البنك المركزي المصري
اٌتحٍ ً١اٌشٙشٌٍ ٞتضخُ

معدل التضخم :العام واألساسي – سبتمبر 1024
يا ي 9 ٟهوتيٛرش  2014استفاػيا ً
شٙذ اٌشلُ اٌم١اعي ٟاٌؼياَ سعيؼاس اٌّغيتٍٙى ٓ١اٌيز ٞهػٍٕيٗ اٌاٙياص اٌّشويضٌٍ ٞتؼامي اٌؼاِي ٚا
شييٙش٠ا ً لييذسٖ  % 1223خ ي ي شييٙش عيياتّاش ِ 2014مارييً استفاػييا شييٙش٠ا ً لييذسٖ  %1209خ ي ي شييٙش هغغ ي ظ ٚ ،أخف ي اٌّؼييذي
اٌغٌٍٕ ٞٛتضخُ اٌؼاَ إٌ ٝ % 11212 ٝعاتّاش ِيٓ  %11249ي ٝهغغي ظ  ،ػٍي ٝخٍف١ي تيثي١ش تيشا اسعياط ِيٓ اٌؼياَ اٌّا ي2ٟ
٠ٚشجغ ِؼظُ اٌت ٛس اٌشٙش ٜإٌ ٝاستفاع هعؼاس اٌخضيشٚا اٌ اصجي  ،را يا إٌي ٝاستفياع هعيؼاس غزاة١ي هخيش ٜهّ٘ٙيا اٌٍحيَٛ
اٌحّشا  ٚاٌذٚاجٓ  ٚرٌه تضإِا ِغ ػ١ذ اس ح ٝ ٚ 2ٝرا اٌٛلت عاً اٌتضخُ اسعاع ٟاٌّؼذ ِٓ لاً اٌإه اٌّشويض ٞاٌّ يشٞ
ِؼذالً شٙش٠ا لذسٖ  ٝ %02.4عاتّاش ِ 2014مارً ِؼذي لذسٖ  ٝ %0260هغغ ظ ٚ 2أخف اٌّؼذي اٌغٌٍٕ ٞٛتضيخُ اسعاعيٟ
إٌ ٝ %9215 ٝعاتّاش ِٓ  %10201ي ٝهغغي ظ ،ػٍي ٝخٍف١ي تيثي١ش تيشا اسعياط ِيٓ اٌؼياَ اٌّا ي ٚ 2ٟي ٝرا اٌٛليت عياٍت
1
هعؼاس اٌغٍغ االعت ٙوٚ ١اٌخذِا اسخش ٜاستفاػا طف١ف  ٓ١ ٝ ،ظٍت هعؼاس اٌخذِا اٌّذ ٛػ د ْٚتغ١١ش2
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1

عيياً اٌتضييخُ اٌؼيياَ استفاػييا شييٙش٠ا ً رٍ ي  %1223يي ٝعيياتّاش
ِ 2014مارييً استفاػييا شييٙش٠ا ً لييذسٖ  %1209يي ٝهغغ ي ظ ،
٠ٚؼتاش ٘زا اٌّؼذي هػٍِ ِٓ ٝتٛعظ اٌّؼيذال اٌشيٙش ٠اٌّغياٍ
خ ي اٌثّأ١ي هشيٙش اسٌٚيِ ٝيٓ ػياَ ٚ 2014اٌاياٌ ٚ 2%1206
أخف اٌّؼذي اٌغٌٍٕ ٞٛتضخُ اٌؼاَ إٌ %11212 ٝي ٝعياتّاش
ِٓ  ٝ %11249هغغ ظ  ،ػٍ ٝخٍف ١تثي١ش تشا اسعاط ِٓ
اٌؼاَ اٌّا 2ٟ


استفؼت هعؼاس اٌخضشٚا اٌ اصج رٕغا %4235
 ٝشٙش عاتّاشٌ ،تغاُ٘ رٕغا لذس٘ا ٔ 0239م ِم٠ٛ
 ٝاٌّؼذي اٌشٙشٌٍ ٜتضخُ اٌؼاَ ٓ١ ٝ 2عاٍت
هعؼاس اٌفاو ٙاٌ اصج استفاػا لذسٖ ٚ 2 % 1201لذ
عاّ٘ا ِاتّؼ ٓ١رٕغا رٍغت ٔ 0241م ِمٝ ٠ٛ
اٌّؼذي اٌشٙشٌٍ ٜتضخُ اٌؼاَ2



