البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 82أبريل 8026
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــم الممـيا الممافـ  82أبريـل 8026
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مسـتم  %20.75و  %22.75علـى
التــماليو وكــإلا اإلبق ـاء علــى ســعر العمليــة الرئيســية للبنــك المركــزي عنــد مســتم  %22.85وســعر اتئتمــان
والمصم عند مستم .%22.85
ظل المعدل السنوي للتضخم العام في معظمه دون تغيير عند  %9في فبراير ومارس  6102بعد أن سجلل %01
فججي ينججاير  6102و  %00فججي ديسججمبر  .6102بينمججا ارتفججا المعججدل السججنوي للتضججخم ااساسججي ال ج  %4.8فججي
مارس من  %7.2في فبراير .6102وترجا التطورات الشهرية في التضخم العجام وااساسجي الج ارتفجاأ أسجعار
بعض السلا الغذائيجة  .وبنظجر مسجتلبلية ف فعلج الجرنم مجن أن ا خفجاا ااسجعار العالميجة للسجلا الغذائيجة جد مجن
التضخم المستورد ف إال أن الضغوط التضخمية المحلية ستظل محل اهتمام ومتابعة .
وتشججير البيا ججات المبدئيججة الججي ارتفججاأ معججدل مججو النججاتل المحل ج االجمججالي ج ل النصججا ااول مججن العججام المججالي
 6102/6102بنحججو  .%3.2وكججان قطججاأ التشججييد والبنججا ف واا شججطة العلاريججة همججا المسججاهمان الرئيسججيان فججي
النمو ل النصا ااول من العام المالي علجي الجرنم مجن اال شمجام المسجتمر فجي قطجاأ السجيا ةف والتراججا فجي
قطاأ االستخراجات .ومن ا ية أ رى سجاهم االسجته بالنسجبة ااكبجر فجي النمجوف هجذا باالضجافة الج المسجاهمة
االيلابية ل ستثمار .في ين ساهم صاف الصادرات سلبا ً فجي مجو النجاتل المحلج االجمجالي ج ل النصجا ااول
من العام المالي  6102/6102عل لفية تراجا الصادرات وارتفاأ الواردات عل الرنم من ا خفاضها النسجبي
عن العام السابق.
وبنظججر مسججتلبليةف فعلج الججرنم مججن أن االسججتثمارات الموجهججة الج المشججروعات المحليججة الشبججرى مججن المتوقججا أن
تسجاهم فجي ايججاد النمجو االقتصجاديف إال أن المخججاطر النلوليجة المحيطجة باالقتصججاد العجالمي ف قجد تج دى الج ايججاد
مخاطر ا خفاا معدل مو الناتل المحل االجمالي.
وبنا ً عل ما سجبق ف وفج ظجل التجر ير المتوقجا مجن قجرار رفجا أسجعار العائجد فجي االجتمجاأ السجابق لللنجة السياسجة
النلديججة تججرى الللنججة أن المعججدالت الحاليججة للعائججد لججدى البنججي المركججلي تعججد مناسججبة فججي ضججو تواا ججات المخججاطر
المحيطة بتوقعات التضخم و مو الناتل المحلي االجمالي.
وت كد للنة السياسة النلدية مر أ رى بر ها ستتابا عن كثب كافة التطجورات االقتصجادية وبصجفة اصجة السياسجة
المالية وأ رها عل توقعات التضخم فولن تتردد في تعديل معدالت العائجد لجدى البنجي المركجلي المصجري والعمجل
عل استلرار ااسعار في ااجل المتوسط .
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