البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – نوفمبر 1024
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامةة ااحصاةاف ةي  11ديسةمبر  1114انخفاضةا ً
شهريا ً قدره  % 15.1خالل شهر نو مبر  1114مقابل ارتفاعا شهريا ً قدره  % 15.1خالل شهر أكتوبر ،اقد أدى التراجع الشةهرى
الى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى  % 9519ى نو مبر من  % 11514ى أكتوبر ،مةدعوما جزييةا بتةثيير تةرا األسةا
من العام الماضى .ايرجع معظم التطور الشهرى إلى انخفاض أسعار الخضراات الطازجة  ،باحضةا ة إلةى انخفةاض أسةعار السةلع
الغذايية األخرى  .ا ى ذات الوقت سجل التضخم األساسي المعد من قبل البنك المركزي الماري معدالً شهريا سالبا قةدره %151.
ى نو مبر  1114مقابل معدل قدره  %15..ى أكتوبر .ا انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسةي إلةى  %.511ةى نةو مبر مةن
 %154.ى أكتوبر .ا ى ذات الوقت سجلت أسعار السلع االستهالكية ارتفاعا ،ى صين ظلت أسةعار الخةدمات المد وعةة االخةدمات
1
األخرى دان تغيير.

 -2معدل التضخم العام

1

سةةجل التضةةخم العةةام انخفاضةةا شةةهريا ً بل ة  %15.1ةةى نةةو مبر
 1114مقابةةةل ارتفاعةةةةا شةةةهريا ً قةةةةدره  %15.1ةةةى أكتةةةةوبر،
االجدير بالذكر أن التغير الشهرى لم يشهد مثةل ذةذا التراجةع منةذ
سنوات عديةدا .االةذى أدى بةداره الةى انخفةاض المعةدل السةنوي
للتضةةةخم العةةةام إلةةةى  %9519ةةةى نةةةو مبر مةةةن  %11514ةةةى
أكتوبر ،مدعوما جزييا بتثيير ترا األسا من العام الماضى.


انخفضت أسعار الخضراات الطازجة بنسبة %14541
ى شهر نو مبر ،لتساذم بنسبة سالبة قدرذا  1541نقطة
مئوية ى المعدل الشهرى للتضخم العام .ى صين
سجلت أسعار الفاكهة الطازجة انخفاضا طفيفا قدره
 .% 1544اقد ساذما مجتمعين بنسبة سالبة بلغت
 1541نقطة مئوية ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



انخفضت أسعار الدااجن بنسبة  %1544ى نو مبر،
لتساذم بنسبة سالبة قدرذا  151.نقطة مئوية ى المعدل
الشهرى للتضخم العام ،ى صين ارتفعت أسعار اللحوم
الحمراف بنسبة .%151.

 1يقةةوم الجهةةاز المركةةزي للتعبئةةة العامةةة ااحصاةةاف بنشةةر يةةالد سالسةةل لمعةةدل
التضخم ا قا ألسعار المستهلكين -1 :معدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
االةةةذي يتضةةةمن القةةةاذرا ااحسةةةكندرية االمنةةةاطو الحضةةةرية ةةةي الوجةةةه البحةةةري
االوجةةه القبلةةي امةةدن القنةةال االمحا ظةةات الحداديةةة  -1معةةدل التضةةخم ألسةةعار
المستهلكين للريف  -1معةدل التضةخم ألسةعار المسةتهلكين لكةل المنةاطو .االجةدير
بالةةذكر أن الةةرقم الةةوارد ةةي ذةةذا التحليةةل ذةةو الخةةاس بمعةةدل التضةةخم ألسةةعار
المستهلكين للحضر.
1
التغيةةر الشةةهري ةةى كةةل مةةن الةةرقم القياسةةي العةةام ألسةةعار المسةةتهلكين االتضةةخم
األساسةةي يمةةا بةةين سةةبتمبر  1119ايوليةةه  1111لةةيم مطابق ةا ً بالضةةبا ل رقةةام
السةةالف ذكرذةةا ةةى التحليةةل الشةةهري للتضةةخم ةةى الفتةةرات السةةابقة نظةةراً لتغييةةر
األازان المنسةةوبة إلةةى المجموعةةات المختلفةةة داخةةل السةةلة بسةةب إصةةالل السلسةةلة
التاسعة محل السلسلة الثامنة بدفاً من أغسطم ( .1119لمزيد من التفاصيل أنظةر
المر و الفني المنشور ى التحليل الشهري للتضخم لشهر أغسطم .1111
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انخفضت أسعار األسماك ااألطعمة البحرية بنسبة %1541
ةةى شةةهر نةةو مبر ،لتسةةاذم بنسةةبة سةةالبة قةةدرذا 1511نقطةةة
مئوية ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



