البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – أغسطس 1025
يا ي  11سياتتار  1115ااتفا يا ً
شهد الرقم القياسي العيا سسيعاا التهيتهل يل اليعي ه لليه الاهياك الترتيبي للتعامي العااي يا
شهريا ً قداه  % 1.36خالل شهر هغهطس  1115اقابل ااتفا ا شهريا قداه  % 1..1خالل شهر يولييه .يانخفي التعيدل الهيلوي
للتضخم العا إلى  %..77ى هغهطس ال  % 7.67ى يوليه ،لى خلفي تأثير ترة اسساس ال العا التاضى .شيهد شيهر هغهيطس
ييى هسييعاا الييديا ل اسايير الييع ييدﱠ بئيييا اييل ااتفيياأ هسييعاا الخضييرياز الطاك ي  ،ي ااتفيياأ هسييعاا الخييدااز التد و ي
انخفييا
يخدااز التطا م نتيا اسثر غير التااشر ياسثر الثانو لإلصال از التالي  .ي ى ذاز الوقت سال التضيخم اسساسي التعيد ايل قايل
الالييا الترتييبي الت ييري اعييد ً شييهريا سييالاا قييداه  %1.16ييى هغهييطس  1115اقابييل اعييدل قييداه  %1.61ييى يوليييه .ي انخفي
التعدل الهلوي للتضخم اسساس الى  % 5.31يى هغهيطس ايل  % 3..6يى يولييه  ،ايد واا بئييا بتيأثير تيرة اسسياس ايل العيا
التاضييى .ي ييى ذاز الوقييت سييالت هسييعاا الخييدااز التد و ي ي الخييدااز اسخيير ااتفا يياز اتفايت ي  ،ييى يييل ألييت هسييعاا الهييل
.1
ا ستهالتي ى اعظتها دين تغيير
التضخم العام والتضخم ا ساسي
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الت دا :الاهاك الترتبي للتعام العاا يا

 -2معدل التضخم العام

ا يالالا الترتب الت ر

1

سييال التضييخم العييا ااتفا ييا شييهريا ً بلي  %1.36ييى هغهييطس
 1115اقابل ااتفا ا شهريا ً قداه  %1..1ى يوليه  ،ييعتاير
هييعا التعييدل هقييل اييل اتوسييم التعييد ز الشييهري التهييال خييالل
الهاع هشهر اسيلى ال ا  1115يالاال  .% 1.71يانخفي
التعييدل الهييلوي للتضييخم العييا إلييى  % ..77ييى هغهييطس اييل
 % 7.67ييى يوليييه ،لييى خلفي ي تييأثير تييرة اسسيياس اييل العييا
التاضى.


ى شهر
ااتفعت هسعاا الخضرياز يالفاته الطاك
هغهطس بلهب بلغت  %7.66ي 1.37لى الترتيب.
يقد ساهتا ااتتعيل بلها بلغت  1..3نقط اموي ى
التعدل الشهر للتضخم العا .



ى
%11.1
انخفضت هسعاا الديا ل بلها
هغهطس ،ى يل ااتفعت هسعاا اللحو الحترا بلها
 .%1.1.يقد ساهتا ااتتعيل بلها سالا قداها
 1.63نقط اموي ى التعدل الشهر للتضخم العا .

ييا بلشيير ثييال سالسييل لتعييدل
 1يقييو الاهيياك الترتييبي للتعام ي العاا ي يا
التضخم ي قا سسعاا التهتهل يل -1 :اعدل التضخم سسعاا التهتهل يل للحـــضر
ياليييعي يتضيييتل القييياهرة يا سييي لداي يالتليييالو الحضيييري ييي الو يييه الاحيييري
يالو ييه القاليي ياييدن القلييال يالتحا ظيياز الحديدييي  -1اعييدل التضييخم سسييعاا
التهتهل يل للريف  -6اعيدل التضيخم سسيعاا التهيتهل يل ل يل التليالو .يالايدير
بالييعتر هن الييرقم الييوااد يي هييعا التحليييل هييو الخيياا بتعييدل التضييخم سسييعاا
التهتهل يل للحضر.
1
التغييير الشييهري ييى تييل اييل الييرقم القياسي العييا سسييعاا التهييتهل يل يالتضييخم
اسساس ي يتييا بيييل سيياتتار  1116ييوليييه  1111ليييس اطابق يا ً بالضييام ل اقييا
الهييالف ذترهييا ييى التحليييل الشييهري للتضييخم ييى الفتييراز الهييابق نظييراً لتغيييير
اسيكان التلهييوب إلييى التاتو يياز التختلف ي داخييل الهييل بهيياب إ ييالل الهلهييل
التاسع احل الهلهل الثاال بد اً ال هغهطس ( .1116لتبيد ال التفاصيل هنظير
التر و الفل التلشوا ى التحليل الشهري للتضخم لشهر هغهطس .1111
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التد و يالخدااز اسخر يقيد سياهتا بلهيا قيداها 1.61
نقط اموي ى التعدل الشهر للتضخم اسساسى.



