البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – يناير 1025
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذيي عللهذا الاهذال المر ذلي للتعالذا العاإلذا ءافي ذا ذي  11ارايذر  1115ارتفالذا ً
شهريا ً قدره  % 1.99خالل شهر يهاير  1115إلقابل انخفاضا ً شهريا ً قدره  % 1.10خالل شهر ديسمار  .1112ءانخفض المعذدل
السهوي للتضخم العام إلى  %9.66ى يهاير إلن  % 11.11ى ديسمار  ،إلدلوإلا بتذثيير تذرا األسذان إلذن العذام الماضذى .ءترجذ
يوالى ن ف الليادا الشهريا الذى ارتفذا عسذعار عسذنوانا الاوتاجذال بسذاب اختهاقذا التوليذ ءالتذى عد الذى نقذع المعذرء ،
بافضا ا الى تعديل عسذعار اسذتهالا الميذاه المحذددا إداريذا  ،ءيرجذ الاذل المتاقذى الذى اارتفذا ذى عسذعار بعذض المذواد الاياةيذا،
ءإلهها الخضرءا النالجا ءالدءاجن ءاألسماا ءاألطعما الاحريذا .ء ذى ذا الوقذ سذال التضذخم األساسذي المعذد إلذن قاذل الاهذ
المر لي الم ري إلعداً شهريا قدره  %1.51ى يهاير  1115إلقابل إلعذدل قذدره  %1.11ذى ديسذمار  .1112ء انخفذض المعذدل
السهوي للتضخم األساسي إلذى  %0.16ذى يهذاير إلذن  %0.69ذى ديسذمار .ء ذى ذا الوقذ سذال عسذعار السذل ااسذتهال يا ء
1
الخدإلا األخرى ارتفالا طفيفا ،ى يين ظل عسعار الخدإلا المد ولا دءن تايير.

 -2معدل التضخم العام

1

سذذذال التضذذذخم العذذذام ارتفالذذذا شذذذهريا ً بلذذذ  %1.99ذذذى يهذذذاير
 1115إلقابذذذذذذذذل انخفاضذذذذذذذذا شذذذذذذذذهريا ً قذذذذذذذذدره  %1.10ذذذذذذذذى
ديسمار ، 1112ءيعتار هيا المعدل عللى إلذن إلتوسذا المعذدا
الشذذهريا المسذذالا خذذالل لذذام  1112ءالاذذال  .%1.11انخفذذض
المعذذذدل السذذذهوي للتضذذذخم العذذذام إلذذذى  %9.66ذذذى يهذذذاير إلذذذن
 %11.11ى ديسمار  ،إلذدلوإلا بتذثيير تذرا األسذان إلذن العذام
الماضى.


ارتفع عسعار السل ءالخدإلا المحددا إداريا بهساا
 %1.51ى يهاير  1115لتساهم بهساا  1.21نقنا
إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم العام .لتفسر يوالى
ن ف الليادا الشهريا ،ءتثتى التنورا الشهريا للى
الاوتاجال بهساا
خلفيا ارتفا عسعار إسنوانا
 %52.51ى يهاير ،ييث عن اختهاقا التولي عد
الى نقع المعرء  ،بافضا ا الى تعديل عسعار
استهالا المياه ييث ارتفع بهساا .%2.09



ارتفع عسعار الخضرءا النالجا بهساا  %1.11ى
شهر يهاير ،ى يين سال عسعار الفا ها النالجا
انخفاضا طفيفا قدره  .%1.11ءقد ساهما إلاتمعين
بهساا بلا  1.12نقنا إللويا ى المعدل الشهرى
للتضخم العام.

