البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – أبريل 1025
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فيي  11مياو  1115ارتفاعيا ً شيهروا ً
قدره  % 1111خالل شهر أبرول  1115مقابيل معيد شيهروا قيدره  % 1155خيالل شيهر ميار  .وانخفي المعيدل السين ي للتضيخم
العام إلى  %11101فى أبرول من  % 11151فيى ميار  .وورجي معظيم التوي ر الشيهرإ إليى ارتفيا أسيعار الخضيروا والفاكهية
الوازجة ،و ارتفا أسعار المالبس واألحذوة .وقد حد مين لليج جزاييا انخفيا أسيعار أسيو انا الب تاجياز ،والتيى شيهد ارتفاعيا
كبيرة خالل األشهر الثالثة السابقة .وفى لا ال قت سجل التضخم األساسي المعد من قبل البنج المركزي المصري معيد ً شيهروا قيدره
 %1110فى أبرول  1115مقابل معدل قدره  %11.1فى مار  .و انخف المعدل السن ي للتضخم األساسي إلى  % .110فى أبرويل
من  %.111فى مار  .وفى لا ال قت سجلت أسعار السل ا ستهالكية والخدما األخيرإ والخيدما المدف عية ارتفاعيا متفاوتية
.1

 -2معدل التضخم العام

1

سيييجل التضيييخم العيييام ارتفاعيييا شيييهروا ً بلييي  %1111فيييى أبرويييل
 1115مقابل ارتفاعا شهروا ً قدره  %1155فى مار  ،ووعتبر
الشييهروة المسييجلة خييالل
هييذا المعييدل أقييل ميين مت سييم المعييد
الثالثة أشهر األولى من عيام  1115والبيال  . % 11.1انخفي
المعيييدل السييين ي للتضيييخم العيييام إليييى  %11101فيييى أبرويييل مييين
 %11151فى مار .


انخفضت أسعار السل والخدما المحددة إداروا بنسبة
 %01.3فى أبرول  1115لتساهم بنسبة سالبة 11..
نقوة مئ وة فى المعدل الشهرإ للتضخم العام .وتأتى
أسعار
الشهروة على خلفية انخفا
التو را
إسو انا الب تاجاز بنسبة  %.1101فى أبرول ،وللج
بعد ارتفا متتالى بنسبة تراكمية بلغت ،%00113
حيث أن اختناقا الت زو أد الى نقص المعرو
منها.



ارتفعت أسعار الخضروا والفاكهة الوازجة فى شهر
أبرول بنسبة  %1155و  %5110على الترتيب .وقد
ساهما مجتمعين بنسبة بلغت  11.1نقوة مئ وة فى
المعدل الشهرإ للتضخم العام.

