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 مقدمة

 

في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية يتولى جهاز تنممميمة المتمجمارة المداخملميمة 

مسئولية تنمية مناطق تجارية جديدة من خالل وضع خطط وبرامج تمحمديمد وتموفميمر األراضمي المالزممة 

بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة واستغالل األراضي المخمصمصمة وتمحمديمد أسمإ وسمبمل إتماحمتمهما 

للمستثمرين في مجاالت التجارة الداخلية. ومن ثم يقوم الجهاز بمممتمابمعمة تمنمفميمذ بمرنماممج المجميمل المجمديمد 

للتجمعات التجارية التي يشتمل على إقامة مناطق تجارية وأخرى لوجستية حديثة في مختلف المحافظمات 

 على مراحل متتابعة.

ونظرا ألهمية توفير البيانات األساسية التي تساعد المطورين التجاريين على اختيار مناطق التمنممميمة 

واألنشطة التي تتناسب مع الوضع الديموجرافي واالقتصادي لهذه المناطق والمناطق المحيطة بمهماف فمقمد 

"البياناتكاالسب شراديرةكقامت اإلدارة المركزية للدراسات واالستثمار بجهاز تنمية التجارة الداخلية بإعداد 

والتي تتضمن أهم البيانات الجغرافية والسكانية وبيانات التجارة الداخلية واألنشمطمة  للمط ركالبجاري"

االقتصادية والخدمية للمحافظات التي سيتم طرح مناطق تجارية ولوجسمتميمة بمهما كمبميمانمات اسمتمر ماديمة  

 للمطور والمستثمر التجاري تساعده على تقييم الفرصة االستثمارية المتاحة.

وقد روعي في إعداد هذه البيانات االعتماد علي أحدث إصدارات المصادر المعتمدة بالدولة والتي تم 

 ً  إعدادها في السنة الحالية أو في السنوات القريبة السابقةف وقد حرصنا علي تحديد تاريخ كل بيان تمحمقميمقما

وإذ يؤكد الجهاز على أن البيانات والمعلومات التي وردت فمي  للمصداقية مع توفير أحدث معلومة متاحة.

هذا المجلد استر ادية وعلى ذو الشأن الرجوع للمصادر والجهات المختصة بشمأن تمدقميمق وتموثميمق همذه 

 المعلومات دون مسئولية على الجهاز.

 

 معكتمنياتكجهازكتنميةكالبجارةكالداخليةك الب فيقك،،،
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 نبذة مختصرة عن المحافظة

 

 نبذة عن محافظة مرسي مطروح
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة مرسي مطروح فى الركن الشمالى الغربى للجمهورية وتمتد على ساحل البحر االبيض المتوسط 

غرب االسكندرية حتى السلوم غربا وتحدها ليبيا من جهة الغررب حرترى جرنروب واحرة سريرو   14من الكيلو 

 ويحدها من الجنوب محافظة الوادى الجديد ومن الشرق محافظات االسكندرية والبحير  .

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .46.66بما يعادل حوالي  2كم466661تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 تتكون محافظة مرسي مطروح من 

 مدينة 8مراكز وعدد  8عدد 

 وحد  محلية 68وعدد 

 كفر ونجع وعزبة 18قرية وعدد  4وعدد 

 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة
 

 قسمكم سيكمط وحك 

 قسمكالسل م 

 قسمكالحمامك 
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 البيانات الديموغرافية

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

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 7 796,6 67 ,94  16,  7 قسمكم سيكمط وح
 8 69,6   6, 1 16,986 قسمكالحمام
 75,015  0,57 1  ,8 قسمكالسل م
  48,15 14 ,1  5,778  قسمكالضبعة

  9 ,47 9 79,6 7,687  قسمكسيدىك  انى
  6,00  665, 7 0 74,7 قسمكسي ة

 64    6 قسمكماريناكالعلمينكالسياحية
 664 8 656 جزء-الساحلكالشمالى

 6 199,7 789,971 9,791   االجمالى
عبئة العامة واإلحصاء للتالوحدة بالعدد                                                                                                 الجهاز المركزي 