 1يقذذوم الاهذذال المر ذذلي للتعالذذا العاإلذذا ءافي ذذا بهشذذر يذذال سالسذذل لمعذذدل
التضخم ء قا ألسعار المستهلكين -1 :إلعدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
ءالذذذيي يتضذذذمن القذذذاهرا ءافسذذذكهدريا ءالمهذذذاطو الحضذذذريا ذذذي الوجذذذا الاحذذذري
ءالوجذذا القالذذي ءإلذذدن القهذذال ءالمحا اذذا الحدءديذذا  -1إلعذذدل التضذذخم ألسذذعار
المستهلكين للريف  -1إلعذدل التضذخم ألسذعار المسذتهلكين لكذل المهذاطو .ءالاذدير
بالذذي ر عن الذذرقم الذذوارد ذذي هذذيا التحليذذل هذذو الخذذا بمعذذدل التضذذخم ألسذذعار
المستهلكين للحضر.
1
التايذذر الشذذهري ذذى ذذل إلذذن الذذرقم القياسذذي العذذام ألسذذعار المسذذتهلكين ءالتضذذخم
األساسذذي يمذذا بذذين سذذاتمار  1119ءيوليذذا  1111لذذيم إلنابق ذا ً بالضذذاا ل رقذذام
السذذالف ذ رهذذا ذذى التحليذذل الشذذهري للتضذذخم ذذى الفتذذرا السذذابقا ناذذراً لتاييذذر
األءلان المهس ذوبا إلذذى المامولذذا المختلفذذا داخذذل السذذلا بسذذاب إيذذالل السلسذذلا
التاسعا إلحل السلسلا الثاإلها بد اً إلن عغسنم ( .1119لمليد إلن التفاصيل عناذر
المر و الفهي المهشور ى التحليل الشهري للتضخم لشهر عغسنم .1111
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سذذذال التضذذذذخم األساسذذذي المعذذذذد إلذذذن قاذذذذل الاهذذذ المر ذذذذلي
الم ري إلعداً شذهريا قذدره  %1.51ذى يهذاير  1115إلقابذل
إلعذذدا شذذهريا قذذدره  %1.11ذذى ديسذذمار  .1112ءانخفذذض
المعدل السهوي للتضذخم األساسذي إلذى  %0.16ذى يهذاير إلذن
 %0.69ى ديسمار.



ارتفع عسعار الدءاجن بهساا  %1.51ى يهاير،
لتساهم بهساا قدرها  1.10نقنا إللويا ى المعدل
الشهرى للتضخم العام ،ى يين ظل عسعار اللحوم
الحمرا دءن تايير.



ارتفع عسعار األسماا ءاألطعما الاحريا بهساا
 %1.11ى شهر يهاير ،لتساهم بهساا قدرها
1.10نقنا إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



ارتفع عسعار الايض بهساا  %1.91ى يهاير ،لتساهم
بهساا قدرهـا  1.12نقنا إللويا ى المعدل الشهرى
للتضخم العام.



شهد عسعار بعض المواد الاياةيا األخرى ،بما ى ذل
القمح ءإلهتاا المخابل ءالاقول ،ليادا طفيفا ى
شهر يهاير لتساهم بهساا  1.11نقنا إللويا ى المعدل
الشهرى للتضخم العام.



سال عسعار السل ااستهال يا ارتفالا طفيفا بهساا
 %1.19ى يهاير ،لتساهم بـ  1.11نقنا إللويا ى
المعدل الشهري للتضخم العام .ءذل للى خلفيا ارتفا
عسعار السيارا ءاليهب.



سال عسعار الخدإلا األخرى ارتفالا طفيفا بهساا
 %1.11ى يهاير ،لتساهم بــ  1.11ى المعدل
الشهرى للتضخم العام .ءذل للى خلفيا ليادا عسعار
خدإلا المنالم ،عسعار خدإلا الحج ءالعمرا.



المد ولا دءن

ي ذا
تايير.

الوق

ظل

عسعارالخدإلا

ءيرج ذ إلعاذذم التايذذر الشذذهرى ذذى التضذذخم األساسذذي إلذذى
ارتفذذا عسذذعار السذذل الاياةيذذا المذذي ور علذذاله ءالذذيى سذذاهم
بهساا قدرها  1.22نقنا إللويا ى المعذدل الشذهرى للتضذخم
األساسذذى  .بافضذذا ا الذذى ارتفذذا عسذذعار السذذل ااسذذتهال يا
ءالخذذدإلا األخذذرى لتسذذاهم بهسذذاا قذذدرها  1.11نقنذذا إللويذذا
ى المعدل الشهرى للتضخم األساسي.
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والشراب الطعام

