
ن التبغ قياس معدل انتشار تدخي 

ن : 1جدول  ن والنوع ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية للبالغي  وفقا لحالة التدخي 

ن أناثذكور االجماىلموقف التدخي 
 الوقت الحاىل

ن
19.6241.140.23مدخن تبغ ف

19.0339.950.18   مدخن يوىم
0.591.190.05   مدخن عرضن

,      مدخن عرضن 
ً
0.290.580.03يوىم سابقا

,      مدخن عرضن 
ً
 مطلقا

ً
 مدخنا

ً
0.300.610.03ولم يكن يوما

 الوقت الحاىل
ن
80.3858.8699.77غث  مدخن ف

1.182.110.34   مدخن سابق

0.821.680.05      مدخن يوىم سابق

0.360.430.29      مدخن عرضن سابق
ً
 أبدا

ً
79.2156.7599.43   لم يكن مدخنا



ن التبغ: رصد استهالك تدخي 

مصنعة
التى تلف 

باليد

19.6217.0416.970.072.490.08

41.1435.7935.650.145.170.17

0.230.160.160.000.080.00

10.5110.2110.140.080.230.08

22.4919.8019.740.062.570.12

22.2618.4118.370.053.850.00

15.0412.4812.320.162.400.16

19.5117.9717.900.061.480.06

19.7016.3016.230.073.300.10

15.7312.7212.670.052.910.10

31.6726.0625.910.155.450.15

33.4629.2529.250.004.200.00

25.0020.2420.240.004.760.00

23.4520.7320.610.132.720.00

22.7720.9820.980.001.790.00

16.2514.7314.730.001.300.22

ي : ملحوظة
 من االستهالك اليوىمي والعرضن

ً
.(أقل من يوىمي)يشمل االستهالك الحاىلي كال

 والكريتيك1
ً
.   تشمل السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدويا

2

ين فأكثر3 ي عمر الخامسة والعشر
ن
ن ف ن المجيبي  . بي 

ن : 2جدول  الذين يدخنون حاليا أنواعا  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية للبالغي 

حة مختلفة من منتجات التبغ المدخنة وفقا للنوع خصائص ديمغرافية مقثى

الشيشة

أنواع أخرى من 

التبغ المدخن 

تشمل بايب، )

سيجار أو أنواع 

(2 )(مشابهة

نوع السيجارة

أي منتج 

مدخن من 

منتجات التبغ

أي  نوع من 

تشم)السجائر

ل المصنعة 

(1)والملفوفة 

الخصائص الديموجرافية 

مؤهل متوسط فتن

ثانوية عامة وثانوية أزهرية

44-25

64-45

يقرأ ويكتب وشهادة محو األمية

مؤهل أقل من المتوسط

(تشمل بايب، سيجار أو أنواع مشابهة) 

