
 

                                    المصري المركزيالبنك 
 

 

  بيان لجنة السياسة النقدية

 2021 مارس 18

 

 2021 مارس 18 قـزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المرك

 عند مستوىللبنك المركزي عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على سعري  اإلبقاء

 .٪8.75عند مستوى سعر االئتمان والخصم وكذلك اإلبقاء على على الترتيب.  ٪8.75و ٪ 9.25و 8.25٪

 

 ٪ في يناير4.3من  2021٪ في فبراير 4.5في الحضر الى  بشكل طفيف ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام

مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة األساس،  2021. وقد جاء االرتفاع في فبراير 2020٪ في ديسمبر 5.4 مقابل، 2021

في ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم  في حينوالذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. 

مدفوعاً باستمرار تالشي صدمة العرض ألسعار الطماطم. عالوة  2021انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 

 .2021٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 3.6على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم األساسي عند 

 

من  الرابعوذلك خالل الربع ، ٪2.0 سجلالحقيقى  اإلجماليلناتج المحلي انمو معدل ن أوتشير البيانات األولية الى 

وتشير البيانات من ذات العام.  الثاني الربعخالل  ٪1.7وسالب خالل الربع الثالث  ٪0.7 مقابل ،2020عام 

 ،إلي ذلك إضافة. 2020من عام التفصيلية الى استمرار االستهالك في دعم النشاط االقتصادى خالل الربع الثالث 

وفى ذات الوقت،  .قبل انتشار جائحة كورونا معظم المؤشرات األولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما تشير

ذات الربع الثالث من  خالل٪ 7.3مقارنة بـ  2020الربع الرابع من عام  خالل٪ 7.2استقر معدل البطالة عند 

ً 2020الربع الثاني من عام  خالل٪ المسجلة 9.6بعد تحسنه بشكل ملحوظ من و، العام التحسن المستمر ب ، مدفوعا

 . المشتغلين أعدادفي 

 

ن كان بشكل إلفة وت، مازال النشاط االقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المخوعلى الصعيد العالمى

فاق المستقبلية. ويعتمد آلها على االلوالتي تلقي بظ ،جائحة فيروس كورونار انتشارمتفاوت في ظل استمرارية تأثي

العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع  يقتصادإلتعافي النشاط ا

استمرار األوضاع المالية المالئمة والداعمة للنشاط االقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من االرتفاع الملحوظ 

على أمسجلين  ،الغذائية والسلع األخرى سلعوال للبترولاألسعار العالمية . بينما ارتفعت العالميةفي عوائد السندات 

من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي ألسعارهم. وقد جاء  ذلكليرفع بمستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا 

عار السلع العالمية األخرى بعوامل سأمدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت  البترولارتفاع أسعار 

ً العرض والطلب   .معا

 

وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت 

ع نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الراب 2)± ٪ 7الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 

 .المستهدفة كذا تحقيق معدالت النمو غير التضخميةواستقرار األسعار على المدى المتوسط و 2022من عام 

 

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام 

 .الضغوط التضخميةجميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء 
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