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قالطلاو جاوزلا 
تغلب اهتاءاصحإ  بسحو  يبظوبأ  ، ةرامإ  ءاضقلا -  ةرئاد  نع  ةرداصلا  جاوزلا  دوقع  ددـع  قفو  تاـجيزلا  بسحت 

ام يف  افرط  تاـنطاوملا  تناـك  دـقو  ادـقع ، هعومجم 5,892  اـم  يلاوـح  ماـع 2016  لـالخ  ةدـيدجلا  جاوزلا  دوقع 
لداعي 28.7 اـم  ماع 2016  لـالخ  يبظوبأ  ةراـمإ  يف  جاوزلا  دـنع  رمعلا  طيـسو  غلب  دـقو  ادـقع ، هعومجم 3,327 

.ثانإلل ةنس  روكذلل و 25.6  ةنس 

تغلب دقو  يبـظوبا ، ةراـمإ  ءاـضقلا -  ةرئاد  يف  اـضيأ  اـهنم  لّجـسملا  ددـعلا  قفو  قـالطلا  تـالاح  بسحت  اـمك 
.قالط ةلاح  يف 978  افرط  تانطاوملا  تناكو  ةلاح ، هتاذ 1,922  ماعلل  قالطلا  تالاح 

لكشلا  3.2.43.2.4.. عونلا  20162016لكشلا عونلا بسح   بسح نينطاوملل   نينطاوملل جاوزلا   جاوزلا دنع   دنع رمعلا   رمعلا طيسو   طيسو

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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عونلاو3.2.203.2.20.. عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح ةلجسملا   ةلجسملا جاوزلا   جاوزلا دوقع   دوقع
( جاوز دوقع  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   20102010201420142015201520162016ةقطنملا
يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   5,848ةرامإ        6,442        6,037        5,892        

نونطاوم نونطاوم
3,642روكذ        3,910        3,789        3,698        
3,242ثانإ        3,549        3,403        3,327        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
2,206روكذ        2,532        2,248        2,194        
2,606ثانإ        2,893        2,634        2,565        

يبظوبأ يبظوبأ ةقطنم   3,347ةقطنم        3,671        3,557        3,410        
نونطاوم نونطاوم
1,818روكذ        1,949        1,973        1,906        
1,603ثانإ        1,751        1,712        1,668        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
1,529روكذ        1,722        1,584        1,504        
1,744ثانإ        1,920        1,845        1,742        

نيعلا نيعلا ةقطنم   2,250ةقطنم        2,498        2,273        2,299        
نونطاوم نونطاوم
1,614روكذ        1,736        1,631        1,653        
1,441ثانإ        1,592        1,525        1,519        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
636روكذ        762        642        646        
809ثانإ        906        748        780        

ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   251ةقطنم        273        207        183        
نونطاوم نونطاوم
210روكذ        225        185        139        
198ثانإ        206        166        140        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
41روكذ        48        22        44        
53ثانإ        67        41        43        

ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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..3.2.213.2.2120162016 ةقطنملاو ،  ،  ةقطنملاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح جاوزلا   جاوزلا دنعرمعلا   دنعرمعلا طيسو   طيسو
( تاونسلاب )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
ماعلا ماعلا عومجملا   28.0عومجملا        26.2        25.7        27.1        

29.6روكذ        27.6        27.1        28.7        

26.3ثانإ        24.5        23.8        25.6        

نونطاوم نونطاوم

28.0روكذ        26.4        26.4        27.2        

24.7ثانإ        23.6        23.9        24.2        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ

31.2روكذ        30.7        30.2        31.0        

27.7ثانإ        26.4        23.8        27.2        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا - ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

..3.2.223.2.2220162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ماخلا   ماخلا جاوزلا   جاوزلا تالدعم   تالدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 1.9عومجملا        3.0        0.5        2.0        

12.9نطاوم        14.3        7.2        13.1        

11.4ةنطاوم        13.7        11.6        12.4        

نطاوم 1.5ريغ         1.9        0.2        1.4        

ةنطاوم 3.2ريغ         3.8        1.1        3.3        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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..3.2.233.2.2320162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح ماعلا   ماعلا جاوزلا   جاوزلا تالدعم   تالدعم
 ( رثكأف ناكسلا 15  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 2.2عومجملا        3.8        0.6        2.4        

21.5نطاوم        23.4        10.0        21.4        

18.3ةنطاوم        22.4        19.1        20.0        

نطاوم 1.7ريغ         2.2        0.2        1.5        

ةنطاوم 3.9ريغ         4.7        1.5        4.0        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

