البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – أكتوبر 1025
يا ي  11نيف تار  1115ااتفا يا
شهد الرقم القياسي العيا سسيعاا التهيتهل يل اليعي ه لليه الاهياك الترتيبي للتعامي العااي يا
شهريا قداه  % 1.11خالل شهر هتتفبر  1115اقابل ااتفا ا شيهريا قيداه  % 1..1خيالل شيهر سياتتار .يااتفي التعيدل الهيلفي
للتضخم العا إلى  %9.11ى هتتيفبر ايل  % 9.11يى سياتتار .يترجي اعميم البيياال الشيهري اليى البيياال يى هسيعاا الخضيريا
الطاكجي ضييال ييل التعييديل ييى الرسييف الدااسييي يت لفي الييدايخ الخ فمييي اي بدايي العييا الدااسي  ،إضييا الييى ااتفييا هسييعاا
يخداا التطا م .ي ى ذا الفقت سال التضخم اسساسي التعيد ايل قايل الاليم الترتيبي الت يري اعيدا شيهريا قيداه  %1.12يى
هتتفبر  1115اقابل اعدل قداه  %1.19ى ساتتار .يااتف التعدل الهلفي للتضخم اسساسى إلى  6.16ى هتتفبر ال  %5.55يى
.1
ساتتار .ي ى ذا الفقت سالت هسعاا الخداا التد ف ي الخداا اسخرى ي الهل ااستهالتي ااتفا ا اتفايت

 -2معدل التضخم العام

1

سيييال التضيييخم العيييا ااتفا يييا شيييهريا بلييي  1.11يييى هتتيييفبر
 1115اقابيييل ااتفا يييا شيييهريا قيييداه  %1..1يييى سييياتتار ،
ييعتار هعا التعدل ه لى ال اتفسط التعيدا الشيهري التهيال
خييالل التهييع هشييهر اسيل يى اييل ييا  1115يالاييال .% 1.99
يااتف التعيدل الهيلفي للتضيخم العيا إليى  % 9.11يى هتتيفبر
ال  %9.11ى ساتتار.


ااتفعت هسعاا الهل يالخداا التحدال إااايا بلها
 %1.16ى هتتفبر لتهاهم بلها  1.1.نقط امفي ى
التعدل الشهرى للتضخم العا  .يتأتى التطفاا
الشهري لى خلفي ااتفا اسف التدااخ الح فاي
بلها  ،%5.15يااتف ا التقفي بلها ،%19.1.
ياسف ا قاا بالتديل الاااعي بلها  %9.91ا
بداي العا الدااس الاديد ،هعا با ضا الى تعديل
هسعاا الدخان بلها .%1.65



ااتفعت هسعاا الخضريا يالفاته الطاكج ى شهر
هتتفبر بلهب بلغت  %9.11ي  %1.69لى الترتيب.
يقد ساهتا ااتتعيل بلها بلغت  1.11نقط امفي ى
التعدل الشهرى للتضخم العا .



انخفضت هسعاا الدياجل ى هتتفبر بلها %1.11
لتهاهم بلها سالا قداها  1.11نقط امفي ى التعدل
الشهرى للتضخم العا  .ى يل ظلت هسعاا اللحف
الحترا اين تغيير.

ييا بلشيير مييال سالسييل لتعييدل
 1يقييف الاهيياك الترتييبي للتعام ي العاا ي يا
التضخم ي قا سسعاا التهتهل يل -1 :اعدل التضخم سسعاا التهتهل يل للحـــضر
ياليييعي يتضيييتل القييياهرل يا سييي لداي يالتليييالو الحضيييري ييي الفجيييه الاحيييري
يالفجييه القاليي ياييدن القلييال يالتحا مييا الحدياييي  -1اعييدل التضييخم سسييعاا
التهتهل يل للريف  -2اعيدل التضيخم سسيعاا التهيتهل يل ل يل التليالو .يالايدير
بالييعتر هن الييرقم الييفااا يي هييعا التحليييل هييف الخيياس بتعييدل التضييخم سسييعاا
التهتهل يل للحضر.
1
التغييير الشييهري ييى تييل اييل الييرقم القياسي العييا سسييعاا التهييتهل يل يالتضييخم
اسساس ي يتييا بيييل سيياتتار  1119ييفليييه  1111ليييم اطابقييا بالضيياط ل اقييا
الهييالف ذترهييا ييى التحليييل الشييهري للتضييخم ييى الفتييرا الهييابق نمييرا لتغيييير
اسيكان التلهييفب إلييى التاتف ييا التختلف ي ااخييل الهييل بهيياب إ ييالل الهلهييل
التاسع احل الهلهل الثاال بد ا ال هغهطم ( .1119لتبيد ال التفاميل هنمير
التر و الفل التلشفا ى التحليل الشهري للتضخم لشهر هغهطم .1111
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يااتف ي التعييدل الهييلفي للتضييخم اسساسييى إلييى  % 6.16ييى
هتتفبر ال  %5.55ى ساتتار.
ييرجيي اعمييم التغييير الشييهرى ييى التضييخم اسساسيي الييى
ااتفا هسعاا الخداا التد ف يالخيداا اسخيرى يالهيل
ااستهالتي التعتفال ه اله لتهاهم بلها قيداها  1.1.نقطي
امفي ى التعدل الشهرى للتضيخم اسساسي  .يى ييل ظليت
هسعاا الهل الغعائي ى اعمتها اين تغيير.



