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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة شمال سيناء

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تقع محافظة شمال سيناء فى الشمال الشرقى لجمهورية مصر العربية ويحدها شماالً البحر االبيض المتووسو  

وجنوباً محافظة جنوب سيناء وشرقا خ  الحدود الدولية الشرقية لمصر أما غرباً فيحدها محافظات بورسعيود 

 واإلسماعيلية والسويس.

 وعاصمة المحافظة هي مدينة العريش .

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .0.2.بما يعادل حوالي  2كم 29882تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 تتكون محافظة شمال سيناء من 

 مدينة  6عدد 

 مراكز  6وعدد 

 وحدة محلية قروية  92وعدد 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة 
 

 قسمكاولكالع يش 

 قسمكثانكالع يش 

 قسمكثالثكالع يش 

 قسمكرا عكالع يش 

 قسمك ئ كالعبد 

 قسمكالحسنة 

 قسمكنخل 

 قسمكالشيخكزويد 

 قسمكرفح 

 قسمكش تةكرمانة 

 قسمكش طةكالقسيمة 
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 البيانات الديموغرافية

وتززيزد   2112% عن عام  01ألف نسمة بزيادة حوالى   314نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% تقزريزبزا أ زا 21ألف نسمة بنسبة  232، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي   % 22نسبة الذكور بالمحافظة عن 

 94447% تقريبا ، ويبلغ عدد األسزر بزالزمزحزافزظزة  31ألف نسمة بنسبة  222عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 

 (. 2112أسرة )طبقا إلحصاء عام 

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

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 84 845 5070    5,5,  قسمكاولكالع يش

 ,1557, 4  05  40 45  قسمكثانكالع يش

 ,50504 , 7051  570   قسمكثالثكالع يش

  5588  5  775 5854 7 قسمكرا عكالع يش

 545,41 745840 4 57   قسمك ئ كالعبد

 77 715 0 051 45,48 قسمكالحسنة

 5471 7   51, 05571 قسمكنخل

 ,55,8, 15,10  15404  قسمكالشيخكزويد

 145145 555158 84 5,5 قسمكرفح

 585174  4 705 0 ,705 قسمكش طةكرمانة

 775585 5788, 15744 قسمكش طةكالقسيمة

 5078  8 8 ,7455  4574   االجمالى

عبئة العا ة واإلحصاء للتالوحدة بالعدد                                                                                                 الجهاز المركزي 

2102 
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك ف دك/تمك41فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةككشمالكسيناءك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.,7وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةك
  المأه لةكتم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
 السكان

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

 05,187 
  

85 ,47   
7,% 544  7 78  7 41 

 2102 صر في أرقام                                                                                  الوحدة باأللف                                                                                                                 
  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.5

    7  تحبلكمحافظةكشمالكسيناءكالب تيبكالثالثكوالعش ينكوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبياناتكعامك

 2102بيان عام 

 البيان

7441 7441    1   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

32 32 32 32 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.8

 2112بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 1 4,-,8 88-,7 78-, فأقلك8

 1 ,7045  4574 745448 0, 455 5 8850  5514  ذت ر

 ,,71,57 15581 18 7,5 0 54 4  507 8 1  5   إناث

 5855147 785,51 5857,4 7155418 ,4,587 4 8,50 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.,

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

%كوهيكتزيدكعنكالمب سطكالعامكللجمه ريةك47تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
  % .44الذيكيبلغكح اليك

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 47 1,5  75748 5   447 ق ةكالعمل

 5558,4  ,0 75 1 7 484 المشبغلين

  57545 4 7 00  5 المبعطلين

   2102الكتاب 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

  5 5   0        ذت ر

 00 74 8  ,       إناث

 4 7    1 04       اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                              الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك,7ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

%كمنكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكمحافظةكالغ  يةك16يحبلكالبشييدكوالبناءكلزراعةكوالصيدكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينك نسبةككح اليكك

 %ككمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.,7ويليهاكمجم عةكأنشطةكاإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعىك نسبةككح اليكك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 784   780 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 1   1 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 71   71 الصناعاتكالبح يلية

 74   74 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 5    5  اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 708   708 البشييدكوالبناء

 7,4 0  ,7 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

  4    4 النقلكوالبخزين

  7    7 خدماتكالغذاءكواإلقامة

  7    7 المعل ماتكواالتصاالت

 74   74 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

    5 70 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 5   5 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 718 5  787 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 785 4, ,4 البعليم

 50 4  4 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 5   5 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 4  , 5  أنشطةكالخدماتكاألخ ى

       خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 ,0 75 1 7 484 االجمالى
   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات اإلقتصادية

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

 البيان غير متاح

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 54 77 5 5758  745 11 المحافظة

  74,5 0 70410 55444,  087 0 81 55 إجمالي الجمهورية

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

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .مناطقكصناعيةكك5ي جدك المحافظةكعددك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

%كو ذلكأصبحتكتقلكعرنكنسربرةك4 %ك دالكمنك7 حيثكأصبحتكك4   /4   عنكعامكك 7  /77  انخفضتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك

جنيهاكللف دكفيكالشه كوفقاًكلبيرانراتك رحرثكك1, %ك)خطكالفق كالق ميك, البيكتبلغكح اليكك 7  /77  الفق كعلىكمسب يكالجمه ريةكعنكعامك

 (. 7  /77  الدخلكواإلنفاقكواالسبهالكك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-8
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 40  مزارع الدواجن

 8 مجازر الماشية

   مجازر الدواجن
  رئاسة  جلس الوزراء – ركز المعلو ات ودعم اتخاذ القرار 

 السياحةك:ك-,
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 2 نجوم 5منشأة 

 0 نجوم 4منشأة 

 3 نجوم 3منشأة 

 1 منشأة نجمتان فأقل

 5 منشأة تحت التصنيف

 11 إجمالي

رئاسة  جلس الوزراء – ركز المعلو ات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 02382 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 1 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 02382 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 070812 إجمالي المساحة المحصولية

رئاسة  جلس الوزراء  – ركز المعلو ات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
 ألفكفدانك.ك 74ألفكفدانكتلهاكمنكاألراضيكالحديثةك إجماليكمساحةكمحص ليةكح اليككك,74يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكالمحافظةككح اليك
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-,

 البليف ناتكالثا بة:ك7-,

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

2,132 1,645 25,362 29,139 

 2102الوحدة بالعدد                                                                               صر في أرقام  

% من  78تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-1

 أط الكالط قك:ك1-7

تم,كتماكت جدكط قكك7144ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك 7ف عيةكصغي ةكم ص فةك ط لك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

08227 13 10702 0 

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                         الوحدة بالكيلو تر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -1

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك 7%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك775 تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك,707%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك701 فبمثلكنسبةكح اليكك

  2100بيان عام 

 البيان

 60 قطاعكعام 4,033 مالتي

 0 تحتكالطلبكورميس 0 ت افان

 6,918 ع  اتكنقل 1,874 أج ة

 186 مقط رة 31 أت  يسكعام

 279 ج اركزراعي 48 أت  يسكخاص

 0 هيئةكسياسية 3 أت  يسكسياحة

 2,688 م ت سيكل 18 أت  يسكرحالت

 537 حك مة 3 أت  يسكمدارس

 330 محافظة 45 تجارىكمؤقت

 - - 0 جمارك

 17,053 الجملة

 %0.27  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


