البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – نوفمبر 1025
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذيي عللهذا الاهذال المر ذلي للتعالذا العاإلذا ءافي ذا ذي  11ديسذمار  1115انخفاضذا
شهريا قذدر  % 13.1خذل شذهر نذف مار  1115إلقابذل ارتفالذا شذهريا قذدر  % 1312خذل شذهر ع تذفبر .ءارتفذ المعذد السذهفي
للتضذذخم العذذام إلذ  %11311ذ نذذف مار إلذذن  %0321ذ ع تذذفبر ،للذ خلفيذذا تذذترير تذذر األسذذا إلذذن العذذام السذذاب  .ءيرجذ إلع ذذم
االنخفاض الشهرى ال تراج عسذعار الخضذرءاا الزالجذا ء األسذما ءاألععمذا الاحريذا ،يذدﱠ إلذن للذج جلايذا ارتفذاع عسذعار المذفاد
الغياايا األخرى ضل لن ارتفاع عسعار الخدإلاا المد فلا ء الخدإلاا األخرى ء السل االسذتهل يا .ء ذ لاا الفقذ سذال التضذخم
األساسي المعد إلن قال الاهج المر لي الم ري إلعدال شهريا قدر  %1300نف مار  1115إلقابل إلعد قدر  %131.ع تذفبر.
ءارتف المعد السهفي للتضخم األساس إل  %2377نذف مار إلذن  %0310ذ ع تذفبر .ء ذ لاا الفقذ سذال عسذعار الخذدإلاا
.1
المد فلا ء الخدإلاا األخرى ء السل االستهل يا ارتفالاا إلتفاءتا
معدل التضخم العام واألساسي
(إلعد التغيرالشهري
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الم در :الاهال المر لي للتعالا العاإلا ءاالي ا ءالاهج المر لى الم رى

1

سذذال التضذذخم العذذام انخفاضذذا شذذهريا بل ذ  %13.1ذ نذذف مار
 1115إلقابذذذل ارتفالذذذا شذذذهريا قذذذدر  %1312ذذذ ع تذذذفبر ،
ءيعتار هذيا المعذد عقذل إلذن إلتفسذا المعذدالا الشذهريا المسذالا
خذذل العشذذر عشذذهر األءل ذ إلذذن لذذام  1115ءالاذذال .% 1311
ءارتف المعد السهفي للتضخم العام إل  % 11311ذ نذف مار
إلذذن  % 0321ذ ع تذذفبر ،لل ذ خلفيذذا تذذترير تذذر األسذذا إلذذن
العام الساب .


شهر نف مار
انخفض عسعار الخضرءاا الزالجا
بهساا بلغ  ،%1311بيهما ارتفع عسعار الفا ها
الزالجا بهساا  .%1312ءقد ساهما إلاتمعين بهساا
المعد الشهرى
سالاا بلغ  1305نقزا إللفيا
للتضخم العام.



نف مار بهساا %1317
ارتفع عسعار الدءاجن
المعد
لتساهم بهساا قدرها  1311نقزا إللفيا
يين ظل عسعار اللحفم
الشهرى للتضخم العام.
الحمرا دءن تغيير.



ء لاا الفق ارتفع عسعار الايض نف مار بهساا
 %1371لتساهم بهساا قدرها  131.نقزا إللفيا
المعد الشهرى للتضخم العام.

 1يقذذفم الاهذذال المر ذذلي للتعالذذا العاإلذذا ءافي ذذا بهشذذر رذذل سلسذذل لمعذذد
التضخم ء قا ألسعار المستهلكين -1 :إلعد التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
ءالذذذيي يتضذذذمن القذذذاهر ءافسذذذكهدريا ءالمهذذذاع الحضذذذريا ذذذي الفجذذذا الاحذذذري
ءالفجذذا القالذذي ءإلذذدن القهذذا ءالمحا ذذاا الحدءديذذا  -1إلعذذد التضذذخم ألسذذعار
المستهلكين للريف  -.إلعذد التضذخم ألسذعار المسذتهلكين لكذل المهذاع  .ءالاذدير
بالذذي ر عن الذذرقم الذذفارد ذذي هذذيا التحليذذل هذذف الخذذاس بمعذذد التضذذخم ألسذذعار
المستهلكين للحضر.
1
التغيذذر الشذذهري ذ ذذل إلذذن الذذرقم القياسذذي العذذام ألسذذعار المسذذتهلكين ءالتضذذخم
األساسذذي يمذذا بذذين سذذاتمار  1110ءيفليذذا  1111لذذيم إلزابقذذا بالضذذاا ل رقذذام
السذذالف ل رهذذا ذ التحليذذل الشذذهري للتضذذخم ذ الفتذذراا السذذابقا ن ذذرا لتغييذذر
األءلان المهسذذفبا إل ذ المامفلذذاا المختلفذذا داخذذل السذذلا بسذذا إيذذل السلسذذلا
التاسعا إلحل السلسلا الثاإلها بد ا إلن عغسزم ( .1110لمليد إلن التفاصيل عن ذر
المر الفهي المهشفر التحليل الشهري للتضخم لشهر عغسزم .1111

