البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – يونيه 1025
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في  9يوليهه  1015انخفاضها شههريا
قدره  % 0.00خالل شهر يونيه  1015مقابهل معهد شههريا قهدره  % 1.19خهالل شههر مهايو .وبنهاءا عليهه انخفه المعهدل السهنوي
للتضخم العام إلى  %11.99فى يونيه من  % 19.11فى مايو  ،مدعوما بتأثير فترة األساس من العام الماضى .ويرجع معظم التطور
الشهههر إلههى انخفهها أسههعار الخضههرواط الطازجههة ،حهﱠد منههه جزايهها ارتفههاأ أسههعار المههواا الاذاايههة األخههر  .وفههى ذاط الوقههس سههجل
التضخم األساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معد شهريا قدره  %0.01فى يونيه  1015مقابهل معهدل قهدره  %0.05فهى
مايو .فى حين ظل المعهدل السهنوي للتضهخم األساسهي فهى معظمهه اور تاييهر عنهد معهدل  %7.00فهى يونيهه .وفهى ذاط الوقهس سهجلس
.1
أسعار الخدماط األخر ارتفاعاط طفيفة ،فى حين ظلس أسعار السلع ا ستهالكية و الخدماط المدفوعة اور تايير

 -2معدل التضخم العام

1

سههجل التضههخم العههام انخفاضهها شهههريا بلهه  %0.00فههى يونيههه
 1015مقابل ارتفاعا شهريا قدره  %1.19فى مايو  ،ويعتبهر
هههذا المعههدل أقههل مههن متوسههم المعههد ط الشهههرية المسههجلة خههالل
الخمسة أشهر األولهى مهن عهام  1015والبهال  . % 1.14وبنهاءا
عليهه انخفه المعههدل السههنوي للتضهخم العههام إلههى  %11.99فههى
يونيه من  % 19.11فى مايو  ،مدعوما بتأثير فتهرة األسهاس مهن
العام الماضى.


انخفضس أسعار الخضرواط الطازجة فى شهر يونيه
بنسبة  ،%11.47فى حين ارتفعس أسعار الفاكهة
الطازجة  .% 5.70وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة
بلاس  1.11نقطة مئوية فى المعدل الشهر للتضخم
العام.



ارتفعس أسعار الدواجن بنسبة  %9.19فى يونيه،
لتساهم بنسبة قدرها  0.10نقطة مئوية فى المعدل
الشهر للتضخم العام ،وفى ذاط الوقس ظلس أسعار
اللحوم الحمراء اور تايير.

 1يقههوم الجهههاز المركههزي للتعبئههة العامههة واإلحصههاء بنشههر ثههال سالسههل لمعههدل
التضخم وفقا ألسعار المستهلكين -1 :معدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
والهههذي يتضهههمن القهههاهرة واإلسهههكندرية والمنهههاطو الحضهههرية فهههي الوجهههه البحهههري
والوجههه القبلههي ومههدر القنههال والمحافظههاط الحدوايههة  -1معههدل التضههخم ألسههعار
المستهلكين للريف  -9معهدل التضهخم ألسهعار المسهتهلكين لكهل المنهاطو .والجهدير
بالههذكر أر الههرقم الههوارا فههي هههذا التحليههل هههو الخههاس بمعههدل التضههخم ألسههعار
المستهلكين للحضر.
1
التايههر الشهههري فههى كههل مههن الههرقم القياسههي العههام ألسههعار المسههتهلكين والتضههخم
األساسههي فيمهها بههين سههبتمبر  1009ويوليههه  1010لههيم مطابقهها بالضههبم ل رقههام
الس هالف ذكرههها فههى التحليههل الشهههري للتضههخم فههى الفتههراط السههابقة نظههرا لتاييههر
األوزار المنسههوبة إلههى المجموعههاط المختلفههة ااخههل السههلة بسههب إحههالل السلسههلة
التاسعة محل السلسلة الثامنة بدءا من أغسطم ( .1009لمزيد من التفاصيل أنظهر
المرفو الفني المنشور فى التحليل الشهري للتضخم لشهر أغسطم .1011
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ارتفعس أسعار البي بنسبة  %1.99فى يونيه ،لتساهم
بنسبة قدرهـا  0.05نقطة مئوية فى المعدل الشهر
للتضخم العام.



