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4•  اإلحصاءات االجتماعية
التعليم  •

الصحة  •

الرعاية االجتماعية  •

 •  الثقافة والتراث



ثارتلاو ثارتلاو ةفاقثلا   ةفاقثلا . . 4.44.4
ءارثإ يف  ةـميقو  ةدـيرف  ةـمهاسم  لّـثمت  يتـلا  ةــيرثألاو  ةــيعيبطلا  عـقاوملا  نـم  ددــعب  يبـظوبأ  ةراـمإ  ىظحت 

بتكلا راد  يف  بتكلا  ددع  لصو  دقف  يبظوبأ  ةرامإل  يفاقثلا  ءارثلا  يف  ةمهاسمللو  .يملاعلا  ثارتلاو  ةفاقثلا 
ًارئاز و10,153 ىلإ 140,000  نيريعتــسملاو  راّوزلا  ددـع  لـصوو  ماـع 2016 ، يف  ًاـباتك  ىلإ 387,713  ةينطولا 

ماع 2015. يف  ًاريعتسم 

ماع 2016. يف  ًارئاز  ىلإ 245,022  ماع 2014  يف  ارئاز  نم 237,620  يبظوبأ  ةرامإ  يف  فحاتملا  راّوز  ددع  عفتراو 

لكشلا  4.4.14.4.1.. 20162016لكشلا عوضوملا ، ، عوضوملا بسح   بسح ةينطولا   ةينطولا بتكلا   بتكلا رادب   رادب ةرفوتملا   ةرفوتملا بتكلا   بتكلا

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه  يبظوبأ ، - ءاصحإلا زكرم  : ردصملا
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عوضوملا4.4.14.4.1.. عوضوملا بسح   بسح ةينطولا   ةينطولا بتكلا   بتكلا رادب   رادب ةرفوتملا   ةرفوتملا بتكلا   بتكلا

بتكلا بتكلا تاعوضوم   20122012201320132015201520162016تاعوضوم
عومجملا 409,256عومجملا        449,028        373,831        387,713        

61,980نيد        66,497        23,951        24,678        

52,816خيرات        58,438        35,147        38,120        

57,620بادآ        65,351        27,472        30,069        

54,988ةسايس        59,530        10,893        10,893        

22,752داصتقا        25,586        8,110        10,202        

15,813نوناق        23,623        7,351        7,351        

12,918نونف        13,654        2,015        2,672        

ةتحب 31,922مولع         34,654        *12,523        *14,608        

ةيقيبطت 37,585مولع         38,114                      

26,965لافطأ        28,423        27,534        29,560        

ةماع 33,897فراعم         35,158        218,835        219,560        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
ةيقيبطتلا مولعلاو  ةتحبلا  مولعلا  بتك  ددع  عومجم  * 

..4.4.24.4.2* عونلا عونلا بسح   بسح ةينطولا   ةينطولا بتكلا   بتكلا راد   راد نمنم   نوريعتسملاو   نوريعتسملاو نوددرتملا   نوددرتملا

نايبلا 20112011201220122013201320152015نايبلا
نوددرتم 9,741نوددرتم        122,962        135,473        140,000        

-روكذ        88,904        93,195        98,766        

-ثانإ        34,058        42,278        41,234        

نوريعتسم 357نوريعتسم        27,885        30,437        10,153        

-روكذ        19,213        20,975        6,996        

-ثانإ        8,672        9,462        3,157        

ةفاقثلاو ةحايسلل  يبظوبأ  ةئيه   : ردصملا
ىنبملا ليهأت  ةداعإل  ارظن  ماع 2010  لالخ  ةبتكملا  تقلغأ  * 

207  || يبظوبأ 2017  ةرامإل  يونسلا  يئاصحإلا  باتكلا 



..4.4.34.4.320162016 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح ةيمالسإلا   ةيمالسإلا قفارملا   قفارملا ددع   ددع

نايبلا يبظوبأنايبلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   عومجملاةقطنم عومجملا
ةلماعلا 695دجاسملا         1,156        258        2,109        

ءاشنإلا تحت  14دجاسملا         33        8        55        

نأرقلا ظيفحت  64زكارم         165        20        249        

ةرمعلاو جحلا  56تالمح         19        0        75        

فاقوألاو ةيمالسإلا  نوؤشلل  ةماعلا  ةئيهلا   : ردصملا

..4.4.44.4.420162016 ةقطنملا ، ، ةقطنملا بسح   بسح نونذؤملاو   نونذؤملاو ةمئألاو   ةمئألاو ظاعولا   ظاعولا ددع   ددع

نايبلا يبظوبأنايبلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   عومجملاةقطنم عومجملا
16ظاعولا        9        2        27        

11تاظعاولا        4        0        15        

594ةمئألا        353        154        1101        

ةباطخلاب نوموقي  نيذلا  493ةمئألا         533        185        1211        

199نونذؤملا        268        75        542        

فاقوألاو ةيمالسإلا  نوؤشلل  ةماعلا  ةئيهلا   : ردصملا
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