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 التضخم و الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 

  2019 لعام
 

سنة ) البيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك تشير 

 . 2018بعام  مقارنةنقطة  270.2مقابل نقطة  264.3ليسجل  2019 عامفي  سجل إنخفاضا   (2008األساس 
 ( .% -2.2نسبة )  2019 عامفي وبذلك سجل التضخم  

، في معظم 2018 من عام اإلتجاه التنازلي منذ شهر سبتمبر القياسي ألسعار المستهلكل الرقم يواصحيث 
 . المجموعات الرئيسية الداخلة في إحتساب الرقم القياسي العام ألسعار المسستهلك

في نقطة  304.2إلى  2018عام في نقطة  316.7المواد الغذائية من مجموعة إنخفض الرقم القياسي لحيث 
العمالت األجنبية مقابل الدينار الليبي في سعر صرف ، متأثرة بإنخفاض (%-3.9)  بمعدل، 2019 عام

  ،من الخارج إحتياجاته اإلستهالكية إسترادالسوق الليبي بشكل كبير في  والتي يعتمد عليهاالسوق الموازي، 
من وزن  %38.8نسبته ما في سلة المستهلك، حيث تشكل المجموعة الرئيسيةمجموعة المواد الغذائية  وتعتبر

 .الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
االثاث ،  %-12.8المالبس واألحذية ،  %-16.4  : التبغ مجموعات الرقم القياسي في إنخفض كذلك 

،  والسلع  %-9.0الترفيه والثقافة  ،  %-3.2، اإلتصاالت  %-2.3، النقل  %-2.0واألجهزة المنزلية 
   .  %-1.3والخدمات األخرى 

،  %7.0الماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى السكن و إرتفع الرقم القياسي في مجموعات : في حين 
 . %1.9المطاعم والفنادق و  %12.8و التعليم   %2.8الصحة 

 

 سبتمبر منشهر إلى اإلجراءات التي تم إتخاذها في  ، 2019في العام  ويعود هذا التراجع في معدل التضخم 
صالح االقتصادي والتي أهمها تخفيف القيود وتسهيل اإلجراءات على عمليات في إطار برنامج اإل 2018عام 

شراء النقد األجنبي لألغراض التجارية والشخصية عن طريق المصارف التجارية مباشرة، والتي بدورها أدت 
 . ليبي في السوق الموازي سعر صرف العمالت األجنبية مقابل الدينار المتوسط إلى تراجع كبير في 

 



 حسب األقسام الرئيسية والتضخم رقم القياسي ألسعار المستهلكلا

 ( 2008) سنة األساس 

 معدل التضخم % 2019 2018 الوزن  األقسام الرئيسية ت
 3.9- 304.2 316.7 38.8 المواد الغذائية 1

 16.4- 279.2 334.0 0.7 التبغ 2
 12.8- 390.9 448.4 6.4 المالبس واألحذية 3

الماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود السكن و  4
 7.0 167.4 156.5 22.7 األخرى 

 2.0- 333.4 340.3 4.9 واألجهزة المنزلية اثا األ  5
 2.8 306.5 298.1 4.1 الصحة 6
 2.3- 183.3 187.6 8.1 النقل 7
 3.2- 79.4 82.0 2.7 اإلتصاالت 8
 9.0- 211.7 232.6 2.8 الترفيه والثقافة 9

 12.8 375.9 333.2 4.0 التعليم 10
 1.9 349.9 343.3 1.7 المطاعم والفنادق 11
 1.3- 273.4 276.9 3.1 السلع والخدمات األخرى  12

 2.2- 264.3 270.2 100 الرقم القياسي العام 
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