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قررت لجنة السياسةة النديـة ة لنبنةك المركةزي المصة ري تةي اـتماـوة ا ـة س الومةي المساتة
 28سبتمبر  2017اإلبدةا ـنةس سة ري ـااةي اإلـةياق ااإلقةراة لنينةة اا ةيي ران د ييةر ـنةي
مستسى  %18.75ا  %19.75ـنس التسالي ،اكذا اإلبدا ـنس س ر ال منية الرايسةية لنبنةك
المركزي ـني مستسى  %19.25اس ر االاتمان االوصم ـني مستسى .%19.25
منذ االجتماع األخير للجنة السياسة النقدية في 17أغسطس  ،2017انخفض المعدل السنوي
للتضخم العام من  %33.0في يوليه الى  ،%31.9في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم
العام من  %3.2الى  .%1.1وقد كان التضخم في اغسطس مدفوعا ً اساسا بارتفاع أسعار السلع
المحددة اداريا ً نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء.
ولقد سجلت أسعار السلع الغذائية األساسية أدنى ارتفاع لها منذ اغسطس  ،2016وظلت أسعار
الخدمات دون تغيير باستثناء خدمات النقل البرى التي تأثرت نتيجة األثر غير المبارر لبرنامج
إصالح دعم الوقود .كما ظلت أسعار السلع االستهالكية في معظمها دون تغيير.
ولقد استمر النشاط االقتصادي في التحسن بصورة كبيرة ،حيث تشير البيانات األولية للربع
الرابع من العام المالي  2017/2016الى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلى اإلجمالي
الحقيقي بنحو  %5.0وتعزز احدث المؤررات هذا التحسن .ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو
السنوى للناتج المحلى االجمالى الحقيقى  %4.6خالل النصف الثاني من عام ،2017/2016
وهو أعلي معدل منذ عام  .2010/2009وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة الى
 %12خالل النصف الثاني من عام  ،2017/2016مسجالً أدنى معدل له منذ عام
.2012/2011
كما تشير البيانات المتاحة حتى مارس  2017إلى تغير هيكل النمو االقتصادي ليتسم بالمزيد من
االستدامة ،حيث انخفضت مساهمة االستهالك ،وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك
االستثمار .وساهمت قطاعات السياحة ،الغاز الطبيعي ،التجارة ،التشييد والبناء ،وكذلك
الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو االقتصادي.
ولقد استمر التقييد النقدي ،وهو األمر الضروري لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة .وبالتزامن
مع ذلك ،ادت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الي امتصاص فائض السيولة بالعملة
المحلية.
ولقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع معدالت التضخم المستهدفة .بالتالي ،وفى ضوء
استمرار التقييد في األوضاع النقدية ،قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية ألسعار
العائد األساسية ظلت مناسبة في الوقت الحاضر .وتؤكد لجنة السياسة النقدية بأنها تتابع عن كثب
كافة التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ،ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من اي
انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ  )%3-/+(%13في الربع الرابع من عام 2018
ومعدالت أحادية بعد ذلك.
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