البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – يوليه 1025
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذيي عللهذا الاهذال المر ذلي للتعالذا العاإلذا ءافي ذا ذي  11عغسذس  1115ارتفالذا ً
شهريا ً قدره  % 1.01خالل شذهر يوليذا  1115إلقابذل انخفاضذا شذهريا قذدره  % 1.01خذالل شذهر يونيذا .ءانخفذ المعذدل السذهوي
للتضخم العام إلى  %8..8ى يوليا إلن  % 11..1ى يونيا ،للى خلفيا تأثير ترة األساس إلن العام الماضى .ءيرجع إلعظم التسور
الشهرى إلى قيام الحكوإلا بتعذديل عسذعار الكهربذا ءالميذاه المحذد عسذعار ا إ اريذا ءخذدإلا الهقذل بالسذكل الحديديذا ذى ارذار برنذاإل
توييد الماليا العاإلا لعام  ،1116/1115ءقد سر األثر المااشر الرتفاع عسعار يه السلع الال األ ار إلن التغير الشذهرى ،بافضذا ا
إلى ارتفاع رفيف ى عسعار سلع غيائيا عخرى .ء ى ذا الوقت سال التضخم األساسي المعد إلن قال الاهل المر لي الم ذري إلعذدالً
شهريا قدره  %1..1ى يوليا  1115إلقابل إلعدل قدره  %1.61ى يونيا .ء انخف المعدل السهوي للتضخم األساسي الى % 6..1
ى يوليا إلن  %8.10ى يونيا ،للى خلفيا تأثير ترة األساس إلن العام الماضى .ء ى ذا الوقت سذالت عسذعار السذلع االسذتهال يا ء
.1
الخدإلا األخرى ارتفالا رفيفا ،ى يين ظلت عسعار الخدإلا المد ولا ءن تغيير

 -2معدل التضخم العام

1

سذذذال التضذذذخم العذذذام ارتفالذذذا شذذذهريا ً بلذذذ  %1.01ذذذى يوليذذذا
 1115إلقابل انخفاضا شهريا ً قدره  %1.01ى يونيا ،ءيعتار
ذذيا المعذذدل عقذذل إلذذن إلتوسذذم المعذذدال الشذذهريا المسذذالا خذذالل
اله ذذذذف األءل إلذذذذن لذذذذام  1115ءالاذذذذال  .% 1.8.ءانخفذذذذ
المعذذذدل السذذذهوي للتضذذذخم العذذذام إلذذذى  % 8..8ذذذى يوليذذذا إلذذذن
 % 11..1ى يونيا  ،للى خلفيذا تذأثير تذرة األسذاس إلذن العذام
الماضى.


قاإلت الحكوإلا ى عءل يوليا  1115بتعديل عسعار
بع السلع ءالخدإلا المحد عسعار ا إ اريا ى ارار
برناإل توييد الماليا العاإلا لتشمل عسعار الكهربا
ءالمياه ءخدإلا الهقل بالسكل الحديديا ،ءقد جا
الليا ة بهسب  %11.1ء %1...ء  %11.0للى
الترتيب .ءبيلل بلغت الليا ة ى عسعار السلع ءالخدإلا
المحد ة إ اريا نساا  %1.51لتسا م بـ  1..0نقسا
إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



ارتفعت عسعار الخضرءا السالجا ى شهر يوليا
بهساا رفيفا بلغت  ،%1.8.ى يين انخفضت عسعار
الفا ها السالجا  .% 1.06ءقد سا ما إلاتمعين بهساا
بلغت  1.1.نقسا إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم
العام.

 1يقذذوم الاهذذال المر ذذلي للتعالذذا العاإلذذا ءافي ذذا بهشذذر ثذذال سالسذذل لمعذذدل
التضخم ء قا ألسعار المستهلكين -1 :إلعدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
ءالذذذيي يتضذذذمن القذذذا رة ءافسذذذكهدريا ءالمهذذذارو الحضذذذريا ذذذي الوجذذذا الاحذذذري
ءالوجذذا القالذذي ءإلذذدن القهذذال ءالمحا ظذذا الحدء يذذا  -1إلعذذدل التضذذخم ألسذذعار
المستهلكين للريف  -.إلعذدل التضذخم ألسذعار المسذتهلكين لكذل المهذارو .ءالاذدير
بالذذي ر عن الذذرقم الذذوار ذذي ذذيا التحليذذل ذذو الخذذاس بمعذذدل التضذذخم ألسذذعار
المستهلكين للحضر.
1
التغيذذر الشذذهري ذذى ذذل إلذذن الذذرقم القياسذذي العذذام ألسذذعار المسذذتهلكين ءالتضذذخم
األساسذذي يمذذا بذذين سذذاتمار  1111ءيوليذذا  1111لذذي إلسابق ذا ً بالضذذام ل رقذذام
السذذالف ذ ر ذذا ذذى التحليذذل الشذذهري للتضذذخم ذذى الفتذذرا السذذابقا نظذذراً لتغييذذر
األءلان المهسذذوبا إلذذى المامولذذا المختلفذذا اخذذل السذذلا بسذذاب إيذذالل السلسذذلا
التاسعا إلحل السلسلا الثاإلها بد اً إلن عغسس ( .1111لمليد إلن التفاصيل عنظذر
المر و الفهي المهشور ى التحليل الشهري للتضخم لشهر عغسس .1111
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ءيرجذذع إلعظذذم التغيذذر الشذذهرى ذذى التضذذخم األساسذذي إلذذى
ارتفاع عسذعار السذلع الغيائيذا المذي وره علذاله ءالتذى سذا مت
بهساا قدر ا  1.10نقسا إللويا ى المعذدل الشذهرى للتضذخم
األساسذذى  .بافضذذا ا الذذى ارتفذذاع عسذذعار الخذذدإلا األخذذرى
ءالسذذلع االسذذتهال يا ءقذذد سذذا ما بهسذذاا قذذدر ا  1.1.نقسذذا
إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم األساسى.



