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 التضخم و لرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ا
 ( 2020أبريل لشهر ) 

 

 في رتفعإ البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك تشير
 . 2019 أبريلبشهر مقارنة نقطة  268.6مقابل نقطة  272.1ليسجل   2020أبريل  شهر

 ( .%1.3نسبة ) 2020أبريل  شهر فيوبذلك سجل التضخم  
األحذية المالبس و مجموعة : فيمعدل التضخم إرتفع  وبتحليل إتجاهات األسعار في المجموعات السلعية فقد

ثاث واألجهزة مجموعة األ ،%12.3الماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى السكن و ، ومجموعة 6.2%
مجموعة و  %0.8التعليم مجموعة ، %0.1، مجموعة اإلتصاالت %8.1الصحة  ، مجموعة%3.8المنزلية 

 %-2.9 ليسجلالمواد الغذائية مجموعة ل معدل التضخمإنخفض في حين ، %4.5السلع والخدمات األخرى 
      التبغمجموعة  فيمعدل التضخم  إنخفض كذلك ،2019مقارنة بنفس الشهر من عام  2020في أبريل 

  .%-7.4 مجموعة المطاعم والفنادقو  %-1.9الترفية والثقافة مجموعة ، %-1.0 النقلمجموعة ، %-6.5
 حتى نهاية عام 2018 سبتمبر خالل الفترة من ا  تنازلي ا  تجاهإسجل  القياسي ألسعار المستهلكالرقم  أن يذكر

         .المسستهلك المجموعات الرئيسية الداخلة في إحتساب الرقم القياسي العام ألسعارفي معظم  2019
صالح في إطار برنامج اإل 2018عام  سبتمبر منشهر إلى اإلجراءات التي تم إتخاذها في ويعود هذا التراجع 

مليات تخفيف القيود وتسهيل اإلجراءات على عفرض رسم على مبيعات النقد األجنبي و  االقتصادي والتي أهمها
شراء النقد األجنبي لألغراض التجارية والشخصية عن طريق المصارف التجارية مباشرة، والتي بدورها أدت 

 نحو نم ليبي في السوق الموازي سعر صرف العمالت األجنبية مقابل الدينار المتوسط إلى تراجع كبير في 
  .2019 ديسمبردينار لكل دوالر في شهر  4.25 نحو إلى 2018دينار لكل دوالر في شهر سبتمبر  6.10

 

لى والتي أدت إ ،2020يناير  طية وتوقف إنتاج وتصدير النفط فيالنف ئانو لغقا  الحقو  والمإل ونتيجة
 مليون دوالر فقط خقا  شهر أبريل 50.7مستوى  بشكل ملحوظ حيث بلغتتراجع إيرادات النقد األجنبي 

ندية على فتح اإلعتمادات المست مما أقتصر ،2019مليون دوالر في أبريل  1,872.4مقارنة بـ  ،2020
 معاودة لىإ ىأداألمر الذي السلع الغذائية والطبية والصحية والمواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية فقط، 

ر إلى ليصل سعر صرف الدوال  ،العمقات األجنبية مقابل الدينار الليبي في السو  الموازي سعر صرف  رتفاعإ



ًا اإلقتصاد لغير وخصوص السو  الليبييعتمد  حيث، 2020دينار لكل دوالر في شهر أبريل  6.50نحو 
ت وكل هذه العوامل المشار إليها إنعكس ،من الخارجإحتياجاته  بعض راديإستفي  الرسمي على السو  الموازي 

وتدهور مؤشرات اإلقتصاد  بشكل سلبي على الوضع المالي واإلقتصادي وبروز ظاهرة التضخم من جديد
 ، نتيجة2019مقارنة بشهر ديسمبر  %3.6العام في شهر أبريل نسبة  حيت سجل معد  التضخم، الكلي
، مجموعة المقابس %5.5: مجموعة المواد الغذائية في معظم المجموعات السلعية ملحوظال رتفاعلل 
، ومن المتوقع ، وباقي المجموعات كما هو موضح بالجدو  أدناه%3.3، مجموعة الصحة %4.8حذية واأل

  أن يسجل معد  التضخم مستوى أعلى خقا  األشهر القادمة.
 

