


 

 

 

 مويلا نانبل يف ءاسنلاو تايتفلا تايولوأ" لوح ةسارد جئاتنل يذيفنت زجوم يلي اميف

 Statistics Lebanon ltd ةكرش اهب تماق "ةيامحلا ىلا ةجاحلاب ّنهروعش ىدمو

 .داعبأ ةمظنم نم فيلكتب

 

 ءاسنلا ءوجل ىدمو ،مويلا نانبل يف ءاسنلا تايولوأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده

 ىلا تفده امك ،اهيلإ نوأجلي يتلا تاهجلا ديدحتو ،غيلبتلل فنعلل نضرعتي يتاوللا

 .غيلبتلا نع ءاسنلا عانتما بابسأ ةفرعم

 

 ربع يا ،فتاهلا ربع نهب لاصتالا مت دقو ةّباش ةاتفو ةأرمإ 1800 ةساردلا تلمش

 .CATIـلا ةينقت مادختسا

 

 ىلع ةنيعلا تعزوتو ،ةنس 55و 18 نيب ام ةساردلا يف تاكراشملا رامعأ تحوارت

 نمو ةيفاقثلا تايوتسملا فلتخم نم ناكسلا تلمشو ةينانبللا قطانملا فلتخم

 ةفاثكلا عم بسانتي امب نيميقملا ناكسلا ىلع ةنيعلا تعزوت امك .لخدلا تائف فلتخم

 :تلمش ذا ،قطانملا يف ةيناكسلا

 ةينانبل ةّديس/ةاتف 1200 •

 ةيروس ةّديس/ةاتف 400 •

 ةينيطسلف ةّديس/ةاتف 200 •

 



 

  

 ةساردلا جئاتن

: ةيلوألا  



 

 نهتلمش يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا تايولوأ ىلع ةيداصتقالا ةمزألا راثآ تسكعنا

 يف نهتايولوأ زربأ نم ةيامحلا نيمأت يقب ،رمألا اذه نم مغرلا ىلعو نكل ،ةساردلا

 .ةيلاحلا ةلحرملا
 نهضرعت نع نغَّلب يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا ةبسنب ريبكلا ضافخنالا ًادج ًاتفال ناك دقل

 مدعل وه ءاسنلاو تايتفلا ىدل ربكألا هجوتلا نأ نيبت دقو ،فنعلا عاونأ نم عون يأل

 ،بابسأ ةدعل كلذو ،لزنملا جراخ وأ ًايلزنم ناكأ ءاوس ،هل نضرعتي فنع يأ نع غيلبتلا

 مدعو ،عمتجملا ضفر نم فوخلاو ،ةجيتن ىلا لوصولا متيس هنأب ةقثلا مدع اهزربأ

 .دلبلا اهدهشي يتلا فورظلا لظ يفو ،يلاحلا تقولا يف نهل ةيولوأ عوضوملا نوك

 تتأ ةأرملا قوقح تامظنم تاميدقتب قلعتي امب ةفرعملا ةبسن نأ نّيبت دقو اذه

 نم عونلا اذهل صصخملا يلخادلا نمألا ىوقل نخاسلا طخلاب ةفرعملا نم رثكأ ةعفترم

 تاديسلاو تايتفلا فصن يلاوح كانه لازي ال ،كلذ نم مغرلا ىلعو نكل ،ىواكشلا

 .تامدخلا/تاميدقتلا هذهب نفرعي ال ةساردلا نهتلمش يتاوللا

 

  



 

 

  

 :ةلّصفملا جئاتنلا



 

 ةّيولوأ نوكت نأ بجي ءاسنلا ةيامح نأ نانبل يف نيتنثا لصأ نم ةأرما ربتعت .1

 لزنملا جراخ ةيامحلا ىلا ةجاحب ّنهنأ نّدكأ  ّنهنم 94.7% .2

 يه يلاحلا تقولا يف اهتيولوأ نأ ىرت تاينانبل ءاسن 5 لصأ نم ةأرما .3

 "ةيامحلا"

