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منصور  تامر  الغرفة  عام  أمين  ضّم  البرازيلية   – العربية  الغرفة  من  وفد  بحث 
واليمن،  والعراق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لدى  للغرفة  اإلقليمي  والمستشار 
شاهين علي شاهين، مع النائب األول لرئيس غرفة قطر محمد بن طوار الكواري، 

سبل تعزيَز التعاون التجاري واالستثماري بين قطر البرازيل.
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  قطر  غرفة  مقر  في  عقد  الذي  اللقاء  وجرى خالل 
استعراَض آفاق التعاون التجاري واالقتصادي بين قطر والبرازيل والفرص المتاحة 
تنظيم زيارة وفد  استعراض  تّم  الجانبين. كما  الخاص في كال  القطاع  بين  للتعاون 
تجاري برازيلي إلى الدوحة خالل الشهر الجاري يضم أكثر من 50 رجل أعمال 
وبمشاركة مستشار الشؤون السياسية وبعض نواب البرلمان البرازيلي. كما قدَم الوفد 
المنتدى االقتصادي  للمشاركة في  القطريين  الدعوة لغرفة قطر وأصحاب األعمال 
باولو  سان  مدينة  في  القادم  )تموز(  يوليو   4 يوم  يعقد  والذي  البرازيلي  العربي 
الوزراء وكبار  البرازيلي وبحضور عدد كبير من  الرئيس  البرازيلية تحت رعاية 

الشخصيات وأصحاب األعمال من الجانبين.
الدوحة،  في  البرازيلي  الوفد  باستضافة  قطر  غرفة  ترحيب  عن  الكواري  وأعرَب 
مؤكًدا أن الزيارة ستفتُح مجاالت جديدة للتعاون بين الشركات القطرية والبرازيلية في 
مجاالت متنّوعة. كما أعرَب عن ترحيب الغرفة بالمشاركة في المنتدى االقتصادي 
وثيقة،  عالقات  تربطهما  والبرازيل  قطر  دولة  بأن  منوًها  البرازيلي،  العربي 
بها  يوجد  حيث  القطرية،  لالستثمارات  المميزة  الوجهات  من  تعتبر  البرازيل  وأن 
استثمارات قطرية ناجحة في قطاعات مختلفة. كما شدَد على اهتمام أصحاب األعمال 

والمستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة لالستثمار في البرازيل.
البرازيل  إلى أن  تامر منصور  البرازيلية  العربية  الغرفة  أمين عام  نوهَ  من جانبه، 
تزخُر بالكثير من الفرص االستثمارية في قطاعات عديدة منها الطاقة والتعدين، داعيًا 

أصحاب األعمال القطريين إلى استكشاف هذه الفرص واالستثمار فيها. 
المصدر )صحيفة الراية القطرية، بتصّرف(

وفد من الغرفة العربية البرازيلية يبحث مع غرفة قطر آفاق التعاون االقتصادي

A delegation from the Arab-Brazilian Chamber, which included 
the Chamber’s Secretary General, Tamer Mansour, and the 
Chamber’s regional advisor to the Gulf Cooperation Council 
countries, Iraq and Yemen, Shaheen Ali Shaheen, discussed 
with the First Vice-President of Qatar Chamber, Mohammed 
bin Towar Al-Kuwari, ways to enhance trade and investment 
cooperation between Qatar and Brazil.
During the meeting, which was held at the Qatar Chamber 
headquarters in the Qatari capital, Doha, they reviewed the 
prospects for trade and economic cooperation between Qatar and 
Brazil and the opportunities available for cooperation between 
the private sector on both sides. The organization of the visit 
of a Brazilian trade delegation to Doha this month, comprising 
more than 50 businessmen, with the participation of the Political 
Affairs Adviser and some representatives of the Brazilian 
Parliament, was also reviewed. The delegation also invited the 
Qatar Chamber and Qatari business owners to participate in the 
Arab-Brazilian Economic Forum, which will be held next July 
4 in the Brazilian city of San Paulo, under the auspices of the 

Brazilian President and in the presence of a large number of 
ministers, dignitaries and business owners from both sides.
Al-Kuwari expressed Qatar Chamber's welcome to host the 
Brazilian delegation in Doha, stressing that the visit will open 
new areas of cooperation between Qatari and Brazilian companies 
in various fields. He also expressed the Chamber's welcome to 
participate in the Arab-Brazilian Economic Forum, noting that 
the State of Qatar and Brazil have close relations, and that Brazil 
is one of the distinguished destinations for Qatari investments, 
as there are successful Qatari investments in various sectors. He 
also stressed the interest of Qatari business owners and investors 
in identifying opportunities for investment in Brazil.
For his part, Tamer Mansour, Secretary-General of the Arab-
Brazilian Chamber, noted that Brazil is rich in many investment 
opportunities in many sectors, including energy and mining, 
calling on Qatari business owners to explore and invest in these 
opportunities.
Source (Al-Raya Newspaper, Edited)

Arab-Brazilian Chamber delegation discusses with Qatar Chamber Prospects of Economic Cooperation



ارتفعت تحويالت المصريين العاملين في الخارج، 
بنسبة 12.8 في المئة خالل مارس/آذار الماضي 

على أساس سنوي، إلى 3.3 مليارات دوالر.
تسجيل  عن  المصري،  المركزي  البنك  وكشف 
مليار   2.9 الخارج  في  المصريين  تحويالت 
دوالر خالل مارس 2021. وعلى أساس شهري، 
المئة  في   44.4 بنسبة  التحويالت  قيمة  ارتفعت 
فبراير/شباط  في  دوالر  مليار   2.3 من  صعودا 

.2022
المالية  السنة  من  األولى  التسعة  الشهور  وخالل 

صعدت  الماضي،  يوليو/تموز  في  بدأت  التي   2022  /2021 الحالية 
التحويالت بنسبة 1.1 بالمئة إلى 23.6 مليار دوالر.