ً
   عموما

النسبة 

    ذكر

    النوع

أىم

 سنة فأكثر65من 

اإلقامة
حضن

ريف

( سنة فأكثر25)مستوى التعليم

   أنتر

24-15

(السنوات)العمر 

مؤهل جامىع ومؤهل فوق 

الجامىع

مؤهل فوق المتوسط وأقل من 

الجامىع



15-1024-14 5-9 5أقل من 

 25من 
سيجارة فأكثر

12.015.3110.5460.3411.80100

11.815.2710.6160.5111.81100

44.4411.110.0033.3311.11100

5.044.3215.1163.3112.23100

10.054.899.5163.9911.55100

15.556.0510.3755.5112.53100

20.216.3812.7751.069.57100

10.113.3211.0661.4514.06100

13.526.8810.1459.4510.01100

15.587.4710.3956.4910.06100

14.834.787.6658.8513.88100

8.744.3714.2160.6612.02100

19.050.009.5252.3819.05100

11.055.128.0964.4211.32100

7.845.885.8866.6713.73100

14.004.6714.0056.0011.33100

ن1 ي السجائر اليوميي 
ن مدختن  والكريتيك.  بي 

ً
السجائر تشمل السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدويا

ين فأكثر2 ي عمر الخامسة والعشر
ن
ن ف ن المجيبي   ال يتم ذكر مستوى التعليم إال بي 

أىم

يقرأ ويكتب وشهادة محو األمية

مؤهل أقل من المتوسط

مؤهل جامىع ومؤهل فوق الجامىع

مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامىع

مؤهل متوسط فتن

ثانوية عامة وثانوية أزهرية

 سنة فأكثر65من 

اإلقامة
حضن

ريف

2مستوى التعليم   

إناث

العمر

24-15 

44-25 

64-45 

ن  : 3جدول  وفقا لبعض الخصائص  ( سنة فأكثر15)التوزي    ع النستر لمدختن السجائر اليوميي 

الخصائص الديموجرافية
ً
عموما

النوع

ذكور

االجماىل

ي المتوسط لليوم 
ن
1عدد السجائر المدخنة ف



استهالك التبغ غث  المدخن: رصد

ن أناثذكور االجماىلموقف التدخي 

 الوقت الحاىل
ن
1.532.950.26مدخن تبغ ف

1.292.630.08   مدخن يوىم
0.250.320.18   مدخن عرضن

,      مدخن عرضن 
ً
0.040.030.05يوىم سابقا

,      مدخن عرضن 
ً
 مطلقا

ً
 مدخنا

ً
0.210.290.13ولم يكن يوما

 الوقت الحاىل
ن
98.4797.0599.74غث  مدخن ف

1.071.190.96  مدخن سابق

0.080.140.03     مدخن يوىم سابق

0.991.040.94     مدخن عرضن سابق
ً
 أبدا

ً
97.495.8798.78   لم يكن مدخنا

ن : 4جدول  وفقا لحالة استخدام التبغ غث  المدخن  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية للبالغي 

والنوع



التعرض للدخان السلتر: حماية

حة5 - 11الجدول  ن وخصائص ديمغرافية مقثى ل، حسب موقف التدخي  ن ي المثن
ن
 التعرض لدخان التبغ ف

