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 البيانات االسترشادية 
 الوادي الجديدلمحافظة 

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

ً الانوداا  منا ت قع محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب جمهورية مصر العربية تحدها غرباً ليبيا وجنننوبنا

حدودها اإلدارية فهي تشترك مع حدود محافظات المنيا والاادس ما  كتوبر ومطروح شماالً وشرقاً  انينوط 

 واوهاج وقنا واألقصر و اواا .

 وعاصمة المحافظة هي مدينة الخارجة .

 .المساحة:2

 % ما مااحة الجمهورية .99بما يعادل حوالي  2كم 990044تبلغ المااحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 تتكوا محافظة الوادي الجديد ما 

 مراكز  5مدا و  4عدد 

 وحدة محلية قروية  94وعدد 

 كفر ونجم وعزبة 95قرية و 00تتبعها 

 

 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة

 قسمكش طةكالداخلة 

 قسمكش طةكالخارجة 

 م تزكش طةكالف اف ة 

 م تزكش طةك اريس 
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 البيانات الديموغرافية

وتوزيود نسوبو   2116% عو  عوام 7ألف بزيادة حووالو   061نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% 80ألوف نسومو  بو وسوبو  حووالو   5018، ويبلغ عدد سكان الحضر حوالي  %66الذكور بالمحافظ  قليال ع  

% تقريبا ، ويبلغ عدد األسر بوالوموحوافوظو   94ألف  نسم  ب سب   7518تقريبا أما عدد سكان الريف فيبلغ حوالي 
 (. 2116أسرة )طبقا إلحصاء عام 24896

 عــددكالسكــانك:كك.7
  فيما يلي البيانات التفصيلي  للتوزيع السكاني وفقا للتقسيم اإلداري لمحافظ  شمال سي اء

 

 

 المحافظة
   7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 8, 831 1,04 3  34173 قسمكش طةكالخارجة
 1000 , 331004 3 3018 قسمكش طةكالداخلة
 31008   4 771 8 7410 م تزكش طةكالف اف ة
 771,80 0 018  4174 م تزكش طةك اريس

   7713  1083  7 81444 7 االجمالى

 2107ئ  العام  واإلحصاء تعبالوحدة بالعدد                                                                                               الجهاز المركزي لل
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

ك نسمة/تمك,  0 فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةكجن بكسيناءك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.03وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك
  المساحةكالكليةكتم

المساحةكالمأه لةك
  تم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
السكانك
  األلف

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةك
 المأه لة

  نسمة/تمك

33 1 ,80   71 8 0 3 7  %  44  0  7  0 70 

   2107مصر في أرقام  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.4

 2102بيان عام 

 البيان

7,84 7,,4    4   70 

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

62 62 62 62 

2107الكتاب اإلحصائي الس وي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.3

 2116بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 4 ,0-30 33-70 73-0 فأقلك3

 3  41,  4 41 04 771 4  301 1440   1834 7 ذت ر

 ,4 71, 44 01  170 7   3018  7,140 ,130 7 إناث

 44 7801 7713,8 8 713  30 41, 4,1,80 0 714  اإلجمالي

2107الكتاب اإلحصائي الس وي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.0

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

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

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

  83147  717,4  40 834 ق ةكالعمل

 301088     71 ,7  4 8 المشبغلين

   4410 707 747  3 المبعطلين

   2107الكتاب اإلحصائي الس وي                                                             الوحدة بالمائ                                                                                                                 
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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       4 ,     ذت ر

 07 70 4 8    4   إناث

  77 40 4 08 77 4   اإلجمالي

  2107الكتاب اإلحصائي الس وي                                                                              الوحدة بالمائ                                                                                                                
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث ك(:ك70ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

ك كح الي ك) كحيثكتبلغ كالمشبغلين كحيثكعدد كمن كاألولى كالم تبة كاالجبماعي كوالضمان كوالدفاع كالعامة كاإلدارة كأنشطة كعددك%78تحبل كإجمالي كمن )

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.7308المشبغلينكفيكمحافظةكجن بكسيناءكويليهاكتجارةكالجملةكالبجزئةكوإصالحكالم تباتكحيثكتبلغك)

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 ,,  3  00  الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

 73   73 البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 48 0 44 الصناعاتكالبح يلية

 0   0 إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

       اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 47   47 البشييدكوالبناء

 30 4  3 تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

  4    4 النقلكوالبخزين

 3  4 7  خدماتكالغذاءكواإلقامة

 4 7 0 المعل ماتكواالتصاالت

 0   0 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 8   8 األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 4   4 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 4   33  74 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 787 80 4, البعليم

 30 4  ,7 الصحةكوالعملكاالجبماعي

       أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 70   70 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

 4 4   خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 40, 7,3 007 االجمالى
   2107الكتاب اإلحصائي الس وي                                                                          الوحدة بالمائ                                                                                                                
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 البيانات اإلقتصادية

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

 البياا غير متاح

  الصناعةك- 
 -المنشآتكالصناعيةكالمسجلةك:ك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 4  4, 747 8 7 3  المحافظة

 7074   04, 78 047 ,0 4 08,8 43784 إجمالي الجمهورية

 2104الهيئ  العام  للت مي  الص اعي                                                        )قيم  االنتاج،التكاليف االستثماري ،االجور( بالمليون ج يه                                                                     

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
 منطقةكصناعيةك ي جدك المحافظةكععدك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-3
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 33 مزارع الدواجن

 77 مجازر الماشية

   مجازر الدواجن
  رئاس  مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

 السياحةك:ك-0
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 0 نجوم 5منشأة 

 1 نجوم 4منشأة 

 3 نجوم 3منشأة 

 13 منشأة نجمتان فأقل

 2 منشأة تحت التصنيف

 11 إجمالي

رئاس  مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 040174 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 1 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 040174 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 248151 إجمالي المساحة المحصولية

رئاس  مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريكك74077يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكجن بكسيناءكح اليك ك 7308ألفكفدانكتلهاكمنكاألراضيكالحديثةك إجماليكمساحةكمحصر لريرة

 ألفكفدانك.
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالتك:ك-0

 البليف ناتكالثا بة:ك0-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مي

07778 507 047424 227808 

 2107الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

% من  26تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-4

 أط الكالط قك:ك4-7

تم,كتماكيزيدكط لكك  74ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك80,الط قكالف عيةكالم ص فةكعنك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

0672 1651 3241 101 

  2107الكتاب اإلحصائي الس وي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -4

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك37%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك,00 تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك43%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك7 0 فبمثلكنسبةكح اليك

  2100بيان عام 

 البيان

 44 قطاعكعام 0,,81 مالتىك

 3 تحتكالطلبكورميس   ت افان

 0  01 ع  اتكنقل 71380 اج ة

 ,78 مقط رة 37 ات  يسكعام

 , 7 ج اركزراعى 30 ات  يسكخاص

   14 4 م ت سيكل 8  ات  يسكسياحة

   هيئةكسياسية  , ات  يسكرحالت

 0 , حك مة   ات  يسكمدارس

 4 معداتكثقيلة , تجارىكم قت

 030 محافظة   جمارك

 50355 الجملة

 %4.2  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2107الكتاب اإلحصائي الس وي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


