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الغرفة العربية البرازيلية: ايرادات صادرات البرازيل من الدول العربية تقفز الى مستويات قياسية 

العربية  التجارية  الغرفة  كشفت 
البرازيلية عن تحقيق صادرات البرازيل 
قياسية  إيرادات  دولة عربية   22 إلى 
بلغت 17.7 مليار دوالر عام 2022 
في أعلى مستوى لها منذ عام 1989.

بالمئة   23.06 اإليرادات  وارتفعت 
الدول  يضع  مما  السابق،  العام  عن 
التجاريين  الشركاء  قائمة  في  العربية 
أمريكا  في  الواقعة  للدولة  الرئيسيين 
الجنوبية والتي ترتبط بأعمال تجارية 

مع أوروبا والصين أيضا.
منطقة  في  العربية  الدول  وتشتري 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

منتجاتها الزراعية في الغالب من البرازيل مثل اللحوم والحبوب.
وبينت أن مبيعات هذه السلع تمثل 71 بالمئة من إجمالي صادرات البرازيل 

إلى المنطقة.
وعلى غرار السنوات السابقة، ارتفعت صادرات البرازيل من الدواجن إلى 
الدول العربية 26.35 بالمئة إذ لم تتأثر المعامالت التجارية بين الجانبين 

بمحاوالت الدول الشرق أوسطية زيادة إنتاجها المحلي.
وبحسب الغرفة فإن الدول العربية دفعت في المتوسط نحو 2172 دوالرا 
للطن الواحد من الدجاج البرازيلي في عام 2022 في حين دفعت دول 

للطن  فقط  دوالرا   2022 أخرى 
للبرازيل.

أهمية  على  الضوء  البيانات  وتسلط 
الحالل  لألغذية  كمورد  البرازيل 
للعالم العربي الذي يدفع أمواال أكثر 
وفقا  المنتجة  اللحوم  على  للحصول 

للشريعة اإلسالمية.
الطلب  آثار  أيضا  البيانات  وتعكس 
القوي على الواردات في منطقة الشرق 
معدل  وتأثير  أفريقيا  وشمال  األوسط 
العالمية  الغذاء  أسعار  في  التضخم 

على المعامالت التجارية.
ونوهت الغرفة إلى أن معدل التضخم 
في أسعار الغذاء العالمية زاد بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، 
مما عطل تدفقات شحنات الذرة والقمح على الصعيد العالمي وأدى إلى 

ارتفاع األسعار.
األطعمة  كبيرة من  كميات  إنتاج  البرازيل على  قدرة  أن  الغرفة  وأضافت 
الحالل العالية الجودة سيساعدها على أن تظل موردا كبيرا للدجاج حتى 

مع ضخ الدول العربية استثمارات لزيادة حجم إنتاجها المحلي. 
المصدر )صحيفة الخليج االماراتية، بتصرف(

The Arab-Brazilian Chamber of Commerce revealed that 
Brazil's exports to 22 Arab countries achieved record 
revenues of $17.7 billion in 2022, the highest level since 
1989.
Revenues rose 23.06 percent from the previous year, 
which puts Arab countries on the list of major trading 
partners for the South American country, which does 
business with Europe and China as well.
Arab countries in the Middle East and North Africa 
region buy their agricultural products mostly from 
Brazil, such as meat and grains.
It indicated that sales of these commodities represent 71 
percent of Brazil's total exports to the region.
Similar to previous years, Brazil's poultry exports to 
Arab countries increased by 26.35 percent, as trade 
transactions between the two sides were not affected 
by Middle Eastern countries' attempts to increase their 
domestic production.
According to the Chamber, Arab countries paid an 
average of about $2,172 per ton of Brazilian chicken in 

2022, while other countries paid only $2,022 per ton to 
Brazil.
The data highlights Brazil's importance as a supplier of 
halal food to the Arab world, which pays more for meat 
produced according to Islamic law.
The data also reflects the effects of strong import 
demand in the Middle East and North Africa region 
and the impact of global food price inflation on trade 
transactions.
The Chamber noted that the rate of inflation in global 
food prices increased due to the Corona pandemic and 
the war in Ukraine, which disrupted the flows of corn 
and wheat shipments globally and led to higher prices.
The Chamber added that Brazil's ability to produce 
large quantities of high-quality halal foods would help 
it to remain a large supplier of chicken, even as Arab 
countries pump investments to increase the volume of 
their domestic production.
Source (Al-Khaleej Emirates Newspaper, Edited)

Arab Brazilian Chamber: Brazil's Export Revenues from Arab Countries jump to Record Levels



صندوق النقد العربي يقدر نمو االقتصادات العربية 5.4 في المئة

قدر صندوق النقد العربي نمو االقتصادات العربية خالل عام 2022 بنسبة 
%5.4 مقابل معدل نمو بلغ %3.5 خالل 2021، متوقعًا أن يبلغ معدل 

النمو لالقتصادات العربية خالل العام الجاري 4 في المئة.
ووفق الصندوق فإن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع 
معدالت نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبّني حزم 
التحفيز لدعم التعافي االقتصادي، التي بلغت نحو 400 مليار دوالر أمريكي 
خالل الفترة )2020 - 2022(، إضافة إلى األثر اإليجابي لتنفيذ العديد من 
برامج اإلصالح االقتصادي والرؤى واالستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف 
صالح بيئة األعمال، وتشجيع دور  تعزيز مستويات التنويع االقتصادي، واإ
القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة االقتصادية 
في مواجهة الصدمات، مّكنت من تعزيز فرص التعافي خالل عام 2022.

