التحليل الشهري للتضخم

واألساس – اغسطس 2021
معدل التضخم :العام
ي
•

•

•

•

•

ً
مدفوعا بالتأثي السلب ل ر
فية
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام  /1يف الحض إىل  ٪5.7يف اغسطس  2021من  ٪5.4يف يوليو 2021
ي
ً
ً
االساس  .حيث سجل التضخم العام معدال شهريا بلغ  ٪0.1يف اغسطس  ، 2021مقارنة بمعدل سالب بلغ  ٪0.2يف اغسطس .2020
ً
الموسم يف اغسطس  ، 2020والذي يرجع جزئيا إىل تأثي انتشار جائحة
والذي عكس انخفاض أسعار الخضاوات الطازجة بخالف نمطها
ي
ر
المحىل ونمط االستهالك.
االحيازية المصاحبة لها عىل مستويات المخزون
فيوس كورونا المستجد واإلجراءات
ي
ً
/1
وقد جاء المعدل الشهري للتضخم العام يف الحض لشهر اغسطس  2021مدفوعا ب ارتفاع أسعار السلع غي الغذائية ،واستقرار أسعار
السلع الغذائية .وذلك يف ضوء تساوى المساهمة الموجبة الرتفاع أسعار الخضوات والفاكهة الطازجة مع المساهمة السالب ة النخفاض
ً
أسعار السلع الغذائية األساسية .وف ذات الوقت ،يرجع ارتفاع أسعار السلع غي الغذائية اىل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة اداريا،
ً
الذي بدوره يعكس ارتف اع أسعار بعض المنتجات ر
التلقائ يف  23يوليو .2021
البيولية وفقا لما أعلنته لجنة التسعي
ي
ً
يف حي جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام يف اغسطس  2021مدفوعا بارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الذي حد
ً
التواىل ليبلغ
منه جزئيا انخفاض التضخم السنوي للسلع غي الغذائية .وقد ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع عىل
ي
 ٪6.6يف اغسطس  2021مقابل  ٪4.8يف يوليو  ، 2021ليعكس بدوره االرتفاع يف مساهمة كل من الخضوات والفاكهة الطازجة والسلع
الغذائية األساسية لكن بقدر اقل يف المعدل السنوي للتضخم العام .من ناحية أخرى ،انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غي الغذائية
ً
مدعوما بالتأثي اإليجائ ر
لفية األساس الناتج من ارتفاع أسعار السلع والخدمات
ليبلغ  ٪5.3يف أغسطس  2021من  ٪5.7يف يوليو ، 2021
ي
ً
المحددة إداريا والمنتجات الطبية السنة الماضية.
األساس  /2ليسجل
ومع انخفاض المساهمة السنوية للسلع غي الغذائية يف المعدل السنوي للتضخم  ،انخفض المعدل السنوي للتضخم
ي
ً
ً
ً
/2
األساس معدال
معدال بلغ  ٪4.5يف اغسطس  ، 2021مقابل معدال بلغ  ٪4.6يف يوليو  .2021حيث سجل المعدل الشهري للتضخم
ي
ً
ً
سالب ا بلغ  ٪0.3يف اغسطس  2021مقابل معدال سالب ا بلغ  ٪0.2يف اغسطس .2020
إلجماىل الجمهورية  /1ليسجل  ٪6.4يف اغسطس  2021مقابل  ٪6.1يف يوليو  .2021كما ارتفع
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام
ي
/1
المعدل السنوي للتضخم العام يف الريف اىل  %7.1يف أغسطس  2021مقابل  ٪6.8يف يوليو .2021

/3

واألساسي/3

معدل التضخم العام
(معدل التغير السنوي ،نسبة مئوية)
معدل التضخم العام
معدل التضخم األساسى

معدل التضخم العام واألساسي
(معدل التغير الشهري ،نسبة مئوية)
٣٦.٠
٣٢.٠
٢٨.٠
٢٤.٠
٢٠.٠
١٦.٠
١٢.٠
٨.٠
٤.٠
٠.٠

معدل التضخم العام
معدل التضخم األساسى

٢.٠
١.٥
١.٠
٠.٥
٠.٠
-٠.٥
-١.٠
-١.٥
-٢.٠
-٢.٥

أغسطس ٢٠١٦
أكتوبر ٢٠١٦
ديسمبر ٢٠١٦
فبراير ٢٠١٧
أبريل ٢٠١٧
يونيو ٢٠١٧
أغسطس ٢٠١٧
أكتوبر ٢٠١٧
ديسمبر ٢٠١٧
فبراير ٢٠١٨
أبريل ٢٠١٨
يونيو ٢٠١٨
أغسطس ٢٠١٨
أكتوبر ٢٠١٨
ديسمبر ٢٠١٨
فبراير ٢٠١٩
أبريل ٢٠١٩
يونيو ٢٠١٩
أغسطس ٢٠١٩
أكتوبر ٢٠١٩
ديسمبر ٢٠١٩
فبراير ٢٠٢٠
أبريل ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢٠
أغسطس ٢٠٢٠
أكتوبر ٢٠٢٠
ديسمبر ٢٠٢٠
فبراير ٢٠٢١
أبريل ٢٠٢١
يونيو ٢٠٢١
أغسطس ٢٠٢١

