البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – أكتوبر 1024
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذي أعلنه الهههاا المريهلي للتع اهع العااهع اا فيها هي  11نهف م ر  1114ارتفاعها ً
شهريا ً قدره  % 17.1خالل شهر أيتفبر  1114اقابل ارتفاعا شههريا ً قهدره  %1711خهالل شههر سه تم ر  ،اارتفه المعهدل السهنفي
للتضخم العام إلى  % 11714ى أيتفبر ان  %11711ى س تم ر .ايرج اعظم التطفر الشهرى إلى ارتفها أسهعار الخضهراا
الطااجع  ،با ضا ع إلى التعديل ى الرسفم الدراسيع اأسعار الدراس الخيفصيع ا بدايع العام الدراسي الهديد ،ضال عن تعهديل
أسعار استهالك المياه المحددة إداريا ،هذا اقد فهد جهل اهن تلهز الليهادة انخفهار أسهعار السهل ال ذا يهع األخهرى  .ا هى ذا الفقه
سهل التضخم األساسي المعد اهن ق هل ال نهز المريهلي الميهري اعهديً شههريا قهدره  %1700هى أيتهفبر  1114اقابهل اعهدل قهدره
 %1714ى س تم ر .ا انخفه المعهدل السهنفي للتضهخم األساسهي إلهى  %174.هى أيتهفبر اهن  %5710هى سه تم ر علهى خلفيهع
انخفار أسعار السل ال ذا يع با ضا ع إلى تأثير ترة األساس ان العام الماضى .ا ى ذا الفق سههل أسهعار الخهداا المد فعهع
1
ا السل ايستهالييع االخداا األخرى ارتفاعا اتفااتع.

 -2معدل التضخم العام

1

سهههل التضههخم العههام ارتفاعهها شهههريا ً بل ه  %17.1ههى أيتههفبر
 1114اقابهههل ارتفاعههها شههههريا ً قهههدره  %1711هههى سههه تم ر،
ايعت ر هذا المعدل أعلى ان اتفسط المعهدي الشههريع المسههلع
خههالل التسههعع أشهههر األالههى اهن عههام  1114اال ههال  .%171.ا
ارتفه المعههدل السههنفي للتضههخم العههام إلههى  %11714ههى أيتههفبر
ان  %11711ى س تم ر.


ارتفع أسعار السل االخداا المحددة إداريا بنس ع
 %1741ى أيتفبر  1114لتساهم بنس ع  17.1نقطع
اافيع ى المعدل الشهرى للتضخم العام .اتأتى
التطفرا الشهريع على خلفيع ارتفا رسفم المدارس
الحكفايع بنس ع  ،%11741ااهمفعا التقفيع بنس ع
 ،%1.744ارسفم ا قااع بالمدينع الهااعيع بنس ع
 %.17..ا بدايع العام الدراسي الهديد ،هذا با ضا ع
الى تعديل أسعار استهالك المياه بنس ع .%11711



ارتفع أسعار الخضراا الطااجع بنس ع  %.711ى
شهر أيتفبر ،لتساهم بنس ع قدرها  17.1نقطع اافيع ى
المعدل الشهرى للتضخم العام .ى فين سهل أسعار
الفايهع الطااجع انخفاضا طفيفا قدره  . % 174.اقد
 17.1نقطع اافيع ى
ساهما اهتمعين بنس ع بل
المعدل الشهرى للتضخم العام.

 1يقههفم الههههاا المريههلي للتع اههع العااههع اا فيهها بنشههر ثههال سالسههل لمعههدل
التضخم ا قا ألسعار المستهلكين -1 :اعدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
االهههذي يتضهههمن القهههاهرة اا سهههكندريع االمنهههاطو الحضهههريع هههي الفجههه ال حهههري
االفجهه الق لههي ااههدا القنههال االمحا ظهها الحداديههع  -1اعههدل التضههخم ألسههعار
المستهلكين للريف  -1اعهدل التضهخم ألسهعار المسهتهلكين لكهل المنهاطو .االههدير
بالههذير أا الههرقم الههفارد ههي هههذا التحليههل هههف الخههاس بمعههدل التضههخم ألسههعار
المستهلكين للحضر.
1
الت يههر الشهههري ههى يههل اههن الههرقم القياسههي العههام ألسههعار المسههتهلكين االتضههخم
األساسههي يمهها بههين س ه تم ر  1115ايفلي ه  1111لههيم اطابق ها ً بالض ه ط لمرقههام
السههالف ذيرههها ههى التحليههل الشهههري للتضههخم ههى الفتههرا السههابقع نظههراً لت ييههر
األاااا المنسههفبع إلههى المهمفعهها المختلفههع داخههل السههلع بس ه إفههالل السلسههلع
التاسعع احل السلسلع الثاانع بد اً ان أغسطم ( .1115لمليد ان التفاصيل أنظهر
المر و الفني المنشفر ى التحليل الشهري للتضخم لشهر أغسطم .1111
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األالههى اههن عههام  1114اال ههال  .%17.0اانخف ه المعههدل
السهههنفي للتضهههخم األساسهههي إلهههى  %174.هههى أيتهههفبر اهههن
 %5710ههى سهه تم ر  ،علههى خلفيههع انخفههار أسههعار السههل
ال ذا يع با ضا ع إلى تأثير ترة األساس ان العام الماضى.
ايرج ه اعظههم الت يههر الشهههرى ههى التضههخم األساسههي إلههى
ايرتفهها ههى أسههعار الخههداا المد فعههع االخههداا األخههرى
المذيفرة أعهاله لتسهاهم بنسه ع قهدرها  1711نقطهع اافيهع هى
المعههدل الشهههرى للتضههخم األساسههي ،با ضهها ع الههى ايرتفهها
الطفيف ى أسعار السل ايسهتهالييع .ههذا اقهد فهد جهل اهن
تلز الليادة انخفار أسعار السل ال ذا يع االهذى سهاهم بنسه ع
سال ع قدرها  1715نقطع اافيع هى المعهدل الشههرى للتضهخم
األساسى.


