البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 71مارس 1076
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق  71ماارس 1076
رفا ساـعري عائــااـد اإليااداو إلاإلقااراي لليلااة إلا ــااـدة بواقا  750نقطـااـة اساااس ليصــااـ الا  %70.15إل
 %77.15عل ا التااوالي ،إلرف ا سااعر العمليااة الرئيسااية للبنااك المركاازي بواق ا 750نقطااة اساااس ليص ا ال ا
 %77.15إلزيادة سعر االئتمان إلالخصم بواق 750نقطة اساس ايضا ليص إل .%77.15
قرر البنك المركزي المرزر ارزخر 41مزخر  6142انرهزخ سيخسز سزرر رزر أكثزر مرننز تركز آليزخ
الررض نالطلب للرغلب على الرشزهاخ فز سزه الرزر انبنبز نالرزى أرزر علزى تز انن النألز انبنبزى فزى
الجهخز المررفى  .نق سخامت المرنن ف سرر الرر ف اسررخدة الثألز مز قبزل المررزخملي ل نالرمزل علزى
خلق منخخ بخذب لالسرثمخر نالذى م المرهقع ان ؤدى الى ارتفخع مر ن النمه االقررخد ل نتشجيع ت فق رؤن
انمهان م الخخر  .نب ر اخلذكر أن الرشهاخ ف سه الرر انبنب فز الفرزرة الرز سزبألت الألزرار أد
الى اتسخع الفخر اي انسرخر الرسمي نغير الرسمي ممخ كخن له م أرزر علزى أسزرخر السزلع ملليزخ .نقز سزجل
كل م الرضخم الرخم نالرضخم انسخس مر ال سنه خ ق ره  %1.4ن  %5.7على الررتيب ف فبرا ر  6142ل
انمر الذى دعم تهقيت اتخخذ الألرار.
نته السيخس النأل للبنك المركزي المرزر الزى الملخفظز علزى اسزرألرار انسزرخر اليز ال رجزخنز مرز ن
الرضززخم  %41ف ز انبززل المرهس ز لللفززخع علززى الألززهة الشززرا ي  .نتج ز ر االرززخرة الززى أن اسززرألرار مر ز ال
الرضخم سيؤدى الى تلأليق مر ال نمه اقررخد مسر ام .
ن ترى لجن السيخس النأل
الرضخم.

أن رفع المر ال اللخلي للرخ ل ى البنك المركي م رأنه السزيطرة علزى تهقرزخ

نتؤكز لجنز السيخسز النأل ز اأنهززخ سززررخاع عز كثززب كخفز الرطزهرا االقررززخد نارززف خخرز السيخسز المخليز
نأرراخ على تهقرخ الرضخم لنل ترردد فز ترز ل مرز ال الرخ ز لز ى البنزك المركزي المرزر نالرمزل علزى
اسرألرار انسرخر فى انبل المرهس .
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