البنك المركزي المصري
بيان لجنة السياسة النقدية
 14فبراير 2019
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14
فبراير  2019خفض كل من س ع ر عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وس ع ر ال ملية الرئيسععية
للبنك المركزي بواقع  100نقطة أسععععععا ليصععععععل الي  ٪15.75و ٪16.75و ٪16.25على
الترتيب .كما تم خفض س ر االئتمان والخصم بواقع  100نقطة أسا ليصل الي .٪16.25
ارتفع المعدل السننن لل لخم نننام الع واألسننن سنننن فن ي ير  2019نميجة تأثير فمرة األسننن ل الن
 ٪12.7و ،٪8.6عخى المرتيب .وذلك بعدم انافض المعدل السننن لل لخم نننام الع الن ٪12.0
فن ديسمبر  2018نميجة تالشن صدم ت العرض المؤقمة لبعض الا روات الط زجة .وب لم لن،
فقد حقق الب ك المركزل معدل الم نننام المسنننم د لخربع الرابع لع  2018وهل ،)٪3±( ٪13
والذل ق ب إلعالن ع ه فن م يل  2017لخمرة األولى فن ت رياه.
وارتفع معدل نمل ال تج المحخى اإلجم لن الحقيقن بشكل طفيف الن  ٪5.5خالل الربع الرابع لع
 2018من  ٪5.3خالل الربع الث لث لع  .2018وفن ذات اللقت ،انافض معدل البط لة الن
 ٪8.9من  ٪10ليسجل ادنن معدل له م ذ ديسمبر  .2010وتشير البي ن ت األولية لخربع الث لث لع
 2018إلى اسممرار احملاء الطخب المحخن الا ص ودعم ص فن الص درات لخ ش ط االقمص دل.
وقد تب طأت وتيرة كل من نمل االقمص د الع لمن والمقييد فن األوض ع الم لية الع لمية ،بي م اسممر
تأثير الملترات المج رية عخى آف ق االقمص د الع لمن .وم زالت أسع ر البمرول الع لمية عرضة
لخمقخب ت بسبب علامل محممخة من ج نب العرض ،عخى الرغم من اسمقراره مؤخراً.
وتسم د وزارة الم لية تحقيق ف ئض أولى يبخغ  ٪2.0من ال تج المحخى اإلجم لن خالل الع
الم لن  ،2019/2018مق رنة بف ئض مبدئن بخغ  ٪0.1من ال تج المحخى اإلجم لن خالل الع
الم لن الس بق ،والحف ظ عخى ذلك الف ئض فن األعلا الم لية.
وفن ضلء م تقد  ،ونميجة الحملاء ال غلط الم امية ،قررت لج ة السي سة ال قدية خفض أسع ر
الع ئد األس سية لدل الب ك المركزل بلاقع  100نقطة أس ل .ويمسق ذلك القرار مع تحقيق معدل
ت ام  )٪3±( ٪9خالل الربع الرابع لع  2020واسمقرار األسع ر عخى المدى المملسط.
وسل تسممر لج ة السي سة ال قدية فن مم بعة المطلرات االقمص دية عن كثب ،ولن تمردد فن تعديل
سي سم لخحف ظ عخى االسمقرار ال قدل.
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