أغسطس ٢٠١٩
سبتمبر ٢٠١٩
أكتوبر ٢٠١٩
نوفمبر ٢٠١٩
ديسمبر ٢٠١٩
يناير ٢٠٢٠
فبراير ٢٠٢٠
مارس ٢٠٢٠
أبريل ٢٠٢٠
مايو ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢٠
يوليو ٢٠٢٠
أغسطس ٢٠٢٠
سبتمبر ٢٠٢٠
أكتوبر ٢٠٢٠
نوفمبر ٢٠٢٠
ديسمبر ٢٠٢٠
يناير ٢٠٢١
فبراير ٢٠٢١
مارس ٢٠٢١
أبريل ٢٠٢١
مايو ٢٠٢١
يونيو ٢٠٢١
يوليو ٢٠٢١
أغسطس ٢٠٢١

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي المصري

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي المصري

 /1المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
/2

المعد من قبل البنك المركزي المصري.

 /3يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بنشر ثالث سالسل لمعدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكين -1 :معدل التضخم ألسعار المستهلكين للحـــضر والذي يتضمن القاهرة
واإلسكندرية والمناطق الحضرية في الوجه البحري والوجه القبلي ومدن القناة والمحافظات الحدودية  -2معدل التضخم ألسعار المستهلكين للريف  -3معدل التضخم ألسعار المستهلكين
لكل المناطق .والجدير بالذكر أن الرقم الوارد في هذا التحليل هو الخاص بمعدل التضخم ألسعار المستهلكين للحضر.

1

التحليل الشهري للتضخم

اهم التطورات:
•

ارتفعت أسعار الخضوات الطازجة بمعدل بلغ  .٪5.0وكذلك

المساهمة النسبية في المعدل السنوي للتضخم العام
(نقطة مئوية)
١٤.٠

السلع األساسية )(Core
السلع والخدمات المحدد أسعارها اداري ا
الخضروات والفاكهة

١٢.٠
١٠.٠

ارتفعت اسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ  ٪3.8ليساهموا

٨.٠
٦.٠

مجتمعي بنسبة قدرها  0.23نقطة مئوية يف المعدل الشهري

٤.٠

للتضخم العام.

٢.٠
٠.٠

•

انخفضت أسعار الدواجن بمعدل بلغ  ، ٪6.6لتساهم بنسبة

•

انخفضت اسعار األسماك والمأكوالت البحرية بمعدل بلغ
 ،٪0.8لتساهم بنسبة سالبة قدرها  0.02نقطة مئوية يف
المعدل الشهري للتضخم العام.

•

أغسطس ٢٠١٩
سبتمبر ٢٠١٩
أكتوبر ٢٠١٩
نوفمبر ٢٠١٩
ديسمبر ٢٠١٩
يناير ٢٠٢٠
فبراير ٢٠٢٠
مارس ٢٠٢٠
أبريل ٢٠٢٠
مايو ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢٠
يوليو ٢٠٢٠
أغسطس ٢٠٢٠
سبتمبر ٢٠٢٠
أكتوبر ٢٠٢٠
نوفمبر ٢٠٢٠
ديسمبر ٢٠٢٠
يناير ٢٠٢١
فبراير ٢٠٢١
مارس ٢٠٢١
أبريل ٢٠٢١
مايو ٢٠٢١
يونيو ٢٠٢١
يوليو ٢٠٢١
أغسطس ٢٠٢١

سالبة قدرها  0.27نقطة مئوية يف المعدل الشهري للتضخم
العام.

- ٢.٠

المصدر :البنك المركزي المصري

المساهمة النسبية في المعدل الشهري للتضخم العام
(نقطة مئوية)
السلع األساسية )(Core
السلع والخدمات المحدد أسعارها اداريا
الخضروات والفاكهة

٢.٠
١.٠

ارتفعت أسعار السلع الغذائية األساسية األخرى ،بما فيها اللحوم

٠.٠

الحمراء والجي والدهون  ،ليساهموا مجتمعي بنسبة قدرها
- ١.٠

 0.06نقطة مئوية يف المعدل الشهري للتضخم العام.

