البنك المركزي المصري
اٌدحٍ ً١اٌشٙشٌٍ ٞدضخُ

معدل التضخم :العام واألساسي – أغسطس 1024
شٙذ اٌشلُ اٌم١اع ٟاٌعاَ ألععاس اٌّغدٍٙى ٓ١اٌز ٞأعٍٕٗ اٌجٙااص اٌّشواضٌٍ ٞدعة اث اٌعاِاث ٚاء فاا ا 11 ٟعاةدّةش  1114اسخفاعاا
شٙش٠ا لذسٖ  % 1011خالي شٙش أغغطظ ِ 1114مابً اسخفاعاا شاٙش٠ا لاذسٖ  %10.1خاالي شاٙش ١ٌٛ٠اٗ ٚ ،اسخفا اٌّعاذي اٌغإٞٛ
ٌٍدضخُ اٌعاَ إٌ ٝ % 11041 ٝأغغطظ ِٓ ِ ،ٗ١ٌٛ٠ ٝ %11014ذعِٛا بدأث١ش داشت األعااط ِآ اٌعااَ اٌّا ا٠ٚ 0ٟشجا ِعماُ
اٌدطٛس اٌشٙش ٜإٌ ٝاسخفاع أععاس اٌخضشٚاج اٌطاصجث  ،باء ا ث إٌا ٝاسخفااع أعاعاس خاذِاج اٌّطااعُ ٔد١جاث ٌألثاش غ١اش اٌّةاشاش
ٌدعذ ً٠أععاس بعض اٌغٍ ٚاٌخذِاج اٌّحذد أععاس٘ا إداس٠ا  ٝاطاس بشٔاِج خ١ ٛذ اٌّاٌ١اث اٌعاِاث ٌعااَ  111. /1114خاالي اٌشاٙش
اٌغابك  ،عالٚت عٍ ٝاسخفاع اٌخذِاج اٌّذ ٛعث ٔد١جث ٌألثش اٌثأٌ ٜٛزاج اٌغةب ٝ ٚ 0راج اٌٛلح عجً اٌدضخُ األعاعا ٟاٌّعاذ ِآ
لةً اٌةٕه اٌّشوض ٞاٌّفشِ ٞعذال شٙش٠ا لذسٖ  ٝ %10.1أغغطظ ِ 1114مابً ِعذي لذسٖ  %10.1ا١ٌٛ٠ ٝاٗ ٚ 0اسخفا اٌّعاذي
اٌغٌٍٕ ٞٛدضاخُ األعاعا ٟإٌا %1101. ٝا ٝأغغاطظ ِآ  %10..ا١ٌٛ٠ ٝاٗ ٚ 0ا ٝراج اٌٛلاح عاجٍح أعاعاس اٌخاذِاج األخاشٜ
1
ٚاٌخذِاج اٌّذ ٛعث  ٚاٌغٍ االعدٙالو١ث اسخفاعاج ِدفاٚخث0

 -2معدل التضخم العام

1

عااجً اٌدضااخُ اٌعاااَ اسخفاعااا شااٙش٠ا بٍا  %1011اا ٝأغغااطظ
ِ 1114مابً اسخفاعا شٙش٠ا لاذسٖ  %10.1ا١ٌٛ٠ ٝاٗ٠ٚ ،عدةاش
٘زا اٌّعذي ِدّش١ا ِ ِدٛعظ اٌّعذالج اٌشاٙش٠ث اٌّغاجٍث خاالي
اٌغااةعث أشااٙش األٌٚااِ ٝآ عاااَ ٚ 1114اٌةاااٌ  ٚ 0%101.اسخفا
اٌّعااذي اٌغاإٌٍ ٞٛدضااخُ اٌعاااَ إٌاا %11041 ٝاا ٝأغغااطظ ِاآ
 %11014اا١ٌٛ٠ ٝااِٗ ،ااذعِٛا بدااأث١ش دااشت األعاااط ِاآ اٌعاااَ
اٌّا 0ٟ


