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Lebanese Republic الجمهورية اللبنانية
Presidency of Council of Ministers رئاسة مجلس الوزراء
Central Administration of Statistics إدارة اإلحصاء المركزي

Reference month December 2007 2007شهر االساس كانون االول 

 Inflation between 

MARCH 2012 and 

FEBRUARY 2012

MARCH 2012 Index
FEBRUARY 2012 

Index
Weights

تضخم األسعار بين شهري آذار 

2012 وشباط  2012
2012مؤشر آذار  2012مؤشر شباط  التثقيالت

Food and non-alcoholic beverages 0.8% 134.5 133.5 19.9 المواد الغذائية  والمشروبات غيرالروحية

Alcoholic beverages, tobacco 0.3% 121.1 120.7 2.1 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

Clothing and footwear 0.5% 119.5 118.8 6.2 األلبسة  واألحذية

Housing water,electricity,gas and other 

fuels 25.7 مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

    Housing 0.0% 111.2 111.2 16.2     مسكن
    Water,electricity,gas and other fuels 0.6% 114.4 113.8 9.5     ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

Furnishings, household equipment and 

routine household maintenance 0.3% 111.2 110.9 3.9 أثاث وتجهيزات منزلية  وصيانة مستمرة للمنزل

Health 0.1% 106.7 106.6 6.8 الصحة

Transportation 3.2% 130.3 126.3 12.3  النقل

Communication 0.0% 86.3 86.3 4.8 اإلتصاالت

Recreation,amusement, and culture 0.1% 111.7 111.6 3.7 اإلستجمام والتسلية والثقافة

Education 0.0% 130.9 130.9 7.7 التعليم

Restaurant & hotels 0.2% 145.8 145.5 2.7 مطاعم و فنادق

Miscellaneous goods & services 0.1% 111.0 110.9 4.2 سلع وخدمات متفرقة

Consumer price index 0.7% 119.4 118.6 100.0 الرقم القياسي ألسعار اإلستهالك

10000على 1ان رقم مؤشر األسعار مدور على حد 

Expenditure Divisions أبواب االنفاق
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Lebanese Republic الجمهورية اللبنانية
Presidency of Council of Ministers رئاسة مجلس الوزراء
Central Administration of Statistics إدارة اإلحصاء المركزي

Reference month December 2007 2007شهر االساس كانون االول 

 Inflation between 

MARCH 2012 and 

MARCH 2011

MARCH 2012 

Index

MARCH 2011 

Index
Weights

تضخم األسعار بين شهري آذار  

2011 وآذار 2012
2012مؤشر آذار  2011مؤشر آذار  التثقيالت

Food and non-alcoholic beverages 6.3% 134.5 126.6 19.9 المواد الغذائية  والمشروبات غيرالروحية

Alcoholic beverages, tobacco 11.3% 121.1 108.8 2.1 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

Clothing and footwear 2.7% 119.5 116.3 6.2 األلبسة  واألحذية

Housing water,electricity,gas and other 

fuels 25.7 مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

    Housing 0.0% 111.2 111.2 16.2     مسكن
    Water,electricity,gas and other fuels 2.9% 114.4 111.2 9.5     ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

Furnishings, household equipment and 

routine household maintenance 2.2% 111.2 108.8 3.9 أثاث وتجهيزات منزلية  وصيانة مستمرة للمنزل

Health 2.3% 106.7 104.3 6.8 الصحة

Transportation 6.6% 130.3 122.3 12.3  النقل

Communication 0.0% 86.3 86.3 4.8 اإلتصاالت

Recreation,amusement, and culture 5.2% 111.7 106.2 3.7 اإلستجمام والتسلية والثقافة

Education 7.5% 130.9 121.7 7.7 التعليم

Restaurant & hotels 4.7% 145.8 139.2 2.7 مطاعم و فنادق

Miscellaneous goods & services 3.1% 111.0 107.6 4.2 سلع وخدمات متفرقة

Consumer price index 4.0% 119.4 114.9 100.0 الرقم القياسي ألسعار اإلستهالك

10000على 1ان رقم مؤشر األسعار مدور على حد 

Expenditure Divisions أبواب االنفاق
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 0210 ذارآ الرقم القياسي السعار االستهالك في لبنان لشهر

 

عن شهر االساس  19.4وقدره % ارتفاعا   1011ذارآسجل الرقم القياسي السعار االستهالك في لبنان لشهر  .1

