
  
 

 

 METAC المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط 
  METAC)(، مدير المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط محمد الحاجكلمة السيد 

  (CPI)الجديد  مؤشر أسعار المستهلكبمناسبة إطالق 
  (CAS) المركزيقبل إدارة اإلحصاء  من

  ٢٠١٤آذار  ٢٠
  

  معالي الوزيرة أليس شبطيني ممثل
  دولة رئيس مجلس الوزراء،
  أصحاب المعالي والسعادة،

  ،الحضور السيدات والسادة
 . صباح الخير

  
أسعار  مؤشرفي هذا اليوم إلطالق بينكم أن أتواجد اسمحوا لي بداية أن اعبر عن سعادتي 

وٕادارة اإلحصاء المركزي بالشكر مجلس الوزراء  أن اتوجه إلىو  ،٢٠١٤المستهلك للبنان لعام 
  .الدعوة الكريمة هالجزيل على هذ

 
أود أن أشيد بالمستوى المهني الرفيع الذي  وقبل الحديث عن مؤشر أسعار المستهلك وأهميته،

لدكتورة مارال توتاليان للمراجعات التي إدارة اإلحصاء المركزي بقيادة افريق العمل ببه  اتسم
خالل فترة قصيرة من الوقت  حثيثةبجهود لقد قاموا ف. أجروها على مؤشر أسعار المستهلك

يشكل خطوة مهمة على درب تعزيز اإلحصاءات  الجديد الذي الرقم القياسي وٕاطالق إلعداد
  .على مستوى االقتصاد الكّلي في لبنان
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يرتكز على تقديم المساعدة الفنية والتدريب إلى جزءًا مهّمًا من عمل صندوق النقد الدولي إن 

 .اإلنتاجية واإلدارية والمؤسسيةقدراتها وتنمية حكومات البلدان وبنوكها المركزية بهدف تعزيز 
 ةمساعدة الدول األعضاء على بناء قواعد بيانات إحصائية شاملة وموثوقوفي هذا السياق تأتي 

من أهم أولويات عمل الصندوق وذلك ألهميتها في اتخاذ القرارات المناسبة للقطاع العام 
عملت إدارة اإلحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي على توفير ذات السياق وفي . والخاص

 الدعمهذا  توفير المساعدة الفنية والتدريب للبنان في مجال اإلحصاءات وسوف تستمر في
الذي تم انشاءه في ) ميتاك(المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط  بالتنسيق مع

مختلف الميادين ، والذي قدم جزء كبير من المساعدة الفنية للبنان في ٢٠٠٤بيروت، في عام 
  . والمجاالت التي يقدمها المركز

  
إن المركز هو حصيلة جهد . لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أعّرفكم على ميتاك واسمحوا

إلى المركز مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية وجهات مانحة عديدة، ويهدف 
أفغانستان، : الفنية في مجاالت أساسية تشمل اإلقتصاد الكلي، لكل من والمساعدة تقديم المشورة

  .سوريا واليمنو سودان، والفلسطين، و ليبيا، و لبنان، و األردن، و العراق، و  ومصر،
  

الكلي  لالقتصادإلدارة فاعلة قدراتها مركز الى مساعدة الدول األعضاء على تعزيز الكما يهدف 
دعم اندماج المنطقة في هذا باإلضافة إلى والشؤون المالية وتسهيل عملية اإلصالح فيها، 

المالية العامة، إدارة الرقابة المصرفية، إدارة : الحالية وتشمل نشاطات المركز. اإلقتصاد العالمي
  .، وٕاحصاءات اإلقتصاد الكلييراداتاإل
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مؤشر في لبنان الفال بد من اإلشارة إلى أن هذا المستهلك، أسعار  مؤشربالعودة الى موضوع 
 الحتساب هذا المؤشراختصر ذلك العام، فقبل . ٢٠٠٨ عام منذإيجابية تطورات قد شهد 

