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   قبل أن أبدأ كلمتً، ال بّد من التوّجه بالشكر والتحٌة إلى دولة رئٌس مجلس الوزراء األستاذ 

تّمام سالم لدعوته ورعاٌته لهذا اللقاء االحصائً ولو تعّذر علٌه الحضور شخصٌاً نظراً لمسار 

جلسات نٌل الثقة، وهً بادرة تعّبر عن إٌمانه بأهمٌة العمل االحصائً فً اتخاذ القرارات على 

المستوى الوطنً ودعم وتقدٌر دولته لدور إدارة االحصاء المركزي التً تعُد بالمقابل بتعزٌز 

ونرحب بالوزٌرة القاضٌة ألٌس شبطٌنً  و . هذا الدور عبر مزٌد من العمل والجهد واالنجازات

  . نشكر حضورها لتمثٌل دولة الرئٌس فً هذا اللقاء

 وٌأتً هذا 2014    نجتمع الٌوم الطالق الرقم القٌاسً ألسعار االستهالك بحلّته الجدٌدة لعام 

 كل  اللقاء، كما جرت العادة بعد كل دراسة احصائٌة تنشرها ادارة االحصاء المركزي، الطالع

لمبدأ الشفافٌة الذي تعتمده االدارة فً " المعنٌٌن على المنهجٌة واالسالٌب المعتمدة وذلك استنادا

اعمالها، وهً فً كّل هذه األعمال تلتزم بالمبادئ األساسٌة لإلحصاءات الرسمٌة التً وضعتها 

األمم المتحدة والتً تؤّمن جودة البٌانات واالحصاءات وانسجامها مع المعاٌٌر الدولٌة التً تتٌح 

.  مقارنتها على الصعٌد الدولً

 هو استمرارٌة 2014   فً البداٌة اّود ان اشٌر الى ان الرقم القٌاسً ألسعار االستهالك لعام 

 الذي أطلقته االدارة من على هذا المنبر بالذات، 2008للرقم القٌاسً ألسعار االستهالك لعام 

والذي أنجز بدعم فنً وتقنً من المكتب االقلٌمً للمساعدة الفنٌة فً الشرق االوسط 

METAC  ًوها نحن الٌوم فً صدد تطوٌره بمساعدة تقنٌة من صندوق النقد الدولً اٌضا ، .

ٌّد براٌن - وهنا أتقّدم بالشكر إلى صندوق النقد الدولً  مكتب واشنطن وبخاصة إلى الخبٌر الس

 الذي رافق عملٌة تحدٌث وتطوٌر الرقم القٌاسً عبر عدد من BRIAN GRAFغراف 

الزٌارات االستشارٌة والمواكبة الفنٌة كما أشكر المكتب االقلٌمً للمساعدة الفنٌة  

METACٌّد محّمد الحاج . بشخص المنّسق الس

  

فً اي    ان الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك هو من المؤشرات اإلقتصادٌة وااإلجتماعٌة المهمة

فهو ٌعطً الصورة االجمالٌة عن تطّور اسعار السلع والخدمات المستهلكة من قبل االسر . بلد

وٌستخدم الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك فً تحلٌل االداء االقتصادي عبر قٌاس . المعٌشٌة

التضخم على مستوى معٌشة االفراد واالسر المعٌشٌة وغٌرها من المؤشرات اإلقتصادٌة 

 .واإلجتماعٌة

  بدأت ادارة االحصاء المركزي بإصدار الرقم القٌاسً السعار االستهالك بصورة فصلٌة منذ 

:  إلى تطوٌره  على مستوٌات عّدة اهمها2007وقد عمدت فً العام . 1999العام 
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  الدراسة الوطنٌة الحوال "تحدٌث االوزان المستعملة فً احتساب المؤشر بناًء على

 "2005 و2004المعٌشة ومٌزانٌة االسرة فً لبنان عامً 

 التوسع فً عملٌة جمع األسعار من بٌروت وضواحٌها إلى كامل األراضً اللبنانٌة 

  إصدار المؤشر بشكل شهري بعد بناء برنامج معلوماتً خاص الدخال االسعار وتدقٌقها

 .واصدار النتائج  وذلك بقدرات االدارة الذاتٌة

 

 التً انجزتها 2005 و2004 تمت مراجعة نتائج دراسة مٌزانٌة االسر لعام 2007  إذاً فً سنة 