استفؼت هعؼاس اٌٍح َٛاٌحّشا رٕغا ٝ % 3255
عاتّاش ،ػٍ ٝخٍف ١استفاع اٌ ٍب رّٕاعا ػ١ذ
اس حٌ ،ٝتغاُ٘ رٕغا لذس٘ا ٔ 0226م ِمٝ ٠ٛ
اٌّؼذي اٌشٙشٌٍ ٜتضخُ اٌؼاَ  ٟ ٚ 2را اٌٛلت
استفؼت هعؼاس اٌذٚاجٓ رٕغا ٌ ، %1219تغاُ٘ رٕغا
لذس٘ا ٔ 0209م ِم ٝ ٠ٛاٌّؼذي اٌشٙشٌٍ ٜتضخُ
اٌؼاَ 2

ع عييً ٌّؼييذي
ييا رٕشييش ي ي
٠ 1ميي َٛاٌاٙيياص اٌّشوييضٌٍ ٞتؼام ي اٌؼاِ ي ٚا
اٌتضخُ  ٚما سعؼاس اٌّغتٍٙىِ -1 :ٓ١ؼذي اٌتضخُ سعؼاس اٌّغتٍٙىٌٍ ٓ١حـــضش
ٚاٌيييز٠ ٞتضيييّٓ اٌميييا٘شا ٚا عيييىٕذسٚ ٠إٌّييياطك اٌحضيييش ٠ييي ٟاٌٛجيييٗ اٌاحيييشٞ
ٚاٌٛجييٗ اٌماٍييِٚ ٟييذْ اٌمٕيياي ٚاٌّحا ظييا اٌحذٚد٠يي ِ -2ؼييذي اٌتضييخُ سعييؼاس
اٌّغتٍٙىٌٍ ٓ١ش٠ف ِ -3ؼيذي اٌتضيخُ سعيؼاس اٌّغيتٍٙىٌ ٓ١ىيً إٌّياطكٚ 2اٌايذ٠ش
راٌييزوش هْ اٌييشلُ اٌييٛاسد يي٘ ٟييزا اٌتحٍ١ييً ٘يي ٛاٌخييا رّؼييذي اٌتضييخُ سعييؼاس
اٌّغتٍٙىٌٍ ٓ١حضش2
2
اٌتغ١ييش اٌشييٙش ٞيي ٝوييً ِييٓ اٌييشلُ اٌم١اعيي ٟاٌؼيياَ سعييؼاس اٌّغييتٍٙىٚ ٓ١اٌتضييخُ
اسعاعييّ١ ٟييا ريي ٓ١عيياتّاش ١ٌٛ٠ٚ 2009ييٗ ٌ 2010يي١ظ ِ ارم يا ً راٌضيياظ ٌ سليياَ
اٌغيياٌف روش٘ييا يي ٝاٌتحٍ١ييً اٌشييٙشٌٍ ٞتضييخُ يي ٝاٌفتييشا اٌغييارم ٔظييشاً ٌتغ١١ييش
اسٚصاْ إٌّغ يٛر إٌيي ٝاٌّاّٛػييا اٌّختٍف ي داخييً اٌغييٍ رغيياب إ ي ي اٌغٍغييٍ
اٌتاعؼ ِحً اٌغٍغٍ اٌثإِ رذ اً ِٓ هغغ ظ ٌّ( 22009ض٠ذ ِٓ اٌتفاص ً١هٔظيش
اٌّش ك اٌفٕ ٟإٌّشٛس  ٝاٌتحٍ ً١اٌشٙشٌٍ ٞتضخُ ٌشٙش هغغ ظ 22011
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اٌّؼذي اٌغٌٍٕ ٞٛتضخُ اسعاع ٟإٌ ٝ %9215 ٝعاتّاش ِيٓ
 ٝ %10201هغغي ظ ،ػٍي ٝخٍف١ي تيثي١ش تيشا اسعياط ِيٓ
اٌؼاَ اٌّا 2ٟ
٠ٚشجييغ ِؼظييُ اٌتغ١ييش اٌشييٙش ٜيي ٝاٌتضييخُ اسعاعيي ٟإٌييٝ
استفيياع هعييؼاس اٌغييٍغ اٌغزاة ١ي اٌّييزوٛسا هػ ي ٖ ٌتغيياُ٘ رٕغييا
ليييذس٘ا ٔ 0211م ييي ِم٠ٛييي ييي ٝاٌّؼيييذي اٌشيييٙشٌٍ ٜتضيييخُ
اسعاع٠ٚ 2ٟشجغ اٌاض اٌّتام ٝإٌ ٝاستفاع هعؼاس اٌخيذِا
اسخيشٚ ٜاٌغييٍغ االعييت ٙوٚ ، ١اٌتي ٝعيياّ٘ت ِاتّؼي رٕغييا
ليييذس٘ا ٔ 0201م ييي ِم٠ٛييي ييي ٝاٌّؼيييذي اٌشيييٙشٌٍ ٜتضيييخُ
اسعاع2ٝ