 1002كانون االول 

 4% وقدره ارتفاعا   1011ذارآو  1011ذارآسجل مستوى تضخم االسعار بين  .1

 0.2وقدره % ارتفاعا   1011 شباطو   1011آذار بين شهريخم االسعار سجل مستوى تض .3

 

 cas.gov.lbwww.يمكن مراجعة االرقام القياسية السابقة على صفحة االنترنت الخاصة باالدارة على 

 

 

http://www.cas.gov.lb/
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 تطور مستوى االسعار بحسب بنود االنفاق

 

، مع 0.8سجل مستوى اسعار هذا البند ارتفاعا  وقدره %: الروحيةالمواد الغذائية والمشروبات غير  .1

 2008منذ بداية سنة  34.5االشارة الى ان مستوى اسعار المواد الغذائية قد ارتفع بنسبة %

  0.3وقدره % ا  رتفاعاسجل مستوى اسعار هذا البند خالل هذا الشهر  :المشروبات الروحية والتبغ والتنباك .0

 0.5وقدره % ارتفاعا  خالل هذا الشهر  سجل مستوى اسعار هذا البند :االلبسة واالحذية. .3

  المسكن والماء والكهرباء والمحروقات .4

 1100تقوم ادارة االحصاء المركزي بدراسة سنوية عن االيجارات تشمل عينة من اكثر  المسكن: -أ 

 مسكن موزعة على االراضي اللبنانية 

 1011 باطشو   1011ذارآ يبين شهر  0.6بنسبة % ا  رتفاعاسجلت  الماء والكهرباء والمحروقات -ب 

 .2008منذ بداية عام  14.4نسبته % رتفاعا  او 

 0.3سجل مستوى اسعار هذا البند ارتفاعا  وقدره % االثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل .5

 .1008منذ بداية العام  11.1وارتفاعا  نسبته %

 .1008عن بداية سنة  6.2ارتفاعا  نسبته %و   0.1وقدره % ا  رتفاعاسجل مستوى اسعار هذا البند  الصحة .6

 30.3%وارتفاعا  نسبته  خالل هذا الشهر 3.1بنسبة % ا  رتفاعاسجل مستوى األسعار في هذا البند  النقل .7

 .1008منذ بداية العام 

 هذا الشهر.ثباتا  خالل هذا البند في سعار ألسجل مستوى ا االتصاالت .8

 خالل هذا الشهر 0.1وقدره % ارتفاعا  هذا البند في سعار ألسجل مستوى ا االستجمام والتسلية والثقافة .9

 1008منذ بداية العام  11.2وارتفاعا  نسبته %

عن بداية سنة  30.9% نسبتهوارتفاعا   ثباتا  خالل هذا الشهرهذا البند في سعار ألسجل مستوى االتعليم  .10

1008. 
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 1011ذارآ خالل شهر 0.1وقدره % رتفاعا  افي هذا البند  سعارألسجل مستوى ا عم والفنادقالمطا  .11

 .1008منذ بداية العام  45.8%اعا  بنسبة وارتف

 1011ذارآخالل شهر  0.1وقدره % رتفاعا  اهذا البند في سجل مستوى األسعار  سلع وخدمات متفرقة .11

 .1008منذ بداية العام  11وارتفاعا  بنسبة %
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 لمحة موجزة عن الرقم القياسي الشهري السعار االستهالك في لبنان

 

اإلستيالك فيو يعطي الصورة االجمالية عن تطّور  ألسعار القياسي الرقمتصدر ادارة االحصاء المركزي شيرّيًا 

ادي عبر قياس ويستخدم في تحميل االداء االقتصالمبنانية  اسعار السمع والخدمات المستيمكة من قبل االسر المعيشية

 .االخرى التضخم عمى مستوى معيشة االفراد واالسر المعيشية وغيرىا من المؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية

 

سمسمة زمنية ألسعار اإلستيالك صممت خصيصًا لقياس تضخم  23يتألف الرقم القياسي ألسعار اإلستيالك من 

 عيشية من شير الى شير ومن سنة الى سنة.اسعار سمع اإلستيالك كافة المشتراة من قبل االسر الم

 

مجموعة محددة من السمع والخدمات  وجود ان الطريقة االسيل لفيم الرقم القياسي ألسعار اإلستيالك ىي في تّصور

تشترى في كل شير. ومن شير الى  التي النموذجية التي تستيمكيا االسر المعيشية المبنانية تسمى "سمة اإلستيالك"

لمبمغ المدفوع لشراء ىذه السمة بحسب تغير اسعار االصناف التي تؤلفيا. وميمة الرقم القياسي ألسعار شير يختمف ا

 اإلستيالك ىو قياس التغّير النسبي في المبمغ المدفوع لشراء ىذه السمة. 