اسخفعح أععاس اٌخضشٚاج اٌطاصجث بٕغةث %.01.
 ٝشٙش أغغطظٌ ،دغاُ٘ بٕغةث لذس٘ا ٔ 10.1مطث
ِ ٠ٛث  ٝاٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ اٌعآَ١ ٝ 0
عجٍح أععاس اٌفاوٙث اٌطاصجث أخفا ا لذسٖ % 101.
ٚ 0لذ عاّ٘ا ِجدّع ٓ١بٕغةث بٍغح ٔ 10..مطث ِ ٠ٛث ٝ
اٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ اٌعاَ0



اسخفعح أععاس اٌٍح َٛاٌحّشا بٕغةث ٝ % 101.
أغغطظٌ ،دغاُ٘ بٕغةث لذس٘ا ٔ 1011مطث ِ ٠ٛث ٝ
اٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ اٌعاَ  ٓ١ ٟ 0أخفضح
أععاس اٌذٚاجٓ بٕغةث ٌ ، %.0.1دغاُ٘ بٕغةث عاٌةث
لذس٘ا ٔ 101.مطث ِ ٠ٛث  ٝاٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ
اٌعاَ 0

٠ 1ماا َٛاٌجٙاااص اٌّشوااضٌٍ ٞدعة ااث اٌعاِااث ٚاء فااا بٕشااش ثااالذ عالعااً ٌّعااذي
اٌدضخُ  ٚما ألععاس اٌّغدٍٙىِ -1 :ٓ١عذي اٌدضخُ ألععاس اٌّغدٍٙىٌٍ ٓ١حـــضش
ٚاٌاااز٠ ٞدضااآّ اٌماااا٘شت ٚاءعاااىٕذس٠ث ٚإٌّااااطك اٌحضاااش٠ث ااا ٟاٌٛجاااٗ اٌةحاااشٞ
ٚاٌٛجااٗ اٌمةٍااِٚ ٟااذْ اٌمٕاااي ٚاٌّحا ماااج اٌحذٚد٠ااث ِ -1عااذي اٌدضااخُ ألعااعاس
اٌّغدٍٙىٌٍ ٓ١ش٠ف ِ -1عاذي اٌدضاخُ ألعاعاس اٌّغادٍٙىٌ ٓ١ىاً إٌّااطكٚ 0اٌجاذ٠ش
باٌاازوش أْ اٌااشلُ اٌااٛاسد اا٘ ٟاازا اٌدحٍ١ااً ٘اا ٛاٌخااا بّعااذي اٌدضااخُ ألعااعاس
اٌّغدٍٙىٌٍ ٓ١حضش0
1
اٌدغ١ااش اٌشااٙش ٞاا ٝوااً ِاآ اٌااشلُ اٌم١اعاا ٟاٌعاااَ ألعااعاس اٌّغاادٍٙىٚ ٓ١اٌدضااخُ
األعاعااّ١ ٟااا باا ٓ١عااةدّةش ١ٌٛ٠ٚ 1111ااٗ ٌ 1111اا١ظ ِطابمااا باٌضااةظ ٌألسلاااَ
اٌغاااٌف روش٘ااا اا ٝاٌدحٍ١ااً اٌشااٙشٌٍ ٞدضااخُ اا ٝاٌفدااشاج اٌغااابمث ٔمااشا ٌدغ١١ااش
األٚصاْ إٌّغااٛبث إٌاا ٝاٌّجّٛعاااج اٌّخدٍفااث داخااً اٌغااٍث بغااةب إ ااالي اٌغٍغااٍث
اٌداععث ِحً اٌغٍغٍث اٌثإِث بذ ا ِٓ أغغطظ ٌّ( 01111ض٠ذ ِٓ اٌدفاص ً١أٔماش
اٌّش ك اٌفٕ ٟإٌّشٛس  ٝاٌدحٍ ً١اٌشٙشٌٍ ٞدضخُ ٌشٙش أغغطظ 01111
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عجٍح أععاس اٌغٍ االعدٙالو١ث اسخفاعا بٕغاةث  %1014اٝ
أغغااطظٚ ،رٌااه عٍاا ٝخٍف١ااث اسخفاااع أعااعاس بعااض اٌغااٍ
اٌّعّشت ٚاألثاذ ٚلط اٌغ١اس0
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عاااجً اٌدضااااخُ األعاعااا ٟاٌّعااااذ ِااآ لةااااً اٌةٕاااه اٌّشوااااضٞ
اٌّفااشِ ٞعااذال شااٙش٠ا لااذسٖ  %10.1اا ٝأغغااطظ 1114
ِمابااً ِعااذال شااٙش٠ا لااذسٖ  %10.1اا١ٌٛ٠ ٝااٗ٠ٚ 0ااأخ ٟرٌااه
اٌّعااذي ألااً ِاآ ِدٛعااظ اٌّعااذالج اٌشااٙش٠ث اٌّغااجٍث خااالي
اٌغةعث أشٙش األ ِٓ ٌٝٚعاَ ٚ 1114اٌةاٌ ٚ 0%10..اسخفا
اٌّعذي اٌغٌٍٕ ٞٛدضخُ األعاع ٟإٌا %1101. ٝا ٝأغغاطظ
ِٓ 0ٗ١ٌٛ٠ ٝ %10..


