2102الجهاز المركيي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

  77 10390 8968 7075 70  المحافظة

  7127 0 70100 277111  027 0 20 77 إجمالي الجمهورية

 2102الهيئة العامة للت مية الص اعية                                                       )قيمة االنتاج،التكالي  االكتثمارية،االجور( بالمليون ج يه                                                                     

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
مصنعك.ك22منطقةكصناعيةك اجمالىكعددكك0ي جدك المحافظةكعددكك   

  - نسبةكالفق اء:-
 

كعرلرىك27%كك دالكمنك71حيثك لغتكك1   /1   عنكعامكك 7  /77  انخفضتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك كالرفرقر  كنسربرة كتربرلرغ %ك نرمرا

كعرلرىكمسربر ىك2 ح اليكك 7  /77  مسب يكالجمه ريةكعنكعامك كالسرا رع كالرمر ترز ك كوترحربرل ك كعرالريرة %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحرافرظرة

 . 7  /77  جنيهاكللف دكفيكالشه (كوفقا كلبياناتك حثكالدخلكواإلنفاقكواالسبهالككك20 الجمه ريةكك)خطكالفق كالق ميك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-2
 

   اإلنباجكالحي اني:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 250 مزارع الدواجن

 72 مجازر الماشية

 7 مجازر الدواجن
رئاكة مجلس الوزراء –مركي المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

 السياحةك:ك-2
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 1 نجوم 6منشأة 

 1 نجوم 7منشأة 

 1 نجوم 3منشأة 

 0 منشأة نجمتان فأقل

 1 منشأة تحت التصنيف

 7 إجمالي
رئاكة مجلس الوزراء –مركي 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

رئاكة مجلس الوزراء  –مركي المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريك07ألفكفدانكح ليككك712يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكالمحافظةككح اليك كمرحرصر لريرة ك22 %كمنهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمسراحرة

 ألفكفدانك.
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-2

 البليف ناتكالثا بة:ك2-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

0722 4360 94448  105963 

 2102الوحدح بالعدد                                                                              مصر ف  أرقام  

تمثل الخطوط المنزلية نسبة حوالي 

% من إجمالي الخطوط الثابتة98  

 النقلك:ككك-0

 أط الكالط ق:ك0-7

2100بيان عام      

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

61 1115 1746 163 

  2102الكتاب اإلحصائ  الس وي                                                         الوحدح بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -0

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك77%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك7تقلكنسبةكالسياراتكالمالتيك المحافظةكعنك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك72 7%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك70 فبمثلكنسبةكح اليكك

   2100بيان عام  

 البيان

 702 قطاعكعام 28488 مالتي

 0 تحتكالطلبكورميس   ت افان

 24622 ع  اتكنقل 8153 أج ة

 686 مقط رة 21  أت  يسكعام

 184 ج اركزراعي  7  أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية 2 أت  يسكسياحة

 71687 م ت سيكل 717 أت  يسكرحالت

 1586 حك مة 71 أت  يسكمدارس

 662 محافظة  0 تجارىكمؤقت

 - -   جمارك

 136992 الجملةك

 %0.9  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائ  الس وي                                    الوحدح بالعدد                                                                                                                