انخفضت أسعار البيض بنسبة  %151.ى نةو مبر ،لتسةاذم
بنسبة سالبة قدرذـا  151.نقطةة مئويةة ةى المعةدل الشةهرى
للتضخم العام.



سجلت أسعار السةلع االسةتهالكية ارتفاعةا بنسةبة  %151ةى
نةةو مبر ،لتسةةاذم بةةـ  1511نقطةةة مئويةةة ةةى المعةةدل الشةةهري
للتضخم العام .اذلك على خلفية ارتفاع أسعار المالبم.



ى ذات الوقت ظلت أسةعار الخةدمات المد وعةة ا الخةدمات
األخرى دان تغيير ى نو مبر.

 -1معدل التضخم األساسي

1

سةةةجل التضةةةةخم األساسةةةي المعةةةةد مةةةن قبةةةةل البنةةةك المركةةةةزي
الماري معدالً شهريا سالبا قدره  %151.ى نةو مبر 1114
مقابةةل معةةدال شةةهريا قةةدره  %15..ةةى أكتةةوبر .اانخفةةض
المعدل السنوي للتضخم األساسي إلى  %.511ى نو مبر مةن
 %154.ى أكتوبر.
ايرجةةع معظةةم التغيةةر الشةةهرى ةةى التضةةخم األساسةةي إلةةى
انخفةةاض أسةةعار السةةلع الغذاييةةة المةةذكور أعةةاله االةةذى سةةاذم
بنسةةبة سةةالبة قةةدرذا  1511نقطةةة مئويةةة ةةى المعةةدل الشةةهرى
للتضةةخم األساسةةى  .ذةةذا اقةةد ص ة ءد جةةزف مةةن ذلةةك االنخفةةاض
ارتفاع أسعار السةلع االسةتهالكية لتسةاذم بنسةبة قةدرذا 1514
نقطة مئوية ى المعدل الشهرى للتضخم األساسي.
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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

نوفمبر 1023

نوفمبر 1024

1/

نوفمبر 1024
إلى أكتوبر 1024

رقم قياسي

نوفمبر 1024
إلى نوفمبر 1023

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعام االمشرابات
الدخان االمكيفات
المالبم ااألصذية
المسكن االمياه االكهرباف االغاز االوقود
األياد االتجهيزات االمعدات المنزلية االايانة

الرعاية الاحية
النقل االمواصالت
االتااالت السلكية االالسلكية
الثقا ة االتر يه
التعليم
المطاعم االفنادق
السلع االخدمات المتنوعة
إجماليات مختارة
الخضراات االفاكهة
السلع االخدمات المحدد أسعارذا إداريا
الطعام مستبعداً منه الخضراات االفاكهة
السلع االستهالكية
الخدمات المد وعة
1/

181041 111011
29..99
39.91
12..43
1.29
229.09
..42
22..37
2..37

118058
277.71
1.3.73
22..1.
212.31

10113..10.00
1.79
0.00

9019
7.07
19.90
2.92
1.49

3.77
9.33
..9.
3.21
1.43
4.93
4.43
3.73

230.03
224..3
221.71
9..39
24..93
2.7.94
24..7.
20..42

237.22
232.27
237..2
99.92
292..9
299.93
297.3.
220.79

0.02
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21-

..44
24.13
12.99
2.91
22.27
14.9.
24..1
..0.

9.90
2..99
32.0.
24.4.
...7

114.92
23..47
2.9...
22..20
231.49

13..21
2.7.1.
29..9.
213.33
2.9.02

21.010.00
0.9.2.00
0.00

9.02
29.0.
7.99
4.41
27.7.

13.00
74.43

229.10
23..77

217.92
249.37

0.00
0.2.-

7.30
7..2

الخدمات 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 1009/100.
 3/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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