البنك المركزي المصري
التحليل الشهري للتضخم

معدل التضخم :العام واألساسي – سبتمبر 1025
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في  8أكتوبر  1015ارتفاع ا ش هر ا
قدره  % 14.2خالل شهر سبتمبر  1015مقابل ارتفاعا شهر ا قدره  % 04.0خالل شهر أغسطس .وارتفع المعدل السنوي للتض خم
العام إلى  %1411فى سبتمبر من  % 2488فى أغسطس .وترجع معظم الز ادة الشهر ة ال ى الز ادة ف ى أس عار الخض روا الطازج ة
وارتفاع أسعار سلع غذائية أخرى خاصة اللحوم الحم راء وال دواجن .فض ال ع ن ارتف اع أس عار الخ دما المدفوع ة وخ دما المط اعم.
وفى ذا الوقت سجل التضخم األساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدال ش هر ا ق دره  %0421ف ى س بتمبر  1015مقاب ل
معدل سالب قدره  %0410فى أغسطس .فى حين ظل المعدل الس نوي للتض خم األساس ي ف ى معظم ه دوت تييي ر مس جال  % 5455ف ى
سبتمبر  ،على خلفية تأثير فترة األساس م ن الع ام الما ى .وف ى ذا الوق ت س جلت أس عار الخ دما المدفوع ة و الخ دما األخ رى و
.1
السلع االستهالكية ارتفاعا متفاوتة

 -2معدل التضخم العام

1

س جل التض خم الع ام ارتفاع ا ش هر ا بل  14.2ف ى س بتمبر
 1015مقاب ل ارتفاع ا ش هر ا ق دره  %04.0ف ى أغس طس،
و عتبر هذا المعدل أعلى من متوسط المع دال الش هر ة المس جلة
خ الل الثماني ة أش هر األول ى م ن ع ام  1015والب ال .% 0421
وارتفع المعدل الس نوي للتض خم الع ام إل ى  % 1411ف ى س بتمبر
من  %2488فى أغسطس.


ارتفعت أسعار الخضروا والفاكهة الطازجة فى شهر
سبتمبر بنسب بليت  %11415و  %1418على
الترتيب .وقد ساهما مجتمعين بنسبة بليت  1410نقطة
مئو ة فى المعدل الشهرى للتضخم العام.



ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء فى سبتمبر
بنسب  %1420و  %1420على الترتيب .وقد ساهما
مجتمعين بنسبة قدرها  0411نقطة مئو ة فى المعدل
الشهرى للتضخم العام.

 1ق وم الجه از المرك زي للتعبئ ة العام ة واإلحص اء بنش ر ث ال سالس ل لمع دل
التضخم وفقا ألسعار المستهلكين -1 :معدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر
وال ذي تض من الق اهرة واإلس كندر ة والمن الو الحض ر ة ف ي الوج ه البح ري
والوج ه القبل ي وم دت القن ال والمحافظ ا الحدود ة  -1مع دل التض خم ألس عار
المستهلكين للر ف  -0مع دل التض خم ألس عار المس تهلكين لك ل المن الو .والج د ر
بال ذكر أت ال رقم ال وارد ف ي ه ذا التحلي ل ه و الخ اس بمع دل التض خم ألس عار
المستهلكين للحضر.
1
التيي ر الش هري ف ى ك ل م ن ال رقم القياس ي الع ام ألس عار المس تهلكين والتض خم
األساس ي فيم ا ب ين س بتمبر  1001و ولي ه  1010ل يس مطابق ا بالض بط ل رق ام
الس الف ذكره ا ف ى التحلي ل الش هري للتض خم ف ى الفت را الس ابقة نظ را لتييي ر
األوزات المنس وبة إل ى المجموع ا المختلف ة داخ ل الس لة بس بب إح الل السلس لة
التاسعة محل السلسلة الثامنة بدءا من أغسطس ( .1001لمز د من التفاصيل أنظ ر
المرفو الفني المنشور فى التحليل الشهري للتضخم لشهر أغسطس .1011
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و رج ع معظ م التيي ر الش هرى ف ى التض خم األساس ي ال ى
ارتف اع أس عار الس لع اليذائي ة الم ذكورة أع اله لتس اهم بنس بة
ق درها  040.نقط ة مئو ة ف ى المع دل الش هرى للتض خم
األساسي .والذى تم تعز زه بارتفاع أسعار الخدما األخرى
والخدما المدفوعة والس لع االس تهالكية ،والت ى س اهمت ف ى
المع دل الش هرى للتض خم األساس ى بنس ب ق درها 0411
و 0411و 0405نقطة مئو ة على الترتيب.



