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 البيانات االسترشادية 
 لمحافظة جنوب سيناء

 ك0ك7ك ك أكتكبر ك ر ككك
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 البيانات الجغرافية

 :.الموقع1

 

تا  قع محافظة جنوب سيناء فى النصف الجنوبى لشبة جزيرة سيناء وهى عباارة عام ما اقاو ماقاقاوب  ااعا ت

الشمالية بئر طابا عقى خقيج العقبة شر ا حتى رأس مسقة عقى خقيج السويس غارباا وعاقاعاا  عاقاى اماتا ا  

 خقيجى العقبة والسويس حتى يقتقيا فى رأس محم  جنوبا .

 وعاصمة المحافظة هي م ينة طور سيناء .

 .المساحة:2

 % مم مساحة الجمهورية .0.2.بما يعا ل حوالي  2كم 27313تبقغ المساحة الكقية لقمحافظة حوالي 

                                               .التقسيم اإلداري:3

 تتكوم محافظة جنوب سيناء مم 

 م م  8ع   

 مراكز  6وع   

 وح ة محقية  روية  71وع   

 
 من اهم المراكز واألقسام بالمحافظة

 

 قسمكالط ر 

 قسمكرأسكسدر 

 قسمكأ  كرديس 

 قسمكسانتكتات ين 

 قسمكش مكالشيخ 

 قسمكدهب 

 قسمكن يبع 

 قسمكش طةكطا ا 
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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

 02 022 02 2      022 قسمكش مكالشيخ
  2221  02 702 702021 قسمكالط ر

 11 7,2 02707 772,70 قسمكأ  كرديس
  2,7 7  0 02 02102 قسمكرأسكسدر
  2200 2000  02,00 قسمكن يبع
 7  22 2100  02021 قسمكدهب

 1 127   21  1 020 قسمكسانتكتات ين
 1, 02 02  02 02 قسمكش طةكطا ا

 2120 71 0 0021 2  02 7 االجمالى
عبئ  العام  واإلحصاء للتالوحدة بالعدد                                                                                                 الجهاز المركزي 

2102 
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 البيانات الديموغرافية

 المساحةكالكليةكوالمأه لةكوالكثافةكالسكانيةك:. 

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

 %.02وتبلغكنسبةكالمساحةكالمأه لةكللمساحةكالكليةك

 2100بيان عام 

 البيانك

المساحةكالكليةك
  تم

المساحةكالمأه لةك
  تم

نسبةكالمساحةك
المأه لةكللمساحةك

 الكلية

عددك
السكانك
  األلف

الكثافةكالكليةك
  نسمة/تم

الكثافةكالمأه لةك
  نسمة/تم

072 0 0   7120,70   02% 702 0 , 

   2102مصر في أرقام  

 النسبكالمئ يةكوت تيبكالسكانك:.0

كلربريرانراتك ً تحبلكمحافظةكجن بكسيناءكالب تيبكالسا عكوالعش ينكوسطكمحافظاتكالجمه ريةكمنكحيثكعددكالسكانكوذلككوفقا

 2102بيان عام 

 البيان

7,21 7,,1    1   7  

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

الب تيبكعلىكمسب ىك
 الجمه رية

72 72 72 72 

2102الكتاب اإلحصائي الس وي     
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 البيانات الديموغرافية

 ت زيعكالسكانكطبقاًكلفئاتكالسنكوالن عك:.2

 2116بيان عام    

 البيان
 فئاتكالسن

 اإلجمالي فأتث ك 1 ,0-20 22-70 72-0 فأقلك2

 ,2,2,, 2 20  0 ,2, 002702 , 20, 22207 ذت ر

 ,, 2 0 72070  2217 0 20 0 22200 220,2 إناث

 22 2 70 7  22 722000 02220 7  72202 2110, اإلجمالي

2102الكتاب اإلحصائي الس وي                                                                     الوحدة بالعدد                                                                                                                   

