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 22افق قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس المو

عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسطططططط ر ال ملية  خفض كل من سطططططط ر 2019أغسطططططط س 

٪ 15.25٪ و14.25نق ططة أسططططططططا  ليصططططططططل ال   150الرئيسططططططيططة للبنططك المركزي بواق  

نق ة أسططا  ليصططل  150٪عل  الترتيب. كما تم خفض سطط ر اتئتمان والخصططم بواق  14.75و

 ٪.14.75الي 

 2019في يوليو  %5.9و %8.7 ليسجلواألساسي المعدل السنوي للتضخم العام  ضااستمر انخف

على الرغم من إجراءات ضبط  ،ادني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات وهو على الترتيب،

 وقد .معظم المنتجات البترولية تكاليفالى تغطية والتي أدت  المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا  

 ياالنخفاض النسب فيجاء ذلك االنخفاض مدعوما  باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس 

ن إجراءات ضبط أل نظرا  ، التأثير اإليجابي لسنة األساس ، فضال  عنالشهرية لتضخما معدالتل

 .العام السابقها في تمن مثيل أقلكانت  المطبقة مؤخرا  المالية العامة للدولة 

معدل نمو الناتج المحلى ل الطفيف عرتفااال اراستمرتشير البيانات المبدئية الي في ذات الوقت، و

 العام المالي خالل ٪5.6و 2019عام من  ثانيالربع ال خالل ٪5.7 ليسجلاإلجمالي الحقيقي 

معدل  استمر انخفاض كما. 2007/2008العام المالي أعلى معدل له منذ  وهو ،2018/2019

ستة نقاط مئوية  يقارب ضاانخف، بما يمثل 2019من عام  الثانيخالل الربع  ٪7.5 ليسجلالبطالة 

  .2013 عام الربع الرابع من خالل %13.4التي بلغت  بذروتهمقارنة 

لتوترات التجارية ل السلبيالتأثير و نمو االقتصاد العالميمعدل  استمر تباطؤ ،اخرصعيد وعلى 

من خالل خفض أسعار العائد تيسير األوضاع المالية العالمية آفاق النمو، مما ساهم في على 

ال تزال لكنها و ،مؤخرا  انخفضت األسعار العالمية للبترول قد و األساسية لعدد من البنوك المركزية.

 .من جانب العرض خرياعوامل باإلضافة إلى  اإلقليميةالمخاطر للتقلبات بسبب  عرضة

قررت لجنة وكافة التطورات المحلية والعالمية، وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية 

نقطة أساس. ويتسق  150 بواقعلبنك المركزي دي االسياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية ل

 2020٪( خالل الربع الرابع لعام 3 )±٪ 9المستهدف والبالغ  ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم

 واستقرار األسعار على المدى المتوسط.

معدالت وليس ، مستقبال  المتوقعة التضخم معدالت على بناء   قراراتها اتخاذفي جنة للا تستمرسوف و

، ستستمر وتيرة وحجم التعديالت المستقبلية في أسعار العائد األساسية وبالتالي. التضخم السائدة

في االعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدالت المستهدفة، وذلك لبنك المركزي دي ال

 .على المدى المتوسطالستقرار األسعار  المستهدف زوليالمسار النتحقيق في ستمرار اللضمان ا

حفاظ لتتردد في تعديل سياستها للن كافة التطورات االقتصادية وسوف تستمر اللجنة في متابعة و

 على االستقرار النقدي.
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