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4•  اإلحصاءات االجتماعية
التعليم  •

الصحة  •

الرعاية االجتماعية  •

 •  الثقافة والتراث



ةيعامتجالا ةيعامتجالا ةياعرلا   ةياعرلا . . 4.34.3
دقو .عـمتجملا  دارفأ  معد  يف  ريبـك  ّدـح  ىلإ  يبـظوبأ  ةراـمإ  يف  ةـمّدقملا  ةـيعامتجالا  ةـياعرلا  تامدـخ  مهـست 

ماـع 2015 لـالخ  مهرد  نويلم  نينطاوملل 859.5  ةمّدقملا  ةـيعامتجالا  تادـعاسملل  ةـيلامجإلا  ةـميقلا  تغلب 
ماع 2014. نع  ةدايزبو 1.5 %

يف ةناضح  راد  نم 83  يبظوبأ  ةرامإ  يف  عمتجملا  ةيمنت  ةرازو  فارشإ  تحت  لمعت  يتلا  ةناضحلا  رود  ددع  عفترا 
ددـعو لفط ، ةـناضح 78.4  لـكل  لاـفطألا  ددـع  لّدـعم  غلبو  ماــع 2014 . يف  ةــناضح  راد  ىلإ 150  ماع 2011 

ماع 2014. يف  لغتشم  ةناضح 14.7  لكل  تاناضحلاب  نيلغتشملا  ددعو  لفط ، لغتشم 5.3  لكل  لافطألا 

، ًابلاط هعوـمجم 2,522  اـم  ماـعل 2016  ةـصاخلاو  ةـيموكحلا  ةـياعرلا  زكارم  يف  نيلّجـسملا  بـالطلا  ددـع  غلب 
.نينطاوملا ريغ  نم  نينطاوم و30.9 % مهنم 69.1 %

طاشنلا4.3.14.3.1.. طاشنلا عون   عون بسح   بسح ماعلا   ماعلا عفنلا   عفنلا تايعمج   تايعمج

طاشنلا طاشنلا عون   20112011201220122013201320162016عون
عومجملا 52عومجملا        53        54        60        

3ةيئاسن        3        3        3        

8ةينهم        8        8        10        

ةيبعش 4نونف         3        3        3        

ةيفاقثو ةماع  16تامدخ         17        17        21        

ةيناسنإ 4تامدخ         4        5        5        

4حراسم        5        5        5        

13تايلاج        13        13        13        

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا
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ببس4.3.24.3.2.. ببس بسح   بسح نينطاوملل   نينطاوملل ةيعامتجالا   ةيعامتجالا تاناعإلا   تاناعإلا نمنم   نيديفتسملا   نيديفتسملا تالاحلا  وو   تالاحلا ددع   ددع
20152015 عونلاو ، ، عونلاو ةدعاسملا   ةدعاسملا

ةدعاسملا ةدعاسملا ببس   ببس
تالاحلا نيديفتسملاتالاحلا نيديفتسملا

روكذ ثانإروكذ روكذثانإ ثانإروكذ ثانإ
عومجملا 3,735عومجملا        9,594        13,417        12,249        

1,172نسملا        2,514        5,876        2,728        

151ميتيلا        177        344        431        

1,166قاعملا        839        1,349        853        

نيوبألا 7لوهجم         21        7        21        

يحص 917زجعلا         246        3,635        259        

يدام 198زجعلا         0        1,772        0        

0لمارألا        847        0        2,553        

0نارجهلا        13        0        13        

0تاقلطملا        3,127        0        3,127        

تاجوزتملا ريغ  0تانبلا         306        0        313        

يبنجأ نم  0ةجوزتملا         1,358        0        1,597        

نينوجسملا 75رسأ         91        193        299        

0تاءانثتسإ        55        0        55        

هتدارإ نع  جراخ  ببسل  هل  لمعال  49نم         0        241        0        

عمتجملا ةيمنت  ةرازو  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

لكشلا  4.3.14.3.1.. ببسلكشلا ببس بسح   بسح ةيعامتجإلا   ةيعامتجإلا تاناعإلا   تاناعإلا نمنم   نيديفتسملل   نيديفتسملل يبسنلا   يبسنلا عيزوتلا   عيزوتلا
20152015 ةدعاسملا ، ، ةدعاسملا

