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 27قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 

 ٪16.75اإليداع واإلقراض لليلة واحدة عند مستوى  عائد سعرياإلبقاء على  2018 ديسمبر

الرئيسععععععية عند مسععععععتوى  سعععععععر العملية كل من اإلبقاء على لكوكذ، الترتيبعلى  ٪17.75و

 .٪17.25وسعر االئتمان والخصم عند مستوى  17.25٪

 

في أكلضبر  ٪17.7من  2018 نضفمبرفي  ٪15.7 إلى المعدل السننننننتضخ لالعننننننخ  الع   انخفض

لبعض العرض  دمنن  صننننننننالجزئي ل لراجعالو س سننننننننتننير ر فلرا اأيرجع ذلننا الى و. 2018

من  2018في نضفمبر  ٪7.9 اليالمعدل السننتضخ لالعننخ  اأسنن سنني  فضخكم  ان. الخعننروا 

 .2016 أدنى معدل له متذ فبراير، ل سجل 2018في أكلضبر  8.9٪

 

عتد مسلضخ  2018في الربع الث ني من ع    معدل نمض الت تج المحاى اإلجم لي الحق قيواسلقر 

ح ث انخفعت  .لاربع الس دس عاى اللضالياالرتف ع في الربع اأول من الع   ، بعدم  واصل 5.4٪

المحاي الخ ص وص في الص درا ، في ح ن ارتفعت مس همة  المضجبة لكل من الطابالمس همة 

 .2018في الربع الث لث من ع    ٪10 ل سجلاسلقر معدل البط لة كم   الع  . الطاب المحاي

  

نمض االقلص د  تضقع  تير ر اللضترا  اللج رية عاى و اأوض ع الم ل ة الع لم ة في لق  دالاسلمر و

. وم زالت أسع ر البلرول الع لم ة عرضة لالقاب   بسبب عضامل محلماة من ج نب العرض، الع لمي

 عاى الرغ  من انخف ضه  مؤخراً. 

 

اى اإلجم لي خالل الع   ٪ من الت تج المح2.0تحق ق ف ئض أولى يباغ وتسلهدف وزارا الم ل ة 

٪ من الت تج المحاى اإلجم لي خالل الع   0.1 باغ مبدئيمق رنة بف ئض ، 2018/2019الم لي 

 . ل ل ةذلا الف ئض في اأعضا  العاى   ظفحوال ،الس بق الم لي

 

المعدل الستضخ  خفضيسلهدف البتا المركزخ  ،االقلص د الكاى اسلقرار ولدع  ،بت ًء عاى ذلاو

 ٪1٣ مق رنة بـ 2020 لملضسط خالل الربع الرابع من ع  في ا ٪(٣±)٪ 9 اليلالعخ  الع   

قد يح د معدل اللعخ  عن المسلهدف   . و2018 لملضسط خالل الربع الرابع من ع  في ا (٪٣±)

 ً  الس  سة التقدية. تير ر نط ق خ رجة عنلعضامل نل جة  المعاتة مسبق 

                                                                                                                                                                                   

مع تحق ق ملسقة  أسع ر الع ئد اأس س ة لابتا المركزى فى الضقت الح لى ظلت ،في ضضء م  سبقو

مل بعة  في لجتة الس  سة التقدية سلمرسضف تو .خف ض معدل اللعخ نإلالمسلهدف  المس ر

قرار اأسع ر عاى اسل هدفللحق ق ولن تلردد في تعديل س  سله  ، اللطضرا  االقلص دية عن كثب

 المدى الملضسط.
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