البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – مارس 1025
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاا ياي  9أبريال  1015ارتفاعاا ً شاهريا ً
قدره  % 1.55خالل شهر مارس  1015مقابل معدال شهريا قدره  % 18.1خالل شهر يبراير .وارتفع المعدل السنوي للتضاخم العاام
إل ا  %11851ي ا مااارس ماان  % 10851ي ا يبراياار .ويرجااع معظاام الترااور الشااهر إل ا ارتفاااأ أسااعار الخضاارواز الرازجااة.
باإلضاية ال استمرار ارتفاأ أسعار أسرواناز البوتاجاز بسبب اختناقاز التوزيع والتا أتز الا نقال المعارو منهاا  .و يا ذاز
الوقت سجل التضخم األساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدالً شهريا قدره  %08.1ي مارس  1015مقابال معادل قادره
 %1810ي يبراير .و ارتفع المعادل السانوي للتضاخم األساساي إلا  %.811يا ماارس مان  %.815يا يبرايار .ويا ذاز الوقات
1
سجلت أسعار الخدماز األخر ارتفاعا طفيفا ،ي حين ظلت أسعار السلع االستهالكية و الخدماز المديوعة ي معظمها تون تغيير.

 -2معدل التضخم العام

1

سااجل التضااخم العااام ارتفاعااا شااهريا ً بلاا  %1855ياا مااارس
 1015مقابااال ارتفاعاااا شاااهريا ً قااادره  %18.1يااا يبرايااار ،
ويعتبر هذا المعدل أعل من متوسط المعادالز الشاهرية المساجلة
خالل عام  1012وشهر يناير ويبراير مان عاام  1015والباال
 % 1821و  %08.1علاااا الترتيااااب .ارتفااااع المعاااادل الساااانوي
للتضااخم العااام إل ا  %11851ياا مااارس ماان  %10851ياا
يبراير.


ارتفعت أسعار السلع والخدماز المحدتة إتاريا بنسبة
 %1811ي مارس  1015لتساهم بنسبة  0821نقرة
مئوية ي المعدل الشهر للتضخم العام .وتأت
التروراز الشهرية عل خلفية استمرار ارتفاأ أسعار
إسرواناز البوتاجاز بنسبة  %1.891ي مارس،
حيث أن اختناقاز التوزيع أتز ال نقل المعرو
منها ،باإلضاية ال تعديل أسعار المياه والت ارتفعت
بنسبة .%1811



ارتفعت أسعار الخضرواز الرازجة بنسبة  %18..ي
شهر مارس ،و سجلت أسعار الفاكهة الرازجة ارتفاعا
قدره  .%1821وقد ساهما مجتمعين بنسبة بلغت 0810
نقرة مئوية ي المعدل الشهر للتضخم العام.

 1يقااوم الجهاااز المركاازي للتعبئااة العامااة واإلحصااا بنشاار ااال سالساال لمعاادل
التضخم ويقا ألسعار المستهلكين -1 :معدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
والاااذي يتضااامن القااااهرة واإلساااكندرية والمنااااطو الحضااارية ياااي الوجاااه البحاااري
والوجااه القبلااي وماادن القنااال والمحايظاااز الحدوتيااة  -1معاادل التضااخم ألسااعار
المستهلكين للريف  -1معادل التضاخم ألساعار المساتهلكين لكال المنااطو .والجادير
بالااذكر أن الاارقم الااوارت يااي هااذا التحلياال هااو الخاااس بمعاادل التضااخم ألسااعار
المستهلكين للحضر.
1
التغياار الشااهري يا كاال ماان الاارقم القياسااي العااام ألسااعار المسااتهلكين والتضااخم
األساسااي ييمااا بااين ساابتمبر  1009ويوليااه  1010لاايم مرابق اا ً بالضاابط ل رقااام
السااالف ذكرهااا ي ا التحلياال الشااهري للتضااخم ي ا الفتااراز السااابقة نظااراً لتغيياار
األوزان المنسااوبة إل ا المجموعاااز المختلفااة تاخاال الساالة بساابب إحااالل السلساالة
التاسعة محل السلسلة الثامنة بد اً من أغسرم ( .1009لمزيد من التفاصيل أنظار
المريو الفني المنشور ي التحليل الشهري للتضخم لشهر أغسرم .1011
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ويرجااع معظاام التغياار الشااهر ي ا التضااخم األساسااي إل ا
ارتفاااأ أسااعار الساالع الغذائيااة المااذكوره أعاااله والااذ ساااهم
بنسبة قدرها  08.1نقرة مئوية ي المعادل الشاهر للتضاخم
األساس ا  .باإلضاااية ال ا ارتفاااأ أسااعار الخاادماز األخاار
لتساهم بنسبة قادرها  0801نقراة مئوياة يا المعادل الشاهر
للتضخم األساسي.



ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة  %1891ي مارس،
لتساهم بنسبة قدرها  0810نقرة مئوية ي المعدل
الشهر للتضخم العام ،ي حين ظلت أسعار اللحوم
الحمرا تون تغيير.



ارتفعت أسعار األسماك واألطعمة البحرية بنسبة
 %1891ي شهر مارس ،لتساهم بنسبة قدرها 0801
نقرة مئوية ي المعدل الشهر للتضخم العام.



ارتفعت أسعار البيض بنسبة  %1811ي مارس،
لتساهم بنسبة قدرهـا  080.نقرة مئوية ي المعدل
الشهر للتضخم العام.



شهدز أسعار بعض الموات الغذائية األخر  ،بما ي ذلك
األرز والسمن الصناع والزيوز والبقول  ،زياتاز ي
شهر يبراير لتساهم بنسبة  081.نقرة مئوية ي المعدل
الشهر للتضخم العام.



سجلت أسعار الخدماز األخر ارتفاعا طفيفا بنسبة
 %0811ي مارس ،لتساهم بــ  0801ي المعدل
الشهر للتضخم العام .وذلك عل خلفية زياتة أسعار
خدماز المراعم وتكلفة اإلقامة ي الفناتق.



يي ذاز الوقت ظلت أسعار السلع االستهالكية
والخدماز المديوعة ي معظمها تون تغيير.

 -1معدل التضخم األساسي

1

ساااجل التضااااخم األساساااي المعااااد مااان قباااال البناااك المركاااازي
المصري معدالً شهريا قدره  %08.1ي مارس  1015مقابال
معدال شاهريا قادره  %1810يا يبرايار ،وياأتي ذلاك المعادل
أعلااا مااان متوساااط المعااادالز الشاااهرية المساااجلة خاااالل عاااام
 1012والباااال  .%0811وارتفاااع المعااادل السااانوي للتضاااخم
األساسي إل  %.811ي مارس من  %.815ي يبراير.
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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

مارس 1024

مارس 1025

1/

مارس 1025
إلى فبراير 1025

رقم قياسي

مارس 1025
إلى مارس 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الرعام والمشروباز
الدخان والمكيفاز
المالبم واألحذية
المسكن والمياه والكهربا والغاز والوقوت
األ ا والتجهيزاز والمعداز المنزلية والصيانة

الرعاية الصحية
النقل والمواصالز
االتصاالز السلكية والالسلكية
الثقاية والترييه
التعليم
المراعم والفناتق
السلع والخدماز المتنوعة
إجماليات مختارة
الخضرواز والفاكهة
السلع والخدماز المحدت أسعارها إتاريا
الرعام مستبعداً منه الخضرواز والفاكهة
السلع االستهالكية
الخدماز المديوعة
1/

1..041 111011
201.00
29.91
125.10
1.29
220.15
5.42
225.11
27.20

151011
270.02
224.50
229.00
220.15

1011
1.41
0.00
0.00
1.72

11011
9.25
22.04
0.55
22.25

2.00
1.22
5.17
2.21
1.42
4.12
4.42
2.02

221.77
217.59
221.90
90.01
241.25
250.94
240.75
201.54

227.74
222.20
220.74
91.75
214.02
291.92
202.70
222.22

0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.49
0.25-

4.47
1.00
11.02
0.2725.11
14.17
21.10
4.49

1.90
27.11
22.07
24.47
5.70

129.01
225.90
215.74
229.50
224.72

157.22
200.24
200.21
214.02
251.17

5.19
1.22
2.49
0.040.00

20.94
15.24
1.91
2.02
21.10

12.00
04.42

229.94
240.12

217.00
250.21

0.22
0.01

0.21
0.12

الخدماز األخر
الرقم األساس ( )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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