2112 
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

 2111بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

766,5616 
  

7,07664  
7% 478  6  1  6 44 

   2112مصر في أرقام                                                                                  الوحدة باأللف                                                                                                                 

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.1

 2112بيان عام 

 البيان

7986 7996    6   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

42 42 42 42 

2112الكتاب اإلحصائي السنوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.4

 2116بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 6 59-45 44-75 74-5 فأقلك4

   769,5 0,457 09 ,76 699, 8 9 9, 4 144,   ذت ر

 751,809 4,840 48 ,74 05,459  19,55 79,001 إناث

 1,187 1 98 , 7 0 1, 1 758,758 487, 8 770, 4 اإلجمالي

2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.5

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

  2111بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 97 ,65  7,467 469  99 ق ةكالعمل

 11,459  7,147 417  97 المشبغلين

  17,81   7 18  8 المبعطلين

   2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                                             الوحدة بالمائة                                                                                                                
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالمبعطلينكطبقاًكللحالةكالبعليميةكوالن ع: 2.5

  2111بيان عام

 يق أكويكبب أمي البيان
أقلكمنك
 المب سط

 مؤهلكمب سط

مؤهلكف قك
المب سطكأوك
أقلكمنك
 الجامعي

مؤهلكجامعيك
وف قك
 الجامعي

 اإلجمالي

  8 1    1 10 1 0 ذت ر

 18 79   71     6 إناث

   7      45 10 1 71 اإلجمالي

  2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك75ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

 2111بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

   4 4 1 96 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

       البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 10   10 الصناعاتكالبح يلية

 1    1  إمدادكالكه  اءك،كالغازك،كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 14   14 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

  76    76 البشييدكوالبناء

 767 76 745 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

  9    9 النقلكوالبخزين

 60 4 61 خدماتكالغذاءكواإلقامة

       المعل ماتكواالتصاالت

 1   1 ال ساطةكالماليةكوالبامين

  1    1 أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

  7    7 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

       األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 756 47 775 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 4 7 45 09 البعليم

 4  7  1 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 6   6 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

  7    7 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

 6   6 خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 7,147 417  97 االجمالى
   2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 2116بيان عام 

 البيان

 أعدادكوسببكالهج ةكالداخليةكإلىكالمحافظة

 للزواج للدراسة للعمل
طالقكأوك
 ت مل

 اإلجمالي أخ ى م افق

 1,514  76   1 ,0 8 60 794 79 76 ذت ر

 707,   746 7  ,71  75  5,81  76  86 إناث

 5 41,0  16 57 ,    76 5,899 154 76,809 اإلجمالي

  2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                                             الوحدة بالعدد                                                                                                                

 .كالهج ةكالداخليةكطبقاًكلسببكالهج ةكوالن عك:6
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 البيانات اإلقتصادية

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

  الصناعةك- 
 -المنشآتكالصناعيةكالمسجلةك:ك- 

 2112بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 21 1006 599 198 20 المحافظة

  7951 0 70860 511999  047 0 46 11 إجمالي الجمهورية

 2112الهيئة العامة للتنمية الصناعية                                                       )قيمة االنتاجفالتكاليف االستثماريةفاالجور( بالمليون جنيه                                                                     

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .مناطقكصناعيةكك7ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

كعرنك8حيثك لغتكك8   /9   عنكعامكك 7  /77  لمكتبغي كنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك %ك نماكتبلغكنسبةكالفق كعلىكمسب يكالجمه رية

جنيهاكللف دكفيكالشه (كوفقاًكلبيانراتكك56 %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحافظةكمنخفضةكنسبياًك)خطكالفق كالق ميك5 ح اليكك 7  /77  عامك

 . 7  /77   حثكالدخلكواالنفاقكواالسبهالكك

 

  2111 -2111بيان عام 

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

11570 0 80 

2112الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-4
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2111بيان عام  

