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 الجديد إطالق الرقم القياسي ألسعار االستھالك
برعاية دولة رئيس  الكبير افي لبنان في السراي

�مجلس الوزراء تمام سالم

برعاية دولة رئيس مجلس ، و2014آذار  20بتاريخ 
القاضية المھّجرين ممثالً بمعالي وزيرة  الوزراء تمام سالم
ممثلة إدارة اإلحصاء المركزي  اطلقت، أليس شبطيني

بمشاركة و ،(CAS)بالمديرة العامة الدكتورة مرال توتليان 
المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط 

(METAC) ،وبحضور  ممثالً بمديرھا األستاذ محمد الحاج
ممثلي النقابات العمالية والھيئات االقتصادية في لبنان 

بالشأن  وحشِد كبير من االقتصاديين واالعالميين والمھتّمين
 بحلّته الجديدة الرقم القياسي ألسعار االستھالكاالقتصادي، 

(CPI) 2014للعام  في لبنان.  

  
 ،مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان: إلى اليمين من اليسار

 مدير المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية القاضية أليس شبطيني،المھّجرين معالي وزيرة 
  .للشرق األوسط السّيد محمد الحاج

  
العامة الدكتورة مرال توتليان،  ةفي البداية كانت كلمة للمدير

ً بمبدأ  الشفافية الذ شّددت فيھا ي تتبعه إدارة اإلحصاء والتزاما
أھمية تطور أساليب احتساب الرقم القياسي المركزي، على 

مكتب ألسعار االستھالك، منوھًة بالدعم الفّني والتقني لل
اإلقليمي للمساعدة الفنية في الشرق األوسط، وبالمساعدة التقنية 

  .من صندوق النقد الدولي
  

عرضت الدكتورة توتليان لمراحل تطور الرقم القياسي ألسعار 
والمعايير التي اعتمدت عند كّل  1999االستھالك منذ العام 

تحديث، كتغيير األوزان، والتوسع في عملية جمع األسعار، 
دخال األسعار وتدقيقھا، إلاء برنامج معلوماتي خاص وبن

ومشيرًة بأن كّل ذلك يتّم بقدرات إدارة اإلحصاء المركزي 
  . ةالّذاتيّ 
التطّور الجديد لمؤشر أن اشارت الدكتورة توتليان إلى كما 

على و بشكل تفصيلي لمؤشراأسعار األستھالك يتضمن نشر 
مستوى المناطق والمحافظات بعد أن كان يصدر على الصعيد 

  لبنان ، إضافًة إلى استحداث جداول إضافية لتلبية حاجات 
  

  
  
  

تحديث نقاط البيع لتشمل أكثر تّم خرى أومن جھة . المستخدمين
  ألف سعر سلعة أو  50ن حوالي نقطة بيع بھدف تأمي 2000من 
إلحصاء المركزي ستحّدث كما وألمحت إلى أن إدارة ا. خدمة

أوزان الرقم القياسي بصورة دورية بوتيرة خمس سنوات أو 
وأخيراً نّوھت الدكتورة توتليان بآداء فريق عمل اإلدارة . أقل

  .الفني واإلداري والذي تمّيز بحرفية ومھنية عالية
  

 مدير المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط وألقى
مقام رئاسة مجلس الوزراء ل، عّبر فيھا عن شكره العميق كلمة

ً بالمستوى المھني الرفيع  وإلدارة اإلحصاء المركزي، منّوھا
م به فريق عمل إدارة اإلحصاء المركزي بقيادة الذي اتسّ 

الدكتورة مرال توتليان وبالجھود الحثيثة خالل فترة قصيرة من 
ار االستھالك الجديد الوقت إلعداد وإطالق الرقم القياسي ألسع

والذي يشكل خطوة مھمة على درب تعزيز اإلحصاءات على 
تطّرق األستاذ الحاج في و. مستوى االقتصاد  الكلّي في لبنان

كلمته إلى عمل ودور صندوق النقد الدولي من ناحية تقديم 
قدراتھا، ومنّوھاً  تعزيزالمساعدة الفنية والتدريب للبلدان بھدف 

الذي ھو حصيلة جھد مشترك ما " ميتاك" بأھمية دور مركز
نانية وجھات مانحة ببين صندوق النقد الدولي والحكومة الل

يھدف إلى تقديم المشورة والمساعدة الفنية وتعزيز وأخرى، 
  . القدرات إلدارة فاعلة لالقتصاد الكلّي

ضرورة استمرار وختم األستاذ محمد الحاج كلمته مشدداً على 
  .ون ما بين ميتاك وإدارة اإلحصاء المركزيالشراكة والتعاھذه 

  
معالي  فألقتھا كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم أّما

دولة الرئيس أّكد  ، وقدالقاضية أليس شبطيني المھّجرين وزيرة
على ضرورة تعاون كل مرافق الدولة وإداراتھا  في ھذه الكلمة

والجھات المعنية كافة مع إدارة اإلحصاء المركزي لكي تتمكن 
رات من إنتاج إحصاءات دقيقة يمكن االعتماد عليھا التخاذ قرا

مخاطر كم تّمت اإلشارة إلى . وطنية وخاصة على حّد سواء
ت في ازدياد عدد النازحين السوريين وما ينتجه من تغييرا

مجريات الحركة التجارية الخارجية للبنان وما يؤثره على 
وختمت . مستويات األسعار في القطاع االستھالكي المحلي

القاضية شبطيني كلمة دولة الرئيس بالدعوة إلى مصالحة 
 المواطن مع مشروع الدولة الحديثة القادرة والتي تؤمن حمايةً 

امي ھذا الھدف السعلى أن  اً لمواطنيھا وترعى شؤونھم، مشدد
حكومة ومسؤولين وقوى من يحتاج إلى تضافر جميع الجھود، 

سياسية، فضالً عن جھود الھيئات اإلھلية وجميع القوى 
ً إلى الحاجة إلى كفاءات  كلمته في اشاركما . االجتماعية أيضا

حصاء المركزي أو الجنود العاملين سواًء في إدارة اإل
إدارات الدولة ومؤسساتھا لما ن الكثر المنتشرين في المجھولي

  .فيه خير بلدنا لبنان


