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 األرقام القياسية ألسعار المستهلك التضخم و

  2018نوفمبر لشهر 

 لمستهلكالرقم القياسي ألسعار ا تشير البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاء والتعداد إلى أن

 ،مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018شهر نوفمبر  خالل% 1.8إنخفاضًا بمعدل سجل 

%، متأثرة بإنخفاض العمالت 6.1بنسبة  والتبغ الغذائيةأسعار مجموعة المواد  إنخفضت ثحي

أعلى  والتبغ غذائيةالمجموعة المواد  ، وتعتبراألجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي 

% من وزن الرقم 36.6مانسبته  حيث تشكل ،مجموعة من ناحية األهمية النسبية في سلة المستهلك

، النقل سجلت مجموعات )المسكن ومستلزماته ، في حينالقياسي العام ألسعار المستهلك

باقي  أما ت قريبة من الصفر، معدال (الت ، التعليم والثقافة والتسليةوالمواصالت واالتصا

، السلع ، العناية الصحيةواألقمشة واالحذية ، أثاث المسكن)المالبس  المجموعات السلعية

% على 4.7% و 4.5% ، 2.7% ، 5.7فيها بنسب  األسعاروالخدمات األخرى(  فقد إرتفع معدل 

خالل عام ويعود هذا التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى اإلجراءات التي تم إتخاذها  ،التوالي 

في إطار برنامج اإلصالح اإلقتصادي والتي أهمها فرض رسوم على مبيعات النقد األجنبي  2018

وتخفيف القيود وتسهيل اإلجراءات على عمليات شراء النقد األجنبي لألغراض التجارية 

والتي بدورها أدت إلى تراجع كبير في سعر  ،والشخصية عن طريق المصارف التجارية مباشرة

والذي أنعكس بشكل مباشر في  ،العمالت األجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازيصرف 

في مختلف  األسعارومن المتوقع أن تشهد إنخفاض المستوى العام ألسعار السلع والخدمات ، 

 المجموعات السلعية مزيدًا من التراجع خالل األشهر القادمة.
 

 (2018ألشهر عام )م ـالقياسي ألسعار المستهلك والتضخ رقمال

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .         

 معدل التضخم % الرقم القياسي العام لألسعار الشهر

 25.7 329.1 يناير

 18.7 319.0 فبراير

 14.5 322.2 مارس

 12.1 322.6 أبريل

 11.1 326.8 مايو

 11.4 329.3 يونيو

 10.5 329.1 يوليو

 8.9 332.8 أغسطس

 8.6 331.9 سبتمبر

 2.8 324.2 أكتوبر

 -1.8 321.4 نوفمبر



 

 

 

 

 

 

 



 ألسعار المستهلك والتضخم  م القياسيرقلا

 حسب األقسام الرئيسية

 معدل التضخم 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن م الرئيسيةاألقسا ت

% 

 6.1- 410.5 437.1 336 والتبغ الغذائيةالمواد  1

 5.7 367.7 347.8 73 المالبس واألقمشة واألحذية 2

 0.1 174.1 174.0 233 المسكن ومستلزماته 3

 2.7 353.9 344.7 59 أثاث المسكن 4

 4.5 398.7 381.6 40 العناية الصحية 5

 0.2 222.1 221.6 112 النقل والمواصالت واإلتصاالت 6

 0.1 288.0 287.8 64 التعليم والثقافة والتسلية 7

 4.7 446.1 425.9 53 السلع والخدمات األخرى 8

 1.8- 321.4 327.3 1000 الرقم القياسي العام -

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .    

 

 



 ألسعار المستهلك  الرقم القياسي

 حسب المجموعات السلعية 
 

 والمشروبات والتبغ :   الغذائيةالمواد مجموعة   -1

خالل  والمشروبات والتبغ الغذائيةالمواد مجموعة ل اسي ألسعار المستهلكقم القيرال انخفض

 ، 2017نفس الفترة من عام  خاللمقارنة بما كان عليه  ،% 1.8بنسبة  2018 شهر نوفمبر

والتي من ضمنها للمجموعة الفرعية المكونات أسعار  معظم نخفاضإلنتيجة  لكذويأتي 

 بنسبة ومجموعة األلبان والبيض ،%3.1بنسبة  نخفضتالبروتينات الحيوانية التي امجموعة 

 المكونات انخفاض باقيباإلضافة إلى  ،%13.5، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.1%