 

 تتكون سمة اإلستيالك من اصناف سمع وخدمات مبوبة بحسب بنود االنفاق عمى الشكل التالي: 

والمياه المعدنية الخضار والفواكة والمحوم الخبز والحبوب و  : وتضمغذائية والمشروبات غير الروحيةالمواد ال .2

 والمشروبات الغازية والعصير

 وتضم النبيذ والعرق والويسكي والتبغ والتنباك المشروبات الروحية والتبغ والتنباك  .3

والنساء واالطفال مع االخذ بعين االعتبار  لمرجالعمى انواعيا  واالحذية وتضم المالبس االلبسة واالحذية  .4

 بحسب الفصول  واالحذية تغير انواع المالبس

ويضم االيجارات ولوازم اعمال صيانة كالطرش والدىان واعمال  المسكن والماء والكهرباء والمحروقات .5

 كاز ومازوت التدفئةوالغاز المنزلي وال واشتراكات المياه والكيرباء من الدولة ومن المولدات الخاصة كرةسمال
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وتضم االثاث عمى انواعو والتجييزات المنزلية  االثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة لممنزل .6

 كاالدوات الكيربائية واالواني الزجاجية ومواد التنظيف

 حاليل الطبية وصور االشعةتوتضم الدواء والخدمات الطبية كمعاينة الطبيب وال الصحة .7

 والنقل الجوي يارات العمومية والباصاتلسواصالح السيارات والنقل با لسيارات والوقود كالبنزينويضم ا النقل .8

واسعار  وخدمات البريد العادي والسريع خدمات االتصاالت كالتمفون الثابث والخمويوتضم  االتصاالت .9

 التمفونات العادية والخموية

ماتو موالخارجية والسينما والمسارح والكمبيوتر ومت الرحالت الداخميةوتضم  االستجمام والتسمية والثقافة .:

 عمى انواعيا من مدرسية وادبية وعممية ومجالت وصحف. والكتب

 الخاص لممستويات كافة بما فييا التعميم الميني عوتضم االقساط التعميمية في القطا  التعميم .21

مبيت لسعار اناك والمطاعم المتخصصة وأكوالت في المطاعم كالسأسعار المأوتضم  المطاعم والفنادق ،  .22

 في الفنادق 

سنان وخدمات شخصية كالعطورات ومعجون تنظيف األوتضم سمع العناية ال سمع وخدمات متفرقة،  .23

  وخدمات التأمين.تصفيف الشعر والماكياج 

 

سر فعمي لألستيالك التمثيميا لإل اً يضستيالك ال تقتصر فقط عمى عدد األصناف بل تشمل أان شمولية سمة اإل

 تحرصالمعيشية بفئاتيا اإلقتصادية واإلجتماعية وتوزعيا عمى المناطق الجغرافية كافة عمى حد سواء. ليذا السبب 

 سعار السمع والخدمات من كل المناطق المبنانية.اء المركزي عمى جمع عدد كبير من أحصإدارة اإل

 

ًً ختتطمب قراءة الرقم القياسي ألس معينين يسميان سنة  ختيار سنة أو شيراصًا. ففي البداية يتم إعار اإلستيالك تأنيًا

سعار في السمة و تتم من بعدىا مقارنة أسعار السمع والخدمات الداخمة األساس أو المرجعية، تجمع فييا أ أو شير

 ساس.مع والخدمات المجموعة شيريًا مع أسعار ىذه السمة األالس
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. أي انو لم 211معاداًل ال ولى أو في سنة أو شير األساس يكون الرقم القياسي ألسعار اإلستيالك في المرحمة األ

رقام الرقم القياسي ألسعار اإلستيالك باألسعار بالنسبة ليذه الفترة. أما في المراحل التالية فتستعرض أ ي تغيريحدث أ

س. عمى سبيل المثال، اذا كان الرقم القياسي ألسعار سعار سنة األساغير المئوي لألسعار بالنسبة الى أبحسب الت

جمالية بنسبة ىو التالي: إن األسعار قد ارتفعت بصورة إ ذلك فتفسيرلسنة أو شير ما  23428اإلستيالك يساوي 

ذا كان الرقم القياسي ألسعار 3428( (123.7-100 % ليذه السنة أو ليذا الشير مقارنة مع سنة أو شير األساس. وا 

