البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – فبراير 1025
ها ه  11ءهاا  1115ااتفا ها ً
شهه الهرمم القياسه العها سسهعاا التههتهل يل الهعي ه للهها اللههاز الترعهئي للتعمةهو العاءهو ا
شهههر ا ً مه ا  % 18.1خه شهههر مرا ههر  1115ءقابههل ااتفا هها ً شهههر ا ً مه ا  % 1800خه شهههر لهها ر .ااتفه التعه الهههل ي
للتضخم العا إلى  %11851ى مرا ر ءل  % 0811ى لا ر .رج ءعظم التط ا الشهرى إلى استتراا ااتفاع هسعاا هسط انات
الم تاجاز بهمب اختلامات الت ز التى هدت الى نقص التعر ض با ضها و الهى تعه ل هسهعاا الههلارر التحه د إداا ها ،عهعا ااتفهاع
هسعاا الخضر ات الطازجو  ،هسعاا سل غعاريو هخرى ههتها ال اجل الميض .ى ذات ال مت سلل التضخم اسساسه التعه ءهل
ممل الملك الترعهئي الت هري ءعه شً شههر ا مه ا  %1811هى مرا هر  1115ءقابهل ءعه مه ا  %1851هى لها ر .ااتفه التعه
الهههل ي للتضههخم اسساسه إلههى  %7815ههى مرا ههر ءهل  %7811ههى لهها ر .ههى ذات ال مههت سههللت هسههعاا الهههل اشسههته عيو
1
و د ن تغيير.
الخ ءات اسخرى ااتفا ا طفيفا ،ى يل ظلت هسعاا الخ ءات الت
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1

سههلل التضههخم العهها ااتفا هها شهههر ا ً بل ه  %18.1ههى مرا ههر
 1115ءقابل ااتفا ا شهر ا ً م ا  %1800ى لها ر  ،عتمهر
هعا التع ه لهى ءهل ءت سها التعه شت الشههر و التههللو خه
ا  1112المال  .%18.1ااتف التع الهل ي للتضخم العا
إلى  %11851ى مرا ر ءل  %0811ى لا ر.


ااتفعت هسعاا الهل الخ ءات التح د إداا ا بلهمو
 %.8.1ى مرا ر  1115لتهاهم بلهمو  1812نقطو
ءة و ى التع الشهرى للتضخم العا  .لتفهر الى
ثلث الئ اد الشهر و ،تأتى التط اات الشهر و لى
خلفيو استتراا ااتفاع هسعاا إسط انات الم تاجاز بلهمو
 %1181ى مرا ر ،يث هن اختلامات الت ز هدت
الى نقص التعر ض ،با ضا و الى تع ل هسعاا
الهلارر التحليو التهت اد التى ااتفعت بلهب
 %1181 %1182لى الترتيب.



ااتفعت هسعاا الخضر ات الطازجو بلهمو  %5815ى
شهر مرا ر ،سللت هسعاا الفاعهو الطازجو ااتفا ا
م ا  .%1857م ساهتا ءلتتعيل بلهمو بلغت 1825
نقطو ءة و ى التع الشهرى للتضخم العا .

س سههل لتع ه
هها بلشههر ث ه
 1ق ه اللهههاز الترعههئي للتعمةههو العاءههو ا
التضخم قا سسعاا التهتهل يل -1 :ءع التضخم سسعاا التهتهل يل للحـــضر
الهههعي تضهههتل القهههاهر ا سههه ل ا و التلهههاطو الحضهههر و ههه ال جههها المحهههري
ال جهها القملهه ءهه ن القلهها التحا ظههات الح د ههو  -1ءعهه التضههخم سسههعاا
التهتهل يل للر ف  -.ءعه التضهخم سسهعاا التههتهل يل ل هل التلهاطو .الله ر
بالههععر هن الههرمم الهه ااد هه هههعا التحليههل ههه الخههاس بتعهه التضههخم سسههعاا
التهتهل يل للحضر.
1
التغيههر الشهههري ههى عههل ءههل الههرمم القياسه العهها سسههعاا التهههتهل يل التضههخم
اسساس ه يتهها بههيل سههمتتمر  1110ليهها  1111لههيم ءطابق ها ً بالضههما لمامهها
الهههالف ذعرههها ههى التحليههل الشهههري للتضههخم ههى الفتههرات الهههابقو نظههراً لتغييههر
اس زان التله ه بو إلههى التلت ههات التختلفههو داخههل الهههلو بهههمب إ ه الهلهههلو
التاسعو ءحل الهلهلو الثاءلو ب اً ءل هغهطم ( .1110لتئ ءل التفاصيل هنظهر
التر و الفل التلش ا ى التحليل الشهري للتضخم لشهر هغهطم .1111
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سهههلل التضههههخم اسساسههه التعهههه ءهههل ممههههل الملهههك الترعههههئي
الت ري ءع شً شهر ا م ا  %1811ى مرا ر  1115ءقابهل
ءع ش شهر ا م ا  %1851ى لا ر .ااتف التع الهل ي
للتضخم اسساسه إلهى  %7815هى مرا هر ءهل  %7811هى
لا ر.