 1وق ي م الجهيياز المركييزي للتعبئيية العاميية واإلحصيياء بنشيير ثييال سالسييل لمعييدل
التضخم وفقا ألسعار المستهلكين -1 :معدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
واليييذي وتضيييمن القييياهرة واإلسيييكندروة والمنيييالو الحضيييروة فيييي ال جيييه البحيييري
وال جييه القبلييي ومييدن القنييال والمحافظييا الحدودويية  -1معييدل التضييخم ألسييعار
المستهلكين للروف  -0معيدل التضيخم ألسيعار المسيتهلكين لكيل المنيالو .والجيدور
بالييذكر أن الييرقم اليي ارد فييي هييذا التحليييل هيي الخييا بمعييدل التضييخم ألسييعار
المستهلكين للحضر.
1
التغييير الشييهري فييى كييل ميين الييرقم القياسييي العييام ألسييعار المسييتهلكين والتضييخم
األساسييي فيمييا بييين سييبتمبر  1110وو ليييه  1111ليييس موابق يا ً بالضييبم ل رقييام
السييالف لكرهييا فييى التحليييل الشييهري للتضييخم فييى الفتييرا السييابقة نظييراً لتغيييير
األوزان المنس ي بة إلييى المجم عييا المختلفيية داخييل السييلة بسييبب إحييالل السلسييلة
التاسعة محل السلسلة الثامنة بدءاً من أغسوس ( .1110لمزود من التفاصيل أنظير
المرفو الفني المنش ر فى التحليل الشهري للتضخم لشهر أغسوس .1111
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الشهروة المسجلة خالل الثالثة أشيهر
أقل من مت سم المعد
األولييى مييين عيييام  1115والبيييال  .%11.0وانخفييي المعيييدل
السيييين ي للتضييييخم األساسييييي إلييييى  %.110فييييى أبروييييل ميييين
 %.111فى مار .
وورجيي معظييم التغييير الشييهرإ فييى التضييخم األساسييي إلييى
ارتفييييا أسييييعار السييييل ا سييييتهالكية والخييييدما المدف عيييية
والخييدما األخييرإ المييذك ره أعيياله والتييى سيياهمت بنسييبة
قيييدرها  110.نقوييية مئ وييية فيييى المعيييدل الشيييهرإ للتضيييخم
األساسى  .هذا وقد ح ّد جزء من تليج الزويادة انخفيا أسيعار
السييل الغذااييية والييذإ سيياهم بنسييبة سييالبة قييدرها  1111نقويية
مئ وة فى المعدل الشهرإ للتضخم األساسى.


انخفضت أسعار الدواجن بنسبة  %0111فى أبرول،
لتساهم بنسبة سالبة قدرها  111.نقوة مئ وة فى المعدل
الشهرإ للتضخم العام ،وفى لا ال قت ارتفعت أسعار
اللح م الحمراء بنسبة  %1115لتساهم بنسبة 1113
نقوة مئ وة في المعدل الشهرإ للتضخم العام.



ارتفعت أسعار األسماك واأللعمة البحروة بنسبة
 %11.0فى شهر أبرول ،لتساهم بنسبة قدرها 1110
نقوة مئ وة فى المعدل الشهرإ للتضخم العام.



بنسبة  %1151فى أبرول،
انخفضت أسعار البي
لتساهم بنسبة سالبة قدرهـا  1110نقوة مئ وة فى المعدل
الشهرإ للتضخم العام.



سجلت أسعار السل ا ستهالكية ارتفاعا بنسبة %111.
فى أبرول لتساهم بنسبة  1110نقوة مئ وة فى المعدل
الشهرإ للتضخم العام .وللج على خلفية زوادة أسعار
المالبس واألحذوة.



سجلت أسعار الخدما األخرإ ارتفاعا لفيفا بنسبة
 %1113فى أبرول ،لتساهم بــ  1115نقوة مئ وة فى
المعدل الشهرإ للتضخم العام .وللج على خلفية زوادة
أسعار خدما المواعم والمقاهي ورحال الحج
والعمرة.



سجلت أسعار الخدما المدف عة ارتفاعا لفيفا بنسبة
 %1101فى أبرول ،لتساهم بــ  1115نقوة مئ وة فى
المعدل الشهرإ للتضخم العام .وللج على خلفية زوادة
أسعار خدما إصالح السيارا وخدما إصالح
وتنظيف المالبس وإصالح األحذوة.

 -1معدل التضخم األساسي

1

سيييجل التضييييخم األساسيييي المعييييد مييين قبييييل البنيييج المركييييزي
المصري معد ً شهروا قدره  %1110فيى أبرويل  1115مقابيل
معد شهروا قدره  %11.1فيى ميار  ،وويأتي لليج المعيدل
1
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جدول  : 1تبويب كل العناصر المكونة للرقم االساسى ألسعار المستهلكين () Core