-211جمالية بنسبة )أن األسعار قد سجمت إنخفاضًا بصورة إ ذلك فتفسير 724:يالك لسنة أو شير ما يساوي اإلست

كبر من مئة تعتبر ة أو شير األساس. وبالتالي كل األرقام القياسية التي ىي أ% مقارنة مع سن428( 428=724:

أقل من مئة تعتبر  رقام القياسية التي ىياأللنسبة الى سنة أو شير األساس و زيادة في المستوى العام لألسعار با

 نخفاضًا في مستوى األسعار.إ

 

ستيالك ال تقيس المستوى العام لألسعار ككمية بل تقيس نسبة تجدر اإلشارة إلى أن األرقام القياسية ألسعار اإل

لمبنانية التي صرفت بالفعل رقام القياسية ألسعار اإلستيالك كمية الميرات افي السعر. بمعنى آخر ال تقيس األ التغير

والرقم القياسي  24321اذا كان الرقم القياسي ألسعار التعميم  أيعمى سمعة ما أو بند من بنود االنفاق المختمفة. 

ا فيذا ال يعني ان المواصالت ىي أغمى من التعميم أو أن اإلنفاق عمى لشير م 25624ألسعار المواصالت 

ل أن أسعار المواصالت قد إرتفعت بنسبة أكبر من مى التعميم. بل صحيح القو نفاق عالمواصالت ىو أكبر من اإل

  سعار التعميم.أ
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صذٚي ِماسٔت دساست اٌشلُ اٌم١اسٟ ألسؼاس االسخٙالن فٟ اداسة االحظاء اٌّشوضٞ ِغ دساست حشوت االسؼاس 

 فٟ ٚصاسة االلخظاد

 وسارة االقتصاد والتجارة ادارة االحصاء المزكشي
 طٕف ِٛصػت 11500سٍت اٌسٍغ ٚاٌخذِاث حخأٌف ِٓ 

 بٕذ بحسب حظ١ٕف االسخٙالن اٌفشدٞ وّا 12ػٍٝ 

اطذسحٗ االُِ اٌّخحذة، اضافت اٌٝ ِظادلت طٕذٚق إٌمذ 
ػٍٝ ٘زا اٌّؤشش اٌزٞ حظذسٖ اداسة  (metac )اٌذٌٟٚ

 .االحظاء اٌّشوضٞ  

 650سٍت اٌسٍغ اٌغزائ١ت ٚاالسخٙالو١ت حخأٌف ِٓ 

 .طٕفًا ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١ت ٚاالسخٙالو١ت إٌّض١ٌت

سٍت اٌسٍغ ٚاٌخذِاث حشًّ اٌّٛاد اٌغزائ١ت ٚاٌّششٚباث 
غ١ش اٌشٚح١ت ٚاٌشٚح١ت ٚاٌخبغ ٚاٌخٕبان ٚاالٌبست 

ٚاالحز٠ت ٚاٌّسىٓ ٚاٌّاء ٚاٌىٙشباء ٚاٌّحشٚلاث 
ٚاالراد ٚاٌخض١ٙضاث إٌّض١ٌت ٚاٌظ١أت اٌّسخّشة 
ٌٍّٕضي ٚاٌظحت ٚإٌمً ٚاالحظاالث ٚاالسخضّاَ 

ٚاٌخس١ٍت ٚاٌزمافت ٚاٌخؼ١ٍُ ٚاٌّغاػُ ٚاٌفٕادق 
 .ِٚخفشلاث

سٍت اٌسٍغ اٌغزائ١ت ٚاالسخٙالو١ت حشًّ فمظ ِٛاد 
غزائ١ت ِٚششٚباث ِٚٛاد االسخٙالن اٌشخظٟ 

بذْٚ اٌخبغ ٚاٌخٕبان ٚاالٌبست ٚاالحز٠ت )ٚإٌّضٌٟ 
ٚاٌّسىٓ ٚاٌّاء ٚاٌىٙشباء ٚاٌّحشٚلاث ٚاالراد 
ٚاٌخض١ٙضاث إٌّض١ٌت ٚاٌظ١أت اٌّسخّشة ٌٍّٕضي 

ٚاٌظحت ٚإٌمً ٚاالحظاالث ٚاالسخضّاَ ٚاٌخس١ٍت 
 .(ٚاٌزمافت ٚاٌخؼ١ٍُ ٚاٌّغاػُ ٚاٌفٕادق