االدارة وبناًء علٌها حددت اصناف السلع والخدمات الداخلة فً سلة االستهالك الثابتة التً على 

لهذا الغرض انجزت االدارة مسوحاً مٌدانٌة . اساسها ٌحتسب الرقم القٌاسً السعار االستهالك

على جمٌع االراضً اللبنانٌة استعملت فٌها استمارات خاصة طورتها لهذه الغاٌة جمعت فٌها 

نتج عن هذه الدراسة عٌنة من السلع . مواصفات السلع الموجودة فً السوق المحلً اللبنانً

والخدمات كونت سلة االستهالك الخاصة بالرقم القٌاسً السعار االستهالك الجدٌد مع االخذ 

.  بعٌن االعتبار السلع والخدمات التً كانت ضمن سلّة االستهالك القدٌمة

 التً تّمت بتموٌل من 2012-2011   أّما الٌوم، فبعد تنفٌذ دراسة مٌزانٌة األسرة الجدٌدة لعام 

البنك الدولً والتً ٌركن إلٌها عادة الستخراج سلّة االستهالك وتحدٌث األوزان العائدة لكل 

مجموعة من السلع والخدمات إضافة إلى احتساب خط جدٌد للفقر ، وتلبًٌة الحتٌاجات 

المستخدمٌن، تقوم االدارة بإطالق مؤشر أسعار االستهالك بحلّة جدٌدة وقد تّم تطوٌره على أكثر 

: من صعٌد نذكر منها

  تحدٌث األوزان المستخدمة الحتساب المؤشر استناداً إلى دراسة مٌزانٌة األسرة لعام

2011-2012. 

 أو المحافظات ما سٌسمح بمقارنة أنماط االنفاق بٌن   نشر المؤشر على مستوى المناطق

كما سٌتمكن المستخدمون بنتٌجة ذلك من الحصول على رؤٌة أشمل . منطقة وأخرى

ٌّر األسعار فً المحافظات على المؤشر الوطنً إّن المقارنة بٌن  .حول كٌفٌة تأثٌر تغ

مؤشر إحدى المناطق  والمؤشر الوطنً أو مؤشر منطقة أخرى قد تشٌر إلى وجود 

ٌّر األسعار بٌن المناطق كما قد تشٌر إلى سرعة ارتفاع األسعار أو . فرق  فً معّدل تغ

انخفاضها عبر الزمن وفً مناطق مختلفة بالنسبة إلى األصناف المشتراة من قبل 

ولكن هذا ال ٌشٌر إلى كون متوسط مستوى األسعار فً منطقة ما أعلى أو . المستهلكٌن

 .أدنى من متوسط مستوى األسعار فً منطقة أخرى
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 سوف ٌتّم نشر المؤشر على مستوى 2014  واعتباراً من مؤشر كانون الثانً 

كما ستتم العودة  إلى احتساب ونشر المؤشر . المحافظات إضافة إلى المؤشر الوطنً

، الشهر األساس 2007 الـ 12على صعٌد المحافظات لكل السلسلة التً تبدأ من شهر 

. الحتساب المؤشر القدٌم

 

  نشر المؤشر بشكل مفّصل أكثر ٌؤمن المزٌد من الشفافٌة وبخاصة بالنسبة إلى  المسكن

ٌّز بٌن االٌجار  الذي سٌتم إصداره بصورة شهرٌة بدل السنوٌة وإضافة ثالث فئات تم

كما سٌتم استحداث جداول إضافٌة  . القدٌم واالٌجار الجدٌد والقٌمة التأجٌرٌة للمالكٌن 

 ورنك نخىفُش تلبٌة لحاجات المستخدمٌن تتعلّق ببعض السلع والخدمات كالتعلٌم والوقود

إر َقخصش يؤشش انخعهُى انزٌ حُششِ إداسة . صىسة أوضح وأشًم عٍ انخغُّش فٍ أسعاسها

االحصاء انًشكضٌ شهشَاً عهً حغُّش انسعش انزٌ َطشأ عهً سسىو انخسجُم واألقساط 

فانكخب انًذسسُت . بًُُا َفقاث انخعهُى االضافُت يذسجت ححج بُىد إَفاق أخشي. فقط

وكًا انخعهُى كزنك انىقىد، فانىقىد . يذسجت يثالً ححج بُذ االسخجًاو وانخسهُت وانثقافت

