البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 03يوليه 5302
قررر ل لةنررس الةيالررس النللي ر س لربنررك المركررزي المص ر ري ـرري اخمما ا ر ا ي ر و ال مرري المواـ ر  03يوليرره
 5302اإلبلرررال رررر لررراري ا رررل اإليرررلا ااإلقررررات لريررررس ااورررل ان ييرررر نرررل ةرررمو  %57.2ا
 %57.2ر ر المررواليذ اكررقا اإلبلررال ر ر لررار الامريررس الر يةرريس لربنررك المركررزي نررل ةررمو %5752
الار اال ممان اال صم نل ةمو .%5752
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستههكيي انخفاضتا شتهراا قتدر  % 0.00ختل شتهر اونيت  1025مقابت
ارتفاعا شهراا قدر  % 2.29خل شهر مااو .1025فتي يتي انخفت المعتد الستيول لكهمتخم العتام لت
 %22.19في اونيت مت  % 21.22فتي متااو 1025متدعوما جزئيتا بهتثيير فهترة األستا مت العتام الماضتي.
وارجع معظم الهطور الشهرل ال انخفاض أسعار الخمتروا الطاججت التحد يتد ميت جزئيتا ارتفتا أستعار
السكع الغحائي األخرد .م نايي أخرد سج الهمخم األساسي معدال شهراا قدر  %0.62في اونيت 1025
مقاب معد قدر  %0.65في مااو  ،1025في يي ظ المعتد الستيول لكهمتخم األساستي فتي معظمت وو
تغيير ،مسجل  %7.00في اوني  .1025وتجدر االشارة ال أ االنخفاض في األسعار العالميت لمعظتم الستكع
سيحد م المخاطر الصعووا لكهمخم الياجم ع صدما العرض المحكي .
وقتتد يقتت معتتد نمتتو اليتتاتل المحكتتي ارجمتتالي ارتفاعتتا مكحوظتتا بكتت  %4.1ختتل الربتتع الثتتاني متت عتتام
 1025/1024ليسج معد نمو قدر  %5.6ختل اليصتا األو مت عتام  1025/1024متدعوما بارتفتا
قياسي لمعد اليمو في الربع األو  .واثتي ذلك بعد أ سج معد نمو قدر  %1.1خل عام .1024/1021
الهوسع في اليشاط االقهصاول خل الربع الثاني م عام  1025/1024جاء عك خكفي اسهمرار اليمتو فتي
قطا الصياع بارضاف ال ارتفا معدال اليمو في قطا السياي بعد فهرة انيماش  ،واثتي ذلك عك الترمم
م اسهمرار االنخفاض في قطا االسهخراجا  .وف ذا الوقت  ،وعك الرمم م اتسا العجتز فتي الميتزا
الهجارل والحد احد م نمو الياتل المحك  ،ال أ نمتو االستهثمارا ستابم بصتورة ااجابيت لكربتع الرابتع عكت
الهوالي .وبيظرة مستهقلكي  ،فعكت الترمم مت أ االستهثمارا الموجهت الت المشتروعا المحكيت اليلترد مت
المهوقع أ تسابم في جااوة اليمو االقهصاول  ،ال أ جااوة مخاطر انخفاض معد نمو الياتل المحكتي االجمتالي
قد تثتي عك خكفي المخاطر اليزولي المحيط باالقهصاو العالمي والهي ماجالت مسهمرة في ظ الهحداا الهي
تواج بع وو ميطق اليورو وتلاطؤ اليمو في االقهصاواا الياشئ .
وبياء عك ما سل  ،ترد لجي السياس اليقدا أ المعدال الحالي لكعائد لدد الليتك المرزتزل تعتد مياستل فتي
ضوء تواجنا المخاطر المحيط بهوقعا الهمخم ونمو الياتل المحكي ارجمالي.
وسه هابع لجي السياس اليقدا عت زثتك زافت الهطتورا االقهصتاوا ولت تهتروو فت تعتدا معتدال العائتد لتدد
الليك المرززل المصرل والعم عك اسهقرار األسعار ف األج المهوسط.
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