أخفضح أععاس األعّان ٚاألطعّث اٌةحش٠ث بٕغاةث %10.1
 ٝشٙش أغغاطظٌ ،دغااُ٘ بٕغاةث عااٌةث لاذس٘ا ٔ 1011مطاث
ِ ٠ٛث  ٝاٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ اٌعاَ0



اسخفعح أععاس اٌة١ض بٕغةث  ٝ %10.4أغغاطظٌ ،دغااُ٘
بٕغاااةث لذس٘اااـا ٔ 1011مطاااث ِ ٠ٛاااث ااا ٝاٌّعاااذي اٌشاااٙشٜ
ٌٍدضخُ اٌعاَ0



شااٙذج أعااعاس بعااض اٌّااٛاد اٌغزاا١ااث األخااش ٜاا ٝأغغااطظ
خغ١اااشاج ِدةإ٠اااث ،ةّٕ١اااا اسخفعاااح أعاااعاس اٌخةاااض اٌّحغااآ
ِٕٚدجاااج غزاا١ااث أخااش ،ٜأخفضااح أعااعاس اٌضبااذ اٌّغاادٛسد
ٚاٌةمٛيٚ ،بازٌه خىا ْٛاٌّحفاٍث اسخفااع عااُ٘ بٕغاةث 101.
ٔمطث ِ ٠ٛث  ٝاٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ اٌعاَ0



اسخفعااح أعااعاس اٌغااٍ اٌّحااذدت إداس٠ااا بٕغااةث  %10.1ااٝ
أغغاااطظ ٌدغااااُ٘ بٕغاااةث ٔ 1011مطاااث ِ ٠ٛاااث ااا ٝاٌّعاااذي
اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ اٌعاَ ،عٍا ٝخٍف١اث اسخفااع أعاعاس س االج
اٌّفاااا٠ف بٕغاااةث ٚ %1101.خاااذِاج اٌّغدشاااف١اج اٌعاِاااث
بٕغةث 0%10..



اسخفعاااح أعاااعاس اٌخاااذِاج األخاااش ٜبٕغاااةث  % 1012اااٝ
أغغطظٌ ،دغاُ٘ بـ ٔ 1011مطث ِ ٠ٛاث ا ٝاٌّعاذي اٌشاٙشٞ
ٌٍدضااخُ اٌعااااَٚ 0رٌااه عٍااا ٝخٍف١اااث اسخفاااع أعاااعاس خاااذِاج
اٌّطاعُ ٚخذِاج اٌّغدشف١اج اٌخاصاث ٚاٌدا ٟلاذ خشجا اٝ
ِعمّٙا إٌ ٝاألثش غ١ش اٌّةاشش ٌدعاذ ً٠أعاعاس بعاض اٌغاٍ
ٚاٌخذِاج اٌّحاذد أعاعاس٘ا إداس٠اا ا ٝاطااس بشٔااِج خ١ ٛاذ
اٌّاٌ١ث اٌعاِث ٌعاَ  111. /1114خالي اٌشٙش اٌغابك0