لتوفير  المصرية  الحكومة  أدوات  إحدى  بالخارج  العاملين  تحويالت  وتعد 

السيولة األجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر 
قطاع السياحة بسبب تداعيات الجائحة. وتعد مصر 
العمالة  لتحويالت  المستقبلة  الدول  أبرز  إحدى 

العالمية، حسب بيانات البنك الدولي.
وتوقعت الحكومة المصرية، التوصل إلى اتفاق مع 
يرافقه  برنامج إصالح  الدولي على  النقد  صندوق 
وقت  في  المقبلة،  الشهور  خالل  مالي،  قرض 
تواجه البالد تحديات متصاعدة ناجمة عن الحرب 

الروسية األوكرانية.
المصري مصطفى مدبولي،  الوزراء  وأكد رئيس 
أّن االتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتم خالل الشهور المقبلة، يشمل دعما 

فنيا.
المصدر )وكالة األناضول، بتصّرف(

ارتفاع تحويالت المصريين العاملين بالخارج 12.8 في المئة

Remittances from Egyptians working abroad rose by 12.8 
percent during last March on an annual basis, to $3.3 billion.
The Central Bank of Egypt revealed that the remittances of 
Egyptians abroad recorded $2.9 billion during March 2021. 
On a monthly basis, the value of remittances increased by 44.4 
percent, up from $2.3 billion in February 2022.
During the first nine months of the current fiscal year 
2021/2022, which began last July, remittances rose by 1.1 
percent to $23.6 billion.
Remittances from workers abroad are one of the Egyptian 
government’s tools to provide foreign liquidity to meet the 
needs of the market, amid the tourism sector being affected by 

the repercussions of the pandemic. Egypt is one of the most 
prominent receiving countries for global labor remittances, 
according to data from the World Bank.
The Egyptian government expected to reach an agreement 
with the International Monetary Fund on a reform program 
accompanied by a financial loan, in the coming months, at a 
time when the country is facing escalating challenges resulting 
from the Russian-Ukrainian war.
Egyptian Prime Minister Mostafa Madbouly confirmed that 
the agreement with the International Monetary Fund may be 
concluded in the coming months, including technical support.
Source (Anadolu Agency, Edited)

Remittances from Egyptians Working Abroad Increased by 12.8 percent

المحلي  الناتج  نمو  رسمية،  بيانات  أظهرت 
الربع  في  المئة  في   2.4 بنسبة  لتونس  اإلجمالي 

األول 2022، على أساس سنوي.
وكشف المعهد التونسي لإلحصاء )حكومي(، عن 
مقارنة  المئة  في   0.7 بنسبة  المحلي  الناتج  نمو 

بالربع األخير من عام 2021.
فاقمتها  ومالية  اقتصادية  أزمة  من  تونس  وتعاني 
الروسيّة  والحرب  الصحية  األزمة  تداعيات 
األوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد 

األساسية.
في   2.2 إلى  لتونس  االقتصادي  النمو  تباطؤ  الدولي  النقد  ويتوقع صندوق 
المعهد  وأرجع   .2021 في عام  بالمئة مسجلة   3.1 2022، من  في  المئة 

ارتفاع  إلى  المحلي،  الناتج  نمو  لإلحصاء  الوطني 
البحري  والصيد  الزراعة  لقطاع  المضافة  القيمة 
نما  كما  سنوي.  أساس  على  المئة  في   3.3 بنسبة 
المئة  في   10.8 بنسبة  والمالبس  النسيج  قطاع 
المئة؛  في   9.6 والغذائية  الزراعية  والصناعات 
بنسبة  والكهربائية  الميكانيكية  الصناعات  وقطاع 
بـ 2.1 في  الكيميائية  المئة، والصناعات  4.1 في 
القيمة المضافة لقطاع  انكمشت  المقابل،  المئة. في 
الصناعات غير التحويلية، نتيجة تراجع إنتاج قطاع 
استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 في المئة 

وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المئة.
المصدر )وكالة األناضول، بتصّرف(

نمو الناتج المحّلي التونسي 2.4 في المئة

Official data showed that Tunisia's GDP grew by 2.4 percent 
in the first quarter of 2022, on an annual basis.
Tunisian Institute of Statistics (governmental) revealed that 
the GDP grew by 0.7 percent compared to the last quarter of 
2021.
Tunisia is suffering from an economic and financial crisis, 
exacerbated by the repercussions of the health crisis and the 
Russian-Ukrainian war, which led to an increase in the prices 
of basic materials.
The International Monetary Fund expects Tunisia's economic 
growth to slow to 2.2 percent in 2022, from 3.1 percent in 
2021. The National Institute of Statistics attributed the GDP 

growth to an increase in the added value of the agriculture 
and fisheries sector by 3.3 percent on an annual basis. The 
textile and clothing sector also grew by 10.8 percent, and 
the agricultural and food industries by 9.6 percent; And the 
mechanical and electrical industries sector by 4.1 percent, 
and the chemical industries by 2.1 percent. On the other 
hand, the added value of the non-manufacturing industries 
sector shrank, as a result of a decline in the production of the 
oil and natural gas extraction sector by 9.5 percent and the 
construction sector by 12.2 percent.
Source (Anadolu Agency, Edited)

Tunisia's GDP Growth is 2.4 percent


