البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – ديسمبر 1025
هها ه  11يزههاير  1116انخفاضها ً
شههه الههر م القياسه العههاأل عسههعام اللكههتهلذي اله ي جهلزههل الزهههات اللراههاي للتعحصه العا ه ا
شهريا ً طفيفا مه  %1010خالل شهر ديكلحر  1115قابل انخفاضا ً شهريا مه  % 10.1خالل شهر نو لحر .ى ي ظهل اللعه ل
الكزوي للتضخم العاأل ى عظلل د ن تغيير هز عه ل  %11016هى ديكهلحر .يرجه عظهم االنخفها الشههرى الهى تراجه جسهعام
الخضههر اا الزاتج ه اللحههوأل الحلههرا  ،ه ﱠ ه كلههئ جاايهها امتفهها جسههعام اله اج ضههال هه امتفهها جسههعام الكههل االسههتهالاي
حل الحزئ اللراهاي الل هري عه الً شههريا طفيفها ه مه %1011
الخ اا اعخرى .ى كاا الو ت سزل التضخم اعساس اللع
ى ديكلحر  1115قابل ع ل مه  %1006ى نو لحر .انخفه اللعه ل الكهزوي للتضهخم اعساسهى إلهى  %701.هى ديكهلحر ه
 %7077ى نو لحر .ى كاا الو ت سزلت جسعام الكل االسهتهالاي الخه اا اعخهرى امتفاههاا تفا ته  ،هى هي ظلهت جسهعام
.1
الخ اا الل وه د ن تغيير

 -2معدل التضخم العام

1

سهههزل التضهههخم العهههاأل انخفاضههها شههههريا ً طفيفههها بلههه  %1010هههى
ديكهههلحر  1115قابهههل انخفاضههها شههههريا ً ههه مه  %10.1هههى
نو لحر  ،يعتحر ه ا اللع ل ج ل ه توسها اللعه الا الشههري
اللكزل خالل ا ى هشر شهراً اع لى هاأل  1115الحال
 .% 1007ى ي ظل اللع ل الكزوي للتضخم العاأل ى عظلل
د ن تغيير هز ع ل  %11016ى ديكلحر.


انخفضت جسعام الخضر اا الفااه الزاتج ى
شهر ديكلحر بزكح بلغت  %10.1 %1017هلى
ساهلا زتلعي بزكح سالح بلغت 1016
الترتيب.
نقز صوي ى اللع ل الشهرى للتضخم العاأل.



انخفضت جسعام اللحوأل الحلرا ى ديكلحر بزكح
 %1017لتكاهم بزكح سالح مها  1016نقز صوي
ى اللع ل الشهرى للتضخم العاأل .ى ي امتفعت
جسعام ال اج بزكح  %.0.1لتكاهم بزكح مها
 1015نقز صوي ى اللع ل الشهرى للتضخم العاأل.



ى ديكلحر
ى كاا الو ت انخفضت جسعام الحي
بزكح  %1051لتكاهم بزكح سالح مها  1011نقز
صوي ى اللع ل الشهرى للتضخم العاأل.

هها بزشههر ثههالس سالسههل للع ه ل
 1يقههوأل الزهههات اللراههاي للتعحص ه العا ه ا
التضخم قا عسعام اللكتهلذي  -1 :ع ل التضخم عسعام اللكتهلذي للحـــضر
الههه ي يتضهههل القهههاهرر ا سهههذز مي اللزهههاطو الحضهههري ههه الوجهههل الححهههري
هه ن القزههال اللحا ظههاا الح ديهه  -1عهه ل التضههخم عسههعام
الوجههل القحلهه
اللكتهلذي للريف  -.عه ل التضهخم عسهعام اللكهتهلذي لذهل اللزهاطو .الزه ير
بالهه ار جن الههر م الههوامد هه ههه ا التحليههل هههو الخههاس بلعهه ل التضههخم عسههعام
اللكتهلذي للحضر.
1
التغيههر الشهههري ههى اههل ه الههر م القياسه العههاأل عسههعام اللكههتهلذي التضههخم
اعساس ه يلهها بههي سههحتلحر  1110يوليههل  1111لههيم زابق ها ً بالضههحا لمم ههاأل
الكههالف كارههها ههى التحليههل الشهههري للتضههخم ههى الفتههراا الكههابق نظههراً لتغييههر
اع تان اللزكههوب إلههى اللزلوهههاا اللختلف ه داخههل الكههل بكههحب إ ههالل الكلكههل
التفاصيل جنظهر
التاسع حل الكلكل الثا ز ب اً جغكزم ( .1110للاي
اللر و الفز اللزشوم ى التحليل الشهري للتضخم لشهر جغكزم .1111
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انخفضت جسعام اعسلاك اعطعل الححري بزكح
 %101.ى شهر ديكلحر ،لتكاهم بزكح سالح مها
 1011نقز صوي ى اللع ل الشهرى للتضخم العاأل.



