البنك المركزي المصري

بيان لجنة السياسة النقدية
 28مارس 2019
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 28
مارس  2019اإلبقاء على سععيري عا د اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسععير اليملية الر يسععية
عند مسععتو  ٪15.75و ٪16.75و٪16.25على الترتيب .وكذلك اإلبقاء على سععير ات تمان
والخصم عند مستو .٪16.25
ارتفع المعدل السنننننلتض ل الننننن العا واألسننننناسننننن إلى  ٪14.4و ٪9.2ف فبراير  2019من
 ٪12.7و ٪8.6ف يلاير  ،2019ع ى الارتيب .وقد سننناف ف لر ارتفا أسنننعار عل السننن ع
الغذائية ،وخاصننة عل ال لننراواا الزاة،ة ،يلما كانت مسننافمة أسننعار السنن ع غير الغذائية
محدودة ل غاية .كما سنناف الاأثير الس ن ب لفارة األسنناس ش ن ج ،يئ ف ارتفا معدالا الال ن
السلتية.
وارتفع معدل نمت اللاتج المح ى اإل،مال الحقيق ش ج طفيف ال  ٪5.5خالل الر ع الرا ع لعا
 2018من  ٪5.3خالل الر ع السا ق .وف اا التقت ،ان فل معدل البزالة ال  ٪8.9من
 ،٪10ليسجج ادن معدل له ملذ الر ع الرا ع لعا  .2010وتشير البياناا المااحة إلى اسامرار
احاتاء الز ب المح ال اص ودع صاف الصادراا ل لشاط االقاصادض خالل الر ع الثالث لعا
.2018
وقد تباطأا وتيرة كج من نمت االقاصاد العالم وتقييد األوضا المالية العالمية ،واسامر الاأثير
الس ب ل اتتراا الاجارية ع ى آفاق االقاصاد العالم  .كما ارتفعت مؤخرا األسعار العالمية ل بارول
والا التيال عرضة ل اق باا سبب عتامج محام ة من ،انب العرض.
وتساهدف وةارة المالية تحقيق فائل أولى يب غ  ٪2.0من اللاتج المح ى اإل،مال خالل العا
المال  ،2019/2018مقارنة فائل مبدئ غ  ٪0.1من اللاتج المح ى اإل،مال خالل العا
المال السا ق ،والحفاظ ع ى لر الفائل ف األعتا الاالية.
ولقد قررا لجلة السياسة اللقدية أن أسعار العائد الحالية ل بلر المركيض ملاسبة لاحقيق معدل
الال المساهدف والبالغ  )٪3 ±( ٪9خالل الر ع الرا ع لعا  ،2020واساقرار األسعار ع ى
المدى الماتسط.
وتؤكد لجلة السياسة اللقدية أنها تاا ع عن كثب كافة الازتراا االقاصادية وتتاةناا الم اطر،
وأنها لن تاردد ف تعديج سياساها ل حفاظ ع ى االساقرار اللقدض.
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