ااتفعت هسعاا ال اجل بلهمو  %180.ى مرا ر،
لتهاهم بلهمو م اها  18.2نقطو ءة و ى التع
الشهرى للتضخم العا  ،ى يل ظلت هسعاا اللح
الحترا د ن تغيير.



ااتفعت هسعاا اسستاك اسطعتو المحر و بلهمو
 %1811ى شهر مرا ر ،لتهاهم بلهمو م اها
1812نقطو ءة و ى التع الشهرى للتضخم العا .



ااتفعت هسعاا الميض بلهمو  %28.0ى مرا ر،
لتهاهم بلهمو م اهـا  1811نقطو ءة و ى التع
الشهرى للتضخم العا .



شه ت هسعاا بعض الت اد الغعاريو اسخرى ،بتا ى ذلك
اللمل الئب الهتل ال لا ى الئ ت المق
اله ر ،ز ادات ى شهر مرا ر لتهاهم بلهمو 1810
نقطو ءة و ى التع الشهرى للتضخم العا .



سللت هسعاا الهل اشسته عيو ااتفا ا طفيفا بلهمو
 %1811ى مرا ر ،لتهاهم بـ  1811نقطو ءة و ى
التع الشهري للتضخم العا  .ذلك لى خلفيو ااتفاع
هسعاا ء اد اللظا و التلئليو اسجهئ ال هرباريو
اسثا  ،ﱠ ءلها جئريا انخفاض هسعاا العهب.



سللت هسعاا الخ ءات اسخرى ااتفا ا طفيفا بلهمو
 %1821ى مرا ر ،لتهاهم بــ  181.ى التع
الشهرى للتضخم العا  .ذلك لى خلفيو ز اد هسعاا
خ ءات التطا م.



و د ن

ذات ال مت ظلت هسعااالخ ءات الت
تغيير.

رج ه ءعظههم التغيههر الشهههرى ههى التضههخم اسساس ه إلههى
الههعى سههاهم
ااتفههاع هسههعاا الهههل الغعاريههو التههعع ا ه هه
بلهمو م اها  1807نقطو ءة و ى التعه الشههرى للتضهخم
اسساسههى  .با ضهها و الههى ااتفههاع هسههعاا الهههل اشسههته عيو
الخه ءات اسخههرى لتهههاهم بلهههمو مه اها  181.نقطههو ءة ههو
ى التع الشهرى للتضخم اسساس .
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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

فبراير 1024

فبراير 1025

رقم قياسي

1/

فبراير 1025
إلى يناير 1025

فبراير 1025
إلى فبراير 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعا التشر بات
ال خان الت يفات
الت بم اس ع و
الته ل التيا ال هربا
اسثا

الغاز ال م د

التلهيئات التع ات التلئليو ال يانو

الر ا و ال حيو
اللقل الت اص ت
اشت اشت الهل يو ال سل يو
الثقا و التر يا
التعليم
التطا م الفلادق
الهل الخ ءات التتل و
إجماليات مختارة
الخضر ات الفاعهو
الهل الخ ءات التح د هسعااها إداا ا
الطعا ءهتمع اً ءلا الخضر ات الفاعهو
الهل اشسته عيو
و
الخ ءات الت
./

111011
29.91
1.29
5.42
23.26

18.041
279.60
125.10
220.75
225.17

11.011
232.20
224.56
229.00
216.03

1041
1.47
20.36
0.00
2.40

11011
3.01
22.64
6.55
20.15

2.66
7.22
5.73
2.21
1.42
4.72
4.42
2.62

221.26
213.59
221.96
96.01
242.60
256.94
246.43
207.21

223.34
222.26
226.31
97.35
274.02
297.92
260.95
222.50

0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.76
0.15-

5.04
1.00
11.00
0.2325.65
14.73
25.91
4.36

7.90
23.77
22.03
24.43
5.36

125.11
225.90
272.62
229.22
224.32

144.42
277.31
264.61
214.06
257.73

4.21
2.22
2.99
0.21
0.00

22.57
11.65
7.62
2.93
27.10

12.00
64.42

229.30
229.14

213.70
249.29

0.41
2.20

6.24
6.25

الخ ءات 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 1009/1003
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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