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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة دمياط

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة دمياط على ساحل البحر االبيض المتوسط شمال الدلتا وعلى جانبىى فىرد دمىيىاط ى وبىى شىبىة 

جزيرة يحتضنها البحر االبيض المتوسط شماالىوبحيرة المنزلة شرقاً ويحيط بها من الجنىو  الشىرقىى ومىن 

 الغر  محافظة الدقهلية.

 وعاصمة المحافظة بي مدينة دمياط .

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .9090بما يعادل حوالي  2كم039019تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 تتكون محافظة دمياط من

 مدن 39مراكز وعدد  4عدد  

 وحدة قروية 44وعدد 

 قرية تابعة  11وعدد 

 قرى ال تدخل فى نطاق الوحدات المحلية 6وعدد 

 كفور ونجود وعز  444وعدد 

 
 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة

 

 قسمكأولكدمياط 

 م تزكدمياط 

 م تزكفارسك ر 

 م تزكتف كسعد 

 قسمكمدينةكدمياطكالجديدة 

  قسمكرأسكالب 

 م تزكالزرقا 

 قسمكثانكدمياط 
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 البيانات الديموغرافية

وتزيد   2112% عن عام  01مليون نسمة بزيادة حوالي  0221نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% 5821ألف نسمممة بمةمسمبمة  181، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   % 10نسبة الذكور بالمحافظة قليال عن 

% تقريبا ، ويبلغ عدد األسر بالمممحمافمظمة   2021ألف نسمة بةسبة  771تقريبا أما عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (. 2112أسرة )طبقا إلحصاء عام  243322

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

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 880588 150530 57 130 قسمكاولكدمياط
 070107   757031 7580857 م تزكدمياط

 5  80   0 77508 7730573 م تزكفارسك ر
 0838 55 7370871 7070713 م تزكتف كسعد

  087 5 710383 3 7305 قسمكمدينةكدمياطكالجديدة
 750075  3038 00757 قسمكرأسكالب 
  051 71  8 380 38 070 م تزكالزرقا
 7100830 0585 0 030331 قسمكثانكدمياط

31080 70  0 3750 7 31700 االجمالى
7 

عبئة العامة واإلحصاء للتالوحدة بالعدد                                                                                                 الجهاز المركزي 

2102 
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمةك/تمك0 78فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكدمياطك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.05وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

87 05  33808  05% 70    7051  708 0 

 2102مصر في أرقام                                                                                  الوحدة باأللف                                                                                                                 
  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.5

    7  تحبلكمحافظةكدمياطكالب تيبكالثامنكعش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7883 7883    3   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

81 81 02 81 

2102الكتاب اإلحصائي السةوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.1

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 3 38-13 11-73 71-3 فأقلك1

   33707 530308 050377 080071  7770333 370317 ذت ر

 58 3530 3 03 5 300338  01017  37 30 7 5 3801 إناث

 85 330 38 7170 3 33507 730870  7780811 اإلجمالي
70 80055

8 
2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.3

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

  %كوهيكمساويةكللمب سطكالعامكللجمه ريةك.88تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
 

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 87 330  10771 337 50135 ق ةكالعمل

 550138  50178 171 1  50 المشبغلين

  57085 383 10  118 المبعطلين

   2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                             الوحدة بالمائة                                                                                                                
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالمبعطلينكطبقاًكللحالةكالبعليميةكوالن ع: 2.5

تماكه كواضحكمنكال سمكالبيانيكفانكنسبكالمبعطلينكتزدادكفيكتلكمنكيجيدونكالق اءةكوالكبا ةكفقطكثمكالمؤهالتكالمب سطةكفيك
 الذت ركوالمؤهالتكالجامعيةكفأعلىككثمكالمب سطةكفيكاإلناث.

  2100بيان عام

 يق أكويكبب أمي البيان
أقلكمنك
 المب سط

 مؤهلكمب سط

مؤهلكف قك
المب سطكأوك
أقلكمنك
 الجامعي

مؤهلكجامعيك
وف قك
 الجامعي

 اإلجمالي

 118 83 77 0 7 87  75 3  ذت ر

 10    7 75  77       إناث

 383 0   1  70  87  75 0  اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك73ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

%ك(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكالمحافظةكاك27.1تحبلكالصناعاتكالبح يليةكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغكنسبةك)كح اليك

 %( .03  ويليهاكالزراعةكوالصيدكح اليك)ك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 038 77 038 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

       البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 3 8    3 8 الصناعاتكالبح يلية

 8   0 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 13   15 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 30    30  البشييدكوالبناء

 517 3  573 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 1   1     النقلكوالبخزين

 05   05 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 73 0 8 المعل ماتكواالتصاالت

 8 1 3 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

  3 73 53 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

       األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 0   33  71 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

  53 788 737 البعليم

 03 30 78 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 8   8 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

  3    3 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

 1     خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 50178 171 1  50 االجمالى
   2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                                          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

 178 17508 19409 925 1069 المحافظة

  7835 0 70830 355888  017 0 13 55 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .مناطقكصناعيةكك ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

كعرلرىك7%ك دالكمنك5حيثكوصلتكإلىكك8   /8   عنكعامكك 7  /77  إزدادتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك كالرفرقر  كنسربرة كتربرلرغ % ينرمرا

ك)خرطك3 ح اليكك 7  /77  مسب يكالجمه ريةكعنكعامك %كوتحبلكالمحافطةكالم تزكالثالثكفيكالمحافظاتكاألقلكفق اكعليككمسب يكالجمه رية

 . 7  /77  جنيهاكللف دكفيكالشه (كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواالنفاقكواالسبهالككك33 الفق كالق ميك

 

  2100 -2101بيان عام 

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

25988.4 6709.7 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-1
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 552 مزارع الدواجن

 02 مجازر الماشية

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

 السياحةك:ك-3
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 1 نجوم 5منشأة 

 1 نجوم 2منشأة 

 2 نجوم 3منشأة 

 07 منشأة نجمتان فأقل

 5 منشأة تحت التصنيف

 22 إجمالي
رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 104.62 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 103.99 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 0.63 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 212.14 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
 ألفكفدانك.ك 7 ألفكفدانكغالبينهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمساحةكمحص ليةكح اليكك1 7يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكالبمحافظةككح اليك
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-3

 البليف ناتكالثا بة:ك3-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

7 0058 70837 7070888 7830380 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

% من  20تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-3

 أط الكالط قك:ك3-7

تم,كتماكيصلكط لكك158ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك7 3الط قكالف عيةكالم ص فةكإلىك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

158 126 650,1 0 

  2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -3

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكفبمثلكك55%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك705تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك71%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك708نسبةكح اليكك

  2100بيان عام 

 البيان

 925 قطاعكعام 40,870 مالتي

 29 تحتكالطلبكورميس 0 ت افان

 17,388 ع  اتكنقل 5,154 أج ة

 2,201 مقط رة 39 أت  يسكعام

 121 ج اركزراعي 169 أت  يسكخاص

 0 هيئةكسياسية 2 أت  يسكسياحة

 39,428 م ت سيكل 175 أت  يسكرحالت

 465 حك مة 48 أت  يسكمدارس

 752 محافظة 234 تجارىكمؤقت

 - - 10 جمارك

 108,010 الجملة

 %1.71  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السةوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


