البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – ديسمبر 1024
را ر  8يلراير  1015انخفاضرا
شهد الررمم القياسر العرا سسرعاا التهرتهل يل الرعي ه للره الاهراك الترتربي للتعامر العاار يا
شهريا مداه  % 0000خالل شهر ديهتار  1014اقابل انخفاضا شهريا مداه  % 1051خالل شهر نو تار  .يااتفع التعردل الهرلوي
للتضخم العا إلى  % 10011ى ديهتار ال  %9009ى نو تار  ،اد واا بتأثير ترر اسسرام ارل العرا التاضرى .ييرجرع اعمرم
التطوا الشهرى إلى انخفاض هسعاا الخضريات ي الفاتهر الطاكجر  ،هرعا يمرد ر زد جرب ارل ذلر االنخفراض ااتفرا هسرعاا الهرلع
الغعائي اسخرى  .ي ى ذات الومت سال التضخم اسساس التعد ال مال الال الترتبي الت رري اعردال شرهريا مرداه  %0010رى
ديهتار  1014اقابل اعدل سالب مداه  %0015ى نو تار .ي انخفض التعدل الهلوي للتضرخم اسساسر إلرى  %0.99رى ديهرتار
ال  %0081رى نرو تار .ي رى ذات الومرت سرالت هسرعاا الهرلع االسرتهالتي ي الخرداات التد و ر ااتفا را طفيفرا ،رى ريل تلرت
1
هسعاا الخداات اسخرى ى اعمتها دين تغيير.

 -2معدل التضخم العام

1

سررال التضررخم العررا انخفاضررا شررهريا بلر  %0000ررى ديهررتار
 1014اقابررل انخفاضررا شررهريا مررداه  %1051ررى نررو تار ،
ييعتار هرعا التعردل همرل ارل اتوسرا التعردالت الشرهري التهرال
خرررالل ا ررردى شرررر شرررهرا اسيلرررى ارررل رررا  1014يالارررال
 .%0090ااتفع التعدل الهلوي للتضخم العا إلى  %10011ى
ديهتار ال  %9009ى نو تار  ،اد واا بتأثير ترر اسسرام
ال العا التاضى.


انخفضت هسعاا الخضريات الطاكج بلها %1055
ى شهر ديهتار ،ى يل سالت هسعاا الفاته
الطاكج انخفاضا طفيفا مداه  .% 0098يمد ساهتا
ااتتعيل بلها سالا بلغت  0011نقط اموي ى
التعدل الشهرى للتضخم العا .



ااتفعت هسعاا الدياجل بلها  %1098ى ديهتار،
لتهاهم بلها مداها  0011نقط اموي ى التعدل
الشهرى للتضخم العا  ،ى يل تلت هسعاا اللحو
الحترا دين تغيير.

ررا بلشررر ثررال سالسررل لتعرردل
 1يقررو الاهرراك الترترربي للتعام ر العاا ر يا
التضخم ي قا سسعاا التهتهل يل -1 :اعدل التضخم سسعاا التهتهل يل للحـــضر
يالرررعي يتضرررتل القررراهر يا سررر لداي يالتلررراطو الحضرررري ررر الوجررره الاحرررري
يالوجرره القالرر يارردن القلررال يالتحا مررات الحديديرر  -1اعرردل التضررخم سسررعاا
التهتهل يل للريف  -1اعردل التضرخم سسرعاا التهرتهل يل ل رل التلراطو .يالاردير
بالررعتر هن الرررمم الرروااد رر هررعا التحليررل هررو الخررا بتعرردل التضررخم سسررعاا
التهتهل يل للحضر.
1
التغيررر الشررهري ررى تررل اررل الرررمم القياسر العررا سسررعاا التهررتهل يل يالتضررخم
اسساس ر يتررا برريل سرراتتار  1009ييوليرره  1010لرريم اطابقررا بالضرراا ل امررا
الهررالف ذترهررا ررى التحليررل الشررهري للتضررخم ررى الفترررات الهررابق نمرررا لتغييررر
اسيكان التلهرروب إلررى التاتو ررات التختلف ر داخررل الهررل بهرراب إ ررالل الهلهررل
التاسع احل الهلهل الثاال بد ا ال هغهطم ( .1009لتبيد ال التفاصيل هنمرر
التر و الفل التلشوا ى التحليل الشهري للتضخم لشهر هغهطم .1011
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1

سرررال التضررررخم اسساسررر التعررررد ارررل ماررررل الالررر الترترررربي
الت رررري اعررردال شرررهريا مرررداه  %0010رررى ديهرررتار 1014
اقابررررل اعرررردال شررررهريا سررررالاا مررررداه  %0015ررررى نررررو تار.
يانخفض التعدل الهرلوي للتضرخم اسساسر إلرى  %0099رى
ديهتار ال  %0081ى نو تار.
ييرجررع اعمررم التغيررر الشررهرى ررى التضررخم اسساس ر إلررى
ااتفررا هسررعاا الهررلع الغعائيرر التررعتوا ه رراله يالررعى سرراهم
بلها مداها  0011نقط اموي ى التعردل الشرهرى للتضرخم
اسساسررى  .با ضررا الررى ااتفررا هسررعاا الهررلع االسررتهالتي
يالخداات التد و لتهراهم بلهرا مرداها  0000نقطر اموير
ى التعدل الشهرى للتضخم اسساس .