نعموما غث  المدخني 

52.643.5

55.932.3

49.549.5

53.549.1

54.143.7

54.344.3

3727.7

4636.1

57.849.4

57.451.2

58.843.8

58.443.5

53.641.3

52.741.2

42.329.6

35.325.3

 داخل منازلهم بشكل يوىمي أو أسبوعي أو شهري 1
ن  المجيبون الذين ذكروا حدوث التدخي 

مؤهل متوسط فنى

مؤهل فوق المتوسط وأقل من 

مؤهل جامىع ومؤهل فوق الجامىع

( سنة فأكثر25)مستوى التعليم 

أىم

يقرأ ويكتب وشهادة محو األمية

مؤهل أقل من المتوسط

ثانوية عامة وثانوية أزهرية

64-45 

 سنة فأكثر65من 

اإلقامة
حضى

ريف

ذكور

إناث

العمر

24-15 

44-25 

 منازلهم  وفقا لبعض الخصائص
ن
ن لدخان التبع ف النسبة المئوية للمتعرضي 

الخصائص الديموجرافية
ً
عموما

النوع

ل  ن ي المثن
ن
1المجيبون المعرضون لدخان التبغ ف



التعرض للدخان السلتر: حماية

 أماكن العمل وفقا لبعض الخصائص
ن
ن لدخان التبع ف النسبة المئوية للمتعرضي 

نعموما غث  المدخني 

 
ً
73.168عموما

النوع

76.772.1ذكر 

58.458.2أنثر 

(بالسنوات)العمر 

 24-1576.473

 44-2573.969.1

 64-4570.764.4

6584.275

اإلقامة

70.265حضن 

76.571.7ريف 

( سنة فأكثر25)مستوى التعليم 

75.364.1أىم

84.172.9يقرأ ويكتب وشهادة محو األمية 

78.573.2مؤهل أقــــــل مـــــن المتوسط

6861.5أزهرية/ثانوية عامة 

74.770.5مؤهــــل فثن 

73.669.1مؤهــــل فوق المتوسط وأقل من الجامىع 

64.863.1مؤهل جامىع ومؤهل فــوق الجامىع
:مالحظة

الخصائص الديموجرافية

ي اماكن العمل 
ن
1المجيبون المعرضون لدخان التبغ ف

ن وبعض 6 - 11الجدول  ي أماكن العمل ، حسب موقف التدخي 
ن
 التعرض لدخان التبغ ف

الخصائص ديموجرافية

 الماضية30خالل ال 
ً
ي .  يوما

ن
ي مكان مغلق أو ف

ن
 ف
ً
ل والذين يعملون عادة ن ن الذين يعملون خارج المثن ن المجيبي  بي 

ي الهواء الطلق
ن
.مكان مغلق وف



ن: عرض اإلقالع عن التدخي 

ي نصيحة باإلقالع
تلقى

3,2ع .ر.من م

33.124.285.3

33.024.285.2

44.433.3100.0

24.520.178.6

34.418.983.5

 64-4533.731.386.9

33.037.291.4

35.224.385.1

31.424.285.5

32.126.989.2

30.626.387.3

34.428.482.7

33.39.5100.0

33.422.481.9

39.219.680.0

42.022.791.2

ن1 ن الحاليي  ن المدخني  .بي 

.مقدم رعاية صحية. = ع.ر. م2

ن الذين قاموا بزيارة م3 ن الحاليي  ن المدخني   الماضية12خالل ال . ع.ر. بي 
ً
. شهرا

ين فأكثر4 ي عمر الخامسة والعشر
ن
ن ف ن المجيبي  . ال يتم ذكر مستوى التعليم إال بي 

ن وسلوك التماس الرعاية الصحية والمساعدة المتاحة7 - 11الجدول   يتناول بالوصف سلوك اإلقالع عن التدخي 

ات. من مقدم الرعاية الصحية الحظ اختالف المقامات لبعض المؤشر

مؤهل جامىع ومؤهل ف  وق الجامىع

مؤه    ل فوق المتوسط وأقل من الجامىع 

مؤه    ل فتن 

فتن/أزهرية/ثانوية عامة 

مؤهل أق      ل م     ن المتوسط

يقرأ ويكتب وشهادة محو األمية 

أىم

( سنة فأكثر25)مستوى التعليم 

ريف 

حضن 

اإلقامة

65

ن وطلب الرعاية الصحية سلوك اإلقالع عن التدخي 

 المدخنون الحاليون الذين قاموا بمحاولة لإلقالع عن 7 - 11الجدول 

ن وتلقوا مساعدة من مقدم رعاية  صحية خالل ال   12التدخي 
ً
 شهرا

حة الماضية، حسب خصائص ديموجرافية مقثى

القيام 

بمحاولة 

1لإلقالع 

. ع.ر.زيارة م

2,1
الخصائص الديمغرافية

 44-25

 24-15

(بالسنوات)العمر 

أنتر 

 
ً
عموما

النوع

ذكر 



المعلومات المضادة للسجائر: تحذير

حة ى وخصائص ديمغرافية مقثر والتلفزيون، حسب موقف التدخي 
ً
عموما

15-24انثرذكر

 25من

سنة 
ريفحضنفأكثر

54.659.050.452.655.160.050.2

60129.235.822.529.829.133.425.7س  

60251.454.448.448.652.055.747.8س  

61.461.544.454.062.266.657.2

37.637.642.930.738.443.033.3

55.555.544.445.356.659.951.9

52.857.150.452.452.958.348.4

26.934.522.429.726.230.923.6

50.253.648.449.050.654.646.7

ن 1 ن والعرضيي  ن اليوميي  .(أقل من يوىمي) يشمل المدخني 

ن2 ن والذين لم يسبق لهم التدخي  ن السابقي  . يشمل المدخني 

ي الصحف أو8 - 11الجدول 
ن
 يتناول بالوصف المدى الذي الحظ فيه المجيبون المعلومات المضادة للسجائر ف

