
Inflation in figures        باألرقام خمالتض 
. شهري أساس على االستهالك أسعار مؤشرإدارةاإلحصاء المركزي  تنشر
 القياسي الرقم نشر االدارة واصلت ، الماضية األربع السنوات أزمة خالل

 في الرسمي التضخم معدل. شهر كل المحدد الوقت في االستهالك ألسعار
 نفسه والشهر الحالي الشهر بين التغيير هوو. شهًرا 12 لمدة التغير هو لبنان

 لشهر الرسمي التضخم معدل يقيس ، المثال سبيل على. السابق العام في
 تشرين األول و 2021 تشرين األول  بين التغيير 2021 تشرين األول 

2020. 
 

 على األزمة تأثير لتوضيح تحليلية سلسلةإدارةاإلحصاء المركزي  أعدت
. المحددة للفترة التراكمي أو اإلجمالي التضخم االرقام هذه توضح. األسعار

 يدفعها التي األسعار على األزمة تأثير إبراز هو االرقام هذه من والغرض
 .فقط للتحليل استخدامها وينبغي المستهلكون

 
 التضخم إجمالي

 ٪562: 2021 تشرين األول إلى 2018 كانون األول من التضخم معدل
 .٪519: 2021تشرين األول  إلى 2019كانون األول  من التضخم معدل
 .٪152: 2021 تشرين األول إلى 2020 كانون األول من التضخم معدل

 
 (كانون األول   إلى كانون األول   - الفترة نهاية) السنوي التضخم معدل
 ٪4: 2018 لعام التضخم معدل
 ٪7: 2019 لعام التضخم معدل
 ٪145: 2020 لعام التضخم معدل
 .٪151: 2021 تشرين األول  2021 لعام التضخم معدل

 
 الكحولية غير والمشروبات لألغذية اإلجمالي التضخم

 ٪2067: 2021 تشرين األول إلى 2018كانون األول  من
 ٪1874: 2021 تشرين األول إلى 2019كانون األول  من
 ٪293: 2021األول تشرين  إلى 2020 كانون األول من
 

 واألحذية للمالبس التضخم إجمالي
 ٪1911: 2021تشرين األول  إلى 2018 كانون األول من
 ٪1614: 2021 تشرين األول إلى 2019كانون األول  من
 ٪160: 2021 األول تشرين إلى 2020  األول كانون من

The Central Administration of Statistics (CAS) publishes 
the consumer price index (CPI) on a monthly basis. During 
the crisis of the last four years, CAS has continued to 
disseminate the CPI on time each month.  The official 
inflation rate for Lebanon is the 12-month change. This is 
the change between the current month and the same 
month in the previous year. For example, the officially 
inflation rate for October 2021 measures the change 
between October 2021 and October 2020.  
 
CAS has prepared an analytical series to illustrate the 
impact the crisis has had on prices. These measures 
illustrate total, or cumulative, inflation for the defined 
period. The purpose of these measures is to highlight the 
effect of the crisis on prices paid by consumers and should 
be used for analysis only. 
 
Total inflation 
Inflation from December 2018 to October 2021: 562% 
Inflation from December 2019 to October 2021: 519% 
Inflation from December 2020 to October 2021: 152% 
 
Annual Inflation rate (end of period – December to 
December) 
Inflation rate for 2018: 4% 
Inflation rate for 2019: 7% 
Inflation rate for 2020: 145% 
Inflation rate for 2021 October 2021: 151% 
 
Total Inflation for Food and non-alcoholic beverages  
From December 2018 to October 2021: 2067% 
From December 2019 to October 2021: 1874% 
From December 2020 to October 2021: 293% 
 
Total Inflation for clothing and footwear  
From December 2018 to October 2021: 1911% 
From December 2019 to October 2021: 1614% 
From December 2020 to October 2021: 160% 

 