 ،(األخرى الغذائيةوالمواد  والمشروبات والعصائر رالسجائو السكرياتقوليات وبالالفواكه و)

في معدالت  ًاأرتفاع (والزيوت والدهون والشاي والبن والكاكاو الحبوب)سلع في حين سجلت 

من وزن الرقم القياسي  %36.6والتبغ مانسبته  الغذائيةتشكل مجموعة المواد و ،أسعارها 

  . سلة المستهلك، وهي تمثل أعلى مجموعة في العام ألسعار المستهلك

 

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 1.8- 321.4 327.3 1000 المواد الغذائية والتبغ 1

 3.1- 398.0 410.6 272 البروتينات الحيوانية -

 11.7 529.4 473.8 104 الحبوب -

 2.1- 449.3 459.1 149 األلبان والبيض -

 13.5- 305.0 352.6 129 الخضروات -

 15.9 575.9 497.1 48 الزيوت والدهون -

 39.0- 337.5 553.7 75 الفواكه -

 20.6- 400.2 504.2 61 البقوليات -

 8.8- 403.0 442.0 44 السكريات -

 11.9- 395.7 448.9 22 مواد غذائية اخري -

 4.3- 196.0 204.9 32 المشروبات والعصائر -

 4.0- 339.6 353.8 36 السجائر والتبغ -

 2.3 662.8 648.2 28 الشاي والبن والكاكاو -

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : المالبس واألقمشة واألحذية -2

 شهر نوفمبرخالل  مجموعة المالبس واالقمشة واألحذية الرقم القياسي ألسعار المستهلك إرتفع

نتيجة إرتفاع أسعار  وذلك،  2017عام فس الفترة من نمقارنة بما كان عليه في  ،%5.7 بنسبة

أسعار  وارتفاع ،%3.3المالبس النسائية بنسبة  أسعار وارتفاع ،%8.7المالبس الرجالية بنسبة 

، وتشكل هذه المجموعة ما نسبته %5.9أسعار األحذية بنسبة  وإرتفاع، %4.2األقمشة بنسبة 

 المستهلك.ار من وزن الرقم القياسي العام ألسع 7.3%

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 5.7 367.7 347.8 1000 المالبس واالقمشة واالحذية 2

 8.7 399.3 367.4 337 المالبس الرجالية -

 3.3 404.2 391.2 402 المالبس النسائية -

 4.2 361.1 346.4 11 األقمشة -

 5.9 266.5 251.6 250 األحذية -

 . المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد         

 

 



 المسكن ومستلزماته :   -3

 2018حتى شهر سبتمبر  مستمرًاإرتفاعًا  المسكن ومستلزماتهمجموعة  مكونات أسعار شهدت

من " الصفر"   قريبًامعداًلشهر نوفمبر لتسجل في شهر أكتوبر منذ  التراجعت في أد، إال أنها ب

% 23.3، وتشكل هذه المجموعة ما نسبته 2017عام مقارنة بما كانت عليه في شهر نوفمبر من 

 من وزن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك .

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 0.1 174.1 174.0 1000 المسكن ومستلزماته 3

 0.0 166.7 166.7 874 مستلزمات المسكن والمياه -

 0.5 339.6 337.8 57 الصيانة والتصليح -

 0.0 131.8 131.8 69 الوقود واإلضاءة -

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .         

 

 



 

 أثاث المسكن  :  -4

نسبة ب 2018 شهر نوفمبرخالل  أثاث المسكنمجموعة ل ألسعار المستهلك الرقم القياسي ارتفع 

، ويأتي هذا االرتفاع نتيجة  2017خالل نفس الفترة من عام مقارنة بما كان عليه  ،2.7%

 أسعار ة ، حيث تركز اإلرتفاع في لمجموعالفرعية ل مكوناتال في مستوى أسعار الزيادة

% ، 2.5معدالت  لتسجلالمفروشات و األجهزة المنزلية و أدوات الطهي ومواد التنظيف 

ى التوالي ، في حين سجلت أسعار األثاث الخشبي والمعدني % عل4.0% و %4.6 ، 2.3

من وزن الرقم القياسي  %5.9 مانسبته تشكل مجموعة أثاث المسكن%، و1.4بنسبة إنخفاض 

 . العام ألسعار المستهلك

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 2.7 353.9 344.7 1000 أثاث المسكن 4