..3.2.243.2.2420162016 ةقطنملاو ، ، ةقطنملاو عونلاو   عونلاو ةيسنجلا   ةيسنجلا بسح   بسح حقنملا   حقنملا جاوزلا   جاوزلا تالدعم   تالدعم
 ( رثكأف نيجوزتملا 15  ريغ  ناكسلا  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 6.6عومجملا        10.7        2.0        7.1        

55.7نطاوم        60.3        33.0        56.2        

44.3ةنطاوم        49.0        49.4        46.6        

نطاوم 5.2ريغ         6.5        0.6        4.7        

ةنطاوم 11.3ريغ         13.6        4.3        11.6        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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عونلاو3.2.253.2.25.. عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح ةلجسملا   ةلجسملا قالطلا   قالطلا تاعقاو   تاعقاو
( قالط تاعقاو  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   20102010201420142015201520162016ةقطنملا
يبظوبأ يبظوبأ ةرامإ   1,769ةرامإ        1,872        1,813        1,922        

نونطاوم نونطاوم
1,091روكذ        1,201        1,090        1,200        
820ثانإ        900        865        978        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
678روكذ        671        723        722        
949ثانإ        972        948        944        

يبظوبأ يبظوبأ ةقطنم   1,201ةقطنم        1,228        1,205        1,276        
نونطاوم نونطاوم
707روكذ        744        679        733        
529ثانإ        548        534        603        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
494روكذ        484        526        543        
672ثانإ        680        671        673        

نيعلا نيعلا ةقطنم   512ةقطنم        578        545        579        
نونطاوم نونطاوم
346روكذ        414        359        413        
256ثانإ        317        291        331        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
166روكذ        164        186        166        
256ثانإ        261        254        248        

ةرفظلا ةرفظلا ةقطنم   56ةقطنم        66        63        67        
نونطاوم نونطاوم
38روكذ        43        52        54        
35ثانإ        35        39        44        

نينطاوم نينطاوم ريغ   ريغ
18روكذ        23        11        13        
21ثانإ        31        24        23        

ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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..3.2.263.2.2620162016 عونلاو ، ، عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح ماخلا   ماخلا قالطلا   قالطلا تالدعم   تالدعم
( ناكسلا نم  لكل 1000  )

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 0.7عومجملا        0.8        0.2        0.7        

5.0نطاوم        3.6        2.8        4.2        

4.1ةنطاوم        3.0        3.7        3.6        

نطاوم 0.6ريغ         0.5        0.1        0.5        

ةنطاوم 1.2ريغ         1.2        0.6        1.2        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ءاضقلا ةرئاد  يبظوبأ -  ةرامإ  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

..3.2.273.2.2720162016 عونلاو ، ، عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح ماعلا   ماعلا قالطلا   قالطلا تالدعم   تالدعم
 ( رثكأف ةنس  ناكسلا 15  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 0.8عومجملا        1.0        0.2        0.8        

8.3نطاوم        5.8        3.9        6.9        

6.6ةنطاوم        4.9        6.0        5.9        

نطاوم 0.6ريغ         0.6        0.1        0.5        

ةنطاوم 1.5ريغ         1.5        0.8        1.5        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 

..3.2.283.2.2820162016 عونلاو ، ، عونلاو ةيسنجلاو   ةيسنجلاو ةقطنملا   ةقطنملا بسح   بسح حقنملا   حقنملا قالطلا   قالطلا تالدعم   تالدعم
 ( رثكأف نيجوزتملا 15  ناكسلا  نم  لكل 1000  ) 

عونلاو عونلاو ةيسنجلا   يبظوبأةيسنجلا يبظوبأ ةقطنم   نيعلاةقطنم نيعلا ةقطنم   ةرفظلاةقطنم ةرفظلا ةقطنم   يبظوبأةقطنم يبظوبأ ةرامإ   ةرامإ
عومجملا 1.2عومجملا        1.4        0.3        1.3        

13.7نطاوم        9.7        5.6        12.5        

11.6ةنطاوم        9.0        9.8        11.0        

نطاوم 0.9ريغ         0.8        0.1        0.1        

ةنطاوم 2.4ريغ         2.6        1.2        2.5        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
يبظوبأ ءاضقلا -  ةرئاد  نم  ويام 2017  يف  ةدراو  ةيلوأ  تانايب  ىلع  دمتعت 
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