ااتفعت هسعاا الايض بلها  %1.15ى هتتفبر،
لتهاهم بلها قداهـا  1.15نقط امفي ى التعدل
الشهرى للتضخم العا .



انخفضت هسعاا اسستاك ياسلعت الاحري بلها
 %..11ى شهر هتتفبر ،لتهاهم بلها سالا قداها
 1.12نقط امفي ى التعدل الشهرى للتضخم العا .



سالت هسعاا الهل الغعائي اسخرى ،بتا يها اسلاان
يالببدل التهتفاال يالاقفل ياقيو القتح كيااا
اتفايت  ،لتهاهم بلها  1.19نقط امفي ى التعدل
الشهرى للتضخم.



ااتفا ا بلها
التد ف
سالت هسعاا الخداا
 %1.99ى هتتفبر ،لتهاهم بــ  1..5نقط امفي ى
التعدل الشهرى للتضخم العا  .يذلم لى خلفي كياال
هسعاا الدايخ الخ فمي يخداا تلميف يإمالح
التالبم ي اس عي يخداا ايا الحضان .



اسخرى ااتفا ا بلها
سالت هسعاا الخداا
 %1.91ى هتتفبر ،لتهاهم بــ  1.22نقط امفي ى
التعدل الشهرى للتضخم العا  .يذلم لى خلفي كياال
هسعاا خداا التطا م ي خداا التدااخ الخام .



سالت هسعاا الهل ااستهالتي ااتفا ا لفيفا بلها
 %1.51ى هتتفبر ،لتهاهم بــ  1.16نقط امفي ى
التعدل الشهرى للتضخم العا  .يذلم لى خلفي كياال
هسعاا الهيااا يالتفتفسي ل يال تب.

 -1معدل التضخم األساسي
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سيييال التضييييخم اسساسييي التعييييد ايييل قاييييل الاليييم الترتييييبي
الت ري اعدا شهريا قداه  %1.12ى هتتفبر  1115اقابل
اعييدا شييهريا سييالاا قييداه  %1.19ييى سيياتتار  ،ييييأت ذلييم
التعييدل ه لييى اييل اتفسييط التعييدا الشييهري التهييال خييالل
التهع هشهر اسيلى ال ا  1115يالاال  .%1.52ى يل
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 1024

أكتوبر 1025

رقم قياسي

1/

أكتوبر 1025
إلى سبتمبر
1025

أكتوبر 1025
إلى أكتوبر 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعا يالتشريبا
الدخان يالت يفا
التالبم ياس عي
الته ل يالتياه يال هربا يالغاك يالفقفا

111011
29.91
1.29
5.42
22.2.

11.011
224.12
122..2
225.0.
212.21

1.2071
10..15
221.10
215.15
212.50

201.
1.19
0.15
0.91
0.00

10.1
21.52
22.52
9.10
5.91

اسما يالتاهيبا يالتعدا التلبلي يال يان

2...
1.22
5.12
2.21
1.42
4.12
4.42
2..2

22..09
222.2.
22..22
91.92
212.29
291.92
21..25
220.90

242.9.
221.14
240..2
91.25
2.9.22
129.02
292.22
221.21

2.0.
0.00
0...
0.00
2.22
22.12
1.25
0.19

5.01
4.2.
1.44
0.0.20..1
22.12
25.29
2.21

الر اي ال حي
اللقل يالتفامال
اات اا الهل ي يالالسل ي
الثقا يالتر يه
التعليم
التطا م يالفلااق
الهل يالخداا التتلف
إجماليات مختارة
الخضريا يالفاته
الهل يالخداا التحدا هسعااها إااايا
الطعا اهتاعدا اله الخضريا يالفاته
الهل ااستهالتي
الخداا التد ف
2/

1.90
22.11
22.02
24.42
5.2.

1.0.11
25..15
2.0.05
211.22
251.02

251.14
2.0.52
220.55
21..20
2.2.01

2.21
2.11
0.010.5.
..22

22...
2.42
1.2.
4.02
24.22

12.00
.4.42

21..92
241.59

224.1.
255..2

2.20
2.12

5.19
1.11

الخداا اسخرى
الرقم اسساسى ( )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 1009/1002
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.

.