اسخفعاااح أعاااعاس اٌخاااذِاج اٌّذ ٛعاااث بٕغاااةث  %1021اااٝ
أغغطظٌ ،دغاُ٘ بـ ٔ 101.مطث ِ ٠ٛاث ا ٝاٌّعاذي اٌشاٙشٞ
ٌٍدضااخُ اٌعااااَٚ 0رٌااه عٍااا ٝخٍف١اااث اسخفاااع أعاااعاس خاااذِاج
خفاااف١ف اٌشاااعش ٚخاااذِاج اٌع١ااااداج اٌخاسج١اااث ٚاٌخاااذِاج
اٌخاصااث بفاا١أث اٌّغااىٓ ٚإصااال ٗٔ ،د١جااث ٌألثااش اٌثااأٜٛ
ٌدعذ ً٠األععاس اٌز ٜعةك روشٖ0

٠ٚشج ا ِعمااُ اٌدغ١ااش اٌشااٙش ٜاا ٝاٌدضااخُ األعاعاا ٟإٌااٝ
اسخفاع أععاس اٌخذِاج األخشٚ ٜاٌخذِاج اٌّذ ٛعث  ٚاٌغاٍ
االعدٙالو١ث اٌّزوٛست أعالٖ ،عٍا ٝخٍف١اث األثاش غ١اش اٌّةاشاش
ٚاألثش اٌثأٌ ٜٛدعذ ً٠أعاعاس بعاض اٌغاٍ ٚاٌخاذِاج اٌّحاذد
أعااعاس٘ا إداس٠ااا اا ٝاطاااس بشٔاااِج خ١ ٛااذ اٌّاٌ١ااث اٌعاِااث ٌعاااَ
 111. /1114خااالي اٌشااٙش اٌغااابكٌ 0دغاااُ٘ بٕغااةث لااذس٘ا
ٔ 1021مطث ِ ٠ٛث  ٝاٌّعذي اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ األعاعٚ 0ٟلذ
ّذ جض ِٓ خٍه اٌض٠ادت أخفاض أععاس اٌغٍ اٌغزاا١ث ٚاٌزٜ
عااااُ٘ بٕغاااةث عااااٌةث لاااذس٘ا ٔ 1011مطاااث ِ ٠ٛاااث ااا ٝاٌّعاااذي
اٌشٙشٌٍ ٜدضخُ األعاع0 ٝ
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جدول  : 1تبىية كم انعناصر انًكىنة نهرقى االساسً ألسعار انًستههكين () Core

انطعاو وانشراب

انسهع االستهالكية

انخديات انًدفىعة

انخديات اخري

انحثىب وانخثش

انًالتض

انهحىو
األطًان وانًأكىالخ انثحزَح
انهثٍ وانجثٍ وانثُض
انشَىخ وانذهىٌ

األلًشح
أغطُح انمذو
انًىاد انالسيح نظُاَح انًظكٍ وإطالحه
األثاز وانرجهُشاخ

خذياخ ذُظُف وإطالح وذأجُز انًالتض
واغطُح انمذو
انخذياخ انخاطح نظُاَح انًظكٍ وإطالحه
انخذياخ االخزي كانثىاب وانجُاًَُ
اجز خاديح  /طثاخ نُىو كايم
إطالح األجهشج انًُشنُح

إَجارانًظكٍ انًحرظة
خذياخ انًظرشفُاخ
خذياخ انُمم
خذياخ االَرزَد وانرهُفىٌ انًحًىل

انفاكهح انجافح

انظجاد واغطُح االرضُاخ االخزٌ

طُاَح وإطالح يعذاخ انظىخ وانظىرج

انخذياخ انرزفُهُح وانزَاضُح

انخضزواخ انًحفىظح وانًعانجح
انخضزواخ انجافح (انثمىل انجافح)
انظكز واألغذَح انظكزَح
يُرجاخ غذائُح أخزي
انًشزوتاخ