 العدد البيان

 317 مزارع الدواجن

 9 مجازر الماشية

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

 السياحةك:ك-5
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2111بيان عام    

 العدد البيان

 1 نجوم 5منشأة 

 0 نجوم 4منشأة 

 7 نجوم 3منشأة 

 10 منشأة نجمتان فأقل

 11 منشأة تحت التصنيف

 29 إجمالي
رئاسة مجلإ الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2111بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 294.41 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 0 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 294.41 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 327.44 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة مجلإ الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
 ألفكفدانك.ك 01ألفكفدانكتلهاكمنكاألراضيكالقديمةك إجماليكمساحةكمحص ليةكح اليكك104يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكالغ  يةكح الي
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 بيانات الخدمة العامة

 البعليمك:ك-7
  سن اتك( 7ت زيعكالسكانكطبقاكللحالةكالبعليميةكوالن عك)اتب كمنكك7-7

 2111بيان عام 

 مح كأمية يق أكويكبب أمي البيان
مؤهلكأقلكمنك

 المب سط
 مؤهلكمب سط

مؤهلكف قك
 المب سط

مؤهلك
 جامعي

مؤهلكف قك
 الجامعي

 اإلجمالي

 127,982 153 7,197 2,811 26,289 35,413 4,060 22,924 29,135 ذت ر

 113,978 46 3,591 1,193 12,929 23,641 2,696 14,140 55,742 إناث

 241,960 199 10,788 4,004 39,218 59,054 6,756 37,064 84,877 اإلجمالي

رئاسة مجلإ الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                 الوحدة بالعدد                                                                                                                 

أعدادكالطلبةك البعليمكالثان يكالفنيكطبقاكلن عكالبعليمكك -7

 2111بيان عام 

المحافظةك

  

  يــــــــان

ثان يك ثان يكتجارى ثان يكصناعي
 زراعي

 اإلجمالي
 اإلجمالي خاص حك مي اإلجمالي خاص حك مي

4,322 0 4,322 2,474 0 2,474 1,298 8,094 

رئاسة مجلإ الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                   الوحدة بالعدد                                                                                                                 
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 بيانات الخدمة العامة

 المدارسكوالفص لكوالبالميذكفيكالبعليمكقبلكالجامعيك7-1

 

  2111-2111بيان عام 

 تالميذ فص ل مدارس البيان

 1,157,052 29,695 3,484 البعليمكقبلكالجامعي

 18,298,786 453,719 47,520 اإلجماليكفيكمص 

 مصر في أرقام                                                                                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                

%  من المدارس العامة على مستوي الجمهورية في مرحلة التعليم  قبل الجامعي 3377

 تتواجد بالمحافظة
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 بيانات الخدمة العامة

 المعاهدكوالفص لكوالبالميذكفيكالبعليمكاألزه يك7-4
 

% من المعاهد  األزهرية على مستوي الجمهورية في مرحلة التعليم  قبل  3.1.

 الجامعي تتواجد بالمحافظة

  2111-2111بيان عام 

 تالميذ فص ل معاهد البيان

 9,372 468 110 البعليمكاألزه ي

 2,023,390 61,851 9,259 اإلجماليكفيكمص 

 مصر في أرقام                                                                                            الوحدة بالعدد                                                                                                                
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 بيانات الخدمة العامة

 ت زيعكالمبانيكالعاديةكللسكنكطبقاكالتصالكالمبنىك الم افقكالعامةك)المياهكوالص فكالصحي(ك - 

 

  2112بيان عام 

 العدد البيان
 الص فكالصحي المياه

 الكي جد أخ ى شبكةكعامة الكي جد أخ ى شبكةكعامة

 10,217 33,094 22,971 7,095 10,483 48,704 66,282 حض 

 16,476 6,837 4,455 10,376 12,717 35,339 58,432 ريف

 26,693 39,931 27,426 17,471 23,200 84,043 124,714 اإلجمالي

  2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                                الوحدة بالعدد                                                                                                                
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 بيانات الخدمة العامة

 اإلسكانكوالم افقك:ك- 

 ت زيعكالمبانيكالعاديةكللسكنكطبقاكالتصالكالمبنىك الم افقكالعامةك)الغازكالطبيعيكوالكه  اء(ك7- 