انًُضنٍ يذسج ححج بُذ انًسكٍ، فٍ حٍُ أٌ انىقىد وصَىث انخشحُى نهسُاساث يذسج 

ٌّ  هزِ انجذاول حكًُهُت و َخّى َششها ألغشاض إعاليُت فقط حهبُت . ححج بُذ انُقم وَشّذد أ

 .الحخُاجاث انًسخخذيٍُ

  نقطة بٌع بهدف تأمٌن 2000تحدٌث نقاط البٌع التً تجمع منها االسعار لتشمل أكثر من 

 سعر سلعة أو خدمة ٌرفع معظمها شهرٌاً والباقً بشكل فصلً أو 50000حوالً 

. نصف سنوي أوسنوي

 

 فً  وكما جرت العادة سٌستمر اصدار الرقم القٌاسً السعار االستهالك بصورة شهرٌة

ٌوم العمل االول بعد العشرٌن من كل شهر، على المستخدمٌن كافة فً القطاعٌن العام 

 .والخاص وعلى الصفحة االكترونٌة لالدارة وفً الصحف والمجالت

 

 سلسلة زمنٌة ألسعار اإلستهالك صممت 12  ٌتألف الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك من 

خصٌصاً لقٌاس تضخم اسعار سلع اإلستهالك كافة المشتراة من قبل االسر المعٌشٌة من شهر 

. الى شهر ومن سنة الى سنة
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وجود مجموعة محددة  ان الطرٌقة االسهل لفهم الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك هً فً تّصور

" سلة اإلستهالك"من السلع والخدمات النموذجٌة التً تستهلكها االسر المعٌشٌة اللبنانٌة تسمى 

ومن شهر الى شهر ٌختلف المبلغ المدفوع لشراء هذه السلة بحسب . التً تشترى فً كل شهر

ٌّر . تغٌر اسعار االصناف التً تؤلفها ومهمة الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك هو قٌاس التغ

 . النسبً فً المبلغ المدفوع لشراء هذه السلة

: تتكون سلة اإلستهالك من اصناف سلع وخدمات مبوبة بحسب بنود االنفاق على الشكل التالً

المواد الغذائٌة والمشروبات غٌر الروحٌة، المشروبات الروحٌة والتبغ والتنباك، االلبسة 

واالحذٌة، المسكن والماء والكهرباء والمحروقات، االثاث والتجهٌزات المنزلٌة والصٌانة 

المستمرة للمنزل، الصحة، النقل، االتصاالت، االستجمام والتسلٌة والثقافة، التعلٌم، المطاعم 

 . والفنادق، سلع وخدمات متفرقة

 

ان شمولٌة سلة اإلستهالك ال تقتصر فقط على عدد االصناف بل تشمل اٌضا تمثٌلها لالستهالك 

الفعلً لالسر المعٌشٌة بفئاتها اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة وتوزعها على المناطق الجغرافٌة كافة 

لهذا السبب حرصت ادارة  االحصاء المركزي على جمع عدد كبٌر من اسعار . على حد سواء

. السلع والخدمات من كل المناطق اللبنانٌة

 

ففً البداٌة ٌتم اختٌار سنة أو . تتطلب قراءة الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك تأنٌاً خاصاً 

شهرمعٌنٌن  ٌسمٌان سنة أو شهر األساس أو المرجعٌة، تجمع فٌها اسعار السلع والخدمات 

تتم من بعدها مقارنة اسعار السلع والخدمات المجموعة شهرٌاً مع اسعار هذه . الداخلة فً السلة

. السلة االساس

 

تجدر االشارة الى ان االرقام القٌاسٌة السعار االستهالك ال تقٌس المستوى العام لألسعار ككمٌة 

بمعنى آخر ال تقٌس االرقام القٌاسٌة ألسعار اإلستهالك كمٌة . بل تقٌس نسبة التغٌر فً السعر

 . اللٌرات اللبنانٌة التً صرفت بالفعل على سلعة ما أو بند من بنود االنفاق المختلفة

 

فً الوقت نفسه ان الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك لٌس المؤشر الوحٌد المعتمد لقٌاس القدرة 

الشرائٌة أو كلفة المعٌشة لالسر بصورة حصرٌة مع انه ٌمكن استعماله كدلٌل أو كمؤشر عن 

تطور القدرة الشرائٌة أو كلفة المعٌشة، ألن هذٌن المؤشرٌن ٌتطلبان دراسات متخصصة دورٌة 

