
 1 

1  

 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة بورسعيد

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

  فى شمال شرق الدلتا وفى موقع متميز على رأس قناة السويس وساحل البحر المتوسط تقع محافظة بورسعيد 
ويحدها من الشمال البحر االبيض المتوس   ومن الشرق محافظة شمال سيناء ومن الغرب محافظات دمطيطا  

 والشرقية والدقهلية وجنوباً محافظة االسماعيلية .

 وعاصمتها مدينة بورسعيد .

 .المساحة:2

 % من مساحة الجمهورية .31.0بما يعادل حوالي  2كم 1344.96تبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 أحياء 7تتكون محافظة بورسعيد من عدد 

 وهى ) بورفؤاد،الشرق،العرب،المناخ،

 الضواحى،الزهور،الجنوب( 

 قسم وبيانهم كالتالى: ..وتقسم الى 

 
 أقسام المحافظة

 

 قسم الشرق -

 قسم العرب -

 قسم المناخ -

 قسم بورفؤاد -

 قسم الضواحى -

 قسم الجنوب -

 قسمكالزه رك-

 قسمكثانك  رفؤادك-

 قسمكمبارك/ش قكالبف يعةك-

 قسمكالمناص ة/غ بك  رسعيدك-

 قسمكثانكالجن بك-
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 البيانات الديموغرافية

وتابالاغ   2114% عن عاام 00ألف نسمة بزيادة حوالي  436نحو  2102يبلغ عدد السكان طبقا إلحصاء عام 
% من عدد السكان  ويبلغ عادد اسسار 011، ويمثل  سكان الحضر نسبة  % 10نسبة الذكور بالمحافظة حوالي 

 (. 2114أسرة )طبقا إلحصاء عام  ألف  42.حوالي بالمحافظة  

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

 محافظةك  رسعيد
  7   يـــــــانك

 اإلجمالي إناث ذت ر

 117 1 78111 74661 قسمكالش ق

 711 8 48 4  1 89  قسمكالع ب

 41784 16481 11691 قسمكالمناخ

 01061 18011 8  11 قسمك  رفؤاد

 10 777  8697 84708 قسمكالض احى

 4984   18 7 6 764 قسمكالجن ب

 17487  771416 770940 قسمكالزه ر

 0646 1641 1994 قسمكثانك  رفؤاد

 188   771 8 70 قسمكمبارك/ش قكالبف يعة

 904  7111 7811 قسمكالمناص ة/غ بك  رسعيد

 6691  77477 110 7 قسمكثانكالجن ب

 8 4119 19 177 174  1 اإلجمالي

 2102كزي للتعبئة العامة واإلحصاء لمرالوحدة بالعدد                                                                                                        الجهاز ا
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانية:. 

ك نسمةك/تمك 40فيكالجدولكالباليكتبلغكالكثافةكالسكانيةكلمحافظةك  ركسعيدك النسبةكللمساحةكالمأه لةكح اليكك تماكيبضح

 %.91وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةكح اليك

 2100بيان عام 

 البيانك
المساحةكالكليةك

  تم
المساحةكالمأه لةك

  تم
نسبةكالمساحةكالمأه لةك

 للمساحةكالكلية

عددكالسكانك
 )ك األلفك(

الكثافةكالكليةكنسمة/
  تم

الكثافةكالمأه لةكنسمة/
  تم

1345 1320.70 918 % 621 461.7 470.2 

 2102مصر في أرقام                                                                                                                                                                                                                    
  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكان:.1

تحبلكمحافظةك  رسعيدكالب تيبكالحادىكوالعش ينكوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقاًكلبيانراتكعرا ك
  7    

 2102بيان عام 

 البيان

7914 7994    4   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

02 02 02 02 

2102الكتاب اإلحصائي السنوي      
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن ع:.6

 2114بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 4 89-68 66-78 76-8 فأقلك6

 290,580 22,697 44,963 144,506 52,833 25,581 ذت ر

 280,023 19,008 42,895 143,814 49,855 24,451 إناث

 570,603 41,705 87,858 288,320 102,688 50,023 اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.8

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

  %كوهيكمساويةكللمب سطكالعا كللجمه ريةك.11تبلغكنسبةكالمشبغلينككس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
 

  2100بيان عام 

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 97 ,48  2,702 933 1,769 ق ةكالعمل

 11,689  1,981 501 1,480 المشبغلين

  17,11 721 432 289 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
وكف قك
 الجامعي

 اإلجمالي

 19  46  1 744 78 4 4 ذت ر

  61 91 68 08  8 6 8 إناث

 721  74 00 667     7 77 اإلجمالي

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                      الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات الديموغرافية