 

  2112بيان عام

 عددكالمباني البيان

 الكه  اء الغازكالطبيعي

 الكي جد أخ ى شبكةكعامة غي كمبصل مبصل

 6,703 5123 54,456 66,282 0 66,282 حض 

 4,863 3,014 19,671 27,548 0 27,548 ريف

 11,566 8,137 74,127 93,830 0 93,830 إجمالي

الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                                  الوحدة بالعدد                                                                                                                
2112 
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 بيانات الخدمة العامة

 الم اردكالمائيةك:ك-1
  انباجكالمحافظةكمنكالمياةك:ك1-7

 الصحةكك:-4

ك4-7

   2111بيان عام 

 عدد المستشفيات البيان

 10 المستشفيات العامة والمركزية

 4 مستشفيات تخصصية

 3 مستشفيات القطاع الخاص

 17 إجمالي

 رئاسة مجلإ الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

  2111/2111بيان عام  

 عددكالمحطات البيانكك
االنباجك االلفك

 مب كالمكعب

 53,321 5 المحافظة

 9,726,716 2382 اجمالىكالجمه رية
 مصر في أرقام
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-5

 البليف ناتكالثا بة:ك5-7

  2111بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

26,440 9,565 3,595 39,600 

 2112الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

% من   23تمثل الحكومي نسبة حوالي

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-6

 أط الكالط قك:ك6-7

2111بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

1151 3572 4722 1132 

  2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -6

 

  2111بيان عام 

 البيان

 513 قطاعكعام 9,372 مالتي

 13,471 تحتكالطلبكورميس 1 ت افان

 659 ع  اتكنقل 4,264 أج ة

 51 مقط رة 21 أت  يسكعام

 3,428 ج اركزراعي 75 أت  يسكخاص

 0 هيئةكسياسية 14 أت  يسكسياحة

 289 م ت سيكل 11 أت  يسكرحالت

 737 حك مة 23 أت  يسكمدارس

 38,795 محافظة 81 تجارىكمؤقت

 - - 6244 جمارك

 78,049 الجملة

 %1.23  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2112الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                
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 بيانات الخدمة العامة

 الثقافةكوكاإلعالم:ك-0

  :أعدادكالمنشآتكالثقافيةك-0

  2111بيان عام 

 العدد البيان

 6 قصور وبيوت الثقافة

 1 متاحف اآلثار

  7 اجمالى المكتبات

   رئاسة مجلإ الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

 البيئة:ك-8

  2111بيان عام 

 العدد البيـــــــان

 2 المحميات الطبيعية

 1 مصانع تدوير القمامة

 0 محطات الرصد البيئي للهواء

 4 مواقع الدفن الصحي للمخلفات الصلبة

   رئاسة مجلإ الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
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 مصادر البيانات

 

 

 

 

 البياناتكال اردةك هذاكالمجلدكتمكالحص لكعليهاكمنكالمصادركال سميةكالمعبمدةكوهي:

 الجهازكالم تزيكللبعبئةكالعامةكواإلحصاءك-

 م تزكالمعل ماتكودعمكاتخاذكالق اركالبا عكل ئاسةكمجلسكال زراء.ك-

وتحصلكهاتانكالجهبانكعلىكالبياناتكمنكمخبلفكال زاراتكوالمحافظاتكوالهيئاتكالمعنيةك صفةكدورية،كك

 أماكالبياناتكالخاصةك الصناعةكفقدكتمكالحص لكعليهاكمنكالهيئةكالعامةكللبنميةكالصناعيةك

  وجدي ك اإلشارةكك:

أنكالبياناتكالخاصةك السكانكوالق ىكالعاملةكواألس كتسبندكإلىكنبائجكتعدادكالسكانكالذيكيج ىكتلكعش ك

 والذيكعلىكأساسهكتحسبكالبقدي اتكللسن اتكالبالية.ك6   سن اتكتانكآخ هاكفيكعامك

 مصادر البيانات


