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كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن ارتفاع إجمالي الصادرات 
البرازيلية إلى الدول العربية بنسبة %15.1 خالل األشهر الستة األولى 

من العام الحالي، لتصل إلى 6 مليارات دوالر أميركي.
وبحسب الغرفة تم تصدير حوالي 1,180.22 ألف طن من المنتجات 
حين  في  اإلمارات،  سوق  إلى  دوالر  المليار  تجاوزت  بقيمة  البرازيلية 
استوردت السعودية حوالي 1,419.01 ألف طن من المنتجات البرازيلية 
بما قيمته 991.21 مليون دوالر، بينما بلغت الصادرات البرازيلية إلى 

مصر 2,765.66 ألف طن، بما قيمته 791.53 مليون دوالر.
في المقابل، شهدت واردات دول أميركا الجنوبية من العالم العربي نموًا 
كبيرًا خالل الفترة ذاتها من العام، مسجلة زيادة بنسبة %11.5 بقيمة 

تعادل 3.5 مليار دوالر. 
وكانت قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خالل الربع األول من 
العام الحالي ارتفعت إلى 3.15 مليار دوالر مقارنًة بـ 2.75 مليار دوالر 

أمريكي خالل الفترة نفسها من العام الماضي.
 2,433.08 البرازيل  إلى  السعودية  بلوغ صادرات  الغرفة عن  وأعلنت 
دولة  صادرات  أما  دوالر،  مليار   1.2 بقيمة  البضائع  من  طن  ألف 
ألف طن من   619.66 بلغت  فقد  الجنوبية  أميركا  إلى دول  اإلمارات 

السلع بقيمة 336.14 مليون دوالر.
كما بلغ مجموع الصادرات المصرية إلى البرازيل 542.68 ألف طن من 
البضائع وصلت قيمتها إلى 135.98 مليون دوالر. وتصدرت منتجات 
قائمة  والمركبات  والسكر  والنفط  والحديد  الصويا  وفول  القهوة  حبوب 
واردات العالم العربي من البرازيل، مما شكل دعمًا قويًا للطلب المتزايد 

من القطاعات الصناعية اإلقليمية واألسواق االستهالكية.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

الغرفة العربية – البرازيلية: 6 مليار دوالر صادرات برازيلية ببلدان العربية

نمو الناتج المحّلي اإلجمالي في الكويت 2.6 في المئة

أظهر تقرير صادرة عن اإلدارة المركزية لإلحصاء في الكويت، نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.6 في المئة باألسعار الثابتة خالل 

الربع األول من 2019، مقارنة مع مستواه قبل عام.
وبحسب البيانات نما القطاع النفطي بنسبة %1.3 في الربع األول، 
في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة %4.1، وقد أثرت تخفيضات 
بين منتجي  بالنفط  المرتبط  النمو  أوبك سلبا في  تقودها  التي  اإلنتاج 

الطاقة الخليجيين هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة %2.5 هذا 

العام، ارتفاعا من %1.7 مقدرة لعام 2018.
المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 

الكويتية طرحها وثيقة تقديم العروض لطلبات الحصول على ترخيص 
لتقديم خدمات مشغل شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية مع المشغل 

المضيف ما يسمح بدخول شركة اتصاالت رابعة مشغاًل افتراضيًا.
وفي هذا المجال أشار رئيس الهيئة سالم األذينة قوله إلى أّن "ترخيص 
تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة االفتراضية إنجاز يضاف إلى قطاع 
االتصاالت في الكويت ويهدف إلى تحقيق األهداف الواردة في نظام 
العادلة  للمنافسة  المناسبة  البيئة  إيجاد  إلى  تسعى  التي  االتصاالت 

وتشجيعها في جميع مجاالت االتصاالت".
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(



في   2018 عام  واألفريقية خالل  العربية  الدول  تصدرت مصر 
تلقي تحويالت العاملين بالخارج بقيمة بلغت 29 مليار دوالر وفقًا 

للبنك الدولي.
ووفقًا لتقرير البنك الصادر حديثًا، فإن األموال التي يرسلها العمال 
من الخارج إلى أسرهم في بلدانهم األصلية أصبحت جزءًا مهمًا 

من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم.
وبلغت قيمة التحويالت المسجلة رسميًا على مستوى العالم 529 
مليار دوالر عام 2018، وتمضي على مسار الوصول إلى 550 

مليار دوالر عام 2019.

وتتدفق هذه األموال تقريبًا بنفس مستوى تدفق االستثمار األجنبي 
المباشر، كما أنها أكبر مصدر للنقد األجنبي في البلدان منخفضة 
ثالثة  أكبر  اليوم  التحويالت  أصبحت  كما  الدخل،  ومتوسطة 

أضعاف من المساعدات اإلنمائية الرسمية. 
وتصدرت الهند دول العالم في تلقي التحويالت بقيمة 78.6 مليار 
%25 من  تزيد عن  أو  تعادل  التحويالت  دوالر، كما أصبحت 
تونغا، جمهورية  وهي:  بلدان  في خمسة  المحلي  الناتج  إجمالي 

قيرغستان، طاجيكستان، هاييتي، نيبال.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

مصر األولى عربّيا في تلّقي تحويالت العاملين بالخارج


