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 ديدشتو يسايسلا لمعلاب ةأرملا ةكراشم لوح تا/نيبخانلا فقاومو ءارآ عالطتسإ .أ
 يسنجلا ءادتعالا مئارج ىلع تابوقعلا
 

 :لمعلا ةيجهنم -١
 لالخ داعبأ ةمظنم نم فيلكتب عالطتسإلا اذه Statistics Lebanon Ltd ةكرش تذفن •

 2022 ناسين رهش

 .ة/بيجم 1750 ةنيعلا تلمش •

 "Probability proportional sampling"يأ PPS ةيجهنمل ًاقفو ةنيعلا رايتخا مت •

 ةنيعلا بولسأب ةبوحصملا مجحلا عم ةبسانتملا ةنيعلا" ىلإ ةيبرعلاب ةمجرتملاو

 ."ةمظتنملا

 روكذلاو ثانإلا نيب يواستلاب تمسقنإو ،ةيباختنالا رئاودلا فلتخم ىلع ةنيعلا تعزوت •
 بهاذملا فلتخم نم تا/نيبيجم تلمش امك ،قوف امو ةنس 21 مهرامعأ غلبت نيذلا
 .ةيعامتجإلا تايوتسملا فلتخم نمو

 .ةيفتاهلا ةلباقملا ةينقت عالطتسإلا اذه يف تلمعتسإ •

 .ىصقأ دحك %2.0 عالطتسإلا اذه يف أطخلا ةبسن غلبت •

 

 .:جئاتنلا- ٢
 مهبازحأ نأ ةيسايس بازحأ ىلإ اومتنا دق اوناك نيذلا تا/نيبخانلا نم ٪84 دقتعي •

  نيسنجلا نيب ةاواسملا زيزعت ىلع لمعت

 ىلع رثؤي ال حشرملا سنج نأ اوربتعا تا/نيبحانلا نم ٪18 نأ نم مغرلا ىلع •
 ببسلل يضاملا يف ةأرمال اًدبأ اوتوصي مل مهنإ ٪54 لاق ،ةيباختنالا مهتارايخ
 .ةأرما ةحشرم ةيأ كانه نكي مل هنأ اولاق ٪67 :يلاتلا

 رثكأ مه )٪32( ةثلاثلا نانبل لبجو )٪34( ىلوألا نانبل لبج ةرئاد يف  تا/نوبخانلا •
 .ةيباختنالا مهتارايخ يف رثؤي حشرملا سنج نأ دقتعي نم



 .ةلبقملا تاباختنالا يف ةأرمال حجرألا ىلع نوتوصيس تا/نيبخانلا نم 89٪ •

 بونجلا ةرئاد يف %14و ةثلاثلا لامشلا ةرئاد يف تا/نيبخانلا نم % 19ربتعي •

 تاباختنا يأ يف ةأرمال اوتوصي نأ قالطإلا ىلع لمتحملا ريغ نم هنأ ىلوالا
 .لبقتسملا يف يرجتس

 ةأرمال حجرألا ىلع نوتوصيس ةثلاثلا نانبل لبج ةرئاد يف تا/نيبخانلا نم  87% •
 .ةيباختنالا رئاودلا عيمج يف ةبسن ىلعأ يهو ،ةلبقملا تاباختنالا يف

 يف ةكراشملا يف نبغري ءاسنلا نم ةليلق ةبسن نأ تا/نيبخانلا نم ٪52 دقتعي •
 .ةيسايسلا ةايحلا

 .يباينلا سلجملا يف تالثمم ريغ نهنأ تابخانلا نم ٪51.9 ةبسن ربتعت •

 .ةيئاسنلا اتوكلا تا/نيبخانلا نم %86 معدي •

 عيمجو دلبلا نوؤشب متهت نأ ةأرملل نكمي هنأ تا/نيبخانلا نم %30 دقتعي •
 )%18( نيسنجلا نيب ةاواسملا ززعي باونلا سلجم يف اهدوجو نأ امك ،هناكس

 يف ةيسايسلا ةحاسلا يف ةأرملا ليثمت نأ تا/نيبخانلا نم طقف % 33 دقتعي •
 .ءاسن مهنم %33 ،ٍفاك نانبل

 واستم لكشب ةأرملا ليثمت مدعل ةيسيئرلا ثالثلا بابسألا ،تا/نيبخانلا بسحب •
 ال ،)٪24( ّنهليثمت نمضت نيناوق دجوت ال ،)٪27( ّنهباختنا متي ال:يه لجرلا عم

 % 20تاباختنالل نحشرتي

 يف بئانلا تابجاوب مايقلا ىلع تارداق ءاسنلا نأ تا/نيبخانلا نم %88 دقتعي •

 .باونلا سلجم

 ةأرملا حشرت نود لوحت دق يتلا ثالثلا ةيسيئرلا تابقعلا ،تا/نيبخانلا بسحب •
 ماظنلا ،)% 29( عمتجملا نم معد دوجو مدع :يه ةيباينلا تاباختنالا يف
 .)%17( لاجملا اذه ىلع لاجرلا ةنميهو )%20( يسايسلا/يفئاطلا

