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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة األسماعيلية

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة اإلسماعيلية على ضفتى قناة السويس ويحدها شماالً محافظة بورسعيد وجنوباً محافظة السويس ، 

 وعاصمة المحافظة هي مدينة اإلسماعيلية.

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .15.0بما يعادل حوالي  2كم 5067.97تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 مدن  7تتكون محافظة اإلسماعيلية من عدد 

 أحياء  3مراكز وعدد  .وعدد 

 وحدة  محلية قروية  .2وعدد 

 قرى  6و يتبعها 

 كفرا ونجعا وعزبة  202و

 

 

 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة
 

 م تزكاالسماعيلية 

 قسمكثانكاالسماعيلية 

  م تزكالبلكالكبي 

 م تزكفايد 

 م تزكالقنط ة 

 قسمكثالثكاالسماعيلية 

 قسمكالقنط ةكش ق 

 قسمكأولكاالسماعيلية 
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 البيانات الديموغرافية

وتقترب  نسربرة   2112% عن عام  01مليون نسمة بزيادة 0.0نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
%  تقبيبرا أمرا عردد 31ألف نسمة بنسبة  394، ويبلغ عدد سكان الحضب حوالي   % 10الذكور بالمحافظة من 

أسربة  227704% تقبيبا ، ويبلغ عدد األسب بالمحافظة   11ألف نسمة بنسبة  191سكان البيف فيبلغ حوالي 
 (. 2112)طبقا إلحصاء عام 

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

 المحافظة
  7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 11,771  071, 74  740,74 م تزكاالسماعيلية
 004, 77 70 ,77 77,040 قسمكثانكاالسماعيلية
 707,774 17,470 17,071 م تزكالبلكالكبي 

   0,4 7  07,77  04,17 م تزكفايد
 7,700 7  71,71 714, 0 م تزكالقنط ة

  7,71 7  77,17  74,01 قسمكثالثكاالسماعيلية
 41,704 1,707  7,471  قسمكالقنط ةكش ق
 7 10,0  71,00 07 ,71 قسمكاولكاالسماعيلية

 70,770 ,7 711,077 771,707 االجمالى
 2102كزي للتعبئة العامة واإلحصاء لمبالوحدة بالعدد                                                                                                        الجهاز ا
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمة/تمك 7  النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكككظةكاإلسماعيليةفيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحاف تماكيبضح

 %.  7وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

7, 000   7, 000   7  % 7,7 7  0  1  0  1 

   2102مصب في أرقام                                                                      الوحدة باأللف                                                                                                                 

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.1

   7  تحبلكمحافظةكاإلسماعيليةكالب تيبكالثالثكعش كوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7710 7770    0   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

91 91 19 91 

2102الكتا  اإلحصائي السنوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.4

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 0 77-47 44-77 74-7 فأقلك4

 414,777 0,477    07,7 11,111  4,177 7 71,710 ذت ر

 10 ,401 1,011  74 ,70 11,111  70,010 070, 7 إناث

 0  ,771 1  ,77 771,174 400,700 17 ,    1  ,4 7 اإلجمالي

2102الكتا  اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.7

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

%كوهيكمساويةكللمب سطكالعامكللجمه ريةك11تبلغكنسبةكالمشبغلينكس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
  % .11الذيكيبلغكح اليك

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 77 ,07  1,040 711 074,  ق ةكالعمل

 11,477  77 ,1 017  71,  المشبغلين

  17,11 1 4 44  714 المبعطلين

   2102الكتا  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

 0   40  7 774 10 7  7 ذت ر

 177 74    700  7   0 إناث

 711 747  1  7  47 0 77 اإلجمالي

  2102الكتا  اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك77ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

(كمنكإجماليكعددكك%7  تحبلكالزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشابكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينكحيثكتبلغك)كح الي

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.77المشبغلينكفيكمحافظةكاإلسماعيليةكويليهاكتجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تباتكك)

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 7 7 117  77 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

       البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 77  47  7  الصناعاتكالبح يلية

 77 7  7 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

  7    7 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 1     0   البشييدكوالبناء

 04  47 7   تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 047   047 النقلكوالبخزين

 10   10 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 7   7 المعل ماتكواالتصاالت

 17 1  1 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

  4 1 10 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 7   7 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 17  04 7   اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 01  0 7 740 البعليم

 17 04 7  الصحةكوالعملكاالجبماعي

 1 7 1 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 4 7 1 70 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

       خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

  1,11 0 0 4 0,  االجمالى
   2102الكتا  اإلحصائي السنوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات اإلقتصادية

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

 

  2100 -2101بيان عام 

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

22011.7 1319.4 

2102الجهاز المبكزي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 47  71 7     1  017 44  المحافظة

  7771 0 70100 711777  047 0 40 11 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  . مناطقكصناعيةكومنكاهمهاك:كالمنطقبينكاالولىكوالثانيةكوالمنطقةكالح ةكووادىكالبكن ل جياك0ي جدك المحافظةك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

كعرنك77%ك دالكمن71حيثكأصبحتكك7   /  1   عنكعامكك77  /  7  حدثكتحسنكمحدودكفىكنسبةكالفق كفىكالمحافظةكعامك كترقرل %كوهى

كوفرقراًكك70 %ك)خطكالفق كالق مريك7 البىكتبلغكح اليكك 7  /77  نسبةكالفق كعلىكمسب ىكالجمه ريةككعنكعامك كفريكالشرهر ( كلرلرفر د جرنريرهرا

 . 7  /77  لبياناتك حثكالدخلكواالنفاقكواالسبهالكك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-4
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 744 مزارع الدواجن

 91 مجازر الماشية

 91 مجازر الدواجن
رئاسة مجلس الوزراء –مبكز المعلومات ودعم اتخاذ القبار    

 السياحةك:ك-7
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 0 نجوم 5منشأة 

 4 نجوم 4منشأة 

 1 نجوم 3منشأة 

 2 منشأة نجمتان فأقل

 2 منشأة تحت التصنيف

 9 إجمالي

رئاسة مجلس الوزراء –مبكز المعلومات ودعم اتخاذ القبار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 10104 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 770040 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 0070   إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 0 7410 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلس الوزراء  –مبكز المعلومات ودعم اتخاذ القبار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريك41ألفكفدانككك101يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكاالسماعيليةكح اليك %كمنهاكمنكاألراضيكالقديمةك,كوإجماليكالمساحةكالمحص لريرة

 ألفكفدانك.ك741
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-7

 البليف ناتكالثا بة:ك7-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

7,467 2,998 89,318 99,783 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصب في أرقام  

% من  11تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-0

 أط الكالط قك:ك0-7

لىكتعبب كالمحافظةكملبقىكهامكللط قكوي جدكفيكنطاقهاكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإ

  تم.ك17 7تم,كتماكيصلكط لكالط قكالف عيةكالم ص فةكالىكك777

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

955 180,9 28044 375 

  2102الكتا  اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومتب                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -0

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكفبمثلكك41%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك700تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك71%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك700نسبةكح اليكك

  2100بيان عام 

 البيان

 461 قطاعكعام 51,190 مالتي

 5 تحتكالطلبكورميس 4 ت افان

 14,696 ع  اتكنقل 5,039 أج ة

 759 مقط رة 81 أت  يسكعام

 435 ج اركزراعي 391 أت  يسكخاص

 0 هيئةكسياسية 0 أت  يسكسياحة

 27,182 م ت سيكل 170 أت  يسكرحالت

 854 حك مة 148 أت  يسكمدارس

 1,050 محافظة 225 تجارىكمؤقت

 - - 0 جمارك

 102,690 الجملة

 %1  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتا  اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