فمن المتعارف علٌه فً النظرٌات اإلقتصادٌة ان االرقام القٌاسٌة لقٌاس القدرة . بمٌزانٌة االسرة
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الشرائٌة لمدخول االسر فً بلد ما تتطلب أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار تطور كلفة اإلستهالك لكل 

بنود انفاق االسر بما فٌها التحوٌالت والضرائب على الدخل وعوائد الفوائد على القروض 

. وعملٌة االستبدال بٌن السلع مع تغٌر األسعار التً ال ٌقٌسها الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك

 

ان تقسٌم سلة اإلستهالك المستخدمة من قبل ادارة االحصاء المركزي مبنٌة على بنود االنفاق 

" 2012-2011الدراسة الوطنٌة ألحوال المعٌشة ومٌزانٌة االسرة فً لبنان "التً استخدمت فً 

استخدمت . متوسط االنفاق باللٌرات اللبنانٌة لكل نوع سلعة وخدمةالتً نتج عنها تقدٌر دقٌق ل

الوزان اوالتثقٌالت الجدٌدة المستعملة فً الرقم القٌاسً االدارة هذه المتوسطات الحتساب ا

وجمعت اسعار السلع والخدمات الداخلة فً سلة االستهالك فً شهر . 2014السعار االستهالك 

.  لٌكون شهر األساس الحتساب الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك الجدٌد2013كانون االول 

 

االول هو وزن مجموعة : ٌتم اختٌار السلع والخدمات الداخلة فً العٌنة بناًء على معطٌٌن إثنٌن

السلع والخدمات ضمن اإلستهالك النهائً لالسر المعٌشٌة، والثانً تمثٌل السلعة أو الخدمة 

ان هذه الطرٌقة المتبعة من جمٌع أجهزة االحصاء فً العالم تأخذ . للمجموعة التً تنتمً الٌها

 .فً عٌن االعتبار ان اسعار السلع فً الفئة نفسها تتحرك فً االتجاه ذاته بنسب متقاربة

 

ٌعطً الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك المتوسط الهندسً المثقل لتغٌرات األسعار للسلع الداخلة 

.  فً سلة اإلستهالك المتابعة من قبل ادارة االحصاء المركزي

 

الدراسة الوطنٌة "ان االوزان أو التثقٌالت التً تستعملها ادارة االحصاء المركزي مستقاة من 

وهذه االوزان تمثل متوسط انفاق " 2012-2011ألحوال المعٌشة ومٌزانٌة االسرة فً لبنان 

االسر المعٌشٌة على السلع والخدمات بغض النظر عن حجم االسرة المعٌشٌة ومستوى دخلها 

ونشدد هنا على ان االوزان هً متوسط انفاق االسر المعٌشٌة كافة على . وفئتها اإلجتماعٌة

. السلع والخدمات وال تمثل هذه التثقٌالت انفاق اسرة نموذجٌة متوسطٌة فً لبنان اطالقاً 

 

تصنٌف االستهالك الفردي " إن سلة اإلستهالك الحالٌة مقسمة الى اثنً عشر بنداً بحسب 

وتجدون فً الجدول الظاهر على الشاشة وفً . كما أصدرته األمم المتحدة" بحسب الغرض 

المنشورات الموزعة مقارنة ما بٌن التثقٌالت الحالٌة والتثقٌالت المستخدمة فً الرقم القٌاسً 

. ألسعار االستهالك السابق
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بالنسبة المئوية 

 20.6 19.9 32.3 المواد الغذائٌة والمشروبات غٌر الروحٌة

 1.6 2.1 2.3  المشروبات الروحٌة والتبغ والتنباك

 5.4 6.2 6.3  االلبسة واالحذٌة

 المسكن والماء والغاز والكهرباء 

 والمحروقات 

8.8 25.7 28.5 

 3.4- - إَجاس 

%  36.1  قذَى  إَجاس         

% 63.9  جذَذ  إَجاس         

 13.2  نهًانكٍُ  انخأجُشَت انقًُت

 11.9- - أخشي  ويحشوقاث وكهشباء وغاص ياء

االثاث والتجهٌزات المنزلٌة والصٌانة 

 المستمرة للمنزل 

7.9 3.9 3.7 

 7.8 6.8 8.8 الصحة

 13.1 12.3 9.8  النقل

 4.6 4.8 1.5  االتصاالت

 2.3 3.7 2.0 االستجمام والتسلٌة والثقافة

 5.9 7.7 13.4 التعلٌم

 2.6 2.7 3.4  المطاعم والفنادق

 4.0 4.2 3.5  سلع وخدمات متفرقة

 