 1.4- 446.5 452.7 69 معدنيالخشبي والثاث األ -

 2.5 463.7 452.2 289 المفروشات -

 2.3 278.8 272.5 260 األجهزة المنزلية -

 4.6 314.7 300.9 86 مائدةالطهي والأدوات  -

 4.0 302.3 290.6 296 مواد التنظيف -

 . المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد         

 

 



 

 العناية الصحية  :  -5

شهر خالل  العناية الصحيةمجموعة ل الرقم القياسي ألسعار المستهلكإلى إرتفاع  البيانات تشير

 هأتي هذت، و 2017نفس الفترة من عام مقارنة بما كان عليه في  ، %4.5بنسبة  2018 نوفمبر

% وارتفاع الخدمات الطبية 4.7األدوية والمستلزمات الطبية بنسبة نتيجة إرتفاع أسعار زيادةال

% من وزن الرقم القياسي العام 4.0 مانسبته وتشكل هذه المجموعة %،4.4والعالجية بنسبة 

 المستهلك.ألسعار 

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 4.5 398.7 381.6 1000 العناية الصحية 5

 4.7 746.7 713.5 249 األدوية والمستلزمات الطبية -

 4.4 283.4 271.5 751 الخدمات الطبية والعالجية -

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .               

 



 

  :واالتصاالتالنقل والمواصالت  -6

النقل مجموعة ل الرقم القياسي ألسعار المستهلكطفيف في  ارتفاعتشير البيانات إلى 

مقارنة بما كان عليه في  ،% 0.2بنسبة  2018 شهر نوفمبرخالل  واالتصاالتوالمواصالت 

% 0.3أسعار النقل الخاص بنسبة  ارتقاعنتيجة زيادة ال هأتي هذت،  و 2017عام  نفس الفترة من

وتشكل هذه  ،والمواصالت في نفس مستويات العام الماضي أسعار النقل العام وتبات، 

 % من وزن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.11.2المجموعة ما نسبته 

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 0.2 222.1 221.6 1000 النقل والمواصالت واإلتصاالت 6

 0.3 224.3 223.6 871 نقل خاص -

 0.0 293.3 293.3 80 نقل عام -

 0.0 67.9 67.9 49 مواصالت -

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .         

 

 



 

 
 

 والتسلية:التعليم والثقافة  -7

التعليم مجموعة ل القياسي ألسعار المستهلك الرقم في طفيف اليذكرإلى إرتفاع  تشير البيانات  

خالل نفس مقارنة بما كان عليه ، % 0.1بنسبة  2018شهر نوفمبر خالل والثقافة والتسلية  

 هأتي هذتو% ، 2.3رغم إنخفاض أسعار خدمات التسلية والترفيه بنسبة ، 2017الفترة من عام 

نتيجة إرتفاع أسعار الخدمات التعليمية والثقافية  بنسبة ككل  لمجموعةزيادة في معدل تضخم اال

 % من وزن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك . 6.4% ، وتشكل هذه المجموعة ما نسبته 1.1

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 0.1 288.0 287.8 1000 التعليم والثقافة والتسلية 7

 1.1 391.7 387.6 525 الخدمات التعليمية والثقافية   -

 -2.3 173.4 177.5 475 خدمات التسلية والترفيه -

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .         

 



 

 :األخرىالسلع والخدمات  -8

 األخرىالسلع والخدمات مجموعة ل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتقاعتشير البيانات إلى  

،  2017عام مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من  ،%4.7بنسبة  2018 نوفمبر شهرخالل 

السلع  أسعار وارتفاع ،%6.1أسعار النظافة الشخصية  بنسبة  ارتقاعنتيجة  زيادة ال هأتي هذتو

من وزن الرقم القياسي  %5.3%، وتشكل هذه المجموعة ما نسبته 3.6والخدمات األخرى بنسبة 

 ألسعار المستهلك .  العام 

 2018 نوفمبر 2017 نوفمبر الوزن المجموعة ت
 معدل التضخم

% 

 4.7 446.1 425.9 1000 األخرىالسلع والخدمات  8

 6.1 316.7 298.5 637 النظافة الشخصية   -

 3.6 673.1 649.4 363 السلع والخدمات األخرى -

 المصدر : مصلحة اإلحصاء والتعداد .         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ملحق

 

 

 معدالت التضخم حسب اجملموعات السلعية

 ( 2018نوفمرب  – 2015) يناير 

  

 



( % )

المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ

المالبس واألقمشة  

واألحذية

المسكن  

ومستلزماته

النقل واالتصاالتالعناية الصحيةأثاث المسكن

التعليم والثقافة 

والتسلية

معدل التضخم العامسلع وخدمات أخرى

36673233594011264531000الوزن

201510.70.63.61.35.11.00.010.66.0 يناير  

201512.62.13.81.15.41.00.011.37.0فبراير  

201519.90.13.72.75.71.00.010.09.7مارس  

201520.911.40.32.87.50.80.015.110.3 أبريل  

201515.016.40.33.07.70.80.019.38.7مايو    

201511.217.40.22.67.60.80.018.67.2 يونيو   

1.46.225.57.7-201511.517.40.13.08.5 يوليو   

1.517.628.38.1-0.34.98.7-20158.035.4أغسطس

1.617.629.311.4-201514.540.30.35.010.4سبتمبر  

201515.734.81.74.54.60.417.030.411.9أكتوبر  

201519.134.51.85.010.20.717.329.213.6نوفمبر  

201524.535.40.84.910.41.317.328.015.7ديسمبر  

معدل التضخم  حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)



( % )

المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ

المالبس واألقمشة  

واألحذية

المسكن  

ومستلزماته

النقل واالتصاالتالعناية الصحيةأثاث المسكن

التعليم والثقافة 

والتسلية

معدل التضخم العامسلع وخدمات أخرى

36673233594011264531000الوزن

201627.540.61.041.423.56.924.336.221.1 يناير  

201628.640.40.941.724.37.324.336.221.6فبراير  

201633.747.11.041.236.58.024.337.325.0مارس  

201630.140.24.342.234.58.924.330.123.8 أبريل  

201632.838.74.342.234.99.224.327.924.6مايو    

201634.855.14.543.135.29.426.735.627.4 يونيو   

201638.954.65.071.434.29.930.140.631.1 يوليو   

201636.840.05.084.236.511.136.241.130.5أغسطس

201633.536.84.788.836.112.337.343.129.4سبتمبر  

201622.738.61.992.344.912.746.341.025.3أكتوبر  

201622.039.22.494.238.113.652.542.025.3نوفمبر  

201620.140.42.495.638.615.554.944.325.0ديسمبر  

معدل التضخم  حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)



( % )

المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ

المالبس واألقمشة  

واألحذية

المسكن  

ومستلزماته

النقل واالتصاالتالعناية الصحيةأثاث المسكن

التعليم والثقافة 

والتسلية

معدل التضخم العامسلع وخدمات أخرى

36673233594011264531000الوزن

201722.237.12.547.825.311.247.770.724.2 يناير  

201722.639.72.748.824.812.366.971.325.7فبراير  

201726.242.32.750.317.212.268.372.327.2مارس  

201733.137.42.851.519.613.470.474.330.6 أبريل  

201737.335.32.954.120.514.572.876.132.8مايو    

201734.821.32.855.121.816.071.468.330.5 يونيو   

201730.921.43.028.721.616.760.053.026.3 يوليو   

201735.321.33.320.720.318.039.149.926.9أغسطس

201733.421.33.418.219.617.739.947.625.7سبتمبر  

201742.721.23.116.613.617.332.844.828.5أكتوبر  

201749.021.62.916.114.017.628.844.131.1نوفمبر  

201749.721.32.916.314.415.928.042.731.3ديسمبر  

معدل التضخم  حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)



( % )

المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ

المالبس واألقمشة  

واألحذية

المسكن  

ومستلزماته

النقل واالتصاالتالعناية الصحيةأثاث المسكن

التعليم والثقافة 

والتسلية

معدل التضخم العامسلع وخدمات أخرى

36673233594011264531000الوزن

201844.521.11.612.613.112.024.58.125.7 يناير  

201830.917.61.212.112.910.68.412.218.7فبراير  

201822.710.71.39.99.39.57.511.614.5مارس  

201818.39.91.19.17.58.26.711.212.1 أبريل  

201816.49.31.18.27.08.25.310.911.1مايو    

201817.98.71.27.55.87.54.79.811.4 يونيو   

201816.48.70.97.16.76.33.69.410.5 يوليو   

201813.58.30.46.56.14.83.59.18.9أغسطس

201813.47.40.35.85.64.42.78.58.6سبتمبر  

20181.96.60.44.05.53.51.56.12.8أكتوبر  

1.8-6.15.70.12.74.50.20.14.7-2018نوفمبر  

2018ديسمبر  

(على أساس سنوي)

معدل التضخم  حسب المجموعات السلعية