 ، ٪0.2لتساهم بنسبة  0.05نقطة مئوية يف المعدل الشهري
للتضخم العام .وقد جاء ذلك يف األساس نتيجة ارتفاع أسعار
بعض المنتجات ر
التلقائ
البيولية وفقا لما أعلنت ه لجنة التسعي
ي
للمنتجات ر
البيولية يف نهاية شهر يوليو .2021
•

أغسطس ٢٠١٩
سبتمبر ٢٠١٩
أكتوبر ٢٠١٩
نوفمبر ٢٠١٩
ديسمبر ٢٠١٩
يناير ٢٠٢٠
فبراير ٢٠٢٠
مارس ٢٠٢٠
أبريل ٢٠٢٠
مايو ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢٠
يوليو ٢٠٢٠
أغسطس ٢٠٢٠
سبتمبر ٢٠٢٠
أكتوبر ٢٠٢٠
نوفمبر ٢٠٢٠
ديسمبر ٢٠٢٠
يناير ٢٠٢١
فبراير ٢٠٢١
مارس ٢٠٢١
أبريل ٢٠٢١
مايو ٢٠٢١
يونيو ٢٠٢١
يوليو ٢٠٢١
أغسطس ٢٠٢١

•

ً
ارتفعت أسعار السلع والخدمات الم حددة اداريا بمعدل بلغ

- ٢.٠

المصدر :البنك المركزي المصري

المساهمة النسبية في المعدل السنوي للتضخم األساسي
(نقطة مئوية)
خدمات أخرى
خدمات مدفوعة
أسعار السلع األستهالكية
أسعار المواد الغذائية

ً
ً
ارتفعت أسعار الخدمات ارتفاعا طفيفا بمعدل بلغ ،٪0.05
لتساهم بنسبة قدرها  0.02نقطة مئوية يف المعدل الشهري
للتضخم العام .ويرجع ذلك يف األساس اىل ارتفاع أسعار خدمات
المطاعم وخدمات العيادات الخارجية.

•

٥.٠

٣.٠

١.٠

ً
ً
ارتفعت أسعار السلع االستهالكية ارتفاعا طفيفا بمعدل بلغ

منتجات العناية الشخصية.

أغسطس ١٩
سبتمبر ١٩
أكتوبر ١٩
نوفمبر ١٩
ديسمبر ١٩
يناير ٢٠
فبراير ٢٠
مارس ٢٠
أبريل ٢٠
مايو ٢٠
يونيو ٢٠
يوليو ٢٠
أغسطس ٢٠
سبتمبر ٢٠
أكتوبر ٢٠
نوفمبر ٢٠
ديسمبر ٢٠
يناير ٢١
فبراير ٢١
مارس ٢١
أبريل ٢١
مايو ٢١
يونيو ٢١
يوليو ٢١
أغسطس ٢١

 ، ٪0.05لتساهم بنسبة قدرها  0.01نقطة مئوية يف المعدل
الشهري للتضخم العام .ويرجع ذلك يف األساس إىل ارتفاع أسعار

-١.٠

المصدر :البنك المركزي المصري
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التحليل الشهري للتضخم
•

األساس ألسعار المستهلكي اىل
القياس
ويرجع انخفاض الرقم
ي
ي
اسعار السلع األساسية المذكورة اعاله  ،حيث ساهمت السلع

المساهمة النسبية في المعدل الشهري للتضخم األساسي
(نقطة مئوية)
٢.٠
١.٥

الغذائية األساسية بنسبة سالبة قدرها  0.32نقطة مئوية يف
األساس .يف حي ساهمت أسعار
المعدل الشهري للتضخم
ي
الخدمات والسلع االستهالكية بنسبة قدرها  0.02و 0.01نقطة
مئوية ف المعدل الشهري للتضخم األساس  ،عىل ر
اليتيب.
ي
ي

١.٠
٠.٥

٠.٠
- ٠.٥

خدمات أخرى
خدمات مدفوعه
أسعار السلع االستهالكية
أسعار المواد الغذائية

- ١.٠

- ١.٥
- ٢.٠
- ٢.٥

أغسطس ٢٠١٩
سبتمبر ٢٠١٩
أكتوبر ٢٠١٩
نوفمبر ٢٠١٩
ديسمبر ٢٠١٩
يناير ٢٠٢٠
فبراير ٢٠٢٠
مارس ٢٠٢٠
أبريل ٢٠٢٠
مايو ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢٠
يوليو ٢٠٢٠
أغسطس ٢٠٢٠
سبتمبر ٢٠٢٠
أكتوبر ٢٠٢٠
نوفمبر ٢٠٢٠
ديسمبر ٢٠٢٠
يناير ٢٠٢١
فبراير ٢٠٢١
مارس ٢٠٢١
أبريل ٢٠٢١
مايو ٢٠٢١
يونيو ٢٠٢١
يوليو ٢٠٢١
أغسطس ٢٠٢١