انخفضت عسعار الدءاجن بهساا  %5.81ى يوليا،
ى يين ارتفعت عسعار اللحوم الحمرا بهساا .%..11
ءقد سا ما إلاتمعين بهساا سالاا قدر ا  1.11نقسا
إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



ارتفعت عسعار الاي بهساا  %..81ى يوليا ،لتسا م
بهساا قدر ـا  1.18نقسا إللويا ى المعدل الشهرى
للتضخم العام.



ارتفعت عسعار األسماك ءاألرعما الاحريا بهساا
 %..5.ى شهر يوليا ،لتسا م بهساا قدر ا 1.11
نقسا إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



سالت عسعار الخدإلا األخرى ارتفالا رفيفا بهساا
 %1...ى يوليا ،لتسا م بــ  1.16نقسا إللويا ى
المعدل الشهرى للتضخم العام .ءذلل للى خلفيا ليا ة
عسعار خدإلا المسالم ءريال الح ءالعمرة.



ء ى ذا الوقت سالت عسعار السلع االستهال يا
ارتفالا رفيفا بهساا  %1..1ى يوليا ،لتسا م بــ
 1.1.نقسا إللويا ى المعدل الشهرى للتضخم العام،
ءذلل للى خلفيا ارتفاع عسعار إلهتاا الهظا ا المهلليا
ءالمهتاا الدءائيا .ي يين ظلت عسعار الخدإلا
المد ولا ءن تغيير.

 -1معدل التضخم األساسي

1

سذذذال التضذذذذخم األساسذذذي المعذذذذد إلذذذن قاذذذذل الاهذذذل المر ذذذذلي
الم ري إلعدالً شهريا قذدره  %1..1ذى يوليذا  1115إلقابذل
إلعذذدال شذذهريا قذذدره  %1.61ذذى يونيذذا  ،ءيذذأتي ذلذذل المعذذدل
عقذذل إلذذن إلتوسذذم المعذذدال الشذذهريا المسذذالا خذذالل اله ذذف
األءل إلذذذن لذذذام  1115ءالاذذذال  .%1.6.ءانخفذذذ المعذذذدل
السذذذذهوي للتضذذذذخم األساسذذذذي الذذذذى  % 6..1ذذذذى يوليذذذذا إلذذذذن
 %8.10ذى يونيذا ،للذى خلفيذا تذأثير تذرة األسذاس إلذن العذام
الماضى.
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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

يوليه 1024

يوليه 1025

رقم قياسي

1/

يوليه 1025
إلى يونيه 1025

يوليه 1025
إلى يوليه 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
السعام ءالمشرءبا
الدخان ءالمكيفا
المالب ءاأليييا
المسكن ءالمياه ءالكهربا ءالغال ءالوقو

111011
29.91
1.29
5.42
21.2.

191051
2...20
131.21
224.25
210.59

161061
291.04
224.5.
212.21
211.22

10.1
0.22
0.00
0.02
2.21

1011
1.22
2..14
..3.
3.15

األثا ءالتاهيلا ءالمعدا المهلليا ءال يانا

2...
3.22
5.31
2.21
1.42
4.32
4.42
2..2

224..1
211.14
22..2.
9..01
255.42
25..94
255.19
203.25

229.99
222.39
229.53
93.15
2.2.21
293.92
2...91
222.51

0.3.
0.40
0.19
0.00
2.95
0.00
0.13
0.03

2.92
1.11
2.59
0.2120.11
14.31
24.32
4.92

3.90
21.33
22.01
24.41
5.1.

122.24
249.52
239.4.
212.05
221.30

135.39
231.22
212.12
215.95
251.21

0.19
1.50
0.24
0.20
0.00

22.13
21.43
3.92
4.05
24.22

12.00
.4.42

214.4.
242..2

220.31
252.02

0.22
0.20

4.99
3.49

الرلايا ال حيا
الهقل ءالمواصال
االت اال السلكيا ءالالسلكيا
الثقا ا ءالتر يا
التعليم
المسالم ءالفها ق
السلع ءالخدإلا المتهولا
إجماليات مختارة
الخضرءا ءالفا ها
السلع ءالخدإلا المحد عسعار ا إ اريا
السعام إلستاعداً إلها الخضرءا ءالفا ها
السلع االستهال يا
الخدإلا المد ولا
./

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 1009/1001
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.

.