 الرئيسية لمجموعاتحسب ا والتضخم رقم القياسي ألسعار المستهلكلا
 ( 2008) سنة األساس                                                                                          

 الوزن  األقسام الرئيسية ت
أبريل 
2019 

 ديسمبر
2019 

بريل أ
2020 

معد  التضخم 
% 

 على أساس سنوي 

معد  التضخم 
% 

مقارنة بشهر ديسمبر 
2019 

 5.5 2.9- 311.9 295.5 321.3 38.8 المواد الغذائية 1

 1.1 6.5- 264.0 261.2 282.3 0.7 التبغ 2

 4.8 6.2 416.9 397.7 392.4 6.4 المقابس واألحذية 3

4 
الماء والكهرباء السكن و 

والغاز وأنواع الوقود 
 األخرى 

22.7 155.8 173.8 175.0 12.3 0.7 

 2.3 3.8 343.7 335.9 331.2 4.9 واألجهزة المنزلية اثاثاأل  5
 3.3 8.1 325.1 314.7 300.7 4.1 الصحة 6

 2.8 1.0- 184.5 179.5 186.4 8.1 النقل 7

 0.9 0.1 78.6 77.9 78.5 2.7 اإلتصاالت 8
 1.4 1.9- 210.2 207.3 214.3 2.8 الترفيه والثقافة 9

 0.0 0.8 379.9 379.9 377.0 4.0 التعليم 10

 0.0 7.4- 338.7 338.7 365.9 1.7 المطاعم والفناد  11

 2.6 4.5 280.3 273.3 268.3 3.1 السلع والخدمات األخرى  12

 3.6 1.3 272.1 262.7 268.6 100 الرقم القياسي العام
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على أساس سنوي 

5.5

1.1

4.8

0.7

2.3
3.3

2.8

0.9
1.4

0.0 0.0

2.6

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

المواد الغذائية التبغ المقابس 
واألحذية

السكن والماء 
از والكهرباء والغ

وأنواع الوقود 
األخرى 

األاثاث واألجهزة
المنزلية

الصحة النقل اإلتصاالت قافةالترفيه والث التعليم المطاعم 
والفناد 

السلع والخدمات
األخرى 

%

2020معد  التضخم للمجموعات الرئسية لشهر أبريل 
2019مقارنة بشهر ديسمبر 



 معدالت التضخم
 (2020أبريل  – 2015) 

 ة "" نسب مئوي

أبريل  2019 2018 2017 2016 2015 الرئيسية المجموعات ت
2020 

 2.9- 4.0- 19.9 35.0 30.3 14.2 المواد الغذائية 1
 6.5- 16.4- 9.8 9.5 6.8 83.3 التبغ 2
 6.2 12.8- 25.2 28.3 40.9 24.6 المقابس واألحذية 3
الماء والكهرباء والغاز السكن و  4

 12.3 6.9 0.3 2.9 4.0 1.4 وأنواع الوقود األخرى 
 3.8 2.0- 5.5 35.5 59.1 3.8 واألجهزة المنزلية اثاثاأل  5
 8.1 2.8 7.2 21.1 31.3 9.0 الصحة 6
 1.0- 2.3- 5.2 11.7 19.6 1.2- النقل 7
 0.1 3.1- 3.0 5.9 1.3 11.2 اإلتصاالت 8
 1.9- 9.0- 2.7 34.6 28.8 5.1 الترفيه والثقافة 9

 0.8 12.8 30.0 35.8 33.9 7.8 التعليم 10
 7.4- 1.9 2.9 58.1 38.0 21.3 المطاعم والفناد  11
 4.5 1.2- 26.5 39.0 41.6 13.7 السلع والخدمات األخرى  12
 1.3 2.2- 13.6 25.8 25.9 9.9 معد  التضخم العام 
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