انًفزوشاخ انًُشنُح
األجهشج انًُشنُح
األدواخ انشجاجُح وأدواخ انًائذج واألدواخ انًُشنُح
األدواخ ويعذاخ انًُاسل وانحذائك
يىاد انُظافح انًُشنُح
أطُاف يُشنُح أخزي غُز يعًزج
شزاء انًزكثاخ
لطع انغُار ويظرهشياخ يعذاخ انُمم انشخظٍ
سَىخ وشحىياخ
يعذاخ خذياخ انهاذف وانفاكض
األطُاف وانًعذاخ انرزفُهُح األخزي ويرعهماذها
يعذاخ انظىخ وانظىرج ويعذاخ انرظىَز
االدواخ انشخظُح غُز انًظُفح
أيرعح شخظُح
انكرة
األدواخ انكراتُح ويىاد انزطى
انًُرجاخ واألجهشج وانًعذاخ انطثُح

اذعاب االطثاء
طُاَح وإطالح يعذاخ انُمم انشخظٍ
دروص خظىطُح
انحاللح ولض انشعز

انخذياخ انثمافُح
رحالخ انحج وانعًزج
انًطاعى وانًماهٍ ويا شاتهها
خذياخ انفُادق
انرعهُى انخاص

اإلَجار انعادي لاَىٌ جذَذ

1
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جدول  :2األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ومكوناتها الرئيسية

األوزان
كنسبة
1/
مئوٌة

أغسطس
1024

أغسطس
1023

1/

أغسطس 1024

أغسطس 1024

إلى ٌولٌه 1024

إلى أغسطس 1023

التغٌر كنسبة مئوٌة

رقم قٌاسً
ٌناٌر 200 = 1020

الرقم العام
اٌطعاَ ٚاٌّششٚباج
اٌذخاْ ٚاٌّى١فاج
اٌّالبظ ٚاأل ز٠ث
اٌّغىٓ ٚاٌّ١اٖ ٚاٌىٙشبا ٚاٌغاص ٚاٌٛلٛد

111011
39.91
1.29
5.42
2..39

136031
260.19
12..43
20..99
223.0.

152063
29..90
16..31
224.35
210.65

1011
0.90
0.00
0.00
0.05

11041
22.62
11..4
5.20
6.69

األثاذ ٚاٌدج١ٙضاج ٚاٌّعذاج إٌّضٌ١ث ٚاٌف١أث

3.99
6.33
5.6.
3.21
1.43
4.63
4.43
3.93

211.95
224..3
209.16
95.49
234.63
251.2.
242.6.
204.99

235.95
232.29
239.3.
96.92
260.99
259.94
266.3.
222.14

0.91
2..2
0.00
0.223.59
0.00
9.24
4.59

20.96
24.13
1..0.
2.52
29.5.
3.9.
29.43
5.95

اٌشعا٠ث اٌفح١ث
إٌمً ٚاٌّٛاصالج
االخفاالج اٌغٍى١ث ٚاٌالعٍى١ث
اٌثما ث ٚاٌدش ٗ١
اٌدعٍُ١
اٌّطاعُ ٚاٌفٕادق
اٌغٍ ٚاٌخذِاج اٌّدٕٛعث
إجماليات مختارة
اٌخضشٚاج ٚاٌفاوٙث
اٌغٍ ٚاٌخذِاج اٌّحذد أععاس٘ا إداس٠ا
اٌطعاَ ِغدةعذا ِٕٗ اٌخضشٚاج ٚاٌفاوٙث
اٌغٍ االعدٙالو١ث
اٌخذِاج اٌّذ ٛعث
1/

6.90
2..66
32.0.
24.4.
5..9

12..09
21..9.
252.02
223.46
219.20

145..2
250.1.
26..96
212.34
241.49

5.34
0.51
0.410.14
1..0

21.92
26.52
22.95
6.95
20.39

13.00
94.43

226.60
232.35

219.06
244.5.

1.0.
0.60

..99
20.09

اٌخذِاج األخشٜ
اٌشلُ األعاع)Core ( ٝ
 2/الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي المصري
 1/األوزان المستخدمة فى إعداد الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلكٌن من نتائج بحث الدخل واألنفاق واالستهالك لعام 1009/100.
 3/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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