استفؼت هعؼاس اسعيّان ٚاسطؼّي اٌاحش٠ي رٕغيا %1236
 ٝشٙش عاتّاشٌ ،تغاُ٘ رٕغا لذس٘ا ٔ0205م ِم٠ٛي يٝ
اٌّؼذي اٌشٙشٌٍ ٜتضخُ اٌؼاَ2



استفؼت هعيؼاس اٌاي ١رٕغيا  %3222ي ٝعياتّاشٌ ،تغياُ٘
رٕغيييا لذس٘يييـا ٔ 0201م ييي ِم٠ٛييي ييي ٝاٌّؼيييذي اٌشيييٙشٜ
ٌٍتضخُ اٌؼاَ2



عاٍت هعؼاس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛاد اٌغزاة ، ١رّا  ٟرٌيه اٌٍحيَٛ
اٌّ يييٕؼ ٚاٌايييآ ٚاٌغيييّٓ اٌ ا١ؼييي ٝاٌّحٍيييٚ ٝاٌّغيييتٛسد
ٚاٌّشيييشٚرا اٌغاص٠ييي  ،ص٠يييادا طف١فييي ييي ٟشيييٙش عييياتّاش
ٌتغييياُ٘ رٕغيييا ٔ 0.0.م ييي ِم٠ٛييي ييي ٝاٌّؼيييذي اٌشيييٙشٜ
ٌٍتضخُ اٌؼاَ2



استفؼييت هعييؼاس اٌغييٍغ اٌّحييذدا إداس٠ييا رٕغييا  %1220ييٝ
عاتّاش ٌتغاُ٘ رٕغا ٔ 0222م ِم ٝ ٠ٛاٌّؼذي اٌشيٙشٜ
ٌٍتضخُ اٌؼياَ ،ػٍي ٝخٍف١ي استفياع هعيؼاس اٌغيااةش اٌّحٍيٝ
ٚاٌّغتٛسد رٕغا 2%5215



عيياٍت هعييؼاس اٌخييذِا اسخييش ٜص٠ييادا طف١في رٕغييا 0210
 %يي ٝعيياتّاشٌ ،تغيياُ٘ رييـ ٔ 0202م ي ِم ٠ٛي يي ٝاٌّؼييذي
اٌشييٙشٌٍ ٞتضييخُ اٌؼيياَٚ 2رٌييه ػٍيي ٝخٍف ١ي استفيياع هعييؼاس
خذِا اٌّ اػُ 2


عاٍت هعؼاس اٌغٍغ االعت ٙو ١استفاػا رٕغيا %0230
يي ٝعيياتّاشٌ ،تغيياُ٘ رييـ ٔ 0203م ي ِم ٠ٛي يي ٝاٌّؼييذي
اٌشٙشٌٍ ٞتضخُ اٌؼاَٚ 2رٌه ػٍي ٝخٍف١ي استفياع هعيؼاس
اٌّ ريييظ اٌايييا٘ضا ٚاسدٚا اٌىتار١ييي ٚاٌّيييٛاد اٌ صِييي
ٌ ١أ اٌّغىٓ2
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1

عييياً اٌتضييييخُ اسعاعييي ٟاٌّؼييييذ ِيييٓ لاييييً اٌإيييه اٌّشوييييضٞ
اٌّ شِ ٞؼذالً شٙش٠ا لذسٖ  ٝ %02.4عاتّاش ِ 2014مارً
ِؼذال شٙش٠ا لذسٖ  ٝ %0260هغغ ظ٠ٚ 2ثت ٟرٌيه اٌّؼيذي
هػٍييِ ٝييٓ ِتٛعييظ اٌّؼييذال اٌشييٙش ٠اٌّغيياٍ خ ي ي اٌثّأ ١ي
هشيييٙش اسٌٚيييِ ٝيييٓ ػييياَ ٚ 2014اٌاييياٌ ٚ 2%0214أخفييي
2
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جدول  : 1تبىية كم انعناصر انًكىنة نهرقى االساسً ألسعار انًستههكين () Core

انطعاو وانشراب

انسهع االستهالكية

انخديات انًدفىعة

انخديات اخري

انحثىب وانخثش

انًالتض

انهحىو
األطًان وانًأكىالخ انثحزَح
انهثٍ وانجثٍ وانثُض
انشَىخ وانذهىٌ

األلًشح
أغطُح انمذو
انًىاد انالسيح نظُاَح انًظكٍ وإطالحه
األثاز وانرجهُشاخ

خذياخ ذُظُف وإطالح وذأجُز انًالتض
واغطُح انمذو
انخذياخ انخاطح نظُاَح انًظكٍ وإطالحه
انخذياخ االخزي كانثىاب وانجُاًَُ
اجز خاديح  /طثاخ نُىو كايم
إطالح األجهشج انًُشنُح

