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 125 .................... شهرًا الماضية حسب مكان الحادث والفئة العمرية 12تعرضوا لحادث )خالف حوادث السير( وأصيبوا جسديًا خالل الـ  الذينسنة فأكثر( 15( السكان )5-5)

 126 ................ شهرًا الماضية حسب مكان الحادث والمنطقة اإلدارية 12تعرضوا لحادث )خالف حوادث السير( وأصيبوا جسديًا خالل الـ  الذينسنة فأكثر( 15( السكان )5-6)

 127 ................................................................................ سنة فأكثر( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية15( السكان )6-1) 

 128 .............................................................................سنة فأكثر( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة اإلدارية15( السكان )6-2)

 129 ................................................................. سنة فأكثر( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية15ن )وسعودي( السكان ال6-3)

 130 .............................................................سنة فأكثر( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة اإلدارية15ن )و( السكان السعودي6-4)

 131 .................................................. داريةالطفل عند الوالدة وجنس المولود والمنطقة اإلسنوات السابقة للمسح حسب وزن  5( عدد المواليد األحياء خالل الـ 7-1)

 132 ......................................... سنوات السابقة للمسح حسب وضع الطفل الحالي من حيث الرضاعة وفئة عمر الطفل باألشهر 5( عدد المواليد األحياء خالل الـ 7-2)
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 135 .............................................................................. سنة فأكثر( المدخنين حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والفئة العمرية15( نسبة السكان )9-1)

 136 .......................................................................... ن حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والمنطقة اإلداريةسنة فأكثر( المدخني15( نسبة السكان )9-2)

 137 ............................................................................... فأكثر( حسب الجنس والجنسية والفئة العمريةسنة 15( نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان )9-3)

 138 .......................................................................... فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمنطقة اإلداريةسنة 15( نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان )9-4)

 139 ............................................................................. سنة فأكثر( حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية15( نسبة السكان )10-1)

 140 ........................................................................ سنة فأكثر( حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والمنطقة اإلدارية15( نسبة السكان )10-2)
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 142 ...................................................................................... سنة فأكثر( الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة اإلدارية15( نسبة السكان )10-4)
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 144 .......................................................... لديهم مشاكل تتعلق بصحة الفم واألسنان حسب الجنس والمنطقة اإلدارية سنة فأكثر( الذين15( نسبة السكان )10-6)
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 146 ............................. السابقة للمسح حسب الجنسية والمنطقة اإلدارية اشهرً 12الـ من السكان لألفراد خالل  1000( متوسط مرات التنويم بالمستشفى لكل 10-8)

 147 ............................................................................................... سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية15( نسبة السكان )10-9)

 148 ......................................................................................... سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة اإلدارية15( نسبة السكان )10-10)
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 167 ............................................................................................................ منطقة اإلدارية( معدالت الخصوبة لإلناث واإلناث السعوديات حسب ال14-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2017مسح صحة األسرة                                                                                                     المسوح 

  8 

 

 مقدمة

 

وتكمن  في المجاالت الصحية واالجتماعية ُتعد المسوح الصحية أحد أهم مصادر البيانات الالزمة للتخطيط التنموي    

في المسوح الصحية  وتتميز, الجتماعيةواعن الظواهر الصحية  يةتفصيلأهمية تلك المسوح في أنها توفر بيانات 

يتيح إمكانية دراسة الظواهر المطلوب دراستها بطريقة ألسر مختارة بطريقة علمية, مما من اعلى عينة  تعتمدأنها 

 أكثر شمواًل وتفصياًل وخالل فترات زمنية أقصر.

الرتباطهــا بقطـاع حســاس ومهـم يمــس حيــاة أفـراد المجتمــع وهــي وذلــك ونظـًرا لزيــادة الطلـب علــى البيانــات الصـحية, 

مســح  بتنفيــذقــد قامــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء ممثلــة فــي إدارة إحصــاءات التعلــيم والصــحة ف صــحة األســر وأفرادهــا

أفضــل الممارســات اســتناًدا إلــى , حيــث تــم تصــميم اســتبيان بحثــي متكامــل 2017عــام خــاب بصــحة األســرة  ميــداني

, ومتطلبــات ســتدامةفــي مجــال المتشــرات الصــحية, ومتشــرات التنميــة الم 2030العالميــة, ومتطلبــات رايــة المملكــة 

 .منظمة الصحة العالمية

الـذي تجريـه الهيئـة فـي هـذا الخصـوب, وتـأتي أهميتـه  مـن نوعـه المسـح األول مسح صـحة األسـرة الحـالي هـوويعد 

 الخاصــةمتشــرات المتشــرات الحالــة الصــحية ألفـــراد المجتمــع وكالصــحية المتشــرات البيانــات والعديــد مــن  تــوفيرفــي 

يعاني منها أفراد المجتمع ومتشرات عن مدى قيام أفراد المجتمع بعمـل الفحوصـات الدوريـة  األمراض المزمنة التيب

وكــذلك متشــرات عــن صــحة الفــم واألســنان ومتشــرات عــن اإلصــابات الناتجــة عــن حــوادث الســير أو الحــوادث األخــرى 

التـدخين بتشـرات المتعلقـة باإلضـافة إلـى المبـين أفـراد المجتمـع, تنـاول الخضـار والفواكـه متشرات عن مدى انتشار و

 للنساء المتزوجات وغيرها من المتشرات.  الحمل والزواج وتنظيم األسرة والخصوبة والمواليد, واستخدام موانع

فـي أن تلبـي بياناتـه العديـد أمـاًل  الخاب بنتـائج مسـح صـحة األسـرة ويسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم هذه التقرير

تلبي كـذلك العديـد مـن البيانـات والمتشـرات التـي تطلـب مـن وأن  ,باحثين ومتخذي القرارمن احتياجات المخططين وال

 .ِقبل المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية

 

 التوفيق,والله ولي 

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء 

 إحصاءات التعليم والصحة
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 المفاهيم العامة

 . أهداف المسح1

 :اآلتي في 2017 عام المملكة العربية السعودية في أجري الذي ة األسرةصحلمسح  الرئيسة األهداف تتمثل

 إيجـاد قاعـدة بيانــات يمكـن اسـتخدامها كأســاس مويـوق بـه فــي تزويـد المنظمـات المحليــة واإلقليميـة والدوليــة .1

 .والمتشرات الصحيةبالبيانات 

عض السياسات واالسـتراتيجيات توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ ب .2

 الصحية.

توفير بيانات تمكن صناع القرار والمخططين الصحيين من إجراء المقارنـات اإلقليميـة والدوليـة لتطـوير تنافسـية  .3

 المملكة العربية السعودية في المجال الصحي.

حية مثـل البـرامج توفير بيانات تساعد المخططـين الصـحيين فـي مراقبـة تنفيـذ وتقيـيم أيـر بعـض البـرامج الصـ .4

 .ووَفَيات األطفال والخصوبةالمرتبطة باألمراض المزمنة وأنماط الحياة 

ــات .5 ــوفير بيان ــالي  ت ــات األكثــر حاجــة وبالت ــى الفئ ســاعد علــى اســتهداف هــذه الفئــات تتســاعد فــي التعــرف عل

 االستراتيجية ذات الصلةوالبرامج الصحية بالمبادرات 

هــذا التقريــر ســوف يعــرض المخرجــات التاليــة مــن نتــائج بيانــات فــ ن ة أعــاله ومــن أجــل تحقيــق أهــداف المســح المــذكور

 المسح:

 .التغطية ببرامج التأمين الصحي 

  انتشار ممارسة التدخينمعدالت. 

  وأمــراض الســرطاناتســكري الالمشخصــة  المزمنــةاألمــراض تقيــيم الحالــة الصــحية لألفــراد ومعــدالت انتشــار 

 سنان.وأمراض الفم واأل ,غط الدمارتفاع ضو وأمراض القلب والشرايين

 الفواكه والخضار(. تناولانتشار أنماط الحياة الصحية ) معدالت 

 خالف حوادث المرور والسير(. األخرى معدالت اإلصابات بالحوادث )حوادث المرور والسير والحوادث 

  الدورية(.معدالت استخدم الرعاية الصحية )الزيارات الخارجية واإلقامة بالمستشفيات والفحوب 

  واسـتخدام وسـائل منـع الحمـل  سـنة( 19-15النسـاء )معدالت الخصوبة ومحدداتها )الخصوبة الكليـة وخصـوبة

 .غير الملباة إلى لتنظيم األسرة والرضاعةوالحاجة 

 .)معدالت وفيات األطفال )األطفال الرضع واألطفال دون سن الخامسة 
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 . إطار المعاينة2

بتنفيــذها باســتخدام إطــار المســوح العينيــة األســرية الــذي تقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء مــن  صــحة األســرةُيعــد مســح  

لألسر السعودية وغيـر ه, وهو إطاٌر حديٌث وشامٌل 1437( والذي تم تحديثه عام 2010التعداد العام للسكان والمساكن )

 تحيز .السعودية يمكن االعتماد عليه في تمثيل مجتمع المسح تمثياًل إحصائيًا غير م

وللحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية, تم تقسيم مجتمع المسح إلى أجزاء غير متداخلة تتصـف بالتجـانس  

بحيـث تسـحب عينـة  ,النسبي في وحـداتها, وكـل جـزء ُيعـد طبقـة, وكـل طبقـة ُتعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه

ميــع وحــدات المعاينــة المســحوبة معــًا لتشــكل العينــة عشــوائية مــن كــل طبقــة بشــكل مســتقل, وفــي النهايــة تــدمج ج

الكلية. وتشمل عينة المسـح األسـر السـعودية وغيـر السـعودية المقيمـة فـي المملكـة. وقـد غطـه عينـة المسـح كافـة 

 المناطق اإلدارية بالمملكة.

 حجم العينة  .3

ية سحب وحدات المعاينة األوليـة وهـي بعد تحديد الحجم األمثل لعينة المسح من األسر لكل منطقة إدارية, بدأت عمل

األسـرية  للمسـوحإطـار العينـة الـرئيس  من( منطقة عد 1334( من إطار العينة الرئيس حيث تم سحب )PSUمناطق العد )

باسـتخدام األسـلوب المتناسـب مـع الحجـم موزعـة علـى النحـو  اإلداريـةموزعة على جميع الطبقات في جميع المنـاطق 

 :اآلتي

 عدد وحدات املعاينة اإلداريةاملنطقة  عدد وحدات املعاينة اإلداريةاملنطقة  عدد وحدات املعاينة ريةاإلدااملنطقة 

 64 نجــران 90 عســير 207 الريـاض

 60 البــاحة 73 تبــوك 242 مكـة املكرمة

 66 الجــوف 65 حائــل 92 املدينة املنورة

 70 الحدود الشمالية 66 القصــيم
 1334 املجمــوع

 71 جـازان 168 املنطقة الشــرقية

 

 

عشــوائيًا مــن منــاطق العــد التــي تــم اختيارهــا فــي  SSU)بعــد ذلــك تــم ســحب وحــدات المعاينــة الثانويــة, وهــي األســر )

( أسـرة مــن كـل منطقـة عـد, أي مـا مجموعــه 18المرحلـة األولـى باسـتخدام العينـة العشــوائية المنتظمـة, حيـث اختيـرت )

 :اآلتيبا على مستوى المملكة موزعه على النحو ( أسرة تقري24012)

 

 اإلداريةاملنطقة 
 حجم العينة

 )أسر(

 اإلداريةاملنطقة 
 حجم العينة

 )أسر(

 اإلداريةاملنطقة 
 حجم العينة

 )أسر(

 1152 نجــران 1620 عســير 3726 الريـاض

 1080 البــاحة 1314 تبــوك 4356 مكـة املكرمة

 1188 الجــوف 1170 ــلحائ 1656 املدينة املنورة

 1260 الحدود الشمالية 1188 القصــيم
 24012 املجمــوع

 1278 جـازان 3024 املنطقة الشــرقية
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 . استمارة المسح4

 اسـتمارة إلـىهـا تحويلمـن يـم تـم في الهيئة العامة لإلحصـاء ون مختصيالتم إعداد وتصميم استمارة المسح من قبل 

م االستمارة التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية, والمتطلبـات الدوليـة والمحليـة, وقـد الكترونية, وروعي عند تصمي

 تضمنه استمارة المسح مجموعة من األسئلة مصنفة إلى عدة أقسام رئيسة على النحو التالي:

 .بيانات أفراد األسرة: توفر البيانات الرئيسية ألفراد األسرة مثل العمر والجنسية والجنس 

 فراد من حيث وجود تأمين صحي.األالتأمين: توفر بيانات عن وضع  بيانات 

 .بيانات التدخين: توفر بيانات عن التدخين والتدخين السلبي في بيئة األفراد 

 ( توفر بيانـات عـن حالـة أفـراد األسـرة مـن حيـث األمـراض المزمنـة  15بيانات الحالة الصحية لألفراد :)سنة فأكثر

صــحة الفــم واألســنان ومــدى االســتفادة مــن وكــذلك  إجــراء الفحوصــات الدوريــةووأنواعهــا ومــدى انتشــارها 

 الرعاية الصحية.

 األخــرى عــدا بيانــات الحــوادث واإلصــابات: تــوفر بيانــات عــن إصــابات حــوادث الســير وكــذلك إصــابات الحــوادث 

  .إصابات حوادث السير

  للفاكهة والخضار. تناول أفراد األسرةعن بيانات أنماط الحياة الصحية: توفر بيانات 

 .بيانات الزواج وتنظيم األسرة: توفر بيانات عن استخدام موانع الحمل وأنواع الموانع المستخدمة 

 تــوفر  للنســاء كمــا خصــوبة العمريــة والكليــةال: تــوفر بيانــات عــن معــدالت بيانــات الخصــوبة ووَفَيــات األطفــال

 ت(.سنوا 5بيانات عن وفيات األطفال الرضع واألطفال )أقل من 

 

 . المسح التجريبي5

الختبـار االسـتمارة والتعـرف علـى المشـاكل فيهـا وتعـديلها قبـل بدايـة مسـح تجريبـي إجـراء بعد تصميم االسـتمارة تـم 

إلـــى  (8/10/2017( الموافـــق )12/2/1439إلـــى ) (18/1/1439خـــالل الفتـــرة مـــن ) المســـح وقـــد أجـــري المســـح التجريبـــي

(1/11/2017.) 

 

 . تدريب الباحثين6

عقـد دورات تدريبيـة خاصـة بكـل مسـح مـن  إلـىمل الهيئة قبل الشروع في العمـل الميـداني للمسـوح التـي تجريهـا تع

المسوح , وقد تم فيما يخص مسح صـحة األسـرة عقـد عـدد مـن الـدورات التدريبيـة, حيـث بـدأت هـذه الـدورات بتـدريب 

ــرئيس لمقــر الالمشــرفين والنــواب والمســاعدين فــي  عقــد عــدد مــن الــدورات  ذلــك , تــالريــاضاللهيئــة فــي مدينــة ال

 تعريفيـة بالمســح وطــرق محاضـرات علـى اشــتمل التــدريب وقــد ,للمشــتغلين فـي جميــع منــاطق المملكـةالتدريبيـة 

والتعامـل مـع األسـر وكـذلك  الشخصـية المقـابالت إجـراء تقنيات على تدريبال إلى باإلضافة, المسح ستمارةااستيفاء 

عـدد مـن المـراجعين  تـدريب إلـى باإلضـافة للبـاحثين, اليومية الميدانية والمتابعة لمراقبةا على عملية المراقبين تدريب

 جميـع يومية من األسر فـيات عشوائية عين سحبيتم حيث الذين يقومون بمراجعة ومتابعة العمل مكتبيا, مركزيين ال

 الباحثين. قبل من جمعها تمي التي البيانات دقة من للتأكد مناطق العمل
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 جمع البيانات  .7

(, وقـــد اســـتخدم 3/12/2017إلـــى 10/11/2017( الموافـــق )15/3/1439( إلـــى )21/2/1439نفـــذ المســـح خـــالل الفتـــرة مـــن )

أسلوب المقابلة الشخصية برئيس األسرة في عملية استيفاء استمارة المسح, حيـث قـام البـاحثون المكلفـون بالعمـل 

 استيفاء البيانات. الميداني بزيارة األسر الواقعة في العينة و

 . إجراءات ضبط الجودة8

 التطـور مـع تماشـيا الهيئـة العامـة لإلحصـاء تجريهـا التـي المسـوح جميـع فـياإللكترونيـة  االسـتمارات اسـتخدام يـتم  

 وقد الفنية القواعد من عدد تطبيق طريق عن البيانات واتساق جودة تضمن التي اإلحصائية البيانات جمع في التقني

 عمليـة وأنجـزت (,2017 ديسـمبر/نـوفمبر) يشـهر فـي البيانـات جمـع عمليـة مـع بـالتزامن البيانـات تـدقيق ةعمليـ بـدأت

 (.2018 مايو) شهر خالل الجداول واستخراج الثانوي التدقيق

 

 التعاريف أهم  .9

 

 المنطقة اإلدارية: .1.9

لوزارة الداخليـة, ويوجـد فـي كـل منطقـة هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على إدارتها جهاز حكومي تابع 

 إدارية مدينة تعد مقرًا إلمارتها وتقسم المملكة إلى يالث عشرة منطقة إدارية.

 

 السكان: .2.9

ويشـمل أيضـا أفـراد األسـرة , مسح من السعوديين وغير السعوديينهم جميع األفراد المقيمين في المملكة وقه ال

 للدراسة أو التجارة أو السياحة وغيرها.المتواجدين خارج المملكة السعوديين 

 

 المسح:سكان  .3.9

التـي تعـيم معهـم فـي نفـس هـم مجموعـة أفـراد األسـر المعيشـية المختـارة فـي العينـة بمـا فـيهم العمالـة المنزليـة 

 حكمهم.ومن في المسكن 

 

 المولود الحي: .4.9

مات الحياة عند والدتـه مثـل: البكـاء أو التـنفس أو يعرف المولود الحي بأنه المولود الذي ظهرت عليه أي عالمة من عال

 عالمة من عالمات الحياة كحاالت السقط مثاًل.أية نبض القلب, وال يعد المولود حيًا إذا لم يظهر عليه 
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 :الرضاعة الطبيعية الصرفة .5.9

 .عة الصناعيةرضاعة أخرى من الرضاأية هي الرضاعة التي تكون رضاعة خالصة من لبن األم وال يشاركها 

 

 :معدل الخصوبة الكلى .6.9

تنجههمم المهرأب بنمايهة عمرهها ابنجهاب    ا المووقه  أ  ى على أنه  مووسهع عهدأل االفهال يعرف معدل الخصوبة الكل

 الخصوبة العمرية الحالية.سنة واتهعت نفس معدالت  50عاشت حوى عمر ال 

 

 :المشخصالمزمن المرض  .7.9

 ، و له مخهوصص بأن  المرض الهي  تهم تشهخيص الفهرأل المصهام به  مهن قهه  لهيه  المشخالمزمن المرض عرف ي

، وهيا يعن  أن  ال يدخ  ضهمن ههيا الوعريه  المزمن بأن  مصام بميا المرض  و بالغللفرأل بإجراء الفحوص الالزمة 

أنمهم ، سهواء اهانوا يعووهدو  مخهوص تشخيصمم مهن قهه  لهيه م وااشخاص المصابو  بأمراض مزمنة ولكن لم ي

 .أو أنمم مصابو  ولكن ال يعلمو  أنمم مصابو بالمرض  مصابو 

 

 :. الزيارات الخارجية8.9

ه  الزيارات الو  يووم بما الفرأل لمسوشفى أو مراز صح  أو عياألب ويوم فيما موابلهة لهيه  معهالو، وال يهوم مهن 

 خاللما  جراء تنويم لميا الفرأل.

 

 :مرات التنويم. 9.9

المصهههحة، بحيهههت يهههوم تنهههويم الفهههرأل فههه  لمسوشهههفى أو فههه  الفهههرأل تنهههويم لم مهههن خاللمههها هههه  المهههرات الوههه  يهههو

 المسوشفى أو المصحة ليلة واحدب على ااق .

 

 :األطفال الرضع .10.9

 هم االفال اليين لم يوموا عاممم ااول.

 

 :دون الخامسةاألطفال  .11.9

 هم االفال اليين لم يوموا عاممم الخامس.
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 :القدر الكافي من الخضروات والفواكهتناول  .12.9

ههه  و ،الخضههروات والفاامههةمههن جههرام  (400ههه   معينههة كميههة الخضههروات والفاامههة بقههدر معههين مههن تنههاول ويعنهه  

أو  حه  واحدب مووسطة الحجم من الفاامة مث  الهرتوهال والحصة ه  عهارب عن ،حصص ف  اليوم توريا   خمستعاألل 

وهه   الكهرز،ومثه  العنه ، اليد من قط  الفواا  مثه  الهطهيأ أو الفوااه  صه يرب الحجهم ا  م ء ، أو الموز أو الوفاح

 .تشم  الفواا  الطازجة أو المجففة
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 المالمح الرئيسية للمسح
 

 التأمين الصحي .1

يات والمراكـز جميع في المملكة مجانا وذلك من قبل المستشـفلعلى الرغم من أن الرعاية الصحية والعالج يقدم ل

الصحية الحكومية, إال أن عدد من المواطنين يحصل على التأمين الصـحي إمـا لكـون الجهـة التـي يعمـل بهـا تقـدم 

افية بالحصـول لموظفيها تأمينا صحيا كميزة لهـذه الجهـة, أو لكـون الشـخص يرغـب فـي الحصـول علـى ميـزات إضـ

 على التأمين الصحي.

 (37.1 من السكان بالمملكة )%تأمين صحي على حاصلين. 

 ى وأدنــ%( 29بـين الســعوديين ســجله فـي المنطقــة الشــرقية ) علـى التــأمين الصــحيحاصــلين نســبة  ىأعلـ

 .%(1.6) الباحة ةسجله في منطق نسبة

 ( 86.3فـي منطقـة مكـة المكرمـة )السـعوديين سـجله غيـر بـين  علـى التـأمين الصـحيحاصلين نسبة  ىأعل%

 %(.26.3في منطقة جازان )سجله  نسبةوأدنى 

 

 سنة فأكثر( 15)فئة العمر  . التدخين2

  (.14.1سنة فأكثر( بالمملكة ) 15المدخنين بين إجمالي السكان ) نسبةبلغه% 

  (.12.2السعوديين )بلغه نسبة المدخنين بين إجمالي السكان% 

 (.16.6السعوديين ) غير بلغه نسبة المدخنين بين إجمالي السكان% 

  سنة(. 39-30ديين تتركز في الفئة العمرية )بين السعوالمدخنين أعلي نسب 

  فــي منطقــة جــازان  ا( وأدناهــ21.4فــي منطقــة تبــو  )% ابــين ســكان المملكــة أعالهــالمــدخنين بلغــه نســبة

(9.0)%. 

   (.  5.7في منطقة نجران )% ا( وأدناه19.9في منطقة تبو  )% االسعوديين أعالهالمدخنين بلغه نسبة 

 

 سنة فأكثر( 15)لفئة العمر  تشار األمراض المزمنةالحالة الصحية للسكان وان .3

 الحالة الصحية للسكان. 1.3

 من السكان بالمملكة بصحة جيدة أو جيدة جدًا حسب تقييمهم لحالتهم الصحية. (%94.2)تمتع ي 

 ( 95.6نسب السكان بالمملكة الذين يتمتعون  بصحة جيدة أو جيدة جدًا بلغـه أعالهـا فـي منطقـة الريـاض)% 

 .%(91.4ها في منطقة الباحة )وأدنا

  ــدة جــدًا بلغــه أعالهــا فــي منطقــة الســعوديين نســب الســكان ــدة أو جي ــذين يتمتعــون  بصــحة جي الحــدود ال

 %(.89في منطقة الباحة )وأدناها %(, 95.2الشمالية )
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 :. األمراض المزمنة )المشخصة(2.3

  (.16.4)بلغه  سنة فأكثر( 15)بين سكان المملكة )المشخصة( نسبة المصابين باألمراض المزمنة% 

  ( من سكان المملكة.17.1%( عنها لدى اإلناث )16.0انتشارًا بين الذكور ) أقلاألمراض المزمنة% 

  بـين كبـار السـن  هاحيـث بلغـه نسـب انتشـار ,بشكل كبير مع ازدياد العمرتزداد نسب انتشار األمراض المزمنة

 سـنة( 34-15نسـب االنتشـار بـين الفئـات العمريـة الشـابة )ب%(, مقارنـة 70.7)سـنة فـأكثر(  65)في فئـة العمـر 

 .%(4.4حيث بلغه نسبتها )

 ( ــين الســعوديين فــي منطقــة عســير ــة بلغــه أعالهــا ب بــين وأدناهــا %( 22.9نســب انتشــار األمــراض المزمن

 %(.16.5نجران ) ةالسعوديين في منطق

 

 :اإلصابة بمرض السكري )المشخص(. 3.3

  (, وهــو أكثــر ســنة فــأكثر 15%( بــين ســكان المملكــة )8.5الســكري )المشــخص( )بلغــه نســبة اإلصــابة بمــرض

 %(.8.3%(, مقابل اإلناث )8.7انتشارًا بين الذكور )

  ( بــين الســعوديين )بــين اإلصــابة %(, وبلغــه نســبة 10.1بلغــه نســبة اإلصــابة بمــرض الســكري )المشــخص

 ات.%( لدى اإلناث السعودي9.8%( مقابل )10.4الذكور السعوديين )

  سـنة فمـا  40مـع ازديـاد العمـر وبشـكل ملحـو  عنـد عمـر ال )المشـخص( تزداد نسبة اإلصابة بمرض السـكري

ســنة فـأكثر حيـث بلغـه نسـبة اإلصـابة بمــرض السـكري عنـد هـذا العمـر لــدى  65فـوق وتبلـغ أقصـاه عنـد سـن 

 %(.  51.6السكان السعوديين )

 ديين سجله فـي منـاطق )مكـة المكرمـة, عسـير, ى نسب اإلصابة بمرض السكري )المشخص( بين السعوأعل

 ٪(.8٪( وأدنى نسبة سجله في منطقة جازان )11تبو , حائل والباحة( نحو )

 

 :أمراض السرطانات )المشخصة(. 4.3

  ( حالــة لكــل 172) (ســنة فــأكثر 15بــين ســكان المملكــة ) (المشخصــة)بلغــه نســبة اإلصــابة بــأمراض الســرطانات

 % من السكان(. 0.17)نسبة  لمملكةمائة ألف من إجمالي سكان ا

  ( حالــة لكــل مائــة ألــف مــن 258أكثــر انتشــارًا بــين اإلنــاث مــن ســكان المملكــة ))المشخصــة( أمــراض الســرطانات

 ( حالة لكل مائة ألف من الذكور بالمملكة.114اإلناث بالمملكة, مقارنة بالذكور )

  ( حالة لكل مائـة ألـف مـن السـكان 236ديين )بين السعو)المشخصة( بلغه نسبة اإلصابة بأمراض السرطانات

( حالة لكل مائة ألف من اإلناث السـعوديات مقارنـة بالـذكور 293السعوديين, وبلغه بين اإلناث السعوديات )

 ( حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.181السعوديين )

 

 

 



  2017مسح صحة األسرة                                                                                                     المسوح 

  17 

 :اإلصابة بأمراض القلب والشرايين )المشخصة( .5.3

 ( حالة لكل مائة ألـف مـن السـكان بالمملكـة 1137))المشخصة( بة بأمراض القلب والشرايين بلغه نسبة اإلصا

 % من السكان(.1.14)نسبة 

 ( حالــة لكــل مائــة ألــف مــن 1688أكثــر انتشــارًا بــين الــذكور الســعوديين ) )المشخصــة( أمــراض القلــب والشــرايين

 ل مائة ألف من اإلناث السعوديات.( حالة لك1453الذكور السعوديين, مقارنة باإلناث السعوديات )

  ترتفع بشكل ملحو  مع ازدياد العمر وبشـكل حـاد عنـد )المشخصة( معدالت انتشار أمراض القلب والشرايين

 فما فوق. 50سن ال 

  بــين الســكان بالمملكــة بلــغ أعــاله فــي منطقــة تبــو  )المشخصــة( والشــرايين القلــب معــدل انتشــار أمــراض

( حالـة لكـل 571مـن إجمـالي سـكان المنطقـة, وأدنـاه فـي منطقـة المدينـة المنـورة )( حالة لكل مائة ألف 1707)

 الي سكان المنطقة.مائة ألف من إجم

   ( 1960بلـغ أعـاله بـين السـعوديين فـي منطقـة الباحـة ))المشخصـة( والشـرايين القلـب معدل انتشـار أمـراض

( حالـة 789ه في منطقة المدينة المنـورة )حالة لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة, وأدنا

 لكل مائة ألف من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة.

 

 ارتفاع ضغط الدم )المشخص( .6.3

 (.7.4نسبة ) سنة فأكثر( 15)بين سكان المملكة )المشخص( صابة بارتفاع ضغط الدم إلبلغه ا% 

  ( من سكان المملكة.6.7%( مقارنة بالذكور )8.3أكثر انتشارًا بين اإلناث ))المشخص( ارتفاع ضغط الدم% 

  سـنة فمــا  40العمـر وبشـكل ملحــو  وحـاد عنـد سـن ال ازيـاد تــزداد مـع )المشـخص( نسـب ارتفـاع ضـغط الـدم

 فأكثر. 65( عند سن 48.2فوق حيث تصل النسبة أعالها )%

  ــدم ــ9بلغــه أعــاله فــي منطقــة عســير ))المشــخص( نســب ارتفــاع ضــغط ال ــاه فــي منطقت ي نجــران %( وأدن

%( وأدنـــاه بـــين 10.5%( بـــين الســـكان بالمملكـــة, وأعـــاله بـــين الســـعوديين فـــي منطقـــة عســـير )6والجـــوف )

 %(.6.9منطقة نجران )السعوديين في 

 

 مشاكل صحة الفم واألسنان .7.3

  نان بـين السـكان بالمملكـة مشـاكل فـي صـحة الفـم واألسـلـديهم الـذين  (سـنة فـأكثر 15) السكانبلغه نسبة

 .%(26.3نسبة )

  إلــى اإلصــابة بمشــاكل صــحة الفــم واألســنان ترتفــع بشــكل منــتظم مــع إزيــاد العمــر لتصــل بــين الســعوديين

 سنة فأكثر(. 65%( عند فئة العمر )48.7)

 ( بلغـه أعالهـا فـي منطقـة تبـو  سنة فـأكثر 15نسب اإلصابة بمشاكل صحة الفم واألسنان لجملة السكان )

   .%(13.4زان )%(, وأدناها في منطقة جا51.3)نحو 
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 ( بلغـه أعالهـا فـي منطقـة تبـو  سـنة فـأكثر 15نسب اإلصابة بمشاكل صـحة الفـم واألسـنان للسـعوديين )

 %(.15.9%(, وأدناها في منطقة جازان )51.5)نحو 

 

 الرعاية الصحية .4

 الزيارات للعيادات خارجية. 1.4

  ( زيارة.1.8بقة للمسح )شهًرا السا 12بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد خالل الـ 

  ( زيارة2.1شهًرا السابقة للمسح ) 12بلغ متوسط عدد الزيارات الخارجية للفرد السعودي خالل الـ. 

  ــارات الخارجيــة للفــرد ــارة (3.2فــي الســنة أعــاله فــي منطقــة تبــو  )الســعودي بلــغ متوســط عــدد الزي ــين  زي ب

 ة للفرد السعودي بالمنطقة.زيار (1.4) جازانفي منطقة  وأدناه ,السكان السعوديين 

 

 التنويم )اإلقامة بمستشفى(. 2.4

 ( بالمملكة في السنة )من السكان. 1000( لكل 33بلغ متوسط عدد مرات التنويم )اإلقامة بمستشفى 

  وبلـغ إجمـالي السـكان بالمنطقـة مـن 1000كل ( ل82بلغ أعاله في منطقة تبو  )عدد مرات التنويم متوسط ,

 إجمالي السكان بالمنطقة. من 1000كل ( ل14) راننجأدناه في منطقة 

 ( للسعوديين )من السكان السعوديين. 1000( لكل 40بلغ متوسط عدد مرات التنويم )اإلقامة بمستشفى 

  إجمــالي الســكان  مــن 1000كــل ( ل93بلــغ أعــاله فــي منطقــة تبــو  )للســعوديين عــدد مــرات التنــويم متوســط

ـــاه فـــيللســـعوديين  ـــغ أدن ـــورةمنطقـــة  بالمنطقـــة, وبل ـــة المن ـــل ( ل14) المدين إجمـــالي الســـكان  مـــن 1000ك

 بالمنطقة.

 

 ة الصحيةدوريالص وحالف .3.4

 (25.4٪ من ) ا  افحًص  يجرونسنة فأكثر(  15)بالمملكة السكان  مرة واحدة على األقل خالل السنة. ادوريًّ طبيًّ

  ـا  افحًص بلغه نسبة اإلناث السعوديات الالتي يجرين ـطبيًّ ٪( 26.7ة واحـدة علـى األقـل خـالل السـنة )مـر ادوريًّ

 ٪(.21.9مقارنة بالذكور السعوديين )

  الـذين يجـرون الفحـص الطبـي الـدوري مـرة واحـدة علـى األقـل خـالل  سنة فـأكثر( 15)بلغه نسبة السعوديين

 سنة(. 19-15٪( للسعوديين في فئة العمر )8.2سنة فأكثر(, مقابل ) 65٪( في فئة العمر )62.6السنة )

 (39.8 مـن السـكان )٪(15 )ـا  افحًصـ فـي منطقـة القصـيم يجـرون سـنة فـأكثر ـطبيًّ مـرة واحـدة علـى األقــل  ادوريًّ

٪( كـأدنى المنـاطق وعلـى 13.2خالل السنة كأعلى المناطق, في حين بلغه هـذه النسـبة فـي منطقـة جـازان )

وأدناهـا فـي منطقـة ٪(, 36.9مستوى السكان السعوديين بلغـه هـذه النسـبة أعالهـا فـي منطقـة القصـيم )

 ٪(. 14جازان )
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 حوادثال إصابات .5

 اإلصابات بسبب حوادث السير والمرور   .1.5

  شـهرًا السـابقة  12( خـالل ال سـنة فـأكثر 15) معـدل اإلصـابات بسـبب حـوادث السـير والمـرور بـين السـكانبلغ

 .(%0.68)( حالة لكل مائة ألف من السكان بالمملكة أي نسبة 677للمسح )

 ( حالة لكل مائة ألف من الـذكور بالمملكـة, منهـا لـدى 1040أكثر بين الذكور ) هيحوادث السير والمرور ات إصاب

( حالة لكل مائـة ألـف مـن 1454( حالة لكل مائة ألف من اإلناث بالمملكة, وبين الذكور السعوديين )139اإلناث )

ائــة ألــف مــن اإلنــاث الســعوديات, وتصــل ( حالــة لكـل م165الـذكور الســعوديين, مقارنــة باإلنــاث الســعوديات )

 سنة(. 39-15اإلجمالي وبالنسبة للسعوديين عند الفئة العمرية )أعالها على المستوى معدالت اإلصابة 

 

 (السير والمرور)خالف حوادث  حوادثالاإلصابات بسبب  .2.5

  12( خـالل ال سنة فأكثر 15بالمملكة ) بين السكان (السير والمرور)خالف حوادث المعدل اإلصابات بسبب بلغ 

 (.%1.4)( حالة لكل مائة ألف من سكان المملكة أي نسبة 1378شهرًا السابقة للمسح )

  ( حالة لكل مائـة ألـف, منهـا لـدى 1677كثر بين الذكور )األ ( هيالسير والمرور)خالف حوادث الاإلصابات بسبب

ـــاث ) ـــاث الســـعوديات )937اإلن ـــين اإلن ـــف , وب ـــة أل ـــل مائ ـــة لك ـــاث 1598( حال ـــف مـــن اإلن ـــة أل ـــل مائ ـــة لك ( حال

 ( حالة لكل مائة ألف من الذكور السعوديين.999السعوديات, مقارنة بالذكور السعوديين )

 ( ترتفـع بشـكل ملحـو  عنـد الفئـة العمريـة )65معدل اإلصابات بسبب الحوادث )خالف حوادث السـير والمـرور 

 .مائة ألفلكل ( حالة 2496صابة )السعوديين, حيث بلغ معدل اإل من السكانسنة فأكثر( 

 (  بلغ أعاله في منطقـة تبـو )لكـل ( حالـة 3730معدل اإلصابات بسبب الحوادث )خالف حوادث السير والمرور

 بالمنطقـة السـكانمجمـل لكـل مائـة ألـف مـن ( حالـة 4958السـعوديين بالمنطقـة وبلـغ ) مائة ألف من السـكان

 الجوف. ةوبلغ أدناه في منطق

  حــديه فــي  صــابات بســبب الحــوادث خــالف حــوادث الســير والمــرور )قرابــة نصــف اإلصــابات(نســب لإلأعلــى

 %(.15صابات في األماكن العامة )%( يم اإل33%( تليها اإلصابات في مكان العمل )46المنزل )

 

 الخضروات والفواكهتناول . 6

  (10.4( من إجمالي السكان )%بالمملكة يتناولون القدر الكاف 15 )الخضروات والفواكهي من سنة فأكثر. 

  الخضــروات القــدر الكــافي مــن يتنــاولون مــن ال توجــد فــوارق ملحوظــة بحســب الجــنس والعمــر فــي نســب

 .والفواكه

 (, وسجله منطقـة 32.4٪( وللسعوديين )32.5المستوى اإلجمالي ) ىالنسب عل ىسجله منطقة نجران أعل٪

 ٪(.4٪( وللسعوديين )5.4المدينة المنورة أدنى النسب على المستوى اإلجمالي )
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 رابعا: الخصوبة وتنظيم األسرة  .7

 الخصوبة الكلي  .1.7

  ( مولود لكل امرأة. 2بالمملكة )للنساء بلغ معدل الخصوبة الكلي 

 ( مولود لكل امرأة.  2.35بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات ) 

 ــغ 3.8ة الجــوف )بلــغ معــدل الخصــوبة الكلــي للنســاء الســعوديات أعــاله فــي منطقــ ــود لكــل امــرأة, وبل ( مول

 .سعودية ( مولود لكل امرأة1.9المعدل أدناه في منطقة الباحة )

 

 (سنة 19-15)الفئة العمرية النساء خصوبة  .2.7

  امرأة. 1000( مولود لكل 11.7بالمملكة ) سنة( 19-15الفئة العمرية )في النساء بلغ معدل خصوبة 

  امرأة سعودية. 1000( مولود لكل 9.8) (سنة 19-15)الفئة العمرية  في السعودياتبلغ معدل خصوبة 

 

 استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة .3.7

 سـنة(  المتزوجـات  49-15) بالمملكـة نتشار استخدام الوسائل الحديثـة لتنظـيم األسـرة بـين النسـاء بلغ معدل ا

 %(.30.9) حالياً 

 40سـن ال  ىتـزداد بازديـاد العمـر بشـكل كبيـر ومنـتظم. حتـ ألسـرةلتنظـيم ا نسب استخدام الوسـائل الحديثـة 

 سنة ومن يم تبدأ في التناقص تدريجيًا.

  بــين إجمــالي النســاء المتزوجــات بالمملكــة بلــغ أعــاله فــي لتنظــيم األســرة نســب اســتخدام الوســائل الحديثــة

نســــاء الســــعوديات %(, وبــــين ال13.9%(, وأدنــــاه فــــي منطقــــة المدينــــة المنــــورة )50.7منطقــــة القصــــيم )

 %(.13.1%(, وأدناه في منطقة المدينة المنورة )49.7المتزوجات بلغ أعاله في منطقة القصيم )

 

اة الالتي لديهن حاجة غير النساء  .4.7  لوسائل تنظيم األسرةُملبَّ

  ــاة الالتــي لــديهن حاجــة غيــر و ســنة( المتزوجــات حاليــاً  49-15النســاء )بلغــه نســبة  األســرةلوســائل تنظــيم ُملبَّ

 %(.19.7بالمملكة )

 اة الحاجة ال بـين النسـاء  أعـالهحيـث يصـل  ,تزيـد بشـكل منـتظم مـع ازديـاد العمـر لوسائل تنظيم األسرةغير ُملبَّ

 سنة(. 19 – 15في بداية سن اإلنجاب ) كما يصل أدناهسنة(,  49- 45في نهاية سن اإلنجاب )

 

 الرضاعة .5.7

 ــرة الرضــاعة الطبيعيــة ــرة الرضــاعة فــي حــين بلــغ ( شــهرًا, 8.1الصــرفة ) بلــغ وســيط طــول فت وســيط طــول فت

 شهراً  (23.5)صرفة الالطبيعية غير 
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 ( شهرًا, وأقصـرها فـي منطقـة الحـدود 13أطول فترة للرضاعة الصرفة بين األطفال كانه في منطقة نجران )

 الشمالية )شهرين(.

  ( شــهرًا, وأقصــرها فــي 26ة حائــل )صــرفة بــين األطفــال كانــه فــي منطقــالطــول فتــرة للرضــاعة غيــر أبلغــه

 ( شهرًا.17منطقة المدينة المنورة )

 

 اإلشراف على الوالدة .6.7

  (99.7)بلغه نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون مهرة%. 

 

 بأوراق رسميةلدى  دون سن الخامسة تسجيل األطفال .7.7 

  (98.3) بأوراق رسميةالمسجلين دون الخامسة األطفال بلغه نسبة%. 

  (98.0)بأوراق رسمية المسجلين دون الخامسة األطفال الذكور بلغه نسبة%. 

  (98.7)بأوراق رسمية المسجلين دون الخامسة األطفال اإلناث بلغه نسبة%. 

 

 وفيات األطفال .8

نفس الطريقة المتبعة حاليًا بواسطة المسح  يتم استخدام الطريقة المباشرة في حساب وفيات األطفال, وه

نفذ في العديد من بلدان العالم, وأيضًا نفس الطريقة المستخدمة أحيانًا  والذي( DHS) الديموغرافيلصحي ا

وكذلك  (UNICEFنفذته منظمة األمم المتحدة للطفولة ) والذي ,(MICSبواسطة المسح العنقودي متعدد المتشرات )

 (.PAPFAMالمسح العربي لصحة األسرة )

 

 عوفيات األطفال الرض .1.8

 ( حالة وفاة لكل 6.3بلغ معدل وفيات األطفال الرضع بالمملكة )مولود حي. 1000 

  مولود حي. 1000( حالة وفاة لكل 6.5السعوديين ) بلغ معدل وفيات األطفال الرضع 

 

 وفيات األطفال دون سن الخامسة  .2.8

 ( حالة وفاة لكل 8.9بلغ معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بالمملكة )مولود حي. 1000 

 ( حالة وفاة لكل 9.3بلغ معدل وفيات األطفال السعوديين دون سن الخامسة بالمملكة )مولود حي. 1000 
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 نتائج المسح

 

  :بيانات حول السكان: األولالفصل 

 التوزيع النسبي للسكان: 1.1

حيت ،   وقت  جراء المسح، و لوالسكا  السعوأليين حس  الجنس( الووزي  النسه  للسكا  1.1يهين الشك   

مث  يو، سكا ال٪( من جملة  42.5 ابناث نسهههة ف  حين بل ت ، سكا ال٪( من جملة  57.5  الياورنسهههة بل ت 

  جمال من  ٪( 49.06  السعوألياتابناث مث  ت فيما، السكا  السعوأليين اجمال من  ٪( 50.94 الياور السعوأليين 

 .السكا  السعوأليين
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 :التركيبة العمرية للسكان 2.1

 (:2.1 الشك   موضح ف والسكا  السعوأليين للسكا   ةالعمري ةفيما يوعلق بالورايه

 ( ــذين تقــل أعمــارهم عــن ــة ) وات( ســن5بلغــه نســبة ال نســبة بلغــه كمــا ,  ٪( 8.4مــن إجمــالي ســكان المملك

 .٪( 10.6) السعوديينسكان المن إجمالي فئة هذه الفي السعوديين  السكان

  فئـة إن حيـث عنهـا فـي الفئـات العليـا للسـكان السـعوديين في الفئـات الـدنيا تزيد نسبة السكان السعوديين

 .للسكان السعوديينهي الفئة األكبر من حيث العدد بين فئات العمر  وات( سن5الذين تقل أعمارهم عن )

 السـكان فـي هـذه نسـبة  بلغـه ي األكبـر حيـثهـ (سنـــة 39-35)   فئة العمر أن نجد السكان  إلجمالي نسبةبال

 .لسكانمن إجمالي ا٪(,  10.8)الفئة 
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 التأمين الصحي: الثانيالفصل 
 

من يالحظ ، والجنسية  سعوأل /غير سعوأل (حس   تأمين صح على الحاصلين يهين نسهة السكا  ( 1.2  الشك 

ترتف  النسهة و ،(%37.1  لى وصلت   سكا  المملكة بين جميوأمين صح  بأ  نسهة السكا  المشمولين الرسم 

 .%(13.9%( موارنة بالسعوأليين  75.4غير السعوأليين  بين بشك  ملحوظ 
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 الفئات العمريةو الجنسية  سعوأل /غير سعوأل ( صح  حس وأمين ب( نسهة السكا  المشمولين 2.2  الشك يهين 

 بالنسهة بجمال و ل   سنة( 44-40  تص  اعلى مسووى لما عند فئة العمرالوأمين الو طية ب ةأ  نسهالحظ يو

 29-25  اعلى مسووى لما عند فئة العمر لو طية بالوأمين الصح  بين السعوأليينا ةبينما تص  نسهالسكا ، 

 .سنة( 54-50  اعلى مسووى لما عند فئة العمرتص  الو طية  ةنسهفإ   السعوأليين، وبالنسهة ل ير سنة(
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أ  أعل   الشك ويالحظ من  ،المنطوة ابألاريةصح  حس  وأمين ب( نسهة السكا  المشمولين 3.2  الشك يهين 

%( ومكة 18تليما منطوو  الرياض   ،%(29نسهة ت طية بالوأمين بين السعوأليين سجلت ف  المنطوة الشرقية  

بالنسهة و %(2ية بالوأمين بين السعوأليين سجلت ف  منطوو  الجوف والهاحة  %(، وأق  نسهة ت ط16المكرمة  

%( تليما 50المكرمة أعل  نسهة ت طية بالوأمين الصح    منطوة مكةبجمال  السكا  بالمملكة فود سجلت 

لصح  سجلت منطوة جازا  أق  نسهة ت طية بالوأمين ابينما %(، 41%( ثم منطوة الرياض  48المنطوة الشرقية  

  بين  جمال  السكا  بالمملكة. %(9 
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 دخينالت: الثالثالفصل 
 من يوم أق  بشك   وأبشك  يوم  منوجات الوهغ  منأ ٍّ ويشم  تناول ، المدخنينعرض هيا الوسم بيانات عن ي

السجائر  وتشم  منوجات الوهغ ا  من .(االسونشاق -المضغ - الودخين الطرق الموعارف عليمامن  لريوةوبأية 

 سيجار الشيروت، السيجار، الوهغ عديم الدخا   السيجار ،غليو  من الوهغم ء السجائر الملفوفة باليد، والمصنعة، 

  .من منوجات الوهغ وغير  ل  ،السيجارب ابلكورونية المدواخ،، ( النرجيلة المعس و ، الشيشة(النسوار 

 

 ، ويالحظ من الرسم أ  نسهةيةحس  الجنسسنة فأاثر( المدخنين حاليا   15 السكا   نس  (1.3  الشك يهين 

نسهة المدخنين بين السكا  غير السعوأليين أ  يالحظ اما  جمال  السكا  بالمملكة، من  %(14.1 المدخنين بل ت 

 نسهةبموارنة  من  جمال  السكا  غير السعوأليين،%( 16.6 بل ت  تزيد عنما لدى السكا  السعوأليين حيت

 .السعوأليين جمال  السكا  من %( 12.2  المدخنين بين السكا  السعوأليين اليين بل ت نسهة المدخنين بينمم
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يالحظ ، والعمرفئات سنة فأاثر( المدخنين حاليا  حس   15 والسكا  السعوأليين نسهة السكا   (2.3  الشك  يهين

 39-35( عند فئة العمر  18.6ن بالنسهة بجمال  السكا  تص   لى أعلى مسووى  نس  المدخنيمن الشك  أ  

فإ   السعوأليين لمدخنينبالنسهة ل%(، أما 18.1  فيماتهلغ نس  المدخنين وسنة(  34-30  العمر يليما فئةسنة(، 

 %(.17.6 -% 15( وتوراوح النسهة بين  سنة 44 – 25 الفئات  نس  المدخنين ه  ف أعلى 
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يالحظ من ، والمنطوةسنة فأاثر( المدخنين حاليا  حس   15 والسكا  السعوأليين ( نسهة السكا  3.3  الشك  يهين

 15بالمملكة   للسكا مدخنين نسهة أعلى  سجلتمنالق المملكة حيت السكا  ف  تهاين نس  الودخين بين الشك  

منطوة ثم %( 18.9  الحدوأل الشمالية%(، تليما منطوة 21.4 النسهة حيت بل ت سنة فأاثر( ف  منطوة تهوك 

ثان  أق  نسهة  الوصيم%( وسجلت منطوة 9 مدخنين أق  نسهة  جازا  ة، بينما سجلت منطو(%18.1الجوف  

أعلى بالنسهة لنس  الودخين بين السعوأليين بحس  المنطوة فود سجلت منطوة تهوك  %(، أما10.5 مدخنين 

%(، بينما سجلت منطوة نجرا  أق  17.7%( تليما منطوة الحدوأل الشمالية  19.9ن بين السعوأليين  نسهة مدخني

 %(.7بين السعوأليين  مدخنين منطوة الوصيم ثان  أق  نسهة سجلت %( و5.7بين السعوأليين   مدخنيننسهة 
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 يةالصح الحالة : الرابعالفصل 
 

 الحالة الصحية:.  1.4

فض  توييم للفرأل عن صحو  سنة فأاثر( و ل  بناء  على أ 15 لألفراأل عرض هيا الوسم بيانات عن الحالة الصحية ي

ِقه  الوعري  المسوخدم من  م لعرض الهيانات و ل  تماشيا   (جيدب جدا  جيدب أو صحة ، وقد تم تحديد  الحالية

 نات ألولية.ن من  جراء مواريو ل  للومك ،الوعاو  االقوصاأل  والونميةمنظمة الصحة العالمية وألول منظمة 

 

جدا  جيدب جيدب أو سنة فأاثر( اليين يوموعو  بصحة  15 والسكا  السعوأليين نسهة السكا  ( 1.1.4الشك    يهين

 جدا  جيدب جيدب أو بصحة سنة فأاثر( يوموعو   15من السكا    (%94.2 الشك  أ   من يالحظ حيت الجنس حس 

 ،السكا عدأل لإلجمال  ( بالنسهة %93.2( وابناث  %94.9ر  وبفارق ص ير بين الياو حس  تويممم لحالومم الصحية

جدا  جيدب جيدب أو اليين يوموعو  بصحة لياور السعوأليين انسهة وأما بالنسهة للسكا  السعوأليين فود بل ت 

 . %(91.7%( موارنة بابناث السعوأليات  93.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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جدا  جيدب جيدب أو سنة فأاثر( اليين يوموعو  بصحة  15 والسكا  السعوأليين  نسهة السكا ( 2.1.4الشك   يهين 

ازياأل م   تنخفضجدا  جيدب جيدب أو اليين يوموعو  بصحة يالحظ من الشك  أ  نس  السكا  و، فئات العمر حس 

حيت  (ة فأاثرسن 65 عمر فئة العند  مسووياتماأألنى   لىلوص  ، حدا سواء على ولجملة السكا سعوأليين العمر  

 (%50.8 لإلجمال  و (%52.6   لىعند هيه الفئة جدا  جيدب جيدب أو نسهة السكا  اليين يوموعو  بصحة تص  

 للسعوأليين.
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جدا  جيدب جيدب أو سنة فأاثر( اليين يوموعو  بصحة  15 والسكا  السعوأليين السكا  نسهة ( 3.1.4الشك   يهين 

حيت  ،ابجمال المسووى  علىيالحظ من الشك  عدم وجوأل فوارق اهيرب بين المنالق و ،ابألاريةالمنطوة حس  

يوموعو  بصحة نس  للسكا  اليين  اأعلى%( 96 نحو ونجرا  والجوف الرياض منالق الحدوأل الشمالية وسجلت 

 %(.91.4 جدا  جيدب جيدب أو عو  بصحة يوموللسكا  اليين وسجلت منطوة الهاحة أق  نسهة  ،جدا  جيدب جيدب أو 

الحدوأل  ةنسهة ف  منطوأعلى جدا  اانت جيدب جيدب أو بصحة  يوموعو أما بالنسهة للسكا  السعوأليين اليين 

%( بينما اانت أق  نسهة ف  منطوة الهاحة 94 نحو %( تليما منالق الرياض ونجرا  والجوف 95.2الشمالية  

 89 .)%  
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فئات جدا  حس  جيدب جيدب أو سنة فأاثر( اليين يوموعو  بصحة  15 السعوأليين نسهة السكا  ( 4.1.4الشك   يهين 

حس  توييممم جدا  جيدب جيدب أو اليين يوموعو  بصحة ين السعوألينسهة  الشك  أ  ويوضح من العمر والجنس

 الياوراما أ  نسهة عنما ف  باق  الفئات،  ملحوظسنة فأاثر( بشك   65تنخفض ف  فئة العمر  لحالومم الصحية 

، حيت هيه الفئةه  أعلى منما لدى ابناث السعوأليات ف  جدا  جيدب جيدب أو و  بصحة يوموعاليين  السعوأليين

 .السعوألياتابناث %( لدى 45.7مواب    %(56.2 بل ت هيه النسهة لدى الياور السعوأليين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2017مسح صحة األسرة                                                                                                     المسوح 

  34 

 

 األمراض المزمنة  .2.4

اربعة أنواع وم عرض نوائو سي ف  ااجزاء الواليةو ،الممدألات للحالة الصحية لألفراأل اامراض المزمنة من أاثرتعد 

ارتفاع ض ع مرض و ،الول  والشرايينأمراض السرلانات وأمراض و ،السكر  مرض: من اامراض المزمنة وه 

 15 والسكا  السعوأليين لسكا  ل ، و ل زمنة بشك  عام  أ  مرض مزمن(الم انوشار اامراضبابضافة  لى  ،الدم

 .سنة فأاثر(

 بشكل عاماألمراض المزمنة . 1.2.4

اافهراأل الهيين المؤشر فوع أ  يشم  يويس هيا المؤشر انوشار اامراض المزمنة بشك  عام الو  تم  تشخيصما، 

 .  هي  على وجوأل المرضتم تشخيصمم من قه  لهي  مخوص وتم الوأايد من قه  الط

 

حسه   شهخصالمصهابين بمهرض مهزمن مسنة فأاثر(  15 والسكا  السعوأليين السكا   ( نسهة1.1.2.4يهين الشك   

%( بهين سهكا  المملكهة، وبفهارق بهين 16.4، حيت يالحظ من الشك  أ  نسهة انوشار اامراض المزمنهة بل هت  الجنس

( من سكا  المملكة، ف  حين بل هت نسههة انوشهار اامهراض المزمنهة %17.1%( والسكا  ابناث  16السكا  الياور  

%( والسهههكا  ابنهههاث 19.4%(، وبفهههارق ضهههئي  بهههين السهههكا  الهههياور السهههعوأليين  19.7بهههين السهههكا  السهههعوأليين  

 %(.20السعوأليات  
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ة  أ  مهرض مهزمن( حسه  مشخصه بهأمراض مزمنهةالمصهابين سهنة فهأاثر(  15السهكا    ( نسههة2.1.2.4يهين الشك   

بهين جميه  فئهات السهكا  ترتفه  مه  ارتفهاع العمهر  بهأمراض مزمنهةابصهابة ويالحظ من الشك  أ  نسه   ،فئات العمر

سهنة فمها فهوق، امها يالحهظ أ   40سنة، ومن ثهم بشهك  ملحهوظ وحهاأل عنهد سهن ال  40وبشك  تدريج  قه  سن ال 

سهنة فههأاثر( هه  ااعلههى سهواء للسههكا  الههياور أو  65ة العمريههة  فهه  الفئه ةمشخصه بهأمراض مزمنههةابصههابة نسههة 

 %( للياور.67.8%( لإلناث مواب   73.8ابناث، وتهلغ النسهة ف  هيه الفئة  
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ة حسه  شخصالمصابين بأمراض مزمنة مسنة فأاثر(  15 والسكا  السعوأليين السكا   ( نسهة3.1.2.4يهين الشك   

وة ابألارية ويوضح من الشك  وجوأل فوارق بين المنالق من حيت نس  انوشار اامهراض المزمنهة المشخصهة، المنط

منطووها %(، تليمها 22.9نسههة النوشهار اامهراض المزمنهة بهين السهكا  السهعوأليين  أعلهى وقد سجلت منطوة عسير 

مههراض المزمنههة المشخصههة بههين نسهه  انوشههار لألأألنههى %(، أمهها 20.7%(، ثههم المنطوههة الشههرقية  21.4الوصههيم  

أعلهى %(، أما فيما يخص  جمال  السكا  فود سجلت منطوهة عسهير 16.5السعوأليين فود اانت ف  منطوة نجرا   

%(، فيمها سهجلت منطوهة الجهوف أألنهى نسههة لألمهراض المزمنهة 19.4نسهة النوشار اامراض المزمنة بين السهكا   

 (.%13.7بين منالق المملكة والو  بل ت  
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المصابين بهأمراض مزمنهة مشخصهة حسه  الجهنس سنة فأاثر(  15 السعوأليين السكا   ( نسهة4.1.2.4يهين الشك   

بأمراض مزمنهة بهين فئهات السهكا  السهعوأليين ترتفه  مه  ارتفهاع ابصابة وفئات العمر، ويالحظ من الشك  أ  نس  

 سنة فما فهوق، امها يالحهظ 40بشك  ملحوظ وحاأل عند سن ال  سنة، ومن ثم 40العمر وبشك  تدريج  قه  سن ال 

سهنة فهأاثر( هه  ااعلهى سهواء للسهكا  الهياور أو  65ف  الفئة العمريهة   ةمشخص بأمراض مزمنةابصابة أ  نسهة 

 %( للياور.73%( لإلناث مواب   76.6ابناث، وتهلغ النسهة ف  هيه الفئة  
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 سنة فأكثر 15انتشار مرض السكري بين السكان . 2.2.4

، أ  يشم  اافراأل اليين تم ص( ف  المجوم المؤشر مسووى ابصابة بمرض السكر   المشخهيا يويس 

، وعلي  قد يكو  هناك أفراأل ف  لهي  مخوص وتم الوأايد من قه  الطهي  على وجوأل المرضِقه  تشخيصمم من 

حالومم ان  لم يوم تشخيصمم لمعرفة ما   ا اانوا مصابين  ىلم يوم الوعرف علبمرض السكر  ومصابو  المجوم  

 بالسكر  أم ال.

 

يالحظ من الشك  أ  و ،  بمرض السكرى  المشخص(والمصابسنة فأاثر(  15نسهة السكا    (1.2.2.4 الشك  يهين 

بين الياور  النسهةرتف  تو( سنة فأاثر 15بين سكا  المملكة   (%8.5 ة المشخصين بمرض السكر  بل ت نسه

ف  حين  %(،9.8  اتالسعوألي بابناث، موارنة %(10.4السعوأليين  الياور وبين  ،%(8.3أاثر من ابناث   ،%(8.7 

 (.%10.1السعوأليين   بل ت هيه النسهة بجمال  السكا 
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 ،العمههرفئههات رض السههكرى  المشههخص( حسهه  المصههابين بمههسههنة فههأاثر(  15نسهههة السههكا    (2.2.2.4  الشههك يههين 

ويالحهظ مهن الشهك   ،يالحظ من الشك  أ  نسهة المشخصين بمرض السكر  تزألاأل بشك  ملحوظ مه  ازأليهاأل العمهرو

 سهنة، 40الفئهات العمريهة ألو  سهن ال موارنهة بفما فهوق سنة  40أ  نس  ابصابة ترتف  بشك  ملحوظ عند عمر ال 

 للسعوأليين (%46.3 سنة فأاثر حيت بل ت النسهة  65المشخص أقصاه عند سن  وتهلغ نس  انوشار مرض السكر 

 .%( لإلناث السعوأليات48.7الياور مواب   
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بمههرض السههكرى المشههخص حسهه  المصههابين سههنة فههأاثر(  15 السههعوأليين نسهههة السههكا   (3.2.2.4 الشههك  يهههين 

خولفهة موواربة بهين المنهالق ابألاريهة المأ  نس  المشخصين بمرض السكر  يالحظ من الشك  و، المنطوة ابألارية

نس   صهابة بمهرض السهكر  المشهخص سهجلت فه  أعلى   إهالنسهة للسعوأليين فف، ولجملة السكا للسعوأليين 

نسهههة سههجلت فهه  وأألنههى  ،%(10.6 حائهه  والهاحههة و%(، تليمهها منههالق عسههير 10.7  تهههوكو مكههة المكرمههةمنطووهه  

%(، فه  حهين 9.8%(، وبالنسههة بجمهال  السهكا  فهإ  النسههة ااعلهى اانهت فه  منطوهة تههوك  7.9ازا   منطوة ج

 %(.6.9اانت النسهة ااألنى ف  منطوة جازا   
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المصابين بمرض السكر  المشخص حس  الجنس سنة فأاثر(  15 السعوأليين السكا   ( نسهة4.2.2.4يهين الشك   

 المشخصين بمرض السهكر  تهزألاأل بشهك  ملحهوظ مه  ازأليهاألالسعوأليين ويالحظ من الشك  أ  نسهة فئات العمر، و

سهنة فمها فهوق موارنهة بالفئهات  40ويالحهظ مهن الشهك  أ  نسه  ابصهابة ترتفه  بشهك  ملحهوظ عنهد عمهر ال   العمهر

أقصاه عند سهن  لسكا  السعوأليينبين ا سنة، وتهلغ نس  انوشار مرض السكر  المشخص 40العمرية ألو  سن ال 

%( 51.8  و%( للسههعوأليين الههياور 51.3 وابنههاث يوجههد توههارم اهيههر فهه  النسهههة بههين الههياور حيههت  (،سههنة فههأاثر 65 

 لإلناث السعوأليات.
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 سنة فأكثر 15انتشار أمرض السرطانات بين السكان   . 3.2.4

 ، ويشم   ل  أ  نوع من أنهوع السهرلانات(ف  المجوم   صابة بأمراض السرلاناتى ابالمؤشر مسووهيا يويس 

اافههراأل الههيين تههم فوههع يشههم  ، حيههت أمههراض السههرلانات المشخصههةيا المؤشههر يوههيس فوههع نسهههة انوشههار هههو

 .تشخيصمم من قه  لهي  مخوص وتم الوأايد من قه  الطهي  على وجوأل المرض

 

 مهن السهكا  مائهة أله لكه   المشخصة السرلانات بأمراضالمصابين سنة فأاثر(  15كا   الس (1.3.2.4الشك   يهين 

 أ   من  جمال  سكا  المملكهة مائة أل حالة لك   (172 ويالحظ من الشك  أ  أمراض السرلانات المشخصة بل ت 

نهاث مهن سهكا  المملكهة بهين ابانوشارا  أ  أمراض السرلانات أاثر ، اما يوضح من الشك  % من السكا (0.17نسهة 

بهين مهن الهياور بالمملكهة، و مائهة أله حالهة لكه   (114من ابنهاث بالمملكهة موارنهة بالهياور   مائة أل حالة لك   (258 

مهن  مائة أله حالة لك   (293من السكا  السعوأليين وبين ابناث السعوأليات   مائة أل حالة لك   (236السعوأليين  

 .من الياور السعوأليين مائة أل حالة لك   (181الياور السعوأليين  موارنة ب ،ابناث السعوأليات
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 مهن السهكا  مائهة أله المصابين بأمراض السرلانات المشخصة لكه  سنة فأاثر(  15السكا    (2.3.2.4الشك   يهين 

صة ترتف  بشك  ملحهوظ ويالحظ من الشك  أ  نس   نوشار أمراض السرلانات المشخفئات العمر، الجنس و حس 

سهنة  65العمريهة   الفئهة ث اها  فه ، اما يالحهظ مهن الشهك  أيضها أ  أعلهى معهدل  صهابة بهين ابنهاالعمر  ارتفاعم  

واهيل  الحهال ( حالهة لكه  مائهة أله  مهن ابنهاث فه  ههيه الفئهة، 1015ف  هيه الفئهة  ابصابات حيت بلغ عدأل  فأاثر(

( حالهة 593حيهت بلهغ ههيا المعهدل  سهنة فهأاثر(،  65 اااهر ف  الفئة العمريهة بة بصاامعدل بالنسهة للياور حيت اا  

 لك  مائة أل  من الياور ف  هيه الفئة.
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 مهن السهكا  مائهة أله المصابين بأمراض السرلانات المشخصة لكه  سنة فأاثر(  15السكا    (3.3.2.4الشك   يهين 

يهر مهن هتخوله  بشهك  ا ويالحظ من الشك  أ  نس  انوشار أمراض السرلانات المشخصهةحس  المنطوة ابألارية، 

معهدل النوشهار أمهراض السهرلانات أعلهى حيهت اها   ،ابجمهال  وبالنسههة للسهعوألييناخرى على المسووى منطوة 

، تليمها ةسهكا  المنطوهمهن  جمهال   مائهة أله حالهة لكه   (223المشخصة بهين السهكا  بالمملكهة فه  منطوهة جهازا   

 مائة أله حالة لك   (204ثم منطوة الرياض  من و من  جمال  سكا  المنطوة مائة أل حالة لك   (209منطوة الهاحة  

مهن  جمهال  سهكا   مائهة أله حالة لك   (47  الوصيم منطوة، واانت أق  المعدالت ف  من  جمال  سكا  المنطوة

حالهة  (81طوة تههوك  ومنمن  جمال  سكا  المنطوة  مائة أل لك   حالة (66 المدينة المنورب منطوة  تليما ،المنطوة

 .من  جمال  سكا  المنطوة مائة أل لك  

معهدل أعلهى   فهإ ،معهدالت انوشهار أمهراض السهرلانات المشخصهة بهين السهعوأليين فه  اه  منطوهةوأما ما يخص 

مهن  جمههال   مائهة أله لههة لكه  حا (300النوشهار أمهراض السهرلانات المشخصهة بههين السهعوأليين فه  منطوهة جهازا   

مههن  جمههال  السههكا  السههعوأليين  مائههة ألهه حالههة لكهه   (282، تليمهها منطوههة الريههاض  بالمنطوههة السههكا  السههعوأليين

واها  أقه   ،مهن  جمهال  السهكا  السهعوأليين بالمنطوهة مائهة أله حالهة لكه   (273ثهم منطوهة الهاحهة  من و بالمنطوة

مهن  مائهة أله حالهة لكه   (73صهة بهين السهعوأليين فه  منطوهة الوصهيم  معدل النوشهار أمهراض السهرلانات المشخ

مال  السكا  السهعوأليين من  ج مائة أل حالة لك   (109منطوة تهوك   مال  السكا  السعوأليين بالمنطوة، تليما ج

 من  جمال  السكا  السعوأليين بالمنطوة. مائة أل حالة لك   (111ومنطوة المدينة المنورب  بالمنطوة، 
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 مائهة أله المصابين بأمراض السرلانات المشخصهة لكه  سنة فأاثر(  15 السعوأليين السكا   (4.3.2.4 الشك  يهين 

أمهراض السهرلانات المشخصهة لإلنهاث  انوشهاريالحهظ مهن الشهك  أ  معهدالت و ،من السهكا  حسه  الجهنس والعمهر

، امهها يالحههظ مههن الشههك  أ  أعلههى معههدالت ابصههابة مريههةالسههعوأليات يفههوق معههدالت الههياور عنههد جميهه  الفئههات الع

علهى حهد وابنهاث ( للهياور فهأاثر سهنة65سهعوأليين هه  فه  الفئهة العمريهة  بأمراض السرلانات بالنسهة للسهكا  ال

( حالهة لكه  مائهة أله  مهن ابنهاث فه  ههيه 835بالنسهة لإلناث فه  ههيه الفئهة عهدأل  ابصابة سواء، حيت بلغ معدل 

فه  ههيه  ( حالة لك  مائة أل  من الهياور589بالنسهة للياور ف  هيه الفئة عدأل  ابصابة حين بلغ معدل الفئة، ف  

 الفئة.
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 سنة فأكثر 15بين السكان والشرايين انتشار أمرض القلب   4.2.4

لول  والشرايين أو أ  نوع مهن أمراض ا جمي  أنواع والشرايين المؤشر مسووى ابصابة بأمراض الول  هيا يويس 

اافهراأل الهيين تهم  ويشهم  ،المشخصهةوالشهرايين  الوله هيا المؤشر فوع نسهة انوشار أمهراض يويس و، (أنواعما

 .تشخيصمم من قه  لهي  مخوص وتم الوأايد من قه  الطهي  على وجوأل المرض

 

 المشخصهةوالشرايين بأمراض الول  مصابين السنة فأاثر(  15 والسكا  السعوأليين السكا   (1.4.2.4يهين الشك   

يالحظ من الشك  أ  معدل انوشهار أمهراض الوله  والشهرايين بهين سهكا  و، حس  الجنس من السكا  مائة أل لك  

وبفارق ضهئي   ،% من السكا (1.14 أ  نسهة  من السكا  مائة أل حالة لك   (1137 قد بلغ  سنة فأاثر( 15 المملكة 

 ،وابنهاث مهن السهكا  مائهة أله حالهة لكه   (1151وابنهاث   الهياور مهن السهكا  مائة أله حالة لك   (1128بين الياور  

وأيضها  يوضهح  ،مهن السهكا  السهعوأليين مائة أل حالة لك   (1573نالحظ أ  المعدل   ،السعوأليينسكا  وبالنسهة لل

مههن الههياور  مائههة ألهه حالههة لكهه   (1688الشههك  ارتفههاع معههدل أمههراض الولهه  والشههرايين بههين الههياور السههعوأليين  

 من ابناث السعوأليات. مائة أل حالة لك   (1453السعوأليين موارنة بابناث السعوأليات  
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 مهن مائهة أله لكه   المشخصهةوالشهرايين بهأمراض الوله  المصهابين سنة فهأاثر(  15السكا    (2.4.2.4 الشك  يهين 

المشخصهة معهدالت انوشهار أمهراض الوله  والشهرايين  يالحهظ مهن الشهك  أ و فئات العمهر،و حس  الجنسالسكا  

سنة، ومن ثم ترتفه  بشهك  حهاأل  50تدريجيا  لى ما قه  عمر ترتف  بشك  ملحوظ م  ازألياأل العمر، حيت يكو  االرتفاع 

هلغ  روتمها عهن سنة فما فوق(، وأيضا  يالحظ أ  معدالت أمراض الول  والشرايين المشخصة للسكا  ت 50عند عمر  

سنة فأاثر(، ويكو  المعدل لإلناث أعلى من  للياور ف  هيه الفئة، حيت يهلغ معدل المصهابات مهن ابنهاث  65عمر  

( حالة من المصابين الياور لكه  مائهة 9602، مواب   ( حالة لك  مائة أل  من ابناث11668بأمراض الول  والشرايين  

 .أل  من الياور
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 المشخصهةوالشرايين بأمراض الول  المصابين سنة فأاثر(  15 والسكا  السعوأليين السكا   (3.4.2.4 الشك  يهين 

والشهرايين الوله  ويالحهظ مهن الشهك  أ  نسه  انوشهار أمهراض من السكا  حس  المنطوة ابألاريهة،  مائة أل لك  

أعلهى حيهت اها   أليين،بجمهال  وبالنسههة للسهعوااخهرى علهى المسهووى ير مهن منطوهة هالمشخصة تخول  بشك  ا

مائهة حالهة لكه   (1707والشرايين المشخصة بين السكا  بالمملكهة فه  منطوهة تههوك  الول  معدل النوشار أمراض 

مهن و ،مهن  جمهال  سهكا  المنطوهة مائهة أله حالة لكه   (1567من  جمال  سكا  المنطوة، تليما منطوة الهاحة   أل 

اانهت أقه  المعهدالت فه  منطوهة ، ف  حهين من  جمال  سكا  المنطوة مائة أل حالة لك   (1441  جازا ثم منطوة 

حالهة لكه   (846  الحدوأل الشماليةمنطوة تليما  ،من  جمال  سكا  المنطوة مائة أل حالة لك   (571  المدينة المنورب

مههن  جمههال  سههكا   مائههة ألهه حالههة لكهه   (913  الوصههيممنطوههة مههن ثههم و ،مههن  جمههال  سههكا  المنطوههة مائههة ألهه 

 (1960  الهاحهةالمشخصة بين السعوأليين ف  منطوهة  والشرايينالول  معدل النوشار أمراض أعلى اا  و، المنطوة

 مائهة أله حالة لك   (1919  مكة المكرمةمن  جمال  السكا  السعوأليين بالمنطوة(، تليما منطوة  مائة أل حالة لك  

مهههن  جمهههال  السهههكا   مائهههة ألههه حالهههة لكههه   (1790  جهههازا ومنطوهههة  ،المنطوهههةمهههن  جمهههال  السهههكا  السهههعوأليين ب

مهن  جمهال  السهكا  السهعوأليين بالمنطوهة، بينمها  مائة أل حالة لك   (1781ومنطوة الجوف  السعوأليين بالمنطوة 

 (789  المدينهة المنهوربالمشخصهة بهين السهعوأليين فه  منطوهة والشهرايين الوله  معدل النوشار أمراض أألنى اا  

معهدل أألنهى اثهان   الحهدوأل الشهماليةمنطوهة  ، تليمهامهن  جمهال  السهكا  السهعوأليين بالمنطوهة مائة أله حالة لك  

  من  جمال  السكا  السعوأليين بالمنطوة. مائة أل حالة لك   (1150 
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لك  مائهة لول  والشرايين المشخصة ا ضالمصابين بأمراسنة فأاثر(  15 السعوأليين السكا  ( 4.4.2.4يهين الشك   

ويالحهظ مهن الشهك  أ  معهدالت انوشهار أمهراض الوله  حسه  الجهنس وفئهات العمهر، مهن السهكا  السهعوأليين  أل 

سهنة،  40تهدريجيا  لهى مها قهه  عمهر والشرايين المشخصة ترتف  بشك  ملحوظ م  ازألياأل العمهر، حيهت يكهو  االرتفهاع 

سههنة فمهها فههوق(، وأيضهها  يالحههظ أ  معههدالت أمههراض الولهه  والشههرايين  40ومههن ثههم ترتفهه  بشههك  حههاأل عنههد عمههر  

ويكهو  المعهدل لإلنهاث أعلهى منه  للهياور فه  ههيه الفئهة، سهنة فهأاثر(،  65المشخصة للسكا  تهلغ  روتما عن عمر  

ابنهاث  ( حالة لك  مائة أل  مهن12078من ابناث بأمراض الول  والشرايين  السعوأليات حيت يهلغ معدل المصابات 

 ( حالة من المصابين الياور لك  مائة أل  من الياور.11485، مواب   
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 سنة فأكثر 15بين السكان  ارتفاع ضغط الدمانتشار . 5.2.4

لمشهخص، ا سهنة فهأاثر( 15 والسهكا  السهعوأليين لسهكا  ل ض ع الهدم بارتفاعالمؤشر مسووى ابصابة هيا يويس 

الطهيهه  علههى وجههوأل ِقههه  لهيهه  مخههوص وتههم الوأايههد مههن ِقههه  اافههراأل الههيين تههم تشخيصههمم مههن  فوههعأ  يشههم  

حهالومم انه   علهى ولهم يهوم الوعهرف ،ضه ع الهدم   بارتفاعو، وعلي  قد يكو  هناك أفراأل ف  المجوم  مصابالمرض

 لم يوم تشخيصمم.

 ، حيههتالمشههخصضهه ع الههدم  بارتفههاعصههابين المسههنة فههأاثر(  15 السههعوأليين السههكا   نسهههة (1.5.2.4الشههك   يهههين 

وبفهوارق بهين الهياور وابنهاث مهن سهكا   ،(%7.4 بض ع الدم المشخص بين سكا  المملكهة المصابين بل ت نسهة 

ابنههاث بههين أعلههى ، امهها أ  النسهههة %(6.7%( موارنههة بالههياور  8.3بههين ابنههاث  أعلههى المملكههة، حيههت اانههت النسهههة 

 %(.8.7 الياور السعوأليين ب%( موارنة 9.8  السعوأليات
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فئهات و حسه  الجهنس المشهخصضه ع الهدم  المصابين بارتفاعسنة فأاثر(  15السكا    نسهة (2.5.2.4 الشك  يهين 

يالحههظ مههن الشههك  أ  نسهه  ارتفههاع ضهه ع الههدم بههين جميهه  فئههات السههكا  ترتفهه  مهه  ارتفههاع العمههر وبشههك  و ،العمههر

 ةيالحهظ أ  نسههسهنة فمها فهوق، امها  40ظ وحهاأل عنهد سهن ال ومهن ثهم بشهك  ملحهو ،سهنة 40تدريج  قهه  سهن ال 

سنة فأاثر( هه  ااعلهى سهواء للسهكا  الهياور أو ابنهاث، وتهلهغ  65ف  الفئة العمرية   المشخصارتفاع ض ع الدم 

 %( للياور.45.1%( لإلناث مواب   51.7النسهة ف  هيه الفئة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2017مسح صحة األسرة                                                                                                     المسوح 

  52 

 

حسه   المشهخصضه ع الهدم  المصهابين بارتفهاعسهنة فهأاثر(  15  السهعوأليين السهكا  نسههة (3.5.2.4 الشهك  يهين 

اانهت حيهت  ،بحسه  المنهالق تخوله المشهخص  يالحظ مهن الشهك  أ  نسه  ارتفهاع ضه ع الهدموالمنطوة ابألارية، 

أعلهى بينما اانت  %(،5.7  نجرا ة نسهة ف  منطووأألنى %( 8.7نسهة بين سكا  المملكة ف  منطوة عسير  أعلى 

، %(10.5 حيهت بل هت ههيه النسههة السعوأليين فه  منطوهة عسهير  السكا  نسهة الرتفاع ض ع الدم المشخص بين

تليمها ، %(6.9نجهرا    ةنسههة فه  منطوهأألنهى فه  حهين بل هت %(، 10.2الوصهيم والحهدوأل الشهمالية  منطووها تليما 

 .%(7.3نطوة الجوف  %(، ثم م7.2منطوة المدينة المنورب  
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الوله  والشهرايين المشخصهة  ضالمصهابين بهأمراسهنة فهأاثر(  15 السهعوأليين السهكا   ( نسهة4.5.2.4يهين الشك   

 السهعوأليينويالحظ مهن الشهك  أ  نسه  ارتفهاع ضه ع الهدم بهين جميه  فئهات السهكا  حس  الجنس وفئات العمر، 

سهنة فمها  40سنة، ومن ثم بشهك  ملحهوظ وحهاأل عنهد سهن ال  40ر وبشك  تدريج  قه  سن ال ترتف  م  ارتفاع العم

سههنة فههأاثر( ههه  ااعلههى سههواء  65فههوق، امهها يالحههظ أ  نسهههة ارتفههاع ضهه ع الههدم المشههخص فهه  الفئههة العمريههة  

%( 49.2موابه    السهعوأليات،%( لإلنهاث 53.8الياور أو ابناث، وتهلهغ النسههة فه  ههيه الفئهة   السعوأليين للسكا 

 .السعوأليين للياور
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 صحة الفم واألسنان 3.4

مثه  أمهراض الوله  والسهكر ، ومهن أخهرى صحة الفم وااسنا   ات أهمية اهيرب نظرا  الرتهالما بحدوث أمهراض تعد 

 ما ف  الجزء الوال .  تم جم  بيانات عن صحة الفم وااسنا  وسيوم عرض 2017خالل مسح صحة ااسرب لعام 

 

 مشاكل في صحة الفم واألسنان لديهمسنة فأكثر( الذين  15السكان )نسبة 

لوعزيهز جمهوأل  مشهاا  فه  صهحة الفهم وااسهنا لهديما يساعد قياس هيا المؤشر ف  تحديد الفئات السكانية الوه  

ايهة والعهالو والوخطهيع للخهدمات وضه  بهرامو الوقوأمهراض الفهم وااسهنا  علهى االاوشاف والوعهرف المهكهر وبرامو 

 . الخاصة بما

مشههاا  فهه  صههحة الفههم  لههديممسههنة فههأاثر( الههيين  15نسهههة السههكا  والسههكا  السههعوأليين   (1.3.4الشههك   يهههين 

مشاا  ف  صحة الفم وااسهنا  بهين السهكا  فه   لديمم، حيت بل ت نسهة السكا  اليين حس  الجنس وااسنا 

نهه  ال توجههد فهوارق اهيههرب بهين الههياور وابنههاث السهعوأليين، حيههت بل هت نسهههة الههياور %(، وفهه  حهين أ26.3المملكهة  

%(  لإلنهاث 30.4%(، مواب  نسهة  29.5مشاا  ف  صحة الفم وااسنا    لديممسنة فأاثر( اليين  15السعوأليين  

مشهاا  فه  صهحة  لهديممسهنة فهأاثر( الهيين  15السعوأليات، أما على مسووى ابجمال  فود بل هت نسههة الهياور  

 %( لإلناث.27.6%(، مواب  نسهة  25.5الفم وااسنا   
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مشههاا  فهه  صههحة الفههم  لههديممسههنة فههأاثر( الههيين  15نسهههة السههكا  والسههكا  السههعوأليين   (2.3.4 الشههك  يهههين 

صهحة الفهم وااسنا  حس  فئهات العمهر، ويوضهح الشهك  وجهوأل عالقهة لرأليهة قويهة مها بهين نسه  انوشهار مشهاا  

وااسنا  والعمر لجمي  السكا  بالمملكة، حيهت ترتفه  نسه  االنوشهار بشهك  منهوظم مه  ازأليهاأل العمهر، وقهد  بل هت 

بل هت ، فه  حهين سنة فأاثر( 60%( عند فئة العمر  48.7نس  انوشار مشاا  صحة الفم وااسنا  بين السعوأليين  

 سنة(. 19 - 15%( عند فئة العمر  19 
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مشههاا  فهه  صههحة الفههم وااسههنا   لههديممسههنة فههأاثر( الههيين  15  السههعوأليين نسهههة السههكا  (3.3.4 الشههك  يهههين 

حس  المنطوهة ابألاريهة، حيهت يوضهح الشهك  وجهوأل فهوارق ب فه  نسه  انوشهار مشهاا  صهحة الفهم وااسهنا  بهين 

%( 51.5لمشهاا  صهحة الفهم وااسهنا  فه  منطوهة تههوك  نسههة انوشهار أعلهى المنالق ابألاريهة المخولفهة، واانهت 

%( بالنسههة بجمهال  السهكا  38.3%( للسهعوأليين و 39.4%( بجمال ، تليما منطوهة الوصهيم  51.3للسعوأليين و 

%( للسههعوأليين 15.9نسهه  انوشههار مشههاا  صههحة الفههم وااسههنا  فهه  منطوههة جههازا   أألنههى بالمنطوههة، بينمهها اانههت 

 لسكا  بالمنطوة.%( بجمال  ا13.4و 
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 استخدم الرعاية الصحية 4.4

الخدمات من خهالل الزيهارات الخارجيهة والونهويم بالمسوشهفيات، والموعلوهة على يعرض هيا الجزء بيانات حجم الطل  

 بمووسع عدأل الزيارات الخارجية والداخلية  الونويم( و جراء الفحوص الدورية.

 

 ارات الخارجية للفردمتوسط عدد الزي 1.4.4 

حسه  المنطوهة ابألاريهة، ويالحهظ مهن الشهك  فه  السهنة مووسع عدأل الزيارات لعياألات خارجية  (1.4.4الشك   يهين 

مووسع لعدأل الزيهارات لعيهاألات خارجيهة  خهالل السهنة( بهين سهكا  المملكهة أعلى وجوأل فوارق بين المنالق، حيت اا  

مووسهع لعهدأل أألنهى ( زيارب للفرأل، بينمها اها  2.8ليما ف   ل  منطوة الوصيم  ( زيارب للفرأل، ت3.1ف  منطوة تهوك  

ويالحههظ وجههوأل نفههس الفههوارق فهه  نفههس المنههالق  ( زيههارب للفههرأل،1.3 الزيههارات فهه  منههالق حائهه  وجههازا  والجههوف 

سهعوأليين مووسهع لعهدأل الزيهارات لعيهاألات خارجيهة خهالل السهنة بهين السهكا  الأعلهى بالنسهة للسعوأليين، حيت اها  

( زيارب للفرأل السهعوأل  بالمنطوهة، بينمها اها  3.0( زيارب للفرأل، تليما ف   ل  منطوة الوصيم  3.2ف  منطوة تهوك  

منطوهة مهن أألنهى اثهان   الجهوف( زيهارب للفهرأل السهعوأل  بالمنطوهة، ومنطوهة 1.4  جهازا مووسع فه  منطوهة أألنى 

 ( زيارب للفرأل.1.5أليين  حيت مووسع عدأل الزيارات الخارجية بين السكا  السعو
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 من السكان ألف( لكل ىمتوسط عدد مرات التنويم )اإلقامة بمستشف 2.4.4

بواسهطة الخاصة بهالونويم بالمسوشهفيات اسوخدام الخدمات الصحية على مسووى الوعرف يساعد هيا المؤشر ف  

 .صحيةأفراأل المجوم  ب رض الوخطيع المسووهل  لخدمات الرعاية ال

 

السهكا  السهعوأليين و مهن السهكا  1000( لكه  بمسوشفىعدأل مرات الونويم  ابقامة مووسع  (2.4.4الشك   يهين 

ا  12خههالل ال  أعلههى حسهه  المنطوههة ابألاريههة، ويالحههظ وجههوأل فههوارق بههين المنههالق حيههت اهها   السههابوة للمسههحشههمر 

 مهن 1000كه  ( ل93جمهال  السهكا  بالمنطوهة، و    من 1000ك  ( ل82ف  منطوة تهوك  عدأل مرات الونويم مووسع ل

 مهن 1000كه  ( ل14  نجهرا فه  منطوهة  عهدأل مهرات الونهويممووسهع لأألنى السكا  السعوأليين بالمنطوة، بينما اا  

 مهن 1000كه  ( ل14 بمووسهع  بالنسهة للسهعوأليين تهأت  منطوهة المدينهة المنهورب اأقه  المنهالق جمال  السكا ، و

 المنطوةالسكا  السعوأليين ب
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أو أقل من  دوري )سنوي طبي سنة فأكثر( الذين يقومون بإجراء فحص 15نسبة السكان ) 3.4.4

 (سنوي

مهد  علهى بابضهافة للوعهرف ، اامهراضعلهى االاوشهاف والوعهرف المهكهر علهى الهدور  لهه  يساعد  جهراء الفحهص 

دور  يشوم  عله   جهراء فحهوص سهريرية ومخهريهة لاللمئنها  عله  ال الطه  صحانوشار اامراض بشك  مهكر والف

 .  الصحة ويجر  غالها  ألو  وجوأل علة أو أعراض معينة

 

ألور   الطهه  سنة فأاثر( اليين يوومو  بإجراء فحص 15 السكا  السعوأليين ونسهة السكا  يهين ( 1.3.4.4الشك   

سههنة فههأاثر( الههيين يوومههو  بههإجراء  15ة السههكا   نسههه، ويالحههظ مههن الشههك  أ  (أو أقللل مللن سللنوي بشههك  سههنو  

فحصها أشهخاص يجهر   4مهن بهين اه  أ  أ  هناك شخصها واحهدا %( بالنسهة للسكا  بالمملكة  25.4قد بلغ  فحص ال

أمهها مهها بههين الجنسههين بالنسهههة بجمههال  السههكا ،  ب، وال توجههد فههوارق اهيههرفهه  السههنة علههى ااقهه لهيهها ألوريهها واحههدا 

%( موارنهههة بالهههياور 26.7 الفحهههص الطهههه   يجهههريننسههههة ابنهههاث السهههعوأليات الالتههه    ين فهههإبالنسههههة للسهههعوألي

 %(.21.9السعوأليين  
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ألور   لهه  سنة فأاثر( الهيين يوومهو  بهإجراء فحهص 15 والسكا  السعوأليين ( نسهة السكا  2.3.4.4الشك   يهين 

فحصها لهيها والجنسية، ويالحهظ مهن الشهك  أ  نسه  الهيين يجهرو  حس  العمر  (ف  السنة واحدب مرب على ااق  

تههزألاأل بشههك  اهيههر ومنههوظم مهه  ازأليههاأل العمههر و لهه  بالنسهههة بجمههال  السههكا  والسههكا  السههعوأليين علههى حههد ألوريهها 

الهدور   الطهه  يالحظ أ  الفوارق بين النس  تخول  حس  الفئات العمرية، حيت نجد نسهة  جراء الفحصاما سواء، 

( أضههعاف موارنههة 8 أعلههى  بنحههو %(، وهههو  62.6سههنة فههأاثر( قههد بلههغ    65سههنو  بههين السههعوأليين فهه  عمههر  ال

 %(.8.2 فيما بل ت النسهة  والو سنة(  19 – 15بالسعوأليين ف  الفئة العمرية  
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ألور   لهه  و  بهإجراء فحهصسنة فأاثر( الهيين يوومه 15 والسكا  السعوأليين ( نسهة السكا  3.3.4.4الشك   يهين 

حس  المنطوة ابألارية، ويالحظ من الشك  وجوأل تهاين بين المنهالق فه  نسه   جهراء  (مرب ف  السنة على ااق  

%(، تليمها 39.8ابجمال  بين سهكا  منطوهة الوصهيم  على المسووى الدور  حيت اانت أعلى نسهة  طه ال الفحص

%( أما بالنسههة للسهعوأليين 13.2ن  جمال  السكا  ف  منطوة جازا   نسهة بيأألنى %(، واانت 31.5منطوة عسير  

%(، واانهت 33.1%(، تليمها منطوهة عسهير  36.9نسهة بين السهعوأليين أيضها  فه  منطوهة الوصهيم  أعلى فود اانت 

 %(.14نسهة بين السعوأليين ف  منطوة جازا   أألنى 
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 لحوادثاالصابات بسبب ا: الخامسالفصل 

 (سنة فأكثر 15)اإلصابات بسبب حوادث السير والمرور  بين السكان .  1.5

ها أيضا  تعد حواألث السير والمرور من أاهر مسههات للوفاب وتعد  ا رئيس  عه ء وللوعهرف علهى لإلعاقهات الجسهدية، سههه 

سهنة  15أفهراأل ااسهرب  ل ا  فرأل مهن ؤاستم من خالل مسح صحة ااسرب و ابات بسه  حواألث السير والمرور  ابص

  صهابة مهن بسههه عانى شمرا  السابوة للمسح  12 اله خالل بالطريق مرورسير و لحاألث فأاثر( عن ما   ا اا  قد تعرض

 جسدية.

 خهالل بهالطريق مهرور وأسهير  اليين تعرضوا لحهاألثسنة فأاثر(  15 السعوأليين  السكا  والسكا ( 1.1.5الشك   يهين 

يالحهظ مهن و، حسه  الجهنس مائة أل  من السهكا لك   جسدية  صابة من بسهه  عانواوللمسح  شمرا  السابوة 12 اله

% مهن 0.68 أ  نسهة  من السكا  بالمملكة مائة أل حالة لك   (677 عدأل اافراأل اليين أصيهوا جسديا  بلغ الشك  أ  

 (139بكثيهر مهن ابنهاث  أعلهى لمملكهة مهن الهياور با مائهة أله حالهة لكه   (1040واانت ابصابات بين الياور   السكا (

مائهة حالهة لكه   (1454 ابصهابات بهين الهياور السهعوأليين معهدل أعلهى واا   ،من ابناث بالمملكة مائة أل حالة لك  

مهن ابنهاث  مائهة أله حالهة لكه   (165عن ابصابات بين السعوأليات ابناث   اهيروبفارق  ،من الياور السعوأليين أل 

  .  السعوأليات
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 خهالل بهالطريق  مهرورأو سير  اليين تعرضوا لحاألثسنة فأاثر(  15 السعوأليين  السكا  والسكا  (2.1.5 الشك  يهين 

يالحهظ و، العمهرفئهات أل  من السكا  حسه   مائةك  جسدية ل  صابة من بسهه  عانواشمرا  السابوة للمسح و 12 اله

   المهرور حسه  العمهر، حيهت السهير وت ابصهابة الجسهدية بسهه  حهواألث من الشك  وجوأل فوارق اهيرب ف  معهدال

-20عنهد الفئهة العمريهة   وعلى مسووى السكا  السهعوأليين ابجمال على المسووى  امعدالت ابصابة تص  أعاله

بالنسهههة ، وأمهها (59-55عنههد الفئههة العمريههة  السههكا   جمههال   ىمسههووعلههى معههدالت ابصههابة  وتههنخفضسههنة(،  24

   (.سنة 64-55 العمرية  ةالفئ تص  أألنى مسووى لما عنمعدالت ابصابة  فإ لسعوأليين سكا  الل
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 خهالل بهالطريق مهرور وأسهير  اليين تعرضوا لحهاألثسنة فأاثر(  15 السعوأليين  السكا  والسكا  (3.1.5 الشك  يهين 

أله  مهن السهكا  حسه  المنطوهة ابألاريهة  مائهةجسهدية لكه   ابة صه مهن بسههه  عهانواشمرا  السابوة للمسح و 12 اله

المهرور بهين السهير ويالحظ من الشك  وجوأل فوارق اهيرب ف  معدالت ابصابة الجسهدية بسهه  حهواألث و ،والجنسية

بالنسههههة أعهههاله الجسهههدية بسههه  حهههواألث السهههير والمهههرور يصههه  معهههدل ابصهههابة منهههالق المملكهههة المخولفهههة، حيهههت 

معهدل أألنهى بينمها سهجلت منطوهة الحهدوأل الشهمالية ، ف  منطوة تهوك، تليما منطوة نجرا  جمال وابللسعوأليين 

بههين ابصههابة بالنسهههة للسههعوأليين وابجمههال ، حيههت بلههغ معههدل  لإلصههابات الجسههدية بسههه  حههواألث السههير والمههرور

معهدل أألنهى الوصهيم اثهان  منطوهة تليمها ، بالمنطوهة السعوأليينالسكا  من  مائة أل حالة لك   (393السعوأليين  

 . بالمنطوة من السعوأليين مائة أل حالة لك   (413بين السعوأليين   صابات سير ومرور 
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 (سنة فأكثر 15)اإلصابات بسبب الحوادث )خالف حوادث السير والمرور ( بين السكان . 2.5

والوه  ف حواألث السير والمهرور (  ع ء ابصابات بسه  الحواألث  خالعلى الوعرف على يساعد قياس هيا المؤشر 

سهيوم عهرض للهيانهات الخاصهة و ،أهمية عن حواألث السير والمهرور اونمها توسهه  أحيانها  فه   صهابات جسهيمة  ال تو

تهم مهن والهي  ، المسحوالو  تم جمعما من خالل  خالف حواألث السير والمرور (  ااخرى ابصابات بسه  الحواألث ب

 12 الهه خهالل (خهالف حهواألث السهير والمهرور  لحهاألث سهنة فهأاثر( قهد تعهرض 15 ا اا  الفرأل  خالل  جم  بيانات عن ما  

 جسدية.  صابة من بسهه عانى شمرا  السابوة للمسح 

ف حههواألث السههير الخهه(سههنة فههأاثر( الههيين تعرضههوا لحههاألث  15 السههعوأليين  السههكا  والسههكا  (1.2.5 الشههك   يهههين

حسه   مهن السهكا ( مائهة أله بسههه  مهن  صهابة جسهدية   لكه   وابوة للمسهح وعهانشمرا  السا 12اله خالل  )والمرور 

أصيهوا جسديا  بسه  حواألث خالف حهواألث السهير والمهرور بهين  سنة فأاثر( اليين 15عدأل اافراأل  بلغ حيت  ، الجنس

واانههت نسهه  ، % مههن السههكا (1.4مههن سههكا  المملكههة  أ  نسهههة  مائههة ألهه حالههة لكهه   (1378 جميهه  سههكا  المملكههة 

مهن  مائهة أله حالة لك   (937موارنة بابناث  ، سكا  الياورالمن  مائة أل حالة لك   (1677بين الياور  أعلى ابصابة 

مهن ابنهاث  مائهة أله حالة لكه   (1598ويزيد معدل ابصابات بين ابناث السعوأليات بشك  ملحوظ   ابناث،سكا  ال

 من الياور السعوأليين. مائة أل حالة لك   (999 السعوأليات موارنة بالياور السعوأليين 
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ف حههواألث السههير الخهه(سههنة فههأاثر( الههيين تعرضههوا لحههاألث  15 السههعوأليين  السههكا  والسههكا  ( 2.2.5 الشههك   يهههين

حسه   مهن السهكا ( مائهة أله بسههه  مهن  صهابة جسهدية   لكه   واشمرا  السابوة للمسهح وعهان 12اله خالل  )والمرور 

يالحههظ باسههوثناء بعههض الفئههات العمريههة، امهها زيههاأل العمههر ايالحههظ مههن الشههك  أ  ابصههابات تههزألاأل مهه  والعمههر، فئههات 

، سهنة فهأاثر  65االرتفاع الكهير ف  معدل ابصابات بسه  الحواألث خالف حواألث السير والمهرور عنهد الفئهة العمريهة 

مهن  مائهة أله كه  لحالهة ( 2452 السهعوأليين، و مهن السهكا  مائهة أله كه  لحالهة  (2496 دالت ابصابة عحيت بل ت م

 بالمملكة.  السكا  جمال  
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ف حههواألث السههير الخهه(سههنة فههأاثر( الههيين تعرضههوا لحههاألث  15 السههعوأليين  السههكا  والسههكا  ( 3.2.5 الشههك   يهههين

حسهه   مهن السهكا  مائهة أله صهابة جسهدية  لكهه  بسههه  مهن   واشهمرا  السهابوة للمسههح وعهان 12خهالل الهه  )والمهرور 

، حيهت بلهغ معهدل ابصهاباتمن حيت معهدل  المنالق ابألارية بين يالحظ من الشك  وجوأل فوارقو، ابألاريةالمنطوة 

بلهغ السهعوأليين بالمنطوهة، و مهن السهكا  مائهة أله لكه  حالهة  (3730ل  ف  منطوة تههوك  أعلى مسووى ابصابات 

منطوهة مهن أعلهى وسهجلت منطوهة الحهدوأل الشهمالية ثهان  بالمنطوهة،  السكا مجم  من  ة أل مائلك  حالة  (4958 

مهن  مائهة أله لكه  حالة  (3748 و ،السعوأليين بالمنطوة من السكا  مائة أل لك  حالة  (2973حيت معدل ابصابات  

فوههد اانههت فهه   ،مههرورمعههدالت ابصههابات بههالحواألث خههالف حههواألث السههير والأألنههى أمهها  ،بالمنطوههة السههكا مجمهه  

 .وايل   جمال  السكا  ف  المملكة ،و ل  بالنسهة للسكا  السعوأليين الجوفة منطو
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تعهرض لمها اافهراأل   وهال )ف حواألث السير والمرور الخ(  الووزي  النسه  لمكا  حدوث الحواألث( 4.2.5 الشك   يهين

يالحهظ مهن و، من  صابة جسهدية ابسههم والسابوة للمسح وعانشمرا  ا 12خالل اله من سكا  المملكة  (سنة فأاثر 15 

ابصههابات فهه  مكهها   ايليمهه ،%(46فهه  المنههزل  حههدثت  (ابصههاباتنسهههة لإلصههابات  قرابههة نصهه  أعلههى الشههك  أ  

جهراء ههيه الحهواألث هه  الوه  %(، واانهت أقه  نسه  ابصهابات 15%( ثم ابصابات ف  ااماان العامة  33العم   

 %(. 2ارس  المدحدثت ف  
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 تناول الفواكه والخضروات: السادسالفصل 
 

 (سنة فأكثر 15)تناول القدر الكافي من الخضروات والفواكه  بين السكان  معدل انتشار  1.6

 على فمم أفض  لنمع حياب اافراأل ف  المملكة فيما يخص تناول الودر الكاف  منيساعد قياس هيا المؤشر 

جرام ف  اليوم بحس  توصية منظمة الصحة العالمية والمراز  400 الودر الكاف يهلغ الخضروات والفواا  حيت 

والمسوح الشهيمة  2017، والموياس المسوخدم ف  مسح صحة ااسرب للملكة لعام اامريك  لمكافحة اامراض

حصص ف  اليوم يعاألل ال  5اسومالك    لمية هو عدأل الحصص أو المودار، حيت االو  تجريما منظمة الصحة الع

 الحصة أو المودار من الفاامة يوم تعريفما االوال : و ،جرام المطلوبة 400

 الموز ، أوالوفاح أو ،واحدب مووسطة الحجم من الفاامة مث  الهرتوال ةحه. 

  الفراولة(أو  ز،الكر أو ا  اليد من قط  الفواا   مث  الهطيأ( أو الفواا  ص يرب الحجم  مث  العن ، ءم. 

 الفواا  تشم  الفواا  الطازجة أو المجففة. 

الخضروات سنة فأاثر( اليين يوناولو  الودر الكاف  من  15والسكا  السعوأليين  يهين نسهة السكا   (1.1.6  الشك 

ر الكاف  اليين يوناولو  الود سنة فأاثر( 15ويالحظ من الشك  أ  نسهة السكا  بالمملكة   حس  الجنس، والفواا 

%(، اما أ  10.5%( وابناث  10.4%( ويوضح عدم وجوأل فوارق بين الياور  10.4بل ت   الخضروات والفواا من 

 %(.11%( وابناث السعوأليات  10.8الفوارق أيضا  ص يرب جدا  ما بين الياور السعوأليين  
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الخضروات سنة فأاثر( اليين يوناولو  الودر الكاف  من  15والسكا  السعوأليين  نسهة السكا   (2.1.6  الشك  يهين

سنة فأاثر( اليين يوناولو   15حس  فئات العمر، ويالحظ من الشك  توارم اهير ف  نس  جمي  السكا    والفواا 

فأاثر( حيت بل ت  65حس  العمر ما عدا انخفاض ف  النسهة عند سن   الخضروات والفواا الودر الكاف  من 

للودر سنة( هم اااثر تناوال  49-45%(، اما يوضح من الشك  أ  السعوأليين ف  الفئة العمرية  7.8النسهة  

السكا   جمال  %( من 13.2الكاف  من الخضروات والفواا  حيت بل ت النسهة ف  هيه الفئة العمرية  

 السعوأليين ف  هيه الفئة. 
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الخضروات سنة فأاثر( اليين يوناولو  الودر الكاف  من  15والسكا  السعوأليين  سكا  نسهة ال (3.1.6  الشك يهين 

سنة  15 السكا  حس  المنطوة ابألارية، حيت يالحظ من الشك  وجوأل تفاوت بين المنالق ف  نس   والفواا 

النس  على أعلى ، فود سجلت منطوة نجرا  الخضروات والفواا فأاثر( اليين يوناولو  الودر الكاف  من 

الخضروات %(، اما سجلت هيه المنطوة أيضا أعلى نسهة لوناول الودر الكاف  من 32.5ابجمال   المسووى 

%( 5.4 جمال  السكا   أألنى النس  على مسووى %( وسجلت منطوة المدينة المنورب 32.4للسعوأليين   والفواا 

 %(. 4وايل  على مسووى السعوأليين  
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 الخصوبة: السابعالفصل 
 

سههوالات المسههووهلية والصههحية الرتهالمهها بووههدير حجههم السههكا  واب,تعههد الخصههوبة مههن أهههم المؤشههرات السههكانية 

 وابنجهام الهزواو لمهن سههق الالت  للنساءعن المواليد ومن خالل مسح صحة ااسرب تم جم  بيانات اعداأل السكا ، 

 أو حاليهها   ااسههرب فهه  ويعيشههو  أحيههاء  مواليههدهن  ويشههم  اليهها  بااسههرب،ويعشههن ح ،(سههنة 49 -15  فهه  فئههة العمههر

 .(توفوا أو ااسرب يعيشو  خارو

 

 معدل الخصوبة الكلي 1.7

 معههدالت الخصههوبةالخاصههة بهههرامو العههداأل المسههووهلية للسههكا  ووضهه  الونهههؤ باايسههاعد قيههاس هههيا المؤشههر فهه  

ا يوضمن الجزء الوال  و  لكلية بحس  الخواص الفرألية.لمؤشر الخصوبة اعرض 

 (2 بلهغ معهدل الخصهوبة الكله  بالمملكهة  ، حيهتم 2017ملكهة لسهنة معدل الخصوبة الكله  بالم (1.1.7 يهين الشك  

  (2.35الخصههوبة الكلهه  بههين النسههاء السههعوأليات   فهه  حههين بلههغ معههدل مههن النسههاء فهه  المملكههة، امههرأبمولههوأل لكهه  

 السعوأليات.  النساء جمال  مولوأل لك  امرأب من 
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 حسه  م2017معدل الخصوبة الكل   مووسع عدأل المواليد للمرأب الواحدب( للسهعوأليات لسهنة  ( 2.1.7 الشك  يهين 

واها   معهدالت الخصهوبة الكليهة للسهعوأليات،يالحظ من الشك  وجهوأل فهوارق بهين المنهالق فه  و ،المنطوة ابألارية

تليمها منطوهة  سهعوألية، مولهوأل لكه  امهرأب (3.8للنساء السعوأليات ف  منطوة الجوف  أعلى معدل للخصوبة الكلية 

معهدل أألنى بينما اا   سعوألية، مولوأل لك  امرأب (2.9منطوة تهوك  من ثم و سعوألية، مولوأل لك  امرأب (3.0نجرا   

أألنهى طوهة جهازا  اثهان  ومن ،سهعوألية مولهوأل لكه  امهرأب (1.9للخصوبة الكلية بهين السهعوأليات فه  منطوهة الهاحهة  

 .سعوألية مولوأل لك  امرأب (2.1معدل خصوبة ال  للنساء السعوأليات بالمنطوة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2017مسح صحة األسرة                                                                                                     المسوح 

  74 

 

 سنة( 19 – 15)النساء معدل خصوبة  2.7

يوضهمن الجهزء و (سهنة 19 - 15 ف  الفئة العمرية  ،ة بين النساءالوعرف على معدل الخصوبيساعد هيا المؤشر ف  

ا وال  ال  بحس  الخواص الفرألية.(سنة 19-15 الفئة العمرية النساء ف  لمؤشر خصوبة عرض 

 

بجمهال  بالمملكهة بلغ معدل خصوبومن  ، حيتم2017لسنة  سنة( 19-15  النساء معدل خصوبة (1.2.7 يهين الشك  

أ  مهن الشهك   يوضهحامها  ،(سهنة 19 - 15 فه  الفئهة العمريهة امهرأب  (1000 مولهوأل لكه   (11.7 النساء فه  المملكهة 

 .(9.8بلغ  قد  سنة( 19 - 15ف  الفئة العمرية  خصوبة السعوأليات  معدل
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مووسههع عههدأل ، وهههو حسهه  المنطوههة سههنة( 19-15 فهه  الفئههة العمريههة  النسههاءمعههدل خصههوبة  ( 2.2.7  الشههك  يهههين

ويالحهظ  ،حسه  المنطوهة ابألاريهة 2017مسهنة( لسهنة  19 -15  ف  الفئة العمريهةسعوألية  امرأب 1000المواليد لك  

حيت اا  أعلى معهدل  ، سنة( 19-15 صوبة النساء السعوأليات من الشك  وجوأل فوارق بين المنالق ف  معدالت خ

 -15امهرأب فه  الفئهة العمريهة   1000مولهوأل لكه   (83.9ف  منطوهة جهازا    سنة( 19-15 لخصوبة النساء السعوأليات 

واها  أألنههى معههدل  سههنة(، 19 -15فهه  الفئهة العمريههة   امههرأب 1000مولههوأل لكه   (65.8تليمهها منطوهة الهاحههة   (،سهنة 19

 -15الفئهة العمريهة  فه  امرأب  1000مولوأل لك   (3.2ف  منطوة الوصيم   سنة( 19-15 لخصوبة النساء السعوأليات 

ف  الفئهة امرأب  1000مولوأل لك   (5.5  وأليات ثم منطوة الرياض اثان  أألنى معدل لخصوبة النساء السعسنة(،  19

    .سنة( 19 -15العمرية  
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 سنة(   49-15)نتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة بين النساء ا معدل  3.7

ب تنظيم ااسهر يساعد قياس هيا المؤشر ف  الوعرف على محدألات الخصوبة بين النساء والخاصة باسوخدام وسائ 

يسوهعد من قياس هيا المؤشر النساء غير الموزوجهات حاليها  والنسهاء الحوامه  حاليها  و ،لمهاعدب الوالألات أو الحد منما

تشههم  و ،انمههن غيههر معرضههات للحمهه  وابنجههامبحكههم أنمههن ليسههت لههديمن حاجههة السههوخدام وسههائ  تنظههيم ااسههرب 

يوضهمن الجهزء (، ولهأ الحوهن ،... وربهع عنهق الهرحم، والهواق ، واللوله ، والحههوم،  الوسائ  الحديثة لونظيم ااسهرب 

ا الوال   وجهات سهنة(  الموز 49-15نوشار اسهوخدام الوسهائ  الحديثهة لونظهيم ااسهرب بهين النسهاء  المؤشر معدل عرض 

 .حاليا  بحس  الخواص الفرألية

 

سهنة( بالمملكهة،  49-15ين النسهاء الموزوجهات  لحديثهة بهنس  اسوخدام وسائ  تنظهيم ااسهرب ا  (1.3.7 يهين الشك  

 (،%30.9 سهنة( بالمملكهة  49 – 15النسهاء    جمهال  حيت بل هت نسههة اسهوخدام وسهائ  تنظهيم ااسهرب الحديثهة بهين

 %(.29.1 نسهة االسوخدام بين النساء السعوأليات  ف  حين بل ت
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سنة( بالمملكهة  49 – 15الحديثة لونظيم ااسرب بين النساء الموزوجات   نس  اسوخدام الوسائ  (2.3.7  يهين الشك 

 ،يالحظ من الشك  أ  نس  اسوخدام الوسائ  الحديثة تزألاأل بازألياأل العمر بشهك  اهيهر ومنهوظمو حس  فئات العمر،

 .اقص تدريجيا  ومن ثم تهدأ ف  الون ،(سنة 40 سن حوى 
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 15الموزوجات  والنساء السعوأليات نس  اسوخدام الوسائ  الحديثة لونظيم ااسرب بين النساء  (3.3.7 يهين الشك  

يالحظ من الشك  أ  نسه  اسهوخدام الوسهائ  الحديثهة تخوله  بشهك  ملحهوظ وحس  المنطوة ابألارية،  سنة( 49 –

سهاء الموزوجهات فه  منطوهة الوصهيم بهين  جمهال  الن لمهيه الوسهائ  بين المنالق، حيت اانت أعلى نسهة اسوخدام

نسههة أألنى %(، بينما اانت 37.5ثم منطوة الحدوأل الشمالية   ،%(38%(، تليما ف   ل  منطوة مكة المكرمة  50.7 

%( اثهان  14.5منطوهة نجهرا   ، تليمها %(13.9اسوخدام بين  جمال  النساء الموزوجات ف  منطوة المدينة المنهورب  

وبالنسههة  ،دام وسائ  تنظهيم ااسهرب الحديثهة بهين  جمهال  النسهاء الموزوجهات بالمملكهةأألن  منطوة من حيت اسوخ

%(، 49.7للنساء السعوأليات اانت أعلى نسهة اسوخدام بهين النسهاء السهعوأليات الموزوجهات فه  منطوهة الوصهيم  

نسهههة أألنههى ت %(، بينمهها اانهه36.8%( ثههم منطوههة مكههة المكرمههة  38.9تليمهها فهه   لهه  منطوههة الحههدوأل الشههمالية  

%( 15.2نجهرا    ةمنطوه ، تليمها%(13.1اسوخدام بهين النسهاء السهعوأليات الموزوجهات فه  منطوهة المدينهة المنهورب  

 من حيت اسوخدام وسائ  تنظيم ااسرب الحديثة بين النساء السعوأليات الموزوجات.ة منطوأألنى اثان  
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 سنوات السابقة للمسحثالث ل الط فترة الرضاعة للمواليد خالوسي 4.7

محدألات الخصهوبة بهين النسهاء الموزوجهات الخاصهة بالرضهاعة الطهيعيهة والوه   ىالوعرف عليساعد هيا المؤشر على 

  حم  الووليدية.وسائ  من  ال أحدالرضاعة الطهيعية لكو  بابضافة  ،حدوث الحم من  تطي  من فورب 

 

السههنوات الههثالث صههرفة( بااشههمر للمواليههد خههالل ال ضههاعة  الصههرفة وغيههرفوههرب الرلههول وسههيع  (4.7 الشههك  يهههين 

بينمها  ،شهمرا   (8.1 فوهرب الرضهاعة الطهيعيهة الصهرفة  لهول بلهغ وسهيعبوة للمسح حس  المنطوة ابألارية، حيت السا

 المسهح،مجمه  االفهال ألو  الخامسهة بو له  ل ،شهمرا   (23.5 صهرفة الفوهرب الرضهاعة الطهيعيهة غيهر لول بلغ وسيع 

( حسه  المنطوهة حيهت اها  غيهر الصهرفةوويالحظ من الشك  وجوأل فوارق ف  وسيع لهول فوهرب الرضهاعة  الصهرفة 

مكهة المكرمهة منطووها تليمها   شهمرا   (13أعلى وسيع لطول فوهرب الرضهاعة الصهرفة بهين االفهال فه  منطوهة نجهرا   

(، واهها  أألنههى وسههيع بههين االفههال فهه  منطوههة ال 12والجههوف   حههدوأل الشههمالية  شههمرين( ومنطووهه  حائهه  شههمرا 

غيهر الصهرفة فه   وسهيع لطهول فوهرب الرضهاعةأعلهى أشهمر(. بينمها اها   3والوصيم اثان  أقصر فورب رضاعة صرفة  

، واها  أألنهى وسهيع لطهول ( شهمرا  25تليما منالق الحدوأل الشهمالية والهاحهة ومكهة المكرمهة   ( شمرا  26منطوة حائ   

. (17فة بين االفال ف  منطوة المدينة المنورب  فورب الرضاعة غير الصر  شمرا 
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 :وَفَيات األطفال: الثامنالفصل 
ألو  سهن الخامسهة وفيهات االفهال واالفهال الرضه  وَفَيهات الوعرف علهى مسهووى يساعد قياس هيا المؤشر ف  

مه  أممهاتمم   المواليهد الهيين ال يعيشهوشم   ل  المواليد الموجوألين وقت المسح م  أممهاتمم بااسهرب، وحيت 

 .فوا اممات يعشن حاليا  بااسرببااسرب وقت المسح، والمواليد اليين تو

 

 األطفال الرضعوَفَيات معدل   1.8

 الوفهاب احومهاليوهيس ههيا المؤشهر و ،االفال الرضه وَفَيات الوعرف على مسووى يساعد قياس هيا المؤشر ف  

ا مهن المؤشهرات الصهحية المممهة ويعهد ههيا المؤشهر  مولهوأل حه ، 1000لك   عمرال من ااول العام خالل الوه  واحهد 

 .تويس أألاء وافاءب النظام الصح 

 (6.3  ههيا المعهدلحيهت بلهغ  ،مولوأل ح ( بالمملكهة 1000 وفاب لك   معدل وفيات االفال الرض ( 1.8  يهين الشك 

   لهدىعنه ،مولهوأل حه  1000حالة وفاب لك   (7.1بين ابناث  يزيد المعدل ويالحظ أ   ،مولوأل ح  1000حالة وفاب لك  

الهياور وابنهاث السهعوأليين فنجهد  الرض وفيات وبالنسهة للفوارق بين  ،مولوأل ح  1000حالة وفاب لك   (5.5الياور  

لههياور الرضهه  اوَفَيههات يزيههد عههن معههدل  ،مولههوأل حهه  1000حالههة وفههاب لكهه   (7.9الرضهه  ابنههاث  وَفَيههات أ  معههدل 

 .مولوأل ح  1000حالة وفاب لك   (5.1السعوأليين  
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 األطفال دون سن الخامسةوَفَيات معدل  2.8

يوهيس ههيا المؤشهر حيهت  ،ألو  سن الخامسةاالفال وَفَيات الوعرف على مسووى يساعد قياس هيا المؤشر ف  

 .مولوأل ح  1000 لك  العمر من الخامسة السنة الطف  بلوغ قه  الوفاب احومال

 

حيهت ، المملكهةفه  مولوأل حه (  1000ألو  سن الخامسة  حالة وفاب لك  االفال وَفَيات معدل  ( 2.8 الشك  يهين و

وَفَيهات مولهوأل حه  وبفهارق بهين  1000حالهة وفهاب لكه   (8.9 االفهال ألو  سهن الخامسهة بالمملكهة وَفَيهات بلغ معدل 

حالهة وفهاب  (8.0الهياور     لهدىعنه ،مولهوأل حه  1000حالة وفاب لك   (9.7بناث  الياور وابناث حيت يزيد المعدل بين ا

السهعوأليات ابنهاث وَفَيهات وبالنسهة للفوارق بين الياور وابناث السعوأليين فنجهد أ  معهدل  ،مولوأل ح  1000لك  

الهياور السهعوأليين ت وَفَيهايزيهد عهن معهدل حيهت  ،مولهوأل حه  1000حالة وفاب لكه   (10.8 قد بلغ ألو  سن الخامسة 

 .مولوأل ح  1000حالة وفاب لك   (7.9ألو  سن الخامسة  
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Table (1-1( جدول )1-1( 

الجملة غير سعودي  سعودي

Total Non - Saudi  Saudi

0 - 4 750808 413503 337305 0 - 4

5 - 9 828414 541062 287352 5 - 9

10 - 14 651514 434994 216520 10 - 14

15 - 19 509843 333678 176165 15- 19

20 - 24 597636 354020 243616 20- 24

25 - 29 1217778 852340 365438 25- 29

30 - 34 1405941 1091287 314654 30- 34

35 - 39 1740692 1512498 228194 35- 39

40 - 44 1660810 1475759 185051 40- 44

45 - 49 1168487 1018619 149868 45- 49

50 - 54 770683 640869 129814 50 - 54

55 - 59 462011 369795 92216 55 - 59

60 - 64 265222 210709 54513 60 - 64

65 + 235932 141173 94759 65+

Total 12265771 9390306 2875465 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

 السكان المشمولين بتأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية )سعودي/ غير سعودي( 

 Population who are Covered by Health Insurance by Age Groups and  Nationality (Saudi/Non-Saudi)

Age Groups ــر فئــات العمـ



 

 
 

Table (1-2( جدول )2-1( 

الجملة غير سعودي  سعودي

Total Non - Saudi  Saudi

Al-Riyadh 3416669 2547195 869474 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 4322220 3576944 745276 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 622450 513433 109017 المدينة المنورة

Al-Qaseem 374271 339491 34780 القصيــــــــم

Eastern Region 2365264 1443195 922069 الشــرقيـــــة

Aseer 398851 342169 56682 عســـــــــيـر

Tabouk 180256 161482 18774 تبــــــــــوك

Hail 119549 94191 25358 حــــــــائـل

Northern Borders 70258 58873 11385 الحدود الشمالية

Jazan 139610 97256 42354 جــــــــــــــازان

Najran 98572 73775 24797 نجـــــــــران

Al-Baha 71859 65568 6291 البـاحـــــــة

Al-Jouf 85942 76734 9208 الجـــــــــوف

Total 12265771 9390306 2875465 ــلة ــ ــ الجمــ

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان المشمولين بتأمين صحي حسب المنطقة اإلدارية والجنسية ) سعودي/غير سعودي ( 

 Population who are Covered by Health Insurance by Administrative Area and Nationality ( Saudi/ Non-Saudi )   

Administrative Area المنطقة االدارية



 

 
 

Table (2-1( جدول )1-2( 

إجمالي غير سعودي سعودي إجمالي غير سعودي سعودي

Total Non Saudi Saudi Total Non Saudi Saudi

15 - 19 9147 1336 7811 38942 5941 33001 15- 19

20 - 24 42109 8540 33569 223510 36798 186712 20- 24 

25 - 29 68455 30521 37934 441240 144850 296390 25- 29 

30 - 34 95176 50222 44954 484451 220154 264297 30- 34 

35 - 39 109072 73220 35852 554270 318400 235870 35- 39 

40 - 44 81324 55195 26129 466716 298062 168654 40- 44 

45 - 49 52104 39940 12164 329137 202538 126599 45- 49 

50 - 54 27771 17585 10186 221305 127014 94291 50 - 54 

55 - 59 20843 11783 9060 130858 69854 61004 55 - 59 

60 - 64 13386 7829 5557 64974 26540 38434 60 - 64 

65+ 6793 2979 3814 27704 7223 20481 65+

Total 526180 299150 227030 2983107 1457374 1525733 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( المدخنين حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية )سعودي/ غير سعودي( والفئة العمرية

  Population (15 years and over) who currently Smoke any Type of Tobacco Products by Nationality (Saudi/Non-Saudi) and Age Groups

Age Groups

المدخنين بشكل أقل من يومي حاليًا

Current less daily smokers  

المدخنين بشكل يومي حاليًا

Current daily smokers

الفئة العمرية



 

 
 

Table (2-2( جدول )2-2( 

إجمالي غير سعودي سعودي إجمالي غير سعودي سعودي

Total Non Saudi Saudi Total Non Saudi Saudi

Al-Riyadh 151773 106580 45193 755423 442139 313284 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 128318 75267 53051 865971 419177 446794 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 35377 13998 21379 137311 66775 70536 المدينة المنورة

Al-Qaseem 8576 7956 620 105418 56769 48649 القصيم

Eastern Region 91712 56766 34946 522263 243590 278673 المنطقة الشرقية

Aseer 44800 15981 28819 133002 57283 75719 عسير

Tabouk 8269 2698 5571 132357 40925 91432 تبوك

Hail 4425 2536 1889 78943 34479 44464 حائل

Northern Borders 4486 1695 2791 45831 13843 31988 الحدود الشمالية

Jazan 30357 5178 25179 74895 24678 50217 جازان

Najran 6703 4340 2363 31517 17061 14456 نجران

Al-Baha 4056 1830 2226 41559 15630 25929 الباحة

Al-Jouf 7328 4325 3003 58617 25025 33592 الجوف

Total 526180 299150 227030 2983107 1457374 1525733 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( المدخنين حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية )سعودي/ غير سعودي( والمنطقة اإلدارية

   population (15 years and over) who currently Smoke any Type of Tobacco Products by Nationality (Saudi/Non-Saudi) and Administrative Area

Administrative  Area

المدخنين بشكل أقل من يومي حاليًا

Current less daily smokers  

المدخنين بشكل يومي حاليًا

Current daily smokers

المنطقة االدارية



 

 
 

Table (2-3( جدول )3-2( 

ه السيار المقاهي المنزل االماكن العامة مكان العمل

Car coffee shops home public places  workplace

10 - 14 67532 61912 195577 343301 61321 10 - 14

15 - 19 85608 103664 170533 400651 68041 15- 19

20 - 24 89788 148806 175522 452655 126894 20- 24 

25 - 29 83774 129963 190607 519224 223533 25- 29 

30 - 34 74992 137406 205061 532016 238161 30- 34 

35 - 39 79018 155859 196868 606014 298161 35- 39 

40 - 44 58754 132516 177171 577826 242177 40- 44 

45 - 49 54955 92030 135712 431542 197298 45- 49 

50 - 54 25159 61842 88066 296625 133115 50 - 54 

55 - 59 21034 44831 55470 212266 84244 55 - 59 

60 - 64 17188 23858 29719 131873 44523 60 - 64 

65 + 16311 26406 48619 147878 32270 65+

Total 674113 1119093 1668925 4651871 1749738 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )10 سنة فأكثر( المعرضين للتدخين السلبي  حسب مكان التعرض والفئة العمرية

   Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and age group

Age Groups

Place exposure to smoking                                          مكان التعرض للتدخين

الفئة العمرية



 

 
 

Table (2-3-1( جدول )1-3-2( 

ه السيار المقاهي المنزل االماكن العامة مكان العمل

Car coffee shops home public places  workplace

10 - 14 33928 30871 98613 183785 28075 10 - 14

15 - 19 56453 73512 84499 242700 38258 15- 19

20 - 24 59053 119088 84813 299951 89507 20- 24 

25 - 29 43693 104001 89720 346366 183970 25- 29 

30 - 34 40763 106401 104149 356485 209646 30- 34 

35 - 39 41127 122799 102880 427680 264651 35- 39 

40 - 44 30966 99613 91223 419027 214897 40- 44 

45 - 49 28966 73953 67180 327898 176984 45- 49 

50 - 54 16689 53346 52524 233128 114762 50 - 54 

55 - 59 12532 37565 31932 165264 73737 55 - 59 

60 - 64 10337 18296 12616 93441 35831 60 - 64 

65 + 9690 14349 25315 97264 19548 65+

Total 384197 853794 845464 3192989 1449866 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان الذكور )10 سنة فأكثر( المعرضين للتدخين السلبي  حسب مكان التعرض والفئة العمرية

    Male Population  (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and age group

Age Groups

Place exposure to smoking                                          مكان التعرض للتدخين

الفئة العمرية



 

 
 

Table (2-3-2( جدول )2-3-2( 

ه السيار المقاهي المنزل االماكن العامة مكان العمل

Car coffee shops home public places  workplace

10 - 14 33604 31041 96964 159516 33246 10 - 14

15 - 19 29155 30152 86034 157951 29783 15- 19

20 - 24 30735 29718 90709 152704 37387 20- 24 

25 - 29 40081 25962 100887 172858 39563 25- 29 

30 - 34 34229 31005 100912 175531 28515 30- 34 

35 - 39 37891 33060 93988 178334 33510 35- 39 

40 - 44 27788 32903 85948 158799 27280 40- 44 

45 - 49 25989 18077 68532 103644 20314 45- 49 

50 - 54 8470 8496 35542 63497 18353 50 - 54 

55 - 59 8502 7266 23538 47002 10507 55 - 59 

60 - 64 6851 5562 17103 38432 8692 60 - 64 

65 + 6621 12057 23304 50614 12722 65+

Total 289916 265299 823461 1458882 299872 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان االناث )10 سنة فأكثر( المعرضين للتدخين السلبي  حسب مكان التعرض والفئة العمرية

  Female Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and age group

Age Groups

Place exposure to smoking                                          مكان التعرض للتدخين

الفئة العمرية



 

 
 

Table (2-4( جدول )4-2( 

ه السيار المقاهي المنزل االماكن العامة مكان العمل

Car coffee shops home public places  workplace

Al-Riyadh 104540 103722 179938 353737 161959 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 128579 174113 239233 687263 160986 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 23140 50761 38123 299844 42076 المدينة المنورة

Al-Qaseem 10496 16613 17362 135631 26130 القصيم

Eastern Region 22301 83099 154451 304551 127955 المنطقة الشرقية

Aseer 34451 124085 34610 187196 50199 عسير

Tabouk 66851 50772 99228 233421 39870 تبوك

Hail 4866 5714 24036 80051 18532 حائل

Northern Borders 9453 7195 25139 61145 8873 الحدود الشمالية

Jazan 26950 24460 47995 99623 11767 جازان

Najran 8337 35626 13373 54602 26959 نجران

Al-Baha 14470 12077 23780 47447 12233 الباحة

Al-Jouf 11405 9307 29319 98381 12499 الجوف

Total 465839 697544 926587 2642892 700038 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )10 سنة فأكثر( المعرضين للتدخين السلبي  حسب مكان التعرض والمنطقة اإلدارية

 Saudi Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and Administrative Area

Administrative Area

Place exposure to smoking                                          مكان التعرض للتدخين

المنطقة االدارية



 

 
 

Table (2-4-1( جدول )1-4-2( 

ه السيار المقاهي المنزل االماكن العامة مكان العمل

Car coffee shops home public places  workplace

Al-Riyadh 59194 76198 72304 236122 109280 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 70368 134324 90816 419670 111348 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 15143 39189 14207 174273 31828 المدينة المنورة

Al-Qaseem 6038 11755 7078 98227 16084 القصيم

Eastern Region 12517 63264 63888 194581 93449 المنطقة الشرقية

Aseer 16922 61075 14752 90716 28573 عسير

Tabouk 26658 49067 30478 133537 38927 تبوك

Hail 2426 3228 9231 45510 9643 حائل

Northern Borders 3863 4692 9543 33836 5437 الحدود الشمالية

Jazan 17128 18306 16982 67129 9418 جازان

Najran 4728 26246 5688 39453 17917 نجران

Al-Baha 7001 7817 9346 28805 6833 الباحة

Al-Jouf 6564 8244 10274 59614 9059 الجوف

Total 248550 503405 354587 1621473 487796 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين الذكور )10 سنة فأكثر( المعرضين للتدخين السلبي  حسب مكان التعرض والمنطقة اإلدارية

 Saudi Male Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and Administrative Area

Administrative Area

Place exposure to smoking                                          مكان التعرض للتدخين

المنطقة االدارية



 

 
 

Table (2-4-2( جدول )2-4-2( 

ه السيار المقاهي المنزل االماكن العامة مكان العمل

Car coffee shops home public places  workplace

Al-Riyadh 45346 27524 107634 117615 52679 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 58211 39789 148417 267593 49638 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 7997 11572 23916 125571 10248 المدينة المنورة

Al-Qaseem 4458 4858 10284 37404 10046 القصيم

Eastern Region 9784 19835 90563 109970 34506 المنطقة الشرقية

Aseer 17529 63010 19858 96480 21626 عسير

Tabouk 40193 1705 68750 99884 943 تبوك

Hail 2440 2486 14805 34541 8889 حائل

Northern Borders 5590 2503 15596 27309 3436 الحدود الشمالية

Jazan 9822 6154 31013 32494 2349 جازان

Najran 3609 9380 7685 15149 9042 نجران

Al-Baha 7469 4260 14434 18642 5400 الباحة

Al-Jouf 4841 1063 19045 38767 3440 الجوف

Total 217289 194139 572000 1021419 212242 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين االناث )10 سنة فأكثر( المعرضين للتدخين السلبي  حسب مكان التعرض والمنطقة اإلدارية

 Saudi Female Population (10 years and over) exposed to passive smoking by place of exposure and Administrative Area

Administrative Area

Place exposure to smoking                                          مكان التعرض للتدخين

المنطقة االدارية



 

 
 

Table (2-5( جدول )5-2( 

نصيحة من أقارب/أصدقاء أخرى ظروف مالية إستدركت مخاطر التدخين منعنى طبيب

 Other 
Advice from relatives / 

friends
Financial conditions

 I knew the dangers of

smoking
Meaning of a doctor

15 - 19 524 2009 101 2977 802 15- 19

20 - 24 119 4594 4105 11159 1302 20- 24 

25 - 29 1492 14856 11950 41082 8102 25- 29 

30 - 34 2328 17889 15351 59906 11239 30- 34 

35 - 39 5524 30597 15404 79159 9231 35- 39 

40 - 44 864 32121 21846 93876 24296 40- 44 

45 - 49 1557 22934 18587 75166 20801 45- 49 

50 - 54 892 21420 8540 65153 23029 50 - 54 

55 - 59 2578 16251 4563 44863 18987 55 - 59 

60 - 64 1522 12309 5458 32542 13548 60 - 64 

65 + 3018 10608 1734 43384 22812 65+

Total 20418 185588 107639 549267 154149 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics  المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( حسب سبب اإلقالع عن التدخين والفئة العمرية

     Population (15 years and over) by Reason for Smoking Cessation, Sex, and Age Groups 

Age Groups

 سبب اإلقالع عن التدخين

Reason for Smoking Ceasation

الفئة العمرية



 

 
 

Table (2-6( جدول )6-2( 

نصيحة من أقارب/أصدقاء أخرى ظروف مالية إستدركت مخاطر التدخين منعنى طبيب

 Other 
Advice from relatives / 

friends
Financial conditions

 Realized the Dangers of

Smoking
 Prevented by Doctor 

Al-Riyadh 6744 43367 27186 151957 46456 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 2640 64605 27356 174738 49420 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 423 7550 5567 44213 3286 المدينة المنورة

Al-Qaseem 0 3872 580 10139 1415 القصيم

Eastern Region 4369 37576 18123 83939 28200 المنطقة الشرقية

Aseer 438 4167 2122 13342 2458 عسير

Tabouk 262 3439 4354 12153 6070 تبوك

Hail 0 2729 4009 12375 2804 حائل

Northern Borders 0 2197 3658 7129 1583 الحدود الشمالية

Jazan 4807 2373 3184 12139 5495 جازان

Najran 99 8787 5809 13376 2799 نجران

Al-Baha 122 3509 5302 10756 3264 الباحة

Al-Jouf 514 1417 389 3011 899 الجوف

Total 20418 185588 107639 549267 154149 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics  المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( حسب سبب اإلقالع عن التدخين والمنطقة اإلدارية

  Population (15 years and over) by Reason for Smoking Cessation, Sex, and Aministrative Area

Age Groups

 سبب اإلقالع عن التدخين

Reason for Smoking Cessation

المنطقة االدارية



 

 
 

Table (3-1-1( جدول )1-1-3( 

Total Female Male Total Female Male

اجمالي اناث ذكور اجمالي اناث ذكور

15 - 19 2263068 1107291 1155777 1780842 873988 906854 15- 19

20 - 24 2524463 1181361 1343102 2010727 961887 1048840 20- 24 

25 - 29 3104567 1393920 1710647 1918632 950034 968598 25- 29 

30 - 34 3143481 1299168 1844313 1733353 860766 872587 30- 34 

35 - 39 3492346 1309821 2182525 1501368 743118 758250 35- 39 

40 - 44 3084270 1118145 1966125 1237328 606602 630726 40- 44 

45 - 49 2247040 756767 1490273 1006008 483937 522071 45- 49 

50 - 54 1501197 459602 1041595 762508 363138 399370 50 - 54 

55 - 59 982842 314874 667968 559246 254252 304994 55 - 59 

60 - 64 590414 197629 392785 363652 159042 204610 60 - 64 

65+ 560506 234399 326107 439627 202052 237575 65+ 

Total 23494194 9372977 14121217 13313291 6458816 6854475 الجملــة

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جدا أو جيدة حسب الجنس والفئة العمرية

Population (15 years and over) who assessed their  own health status (good or very good) By Sex  and Age Groups

Age Groups

Total                                  الجملة  Saudi                          سعودي

الفئة العمرية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 



 

 
 

Table (3-1-2( جدول )2-1-3( 

Total Female Male Total Female Male

اجمالي اناث ذكور اجمالي اناث ذكور

Al-Riyadh 6060894 2294104 3766790 3051365 1444701 1606664 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 6248437 2566077 3682360 3045147 1492001 1553146 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 1502570 617882 884688 859048 423305 435743 المدينة المنورة

Al-Qaseem 1028979 406916 622063 658103 320077 338026 القصيم

Eastern Region 3584734 1326813 2257921 2038954 966001 1072953 المنطقة الشرقية

Aseer 1529934 659848 870086 1120399 565022 555377 عسير

Tabouk 617390 253017 364373 452971 215980 236991 تبوك

Hail 500443 211468 288975 350884 175381 175503 حائل

Northern Borders 255755 110136 145619 187199 93232 93967 الحدود الشمالية

Jazan 1074749 469700 605049 790461 384766 405695 جازان

Najran 401546 168025 233521 277479 136768 140711 نجران

Al-Baha 340720 151097 189623 253208 131258 121950 الباحة

Al-Jouf 348043 137894 210149 228073 110324 117749 الجوف

Total 23494194 9372977 14121217 13313291 6458816 6854475 الجملــة

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( الذين قيموا حالتهم الصحية بأنها جيدة جدا أو جيدة حسب الجنس والمنطقة اإلدارية

Population (15 years and over) who assessed their own health status (good or very good) By Sex  and Administrative Area

Administrative Area

Total                                  الجملة  Saudi                          سعودي

المنطقة اإلدارية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 



 

 
 

Table (3-2-1( جدول )1-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

15 - 19 2909 571 10622 1916 15- 19

20 - 24 4268 1161 16081 5451 20- 24 

25 - 29 2830 2785 26115 9230 25- 29 

30 - 34 3008 2511 44400 32388 30- 34 

35 - 39 10913 2899 101854 78380 35- 39 

40 - 44 17723 5305 190731 146396 40- 44 

45 - 49 22332 3677 250123 226224 45- 49 

50 - 54 31076 5716 350505 288288 50 - 54 

55 - 59 34688 3746 337680 277428 55 - 59 

60 - 64 41075 6019 286517 256327 60 - 64 

65+ 112711 8442 505239 513682 65+

Total 283533 42832 2119867 1835710 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية

Population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Age Groups

Age Groups الفئة العمرية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-2-2( جدول )2-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

Al-Riyadh 62796 12918 502979 411543 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 91588 12423 645473 547423 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 9163 1055 130038 100854 المدينة المنورة

Al-Qaseem 9958 514 87448 83941 القصيم

Eastern Region 36440 6656 299346 276057 المنطقة الشرقية

Aseer 21505 2749 150366 143054 عسير

Tabouk 11221 535 64712 52349 تبوك

Hail 6603 996 43906 36594 حائل

Northern Borders 2261 535 21498 21817 الحدود الشمالية

Jazan 16791 2602 80451 87691 جازان

Najran 4905 508 32393 23900 نجران

Al-Baha 5840 777 33379 29523 الباحة

Al-Jouf 4462 564 27878 20964 الجوف

Total 283533 42832 2119867 1835710 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر ( المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة اإلدارية

Population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Aministrative Area

Administrative Area المنطقة اإلدارية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-2-3( جدول )3-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

15 - 19 2329 571 9716 1916 15- 19

20 - 24 3822 1161 14740 4363 20- 24 

25 - 29 1407 2053 19264 7870 25- 29 

30 - 34 2007 2511 31021 18666 30- 34 

35 - 39 5881 1976 49167 44062 35- 39 

40 - 44 11921 5305 83671 81223 40- 44 

45 - 49 15432 1911 138283 130353 45- 49 

50 - 54 24318 3753 221213 199972 50 - 54 

55 - 59 27711 3304 226049 198553 55 - 59 

60 - 64 29329 5160 211453 194728 60 - 64 

65+ 101923 6176 445719 445940 65+

Total 226080 33881 1450296 1327646 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية

Saudi population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Age Groups

Age Groups الفئة العمرية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-2-4( جدول )4-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

Al-Riyadh 47329 9119 324853 279428 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 63398 8174 353175 328050 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 7468 1055 89853 68202 المدينة المنورة

Al-Qaseem 8938 514 73183 71815 القصيم

Eastern Region 32165 5753 216537 209655 المنطقة الشرقية

Aseer 21018 2749 130596 129372 عسير

Tabouk 7443 535 52385 43327 تبوك

Hail 5865 996 40162 35716 حائل

Northern Borders 2261 535 19242 20100 الحدود الشمالية

Jazan 15516 2602 68636 77891 جازان

Najran 4765 508 28388 20150 نجران

Al-Baha 5578 777 30057 26072 الباحة

Al-Jouf 4336 564 23229 17868 الجوف

Total 226080 33881 1450296 1327646 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة اإلدارية

Saudi population (15 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Aministrative Area

Administrative Area المنطقة اإلدارية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-2-5( جدول )5-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

18 - 19 2077 145 4752 1135 18- 19

20 - 24 4269 1161 16080 5451 20- 24 

25 - 29 2830 2786 26115 9230 25- 29 

30 - 34 3008 2511 44400 32389 30- 34 

35 - 39 10913 2899 101854 78380 35- 39 

40 - 44 17723 5304 190731 146396 40- 44 

45 - 49 22332 3677 250123 226224 45- 49 

50 - 54 31076 5716 350505 288288 50 - 54 

55 - 59 34687 3745 337680 277428 55 - 59 

60 - 64 41075 6019 286517 256327 60 - 64 

65+ 112711 8442 505240 513681 65+

Total 282701 42405 2113997 1834929 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )18 سنة فأكثر( المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والفئة العمرية

Population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Age Groups

Age Groups الفئة العمرية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-2-6( جدول )6-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

Al-Riyadh 62580 12917 500886 410904 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 91280 11997 643979 547422 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 9163 1055 129312 100854 المدينة المنورة

Al-Qaseem 9958 514 87130 83941 القصيم

Eastern Region 36440 6656 299346 276057 المنطقة الشرقية

Aseer 21505 2749 149583 143054 عسير

Tabouk 10987 535 64557 52349 تبوك

Hail 6603 996 43781 36453 حائل

Northern Borders 2261 535 21448 21817 الحدود الشمالية

Jazan 16791 2602 80450 87691 جازان

Najran 4905 508 32393 23900 نجران

Al-Baha 5840 777 33379 29522 الباحة

Al-Jouf 4388 564 27753 20965 الجوف

Total 282701 42405 2113997 1834929 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )18 سنة فأكثر ( المصابين بأمراض مزمنة حسب المرض المشخص والمنطقة اإلدارية

Population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Aministrative Area

Administrative Area المنطقة اإلدارية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-2-7( جدول )7-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

18 - 19 1498 145 4299 1135 18- 19

20 - 24 3822 1161 14740 4363 20- 24 

25 - 29 1407 2053 19263 7870 25- 29 

30 - 34 2008 2511 31022 18666 30- 34 

35 - 39 5881 1976 49168 44062 35- 39 

40 - 44 11921 5304 83672 81223 40- 44 

45 - 49 15432 1912 138284 130354 45- 49 

50 - 54 24318 3753 221213 199972 50 - 54 

55 - 59 27710 3303 226049 198553 55 - 59 

60 - 64 29329 5160 211453 194728 60 - 64 

65+ 101924 6177 445717 445936 65+

Total 225250 33455 1444880 1326862 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )18 سنة فأكثر( المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والفئة العمرية

Saudi population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Age Groups

Age Groups الفئة العمرية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-2-8( جدول )8-2-3( 

أمراض القلب والشرايين

Cardiovascular disease

 السرطان

Cancer

 داء السكري 

Diabetes

ارتفاع ضغط الدم

High blood pressure

Al-Riyadh 47113 9119 322760 278788 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 63091 7747 352133 328050 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 7468 1055 89127 68202 المدينة المنورة

Al-Qaseem 8938 514 72866 71814 القصيم

Eastern Region 32165 5754 216537 209655 المنطقة الشرقية

Aseer 21018 2749 129815 129372 عسير

Tabouk 7209 535 52230 43327 تبوك

Hail 5865 996 40037 35575 حائل

Northern Borders 2261 535 19191 20099 الحدود الشمالية

Jazan 15517 2602 68636 77891 جازان

Najran 4765 508 28388 20149 نجران

Al-Baha 5578 777 30057 26072 الباحة

Al-Jouf 4262 564 23103 17868 الجوف

Total 225250 33455 1444880 1326862 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )18 سنة فأكثر( المصابين بأمراض مزمنة مشخصة حسب اسم المرض والمنطقة اإلدارية

Saudi population (18 years and over) who suffer from A Chronic Disease by Name of Diagnozed Disease and Aministrative Area

Administrative Area المنطقة اإلدارية

إسم المرض المسخص

Name of  Diagnosed Disease



 

 
 

Table (3-3-1( جدول )1-3-3( 

 لم أفقد أي سن

 Has not lost any

teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

15 - 19 1960462 1973 331739 966573 503 156424 993889 1470 175315 15- 19

20 - 24 2081912 4731 469757 981418 1586 212419 1100494 3145 257338 20- 24 

25 - 29 2425044 3979 729108 1132757 1145 282768 1292287 2834 446340 25- 29 

30 - 34 2217163 11934 967400 954445 5885 361183 1262718 6049 606217 30- 34 

35 - 39 2371252 7492 1183903 921570 2265 412160 1449682 5227 771743 35- 39 

40 - 44 1842863 15626 1326960 713671 5624 440050 1129192 10002 886910 40- 44 

45 - 49 1222505 16711 1126777 406870 6536 393013 815635 10175 733764 45- 49 

50 - 54 701750 20176 929421 216150 8819 299544 485600 11357 629877 50 - 54 

55 - 59 390181 28225 722510 115323 9813 260814 274858 18412 461696 55 - 59 

60 - 64 189391 38511 524387 68162 16892 197670 121229 21619 326717 60 - 64 

65+ 141460 171831 752267 58087 90047 355094 83373 81784 397173 65+

Total 15543983 321189 9064229 6535026 149115 3371139 9008957 172074 5693090 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( حسب حالة فقدان األسنان الطبيعية والجنس والفئة العمرية

  Population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Age Groups    

Age Groups

االجمالي

 Total

إناث

 Females

ذكور

Males

الفئة العمرية



 

 
 

Table (3-3-2( جدول )2-3-3( 

 لم أفقد أي سن

 Has not lost any

teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

Al-Riyadh 4191228 60371 2087793 1671501 30276 718009 2519727 30095 1369784 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 4126204 91411 2457036 1747873 38099 957402 2378331 53312 1499634 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 822077 41709 741979 347272 22154 300837 474805 19555 441142 المدينة المنورة

Al-Qaseem 644635 11978 434035 284530 6534 144427 360105 5444 289608 القصيم

Eastern Region 2304233 29876 1458217 931871 10340 480814 1372362 19536 977403 المنطقة الشرقية

Aseer 987381 40538 619779 439749 20170 266520 547632 20368 353259 عسير

Tabouk 264058 10600 382562 117325 5464 151145 146733 5136 231417 تبوك

Hail 311627 6238 213655 148224 3932 77809 163403 2306 135846 حائل

Northern Borders 179328 1946 85888 85162 1238 29607 94166 708 56281 الحدود الشمالية

Jazan 969479 7946 187855 434172 3591 83559 535307 4355 104296 جازان

Najran 255219 2899 162457 106626 1961 70070 148593 938 92387 نجران

Al-Baha 256567 6607 109436 117812 2892 49595 138755 3715 59841 الباحة

Al-Jouf 231947 9070 123537 102909 2464 41345 129038 6606 82192 الجوف

Total 15543983 321189 9064229 6535026 149115 3371139 9008957 172074 5693090 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( حسب حالة فقدان األسنان الطبيعية والجنس والمنطقة اإلدارية

  Population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Aministrative Area   

Administrative Area

االجمالي

 Total

إناث

 Females

ذكور

Males

المنطقة اإلدارية



 

 
 

Table (3-3-3( جدول )3-3-3( 

 لم أفقد أي سن

 Has not lost any

teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

15 - 19 1534324 1088 273984 758177 503 130147 776147 585 143837 15- 19

20 - 24 1644782 2616 392455 795011 1022 178176 849771 1594 214279 20- 24 

25 - 29 1447685 3001 507589 753303 996 214112 694382 2005 293477 25- 29 

30 - 34 1164011 7221 595889 614245 2718 259152 549766 4503 336737 30- 34 

35 - 39 946313 5586 593038 501879 2265 258960 444434 3321 334078 35- 39 

40 - 44 696878 7771 593965 373029 2785 261072 323849 4986 332893 40- 44 

45 - 49 516341 11780 553861 254762 4877 266273 261579 6903 287588 45- 49 

50 - 54 333473 18584 510502 163073 8725 247256 170400 9859 263246 50 - 54 

55 - 59 207860 20172 435332 95479 9707 212346 112381 10465 222986 55 - 59 

60 - 64 107418 31448 345998 55170 16265 162887 52248 15183 183111 60 - 64 

65+ 103034 158264 603341 50592 83348 308230 52442 74916 295111 65+

Total 8702119 267531 5405954 4414720 133211 2498611 4287399 134320 2907343 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب حالة فقدان األسنان الطبيعية والجنس والفئة العمرية

Saudi population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Age Groups   

Age Groups

االجمالي

 Total

إناث

 Females

ذكور

Males

الفئة العمرية



 

 
 

Table (3-3-4( جدول )4-3-3( 

 لم أفقد أي سن

 Has not lost any

teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

 لم أفقد أي سن

 Has not lost

any teeth

كل األسنان

All teeth

بعض األسنان

Some teeth

Al-Riyadh 2067272 49558 1114896 1012770 25800 505721 1054502 23758 609175 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 1910978 71200 1321863 982635 32193 609283 928343 39007 712580 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 482841 34054 429640 246357 18683 205502 236484 15371 224138 المدينة المنورة

Al-Qaseem 428736 9313 268829 219162 5739 123138 209574 3574 145691 القصيم

Eastern Region 1330814 24213 848888 674214 10340 370518 656600 13873 478370 المنطقة الشرقية

Aseer 708065 38336 481538 366376 20024 242718 341689 18312 238820 عسير

Tabouk 197304 10600 280721 102857 5464 127969 94447 5136 152752 تبوك

Hail 227406 5893 147279 120207 3932 69740 107199 1961 77539 حائل

Northern Borders 136555 1946 58138 71463 1238 25750 65092 708 32388 الحدود الشمالية

Jazan 707419 7232 152291 351430 3043 76509 355989 4189 75782 جازان

Najran 170175 2657 120905 84454 1961 59957 85721 696 60948 نجران

Al-Baha 177318 6607 100710 99739 2892 47829 77579 3715 52881 الباحة

Al-Jouf 157236 5922 80256 83056 1902 33977 74180 4020 46279 الجوف

Total 8702119 267531 5405954 4414720 133211 2498611 4287399 134320 2907343 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب حالة فقدان األسنان الطبيعية والجنس والمنطقة اإلدارية

Saudi population (15 years and over) By the case of Natural Teeth Loss , Sex, and Aministrative Area   

Administrative Area

االجمالي

 Total

إناث

 Females

ذكور

Males

المنطقة اإلدارية



 

 
 

Table (4-1( جدول )1-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

15 - 19 67607 90613 55044 36570 18476 1084 15- 19

20 - 24 101070 148786 70798 41642 37531 3894 20- 24 

25 - 29 188566 291358 152590 64805 49095 4510 25- 29 

30 - 34 230288 343813 173904 81331 46330 2719 30- 34 

35 - 39 256033 454456 193725 102323 56503 7545 35- 39 

40 - 44 271227 394120 229978 144457 72933 12461 40- 44 

45 - 49 189588 314504 179529 158494 82074 12169 45- 49 

50 - 54 113762 213518 169335 166823 96096 11326 50 - 54 

55 - 59 87424 130379 145107 140552 88831 5902 55 - 59 

60 - 64 42978 83974 97779 110422 86758 17257 60 - 64 

65 + 53049 88035 142070 204216 168168 30132 65+

Total 1601592 2553556 1609859 1251635 802795 108999 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Population (15 years and over) who are periodically of medical examination  by periodic examination and Age Group

Age Groups الفئة العمرية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-1-1( جدول )1-1-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

15 - 19 35736 41152 23421 14782 8686 932 15- 19

20 - 24 48142 66105 30505 17231 11292 1163 20- 24 

25 - 29 88155 149479 71374 24526 11530 1982 25- 29 

30 - 34 125420 202474 87300 39619 14852 1230 30- 34 

35 - 39 138669 296188 116303 57935 25670 5681 35- 39 

40 - 44 169204 256496 149982 81090 33721 8747 40- 44 

45 - 49 119566 213731 111437 87533 40181 9681 45- 49 

50 - 54 74036 153822 116029 98233 57386 7765 50 - 54 

55 - 59 52859 91654 98586 86702 48242 3303 55 - 59 

60 - 64 28114 57183 63614 61576 46775 8366 60 - 64 

65 + 29621 47364 72326 101956 87526 16889 65+

Total 909522 1575648 940877 671183 385861 65739 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان الذكور )15 سنة فأكثر( الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Population Males (15 years and over) who are periodically of medical examination  by periodic examination and Age Group

Age Groups الفئة العمرية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-1-2( جدول )2-1-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

15 - 19 31871 49461 31623 21788 9790 152 15- 19

20 - 24 52928 82681 40293 24411 26239 2731 20- 24 

25 - 29 100411 141879 81216 40279 37565 2528 25- 29 

30 - 34 104868 141339 86604 41712 31478 1489 30- 34 

35 - 39 117364 158268 77422 44388 30833 1864 35- 39 

40 - 44 102023 137624 79996 63367 39212 3714 40- 44 

45 - 49 70022 100773 68092 70961 41893 2488 45- 49 

50 - 54 39726 59696 53306 68590 38710 3561 50 - 54 

55 - 59 34565 38725 46521 53850 40589 2599 55 - 59 

60 - 64 14864 26791 34165 48846 39983 8891 60 - 64 

65 + 23428 40671 69744 102260 80642 13243 65+

Total 692070 977908 668982 580452 416934 43260 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان االناث )15 سنة فأكثر( الذين يقومون بفحص طبي دوري حسب دورية الفحص والفئة العمرية

Population Female  (15 years and over) who are periodically of medical examination  by periodic examination and Age Groups

Age Groups الفئة العمرية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-2( جدول )2-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

Al-Riyadh 439944 607949 419922 284284 138712 18154 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 440478 762243 461320 376865 204459 20449 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 113098 136738 69059 57519 73479 8249 المدينة المنورة

Al-Qaseem 98737 174596 136940 72489 45390 4630 القصيم

Eastern Region 181785 445856 205814 163462 134361 21092 المنطقة الشرقية

Aseer 131279 166893 127306 154780 62526 6789 عسير

Tabouk 28164 54381 57827 22581 18623 4481 تبوك

Hail 23137 41055 21592 17842 13167 4866 حائل

Northern Borders 26006 52242 6822 4504 9355 2243 الحدود الشمالية

Jazan 41019 20500 24179 45221 53116 10250 جازان

Najran 23059 27181 38920 25645 22363 4971 نجران

Al-Baha 28358 30883 17492 15901 19954 1624 الباحة

Al-Jouf 26528 33039 22666 10542 7290 1201 الجوف

Total 1601592 2553556 1609859 1251635 802795 108999 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة اإلدارية

  Population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area         

Administrative 

Area
المنطقة اإلدارية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-2-1( جدول )1-2-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

Al-Riyadh 259794 356683 240052 162046 73811 14307 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 267805 493860 271217 212577 102934 11926 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 55201 71129 33034 27527 37363 5394 المدينة المنورة

Al-Qaseem 52773 96774 100239 41475 13895 2506 القصيم

Eastern Region 98516 306075 130299 93803 59001 13170 المنطقة الشرقية

Aseer 70782 101229 67622 68500 33172 3928 عسير

Tabouk 14825 26358 35952 10491 8352 1474 تبوك

Hail 11594 22501 12447 7154 5078 2736 حائل

Northern Borders 13934 30322 3185 1615 4716 772 الحدود الشمالية

Jazan 20293 9793 12735 25560 24624 4429 جازان

Najran 12654 16626 13556 9653 10380 3646 نجران

Al-Baha 16133 23302 7819 6459 9163 510 الباحة

Al-Jouf 15218 20996 12720 4323 3372 941 الجوف

Total 909522 1575648 940877 671183 385861 65739 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان الذكور )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة اإلدارية

  Population Males (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area         

Administrative 

Area
المنطقة اإلدارية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-2-2( جدول )2-2-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

Al-Riyadh 180150 251266 179870 122238 64901 3847 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 172673 268383 190103 164288 101525 8523 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 57897 65609 36025 29992 36116 2855 المدينة المنورة

Al-Qaseem 45964 77822 36701 31014 31495 2124 القصيم

Eastern Region 83269 139781 75515 69659 75360 7922 المنطقة الشرقية

Aseer 60497 65664 59684 86280 29354 2861 عسير

Tabouk 13339 28023 21875 12090 10271 3007 تبوك

Hail 11543 18554 9145 10688 8089 2130 حائل

Northern Borders 12072 21920 3637 2889 4639 1471 الحدود الشمالية

Jazan 20726 10707 11444 19661 28492 5821 جازان

Najran 10405 10555 25364 15992 11983 1325 نجران

Al-Baha 12225 7581 9673 9442 10791 1114 الباحة

Al-Jouf 11310 12043 9946 6219 3918 260 الجوف

Total 692070 977908 668982 580452 416934 43260 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان االناث )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة اإلدارية

  Population Female (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area         

Administrative 

Area
المنطقة اإلدارية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-3( جدول )3-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

15 - 19 51756 56602 43311 31791 16250 631 15- 19

20 - 24 78342 100362 54455 32952 31655 3613 20- 24 

25 - 29 111358 133968 104786 44280 29063 3756 25- 29 

30 - 34 137271 137513 98310 52801 31687 2556 30- 34 

35 - 39 119159 128044 83039 56020 33008 2627 35- 39 

40 - 44 107486 119239 94744 76327 40990 9177 40- 44 

45 - 49 93485 109208 92269 91995 51239 8176 45- 49 

50 - 54 62444 88574 88469 107810 63082 7848 50 - 54 

55 - 59 52884 65036 87953 92133 61939 4901 55 - 59 

60 - 64 28013 51102 66577 74570 66974 13158 60 - 64 

65+ 40683 69608 119377 173650 151344 27467 65+

Total 882881 1059256 933290 834329 577231 83910 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

    Saudi population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Age Groups           

Age Groups الفئة العمرية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-3-1( جدول )1-3-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

15 - 19 26823 24194 16811 13930 8233 479 15- 19

20 - 24 34850 41156 23130 14048 9578 882 20- 24 

25 - 29 44181 57997 44186 13364 7148 1982 25- 29 

30 - 34 66505 58062 39487 21031 9779 1067 30- 34 

35 - 39 52220 54811 40797 28269 11086 1297 35- 39 

40 - 44 58573 53474 51560 38019 15367 6059 40- 44 

45 - 49 45077 51988 48611 45402 16283 5688 45- 49 

50 - 54 31839 42413 46950 49418 31288 4287 50 - 54 

55 - 59 23537 34734 48673 47893 26130 2302 55 - 59 

60 - 64 14960 29335 37025 31855 33384 5756 60 - 64 

65+ 21050 34069 54634 83098 73182 14646 65+

Total 419615 482233 451864 386327 241458 44445 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين الذكور )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

    Saudi Males population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Age Groups           

Age Groups الفئة العمرية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-3-2( جدول )2-3-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

15 - 19 24933 32408 26500 17861 8017 152 15- 19

20 - 24 43492 59206 31325 18904 22077 2731 20- 24 

25 - 29 67177 75971 60600 30916 21915 1774 25- 29 

30 - 34 70766 79451 58823 31770 21908 1489 30- 34 

35 - 39 66939 73233 42242 27751 21922 1330 35- 39 

40 - 44 48913 65765 43184 38308 25623 3118 40- 44 

45 - 49 48408 57220 43658 46593 34956 2488 45- 49 

50 - 54 30605 46161 41519 58392 31794 3561 50 - 54 

55 - 59 29347 30302 39280 44240 35809 2599 55 - 59 

60 - 64 13053 21767 29552 42715 33590 7402 60 - 64 

65+ 19633 35539 64743 90552 78162 12821 65+

Total 463266 577023 481426 448002 335773 39465 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين االناث )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والفئة العمرية

    Saudi Female population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Age Groups           

Age Groups الفئة العمرية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-4( جدول )4-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

Al-Riyadh 211950 260111 237937 179984 72285 13423 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 177815 209679 234720 196847 138695 12710 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 94538 85392 48991 34983 55767 5824 المدينة المنورة

Al-Qaseem 58751 96963 63782 53611 43139 3257 القصيم

Eastern Region 108726 157175 109424 116091 94102 16155 المنطقة الشرقية

Aseer 103823 106355 107233 133794 53227 6315 عسير

Tabouk 19643 27772 30772 18874 15347 4481 تبوك

Hail 16686 33067 18097 15312 13167 3774 حائل

Northern Borders 18529 26897 5599 3768 8308 2014 الحدود الشمالية

Jazan 30349 14653 16053 37163 43979 9222 جازان

Najran 12693 16341 31794 20294 17181 4276 نجران

Al-Baha 14722 11966 12747 15454 15615 1624 الباحة

Al-Jouf 14656 12885 16141 8154 6419 835 الجوف

Total 882881 1059256 933290 834329 577231 83910 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة اإلدارية

    Saudi population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area            

Administrative 

Area
المنطقة اإلدارية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-4-1( جدول )1-4-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

Al-Riyadh 105088 112602 119427 88118 27765 10654 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 88436 96680 110583 92043 66838 5072 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 43340 37126 20443 15750 24651 3503 المدينة المنورة

Al-Qaseem 31802 36209 34117 29948 13504 1133 القصيم

Eastern Region 47056 87477 58082 57716 33463 8988 المنطقة الشرقية

Aseer 50774 52803 50645 53258 25936 3454 عسير

Tabouk 7609 11046 17822 7167 5683 1474 تبوك

Hail 6951 15357 10032 6381 5078 1644 حائل

Northern Borders 8492 9856 2609 1412 3916 543 الحدود الشمالية

Jazan 12463 5128 6344 19562 18039 3820 جازان

Najran 5753 8030 8597 6339 6736 3075 نجران

Al-Baha 5041 4976 5633 6166 7242 510 الباحة

Al-Jouf 6810 4943 7530 2467 2607 575 الجوف

Total 419615 482233 451864 386327 241458 44445 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين الذكور )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة اإلدارية

    Saudi Males population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area            

Administrative 

Area
المنطقة اإلدارية

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي



 

 
 

Table (4-4-2( جدول )2-4-4( 

أكثر من سنة

More than a year

سنوي

Yearly

كل 6 شهور

Every 6 months 

كل 3 شهور

Every 3 months 

شهري

Monthly

اسبوعي

Weekly

Al-Riyadh 106862 147509 118510 91866 44520 2769 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 89379 112999 124137 104804 71857 7638 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 51198 48266 28548 19233 31116 2321 المدينة المنورة

Al-Qaseem 26949 60754 29665 23663 29635 2124 القصيم

Eastern Region 61670 69698 51342 58375 60639 7167 المنطقة الشرقية

Aseer 53049 53552 56588 80536 27291 2861 عسير

Tabouk 12034 16726 12950 11707 9664 3007 تبوك

Hail 9735 17710 8065 8931 8089 2130 حائل

Northern Borders 10037 17041 2990 2356 4392 1471 الحدود الشمالية

Jazan 17886 9525 9709 17601 25940 5402 جازان

Najran 6940 8311 23197 13955 10445 1201 نجران

Al-Baha 9681 6990 7114 9288 8373 1114 الباحة

Al-Jouf 7846 7942 8611 5687 3812 260 الجوف

Total 463266 577023 481426 448002 335773 39465 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

السكان السعوديين االناث )15 سنة فأكثر( حسب دورية الفحص الطبي والمنطقة اإلدارية

    Saudi Female population (15 years and over) by Periodicity of Medical Examination, and Administrative Area            

Administrative 

Area

Periodicity of Medical Examination                                       دورية الفحص الطبي

المنطقة اإلدارية



 

 
 

Table (5-1)   )1-5( جدول

اإلجمالي خالف حوادث السير والمرور  حوادث السير والمرور    

Total  Other than Traffic Accidents Traffic Accidents

15 - 19 36238 21679 14559 15- 19

20 - 24 50698 25729 24969 20- 24 

25 - 29 61853 38144 23709 25- 29 

30 - 34 70877 45742 25135 30- 34 

35 - 39 72131 49752 22379 35- 39 

40 - 44 66716 44907 21809 40- 44 

45 - 49 54660 41395 13265 45- 49 

50 - 54 38601 29269 9332 50 - 54 

55 - 59 16000 11734 4266 55 - 59 

60+ 44566 35294 9272 60+

Total 512340 343645 168695 الجملــة

السكان )15 سنة فأكثر( الذىن تعرضوا لحادث وأصيبوا جسديًا خالل الـ 12 شهرًا الماضية حسب نوع الحادث والفئة العمرية

Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Age Group

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Age Groups الفئة العمرية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 



 

 
 

Table (5-2)   )2-5( جدول

اإلجمالي خالف حوادث السير والمرور  حوادث السير والمرور    

Total  Other than Traffic Accidents Traffic Accidents

Al-Riyadh 87811 58041 29770 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 155345 117054 38291 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 15854 8606 7248 المدينة المنورة

Al-Qaseem 16504 12193 4311 القصيم

Eastern Region 83433 48901 34532 المنطقة الشرقية

Aseer 39580 23354 16226 عسير

Tabouk 47521 32588 14933 تبوك

Hail 12465 8831 3634 حائل

Northern Borders 10841 10013 828 الحدود الشمالية

Jazan 16341 7048 9293 جازان

Najran 17967 12093 5874 نجران

Al-Baha 5110 3097 2013 الباحة

Al-Jouf 3568 1826 1742 الجوف

Total 512340 343645 168695 الجملــة

السكان )15 سنة فأكثر( الذىن تعرضوا لحادث وأصيبوا جسديًا خالل الـ 12 شهرًا الماضية بحسب نوع الحادث والمنطقة اإلدارية

Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Administrative Area

Administrative  Area المنطقة اإلدارية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (5-3)   )3-5( جدول

اإلجمالي خالف حوادث السير والمرور  حوادث السير والمرور    

Total  Other than Traffic Accidents Traffic Accidents

15 - 19 27816 15968 11848 15- 19

20 - 24 45570 21459 24111 20- 24 

25 - 29 40403 23517 16886 25- 29 

30 - 34 42701 23292 19409 30- 34 

35 - 39 37129 20872 16257 35- 39 

40 - 44 25877 18243 7634 40- 44 

45 - 49 20136 15086 5050 45- 49 

50 - 54 16250 12041 4209 50 - 54 

55 - 59 7622 5430 2192 55 - 59 

60+ 36862 29912 6950 60+

Total 300366 185820 114546 الجملــة

السكان السعوديين  )15 سنة فأكثر( الذىن تعرضوا لحادث وأصيبوا جسديًا خالل الـ 12 شهرًا الماضية حسب نوع الحادث والفئة العمرية

Saudi Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Age Group

Age Groups الفئة العمرية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (5-4)   )4-5( جدول

اإلجمالي خالف حوادث السير والمرور  حوادث السير والمرور    

Total  Other than Traffic Accidents Traffic Accidents

Al-Riyadh 51426 29153 22273 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 71346 51325 20021 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 10406 5656 4750 المدينة المنورة

Al-Qaseem 11207 8287 2920 القصيم

Eastern Region 52054 29546 22508 المنطقة الشرقية

Aseer 30742 17576 13166 عسير

Tabouk 26994 18225 8769 تبوك

Hail 6246 3292 2954 حائل

Northern Borders 6618 5846 772 الحدود الشمالية

Jazan 14028 5313 8715 جازان

Najran 12797 8038 4759 نجران

Al-Baha 4193 2692 1501 الباحة

Al-Jouf 2309 871 1438 الجوف

Total 300366 185820 114546 الجملــة

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( الذىن تعرضوا لحادث وأصيبوا جسديًا خالل الـ 12 شهرًا الماضية حسب نوع الحادث والمنطقة اإلدارية

Saudi Population (15 years and over) who have been exposed in an accident and physically injured during the past 12 months by type of accident, and Administrative Area

Administrative  Area المنطقة اإلدارية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (5-5)   )5-5( جدول

أخرى

Other

فى مكان عام 

Puplic  place

فى مكان العمل أو المدرسة

At work or At school

في المنزل 

In the home

15 - 19 1598 7329 6806 5944 15- 19

20 - 24 603 9825 3842 11459 20- 24 

25 - 29 2575 5159 14942 15469 25- 29 

30 - 34 2003 4110 19402 20226 30- 34 

35 - 39 2198 6884 19464 21205 35- 39 

40 - 44 809 8076 20096 15927 40- 44 

45 - 49 1565 3208 16970 19652 45- 49 

50 - 54 966 1699 13995 12610 50 - 54 

55 - 59 2063 2367 2873 4430 55 - 59 

60+ 130 3553 1715 29898 60+

Total 14510 52210 120105 156820 الجملــة

السكان )15 سنة فأكثر( الذىن تعرضوا لحادث )خالف حوادث السير( وأصيبوا جسديًا خالل الـ 12 شهرًا الماضية حسب مكان الحادث والفئة العمرية

Age Groups الفئة العمرية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

 Accident place                                                                         مكان الحادث  

Population (15 years and over) who subjected  an accident (other than traffic accidents) and were physically injured during the past 12 months by Accident place, and Age Group



 

 
 

Table (5-6)   )6-5( جدول

أخرى

Other

فى مكان عام 

Puplic  place

فى مكان العمل أو المدرسة

At work or At school

في المنزل 

In the home

Al-Riyadh 2114 10313 18537 27077 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 3338 17248 40273 56196 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 1915 2349 958 3384 المدينة المنورة

Al-Qaseem 151 2214 3354 6473 القصيم

Eastern Region 4292 6532 19890 18189 المنطقة الشرقية

Aseer 342 2788 8479 11745 عسير

Tabouk 274 3289 13384 15639 تبوك

Hail 171 2352 4369 1940 حائل

Northern Borders 451 980 3981 4599 الحدود الشمالية

Jazan 623 847 1387 4192 جازان

Najran 513 1711 4287 5582 نجران

Al-Baha 326 1374 250 1147 الباحة

Al-Jouf 0 213 956 657 الجوف

Total 13671 48912 114612 149434 الجملــة

السكان )15 سنة فأكثر( الذىن تعرضوا لحادث )خالف حوادث السير( وأصيبوا جسديًا خالل الـ 12 شهرًا الماضية حسب مكان الحادث والمنطقة اإلدارية

Population (15 years and over) who subjected  an accident (other than traffic accidents) and were physically injured during the past 12 months by Accident place, and  Administrative Area

Administrative Area

 Accident place                                                                         مكان الحادث  

المنطقة اإلدارية

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (6-1)   )1-6( جدول

5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص 5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص

5 servings and more 1-4 servings 5 servings and more 1-4 servings

15 - 19 94014 2013105 144124 2013069 15- 19

20 - 24 105041 2247558 167118 2251629 20- 24 

25 - 29 123214 2797143 197698 2806276 25- 29 

30 - 34 129235 2839580 193838 2870439 30- 34 

35 - 39 143656 3160401 234107 3200478 35- 39 

40 - 44 104101 2847627 211991 2877992 40- 44 

45 - 49 109715 2071478 172285 2109015 45- 49 

50 - 54 74060 1457913 117768 1481100 50 - 54 

55 - 59 42033 1022483 72786 1026894 55 - 59 

60 - 64 30471 663433 53332 668504 60 - 64 

65 + 28064 921756 55470 951961 65+

Total 983604 22042477 1620517 22257357 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 

السكان )15 سنة فأكثر( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية

Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Age Group    

عدد حصص تناول الفواكه في اليوم

Daily intake of fruits

عدد حصص تناول الخضروات في اليوم

Daily intake of vegetables

Age Groups الفئة العمرية

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (6-2)   )2-6( جدول

5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص 5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص

5 servings and more 1-4 servings 5 servings and more 1-4 servings

Al-Riyadh 140745 5538089 418201 5561184 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 332365 6091176 404639 6152242 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 19802 1421902 67138 1405462 المدينة المنورة

Al-Qaseem 62345 899280 20263 1042978 القصيم

Eastern Region 94732 3396671 230115 3363484 المنطقة الشرقية

Aseer 139958 1404950 108110 1454758 عسير

Tabouk 42064 597982 42531 599980 تبوك

Hail 4911 475055 46229 467562 حائل

Northern Borders 12056 217945 17587 220265 الحدود الشمالية

Jazan 71901 959968 107706 1018724 جازان

Najran 35874 373085 100751 313617 نجران

Al-Baha 14815 338528 35137 317468 الباحة

Al-Jouf 12036 327846 22110 339633 الجوف

Total 983604 22042477 1620517 22257357 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 

السكان )15 سنة فأكثر( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة اإلدارية

Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Administrative  Area

عدد حصص تناول الفواكه في اليوم

Daily intake of fruits

عدد حصص تناول الخضروات في اليوم

Daily intake of vegetables

Administrative  Area المنطقة اإلدارية

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (6-3)   )3-6( جدول

5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص 5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص

5 servings and more 1-4 servings 5 servings and more 1-4 servings

15 - 19 76560 1582820 113735 1577704 15- 19

20 - 24 86625 1800672 133831 1787728 20- 24 

25 - 29 78089 1755541 116978 1742544 25- 29 

30 - 34 81393 1568017 115046 1568747 30- 34 

35 - 39 70797 1380993 102068 1377549 35- 39 

40 - 44 50186 1162147 94180 1151450 40- 44 

45 - 49 62829 951566 80212 962203 45- 49 

50 - 54 42880 773564 59922 769593 50 - 54 

55 - 59 30605 596693 50541 588604 55 - 59 

60 - 64 19535 436421 34560 432358 60 - 64 

65 + 24013 747912 46030 768242 65+

Total 623512 12756346 947103 12726722 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر ( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والفئة العمرية

Saudi Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Age Group

عدد حصص تناول الفواكه في اليوم

Daily intake of fruits

عدد حصص تناول الخضروات في اليوم

Daily intake of vegetables

Age Groups الفئة العمرية

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (6-4)   )4-6( جدول

5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص 5 حصص فأكثر 1 - 4 حصص

5 servings and more 1-4 servings 5 servings and more 1-4 servings

Al-Riyadh 70816 2778002 159857 2842189 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 217954 3000077 269292 2955372 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 7988 860508 29569 843665 المدينة المنورة

Al-Qaseem 32114 613798 10321 676335 القصيم

Eastern Region 63335 1974586 140311 1916647 المنطقة الشرقية

Aseer 85522 1083729 62928 1099163 عسير

Tabouk 22093 456692 26778 452184 تبوك

Hail 4213 340033 32999 336827 حائل

Northern Borders 4882 161320 7602 163383 الحدود الشمالية

Jazan 69803 743197 100773 746881 جازان

Najran 25388 263743 69722 220674 نجران

Al-Baha 12011 258013 27278 241422 الباحة

Al-Jouf 7393 222648 9673 231980 الجوف

Total 623512 12756346 947103 12726722 الجملــة

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 

السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( حسب عدد حصص تناول الخضروات والفواكه في اليوم والمنطقة اإلدارية

Saudi Population (15 years and over) By number of eating fruits and vegetables servings per day and Administrative  Area

عدد حصص تناول الفواكه في اليوم

Daily intake of fruits

عدد حصص تناول الخضروات في اليوم

Daily intake of vegetables

Administrative  Area المنطقة اإلدارية

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (7-1)   )1-7( جدول

أعلى من 2.5 كيلو كيلو 2.5 اقل من 2.5 كيلو أعلى من 2.5 كيلو كيلو 2.5 اقل من 2.5 كيلو

More than the 2.5 KG  2.5 kg Less than 2.5 kg More than the 2.5 KG  2.5 kg Less than 2.5 kg

Al-Riyadh 147870 124827 47548 148356 136340 61225 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 95176 178608 65879 99349 174474 59473 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 16006 41319 19381 18353 38972 21069 المدينة المنورة

Al-Qaseem 21125 23150 8235 22231 24657 5261 القصيــــــــم

Eastern Region 48790 123943 22447 48034 113129 28180 الشــرقيـــــة

Aseer 19047 64702 19119 21273 55299 13696 عســـــــــيـر

Tabouk 11651 28631 7493 12371 26539 7937 تبــــــــــوك

Hail 11143 14788 2412 10686 15449 2741 حــــــــائـل

Northern Borders 6090 8692 1564 4664 8560 1848 الحدود الشمالية

Jazan 9615 48852 6009 10322 48300 5060 جــــــــــــــازان

Najran 10899 16766 4621 10423 16595 5081 نجـــــــــران

Al-Baha 4420 9791 2954 5212 8718 3113 البـاحـــــــة

Al-Jouf 11165 11734 6196 9231 13288 6522 الجـــــــــوف

Total 412997 695803 213858 420505 680320 221206 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

عدد المواليد األحياء خالل الـ 5 سنوات السابقة للمسح حسب وزن الطفل عند الوالدة وجنس المولود والمنطقة االدارية

Number of live births during the 5 years preceding the survey by Child weight at birth, Child sex, and Administrative Area 

Administrative Area

إناث

Females  

ذكور

Males  

المنطقة االدارية



 

 
 

Table (7-2)   )2-7( جدول

ال يرضع رضاعة طبيعية حاليًا اي رضاعة  ال يرضع رضاعة طبيعية حاليًا صرفة )لبن األم فقط( اي رضاعة   صرفة )لبن األم فقط(

Do not breastfeed 

currently
Any breastfeeding Pure breastfeeding

Do not breastfeed 

currently
Any breastfeeding Pure breastfeeding

0 - 1 9427 52080 60914 8397 36626 56100 0 - 1

2 - 3 16767 47578 53257 11989 25951 47451 2 - 3

4 - 5 8621 36246 41854 6055 21614 33369 4 - 5

6 - 8 14632 49750 66389 10058 26451 50960 6- 8

9 - 11 54134 76741 96735 46630 43893 86167 9- 11

12-17 107652 78887 60849 69390 61617 50325 12- 17

18-23 172095 91272 57566 138086 79607 47347 18- 23

24-29 205795 45952 25531 158553 41071 16912 24- 29

30-34 142643 26180 9210 116868 25419 5736 30- 34

35-39 252308 22327 10218 197191 19797 5314 35- 39

40-44 158544 9795 5158 119985 8424 4164 40 - 44

45-49 247408 12893 10873 202635 9595 9462 45 - 49

50-54 119398 6414 1514 107085 6414 1514 50 - 54

55-59 73498 4611 973 69219 4611 973 55- 59

Total 1582922 560726 501041 1262141 411090 415794 ــلة ــ ــ الجمــ

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

عدد المواليد األحياء خالل الـ 5 سنوات السابقة للمسح حسب وضع الطفل الحالي من حيث الرضاعة وفئة عمرالطفل باألشهر

Number of live births in Saudi Arabia during the 5 years preceding the survey by current status of the child in terms of breastfeeding and the age of the child in months

Age of Child in Months عمر الطفل باألشهر

Total                                                       اإلجمالي Saudi                                                سعودي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table (8-1( جدول )1-8( 

الجملة غير سعودي  سعودي

Total Non - Saudi  Saudi

0 - 4 27.1 72.2 15.4 0 - 4

5 - 9 28.8 74.5 13.4 5 - 9

10 - 14 25.9 73.0 11.3 10 - 14

15 - 19 22.2 68.8 9.7 15- 19

20 - 24 23.4 68.5 11.9 20- 24

25 - 29 38.6 71.0 18.7 25- 29

30 - 34 44.0 76.3 17.8 30- 34

35 - 39 48.9 75.0 14.8 35- 39

40 - 44 52.1 78.2 14.2 40- 44

45 - 49 49.4 79.3 13.9 45- 49

50 - 54 46.7 81.2 15.0 50 - 54

55 - 59 40.5 77.4 13.9 55 - 59

60 - 64 35.3 78.8 11.2 60 - 64

65 + 22.1 70.3 11.0 65+

Total 37.1 75.4 13.9 ــلة ــ ــ الجمــ

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي حسب فئات العمر والجنسية ) سعودي/ غير سعودي( 

Percentage of  Population  who are Covered by Health Insurance System by  Age Groups  and Nationality (Saudi/Non-Saudi)

Age Groups ــر فئــات العمـ



 

 

 

Table (8-2( جدول )2-8( 

الجملة غير سعودي  سعودي

Total Non - Saudi  Saudi

Al-Riyadh 40.9 69.8 18.5 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 49.6 86.3 16.3 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 28.7 66.2 7.8 المدينة المنورة

Al-Qaseem 25.9 80.0 3.4 القصيــــــــم

Eastern Region 47.5 80.0 29.0 الشــرقيـــــة

Aseer 17.8 72.3 3.2 عســـــــــيـر

Tabouk 19.5 84.2 2.6 تبــــــــــوك

Hail 16.8 56.8 4.7 حــــــــائـل

Northern Borders 19.0 75.5 3.9 الحدود الشمالية

Jazan 8.8 26.3 3.5 جــــــــــــــازان

Najran 16.7 49.9 5.6 نجـــــــــران

Al-Baha 14.9 68.6 1.6 البـاحـــــــة

Al-Jouf 16.7 58.3 2.4 الجـــــــــوف

Total 37.1 75.4 13.9 ــلة ــ ــ الجمــ

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة السكان المشمولين بتأمين الصحي حسب المنطقة اإلدارية والجنسية ) سعودي/غير سعودي (

Percentage of Population  who are Covered by Health Insurance by  Administrative Area and Nationality ( Saudi/ Non-Saudi )

Administrative Area المنطقة االدارية



 

 
 

Table (9-1( جدول )1-9( 

إجمالي غير سعودي سعودي

Total Non Saudi Saudi

15 - 19 2.1 1.5 2.3 15- 19

20 - 24 10.4 8.8 10.8 20- 24 

25 - 29 16.1 14.6 17.1 25- 29 

30 - 34 18.1 18.9 17.5 30- 34 

35 - 39 18.6 19.4 17.6 35- 39 

40 - 44 17.2 18.7 15.0 40- 44 

45 - 49 16.1 18.9 12.8 45- 49 

50 - 54 15.1 18.3 12.1 50 - 54 

55 - 59 13.3 17.1 10.6 55 - 59 

60 - 64 10.4 12.9 9.1 60 - 64 

65+ 3.2 5.1 2.8 65+

Total 14.1 16.6 12.2 الجملــة

Age Groups الفئة العمرية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( المدخنين حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والفئة العمرية

     Percentage of population  (15 years and over) who are currently smokers any type of Tobacco Products  by Nationality and  Age Groups



 

 
 

Table (9-2( جدول )2-9( 

إجمالي غير سعودي سعودي

Total Non Saudi Saudi

Al-Riyadh 14.3 17.7 11.1 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 14.9 14.7 15.1 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 10.8 12.3 9.7 المدينة المنورة

Al-Qaseem 10.5 16.9 7.0 القصيم

Eastern Region 16.2 18.9 14.2 المنطقة الشرقية

Aseer 10.8 17.5 8.5 عسير

Tabouk 21.4 25.9 19.9 تبوك

Hail 15.7 24.5 12.2 حائل

Northern Borders 18.8 22.0 17.7 الحدود الشمالية

Jazan 9.0 10.0 8.7 جازان

Najran 9.1 16.9 5.7 نجران

Al-Baha 12.2 19.8 9.9 الباحة

Al-Jouf 18.1 24.2 15.0 الجوف

Total 14.1 16.6 12.2 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( المدخنين حاليًا ألي نوع من أنواع التبغ حسب الجنسية والمنطقة اإلدارية

Percentage of population  (15 years and over) who are currently smokers any type of Tobacco Products  by  Nationality and Administrative  Area 

Age Groups الفئة العمرية



 

 
 

Table (9-3( جدول )3-9( 

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males

15 - 19 25.70 21.64 29.60 25.04 21.36 28.60 15- 19

20 - 24 26.22 21.16 30.66 25.13 20.48 29.39 20- 24 

25 - 29 24.84 19.97 28.79 23.24 20.07 26.35 25- 29 

30 - 34 25.51 21.07 28.64 24.32 21.35 27.23 30- 34 

35 - 39 26.16 21.59 28.90 24.16 21.33 26.93 35- 39 

40 - 44 26.11 21.44 28.79 24.84 20.88 28.65 40- 44 

45 - 49 27.06 21.73 29.82 24.89 22.07 27.55 45- 49 

50 - 54 26.01 19.30 29.14 22.10 18.24 25.75 50 - 54 

55 - 59 26.32 18.74 30.20 22.37 18.96 25.51 55 - 59 

60 - 64 23.24 20.13 25.10 21.50 21.63 21.37 60 - 64 

65+ 19.19 15.60 22.40 18.65 15.33 22.12 65+

Total 25.56 20.67 28.87 23.79 20.40 27.05 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان )15 سنوات فأكثر( حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية

    Percentage of  prevalence of Passive smoking among the population (15 years and over) by Sex, Nationality , and Age Groups

Age Groups

Total                                  الجملة Saudi                          سعودي

الفئة العمرية



 

 
 

Table (9-4( جدول )4-9( 

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males

Al-Riyadh 20.46 14.85 23.93 17.26 13.55 20.65 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 30.17 23.69 34.69 27.11 22.99 31.09 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 30.26 27.53 32.21 32.58 28.20 36.91 المدينة المنورة

Al-Qaseem 27.46 12.95 37.11 20.76 12.85 28.44 القصيم

Eastern Region 21.23 17.40 23.53 20.70 17.15 23.95 المنطقة الشرقية

Aseer 19.83 20.53 19.28 20.63 20.91 20.34 عسير

Tabouk 50.65 47.38 52.99 50.07 50.50 49.67 تبوك

Hail 26.43 22.46 29.45 23.95 22.21 25.76 حائل

Northern Borders 41.36 41.09 41.56 38.77 38.77 38.77 الحدود الشمالية

Jazan 15.42 13.88 16.66 16.03 13.91 18.12 جازان

Najran 26.84 16.67 34.35 25.80 16.40 35.14 نجران

Al-Baha 26.42 21.51 30.55 24.03 21.51 26.85 الباحة

Al-Jouf 46.61 43.49 48.71 43.99 40.55 47.27 الجوف

Total 25.56 20.67 28.87 23.79 20.40 27.05 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics 

نسبة انتشار التدخين السلبي بين السكان )15 سنوات فأكثر( حسب الجنس والجنسية والمنطقة اإلدارية

Percentage of  prevalence of Passive smoking among the population  (15 years and over) by Sex,  Nationality , and  Administrative  Area                    

Administrative  

Area

Total                                  الجملة Saudi                          سعودي

المنطقة االدارية

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-1( جدول )1-10( 

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males

15 - 19 98.6 98.6 98.7 98.4 98.3 98.5 15- 19

20 - 24 98.8 98.8 98.7 98.6 98.7 98.4 20- 24 

25 - 29 98.3 98.4 98.2 98.0 98.1 97.9 25- 29 

30 - 34 98.3 98.3 98.4 98.1 98.2 97.9 30- 34 

35 - 39 98.0 98.0 98.0 97.2 97.4 97.0 35- 39 

40 - 44 96.8 96.4 97.0 95.3 95.2 95.3 40- 44 

45 - 49 95.0 93.8 95.6 93.0 92.0 93.9 45- 49 

50 - 54 90.9 87.6 92.4 88.4 86.7 90.0 50 - 54 

55 - 59 86.1 81.6 88.5 84.3 80.1 88.2 55 - 59 

60 - 64 78.5 69.9 83.6 75.0 67.9 81.7 60 - 64 

65 - 69 52.6 46.6 58.0 50.8 45.7 56.2 65+

Total 94.2 93.2 94.9 92.6 91.7 93.5 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Saudi                                      سعودي 

نسبة السكان )15 سنة فأكثر ( حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والفئة العمرية

     Percentage of population (15 years and over) By Personal Assessment of their Own Health, Sex, Nationality , and Age Groups            

Total                                       الجملة

Age Groupsالفئة العمرية



 

 
 

Table (10-2( جدول )2-10( 

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males

Al-Riyadh 95.6 94.8 96.1 94.4 93.6 95.2 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 93.6 93.5 93.7 92.2 91.9 92.5 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 93.6 92.2 94.6 90.8 90.0 91.5 المدينة المنورة

Al-Qaseem 94.3 93.4 94.9 93.1 92.0 94.2 القصيم

Eastern Region 94.5 93.2 95.3 92.5 91.6 93.4 المنطقة الشرقية

Aseer 92.9 90.8 94.4 91.2 89.8 92.7 عسير

Tabouk 93.9 92.4 95.1 92.7 91.4 93.9 تبوك

Hail 94.2 92.0 95.8 92.2 90.5 94.0 حائل

Northern Borders 95.7 94.9 96.3 95.2 94.7 95.7 الحدود الشمالية

Jazan 92.2 90.1 94.0 91.2 89.3 93.1 جازان

Najran 95.5 94.0 96.5 94.5 93.4 95.5 نجران

Al-Baha 91.4 88.7 93.7 89.0 87.2 90.9 الباحة

Al-Jouf 95.5 94.0 96.5 93.7 92.8 94.6 الجوف

Total 94.2 93.2 94.9 92.6 91.7 93.5 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Percentage of Population (15 years and over) By Personal Assessment of their Own Health, Sex, Nationality , and Administrative Area

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية والجنس والجنسية والمنطقة اإلدارية

Administrative Areaالمنطقة اإلدارية

Total                                       الجملة Saudi                                      سعودي 



 

 
 

Table (10-3( جدول )3-10( 

إجمالي إناث ذكور

Total Female Male

15 - 19 4.4 4.2 4.7 15- 19

20 - 24 3.9 3.7 4.1 20- 24 

25 - 29 4.2 4.2 4.3 25- 29 

30 - 34 6.1 6.6 5.7 30- 34 

35 - 39 8.1 8.0 8.2 35- 39 

40 - 44 14.0 15.5 13.2 40- 44 

45 - 49 22.4 27.2 19.9 45- 49 

50 - 54 35.3 42.0 32.1 50 - 54 

55 - 59 45.7 51.8 42.6 55 - 59 

60 - 64 58.9 65.7 54.8 60 - 64 

65+ 70.7 73.8 67.8 65+ 

Total 16.4 17.1 16.0 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Chronic Diseases by Sex and Age Groups

Age Groups الفئة العمرية



 

 
 

Table (10-4( جدول )4-10( 

إجمالي إناث ذكور

Total Female Male

Al-Riyadh 15.5 16.5 14.8 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 17.3 16.6 17.8 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 14.3 13.5 14.9 المدينة المنورة

Al-Qaseem 16.9 19.8 14.9 القصيم

Eastern Region 16.3 17.6 15.6 المنطقة الشرقية

Aseer 19.4 21.2 18.0 عسير

Tabouk 18.6 19.2 18.1 تبوك

Hail 14.3 17.6 11.8 حائل

Northern Borders 14.0 15.7 12.6 الحدود الشمالية

Jazan 16.8 17.6 16.1 جازان

Najran 14.0 15.4 12.9 نجران

Al-Baha 16.2 16.7 15.8 الباحة

Al-Jouf 13.7 15.5 12.5 الجوف

Total 16.4 17.1 16.0 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة السكان  )15 سنة فأكثر( الذين لديهم أمراض مزمنة حسب الجنس والمنطقة اإلدارية

Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Chronic Diseases by Sex and Administrative  Area

Administrative  Area المنطقة االدارية



 

 
 

Table (10-5( جدول )5-10( 

إجمالي إناث ذكور

Total Female Male

15 - 19 17.6 18.7 16.6 15- 19

20 - 24 19.7 20.9 18.5 20- 24 

25 - 29 21.5 22.8 20.4 25- 29 

30 - 34 24.5 25.5 23.8 30- 34 

35 - 39 24.3 26.3 23.1 35- 39 

40 - 44 27.5 27.4 27.5 40- 44 

45 - 49 29.4 32.4 27.8 45- 49 

50 - 54 33.5 38.2 31.3 50 - 54 

55 - 59 35.6 41.4 32.6 55 - 59 

60 - 64 41.7 48.1 37.9 60 - 64 

65+ 46.0 46.5 45.5 65+

Total 26.3 27.6 25.5 الجملــة

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( الذين لديهم مشاكل تتعلق بصحة الفم واألسنان حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Oral and Dental Health Problems by Sex and Age Groups           

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Age Groups الفئة العمرية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics



 

 
 

Table (10-6( جدول )6-10( 

إجمالي إناث ذكور

Total Female Male

Al-Riyadh 27.1 30.2 25.1 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 27.1 26.8 27.3 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 21.2 25.9 17.8 المدينة المنورة

Al-Qaseem 38.3 37.1 39.2 القصيم

Eastern Region 22.9 24.0 22.2 المنطقة الشرقية

Aseer 26.5 29.2 24.4 عسير

Tabouk 51.3 49.6 52.5 تبوك

Hail 22.0 22.3 21.7 حائل

Northern Borders 28.2 23.6 31.8 الحدود الشمالية

Jazan 13.4 15.7 11.5 جازان

Najran 25.8 31.4 21.6 نجران

Al-Baha 25.9 23.3 28.1 الباحة

Al-Jouf 23.5 20.8 25.4 الجوف

Total 26.3 27.6 25.5 الجملــة

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( الذين لديهم مشاكل تتعلق بصحة الفم واألسنان حسب الجنس والمنطقة اإلدارية

    Percentage of Population (15 years and over) who suffer from Oral and Dental Health Problems by Sex and Administrative Area            

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Administrative Area المنطقة اإلدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics



 

 
 

Table (10-7( جدول )7-10( 

Administrative Area
الجملة  

Total

غير سعودي  

Non - Saudi

سعودي 

Saudi
المنطقة االدارية

Al-Riyadh 1.9 1.3 2.4 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 1.6 0.9 2.3 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 1.7 1.2 2.0 المدينة المنورة

Al-Qaseem 2.8 2.2 3.0 القصيــــــــم

Eastern Region 1.5 0.8 1.9 الشــرقيـــــة

Aseer 1.5 1.2 1.6 عســـــــــيـر

Tabouk 3.1 2.7 3.2 تبــــــــــوك

Hail 1.3 0.4 1.6 حــــــــائـل

Northern Borders 1.9 1.3 2.1 الحدود الشمالية

Jazan 1.3 0.9 1.4 جــــــــــــــازان

Najran 1.7 1.6 1.7 نجـــــــــران

Al-Baha 1.6 0.8 1.9 البـاحـــــــة

Al-Jouf 1.3 0.9 1.5 الجـــــــــوف

Total 1.8 1.1 2.1 ــلة ــ ــ الجمــ

متوسط عدد الزيارات الخارجية لالفراد خالل 12 شهر السابقة للمسح حسب المنطقة اإلدارية

Average of number of external visits of individuals during the previous 12 months preceding the survey by  Administrative Area  



 

 
 

Table (10-8( جدول )8-10( 

Administrative Area
الجملة  

Total

غير سعودي  

Non - Saudi

سعودي 

Saudi
المنطقة االدارية

Al-Riyadh 31 13 44 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 39 29 49 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 18 26 14 المدينة المنورة

Al-Qaseem 34 20 40 القصيــــــــم

Eastern Region 37 31 40 الشــرقيـــــة

Aseer 17 10 19 عســـــــــيـر

Tabouk 82 41 93 تبــــــــــوك

Hail 23 6 29 حــــــــائـل

Northern Borders 28 14 31 الحدود الشمالية

Jazan 30 21 32 جــــــــــــــازان

Najran 14 5 17 نجـــــــــران

Al-Baha 29 9 34 البـاحـــــــة

Al-Jouf 34 13 41 الجـــــــــوف

Total 33 23 40 ــلة ــ ــ الجمــ

متوسط مرات التنويم بالمستشفى لكل 1000 من السكان  لالفراد خالل 12 شهر السابقة للمسح حسب المنطقة اإلدارية

Average hospital admission times per 1000 population of individuals during the previous 12 months of the survey by Administrative Area

  Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-9)  )9-10( جدول  

إجمالي إناث ذكور

Total Female Male

15 - 19 8.8 10.0 7.6 15- 19

20 - 24 11.8 14.8 9.3 20- 24 

25 - 29 17.8 21.4 14.9 25- 29 

30 - 34 20.3 22.9 18.4 30- 34 

35 - 39 22.9 23.4 22.5 35- 39 

40 - 44 26.8 27.9 26.2 40- 44 

45 - 49 31.6 35.2 29.7 45- 49 

50 - 54 39.8 42.7 38.4 50 - 54 

55 - 59 44.8 47.2 43.5 55 - 59 

60 - 64 52.7 56.1 50.6 60 - 64 

65+ 59.4 60.9 58.0 65+

Total 25.4 26.7 24.5 الجملــة

نسبة السكان )15 سنة فأكثر ( حسب دورية الفحص الطبي والجنس والفئة العمرية

 Percentage of Population (15 years and over ) by  Periodical Medical Examination, Sex and Age Groups           

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Age Groups الفئة العمرية



 

 
 

Table (10-10)  )10-10( جدول  

إجمالي إناث ذكور

Total Female Male

Al-Riyadh 23.2 25.7 21.6 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 27.3 26.7 27.8 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 21.5 25.5 18.6 المدينة المنورة

Al-Qaseem 39.8 41.1 38.9 القصيم

Eastern Region 25.6 25.9 25.4 المنطقة الشرقية

Aseer 31.5 33.6 29.8 عسير

Tabouk 24.0 27.5 21.6 تبوك

Hail 18.5 21.1 16.6 حائل

Northern Borders 28.1 29.8 26.9 الحدود الشمالية

Jazan 13.2 14.6 12.0 جازان

Najran 28.3 36.5 22.3 نجران

Al-Baha 23.0 22.7 23.4 الباحة

Al-Jouf 20.5 22.1 19.4 الجوف

Total 25.4 26.7 24.5 الجملــة

المنطقة اإلدارية

نسبة السكان )15 سنة فأكثر ( حسب دورية الفحص الطبي والجنس والمنطقة اإلدارية

 Percentage of Population (15 years and over ) by  Periodical Medical Examination, Sex, and Administrative Area

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Aministrative Area



 

 
 

Table (10-11)  )11-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

15 - 19 0.08 0.13 0.46 0.02 15- 19

20 - 24 0.21 0.17 0.63 0.05 20- 24 

25 - 29 0.29 0.09 0.83 0.09 25- 29 

30 - 34 1.01 0.09 1.39 0.08 30- 34 

35 - 39 2.20 0.31 2.86 0.08 35- 39 

40 - 44 4.60 0.56 5.99 0.17 40- 44 

45 - 49 9.56 0.94 10.57 0.16 45- 49 

50 - 54 17.46 1.88 21.23 0.35 50 - 54 

55 - 59 24.32 3.04 29.60 0.33 55 - 59 

60 - 64 34.07 5.46 38.09 0.80 60 - 64 

65+ 48.21 10.58 47.42 0.79 65+

Total 7.4 1.1 8.5 0.2 الجملــة

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

  Percentage of Population (15 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease  and Age Groups             

Age Groups الفئة العمرية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-12)  )12-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

Al-Riyadh 6.5 1.0 7.9 0.2 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 8.2 1.4 9.7 0.2 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 6.3 0.6 8.1 0.1 المدينة المنورة

Al-Qaseem 7.7 0.9 8.0 0.0 القصيم

Eastern Region 7.3 1.0 7.9 0.2 المنطقة الشرقية

Aseer 8.7 1.3 9.1 0.2 عسير

Tabouk 8.0 1.7 9.8 0.1 تبوك

Hail 6.9 1.2 8.3 0.2 حائل

Northern Borders 8.2 0.8 8.0 0.2 الحدود الشمالية

Jazan 7.5 1.4 6.9 0.2 جازان

Najran 5.7 1.2 7.7 0.1 نجران

Al-Baha 7.9 1.6 9.0 0.2 الباحة

Al-Jouf 5.8 1.2 7.6 0.2 الجوف

Total 7.4 1.1 8.5 0.2 الجملــة

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والمنطقة اإلدارية

 Percentage of Population (15 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative area

Aministrative Area المنطقة اإلدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-13)  )13-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

15 - 19 0.11 0.13 0.54 0.03 15- 19

20 - 24 0.21 0.19 0.72 0.06 20- 24 

25 - 29 0.40 0.07 0.98 0.10 25- 29 

30 - 34 1.06 0.11 1.76 0.14 30- 34 

35 - 39 2.85 0.38 3.18 0.13 35- 39 

40 - 44 6.25 0.92 6.44 0.41 40- 44 

45 - 49 12.05 1.43 12.78 0.18 45- 49 

50 - 54 23.18 2.82 25.65 0.44 50 - 54 

55 - 59 29.93 4.18 34.08 0.50 55 - 59 

60 - 64 40.16 6.05 43.61 1.06 60 - 64 

65+ 51.58 11.79 51.55 0.71 65+

Total 9.2 1.6 10.1 0.2 الجملــة

نسبة السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

 Percentage of Saudi  Population (15 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease  and Age Groups 

Age Groups الفئة العمرية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-14)  )14-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

Al-Riyadh 8.6 1.5 10.1 0.3 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 9.9 1.9 10.7 0.2 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 7.2 0.8 9.5 0.1 المدينة المنورة

Al-Qaseem 10.2 1.3 10.4 0.1 القصيم

Eastern Region 9.5 1.5 9.8 0.3 المنطقة الشرقية

Aseer 10.5 1.7 10.6 0.2 عسير

Tabouk 8.9 1.5 10.7 0.1 تبوك

Hail 9.4 1.5 10.6 0.3 حائل

Northern Borders 10.2 1.1 9.8 0.3 الحدود الشمالية

Jazan 9.0 1.8 7.9 0.3 جازان

Najran 6.9 1.6 9.7 0.2 نجران

Al-Baha 9.2 2.0 10.6 0.3 الباحة

Al-Jouf 7.3 1.8 9.5 0.2 الجوف

Total 9.2 1.6 10.1 0.2 الجملــة

نسبة السكان السعوديين )15 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والمنطقة اإلدارية

 Percentage of Saudi  Population (15 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease  and administrative area        

Aministrative Area المنطقة اإلدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-15)  )15-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

18- 19 0.13 0.23 0.52 0.02 18- 19

20 - 24 0.21 0.17 0.63 0.05 20- 24 

25 - 29 0.29 0.09 0.83 0.09 25- 29 

30 - 34 1.01 0.09 1.39 0.08 30- 34 

35 - 39 2.20 0.31 2.86 0.08 35- 39 

40 - 44 4.60 0.56 5.99 0.17 40- 44 

45 - 49 9.56 0.94 10.57 0.16 45- 49 

50 - 54 17.46 1.88 21.23 0.35 50 - 54 

55 - 59 24.32 3.04 29.60 0.33 55 - 59 

60 - 64 34.07 5.46 38.09 0.80 60 - 64 

65+ 48.21 10.58 47.42 0.79 65+

Total 7.8 1.2 9.0 0.2 الجملــة

نسبة السكان )18 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

  Percentage of Population (18 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease  and Age Groups             

Age Groups الفئة العمرية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-16)  )16-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

Al-Riyadh 6.8 1.0 8.3 0.2 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 8.7 1.4 10.2 0.2 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 6.7 0.6 8.6 0.1 المدينة المنورة

Al-Qaseem 8.1 1.0 8.5 0.0 القصيم

Eastern Region 7.7 1.0 8.3 0.2 المنطقة الشرقية

Aseer 9.3 1.4 9.7 0.2 عسير

Tabouk 8.5 1.8 10.4 0.1 تبوك

Hail 7.3 1.3 8.8 0.2 حائل

Northern Borders 8.8 0.9 8.6 0.2 الحدود الشمالية

Jazan 8.0 1.5 7.4 0.2 جازان

Najran 6.1 1.2 8.2 0.1 نجران

Al-Baha 8.4 1.7 9.5 0.2 الباحة

Al-Jouf 6.1 1.3 8.1 0.2 الجوف

Total 7.8 1.2 9.0 0.2 الجملــة

نسبة السكان )18 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والمنطقة اإلدارية

 Percentage of Population (18 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease and administrative area

Aministrative Area المنطقة اإلدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-17)  )17-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

18 - 19 0.15 0.20 0.58 0.02 18- 19

20 - 24 0.21 0.19 0.72 0.06 20- 24 

25 - 29 0.40 0.07 0.98 0.10 25- 29 

30 - 34 1.06 0.11 1.76 0.14 30- 34 

35 - 39 2.85 0.38 3.18 0.13 35- 39 

40 - 44 6.25 0.92 6.44 0.41 40- 44 

45 - 49 12.05 1.43 12.78 0.18 45- 49 

50 - 54 23.18 2.82 25.65 0.44 50 - 54 

55 - 59 29.93 4.18 34.08 0.50 55 - 59 

60 - 64 40.16 6.05 43.61 1.06 60 - 64 

65+ 51.58 11.79 51.55 0.71 65+

Total 10.0 1.7 10.9 0.3 الجملــة

نسبة السكان السعوديين )18 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والفئة العمرية

 Percentage of Saudi  Population (18 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease  and Age Groups 

Age Groups الفئة العمرية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (10-18)  )18-10( جدول  

ضغط الدم القلب والشرايين  السرطان السكري

Blood pressure Heart and arteries Diabetes Cancer

Al-Riyadh 9.3 1.6 10.8 0.3 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 10.7 2.1 11.5 0.3 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 7.8 0.9 10.2 0.1 المدينة المنورة

Al-Qaseem 11.0 1.4 11.2 0.1 القصيم

Eastern Region 10.2 1.6 10.6 0.3 المنطقة الشرقية

Aseer 11.5 1.9 11.5 0.2 عسير

Tabouk 9.6 1.6 11.5 0.1 تبوك

Hail 10.1 1.7 11.4 0.3 حائل

Northern Borders 11.2 1.3 10.7 0.3 الحدود الشمالية

Jazan 9.7 1.9 8.5 0.3 جازان

Najran 7.4 1.8 10.5 0.2 نجران

Al-Baha 9.9 2.1 11.4 0.3 الباحة

Al-Jouf 8.1 1.9 10.4 0.3 الجوف

Total 10.0 1.7 10.9 0.3 الجملــة

نسبة السكان السعوديين )18 سنة فأكثر( المصابون بأمراض مزمنة )مشخصة( حسب اسم المرض المشخص والمنطقة اإلدارية

 Percentage of Saudi  Population (18 years and over)  who Suffer from a Chronic Disease by Name of Diagnosed Disease  and administrative area        

Aministrative Area المنطقة اإلدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (11-1( جدول )1-11( 

جملة سعودي جملة سعودي

Total Saudi Total Saudi

15 - 19 945 883 635 655 15- 19

20 - 24 1006 1052 977 1182 20- 24 

25 - 29 1208 1201 751 862 25- 29 

30 - 34 1431 1318 786 1098 30- 34 

35 - 39 1396 1351 628 1052 35- 39 

40 - 44 1410 1405 685 588 40- 44 

45 - 49 1750 1394 561 467 45- 49 

50 - 54 1772 1396 565 488 50 - 54 

55 - 59 1028 819 374 330 55 - 59 

60 - 64 1219 1718 513 318 60 - 64 

65 + 2452 2496 508 626 65+

Total 1378 1293 677 797 الجملــة

معدل اإلصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان )15 سنة فأكثر( لكل 100 ألف من السكان حسب نوع الحادث والفئة العمرية

Rate of injuries due to traffic accidents and traffic among population (15 years and over) per 100 thousand population by type of accident, and Age Groups

Age Groups

Other than Traffic Accidents خالف حوادث السير والمرور           Traffic Accidents حوادث السير والمرور                   

الفئة العمرية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (11-2( جدول )2-11( 

جملة سعودي جملة سعودي

Total Saudi Total Saudi

الرياض 916 902 470 689 الرياض

مكة المكرمة 1754 1553 574 606 مكة المكرمة

المدينة المنورة 536 598 451 502 المدينة المنورة

القصيم 1118 1172 395 413 القصيم

المنطقة الشرقية 1289 1341 911 1021 المنطقة الشرقية

عسير 1417 1431 985 1072 عسير

تبوك 4958 3730 2272 1795 تبوك

حائل 1661 865 684 776 حائل

الحدود الشمالية 3748 2973 310 393 الحدود الشمالية

جازان 605 613 797 1005 جازان

نجران 2876 2736 1396 1620 نجران

الباحة 831 946 540 527 الباحة

الجوف 501 358 478 591 الجوف

الجملــة 1378 1293 677 797 الجملــة

معدل اإلصابات بسبب حوادث السير والمرور بين السكان )15 سنة فأكثر( لكل 100 ألف من السكان حسب نوع الحادث والمنطقة اإلدارية

Rate of injuries due to traffic accidents and traffic among population (15 years and over) per 100 thousand population by by type of accident, and Administrative Area

المنطقة االدارية

Other than Traffic Accidents خالف حوادث السير والمرور           Traffic Accidents حوادث السير والمرور                   

المنطقة االدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (12-1( جدول )1-12( 

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males

15 - 19 10.4 10.0 10.8 10.5 10.2 10.8 15- 19

20 - 24 10.6 11.8 9.6 10.8 12.0 9.7 20- 24 

25 - 29 10.2 9.6 10.6 10.0 10.0 10.0 25- 29 

30 - 34 10.1 10.2 10.0 11.1 11.5 10.8 30- 34 

35 - 39 10.6 10.4 10.7 11.2 11.6 10.8 35- 39 

40 - 44 9.9 11.1 9.3 11.1 11.3 10.9 40- 44 

45 - 49 11.9 12.8 11.4 13.2 13.7 12.8 45- 49 

50 - 54 11.6 12.4 11.3 11.9 12.6 11.3 50 - 54 

55 - 59 10.1 9.8 10.2 12.2 10.4 13.9 55 - 59 

60 - 64 11.1 7.9 13.1 11.2 8.2 13.9 60 - 64 

65 - 69 7.8 7.2 8.4 8.1 7.9 8.3 65+

Total 10.4 10.5 10.4 10.9 11.0 10.8 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( الذين يتناولون القدر الكافي )5 حصص فما فوق في اليوم( من الخضروات والفواكه حسب الجنس والفئة العمرية

Percentage of population (15 years and over) who eat enough (5 servings or more per day) of vegetables and fruits by sex, nationality and Age Group

Age Groups

Total                                  الجملة Saudi                          سعودي

الفئة العمرية



 

 
 

Table (12-2( جدول )2-12( 

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

Total Females Males Total Females Males

Al-Riyadh 8.8 7.0 9.9 7.1 7.0 7.2 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 11.0 11.0 11.1 14.7 13.7 15.8 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 5.4 6.5 4.6 4.0 4.7 3.2 المدينة المنورة

Al-Qaseem 7.6 6.0 8.6 6.0 6.1 5.9 القصيم

Eastern Region 8.6 10.8 7.2 9.2 9.7 8.8 المنطقة الشرقية

Aseer 15.1 12.5 17.1 12.1 11.9 12.3 عسير

Tabouk 12.9 14.5 11.7 10.0 10.7 9.4 تبوك

Hail 9.6 8.7 10.3 9.8 9.8 9.8 حائل

Northern Borders 11.1 9.9 12.0 6.3 6.8 5.9 الحدود الشمالية

Jazan 15.4 19.5 12.1 19.7 22.5 16.9 جازان

Najran 32.5 34.1 31.3 32.4 33.3 31.4 نجران

Al-Baha 13.4 14.8 12.3 13.8 13.1 14.6 الباحة

Al-Jouf 9.4 8.5 9.9 7.0 7.3 6.8 الجوف

Total 10.4 10.5 10.4 10.9 11.0 10.8 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة السكان )15 سنة فأكثر( الذين يتناولون القدر الكافي )5 حصص فما فوق في اليوم( من الخضروات والفواكه حسب الجنس والمنطقة اإلدارية

Percentage of population (15 years and over) who eat enough (5 servings or more per day) of vegetables and fruits by sex, nationality and Administrative  Area          

Administrative  Area

Total                                  الجملة Saudi                          سعودي

المنطقة االدارية



 

 
 

Table (13-1( جدول )1-13( 

 Age Groups
إجمالي

Total

سعوديات

Saudi Females
ــر  فئــات العمـ

15 - 19 10.6 10.1  15 - 19

20 - 24 19.9 17.8  20 - 24

25 - 29 29.8 28.4 25 - 29

30 - 34 32.9 31.7 30 - 34

35 - 39 34.5 32.3 35 - 39

40 - 44 33.4 31.8 40 - 44

45 - 49 26.8 26.3 45 - 49

Total 30.9 29.1 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة بين النساء) 15-49 سنة( المتزوجات حاليًا حسب الفئة العمرية

Percentage of  Prevalence of the Use of Modern Methods of Family Planning among women (15-49 years) currently married by Age Groups



 

 
 

Table (13-2( جدول )2-13( 

 Administrative Area
إجمالي

Total

سعوديات

Saudi Females
المنطقة اإلدارية 

Al-Riyadh 33.9 34.4 الرياض

Makkah Al-Mokarramah 38.0 36.8 مكة المكرمة

Al-Madinah Al-Monawarah 13.9 13.1 المدينة المنورة

Al-Qaseem 50.7 49.7 القصيم

Eastern Region 27.0 24.3 المنطقة الشرقية

Aseer 21.4 19.5 عسير

Tabouk 23.4 22.3 تبوك

Hail 17.6 15.5 حائل

Northern Borders 37.5 38.9 الحدود الشمالية

Jazan 29.4 28.8 جازان

Najran 14.5 15.2 نجران

Al-Baha 25.8 25.9 الباحة

Al-Jouf 21.0 19.9 الجوف

Total 30.9 29.1 الجملــة

نسبة انتشار استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة بين النساء ) 15-49 سنة( المتزوجات حاليًا حسب المنطقة اإلدارية

Percentage of  Prevalence of the Use of Modern Methods of Family Planning among women (15-49 years) currently married by Administrative Area

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء



 

 
 

Table (14-1( جدول )1-14( 

اكثر  من 6 شهور

More than 6 months

اقل من 6 شهور

Less than 6 months

اي رضاعة 

Any breastfeeding

الرضاعة الصرفة 

Pure breastfeeding

Al-Riyadh 56.1 43.9 22.9 7.6 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 77.6 22.4 24.5 12.2 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 62.3 37.7 16.9 7.9 المدينة المنورة

Al-Qaseem 28.2 71.8 19.7 2.9 القصيــــــــم

Eastern Region 61.3 38.7 23.9 8.1 الشــرقيـــــة

Aseer 65.6 34.4 20.4 8.4 عســـــــــيـر

Tabouk 50.2 49.8 19.6 6.0 تبــــــــــوك

Hail 29.9 70.1 25.7 2.8 حــــــــائـل

Northern Borders 27.4 72.6 25.0 2.2 الحدود الشمالية

Jazan 60.7 39.3 23.8 8.4 جــــــــــــــازان

Najran 87.0 13.0 22.9 13.4 نجـــــــــران

Al-Baha 62.0 38.0 25.2 8.2 البـاحـــــــة

Al-Jouf 66.0 34.0 24.1 12.2 الجـــــــــوف

Total 59.6 40.4 23.5 8.1 الجملــة

وسيط فترة الرضاعة للمواليد خالل الـ 3 سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة اإلدارية

Median Duration of lactation for infants during the previous 3 years preceding the survey by Administrative Area  

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Administrative Area

النسبة المئوية لمدة الرضاعة الصرفة

Percentage of lactation period

وسيط الرضاعة باالشهر

Breastfeeding by months

المنطقة اإلدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics



 

 
 

Table (14-2( جدول )2-14(

اكثر  من 6 شهور

More than 6 months

اقل من 6 شهور

Less than 6 months

اي رضاعة 

Any breastfeeding

الرضاعة الصرفة 

Pure breastfeeding

Al-Riyadh 48.5 51.5 23.3 5.5 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 74.1 25.9 23.7 10.5 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 59.5 40.5 16.7 6.9 المدينة المنورة

Al-Qaseem 24.2 75.8 16.9 2.8 القصيــــــــم

Eastern Region 56.9 43.1 23.2 7.2 الشــرقيـــــة

Aseer 63.5 36.5 19.5 7.9 عســـــــــيـر

Tabouk 49.3 50.7 19.6 5.8 تبــــــــــوك

Hail 28.6 71.4 25.7 2.7 حــــــــائـل

Northern Borders 28.2 71.8 25.1 2.4 الحدود الشمالية

Jazan 64.1 35.9 23.5 9.3 جــــــــــــــازان

Najran 87.6 12.4 22.4 13.4 نجـــــــــران

Al-Baha 62.3 37.7 25.2 8.2 البـاحـــــــة

Al-Jouf 65.1 34.9 24.4 12.2 الجـــــــــوف

Total 56.1 43.9 23.4 7.3 الجملــة

وسيط فترة الرضاعة للمواليد السعوديين خالل ال 3 سنوات السابقة للمسح حسب المنطقة اإلدارية

Median Duration of lactation for Saudi infants during the previous 3 years preceding the survey by Administrative Area

المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

النسبة المئوية لمدة الرضاعة الصرفة

Percentage of lactation period

وسيط الرضاعة باالشهر

Breastfeeding by months
Administrative Areaالمنطقة اإلدارية

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics



 

 
 

 )14-3(Table )3-14( جدول

جملة اناث ذكور

Total Females Males

Al-Riyadh 99.9 100.0 99.8 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 99.7 99.9 99.5 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 100.0 100.0 100.0 المدينة المنورة

Al-Qaseem 99.8 100.0 99.5 القصيــــــــم

Eastern Region 100.0 100.0 100.0 الشــرقيـــــة

Aseer 99.2 98.6 99.7 عســـــــــيـر

Tabouk 100.0 100.0 100.0 تبــــــــــوك

Hail 99.7 100.0 99.4 حــــــــائـل

Northern Borders 100.0 100.0 100.0 الحدود الشمالية

Jazan 96.7 97.8 95.7 جــــــــــــــازان

Najran 100.0 100.0 100.0 نجـــــــــران

Al-Baha 100.0 100.0 100.0 البـاحـــــــة

Al-Jouf 100.0 100.0 100.0 الجـــــــــوف

Total 99.7 99.8 99.6 الجملــة

نسبة الوالدات التي يشرف عليهن أخصائيون صحيون مهرة  حسب المنطقة اإلدارية

Percentage of births attended by skilled health professionals by Administrative Area

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Administrative Area المنطقة االدارية



 

 
 

 )14-4(Table )4-14( جدول

جملة اناث ذكور

Total Females Males

Al-Riyadh 98.9 99.5 98.3 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 98.5 98.4 98.5 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 97.2 98.8 95.3 المدينة المنورة

Al-Qaseem 98.6 98.4 98.7 القصيــــــــم

Eastern Region 98.2 98.5 98.0 الشــرقيـــــة

Aseer 96.8 97.5 96.2 عســـــــــيـر

Tabouk 98.3 99.1 97.6 تبــــــــــوك

Hail 99.0 99.6 98.4 حــــــــائـل

Northern Borders 99.5 99.2 99.7 الحدود الشمالية

Jazan 97.9 98.3 97.5 جــــــــــــــازان

Najran 98.9 98.9 99.0 نجـــــــــران

Al-Baha 97.9 95.8 100.0 البـاحـــــــة

Al-Jouf 97.4 96.6 98.2 الجـــــــــوف

Total 98.3 98.7 98.0 الجملــة

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل والدتهم لدي سلطة مدنية حسب المنطقة اإلدارية

Percentage of children under 5 years of age who were registered with a civil authority by Administrative Area

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

Administrative Area المنطقة االدارية



 

 
 

 )14-5(Table )5-14( جدول

الخصوبة الكلية الخصوبة الكلية خصوبة النساء )15-19سنة(  خصوبة النساء )15-19سنة(

Total fertility Fertility of women (15-19 years) Total fertility Fertility of women (15-19 years)

Al-Riyadh 2.1 9.5 2.5 5.5 الـريــــــاض

Makkah Al-Mokarramah 1.9 10.5 2.2 6.9 مكــة المكـرمـة

Al-Madinah Al-Monawarah 2.0 11.6 2.4 13.4 المدينة المنورة

Al-Qaseem 2.0 2.9 2.4 3.2 القصيــــــــم

Eastern Region 2.0 22.7 2.4 19.8 الشــرقيـــــة

Aseer 2.1 12.2 2.3 15.4 عســـــــــيـر

Tabouk 2.6 17.8 2.9 18.9 تبــــــــــوك

Hail 2.0 22.0 2.3 23.5 حــــــــائـل

Northern Borders 2.0 6.5 2.3 6.8 الحدود الشمالية

Jazan 2.0 88.8 2.1 83.9 جــــــــــــــازان

Najran 2.6 35.9 3.0 38.9 نجـــــــــران

Al-Baha 1.8 65.8 1.9 65.8 البـاحـــــــة

Al-Jouf 3.1 35.8 3.8 44.5 الجـــــــــوف

Total 2.0 11.7 2.4 9.8 الجملــة

 Source: Family Health Survey 2017 _General Authority for Statistics المصدر: مسح صحة األسرة 2017_ الهيئة العامة لإلحصاء

معدالت الخصوبة لإلناث واإلناث السعوديات حسب المنطقة اإلدارية

Rate of total fertility Saudi Female and Female by Administrative Area

جملة اإلناثاإلناث السعوديات

Total Saudi 

Administrative Area المنطقة االدارية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