 الق ىكالعاملةك:.0

    يانك عددكالق ىكالعاملةكوالمشبغلينكوالعاطلينكطبقاكللن ع 1.5

  %كوهيكمساويةكللمب سطكالعامكللجمه ريةك.22تبلغكنسبةكالمشبغلينكس اءكذت ركأوكإناثكإلىكإجماليكق ةكالعملك المحافظةكح اليك
 

  2100بيان عام

 إجماليكالجمه رية اإلجمالي إناث ذت ر البيان

 7, 102  127 20 0,2 ق ةكالعمل

 ,00220    1 01 021 المشبغلين

  07220 ,0 0  0 المبعطلين

   2102الكتاب 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 70        2 77 ذت ر

 0 0           إناث

 ,0 2         2 77 اإلجمالي

  2102الكتاب 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%72تحبل كإجمالي كمن )

 %(كمنكإجماليكعددكالمشبغلينك المحافظةك.7202المشبغلينكفيكمحافظةكجن بكسيناءكويليهاكتجارةكالجملةكالبجزئةكوإصالحكالم تباتكحيثكتبلغك)

 2100بيان عام  

 اإلجمالي إناث ذت ر األنشطةكاالقبصاديةك

 00   00 الزراعةكوالصيدكواسبغاللكالغا اتكوقطعكأشجاركاألخشاب

       البعدينكواسبغاللكالمحاج 

 71 2  7 الصناعاتكالبح يلية

 ,   , إمدادكالكه  اءك,كالغازك,كالبخاركوإمداداتكتكييفكاله اء

 20   20 اإلمدادكالمائيكوشبكاتكالص فكالصحي

 ,0   ,0 البشييدكوالبناء

  ,    , تجارةكالجملةكوالبجزئةكوإصالحكالم تبات

 00 0  0 النقلكوالبخزين

 00   00 خدماتكالغذاءكواإلقامة

  7    7 المعل ماتكواالتصاالت

 2   2 ال ساطةكالماليةكوالبامين

       أنشطةكالعقاراتكوالبأجي 

 77   , األنشطةكالعلميةكوالبقنيةكالمبخصصة

  7   2 األنشطةكاإلداريةكوخدماتكالدعم

  77 07 27 اإلدارةكالعامةكوالدفاعكوالضمانكاالجبماعي

 00 0  2  البعليم

 72 0 , الصحةكوالعملكاالجبماعي

 ,7   ,7 أنشطةكالفن نكوكإل داعكوالبسلية

 70   70 أنشطةكالخدماتكاألخ ى

       خدماتكأف ادكالخدمةكالمنزليةكلألس كالخاصة

       المنظماتكوالهيئاتكالدوليةكواإلقليمية

 2   2 أنشطةكغي كتاملةكالب صيف

   1 01 021 االجمالى
   2102الكتاب اإلحصائي الس وي                                                                          الوحدة بالمائ                                                                                                                
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 البيانات اإلقتصادية

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

 البيام غير متاح

  الصناعةك- 

 2102بيان عام 

 قيمة اإلنتاج عدد المنشآت البيان
التكاليف 
 االستثمارية

 األجور عدد العمال

 ,, 2 21 0070 0010 , المحافظة

  7,00 0 70210 ,,,000  027 0 21 00 إجمالي الجمهورية

 2102الهيئ  العام  للت مي  الص اعي                                                        )قيم  االنتاج،التكاليف االستثماري ،االجور( بالمليون ج يه                                                                     

 ك-المناطقكالصناعيةك:ك-
  .الكي جدك المحافظةكأىكمناطقكصناعيةك

  - نسبةكالفق اءك:-
 

ك0الىكك 7  /77  وصلتكنسبةكالفق كفيكالمحافظةككعامك كعرنكعرام حر الريكك 7  /77  %ك ينماكتبلغكنسبةكالفق كعلىكمسب يكالرجرمرهر ريرة

