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صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 79 لسنة 
2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة، والجداول والمالحق والتأشيرات 
النواب  مجلس  أقره  والذي   ،2019-2020 المالية  للسنة  بها  الملحقة 
نهائيًا في 24 يونيو/حزيران، متضمنًا خفض دعم الوقود من 89 مليار 
جنيه إلى 52.9 مليار جنيه، وخفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه 

إلى 4 مليارات جنيه.
جنيه،  مليار  و575  تريليونًا  الجديدة  المصرية  الموازنة  إجمالي  وبلغ 
بلغت المصروفات منها تريليونًا و574 مليارًا و559 مليون جنيه، مقابل 
بعجز  مليون جنيه،  مليارًا و424  تريليونًا و134  بلغ  إيرادات  إجمالي 
نقدي متوقع بنحو 440 مليارًا و135 مليون جنيه، وعجز كلي يصل إلى 

445 مليارًا و140 مليون جنيه، وبارتفاع في فوائد الدين من 437 مليارًا 
و448 مليون جنيه إلى 541 مليارًا و747 مليون جنيه.

المالي  العام  في  المحلي  االقتراض  زيادة  المصرية  الحكومة  وتوقعت 
الجديد بنسبة %45، لتصل إلى 725 مليارًا و156 مليون جنيه، وزيادة 
إصدارات أذون الخزانة من 350 مليارًا و801 مليون جنيه إلى 435 
مليارًا و93 مليون جنيه، وكذا إصدارات سندات الخزانة من 150 مليارًا 
و343 مليون جنيه إلى 290 مليارًا و62 مليون جنيه، باإلضافة إلى 

اقتراض خارجي متوقع بقيمة 95 مليارًا و550 مليون جنيه.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

الرئيس المصري يصادق على موازنة 2020-2019 

غرفة دبي األولى عالمّيات باعتماد "البلوك تشين" 
وّقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية، 
وشركة »بيرلين« المتخصصة في مجال تطوير تقنيات "البلوك تشين"، 
لتصبح بذلك غرفة دبي أول غرفة في العالم تزود أعضاءها وشركاءها 
اإلقليميين بحلول متطورة عبر تقنية البلوك تشين، لتسهيل التجارة العالمية 
وتسريع إجراءاتها، وضمان معامالتها، ولتكون بذلك الغرفة أيضا الشريك 
الحصري لتقديم خدمات وبرامج البلوك تشين المبتكرة في منطقة الشرق 

األوسط، وشمال إفريقيا.
وستساهم هذه الحلول المبتكرة التي طورها مركز التجارة المستقبلية، الذي 
الدولية وشركة بيرلين، بدعم من مؤسسة مشاريع  التجارة  أسسته غرفة 
التجارة،  مخاطر  وخفض  التجارية،  المعامالت  تسريع  في  سنغافورة، 
وتبسيط وتسريع اإلجراءات، وتوفير ميزة أفضل لتعقب سالسل اإلمداد 
لضمان المعامالت، ما سيساهم في تعزيز تنافسية األعضاء والشركاء 
تعزيز  إلى  إضافة  التجارة،  في  الشفافية  لمفاهيم  والترويج  اإلقليميين، 
استدامة األداء المؤسسي من خالل خفض المعامالت الورقية والمحافظة 

على الوقت والجهد. 
العالم تمتلك  وبموجب االتفاقية، تكون غرفة دبي أول غرفة تجارة في 

الحقوق الحصرية لدعم حركة التجارة العالمية في منطقة الشرق األوسط، 
وشمال إفريقيا، عبر تقديم حلول مبتكرة لتسهيل التجارة عبر تقنية البلوك 
تشين، قام بتطويرها مركز التجارة المستقبلية، ما سيكون له األثر الكبير 
في تحويل منظومة التجارة العالمية إلى نموذج مبسط، وسهل، وآمن، 
مليون عضو في غرفة   45 أكثر من  منها  يستفيد  المتعاملين،  لجميع 

التجارة الدولية من 100 دولة. 
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(



بوزارة  األوسط  الشرق  شؤون  مديرة  برئاسة  كيني،  اقتصادي  وفد  زار 
البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  مقر  يونجا،  جاكلين  الكينية  الخارجية 
"بيت التّجار"، حيث اجتمعت مع الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة 
للغرفة  التنفيذي  الرئيس  نائب  بحضور  الشتر،  إبراهيم  شاكر  البحرين 
الدكتور عبد هللا بدر السادة، وعدد من أعضاء الجهاز اإلداري بالغرفة.

وجرى خالل االجتماع البحث في مجمل العالقات بين البلدين، والسبل 
الكفيلة لتطويرها وصواًل إلى آفاٍق جديدة وواعدة، كما أبدى جانب الغرفة 
التجاري والذي  التبادل  المتبادلة من أجل توسيع نطاق  بالرغبة  تفاؤله 
بما  امريكي،  دوالر  مليون   14 أكثر  إلى   2018 العام  حتى  وصل 

يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، ويخدم رؤية الجانبين بتعزيز 
التعاون المشترك في مجاالت الطاقة والتكنولوجيا والمصارف والسياحة 

والبتروكيماويات والصناعات الصغيرة.
من جهتها، أعربت يونجا عن تطلع بالدها لمزيد من التعاون والتنسيق 
مع مملكة البحرين، مثمنة الدور الريادي لغرفة تجارة وصناعة البحرين 
بتعزيز عالقات  اهتمام ملحوظ  تبديه من  الخاص وما  للقطاع  كممثل 
الشراكة مع جميع الدول، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي 

واالزدهار.
المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

وفد كيني رفيع يبحث العالقات االقتصادية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين


