
       
 

 
 
 
 
 

 

 " 2018/   9/    12امل افة           االربعةاا    صدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامةة ااحصاةاا المة     أ 

 ما يلى: امن أهم املؤشرات  " 2017صاالت الرباتست  اأصكا  االفالس عا   صاااحالنشرة السن ية 

  صاالت الرباتست : •

قممتةةة   بلةةةد عةةةد  صةةةاالت الرباتسةةةت  الةةة   فعةةة    –

 9226مقابةةةةةةة   2017صالةةةةةةةة عةةةةةةةا    6560

 2666بإخنفةةةةةاه قةةةةةدر    2016صالةةةةةة عةةةةةا   

 . ٪28.9صالة بنسب  

بلغةةةةةة  قمةةةةةم  الدين حلاالت الرباتستةةةةةةةةةةةةةة    -

 2016ةا  ملم ن جنم  عةةةةةةةةةةةةةةةةة  81.3مقابةةةةةةةةةةةةة    2017ملم ن جنم  عا   56.9التى  فعةةةةةةةةةةة  قممت  

 .  ٪30ملمة ن جنم  بنسب   24.4بإخنفاه قدر  

  2016صالةةةة عةةةا    32850مقابةةة   2017صالةةةة عةةةا    19935بلةةةد عةةةد  صةةةاالت براتسةةةت  عةةةد  الةةةدف        -

 . ٪39.3صالةة بنسب   12915باخنفاه قدر  

 765.2مقابةةةة   2017ملمةةةة ن جنمةةةة  عةةةةا   717.6بلغةةةة  قممةةةة  الةةةةدين حلةةةةاالت براتسةةةةت  عةةةةد  الةةةةدف   -

 . ٪6.2ملم ن جنم  بنسب   47.6بإخنفاه قدر   2016ن جنم  عا  ملم 

عد  احلاالت لرباتةةةةستةةةةةة   فع  قمةةةةمتة  صمث  من صمث جاات حمةةةةةةةةةةةةةةةةافظةةةةةة القاهةةةةةرة فةى املركز األال -

ثم حمافظة   ٪12.2صال  بنسب   802، تلمها حمةافظة  املن فم  صمث بلد عد ها ٪18.8صال  بنسب   1234بلد عد ها 

 .%8.3بنسب  صال    543أسم ط صمث بلد عد ها 

 2017إخنةفةةاه فةةي عةةد  صاالت الرباتست  عا   ٪ 9.28

 



جةةةاات حمافظةةةة القةةةاهرة فةةةى املركةةةةز األال مةةةن صمةةةث قممةةة  الةةةدين لرباتسةةةت   فعةةةة  قممتةةة  صمةةةث بلغةةة      - 

 5.9، تلمهةةةا حمافظةةةةة املن فمةةة  صمةةةث بلغةةة  قممتةةةةةةها      ٪23.6ملمةةة ن جنمةةة  بنسةةةب     13.4قممتةةةةةةها  

ملمةةة ن جنمةةة  بنسةةةب   5.6، ثةةةم حمافظةةةة بةةةث سةةة يي صمةةةث بلغةةة  قممتةةةةةةها  ٪10.4بنسةةةب   ملمةةة ن جنمةةة 

 من إمجاىل قممةة الةدين.  ٪ 9.8

بلةةد عةةد ها   جةةاات حمافظةةة القةةاهرة فةةى املركةةز األال مةةن صمةةث عةةد  احلةةاالت لرباتسةةت  عةةد  الةةدف  صمةةث              -

ثةةةةةم   ٪ 14.1  صالةةةةةة بنسةةةةةب  2807، تلمهةةةةةا حمافةةةةةةةةةظة الةةةةةب  ة   ٪15.9صالةةةةةة بنسةةةةةب    3162

 من امجاىل عد  احلاالت . ٪7.4صالة بنسب   1479بلد عد ها حمافظة اجلمزة صمث 

جةةةاات حمافظةةةة اجلمةةةزة فةةةى املركةةةز األال مةةةن صمةةةث قممةةة  الةةةدين لرباتسةةةت  عةةةد  الةةةدف  صمةةةث بلغةةة             -

، تلمهةةةةا حمافظةةةةةة القةةةةاهرة صمةةةةث بلغةةةة  قممتةةةةةةةها   ٪64.1ملمةةةة ن جنمةةةة  بنسةةةةب    459.8قممتةةةةةةةها  

ملمةةة ن جنمةةة    35.5، ثةةةم حمافظةةةة السةةة يت صمةةةث بلغةةة  قممتةةةةةةها     ٪5.5ملمةةة ن جنمةةة  بنسةةةب     39.7

 من إمجاىل قممةة الةدين.  ٪ 4.9بنسب  

 :السةةةفحا •
 

 2016صةةةةاالت عةةةةا   2مقابةةةةة  2017صالةةةة  عةةةةا  1بلةةةةد عةةةةد  صةةةةاالت أصكةةةةا  إشةةةةهار احفةةةةالس    -

 .  ٪50صال  بنسب   1بإخنفاه قةةةةدر  

ملمةةةة ن  93.9مقابةةةة   2017ملمةةةة ن جنمةةةة  عةةةةا   0.2ألصكةةةةا  إشةةةةهار االفةةةةالس  بلغةةةة  قممةةةة  الةةةةدين  -

 .٪99.8ملم ن جنم  بنسب   93.7بإخنفاه قةةةةدر   2016جنم  عا  
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