لم يكن هذا بالمقياس . التطورات في بيروت وكان يتم تجميعه ونشره على أساس ربع سنوي
الشامل لألسعار في لبنان ولم يكن عدد المرات التي ُينشر فيها مؤشر أسعار المستهلك كافيًا 

 . لحاجات المشاركين في السوق وصانعي السياسات
  

مع إدارة اإلحصاء المركزي لتطوير عن قرب  ميتاك، عمل ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧العامين وخالل 
والتعاون نتيجة لهذا التنسيق و . مؤشر أسعار المستهلك جمع أرقام دوريةو  وشمولية منهجية

وذلك  ٢٠٠٨من عام  آذارفي  دقة وموثوقيةمؤشر أكثر  تم اصدار الوثيق بين المركز واإلدارة
من خالل توسعة تغطية هذا المؤشر ليشمل عموم لبنان وليس فقط بيروت، وتحسين دورية 

إدخال هذا باإلضافة الى تحسن نطاق المؤشر حيث تم  .لتصبح شهريةاصدار نشر البيانات 
حسابية جديدة الحتساب المؤشر متسقة مع أحدث المنهجيات وأفضل الممارسات منهجيات 

سعار المستهلك ثقة الرقم القياسي ألى لالتحسينات التي أدخلت عذه هعززت لقد . الدولية
 . هالحتياجات مالئمةالمستخدم ووفرت بيانات كانت أكثر 

 
فنية  ساعدةيم مقدبتإدارة اإلحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي  قامت، ٢٠١٣منذ تموز و 

لمؤشر أسعار المستهلك تحديث األوزان الترجيحية جديدة إلدارة اإلحصاء المركزي بهدف 
المراجعات جزءًا من هذه تشكل أنواع و  .آنذاكالمعمول بها  ومراجعة المفاهيم والمنهجيات
. للرقم القياسياألوزان الترجيحية والالزم اجراؤها كلما تم تحديث  اإلجراءات الروتينية المعتادة

هذا التمرين كلما قامت بتحديث األوزان الترجيحية ومن الجدير ذكره أن جميع الدول تشترك ب
 .للرقم القياسي ألسعار المستهلك
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تركزت المساعدة المقدمة من إدارة اإلحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي وفي هذا السياق، 

المعايير والممارسات  اتساقها مع أفضل على تحسين المنهجيات وممارسات النشر بحيث تعكس
. أكثر تفصيالً لتصبح ترجيحية ال توسيع الهياكلأوزان ترجيحية جديدة و  حيث تم اعتمادالدولية 

هذا  .لكافة المحافظات اللبنانية فظةامستوى المحهذا المؤشر ليتم إعداده على تم تطوير كما 
بشكل البدء بزيادة عدد المرات التي تجمع بها البيانات المتعلقة باإليجارات وذلك باإلضافة الى 
  .دوري ومستمر

وٕادارة اإلحصاء  ميتاكهذه الشراكة بين  ارستمر عازمين على امستقبل، فإننا الالى  بالتطلع
القومية، الحسابات مع التركيز بشكل خاص على  لقطاع الحقيقياحصاءات إالمركزي لتحسين 

لى تجميع هذا باإلضافة ا .المسائل األخرى المتصلة باألسعار مثل تطوير مؤشر أسعار الُمنِتجو 
   . بيانات عن االستثمار المباشر

 
بريان جراف من إدارة اإلحصاءات لى الزميل إالشكر جزيل ، أود أن أتقدم بوأخيرا وليس آخراً 

عن قرب مع كوادر إدارة اإلحصاء المركزي منذ تموز عمل الذي و صندوق النقد الدولي  في
 اليوم معنا متواجدوهو . مؤشر أسعار المستهلكعلى المراجعات التي أجريت على  ٢٠١٣

   .لإلجابة على أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم حول المراجعات التي خضع لها المؤشر
  

دارة االحصاء المركزي على هذا االنجاز، متطلعين إلى دوام إلختامًا، أكرر شكري وتقديري 
  .زدهارالتواصل والتعاون، ومتمنين لكم المزيد من التقدم واال

 
  