عمتجملا ةيمنت  ةرازو  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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..4.3.34.3.320152015 رهشلا ، ، رهشلا بسح   بسح ةيعامتجالا   ةيعامتجالا تاناعإلا   تاناعإلا نمنم   تادعاسملا   تادعاسملا ةميق   ةميق
( مهرد )

رهشلا ةدعاسملارهشلا ةدعاسملا ةميق   ةميق
عومجملا 859,529,225عومجملا                                                                                                                                

71,055,959رياني                                                                                                                                

71,435,705رياربف                                                                                                                                

71,118,010سرام                                                                                                                                

71,290,892ليربأ                                                                                                                                

71,404,013ويام                                                                                                                                

71,796,466وينوي                                                                                                                                

71,924,069ويلوي                                                                                                                                

71,879,925سطسغأ                                                                                                                                

71,998,849ربمتبس                                                                                                                                

71,814,483ربوتكأ                                                                                                                                

72,003,038ربمفون                                                                                                                                

71,807,815ربمسيد                                                                                                                                

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا

..4.3.44.3.4* تاناضحلاب تاناضحلاب لافطألاو   لافطألاو نولغتشملاو   نولغتشملاو تاناضحلا   تاناضحلا

نايبلا 20112011201220122013201320142014نايبلا
تاناضحلا 83ددع         105        158        150        

نيلغتشملا 884ددع         1,015        1,155        2,205        

لافطألا 7,058ددع         7,100        7,991        11,756        

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا
عمتجملا ةيمنت  ةرازو  فارشإ  تحت  ةلماعلا  * 
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..4.3.54.3.5* تاناضحلاب تاناضحلاب لافطألاو   لافطألاو نولغتشملاو   نولغتشملاو تاناضحلا   تاناضحلا تالدعم   تالدعم

نايبلا 20112011201220122013201320142014نايبلا
ةناضح  / لافطألا 85.0ددع         67.6        50.6        78.4        

لغتشم  / لافطألا 8.0ددع         7.0        6.9        5.3        

ةناضح / نيلغتشملا 10.7ددع         9.7        7.3        14.7        

عمتجملا ةيمنت  ةرازو  يبظوبأ ، ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
عمتجملا ةيمنت  ةرازو  فارشإ  تحت  ةلماعلا  * 

..4.3.64.3.6* نسلاو نسلاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح تاناضحلاب   تاناضحلاب لافطألا   لافطألا

نايبلا 20102010201120112012201220132013نايبلا
ةيسنجلا 6,225ةيسنجلا        7,058        7,100        7,991        

1,755نونطاوم        2,390        2,578        3,008        

نينطاوم 4,470ريغ         4,668        4,522        4,983        

عونلا عونلا

3,262روكذ        3,702        3,809        4,300        

2,963ثانإ        3,356        3,291        3,691        

نسلا نسلا

565عضر        1,066        1,163        1,259        

عضر 5,660ريغ         5,992        5,937        6,732        

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا
عمتجملا ةيمنت  ةرازو  فارشإ  تحت  ةلماعلا  * 

..4.3.74.3.7،، عونلاو عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ةصاخلاو   ةصاخلاو ةيموكحلا   ةيموكحلا ةياعرلا   ةياعرلا زكارم   زكارم يفيف   ممهلا   ممهلا باحصأ   باحصأ بالطلا   بالطلا
20162016

ةيسنجلا روكذةيسنجلا ثانإروكذ عومجملاثانإ عومجملا
عومجملا 1,679عومجملا        843        2,522        

1,113نونطاوم        629        1,742        

نينطاوم 566ريغ         214        780        

عمتجملا ةيمنت  ةرازو   : ردصملا
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