االستهالكية السلع

المدفوعة الخدمات

اخرى الخدمات

والخبز الحبوب

المالبس

اللحوم
البحرية والمأكوالت األسماك
والبيض والجبن اللبن
والدهون الزيوت

األقمشة
القدم أغطية
وإصالحه المسكن لصيانة الالزمة المواد
والتجهيزات األثاث

المالبس وتأجير وإصالح تنظيف خدمات
القدم واغطية
وإصالحه المسكن لصيانة الخاصة الخدمات
والجناينى كالبواب االخرى الخدمات
خادمة اجر /كامل ليوم طباخ
المنزلية األجهزة إصالح

المحتسب إيجارالمسكن
المستشفيات خدمات
النقل خدمات
المحمول والتليفون االنترنت خدمات

الجافة الفاكهة

االخري االرضيات واغطية السجاد

والصورة الصوت معدات وإصالح صيانة

والرياضية الترفيهية الخدمات

والمعالجة المحفوظة الخضروات
الجافة الخضروات(الجافة البقول)
السكرية واألغذية السكر
أخرى غذائية منتجات
المشروبات

المنزلية المفروشات
المنزلية األجهزة
المنزلية واألدوات المائدة وأدوات الزجاجية األدوات
والحدائق المنازل ومعدات األدوات
المنزلية النظافة مواد
معمرة غير أخرى منزلية أصناف
المركبات شراء
الشخصي النقل معدات ومستلزمات الغيار قطع
وشحومات زيوت
والفاكس الهاتف خدمات معدات
ومتعلقاتها األخرى الترفيهية والمعدات األصناف
التصوير ومعدات والصورة الصوت معدات
المصنفة غير الشخصية االدوات
شخصية أمتعة
الكتب
الرسم ومواد الكتابية األدوات
الطبية والمعدات واألجهزة المنتجات

االطباء اتعاب
الشخصي النقل معدات وإصالح صيانة
خصوصية دروس
الشعر وقص الحالقة

الثقافية الخدمات
والعمرة الحج رحالت
شابهها وما والمقاهي المطاعم
الفنادق خدمات
الخاص التعليم

جديد قانون العادى اإليجار
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جدول  :2األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ومكوناتها الرئيسية

األوزان
كنسبة
1/
مئوية

يناير 1024

يناير 1025

رقم قياسي

1/

يناير 1025

يناير 1025
إلى ديسمبر
1024

إلى يناير 1024
التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
النعام ءالمشرءبا
الدخان ءالمكيفا
المالبم ءاأليييا
المسكن ءالمياه ءالكهربا ءالاال ءالوقود

111011
29.91
1.29
5.42
27.28

142041
219.24
127.42
221.01
224.12

11.011
287.79
172.82
229.00
215.21

1000
0.99
0.00
0.00
2.20

00..
5.81
19.90
1.52
9.21

األيا ءالتاهيلا ءالمعدا المهلليا ءال يانا

2.88
1.22
5.17
2.21
1.42
4.12
4.42
2.82

220.94
224.72
221.95
98.01
240.08
258.94
241.22
205.29

228.97
222.28
228.71
91.75
214.02
291.92
217.24
222.87

0.21
0.00
0.12
0.00
0.82
0.00
0.24
0.10

5.28
24.12
11.02
0.2728.09
14.17
25.07
1.01

الرلايا ال حيا
الهقل ءالمواصال
اات اا السلكيا ءالالسلكيا
الثقا ا ءالتر يا
التعليم
المنالم ءالفهادق
السل ءالخدإلا المتهولا
إجماليات مختارة
الخضرءا ءالفا ها
السل ءالخدإلا المحدد عسعارها إداريا
النعام إلستاعداً إلها الخضرءا ءالفا ها
السل ااستهال يا
الخدإلا المد ولا
1/

1.90
27.11
22.07
24.47
5.78

129.51
221.01
211.08
227.42
221.41

124.19
212.48
282.20
212.91
251.17

2.29
1.50
0.92
0.19
0.00

1.82
11.18
5.80
4.15
27.17

12.00
84.42

227.19
228.72

217.01
248.58

0.22
0.51

8.90
8.01

الخدإلا األخرى
الرقم األساسى ( )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 1009/1007
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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