البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 71سبتمبر 5172
قررت لننرا الاياسرا النـة رلا ل بنرك المركرزي المصررلري عري ايتما ارلا رللم القمري الملاعر  71سرربتمبر
 5172اإلبـرررال ررر سررراري ا رررة اإل رررةا ااإلقررررات ل ي رررا ااورررة ان ييرررر نرررة ارررتل  %5712ا
 %5712ر التررلاليذ اكررقا اإلبـ رال ر سررار الام يررا الر يارريا ل بنررك المركررزي نررة اررتل %5752
اسار اال تمان االقصم نة اتل .%5752
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره  % 36.0خالل شالهر أغسالس  1325مقابال
ارتفاعا شهريا قدره  % 36.2خل شهر يوليال  .1325فالي يالين انخفال المعالد الساليول للتمالخم العالام لال
 %.677في أغسس مالن  % 7607فالي يوليال 1325مالدعوما بتاليرير فتالرة األسالا ..قالد شالهد شالهر أغسالس
انخفاضا كبيرا في أسعار الد اجن  ،األمر الذى يالدﱠ مالن ارتفالا أسالعار الخمالر ال السا،جال  ،ارتفالا أسالعار
الخدمال المدفوع خدمال المساعم نتيج األرر غيالر المباشالر األرالر الثالانول لإلصالليال الماليال  .فال اال
الوق ال سالالج التمالالخم األساسالالي معالالده شالالهريا سالالالبا قالالدره  %3610فالالي أغسالالس  1325مقاب ال معالالد قالالدره
 %3603في يولي مما أدى ال انخفاض المعد السيول للتمخم األساسالي الال  %56.2فالي اغسالس 1325
من %.6.6في يولي  .1325تجدر اهشارة ال أن اهنخفاض في األسعار العالميال لمعظالم السالل ساليدد مالن
المخاطر الصعودي للتمخم الياجم عن صدمال العرض المدلي
قد يقق معالد نمالو اليالاتل المدلالي الجمالالي ارتفاعالا بلال  %063خالل الربال الثالال مالن عالام 1325/132.
ليسج معد نمو قدره  %.6.خل التسع أشهر األ ل من اال العام المالي .ييتي الال بعالد أن سالج اليمالو
اهقتصالالادل معالالده قالالدره  %161خالالل عالالام  .132./1320كالالان قسالالا التجالالارة الداخلي ال  ،التبالالييد البيالالا
األنبس العقاري هم المساهمون الرئيسيون في اليمو خل الرب الثالال مالن عالام  1325/132.علال الالرغم
من استمرار اهنخفاض في قسا اهستخراجال .ف اال الوق  ،يدل الزيالادة القويال فالي اهسالتثمارال مالن
األرر السلب هتسا العجز في الميزان التجارل .بيظرة مستقبلي  ،فعلال الالرغم مالن أن اهسالتثمارال الموجهال
ال المبر عال المدلي الكبرى مالن المتوقال أن تسالاهم فالي ،يالادة اليمالو اهقتصالادل ،ه أن المخالاطر اليز ليال
عدم التيقن المديسين بتعالافي اهقتصالاد العالالمي علال خلفيال تبالاط اليمالو فالي اهقتصالاديال الياشال التدالديال
التالالي تواجه ال بع ال د ميسق ال اليالالور  ،قالالد ت ال دى ال ال ،يالالادة مخالالاطر انخفالالاض معالالد نمالالو اليالالاتل المدل ال
الجمالي.
بيا عل ما سبق  ،ترى لجي السياس اليقدي أن المعدهل الدالي للعائد لدى البيال المركالزل تعالد مياسالب فالي
ضو توا،نال المخاطر المديس بتوقعال التمخم نمو الياتل المدلي الجمالي.
ستتاب لجي السياس اليقدي عالن كثالك كافال التسالورال اهقتصالادي لالن تتالردد فال تعالدي معالدهل العائالد لالدى
البي المركزل المصرل العم عل استقرار األسعار ف األج المتوسط.
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