
 

1 
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With technical assistance from the International Monetary Fund, the Central Administration for 

Statistics (CAS) has resumed the consumer price index (CPI) for Lebanon with the dissemination 

of the index for June 2013.  The last CPI index to be published was for December 2012, released 

in January 2013.  As a result of not disseminating the CPI since the December 2012 index, there 

has been a break of five months in the series.   

 

As described in the detailed methodology, the CPI for Lebanon is calculated as a geometric 

Young index.  Index calculation is based on the short-term relative price formulation.  This 

means that each period, a long-term relative change is calculated by comparing prices collected 

during the current period with those collected in the previous period.  These short-term price 

relatives are chained together to reflect the long-term relative change between the current 

period and the December 2007 base period. 

 

Prices were not collected in May 2013 due to the five-month break in the CPI series.  Prices have 

not been collected since December 2012. To account for temporarily missing prices, seasonal 

unavailability, and permanently missing items, an average of prices collected in 2012 for all 

products was calculated. This ensured a complete set of prices that were used to calculate the 

June 2013 index which was then linked into the previous data series to ensure a continuous time 

series of data. 

 

The missing CPI data series for January – May 2013 will be calculated using linear interpolation 

with adjustment for seasonal factors.  The interpolated data series will be available for users 

upon request. 

 

 

  



Lebanese Republic

Presidency of Council of Ministers

Central Administration of Statistics 

Reference month December 2007 2007شهر االساس كانون االول 

Prices change  between 

June 2012 and June 2013
June 2013 Index June 2012 Index Weights

تغّير األسعار بين شهري حزيران 

2013 وحزيران 2012
2013مؤشر حزيران  2012مؤشر حزيران  التثقيالت

Food and non-alcoholic beverages 3.0% 137.4 133.4 19.9 المواد الغذائية  والمشروبات غيرالروحية

Alcoholic beverages, tobacco 14.1% 138.1 121.1 2.1 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

Clothing and footwear -2.5% 117.7 120.7 6.2 األلبسة  واألحذية

Housing water,electricity,gas and other 

fuels 25.7 مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

    Housing 44.1% 160.2 111.2 16.2     مسكن
    Water,electricity,gas and other fuels 7.4% 115.9 107.8 9.5     ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

Furnishings, household equipment and 

routine household maintenance 1.9% 113.6 111.5 3.9 أثاث وتجهيزات منزلية  وصيانة مستمرة للمنزل

Health 0.7% 106.0 105.3 6.8 الصحة

Transportation -3.2% 121.1 125.1 12.3  النقل

Communication 0.0% 86.3 86.3 4.8 اإلتصاالت

Recreation,amusement, and culture 4.7% 118.0 112.8 3.7 اإلستجمام والتسلية والثقافة

Education 14.6% 150.0 130.9 7.7 التعليم

Restaurant & hotels 5.8% 155.4 146.9 2.7 مطاعم و فنادق

Miscellaneous goods & services 1.4% 114.0 112.4 4.2 سلع وخدمات متفرقة

Consumer price index 8.8% 128.5 118.0 100.0 الرقم القياسي ألسعار اإلستهالك

10000على 1ان رقم مؤشر األسعار مدور على حد 

Expenditure Divisions أبواب االنفاق
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 3102الرقم القياسي ألسعار االستهالك في لبنان لشهر حزيران 

  ارتفاعا" وقدره  3112  سجل الرقم القياسي ألسعار االستهالك في لبنان لشهر حزيران  .1

 3112%  عن شهر االساس كانون اول 3.82

 

ارتفاعا وقدره  3113وحزيران 3112سجل مستوى تضخم االسعار بين شهري حزيران  .3

.8.% 

 

 

يمكن مراجعة االرقام القياسية السابقة على صفحة االنترنيت الخاصة باالدارة على 

WWW.CAS.GOV.LB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ارتفاعا" وقدره :سجل مستوى اسعار هذا البند   المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية .0

منذ بداية العام  %2283  نسبته ارتفاعا" و   3113وحزيران  3112بين حزيران  2%

311. 

ارتفاعا" وقدره  البند: سجل مستوى اسعار هذا المشروبات الروحية والتبغ والتنباك .3

منذ بداية  %2.81 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112بين حزيران    1381%

 .311العام 

بين حزيران  %382انخفاضا" وقدره سجل مستوى اسعار هذا البند   االلبسة واالحذية: .2

 .311منذ بداية العام  %1282نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112

  والكهرباء والمحروقات:المسكن والماء  .4

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

مسكن تضم االيجارات القديمة والجديدة موزعة على االراضي اللبنانية  1311اكثر من 

 .311% منذ بداية العام 2183كافة مع االشارة الى ان هذا  البند سجل ارتفاعا" نسبته 

 .3113لغاية تموز 

ارتفاعا" وقدره  سجل مستوى اسعار هذا البند : الماء والكهرباء والمحروقات-ب

منذ بداية العام %1281 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112بين حزيران 283%

311.  

 : سجل مستوى اسعار هذا البند االثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل .5

 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112بين حزيران %181وقدره  ارتفاعا"

 .311منذ بداية العام 1282%

 3112بين حزيران %182ارتفاعا" وقدره  : سجل مستوى اسعار هذا البند الصحة .6

 .311منذ بداية العام %2 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران 

 3112بين حزيران    %283انخفاضا" وقدره  سجل مستوى اسعار هذا البند النقل : .7

 .311منذ بداية العام  %3181 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران 

  3113وحزيران  3112بين حزيران   ثباتا" سجل مستوى اسعار هذا البند االتصاالت : .8

    .311% منذ بداية العام 1282وانخفاضا" نسبته 

بين %382ارتفاعا" وقدره  : سجل مستوى اسعار هذا البند االستجمام والتسلية والثقافة .9

 .311منذ بداية العام  %.1 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112حزيران 
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بين حزيران %1382ارتفاعا" وقدره  : سجل مستوى اسعار هذا البندالتعليم  .01

 .311منذ بداية العام  %21 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112

 

بين %.28ارتفاعا" وقدره  : سجل مستوى اسعار هذا البند طاعم والفنادقالم .00

 .311منذ بداية العام  %2283 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112حزيران 

 

بين %183ارتفاعا" وقدره  : سجل مستوى اسعار هذا البند سلع وخدمات متفرقة .03

 .311بداية العام منذ  %13 نسبته ارتفاعا"و   3113وحزيران  3112حزيران 

 

 

 

 

 

 