1
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الم ا م الن ب في المعدل ال نوي ل تضخم العام
(نساا إللفيا
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ارتفاع عسعار الخدإلاا المد فلا ءالخذدإلاا األخذرى ءالسذل
االستهل يا المي فر علل لتساهم بهساا قذدرها  132.نقزذا
إللفيا المعذد الشذهرى للتضذخم األساسذي .بافضذا ا الذ
ارتفاع عسعار السل الغياايا ءالت ساهم بهساا  131.نقزا
إللفيا المعد الشهرى للتضخم األساس .
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عسعار السل االستهل يا ارتفالا بهساا
سال
نف مار ،لتساهم بــ  1317نقزا إللفيا
%1315
المعد الشهرى للتضخم العام .ءللج لل خلفيا لياد
عسعار الملبم ءاأليييا ءاألرا ءالمفاد الللإلا
ل يانا المسكن ء إصليا.

12.0

يهاير 1117



سال عسعار الخدإلاا األخرى ارتفالا بهساا %13.0
المعد
نف مار ،لتساهم بــ  1312نقزا إللفيا
الشهرى للتضخم العام .ءللج لل خلفيا لياد عسعار
المستشفياا الخاصا خدإلاا المقاهي.

خدإلاا عخرى
خدإلاا إلد فلا
عسعار السل االستهل يا
عسعار الدءاجن ءاللحفم الحمرا
عسعار المفاد الغياايا (إلستاعدا إلهها عسعار الدءاجن ءاللحفم الحمرا
(نساا إللفيا

اراير 1117



عسعار الخدإلاا المد فلا ارتفالا بهساا
سال
نف مار ،لتساهم بــ  1311نقزا إللفيا
%.311
المعد الشهرى للتضخم العام .ءللج لل خلفيا لياد
عسعار خدإلاا العياداا الخارجيا.

الم ا م الن ب في المعدل ال نوي ل تضخم األساسي

14.0

نف مار 111.



شهر نف مار،
سال عسعار السل الغياايا األخرى
بما يها الاقف ءإلهتااا المخابل ءإلهتااا إلخابل
اخر لياداا إلتفاءتا ،لتساهم بهساا  1315نقزا
إللفيا المعد الشهرى للتضخم.

ديسمار 111.



انخفض عسعار األسما ءاألععما الاحريا بهساا
شهر نف مار ،لتساهم بهساا سالاا قدرها
%131.
 131.نقزا إللفيا المعد الشهرى للتضخم العام.

1

سذذذال التضذذذذخم األساسذذذي المعذذذذد إلذذذذن قاذذذل الاهذذذذج المر ذذذذلي
الم ري إلعدال شهريا قدر  %1300نف مار  1115إلقابل
ع تذفبر  ،ءيذتتي للذج المعذد
إلعدال شهريا قدر %131.
علل ذ إلذذن إلتفسذذا المعذذدالا الشذذهريا المسذذالا خذذل العشذذر
عشهر األءل إلن لام  1115ءالاال  .%1301ءارتفذ المعذد
السذذذهفي للتضذذذخم األساسذذذ إلذذذ  % 2377ذذذ نذذذف مار إلذذذن
 %0310ع تفبر.

1

البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم
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 1024

نوفمبر 1025

1/

نوفمبر 1025
إلى أكتوبر
1025

رقم قياسي

نوفمبر 1025
إلى نوفمبر 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الزعام ءالمشرءباا
الدخان ءالمكيفاا
الملبم ءاأليييا
المسكن ءالميا ءالكهربا ءالغال ءالفقفد
األرا ءالتاهيلاا ءالمعداا المهلليا ءال يانا

الرلايا ال حيا
الهقل ءالمفاصلا
االت االا السلكيا ءاللسلكيا
الثقا ا ءالتر يا
التعليم
المزالم ءالفهادق
السل ءالخدإلاا المتهفلا
إجمال ات مختارة
الخضرءاا ءالفا ها
السل ءالخدإلاا المحدد عسعارها إداريا
الزعام إلستاعدا إلها الخضرءاا ءالفا ها
السل االستهل يا
الخدإلاا المد فلا
./
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91.05
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129.02
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0.72
4.09
0.04
0.00
0.04
0.00
0.17
2.42

5.77
9.11
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0.0720.00
22.12
25.72
1.09

2.77
1.22
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4.12
4.42
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1.90
20.11
22.00
24.40
5.07

120.21
257.15
210.95
212.22
251.02

221.99
270.51
202.20
219.91
202.44

1.120.02
0.41
1.15
2.01

29.04
0.41
7.21
5.20
27.50

12.00
74.42
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الخدإلاا األخرى
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 1009/1000
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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