 سنهكفأتث (:ك78ت زيعكالمشبغلينكطبقاكللنشاطكاالقبصاديكوالن عك)كك3.5

منكإجماليكعددكالمشبغلينكفيكالمحافظةكويليهاكالبجارةكوإصالحكك%7680يحبلكمجالكالبعليمكالم تبةكاألولىكمنكحيثكعددكالمشبغلينك نسبةكح اليك

 %كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظة.7189الم تباتك نسبةكك ح اليك

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك
 69   6 9   الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

       البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 41  88 71  الصناعاتكالبح يلية

 1    4  إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 4   6 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

  4    4 البشييدكوالبناء

 08  71  4  تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

  0  0 48  النقلكوالبخزين

 11   14 خدماتكالغذاءكواإلقامة

 77   77 المعل ماتكواالتصاالت

    8 78 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 1  0 7  األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

 70 6 71 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

 40  9 7 781 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

  9  6   11 البعليم

 68 14 9 الصحةكوالعملكاالجبماعي

 71   71 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 69   60 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

 67 71 1  خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

       أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

 7917 7 8  761 االجمالى

   2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                                          الوحدة بالمائة                                                                                                               
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 البيانات اإلقتصادية

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

 تجارةكالبجزئةكك 
تجارةكالبجزئةكفيكالقطاعكالخاصكطبقاكللنرشراطكك7- 

  2100 -2101بيان عام 

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

30,355.0 8,215 

2102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   

  الصناعةك- 
 -المنشآتكالصناعيةكالمسجلة:ك- 

 2102بيان عام 

 األج ر عددكالعمال البكاليفكاالسبثمارية قيمةكاإلنباج عددكالمنشآت البيان

   6 42,328 10,059 13,117  16 المحافظة

إجماليك
 الجمه رية

33,046 707,410 533,999 1,786,727 19,532 

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

 ك-المناطقكالصناعية:ك-
مصنعك.ك711منطقةكصناعيةك إجماليكعددكك77ي جدك المحافظةكعددكك   

  - نسبةكالفق اءك:-
 

ك رلرغرتكنسربرةك6والبيكتانتكك1   /9   %ككحيثكزادتكعنكالنسبةكعا ك4ح اليككك 7  /77   لغتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعا ك %ك ينمرا

كعرلرىك8 ح اليكك 7  /77  الفق كعلىكمسب يكالجمه ريةكعنكعا ك كمرحرافرظرة كأفضرل كرا رع %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحافظةكقليلةكوتعبب 

  7  /77  جنيهاكللف دكفيكالشه (كوفقاًكلبياناتك حثكالدخلكواإلنفاقكواالسبهالككك84 مسب ىكالجمه ريةك)خطكالفق كالق ميك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انية:ك-6
 

   اإلنباجكالحي اني:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 18 مزارع الدواجن

 7 مجازر الماشية

   مجازر الدواجن
رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 السياحة:ك-8
 

  ق ية( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 0 نجوم 5منشأة 

 2 نجوم 4منشأة 

 1 نجوم 3منشأة 

 6 منشأة نجمتان فأقل

 1 منشأة تحت التصنيف

  7 إجمالي

رئاسة مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 89.09 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 0 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 89.09 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 166.25 إجمالي المساحة المحصولية

 %1  8  نسبة مساحة االراضى المزروعة من اجمالى المحافظة

رئاسة مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريككك19يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكالمحافظةكح اليك ألرفكك744ألفكفدانكجميعهاكمنكاألراضيكالمزروعةكحديثاكك إجماليكمساحةكمرحرصر لريرة

 فدان.
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 بيانات الخدمة العامة

 االتصاالت:ك-8

 البليف ناتكالثا بة:ك8-7

  2100بيان عام   

 البيان
 الجملة منازل تجارى حك مى

12,923 2,069 104,471 119,463 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

تمثل الخطوط المنزلية نسبة حوالي 

% من إجمالي الخطوط الثابتة78  

 النقل:ككك-4

 أط الكالط ق:ك4-7

تم,كتماكيبلغكط لكك18 ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك0 الط قكالف عيةكالم ص فةك

2100بيان عام      

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

285 27 312 0 

     2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                                 الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبة:ك -4

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك00%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك7884تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطن.ك7784%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك81 فبمثلكنسبةكح اليكك

     2100بيان عام  

 البيان

  9  قطاعكعا  48,298 مالتي

 78 تحتكالطلبكورميس 6 ت افان

 7,311 ع  اتكنقل 12,363 أج ة

 3,623 مقط رة 09 أت  يسكعا 

 10 ج اركزراعي 68  أت  يسكخاص

   هيئةكسياسية  8 أت  يسكسياحة

 17,786 م ت سيكل 1   أت  يسكرحالت

 555 حك مة 78 أت  يسكمدارس

 442 محافظة   1 تجارىكمؤقت

 - - 0   جمارك

 91,847 الجملةك

 %1.5  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي السنوي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