واٌخضاس ٚاٌفاوٙت " ٚح١شة صّغ االسؼاس اسبٛػ١ا
.... واٌّٛاد اٌغزائ١ت اٌّؼٍباث " شٙش٠ا, ... ٚاٌّحشٚلاث  

ٚٔظف ,  ...واالدٚاث اٌىٙشبائ١ت ٚاٌّفشٚشاث " فظ١ٍا, 
 ...واٌّذاسط " ٚس٠ٕٛا, .... س٠ٕٛت واٌس١اساث ٚاال٠ضاساث

 سٍؼت غزائ١ت،  60ٚح١شة صّغ االسؼاس اسبٛػ١ًا  ٌـ 

ٚ شٙش٠ًا ٌسٍت اٌسٍغ اٌغزائ١ت ٚاالسخٙالو١ت اٌّؤٌفت 

 . طٕفًا650ِٓ 

 30صّغ االسؼاس بٛاسغت فش٠ك ِؤٌف ِٓ حٛاٌٟ 

ِحمك ِٚشالب ١ِذأٟ  رُ ٠خُ حذل١مٙا فٟ االداسة  ػٍٝ 
اٌىّب١ٛحش بٛاسغت بشاِش خاطت ٚفش٠ك ِخخض ٚرٌه 

 .ٌضبظ اٌضٛدة

صّغ االسؼاس بٛاسغت ِشالبٟ حّا٠ت اٌّسخٍٙه فٟ 
 ٔمغت ب١غ إضافت إٌٝ صّغ أسؼاس 43أوزش ِٓ 

حٛاٌٟ )اٌسٛبشِاسوج اٌخٟ ٠خُ حذل١ك ػ١ٕت ػشٛائ١ت 
٠ٚخُ إدخاي . بٛاسغت ِشالبٟ اٌٛصاسة" ١ِذا١ٔا (30%

اٌّؼٍِٛاث ػٍٝ اٌىِٛب١ٛحش فٟ بشٔاِش خاص ٚحذل١مٙا 
 .ٚاطذاس إٌخائش

" حظذس االداسة اٌشلُ اٌم١اسٟ ألسؼاس االسخٙالن شٙش٠ا
ح١ذ ٠خُ ححذ٠ذ حغٛس ِسخٜٛ االسؼاس ػٍٝ اٌظؼ١ذ 

 ٌٍحفاػ ػٍٝ اسُ ٌٕماط اٌب١غاٌٛعٕٟ  ِٓ دْٚ روش اٞ 
ٚحؼخّذ لاػذة اٌّخٛسظ , اٌسش٠ت حسب لأْٛ أشاء االداسة

 ٚحزم١الث بٕٛد االٔفاق geometric laspeyres(إٌٙذسٟ

  2004ٌٍؼاَ 

٠ظذس اٌّىخب اٌفٕٟ ٌس١است األسؼاس فٟ ٚصاسة 
االلخظاد ٚاٌخضاسة ػذة حماس٠ش ِٓ ب١ٕٙا حماس٠ش ػٓ 
حشوت أسؼاس اٌسٍت اٌغزائ١ت ٚاالسخٙالو١ت ِٚماسٔخٙا 

وهذه التقاريز ال تمثل مؤشز الزقم . باألسؼاس اٌؼا١ٌّت
 ٚال ِضاي ٌّماسٔخٙا ِغ القياسي ألسعار االستهالك

 .ِؤشش االحظاء اٌّشوضٞ

ِٛصػت  نقطة بيع ٠1700شًّ ِؤشش االسؼاس حٛاٌٟ 

:  ٔٛع ِزاًل 157ػٍٝ وافت اٌّحافظاث ٚااللض١ت ٟٚ٘

ٍِحّت، ِحالث , ِظبغت, حؼا١ٔٚاث, سٛبشِاسوج
, فشْ, باح١سشٞ, احز٠ت,  اٌبست, خضاسٚفاوٙت، دصاس

ادٚاث , الّشت, وا١ٌشٞ, ػظ١ش, ِسّىت, ِحّظت
,  ِذسست, ِسخشفٝ, صصاص١اث, خشضٛاث, وٙشبائ١ت

 ....اٌخ

 سٛبش ِاسوج ٚحؼا١ٔٚت ٠25شًّ صّغ االسؼاس 

 ِحً خضاس ٚفٛاوٗ ٍِٚحّت فٟ 40ٚأوزش ِٓ 

 .ِخخٍف اٌّحافظاث اٌٍبٕا١ٔت
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