البنك المركزي المصري

بيان صحفي
 82يوليه 8026
قررت لجنة السياسةة النديية ة لنبنةك المركةزي المصة ري تةي اـاماـوة ا ية و الومةي المواتة
 82يوليةةه  8026اإلبدةةاع ـنةةر سةةئري ـادةةي اإليةةيال ياإلقةةراة لنينةةة ياعةةي ين ييةةر ـنةةي
مساوى  %22.75ي  %28.75ـنر الاوالي ،يكذا اإلبداع ـنر سئر الئمنية الرديسةية لنبنةك
المركزي ـني مساوى %28.85يسئر االدامان يالوصم ـني مساوى .%28.85
شهد الرقم القياسي العام ألسععار السسعلهينيا ارلعاًعا ه شعهريا ه قعدر  % 87.0خعل شعهر ييهيع
 6802سقاب ارلعاًا ه شهريا ه قعدر  % 5783خعل شعهر سعايي  .6802فعي يعيا ارلععع السععد
السهيي ليلضخم العام إلى  %0573.في ييهي  6802سا  %06758فى سعايي .6802ييرجعع
ذلك جزئيا الى لأثير فلرة األساس سا العام الساضي .يفعى ذا اليقع سعج اللضعخم األساسعي
سعععد ه شععهريا ه قععدر  %87.0فععي ييهي ع  6802سقاب ع سعععد قععدر  %5703فععي سععايي .6802
يارلعع السعد السعهيي ليلضعخم األساسعي العى  %0675.فعي ييهيع  6802سعا %06765فعي
سايي .6802
يلرجععع سع ععم اللتععيرا الشععهريت الععى ارلعاًععا سلعايلععت فععى رسعععار الخضععريا يالعانهععت
التازجت باإلضافت الى ارلعاع اسعار السعيع الذذائيعت الرئيسعيت يًيعى األخعو العدياجا يالييعيم
اليسعرا ،فضععل ًععا ارلعععاع رسععار السععيع ا سععلهلنيت يًيععى األخعو الزيععادا السيسععسيت فععى
رسعععار السلبععس ياأليذيععت لزاسهععا سععع ًيععد العتععر بيهسععا ع لععأثير اللذيععر فععي سعععر ال ععر
سيديد.
يقععد لععأثر الهععالا السييععى اإلجسععالي سععيبا ه بالقتاًععا السيييععت يالخارجيععت ييععل سععا م التي ع
السييععى بهسععبت  070هقتععت سئييععت فععي سعععد هسععي الهععالا السييععى اإلجسععالي البععال  %073خععل
األي سا العام السالي ً 6802/6803يى الرغم سا سسا ست افى التيع الخعارجي
اله
بهسبت سالبت قدر ـــــا  875-هقتت سئييت  .يفيسا يلعيق بالهالا السييى اإلجسالي بيس القتاع
فإا قتاع الخدسا ي األًيى سسا ست في الهالا يًيى األخو قتاع اللشييد يالبها ،في ييا
ناه سسا ست قتاع السيايت سالبت .باإلضافت الى ذلك فقد اسعلسر هسعي الهعالا سعدًيسا ه بنع سعا
قتاع اللجارة الداخييعت الزراًعت يالينيسعت فعي يعيا سعا م قتعاع ال عهاًت بهسعبت سعالبت
ييرجع ذلك رساسعا ه العى ا هنسعال السسعلسر فعي هشعات ا سعلخراجا باإلضعافت العى السسعا ست
السالبت في ال هاًا غير البلريليت.
يفععى ضععي ،سععا لقععدم يبعععد لقيععيم السخععاتر السييتععت ياله ععرة السسععلقبييت ليلضععخم قععرر لجهععت
السياست الهقديت ا بقاً ،يى رسعار العائد لدى البهك السرنزي الس ري.

يلؤند لجهت السياست الهقديعت بأههعا سعللابع ًعا نثع نافعت اللتعيرا ا قل عاديت يب ععت خا عت
العائعد لعدى البهعك
السياست الساليت يرثر ا ًيى ليقععا اللضعخم يلعا للعردد فعي لععدي سععد
السرنزي الس ري يالعس ًيى اسلقرار األسعار في األج السليست .
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