البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 82يناير 8026
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهــا يــ ا اليمـيل الم افـ  82ينـاير 8026
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلـة وادـدد نون ييييـر عنـد ىسـت  %5289و  %20289علـى
الت ـ اليو وكــإلا اإلبقــاء علــى ســعر العمليــة الرئيســية للبنــك المركــزي عنــد ىســت  %5279وســعر اتئتمــان
واليصم عند ىست .%5279
ظل المعدل السنوي للتضخم العام في معظمه دون تغيير عند  %00.11في شهر ديسمبر  5102على الرغم من
االنخفاض الشهري الطفيف البالغ  % 1.10على خلفية االنخفاض الموسمي في أسعار السلع الغذائية األكثرر تللبرا
(الخضروات والفاكهة)  ،باإلضافة الى الثبرات النسربي فري أسرعار السرلع الغذائيرة األخرر فري ضروا االاررااات
التي اتخذتها الحكومرة مررخرا للسريطرل علرى أسرعار السرلع الغذائيرة األساسرية .وفرى اات الوتر  ،انخفر المعردل
السنوي للتضخم األساسي الى  %3.57في ديسرمبر مرـن  % 3.77فري نروفمبر مردعوما بتر فير فتررل األسرا مرن
العام الماضي  ،على الرغم من االرتفاع الشهري الطفيف في أسعار السلع غير الغذائية .وبنظرل مسرتلبلية  ،فعلرى
الرغم من أن انخفاض األسعار العالمية للسلع الغذائية حرد مرن التضرخم المسرتورد  ،وبالترالي المخرارر العرعودية
للتضخم  ،إال أن الضغور التضخمية المحلية ستظل محل اهتمام ومتابعة .
مرررن ناحيرررة أخرررر  ،حلررر معررردل نمرررو النررراتا المحلررري اإلامرررالي ارتفاعرررا بلرررغ  %7.5خرررال العرررام المرررالي
5102/5107ملابل معدل تدره  %5.5خال العام المالي  .5107/5107ويعتبر تطراع العرناعات التحويليرة ،
التشييد والبناا  ،األنشطة العلارية  ،والسياحة المساهمون الرئيسيون في النمو خرال العرام المرالي 5102/5107
على الرغم من استمرار االنخفاض في تطاع االستخرااات .وفى اات الوت  ،حدت الزيادل في االستثمارات مرن
األفر السلبى التساع العجز في الميزان التجاري .وبنظرل مستلبلية ،فعلى الرغم من أن االستثمارات المواهة الرى
المشروعات المحلية الكبر من المتوتع أن تساهم في زيادل النمو االتتعادي ،إال أن المخرارر النزوليرة المحيطرة
باالتتعاد العالمي في ضوا التطورات العالمية األخيرل  ،تد ترد الى زيادل مخرارر انخفراض معردل نمرو النراتا
المحلى اإلامالي.
وبناا على ما سب  ،تر لجنة السياسرة النلديرة أن المعردالت الحاليرة للعائرد لرد البنرز المركرزي تعرد مناسربة فري
ضوا توازنات المخارر المحيطة بتوتعات التضخم ونمو الناتا المحلي اإلامالي.
وتركد لجنة السياسة النلدية مرل أخر ب نها ستتابع عن كثب كافة التطرورات االتتعرادية وبعرفة خاةرة السياسرة
المالية وأفرها على توتعات التضخم ،ولن تتردد فى تعديل معدالت العائرد لرد البنرز المركرزي المعرري والعمرل
على استلرار األسعار فى األال المتوسط .
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