 

تجدر االشارة فً هذا المجال الى ان ادارة االحصاء المركزي ستحّدث أوزان الرقم القٌاسً 

بصورة دورٌة بوتٌرة خمس سنوات أو اقل بحسب ما ستقوم به من مسوح أسرٌة عن احوال 

وبالتالً ستظل سلة اإلستهالك ثابتة حتى تحقٌق الدراسة . المعٌشة ومٌزانٌة االسرة فً المستقبل

. القادمة حٌث سٌعاد النظر فً االوزان وفً بعض السلع والخدمات ضمن العٌنة
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وزن بند االنفاق الذي تنتمً الٌه، : تخضع عملٌة جمع األسعار الى اعتبارات كثٌرة اهمها

. ووتٌرة تغٌر األسعار وعدد السلع الموجودة فً السوق اللبنانً

 

فً الدراسة " تصنٌف اإلستهالك الفردي حسب الغرض"تستخدم ادارة االحصاء المركزي 

وفً الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك على حد " الوطنٌة ألحوال المعٌشة ومٌزانٌة االسرة 

ان هذا التصنٌف هو تصنٌف عالمً تصدره شعبة االحصاء فً االمم المتحدة وتعتمده . سواء

. غالبٌة أجهزة االحصاء فً العالم فً هذا النوع من الدراسات

. ككل التصنٌفات ٌقسم تصنٌف االستهالك الفردي  الى اقسام ومجموعات وفئات واصناف وسلع

وهو تقسٌم هرمً بحٌث تضم االقسام عدداً من المجموعات والمجموعات تضم بدورها عدداً 

. من الفئات والفئات تضم عدداً من االصناف وأخٌراً تضم االصناف عدداً من السلع

قامت ادارة االحصاء المركزي بجردة لمواصفات مجمل السلع الموجودة فً السوق على كامل 

االراضً اللبنانٌة، استفسرت خاللها من اصحاب نقاط البٌع عن المواصفات المهمة التً لها 

نتج عن هذه الدراسة استمارة موحدة لكل صنف . التأثٌر االكبر على السعر أو على قرار الشراء

القسم االول المشترك كالوزن والماركة : من السلع قسمت فٌه المواصفات الى ثالثة اقسام

والعدد، والقسم الثانً الشرائح المشتركة للصنف وهً تتضمن اهم المواصفات التً تؤثر على 

. السعر، والقسم االخٌر وهً المواصفات االخرى التً لٌس لها تأثٌر كبٌر على سعر السلعة

بعد احتساب التغٌرات االولٌة فً اسعار االصناف على مستوى المحافظة، ٌتم احتساب التغٌر 

فً األسعار على مستوى المحافظات كافة لكل صنف لتبدأ من بعدها عملٌة احتساب الرقم 

على مستوى الفئات ومن ثم المجموعات ومن ثم االقسام بالتدرٌج القٌاسً ألسعار اإلستهالك 

لنصل اخٌراً الى احتساب الرقم القٌاسً ألسعار اإلستهالك فً لبنان باستخدام المعادلة التالٌة 

.   Geometric Laspeyresوتسمى 

  

 

  2014 وقبل ان اطلق الرقم القٌاسً ألسعار االستهالك لشهري كانون الثانً وشباط

اتوجه بالشكر الى كل المؤسسات التً تعاونت وما زالت تتعاون مع ادارة االحصاء المركزي 

كما . عبر االتاحة لعاملً االدارة من محققٌن ومراقبٌن مٌدانٌٌن لجمع االسعار فً مؤسساتها 

شكر جمٌع المحققٌن والمراقبٌن المٌدانٌٌن الذٌن عملوا وٌعملون بكل اخالص على جمع ا

الى فرٌق عمل االدارة  ال " االسعار وٌزودون االدارة بالمعلومات الصحٌحة والدقٌقة، واخٌرا

سٌما موظفً مصلحة احصاءات قطاع االنتاج والمركز اآللً الذٌن عملوا بكل تفانً وجدٌة 
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واحتراف كما اّود ان انوه بأداء الفرٌق االداري الذي ٌواكب وٌلبً كل المستلزمات االدارٌة 

 .والمالٌة لسائر الدراسات التً تقوم بها االدارة