إَجارانًظكٍ انًحرظة
خذياخ انًظرشفُاخ
خذياخ انُمم
خذياخ االَرزَد وانرهُفىٌ انًحًىل

انفاكهح انجافح

انظجاد واغطُح االرضُاخ االخزٌ

طُاَح وإطالح يعذاخ انظىخ وانظىرج

انخذياخ انرزفُهُح وانزَاضُح

انخضزواخ انًحفىظح وانًعانجح
انخضزواخ انجافح (انثمىل انجافح)
انظكز واألغذَح انظكزَح
يُرجاخ غذائُح أخزي
انًشزوتاخ

انًفزوشاخ انًُشنُح
األجهشج انًُشنُح
األدواخ انشجاجُح وأدواخ انًائذج واألدواخ انًُشنُح
األدواخ ويعذاخ انًُاسل وانحذائك
يىاد انُظافح انًُشنُح
أطُاف يُشنُح أخزي غُز يعًزج
شزاء انًزكثاخ
لطع انغُار ويظرهشياخ يعذاخ انُمم انشخظٍ
سَىخ وشحىياخ
يعذاخ خذياخ انهاذف وانفاكض
األطُاف وانًعذاخ انرزفُهُح األخزي ويرعهماذها
يعذاخ انظىخ وانظىرج ويعذاخ انرظىَز
االدواخ انشخظُح غُز انًظُفح
أيرعح شخظُح
انكرة
األدواخ انكراتُح ويىاد انزطى
انًُرجاخ واألجهشج وانًعذاخ انطثُح

اذعاب االطثاء
طُاَح وإطالح يعذاخ انُمم انشخظٍ
دروص خظىطُح
انحاللح ولض انشعز

انخذياخ انثمافُح
رحالخ انحج وانعًزج
انًطاعى وانًماهٍ ويا شاتهها
خذياخ انفُادق
انرعهُى انخاص

اإلَجار انعادي لاَىٌ جذَذ
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جدول  :2األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ومكوناتها الرئيسية

األوزان
كنسبة
1/
مئوٌة

سبتمبر 1023

سبتمبر 1024

1/

سبتمبر 1024
إلى أغسطس
1024

رقم قٌاسً

سبتمبر 1024
إلى سبتمبر 1023

التغٌر كنسبة مئوٌة

ٌناٌر 200 = 1020
الرقم العام
اٌ ؼاَ ٚاٌّششٚرا
اٌذخاْ ٚاٌّى١فا
اٌّ رظ ٚاس ز٠
اٌّغىٓ ٚاٌّ١اٖ ٚاٌىٙشرا ٚاٌغاص ٚاٌٛلٛد

111011
39.91
1.29
5.42
25.31

13.014
263.11
125.43
209.55
223.36

154051
251.54
153.13
224.51
210.11

1023
1.04
5.15
0.46
0.20

11012
22.50
19.90
4.53
6.53

اسيا ٚاٌتا١ٙضا ٚاٌّؼذا إٌّضٌٚ ١اٌ ١أ

3.11
6.33
5.65
3.21
1.43
4.63
4.43
3.13

219.11
224.53
221.64
95.36
243.95
251.25
241.94
205.59

236.04
232.21
231.35
96.92
262.60
251.94
266.91
220.59

0.01
0.00
0.00
0.00
0.35
0.00
0.36
0.32-

5.15
24.13
12.96
2.61
21.14
3.15
26.52
4.13

اٌشػا ٠اٌ ح١
إٌمً ٚاٌّٛاص
االت اال اٌغٍىٚ ١اٌ عٍى١
اٌثما ٚاٌتش ٗ١
اٌتؼٍُ١
اٌّ اػُ ٚاٌفٕادق
اٌغٍغ ٚاٌخذِا اٌّتٕٛػ
إجماليات مختارة
اٌخضشٚا ٚاٌفاوٙ
اٌغٍغ ٚاٌخذِا اٌّحذد هعؼاس٘ا إداس٠ا
اٌ ؼاَ ِغتاؼذاً ِٕٗ اٌخضشٚا ٚاٌفاوٙ
اٌغٍغ االعت ٙو١
اٌخذِا اٌّذ ٛػ
3/

6.90
25.66
32.05
24.45
5.51

111.99
219.19
253.15
225.15
232.11

154.59
251.09
212.41
212.12
241.49

3.69
2.10
2.55
0.30
0.00

24.30
21.25
22.49
5.51
5.25

13.00
14.43

225.19
233.51

211.25
245.50

0.20
0.54

1.52
9.25

اٌخذِا اسخشٜ
اٌشلُ اسعاع)Core ( ٝ
 2/الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي المصري
 1/األوزان المستخدمة فى إعداد الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلكٌن من نتائج بحث الدخل واألنفاق واالستهالك لعام 1009/1005
 3/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.

4