سجلس أسعار الخدماط األخر ارتفاعا طفيفا بنسبة
 %0.50فى يونيه ،لتساهم بــ  0.10نقطة مئوية فى
المعدل الشهر للتضخم العام .وذلك على خلفية زيااة
أسعار خدماط المطاعم ورحالط الحج والعمرة ،وفى
ذاط الوقس ظلس أسعار السلع ا ستهالكية والخدماط
المدفوعة اور تايير.

 -1معدل التضخم األساسي

1

سهههجل التضههههخم األساسهههي المعههههد مهههن قبههههل البنهههك المركههههزي
المصري معد شهريا قهدره  %0.01فهى يونيهه  1015مقابهل
معههد شهههريا قههدره  %0.05فههى مههايو  ،ويههأتي ذلههك المعههدل
مقاربههها لمتوسهههم المعهههد ط الشههههرية المسهههجلة خهههالل األربعهههة
أشهر األولهى مهن عهام  1015والبهال  .%0.05فهى حهين ظهل
المعدل السنوي للتضهخم األساسهي فهى معظمهه اور تاييهر عنهد
معدل  %7.00فى يونيه.
ويرجههع معظههم التايههر الشهههر فههى التضههخم األساسههي إلههى
ارتفاأ أسهعار السهلع الاذاايهة المهذكوره أعهاله والتهى سهاهمس
بنسبة قدرها  0.45نقطة مئوية فى المعهدل الشههر للتضهخم
األساسههى  .باإلضههافة الههى ارتفههاأ أسههعار الخههدماط األخههر
والههذ سههاهم بنسههبة قههدرها  0.15نقطههة مئويههة فههى المعههدل
الشهر للتضخم األساسى.
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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

يونيه 1024

يونيه 1025

1/

يونيه 1025
إلى مايو 1025

رقم قياسي

يونيه 1025
إلى يونيه 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعام والمشروباط
الدخار والمكيفاط
المالبم واألحذية
المسكن والمياه والكهرباء والااز والوقوا
األثا والتجهيزاط والمعداط المنزلية والصيانة

الرعاية الصحية
النقل والمواصالط
ا تصا ط السلكية والالسلكية
الثقافة والترفيه
التعليم
المطاعم والفنااق
السلع والخدماط المتنوعة
إجماليات مختارة
الخضرواط والفاكهة
السلع والخدماط المحدا أسعارها إااريا
الطعام مستبعدا منه الخضرواط والفاكهة
السلع ا ستهالكية
الخدماط المدفوعة
9/

145.70 111011
101.00
29.91
195.10
1.29
114.91
5.42
110.09
27.23
194.51
2.33
117.59
..22
114.15
5..7
90.01
2.21
145.17
1.42
150.94
4..2
147.09
4.42
100.99
2.32

..90
27...
22.07
24.47
5.73
12.00
34.42

117.45
190.05
100.04
110.99
190.09
110.41

142061
292.44
224.53
212.22
214.27

10112..90.00
0.00
0.00

11011
20.91
22.34
3..7
..0.

229.0.
222.23
229.2.
9..75
2.7.20
29..92
233.51
222.52

0.04
0.00
0.02
0.00
2.23
0.00
2.43
0.04-

2.27
1.00
12.70
0.2725.32
14..7
29.2.
4.73

1.4.92
2.4.02
270..2
215.53
257.27

9.220.00
0.92
0.00
0.00

12.17
29.23
7.21
2.39
25.44

220.15
251.53

0.53
0..2

7.2.
7.03

الخدماط األخر
141.17
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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