الطعام والشراب

السلع االستهالكية

الخدمات المدفوعة

الخدمات اخرى

الحبوب والخبز

المالبس

اللحوم
األسماك والمأكوالت البحرية
اللبن والجبن والبيض
الزيوت والدهون

األقمشة
أغطية القدم
المواد الالزمة لصيانة المسكن وإصالحه
األثاث والتجهيزات

خدمات تنظيف وإصالح وتأجير المالبس
واغطية القدم
الخدمات الخاصة لصيانة المسكن وإصالحه
الخدمات االخرى كالبواب والجناينى
اجر خادمة  /طباخ ليوم كامل
إصالح األجهزة المنزلية

إيجارالمسكن المحتسب
خدمات المستشفيات
خدمات النقل
خدمات االنترنت والتليفون المحمول

الفاكهة الجافة

السجاد واغطية االرضيات االخري

صيانة وإصالح معدات الصوت والصورة

الخدمات الترفيهية والرياضية

الخضروات المحفوظة والمعالجة
الخضروات الجافة (البقول الجافة)
السكر واألغذية السكرية
منتجات غذائية أخرى
المشروبات

المفروشات المنزلية
األجهزة المنزلية
األدوات الزجاجية وأدوات المائدة واألدوات المنزلية
األدوات ومعدات المنازل والحدائق
مواد النظافة المنزلية
أصناف منزلية أخرى غير معمرة
شراء المركبات
قطع الغيار ومستلزمات معدات النقل الشخصي
زيوت وشحومات
معدات خدمات الهاتف والفاكس
األصناف والمعدات الترفيهية األخرى ومتعلقاتها
معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير
االدوات الشخصية غير المصنفة
أمتعة شخصية
الكتب
األدوات الكتابية ومواد الرسم
المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية

اتعاب االطباء
صيانة وإصالح معدات النقل الشخصي
دروس خصوصية
الحالقة وقص الشعر

الخدمات الثقافية
رحالت الحج والعمرة
المطاعم والمقاهي وما شابهها
خدمات الفنادق
التعليم الخاص

اإليجار العادى قانون جديد

0
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جدول  :2األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ومكوناتها الرئيسية

األوزان
كنسبة
1/
مئوية

أبريل 1024

أبريل 1025

1/

أبريل 1025
إلى مارس 1025

رقم قياسي

أبريل 1025
إلى أبريل 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الوعام والمشروبا
الدخان والمكيفا
المالبس واألحذوة
المسكن والمياه والكهرباء والغاز وال ق د
األثا والتجهيزا والمعدا المنزلية والصيانة

الرعاوة الصحية
النقل والم اصال
ا تصا السلكية والالسلكية
الثقافة والترفيه
التعليم
المواعم والفنادق
السل والخدما المتن عة
إجماليات مختارة
الخضروا والفاكهة
السل والخدما المحدد أسعارها إداروا
الوعام مستبعداً منه الخضروا والفاكهة
السل ا ستهالكية
الخدما المدف عة
0/

17.041 111011
222.12
29.91
125.10
1.29
222..1
5.42
225.22
2..22

161061
290.12
224.52
212.22
214.04

1011
2.22
0.00
2.41
5.01-

11016
9..2
22.24
..21
2.52

2.22
1.22
5.1.
2.21
1.42
4.12
4.42
2.22

224.42
21..59
224.15
92.01
242..9
252.94
24..54
201.19

229.00
222.22
22...1
91..5
215.15
291.92
222.19
222.14

0.21
0.00
0.24
0.00
0.25
0.00
0..2
0.1.

2.40
1.00
12.54
0.2.24..4
14.1.
21.11
5.02

1.90
2..11
22.0.
24.4.
5..2

112..2
225.90
215.42
210.29
222.02

124.52
212.90
221.92
215.4.
25..2.

1.19
2.2.0.122.22
0.91

10.51
10.12
1.92
2...
25.44

12.00
24.42

210.12
240.51

219.22
250.11

0.1.
0.12

2.40
2.29

الخدما األخرإ
الرقم األساسى ( )Core
 2/الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي المصري
 1/األوزان المستخدمة فى إعداد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين من نتائج بحث الدخل واألنفاق واالستهالك لعام 1009/100.
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.

.

