البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 11يونية 5112
قررر ل لةنررة الةيالررة النللي ر ة لربنررك المركررزي المص ر ري ـرري اخمما ا ر ا ي ر و ال مرري المواـ ر  11يونيررة
 5112اإلبلرررال رررر لررراري ا رررل اإليرررلا ااإلقررررات لريررررة ااورررل ان ييرررر نرررل ةرررمو  %57.2ا
 %57.2ر ر المررواليذ اكررقا اإلبلررال ر ر لررار الامريررة الر يةررية لربنررك المركررزي نررل ةررمو %5752
الار اال ممان اال صم نل ةمو .%5752
شهد الرقم القياسي العاا سساعا المساههكيي ا تفاعاا شاهراا قاد  % 1.11خال شاهر مااا  1015مقابا
ا تفاعا شهراا قد  % 0.11خل شاهر أبراا  ،1015فاي ياي ا تفا المعاد الساي ل لكهماام العاا لا
 %11.11في ماا م  % 10.19في أبراا  ، 1015وارجا للاج جياياا لا تاثيير فهارة اسساا ما العاا
الماضي .م نايية أخرى سج الهماام اسساساي معاد شاهراا قاد  %0.95فاي مااا  1015مقابا معاد
قااد  %0.11فااي أبرا ا  .1015وقااد ا تف ا المعااد السااي ل لكهمااام اسساسااي ليسااج  %1.14فااي ماااا
1015م  %7.11في أبرا  .وارج الجيء اسكبر م الهطا ا الهاهراة فاي الارقم القياساي العاا سساعا
المسههكيي ال اساهمرا ا تفااأ أساعا الساك اليةااياة اسكلار تقكباا ،وه ماا أىى الا اتسااأ الفجا ة باي معاد
الهمام العا والهمام اسساسي .وتجد ا شا ة ال أن انافاض اسسعا العالمياة لكبهارو والاةى أىى بادو
ادما
ال انافاض اسسعا العالمية لكما اى اليةااياة  ،سايمد ما الماااصر الةاع ىاة لكهماام الياجماة عا
العرض الممكية.
وقااد يقاا معااد نماا الياااتل الممكااي ارجمااالي ا تفاعااا مكم ظااا بكاا  %4.1خاال الرباا اللاااني ماا عااا
 1015/1014ليسج معد نم قد  %5.9خال اليةاا اسو ما عاا  1015/1014مادع ما با تفااأ
قياسي لمعد اليم في الرب اسو  .واثتي للج بعد أن سج معد نم قد  %1.1خل عا .1014/1011
ن اله س في اليهاص ا قهةاىل خل الرب اللاني م عا  1015/1014جاء عك خكفية اسهمرا اليما فاي
اليم في قطاأ السياية بعد فهرة انيماش  ،واثتي للج عك الارمم
قطاأ الةياعة بارضافة ال ا تفاأ معد
م اسهمرا ا نافاض في قطاأ ا سهاراجا  .وف لا ال قت  ،وعك الرمم م اتساأ العجاي فاي الميايان
الهجا ل والةى امد م نم الياتل الممك  ،أن نما ا ساهلما ا سااهم بةا ة ااجابياة لكربا الرابا عكا
اله ا الي .وبيظاارة مسااهقبكية ،فعك ا الاارمم م ا ا سااهلما ا الم جهااة ال ا المهااروعا الممكيااة اليباارى مل ا
مهروأ تيمية قياة الس اس م المه ق أن اساهم في زااىة اليما ا قهةااىل  ،أن زاااىة ماااصر انافااض
معد نم الياتل الممكاي ا جماالي قاد تاثتي عكا خكفياة الماااصر الييولياة المميطاة بهعاافي ا قهةااى العاالمي
والهي مازالت مسهمرة في ظ الهمداا الهي ت اجه بعا ىو ميطقاة اليا و وتبااصن اليما فاي ا قهةااىاا
الياشئة.
المالية لكعااد لدى البياج المركايل تعاد مياسابة فاي
وبياء عك ما سب  ،ترى لجية السياسة اليقداة أن المعد
ض ء ت ازنا المااصر المميطة به قعا الهمام ونم الياتل الممكي ارجمالي.
و سههاب لجية السياسة اليقداة عا كلاك كافاة الهطا ا ا قهةااىاة ولا تهارىى فا تعادا معاد
البيج المركيل المةرل والعم عك اسهقرا اسسعا ف اسج المه سط.
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