البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 92أكتوبر 9102
قررر ل لةنررس الةيالررس النللبر س لربنررك المركررزي المصر ري ـرري اختما ار ا بر و ال مرري المواـر  92أكترروبر
 9102اإلبلرررال رررر لررراري ا رررل اإلبرررلا ااإلقررررات لريررررس ااورررل ان ييرررر نرررل ةرررتو  %57.2ا
 %27.2ر ر التررواليذ اكررقا اإلبل رال ر ر لررار الامريررس الر يةرريس لربنررك المركررزي نررل ةررتو %2792
الار اال تمان اال صم نل ةتو .%2792
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستههكيي ارفاااتا شتهراا قتدر  % 74.2ختل شتهر ستتهمتر  7025مقابت
 %04.0خل شتهر أغستس  ،7025ممتا أدى الت ارفاتا المعتد الستي ل لكهضتمم العتام ىلت  %1472فتي
ستتتهمتر م ت  % 2477فتتي أغستتس  .7025وف ت تاا ال ق ت س ت الهضتتمم األساستتي معتتده شتتهراا قتتدر
 %0421فتتي ستتتهمتر  7025مقاب ت معتتده شتتهراا ستتالتا قتتدر  %0470فتتي أغستتس  ،ف ت نتتي ل ت المعتتد
السي ل لكهضمم األساسي ف معظمه دون فغيير مس ل  % 5455ف ستهمتر ،اك خكايت فتيرير فهترأل األستا
م العام الماض  .وارجع ال زء األكتر م الهس راا الشهرا ف الرقم القياسي العام ألسعار المستههكيي الت
استتهمرار ارفاتتا أستتعار الستتكع الغةاايت األكبتتر فقكتتا ،وهت متتا أدى الت افستتا الا ت أل بتتي معتتد الهضتتمم العتتام
والهضمم األساس  .وف در اإلشارأل الت أن اهنماتا فتي األستعار العالميت لمعظتم الستكع ستيدد مت الممتا ر
الصع داه لكهضمم الياجم ا صدماا العر المدكي .
وقد نقت معتد نمت اليتافل المدكتي اإلجمتالي ارفاااتا بكت  %040ختل الربتع البالت مت اتام 7025/702.
ليس معد نم قدر  %.4.خل الهسع أشهر األول م تاا العام المالي .واتيفي تلتب بعتد أن ست اليمت
اهقهصتتادل معتتده قتتدر  %747ختتل اتتام  .702./7020وكتتان قستتا اله تتارأل الداخكيتت  ،الهشتتييد والتيتتاء
واألنشس العقارا هم المساهم ن الرايسي ن في اليم خل الربتع البالت مت اتام  7025/702.اكت الترغم
م اسهمرار اهنماا في قسا اهسهمراجاا .وفت تاا ال قت  ،نتدا الزاتادأل الق ات فتي اهستهبماراا مت
األرر السكت هفسا الع ز في الميزان اله ارل .وبيظرأل مستهقتكي  ،فعكت الترغم مت أن اهستهبماراا الم جهت
ال المشروااا المدكي اليتترى مت المه قتع أن فستاهم فتي ااتادأل اليمت اهقهصتادل ،ىه أن الممتا ر اليزوليت
وادم الهيق المديسي بهعتافي اهقهصتاد العتالمي اكت خكايت فتتا اليمت فتي اهقهصتادااا الياشت والهدتدااا
الهتتي ف اجهتته بعتتم دو ميسق ت الي ت رو  ،قتتد ف ت دى ال ت ااتتادأل ممتتا ر انماتتا معتتد نم ت اليتتافل المدك ت
اإلجمالي.
وبياء اك ما ست  ،فرى ل ي السياس اليقدا أن المعدها الدالي لكعااد لتدى التيتب المركتزل فعتد مياستت فتي
ض ء ف ااناا المما ر المديس به قعاا الهضمم ونم اليافل المدكي اإلجمالي.
وسههابع ل ي السياس اليقدا ات كبتك كافت الهست راا اهقهصتادا ولت فهتردد فت فعتدا معتدها العااتد لتدى
التيب المركزل المصرل والعم اك اسهقرار األسعار ف األج المه سط.
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