انخفضت هسعاا الاي بلها  %1..3ى هغهطس،
لتهاهم بلها سالا قداهـا  1.16نقط اموي ى التعدل
الشهر للتضخم العا .



ااتفعت هسعاا الاال بلها  %1..6ى شهر
هغهطس ،لتهاهم بلها قداها  1.11نقط اموي ى
التعدل الشهر للتضخم العا .



ااتفا ا بلها
سالت هسعاا الخدااز التد و
 %1.1.ى هغهطس ،لتهاهم بــ  1.11نقط اموي ى
التعدل الشهر للتضخم العا  .يذلا لى خلفي كيادة
يهى خدااز
هسعاا العديد ال الخدااز التد و
التلاكل ياد و از الاواب يخدااز تلظيف يإصالح
يتأ ير التالبس.



سالت هسعاا الخدااز اسخر ااتفا ا لفيفا بلها
 %1..6ى هغهطس ،لتهاهم بــ  1.16نقط اموي ى
التعدل الشهر للتضخم العا  .يذلا لى خلفي كيادة
يل ألت هسعاا الهل
هسعاا خدااز التطا م.
اعظتها دين تغيير.
ا ستهالتي

 -1معدل التضخم األساسي

1

سيييال التضييييخم اسساسييي التعييييد ايييل قاييييل الاليييا الترتييييبي
الت يييري اعيييد ً شيييهريا سيييالاا قيييداه  %1.16يييى هغهيييطس
 1115اقابل اعدل ااتفاأ شهر قداه  %1.61ى يولييه ،
ييأت ذلا التعدل هقل ال اتوسم التعيد ز الشيهري التهيال
خيالل الهياع هشيهر اسيليى ايل يا  1115يالاييال .%1.31
يانخف التعدل الهلوي للتضخم اسساسي اليى  % 5.31يى
هغهطس ال  %3..6ى يوليه  ،اد واا بتأثير تيرة اسسياس
ال العا التاضى.
يير يي اعظييم التغييير الشييهر ييى التضييخم اسساسيي إلييى
انخفا هسعاا الهل الغعائي التعتواه ه اله يالتيى سياهتت
بلهييا سييالا قييداها  1.56نقط ي اموي ي ييى التعييدل الشييهر
للتضخم اسساسى  .يقد يد ايل ذليا ااتفياأ هسيعاا الخيدااز
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
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جدول  :2األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ومكوناتها الرئيسية

األوزان
كنسبة
1/
مئوية

أغسطس
1025

أغسطس
1024

رقم قياسي

1/

أغسطس 1025

أغسطس 1025

إلى يوليه 1025

إلى أغسطس 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعا يالتشريباز
الدخان يالت يفاز
التالبس ياس عي
الته ل يالتياه يال هربا يالغاك يالوقود

111011
29.91
1.29
5.42
2..29

162051
29..90
19..21
224.25
210.95

15.055
292.92
224.59
212..1
21..50

1051
0..2
0.00
0.59
0.19

8077
..12
29.14
..1.
9.52

اسثا يالتاهيباز يالتعداز التلبلي يال يان

2.99
9.22
5.9.
2.21
1.42
4.92
4.42
2.92

225.95
222.29
229.2.
99.92
290.99
259.94
299.2.
222.14

242.95
222.99
229.59
99..5
292.29
299.92
2.2.22
221.02

2.42
0.00
0.02
0.00
2.29
0.00
2...
0.42

4.42
0.40
2.59
0.099.99
14.9.
..99
0.91

الر اي ال حي
اللقل يالتواصالز
ا ت ا ز الهل ي يالالسل ي
الثقا يالتر يه
التعليم
التطا م يالفلادق
الهل يالخدااز التتلو
إجماليات مختارة
الخضرياز يالفاته
الهل يالخدااز التحدد هسعااها إداايا
الطعا اهتاعداً اله الخضرياز يالفاته
الهل ا ستهالتي
الخدااز التد و
6/

9.90
2..99
22.0.
24.4.
5..9

145..2
250.1.
29..99
212.24
241.49

1.2.9.
29..2.
299.19
219.00
292.49

9.99
0.25
2.0.0.04
1.09

25.42
21.05
9.11
2..4
22.22

12.00
94.42

219.09
244.5.

222.22
251.9.

0.49
0.12-

2.29
5.92

الخدااز اسخر
الرقم اسساسى ( 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.

.