 ام زربأ يه ةيداصتقالا تايدحتلا نأ نربتعي نانبل يف  5 لصأ نم ءاسن 3 .4

   يلاحلا تقولا يف تايتفو ءاسنك نُهَهجاوي

 مل نانبل يف يلزنملا فنعلل نضرعت يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم 96.0% .5

 2021 لالخ فنعلا اذه نع نغِّلبي

 نع نغلبي مل فنعلا عاونأ نم عون يأل نضرعت يتاوللا ءاسن 10 لصأ نم 9 .6

 فنعلا اذه

 ةينمألا تاهجلا ىلا تأجل طقف ةدحاو ،فنعلا نع نغَّلب ءاسن 10 لصأ نم .7

 ةيئاضقلاو

 ةمئاق يف يه ةيداصتقالا تايدحتلا نأ نربتعي تايتفلاو ءاسنلا نم 62.4% .8

 اهنهجاوي يتلا تايدحتلا

 دق نهنأب نبجأ ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم طقف 11.1% .9

 فنع ةيحض َّنك لاح يف نخاسلا طخلاب نلصتي

  يناجلا لعف ةدر نم فوخلا ببسب نغلبي ال ءاسن 5 لصأ نم  2 .10

 يلاحلا عضولا لظ يف ةيولوأ سيل رمألا نأل نغلبي ال ءاسن 10 لصأ نم 1 .11

  دلبلا يف



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جئاتنلا زربأ



 

 عقاولابو يلخادلا نمألا ىوقل نخاسلا طخلاب ةفرعملا ىدم .أ

 :ةأرملا قوقح تامظنم تاميدقتبو يرسألا فنعلل ينوناقلا

 نعمسو قبس ،طقف ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم 17.7% •

 ال نهنم %62.9 نأ ًاملع ،يلخادلا نمألا ىوقل عباتلا 1745 نخاسلا طخلا مقرب

 .مقرلا اذه دوعي ىواكشلا نم عون يأل فرعي

 نوناقلا نأب ةفرعم ىلع ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم 51.8% •

 نبجأ %4.6و همّرجي ال هنأ نربتعا %43.6 لباقم ،يرسألا فنعلا مرجي ينانبللا

 ."فرعأ ال"ـب

 تامظنم نأب نملعي ال ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم 51.9% •

 تايتفلاو ءاسنلا ةدعاسمل ةنخاس طوطخو ةنمآ ءاويإ زكارم اهيدل ةأرملا قوقح

 .ءىراوطلا تالاح يف نانبل يف فنعلا اياحض

 

 :تايدحتلاو تايولوألا .ب

 نهتلمش يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا فصن يلاوحل ةيولوأ "ةيامحلا" لكشت •

 .)%47.9( ةّينانبللا يضارألا ىلع تادوجوملا ةساردلا

 لصأ نم ةأرما ،نهل ةبسنلاب ةيولوأ لكشت نأ بجي"ةيامحلا" تناك اذا امع َنلِئُس امدنع

 ."معن"ـب تباجأ ناتنثا

 يف ءاسنلاو تايتفلا تايولوأ نيب )%18.8( ةيناثلا ةبترملا يف ةيامحلا تّلح •

 .ىلوألا ةبترملا يف )%46.3( لخدلاو ءاذغلا ّلح نأ دعب ،نانبل



 

 نأ نيبت ،نانبل اهدهشي يتلا فورظلا لكو يلاحلا يداصتقالا عضولا نم مغرلا ىلع

 ."ةيامحلا" يه يلاحلا تقولا يف اهتيولوأ نأ ىرت ءاسن 5 لصأ نم ةأرما

 

 تايتفلاو ءاسنلا اههجاوت يتلا تايدحتلا ةمئاق يف تَّلح ةيداصتقالا تايدحتلا •

 ةيسفنلا تايدحتلاو )%22.6( ةيعامتجإلا تايدحتلا اهيلت ،)%62.4( نانبل يف

)11.6%(. 