ااتفعت هسعاا اسسرتا ياسطعتر الاحرير بلهرا %1090
ى شهر ديهتار ،لتهاهم بلها مداها 0005نقط اموي رى
التعدل الشهرى للتضخم العا .



انخفضت هسعاا الايض بلها  %1094ى ديهتار ،لتهاهم
بلها سالا مداهـا  0001نقطر اموير رى التعردل الشرهرى
للتضخم العا .



شررهدت هسررعاا بعررض التررواد الغعائي ر اسخرررى ررى ديهررتار
تغيرات اتاايل  ،ايلتا ااتفعت هسعاا الحلوى يالخضرريات
التحفوتر يالتعالا ر  ،انخفضررت هسررعاا الببررد التهررتواد ،
يبرررعل ت رررون التح رررل ااتفرررا سررراهم بلهرررا  0001نقطررر
اموي ى التعدل الشهرى للتضخم العا .



ااتفعت هسعاا الهلع يالخداات التحدد إداايرا بلهرا طفيفر
بلغرررت  %0018رررى ديهرررتار  1014لتهررراهم بلهرررا 0001
نقطررر امويررر رررى التعررردل الشرررهرى للتضرررخم العرررا  .يترررأتى
التطرررواات الشرررهري لرررى خلفيررر ااتفرررا هسرررعاا الارائرررد
يالتاالت بلها .%44099



سرررالت هسرررعاا الهرررلع االسرررتهالتي ااتفا رررا طفيفرررا بلهرررا
 %0048رررى ديهرررتار ،لتهررراهم برررـ  0001نقطررر امويررر رررى
التعرردل الشررهري للتضررخم العررا  .يذل ر لررى خلفي ر ااتفررا
هصلاف البلي هخرى غيرر اعترر يهجهرب يهصرلاف اعرد
للعلاي الشخ ي .



سرررالت هسرررعاا الخرررداات التد و ررر ااتفا رررا طفيفرررا بلهرررا
 %0041ى ديهتار ،لتهاهم بــ  0001ى التعدل الشرهرى
للتضخم العا  .يذل لى خلفي كياد هسعاا خداات تلميف
يإصالح التالبم ياس عي .



ذات الومت تلت هسعااالخداات اسخررى رى اعمتهرا
دين تغيير ،ااتفعت هسعاا خداات التطا م يتم تحييد هثرها
تااال بانخفاض هسعاا خداات الحج يالعتر .
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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

ديسمبر 1023

ديسمبر 1024

رقم قياسي

1/

ديسمبر 1024
إلى نوفمبر
1024

ديسمبر 1024
إلى ديسمبر 1023

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعا يالتشريبات
الدخان يالت يفات
التالبم ياس عي
الته ل يالتياه يال هربا يالغاك يالومود
اسثا يالتاهيبات يالتعدات التلبلي يال يان

الر اي ال حي
اللقل يالتواصالت
االت االت الهل ي يالالسل ي
الثقا يالتر يه
التعليم
التطا م يالفلادق
الهلع يالخداات التتلو
إجماليات مختارة
الخضريات يالفاته
الهلع يالخداات التحدد هسعااها إداايا
الطعا اهتاعدا اله الخضريات يالفاته
الهلع االستهالتي
الخداات التد و
1/

141041 111011
243.42
39.91
120.43
1.29
224.04
1.42
221.90
20.3.

164052
2...24
103..3
229.00
212.31

10100.330.00
0.42
0.00

11011
0.40
19.90
1.13
4.42

230.92
224.03
221..1
91.34
241.43
21..94
241..1
201.12

23...1
232.2.
23..12
94.01
241.03
294.93
24..92
222.21

0.4.
0.00
0.00
0.0.0.10
0.00
0.33
0.31

1.13
24.13
12.94
2.14
22.02
14.40
21.10
1.41

3...
4.33
1.40
3.21
1.43
4.43
4.43
3..3

4.90
20.44
32.00
24.40
1.0.

104.24
233.22
210.21
220.10
231.44

132.00
21..13
249..4
213.1.
214.40

1.940.20
0.40
0.10
0.41

23.10
20.31
..3.
4.4.
20.10

13.00
.4.43

229.12
234.31

21..09
244.00

0.020.30

..10
..49

الخداات اسخرى
الرمم 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 1009/1000
 3/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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