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 23قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 

الر يسعععية  ال مليةسععع ر واإليداع واإلقراض لليلة واحدة  سععع ري عا داإلبقاء على  2019 ايوم

سعع ر ات تمان  اإلبقاء على وكذلك ،الترتيبعلى ٪16.25و ٪16.75و ٪15.75عند مسععتو  

 .٪16.25والخصم عند مستو  

 

من  2019 أبريلف   ٪8.1و٪ 13.0إلى واألسنننناسنننن  المعدل السننننلوت لم اننننخ  العا   نخفضا

يب. ، 2019 مارسف   ٪8.9و٪ 14.2 جاب  عمى ال رت بال أثير اإلي مدعوماً  وجاء االنخفاض 

مسنناأمع أسننعار السننمي  اسنن تر لف رة األسنناس وانخفاض مسنناأمع أسننعار السننمي الفياحيع، ف   ين 

 . ال   د كبيرغير الفياحيع 

 

الربي  خالل ٪5.6 ليسجل معدل نمو اللاتج المحمى اإلجمال  الحتيت ل الطفيف عرتفااالواس مر 

 كما اس مر انخفاض .2018الرابي من عا  الربي  خالل ٪5.5 متارنع بـ 2019عا  من  ولاأل

ـ  ٪8.1 ليسجلمعدل البطالع  إلى اس مرار الم ا ع  بيانا الوتشير  .ذا  الف رةخالل  ٪8.9متارنع ب

  .المحم  الخاص الطمبا  واء كل من دع  صاف  الصادرا  لملشاط االق صادت و

  

  أثيرالاس مر و، األوضاع الماليع العالميع تتييدو االق صاد العالم نمو  كل من وقد تباطأ  وتيرة

 سعاراألاس مر ارتفاع  وف  ذا  الوقت، .م وترا  ال جاريع عمى آفاق االق صاد العالم ل السمب 

باإلضافع  اإلقميميعالمخاطر لم تمبا  بسبب  عرضعالتزال و، 2019 عا  ملي بدايع مب رولالعالميع ل

، وأو ما يشكل مخاطر عمى اللظرة المس تبميع لم اخ  ممع من جانب العرضمح عوامل إلى 

 .المحم 

 

٪ من اللاتج المحمى اإلجمال  خالل العا  2.0تحتيق فاحض أولى يبمغ وتس هدف وزارة الماليع 

 ٪ من اللاتج المحمى اإلجمال  خالل العا  المال 0.1 بمغمتارنع بفاحض ، 2018/2019المال  

لم اخ  ت امن اللظرة المس تبميع  ،وبال ال .  اليعذلك الفاحض ف  األعوا  العمى  اظفحوال ،السابق

تفطيع تكمفع معظ  المل جا   المح ممع إلصالح الماليع العامع لمدولع، وال   تشمل اإلجراءا 

ً  ال متاح تطبيق آليع ال سعير  باإلضافع إلىالب روليع   ل طورا  ال كاليف. وفتا

 

 ملاسبعتعد  مبلك المركزتالحاليع لأسعار العاحد قرر  لجلع السياسع اللتديع أن  ،قسب وفى ضوء ما

الربي خالل  (٪3 ±)٪ 9 البالغالمس هدف و  اخ التحتيق معدل ف  الوقت الحال  وت سق مي 

تؤكد لجلع السياسع اللتديع أنها ت ابي و .اس ترار األسعار عمى المدى الم وسطو، 2020 عا لالرابي 

حفاظ مكثب كافع ال طورا  االق صاديع وتوازنا  المخاطر، وأنها لن ت ردد ف  تعديل سياس ها ل عن

 عمى االس ترار اللتدت.
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