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 21قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركززي المصزـري  زي ااعماا زـا يزـود المزد الموا ز  

نقطزة سسزال ليصز   200ر ع سعري اائد اإليداع واإلقزرا  لليلزة وامزدو بواقزع  2017مايو 

% الى العوالي، ور ع سعر العملية الرئيسية للبنك المركززي بواقزع 17.75% و 16.75إلى 

نقطا سس200وزيادة سعا اسئتماناداسوئم بااسعوئ ا س%،  17.25 نقطة سسال ليص  الزى 200
 %.17.25أعدسسأيضدسميبلسإمىس

 

مازالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة اإلجراءات الهيكليةة التةت تةم اتخا مةا منةم نةو   ر 

، حيث ارتفع التضخم مد وعا بارتفاعات سةعر الرةرو طتي يةر بةري ة ال ي ةة ال ضةا ة 2016

  ت دعم الوقود طالكهرباء طالزيادات الج ركية على بعض السلع.  تمطالتخفيض المي 

%،  ةت حةيا انعكةس 31.46نحةو  2017 ت أبرية  للتضخم العام الت السنوية طل د سجلت ال عد

انخفةض معةدا التضةخم الشةهري  ، حيةثعلى ال ستوى الشةهري الهيكليةانحسار آثار اإلجراءات 

%  ةت هةهر 1.69% حتةى طلة  ىلةى 4.85طالتت سةجلت  2016ما أعلى ن ية له  ت نو   ر 

أبريةة   ةةت % 32.06ال عةةدا السةةنوي  سةةج   ةةد  . امةةا بالنسةة ة للتضةةخم ا ساسةةت،2017 أبريةة 

م ارنةةة ب عةةدا  2017%  ةةت أبريةة  1.10 ةةت حةةيا انخفةةض ال عةةدا الشةةهري ليسةةج  ، 2017

 .2016%  ت نو   ر 5.33

طاسةةت رار % 3بنحةةو  2016بزيةةادأ أسةةعار الفافةةدأ  ةةت نةةو   ر قةةرار ال نةةم ال ركةةزي  طقةةد سةةامم

طعلةى الةر م  تحسا معدا التضخم الشةهري. ت  قريرأ ا ج  ع ليات امتراص  افض السيولة

 ير كا ت  نخفاض مازاايرى ال نم ال ركزي أن اال ا تراجع ال عدالت الشهرية بشك  ملحوظ،م

طيسةةتهدو ال نةةم ال ركةةزي الولةةوا للتضةةخم علةةى ال ةةدى ال توسةة .  و سةةتهدال عةةدا اللتح يةةر 

 . 2018 ت الربع ا خير ما عام %( 3 -)+/% 13السنوي ىلى مستوى العام ب عدا التضخم 

المي أعلا عنه ال نم ال ركزي   ستهدومعدا التضخم التح ير طبناء على ما ت دم، طما أج  

اليوم ط طا مرأ، قررت لجنة السياسة الن دية ىقرار زيادأ أخرى  ت أسعار الفافدأ ا ساسية لل نم 

الضغوط  على توقعات التضخم واحتواءالسياسة النقدية للسيطرة  يتم استخدام أدواتوال ركزي. 

قد تؤدى الى انحراف عن معدالت التضخم التي التضخمية واآلثار الثانوية لصدمات العرض 

 .المستهدفة

االقتصراد   تحسرن أداء النشراطالمؤشررات للرى تشرير على الررمم مرن تقييرد ااوضران النقديرة  و

 خرل % 3.9بلغ معرد  النمرو السرنو  للنراتم المحلرى اي مرالي فقد معدالت البطالة. انخفاض و

% خل  الربع الثاني وااو  من ذات العام 3.4% و3.8مقاب   2016/2017الربع الثالث من 

  اء ذلك متمشيا  ـــ. و 2015/2016الربع الثالث من  خل % 3.6ومقاب   المالي على التوالي 

 



% 12.4مرن  2016/2017الربع الثالث مرن   خل% 12.0الى  انخفاض معدالت البطالةمع 

 .خل  الربع الثاني وااو  من ذات العام المالي على التوالي% 12.6و

الحاليررة للعا ررد لرردى البنررك  المعرردالتترررى ل نررة السياسررة النقديررة أن رفررع  سررب   مررا وفرري ضرروء

الل نرة  وتؤكرد النخفاض معرد  التضرخم. المسار المستهدفمع تحقي   يتس المركز  المصر  

مني بعرد اسرتبعاد صردمات حتواء التضخم الضأن هدف تلك السياسة هو تقييد ااوضان النقدية ال

اثرار    ولري  لتحييردوالضغوط النا مة من  انب الطلب بتوقعات التضخم العرض  والذ  يتأثر

 صدمات النا مة من  انب العرض.ال

دية وتوازنات المخاطر  ولن تتردد في وستتابع الل نة عن كثب كافة التطورات االقتصادية والنق

تعررردي  سياسرررتها لتحرررد مرررن االنحرافرررات الصرررعودية أو النزوليرررة المتوقعرررة عرررن معرررد  التضرررخم 

 المستهدف.
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