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 بيان صحفي

 

 العائد األساسية اإلبقاء على أسعارتقرر  لجنة السياسة النقديـة

 

 2022 أغسطس 18قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 

 عند مستويسعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي  علىاإلبقاء 

 .٪11.75 عند مستويسعر االئتمان والخصم  اإلبقاء على تم كماعلى الترتيب.  ٪11.75و 12.25٪ ،11.25٪

 

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط االقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار األزمة الروسية األوكرانية، وقد أدت الزيادة 

وعلى  ي التوقعات االقتصادية العالمية.عدم اليقين ف حالةفي المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع 

حيث استمرت البنوك  العالمية،األوضاع المالية  تقييد شهور السابقة، استمرالرغم من االنخفاض في حدتها مقارنةً بال

المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء األصول الحتواء 

، مثل البترول والقمح، نسبيا ارتفاع معدالت التضخم في بالدهم. وقد انخفضت األسعار العالمية لبعض السلع األساسية

 .بعد الوصول الى ذروتها بعد اندالع الصراع بين روسيا وأوكرانيا

٪ خالل 6.2 معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجلالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي تحقيق  إلىتشير البيانات المبدئية و

ـ مقارنة  2022/2021العام المالي  جاء النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد ٪ خالل العام المالي السابق. و3.3ب

ً للبيانات التفصيلية للتسع ً  2022/2021المالي أشهر األولي من العام  ةوفقا مساهمة القطاع الخاص بشكل بمدفوعا

ذات التجارة. وفي كذا الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة و :قطاععلى األخص مساهمة كل من أساسي، و

استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة  قطاعة كل من جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهم ت،الوق

. ومن 2022خالل الربع الثاني من عام  موجبةسجلت معظم المؤشرات األولية معدالت نمو باإلضافة الى ذلك،  العامة.

 . من جانب الحكومةالمخطط تنفيذها إليجابي لإلصالحات الهيكلية المتوقع أن يظل النشاط االقتصادي مدعوماً باألثر ا

الناتج المحلي اإلجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً  المستقبلية لنموالتوقعات  تظل، ومع ذلك

 التداعيات السلبية لألزمة الروسية األوكرانية.الى 

ارتفاع  إلى ذلك. ويرجع 2022٪ خالل الربع الثاني من عام 7.2وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 

 ، لتحد مساهمة كل منهما اآلخر.بذات القدرأعداد المشتغلين وقوة العمل 

 



 

 

، 2021ديسمبر  منذذه اتجاهه التصاعدي الذي اتخ 2022استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خالل يوليو 

المعدل السنوي للتضخم  سجلوفى ذات الوقت ٪. 13.2مسجالً  2022بعد أن تباطأ في يونيو  ٪ وذلك13.6ليسجل 

أسعارها األساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد 

مدفوعاً بارتفاع  2022االرتفاع في يوليو وقد جاء  .٪ في الشهر السابق14.6 مقابل 2022٪ في يوليو 15.6ادارياً 

أسعار كل من السلع الغذائية األساسية والسلع االستهالكية والخدمات نتيجة األثر الموسمي الخاص بعيد األضحى 

 فاع أسعار المنتجات البترولية. المبارك وتداعيات األزمة الروسية األوكرانية وكذلك اآلثار غير المباشرة الناتجة عن ارت

مع تحقيق هدف دون تغيير أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزي  علىاإلبقاء بلجنة السياسة النقدية  قراريتسق و

الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على من واستقرار األسعار على المدى المتوسط. 

تؤدي إلي  الثانوية لصدمات العرض والتي قد واآلثارتوقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب 

المتوقع  منفصدمات العرض حالياً، اآلثار األولية لوبالنظر إلى  .نسبياً عن المعدالت المستهدفةالتضخم  معدالت ارتفاع

ً عنمعدالت التضخم ارتفاع  مؤقت بشكلو نقطة  2)± ٪ 7 والبالغللبنك المركزي  المستهدفمعدل التضخم  نسبيا

ً  االنخفاض التضخم معدالت تعاود أن على وذلك، 2022 عام من الرابع الربع خاللمئوية( في المتوسط   . تدريجيا

آخذة في ر قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات االقتصاد الكلي علي المدي المتوسط وستواصل اللجنة تقييم تأثي

 معدالت تحقيق أنلجنة السياسة النقدية  وتؤكد. األساسيةبرفع اسعار العائد  السابقة اخالل اجتماعاتهالحسبان قرارتها 

. كما تؤكد اللجنة على أن مستدامة نمو معدالت تحقيقل أساسي شرط هو المتوسط المدي على ومستقرة منخفضة تضخم

 أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدالت التضخم المتوقعة وليس المعدالت السائدة. 

 هدف لتحقيق النقدية أدواتها كافة استخدام في تتردد ولن االقتصادية التطورات كافة كثب عن اللجنة تتابع وسوف

 .سطالمتو المدى على األسعار استقرار
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