 

 :هنع غيلبتلاو فنعلل ضرعتلا .ت

 :ماع لكشب فنعلا .1

 عونل نضرعت نهنأ َّنلعأ ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلا وأ تايتفلا نم 12.7% •

 .ماعلا اذه لالخ لقألا ىلع فنعلا عونأ نم

 .نانبل يف تايتفلاو ءاسنلا هل تضرعت يذلا فنعلا عاونأ رثكأ وه يظفللا فنعلا •

 ،فنعلا عاونأ نم عون يأل نضرعت يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم %91.7 ةيبلاغ •

 ىوق ىلا نأجل ،نغلب يتاوللا نم طقف ،%6.25 و ،فنعلا اذه نع نغلبي مل

 تأجل دقف ،ةيبلاغلا امأ ةيئاضقلا ةطلسلا ىلا نأجل %6.25و ،يلخادلا نمألا

 .ةلئاعلا ىلا

 

 نع فنعلل نضرعت يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا عانتما بابسأ تددعت •

 تاناخ 5 نمض بابسألا زربأ عضو نكمملا نمو ،فنعلا اذه نع غيلبتلا

 :ةيساسأ



 

Ø عم لماعتلا وأ )%27.1( ةجيتن ىلا لوصولا ةيناكما نم ءاوس :ةقثلا بايغ 

 )%22.4( نيينعملا لبق نم ةيدجب رمألا

Ø ةلئاعلا ضفرو )%23.3( عمتجملا نم ءاوس :ضفرلل ضرعتلا نم فوخلا 

 )%13.8( رمألل

Ø 14.3( يناجلا لعف ةدر نم فوخلا%( 

Ø 12.4( ةدعاسملا اهنكمي يتلا تاهجلا لوح :ةفرعملا صقن%( 

Ø ىتح راظتنالاو )%11.9( عقاولا لبقتو تاءارجا يأ ذخأ مدع :مالستسإلا 

 )%5.2( نانبل ةرداغم

Ø 11.0( دلبلا يف يلاحلا عضولا ببسب :ةيولوأ سيل رمألا%( 

 

 

 :يلزنملا فنعلا .2

 ىلع نضرعت نهنأ َّنلعأ ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلا وأ تايتفلا نم 9.8% •

 .ماعلا اذه لالخ يلزنملا فنعلا عونأ نم عونل لقألا

 .هل نضرعت يذلا فنعلا عاونأ رثكأ وه يداصتقالا فنعلا •

 فنعلا عاونأ نم عون يأل نضرعت يتوللا ءاسنلاو تايتفلا نم %96.0 ةيبلاغ •

  .لهألا نغّلب %42.9 ةيرثكأو ،فنعلا اذه نع نغِّلبي مل ،يلزنملا

 نع غيلبتلا نع يلزنملا فنعلل نضرعت يتاوللا تايتفلاو ءاسنلا عانتما بابسأ •

 ،قلطملاب فنعلا نع غيلبتلا نع عانتمإلا بابسأ نع ًاريثك فلتخت مل ،فنعلا اذه

  .)%14.7( "لافطألا ةراسخ نم ةيشخلا" وه انه تفاللا نكل



 

 :اهتدهاشم متت يتلا فنعلا تالاح عم لماعتلا .3

 ةاتف وأ ةأرما نفرعي ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم 10.7% •

 .ماعلا اذه لالخ فنعلل تضرعت

 ىوق غيلبت ىلا هجوتلا ًاتفال ناك دقو ،فنعلا اذه نع نغَّلب دق طقف نهنم 6.7% •

 .ةأرملا قوقح تامظنمو  يلخادلا نمألا

 :فنعلل ضرعتلا لاح يف كولسلا .4

 دق نهنأ َّنلعأ ةساردلا نهتلمش يتاوللا ءاسنلاو تايتفلا نم طقف 11.1% •

 .فنع ةيحض َّنك لاح يف نخاسلا طخلاب نلصتي
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