 امدنع نهعمتجم لبق نم نمكاحي ءاسنلا نأ نودقتعي تا/نيبخانلا نم 41% •
  يسايسلا لمعلا يف نكراشي

 .يسايسلا لاجملا يف حاجنلل تاحجرم ءاسنلا نأ تا/نيبخانلا نم ٪95 دقتعي •



 مهأ يه )%15( داجلا لمعلاو ،)%18( ةقثلا ،)%20( قدصلا ،تا/نيبخانلا بسحب •
 ءالؤه دقتعيو ،بعشلا ليثمتل يلاثملا ة/حشرملا اهب عتمتي نأ بجي يتلا تافصلا

 .تافصلا هذهب عتمتت ماع لكشب ةأرملا نأ

 لاجم يف لوخدلا لجأ نم ةأرملا اهكلتمت نأ بجي ةفص مهأ ،تا/نيبخانلا بسحب •
 اهتفئاط يهف ةيمهأ لقألا ةفصلا امأ .)٪45( ةيميداكألا تالهؤملا يه ةسايسلا

42% 

 يف نيسنجلا نيب ةاواسملا قيقحت نكمي هنأ نودقتعي ال تا/نيبخانلا نم 41٪ •
 .نانبل

 ليدعت ديدجلا يباينلا سلجملا تايولوأ نم نوكي نأ بجي هنأب نودقتعي تا/نيبخانلا نم 96٪ •
 ءادتعالا مئارج ىلع تابوقعلا ديدشت ربع ينانبللا تابوقعلا نوناق نم عباسلا لصفلا
 .يسنجلا

 

 

 ةكراشم لوح ةيباينلا تاباختنالل تا/نيحشرملا فقاومو ءارآ عالطتسإ .ب
 .ينانبللا تابوقعلا نوناق نم عباسلا لصفلا ليدعتو ةيسايسلا ءاسنلا
 

 :لمعلا ةيجهنم  -١
 ناسين رهش لالخ  داعبأ ةمظنم نم فيلكتب عالطتسإلا اذه Statistics Lebanon Ltd ةكرش تذفن •

2022.   

 ًة/ًاحشرم 50 ةنيعلا تلمش •

 .ىربك ةيباختنا ةرئاد لك يف دعاقملا ددعل ًاقفو ةنيعلا رايتخا مت •

 .بهاذملا فلتخم نم نيحشرم تلمشو ،ةيباختنالا رئاودلا فلتخم ىلع ةنيعلا تعزوت •

 .ةيفتاهلا ةلباقملا ةينقت عالطتسإلا اذه يف تلمعتسإ •

 

 

 



 :جئاتنلا -٢
 نيلقتسم %26 ،ةنيعم ةعومجم وأ بزحل تا/نيبستنم تا/نيحشرملا نم 42% •

 ةعومجم وا بزح نم نيموعدم مه نيبستنم ريغ مهناب اوباجا نيذلا نم %55.2و
 .ةيعجرم وا

 نم تا/نيموعدملا وأ ةيسايس بازحأ ىلإ تا/نيمتنملا تا/نيحشرملا نم 95٪ •

 تاباختنالا لالخ نيسنجلا نيب ةاواسملا ديؤي مهبزح نأ نودقتعي ةيسايس بازحأ
 .ةيباينلا

 .ءاسنلا نم مه نيسنجلا نيب ةاواسملا ديؤت ةيسايسلا مهبازحأ نإ اولاق نمم 23% •

 ،سانلل ةيباختنالا تارايخلا ىلع رثؤي حشرملا سنج نأ نيحشرملا نم ٪58 دقتعي •
 نم مه اًريثأت هل نأ نودقتعي ال نمم ٪ 90 نأ الإ .ءاسنلا نم مه ءالؤه نم 34٪
 .روكذلا نيحشرملا

 .ةيئاسنلا اتوكلا نوديؤي تا/نيعلطتسملا تا/نيحشرملا نم 64٪ •

 مهنم ٪33 .روكذلا نم مهعيمج ،ًاقباس اوبخُتنا دق اوناك نيحشرملا ءالؤه نم 12% •
 .نيسنجلا نيب ةاواسملاب ةقلعتملا نيناوقلا ليدعت اوحرتقا

 ىلع تابوقعلا ديدشت ربع تابوقعلا نوناق نم عباسلا لصفلا ليدعت بجي هنأ ٪96 دقتعي •
 .مهباختنا مت اذإ اياضقلا هذه ينبتب %92 دهعتو .يسنجلا ءادتعالا مئارج

 

 

 

 

 

 

                  

 