انخفضت أسعار البيض بنسبة  %0421فى سبتمبر،
لتساهم بنسبة سالبة قدرهـا  0408نقطة مئو ة فى المعدل
الشهرى للتضخم العام.



انخفضت أسعار األسماك واأللعمة البحر ة بنسبة
 %0420فى شهر سبتمبر ،لتساهم بنسبة سالبة قدرها
 0411نقطة مئو ة فى المعدل الشهرى للتضخم العام.



المدفوعة ارتفاعا بنسبة
سجلت أسعار الخدما
 %1410فى سبتمبر ،لتساهم بــ  0410نقطة مئو ة فى
المعدل الشهرى للتضخم العام .وذلك على خلفية ز ادة
أسعار خدما العيادا الخارجية.



األخرى ارتفاعا بنسبة
سجلت أسعار الخدما
 %0420فى سبتمبر ،لتساهم بــ  0410نقطة مئو ة فى
المعدل الشهرى للتضخم العام .وذلك على خلفية ز ادة
أسعار خدما المستشفيا الخاصة ورحال الحج
والعمرة وخدما المطاعم.



سجلت أسعار السلع االستهالكية ارتفاعا لفيفا بنسبة
 %0411فى سبتمبر ،لتساهم بــ  0400نقطة مئو ة فى
المعدل الشهرى للتضخم العام .وذلك على خلفية ز ادة
أسعار المالبس والمفروشا المنزلية.

 -1معدل التضخم األساسي

1

س جل التض خم األساس ي المع د م ن قب ل البن ك المرك زي
المص ري مع دال ش هر ا ق دره  %0421ف ى س بتمبر 1015
مقابل معدال شهر ا سالبا قدره  %0410فى أغسطس  ،و أتي
ذل ك المع دل أعل ى م ن متوس ط المع دال الش هر ة المس جلة
خالل الثمانية أش هر األول ى م ن ع ام  1015والب ال .%04.1
فى حين ظل المعدل السنوي للتضخم األساسي فى معظمه دوت
تييي ر مس جال  % 5455ف ى س بتمبر  ،عل ى خلفي ة ت أثير فت رة
األساس من العام الما ى.
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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

سبتمبر 1024

سبتمبر 1025

رقم قياسي

1/

سبتمبر 1025
إلى أغسطس
1025

سبتمبر 1025
إلى سبتمبر 1024

التغير كنسبة مئوية

يناير 200 = 1020
الرقم العام
الطعام والمشروبا
الدخات والمكيفا
المالبس واألحذ ة
المسكن والمياه والكهرباء والياز والوقود
األثا والتجهيزا والمعدا المنزلية والصيانة

الرعا ة الصحية
النقل والمواصال
االتصاال السلكية والالسلكية
الثقافة والترفيه
التعليم
المطاعم والفنادق
السلع والخدما المتنوعة
إجماليات مختارة
الخضروا والفاكهة
السلع والخدما المحدد أسعارها إدار ا
الطعام مستبعدا منه الخضروا والفاكهة
السلع االستهالكية
الخدما المدفوعة
0/

111011
29.91
1.29
5.42
25.28

15.051
251.54
152.82
224.58
210.88

17.061
101.01
224.58
214.40
215.50

20.6
4.04
0.00
0.51
0.00

1021
22.00
20.58
5.25
0.40

2.88
0.22
5.05
2.21
1.42
4.02
4.42
2.82

220.04
222.28
228.25
90.92
202.00
258.94
200.98
220.59

241.45
220.04
229.05
90.55
288.00
290.92
252.91
221.02

0.25
2.85
0.00
0.00
1.09
0.00
0.22
0.00

4.82
4.28
2.05
-0.08
9.52
14.05
5.95
2.01

0.90
25.00
22.05
24.45
5.58

154.59
251.09
282.41
212.82
241.49

219.84
205.25
250.55
210.28
205.00

20.14
0.00
0.82
0.19
1.12

19.28
20.82
5.24
2.52
25.54

12.00
84.42

218.25
245.50

221.19
252.55

0.82
0.89

4.02
5.55

الخدما 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 1009/1005
 2/مستبعد منها البقول الجافة وفاكهة جافة وخضروات محفوظة ومعالجة.

.