كواالنرفراقكك01 %كو ذلككتعبب كنسبةكالفق ك المحافظةكمنخفضةكنسبياًك)خطكالفق كالق ميك0  كلربريرانراتك رحرثكالردخرل ً كوفرقرا جنيهاكللف دكفيكالشرهر (

 . 7  /77  واالسبهالكك
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 البيانات اإلقتصادية

 الث وةكالحي انيةك:ك-2
 

   اإلنباجكالحي انيك:ك-

 2101بيان عام  

 العدد البيان

 0 مزارع الدواجن

 1 مجازر الماشية

 7 مجازر الدواجن
  رئاس  مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

 السياحةك:ك-0
 

  ق يةك( –المنشآتكالسياحيةك)كفندقكك-

2101بيان عام    

 العدد البيان

 65 نجوم 5منشأة 

 08 نجوم 4منشأة 

 08 نجوم 3منشأة 

 65 منشأة نجمتان فأقل

 56 منشأة تحت التصنيف

 343 إجمالي

رئاس  مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 2101بيان عام 

 المساحة )ألف فدان( البيان

 04100 إجمالي مساحة األراضي المزروعة

 1 إجمالي مساحة األراضي المزروعة القديمة

 04100 إجمالي مساحة األراضي المزروعة الحديثة

 09152 إجمالي المساحة المحصولية

رئاس  مجلس الوزراء  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

 الزراعةك:ك- 
كحر الريكك70077يبلغكإجماليكالمساحةكالمزروعةكفيكمحافظةكجن بكسيناءكح اليك ك 7202ألفكفدانكتلهاكمنكاألراضيكالحديثةك 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

58654 08942 018556 208117 

 2102الوحدة بالعدد                                                                              مصر في أرقام  

% من  27تمثل المنازل نسبة حوالي 

 إجمالي الخطوط الثابتة

 النقلك:ككك-1

 أط الكالط قك:ك1-7

تم,كتماكيزيدكط لكك  70ي جدكفيكنطاقكالمحافظةكعددكمنكالط قكال ئيسيةكالهامةكالبيكتببعكالهيئةكالعامةكللط قكوالكباريك ط لكيصلكإلىك

  تم.ك20,الط قكالف عيةكالم ص فةكعنك

2100بيان عام     

 البيان

 الط قكالم ص فة
 ط قكت ا ية

إلجماليا اإلدارةكالمحلية الهيئةكالعامةكللط قكوالكباري  

08421 506 2,305 655 

  2102الكتاب اإلحصائي الس وي                                                         الوحدة بالكيلومتر                                                                                                            
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 بيانات الخدمة العامة

  عددكالم تباتكالم خصةكطبقاكلن عكالم تبةك:ك -1

ع  ةك/كألفكم اطنك,أماكع  اتكالنقلكك27%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك,00 تمثلكالسياراتكالمالتيكنسبةكح اليك

 ع  ةك/كألفكم اطنك.ك02%كمنكإجماليكالجمه ريةككومعدلكاالمبالككح اليك7 0 فبمثلكنسبةكح اليك

  2100بيان عام 

 البيان

 50 قطاعكعام 6,490 مالتي

 3 تحتكالطلبكورميس 12 ت افان

 5,350 ع  اتكنقل 1,485 أج ة

 156 مقط رة 2 أت  يسكعام

 2 ج اركزراعي 312 أت  يسكخاص

 0 هيئةكسياسية 1,270 أت  يسكسياحة

 4,135 م ت سيكل 60 أت  يسكرحالت

 310 حك مة 5 أت  يسكمدارس

 468 محافظة 29 تجارىكمؤقت

 - - 7293 جمارك

 27,432 الجملة

 %0.43  النسبةكإلىكإجماليكالجمه ريةك

  2102الكتاب اإلحصائي الس وي                                    الوحدة بالعدد                                                                                                                