حة ن وخصائص ديمغرافية مقثر .المجالت والتلفزيون، حسب موقف التدخي 

ي الصحف أو المجالت
ن
ف

ي التلفزيون
ن
ف

1المدخنون الحاليون 

النوع

ي التلفزيون
ن
ف

ي الصحف أو المجالت
ن
ف

ي التلفزيون
ن
ف

ى  2غث  المدخني 

ي الصحف أو المجالت
ن
ف

االقامةالعمر بالسنوات

االماكن

ي الصحف أو المجالت30 مالحظة المعلومات المضادة للسجائر خالل ال 8 - 11الجدول 
ى
 الماضية ف

ً
 يوما

ً
عموما



ي اإلقالع9 - 11الجدول 
ن
 المدخنون الحاليون الذين الحظوا التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر وفكروا ف

ن بسبب تلك التحذيرات خالل ال  حة30عن التدخي   الماضية، حسب خصائص ديموجرافية مقثى
ً
 يوما

ن الحظوا التحذيرات الصحية  ي اإلقالع عن التدخي 
ن
فكروا ف

بسب الملصقات التحذيريةعىل عبوات السجائر

93.439.7

93.439.8

10033.3

96.433.3

93.542.2

92.537.9

93.239

93.538.3

93.440.9

9137

90.835.9

96.539.4

10053.6

94.739.5

88.753.2

94.243.8

ن 1 ن والعرضيي  ن اليوميي  .(أقل من يوىمي) يشمل المدخني 

 الماضية30 خالل ال 2
ً
. يوما

ين فأكثر3 ي عمر الخامسة والعشر
ن
ن ف ن المجيبي  . ال يتم ذكر مستوى التعليم إال بي 

مؤهل متوسط فتن
مؤهل فوق المتوسط وأقل من 

الجامىع
مؤهل جامىع ومؤهل فوق الجامىع

ريف

( سنة فأكثر25)مستوى التعليم
أىم

يقرأ ويكتب وشهادة محو األمية

مؤهل أقل من المتوسط

64-45

 سنة فأكثر65من 

اإلقامة
حضن

ثانوية عامة وثانوية أزهرية

    ذكر
   أنثر

(السنوات)العمر 

24-15

44-25

... الذين 1المدخنون الحاليون 
الخصائص الديموجرافية 

ً
   عموما

النوع



إعالنات السجائر: فرض

ي أماكن متنوعة، حسب خصائص30 مالحظة اإلعالن عن السجائر خالل ال 10 - 11الجدول 
ن
 الماضية ف

ً
 يوما

حة ديمغرافية مقثى

ريفحضنسنة فأكثر 1525-24اناثذكور

وي    ج للسجائر 13.719.38.115.113.414.812.9تمت مالحظة حمالت الثى

.

تمت مالحظة اعالنات 

 
ن
وي    ج ف :الثى

عينات مجانية من - أ

0.40.60.10.30.40.30.4السجائر

السجائر بأسعار - ب

2.23.80.42.32.22.91.7منخفضة

0.20.400.30.20.50كوبونات السجائر- ج 
هدايا مجانية أو - د 

0.40.600.50.30.40.3خصومات خاصة عىل 

مالبس أو أشياء - ـه 

أخرى تحمل شعار 

السجائر أو أسمها 

2.33.60.93.12.13.31.6التجارى

 - و 
ن
تروي    ج للسجائر ف

ن
ون يد األلكثى 11.10.91.50.92.20.1الثر

األماكن

االقامة (بالسنوات)العمر النوع
االجماىل



اقتصاديات: زيادة

 علبة سجائر100 متوسط المبلغ المنفق عىل علبة السجائر وتكلفة ال 11 - 11الجدول 

 كنسبة مئوية من الناتج المحىلي اإلجماىلي للفرد

الجنيهالعملة

العملة المحلية

17.6 سيجارة مصنعة20متوسط المبلغ المنفق عىل 

(٪)اإلجماىلي 

 علبة سجائر مصنعة كنسبة مئوية 100تكلفة ال 

من الناتج المحىلي اإلجماىلي للفرد