انخفضههه أسهههعار الهههدااجن بنسههه ع  %174.هههى أيتهههفبر،
لتسههاهم بنس ه ع سههال ع قههدرها  171.نقطههع اافيههع ههى المعههدل
الشههههرى للتضهههخم العهههام  ،هههى فهههين لههه أسهههعار اللحهههفم
الحمرا داا ت يير.



انخفض أسعار األسماك ااألطعمع ال حريع بنس ع %1744
ههى شهههر أيتههفبر ،لتسههاهم بنس ه ع سههال ع قههدرها 1711نقطههع
اافيع ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



انخفض أسعار ال ي بنس ع  %170.ى أيتهفبر ،لتسهاهم
بنس ع سال ع قدرهـا  1711نقطهع اافيهع هى المعهدل الشههرى
للتضخم العام.



سهل أسهعار ال قهفل ايهادة طفيفهع هي شههر أيتهفبر لتسهاهم
بنس ع  1711نقطع اافيع ى المعدل الشهرى للتضخم العام.



سهل أسعار الخداا المد فعع ايادة بنسه ع  % 5745هى
أيتههفبر ،لتسههاهم بههـ  1701نقطههع اافيههع ههى المعههدل الشهههري
للتضههخم العههام .اذلههز علههى خلفيههع ارتفهها أسههعار الههدراس
الخيفصيع بنس ع . %11751



سهل أسعار الخهداا األخهرى ايهادة بنسه ع  % 170.هى
أيتههفبر ،لتسههاهم بههـ  1711نقطههع اافيههع ههى المعههدل الشهههري
للتضههخم العههام .اذلههز علههى خلفيههع ارتفهها رسههفم المههدارس
الخاصع بنس ع .%14711



سههههل أسهههعار السهههل ايسهههتهالييع ارتفاعههها طفيفههها بنسههه ع
 %1711هههى أيتهههفبر ،لتسهههاهم بهههـ  1714نقطهههع اافيهههع هههى
المعههدل الشهههري للتضههخم العههام .اذلههز علههى خلفيههع ارتفهها
أسعار المفراشا ااألقمشع ااألثا االكت .

 -1معدل التضخم األساسي

1

سههههل التضههههخم األساسهههي المعههههد اهههن ق ههههل ال نهههز المريههههلي
الميري اعديً شهريا قدره  %1700ى أيتفبر  1114اقابل
اعدي شهريا قهدره  %1714هى سه تم ر .ايهأتي ذلهز المعهدل
أقل ان اتفسط المعدي الشهريع المسهلع خالل التسعع أشههر
1
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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

أكتوبر 1023

أكتوبر 1024

رقم قياسي

1/

أكتوبر 1024
إلى سبتمبر
1024

أكتوبر 1024
إلى أكتوبر 1023

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعام االمشرابا
الدخاا االمكيفا
المالبم ااألفذيع
المسكن االمياه االكهربا اال اا االفقفد

111011
39.91
1.29
..42
21.38

151042
21..21
121.43
209..1
224.11

14.014
214.12
113.83
22..08
212.31

10.1
0.92
0.00
0.28
0.41

11015
22..1
19.90
..02
..10

األثا االتههيلا االمعدا المنلليع االييانع

3.88
1.33
..11
3.21
1.43
4.13
4.43
3.83

219.81
224.13
221.81
9..31
24..28
2.8.94
24..8.
20..12

238.09
232.28
238.31
91.92
212.19
291.93
218.3.
220.90

0.88
0.00
0.00
0.00
0.21
14.11
0.11
0.00

..11
24.13
12.18
2.11
22..1
14.11
24.11
..02

الرعايع اليحيع
النقل االمفاصال
ايتياي السلكيع االالسلكيع
الثقا ع االتر ي
التعليم
المطاعم االفنادق
السل االخداا المتنفعع
إجماليات مختارة
الخضراا االفايهع
السل االخداا المحدد أسعارها إداريا
الطعام است عداً ان الخضراا االفايهع
السل ايستهالييع
الخداا المد فعع
1/

1.90
21.11
32.01
24.41
..18

112.42
231.03
2.1..1
22...1
231.41

180.11
2.8.1.
280.0.
211.22
2.1.02

1.29
3.40
0.100.33
9.49

11.14
29.22
1.11
..1.
28.81

13.00
84.43

229.10
23..24

218.92
241..9

0..8
0...

8.30
1.48

الخداا 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
 3/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.
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