سزلت جسعام الكل االستهالاي امتفاها بزكح %1061
ى ديكلحر ،لتكاهم بــ  1017نقز صوي ى اللع ل
الشهرى للتضخم العاأل .كلئ هلى خلفي تيادر جسعام
واد جد اا الزظا اللزالي جد اا العزاي الشخ ي .



سزلت جسعام الخ اا اعخرى امتفاها بزكح
 %1011ى ديكلحر ،لتكاهم بــ  1011نقز صوي ى
اللع ل الشهرى للتضخم العاأل .كلئ هلى خلفي تيادر
جسعام م الا الحج العلرر .ى ي ظلت جسعام
الخ اا الل وه د ن تغيير.

 -1معدل التضخم األساسي

1

سهههزل التضههههخم اعساسههه اللعهههه ههه حههههل الحزهههئ اللراههههاي
الل هههري عههه الً شههههريا طفيفههها ههه مه  %1011هههى ديكهههلحر
 1115قابهههل عههه ال شههههريا ههه مه  %1006هههى نهههو لحر ،
توسا اللعه الا الشههري اللكهزل
يأت كلئ اللع ل ج ل
ً
خههالل ا هه ى هشهههر شهههرا اع لههى ههه هههاأل  1115الحهههال
 .%106.انخفههه اللعههه ل الكهههزوي للتضهههخم اعساسهههى إلهههى
 % 701.ى ديكلحر  %7077ى نو لحر.
يرجهه عظههم التغيههر الشهههرى ههى التضههخم اعساسهه الههى
امتفهههها جسههههعام الكههههل االسههههتهالاي الخهههه اا اعخههههرى
الل اومر جههاله لتكهاهم بزكهح ه مها  1011نقزه صويه هى
اللعههه ل الشههههرى للتضهههخم اعساسههه  .ههه ﱠ ههه كلهههئ جاايههها
انخفهها جسههعام الكههل الغ ااي ه التههى سههاهلت بزكههح سههالح
ههه مها  1011نقزههه صويههه هههى اللعههه ل الشههههرى للتضهههخم
اعساسى.
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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 1024

ديسمبر 1025

رقم قياسي

1/

ديسمبر 1025
إلى نوفمبر
1025

ديسمبر 1025
إلى ديسمبر 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الزعاأل اللشر باا
ال خان اللذيفاا
اللالبم اع ي
اللكذ اللياه الذهربا

الغات الو ود

اعثاس التزهيااا اللع اا اللزالي

ال يان

الرهاي ال حي
الزقل اللواصالا
االت االا الكلذي الالسلذي
الثقا التر يل
التعليم
اللزاهم الفزادق
الكل الخ اا اللتزوه
إجماليات مختارة
الخضر اا الفااه
الكل الخ اا اللح د جسعامها إداميا
الزعاأل كتحع اً زل الخضر اا الفااه
الكل االستهالاي
الخ اا الل وه
./

111011
29.91
1.29
5.42
21.21
2.11
0.22
5.01
2.21
1.42
4.02
4.42
2.12

0.90
21.00
22.01
24.41
5.11
12.00
14.42

25.451
177017
1..07.
110011
1110.1
1.7075

272471
11.017
.16061
1.1007
11.061
177011

1.1017
1.7051
060.5
1610..
10600.
167001
111011

17.0.1
171070
060.5
1.1061
110011
10.067
117001

1.101.
15705.
160076
11.057
15606.
1170.0

.1001.
171056
1.10.1
1.1077
1..077
1.50..

1760.1

157071

10100.200.00
0.00
0.00

11011
24.04
22.51
20.04
0.01

2.42
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.12

0.11
9.10
1.21
0.00
20.92
22.12
25.22
2.41

2.210.00
0.050.00
0.00

41.42
1.11
0.19
5.12
21.01

0.20
0.20

5.11
1.12

الخ اا اعخرى
الر م اعساسى ( )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 1009/1001
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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