البنك المركزي المصري
بيان صحفي
32أبريل 3102
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 32أبريل 3102
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغييرر عنرد تسرتو  %57.2و  %57.2علرى
التررواليو وكررإلا اإلبقرراء علررى سررعر العمليررة الرئيسررية للبنررك المركررزي عنررد تسررتو  %5732وسررعر اتئتمرران
والخصم عند تستو .%5732
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين ارتفاعاا شاهراا قادر  % 1.55خال شاهر ماار  1015مقابا
ارتفاعا شهراا قدر  % 1.68خل شاهر فبرااار ،1015فاي ياين ارتفا المعاد الساوي للتخا م العاام لا
 %11.51فاي ماار ماان  % 10.58فاي فبرااار . 1015وقااد ءااال التاايرال الةااهراخ علا خلفياخ تعاادا
أسعار السل المحددة اداراا خاصخ أسعار السااا ر ،باإلضاافخ الا ارتفاا أساعار أساايا ال البيتاءاا بسابب
اختواقال التي ا والتي أدل ال قص المعروض موها ،فخال عان ارتفاا أساعار السال الة ا ياخ األلبار تقلباا.
مان اييااخ أخاار سااا التخا م األساسااي معااده شاهراا قاادر  %0.68فااي مااار  1015مقابا معااد قاادر
 %1.10في فبراار .1015وقد ارتف المعد السوي للتخ م األساسي ليسا  %6.11في مار 1015من
 %6.15في فبراار .وبواا علا ماا ساب ، ،فقاد أد لا مان تعادالل أساعار السال المحاددة ادارااا ،وارتفاا
أسااعار الساال الة ا يااخ األلباار تقلبااا الا اتسااا الفاااية بااين معاادهل التخا م العااام والتخا م األساسااي .وتااادر
اهشااارة الا أخ ا فاااض األسااعار العالميااخ للبتاارو وال ا أد باادور الا ا فاااض األسااعار العالميااخ للمااياد
الة ا يخ  ،سيحد من الم اطر الصعيداخ للتخ م الواءمخ عن صدمال العرض المحليخ.
وقااد يقاا ،معااد مااي الواااتل المحلااي اإلءمااالي ارتفاعااا ملحيظااا بلاا  %4.3خاال الرباا البااا ي ماان عااام
 1015/1014ليسا معد مي قدر  %5.8خال الوصاا األو مان عاام  1015/1014مادعيما بارتفاا
قياسي لمعد الومي في الرب األو  .واأتي ذلك بعد أخ سا معد مي قدر  %1.1خل عام .1014/1013
خ التيس في الوةاط اهقتصاد خل الرب البا ي من عام  1015/1014ءاا عل خلفيخ استمرار الوماي فاي
قاا الصواعخ باإلضافخ ال ارتفا معدهل الومي في قاا السيايخ بعد فترة ا كماش  ،واأتي ذلك عل الارمم
من استمرار اه فاض في قاا اهست راءال .وف ذال اليقت  ،وعل الرمم من اتسا العاا فاي الميا اخ
التاار وال احد من مي الواتل المحل  ،ه أخ ماي اهساتبمارال ساا م بصايرة اااابياخ للربا الرابا علا
التاايالي .وبوظاارة مسااتقبليخ ،فعل ا الاارمم ماان اهسااتبمارال الميءهااخ ال ا المةااروعال المحليااخ الكباار مب ا
مةرو توميخ قواة السياس من المتيق أخ اسا م في اادة الوماي اهقتصااد  ،ه أخ ااادة م ااطر ا فااض
معد مي الواتل المحلاي اهءماالي قاد تاأتي علا خلفياخ الم ااطر الو ولياخ المحيااخ بتعاافي اهقتصااد العاالمي
والتي ما الت مستمرة في ظ التحداال التي تياءه بعا دو مواقاخ اليايرو وتبااطن الوماي فاي اهقتصااداال
الواشئخ.
وبواا عل ما سب ، ،تر لاوخ السياسخ الوقداخ أخ المعدهل الحاليخ للعا د لد البواك المرلا
ضيا تيا ال الم اطر المحياخ بتيقعال التخ م و مي الواتل المحلي اإلءمالي.

تعاد مواسابخ فاي

و ستتاب لاوخ السياسخ الوقداخ عان لباب لافاخ التاايرال اهقتصااداخ ولان تتاردد فا تعادا معادهل العا اد لاد
البوك المرل المصر والعم عل استقرار األسعار ف األء المتيسط.
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