المصدر :البنك المركزي المصري
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التحليل الشهري للتضخم
جدول : 1
تبويب كل العناصر المكونة للرقم األساسي ألسعار المستهلكين ()core
الطعام والشراب
الحبوب والخبز

السلع االستهالكية
المالبس

الخدمات المدفوعة
خدمات تنظيف وإصالح وتأجير المالبس واغطية القدم

الخدمات اخرى
اإليجار العادى قانون جديد

الخدمات الخاصة لصيانة المسكن وإصالحه

إيجارالمسكن المحتسب
خدمات المستشفيات
خدمات النقل

اللحوم

األقمشة

األسماك والمأكوالت البحرية

أغطية القدم

الخدمات االخرى كالبواب والجناينى

اللبن والجبن والبيض

المواد الالزمة لصيانة المسكن وإصالحه

اجر خادمة  /طباخ ليوم كامل

الزيوت والدهون

األثاث والتجهيزات

إصالح األجهزة المنزلية

خدمات االنترنت والتليفون المحمول

الفاكهة الجافة

السجاد واغطية االرضيات االخري

صيانة وإصالح معدات الصوت والصورة

الخدمات الترفيهية والرياضية

الخضروات المحفوظة والمعالجة

المفروشات المنزلية

اتعاب االطباء

الخدمات الثقافية

الخضروات الجافة (البقول الجافة)

األجهزة المنزلية

صيانة وإصالح معدات النقل الشخصي

رحالت الحج والعمرة

السكر واألغذية السكرية

األدوات الزجاجية وأدوات المائدة واألدوات المنزلية

دروس خصوصية

المطاعم والمقاهي وما شابهها

منتجات غذائية أخرى

األدوات ومعدات المنازل والحدائق

الحالقة وقص الشعر

خدمات الفنادق

المشروبات

مواد النظافة المنزلية

التعليم الخاص

أصناف منزلية أخرى غير معمرة

رحالت المصايف والمشاتى

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
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التحليل الشهري للتضخم
جدول :2
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ومكوناتها الرئيسية

األوزان

١/

أغسطس
٢٠٢٠

كنسبة
مئوية

رقم قياسي

٢/

الرقم العام
الطعام والمشروبات
المشروبات الكحولية والدخان
المالبس واألحذية
المسكن والمياه والكهرباء والغاز
األثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية
الرعاية الصحية
النقل والمواصالت
االتصاالت السلكية والالسلكية
الثقافة والترفيه
التعليم
المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة

100.00
32.73
4.41
4.38
19.46
3.93
8.59
6.66
2.75
2.24
5.49
4.98
4.37

أغسطس
٢٠٢١

أغسطس
٢٠٢١
الى
يوليو
٢٠٢١

أغسطس
٢٠٢١
إلى
أغسطس
٢٠٢٠

التغير كنسبة مئوية

متوسط عام (١٠٠ = )٢٠١٩/٢٠١٨
0.07
114.04
107.91
0.00
105.48
98.97
0.04
117.34
113.86
-0.17
108.26
105.34
-0.03
112.77
108.46
104.61
0.32
108.09
0.12
118.24
116.31
0.58
124.05
117.70
0.00
104.61
104.53
0.08
126.83
113.00
0.00
150.97
125.86
0.13
118.69
116.57
0.14
115.73
107.54

5.68
6.57
3.05
2.77
3.98
3.33
1.66
5.40
0.08
12.24
19.95
1.82
7.62

إجماليات مختارة
الخضروات والفاكهة
السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا
الطعام مستبعدا ً منه الخضروات
5.12
-1.01
103.56
98.52
24.51
والفاكهة
2.24
0.05
110.15
107.74
14.34
السلع االستهالكية
10.59
0.16
127.51
115.29
6.96
الخدمات المدفوعة
3.59
0.01
112.19
108.30
27.30
الخدمات األخرى
4.53
-0.29
108.37
103.68
73.09
الرقم األساسي ()Core
 ١/الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك المركزي المصري
 ٢/األوزان المستخدمة في إعداد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين من نتائج بحث الدخل واألنفاق واالستهالك لعام ٢٠١٨/٢٠١٧
 ٣/مستبعد منها البقول الجافة والفاكهة الجافة والخضروات المحفوظة والمعالجة.
٣/

5.46
21.44

100.67
117.70

109.46
127.77

4.55
0.19

8.73
8.55
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