وقدر صندوق النقد العربي معدل النمو االقتصادي في المنطقة العربية عام 
2022 بنحو 5.4 %، مقابل 3.5 % في عام 2021، فيما يتوقع أن يبلغ 

معدل النمو االقتصادي للدول العربية نحو 4 % في عام 2023. 
المتزايد  لالهتمام  استجابة  نموًا  المستدامة  والصكوك  السندات  سوق  وشهد 
باعتبارات السياسة البيئية واالجتماعية، وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجة 
لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من 
الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دوالر أمريكي. وتوقع الصندوق أن يستمر 
تلبية  أجل  من  السوق  إلى  جديدة  إصدار  جهات  دخول  مع  التوسع  هذا 

متطلبات األهداف االجتماعية والبيئية.
المصدر )صحيفة الخليج االماراتية، بتصرف(

The Arab Monetary Fund estimated the growth of Arab 
economies during 2022 at 5.4%, compared to a growth 
rate of 3.5% in 2021, and it is expected that the growth 
rate of Arab economies during the current year will 
reach 4%.
According to the Fund, the relative improvement in 
global demand levels, the high growth rates of the oil and 
gas sectors, and the continuation of Arab governments to 
adopt stimulus packages to support economic recovery, 
which amounted to about $400 billion during the period 
(2020-2022), in addition to the positive impact of 
implementing several economic reform programs and 
future visions and strategies aimed at enhancing levels 
of economic diversification, reforming the business 
environment, encouraging the role of the private sector, 
supporting human capital, and increasing the level 
of economic resilience in the face of shocks, made it 

possible to enhance recovery opportunities during 2022.
The Arab Monetary Fund estimated the economic 
growth rate in the Arab region in 2022 at about 5.4%, 
compared to 3.5% in 2021, while the economic growth 
rate of the Arab countries is expected to reach about 4% 
in 2023.
The market for sustainable bonds and Sukuk has grown 
in response to increased interest in environmental 
and social policy considerations, and sustainable 
development goals. As a result, between 2020 and 2021 
sustainable debt volumes more than doubled, exceeding 
$2.9 trillion. The Fund expected that this expansion 
would continue with the entry of new issuers into the 
market in order to meet the requirements of social and 
environmental goals.
Source (Al-Khaleej Emirates Newspaper, Edited)

Arab Monetary Fund Estimates the Growth of Arab Economies at 5.4 percent



البنك الدولي: صافي االستثمار االجنبي في االردن يسجل مستويات قياسية 

توقع البنك الدولي ارتفاع الدين العام لألردن، متضمنًا ديون الحكومة على 
صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، إلى %114.5 بنهاية العام 

الحالي، و%115.4 آخر العام المقبل، قياسًا بالناتج المحلي اإلجمالي.
وكشف تقرير البنك الذي جاء بعنوان: "تعظيم األثر اإلنمائي لالستثمار 
العام" في األردن، أن الدين العام وصل إلى نحو 37.8 مليار دينار )53 
مليار دوالر( آخر أغسطس/آب 2022، حيث ارتفع في األشهر الثمانية 
مليار دوالر( مقارنة   1.8( دينار  مليار   1.3 الماضي  العام  األولى من 
بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي %113.4 لنهاية العام 

.2022
واستدانت الحكومة الحالية بقيادة بشر الخصاونة، منذ توليها مهامها في 
أكتوبر/تشرين االول 2020، حتى نهاية أغسطس/ آب 2022، ما قيمته 
وهو  دوالر(،  مليار   1.4( االجتماعي  الضمان  أموال  من  دينار  مليار 
المالية األخيرة للحكومة،  الدين في النشرة  ما أظهره جدول أهم مؤشرات 
الضمان  أموال  استثمار  لصالح صندوق  الحكومي  الدين  مجموع  ليصل 

دينار  مليارات   7.504 قيمته  ما  آب  أغسطس/  نهاية  حتى  االجتماعي 
)10.5 مليارات دوالر(.

وبّين البنك الدولي أن "صافي االستثمار األجنبي المباشر بلغ أعلى مستوى 
له في 5 سنوات"، موضحًا أن "األردن شهد نموًا قويًا في صادراته )44% 
في النصف األول من عام 2022(، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع 
عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات".

وأظهر تقرير البنك أن وتيرة النمو في األردن تسارعت خالل النصف األول 
من العام الماضي ليبلغ %2.7، مدفوعًا بتعاٍف قوي للسياحة، واإعادة فتح 
االقتصاد بشكل كامل، وتحسين مستوى الصادرات، "رغم البيئة العالمية 
والمحلية الحافلة بالتحديات"، داعيًا إلى تسريع وتيرة اإلصالحات الداعمة 
لالستثمار والضرورية لتحقيق تعاٍف قادٍر على الصمود وخلق فرص عمٍل 

شاملة للجميع.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

The World Bank expected that Jordan's public debt, 
including government debt on the Social Security 
Investment Fund, would rise to 114.5% by the end of 
this year, and 115.4% at the end of next year, compared 
to GDP.
The bank’s report, entitled “Maximizing the 
Development Impact of Public Investment” in Jordan, 
revealed that the public debt reached about 37.8 billion 
dinars ($53 billion) at the end of August 2022. As it 
increased in the first eight months of last year by 1.3 
billion dinars, ($ 1.8 billion) compared to the end of 
2021, while its percentage of GDP reached 113.4% by 
the end of 2022.
The current government led by Bishr Al-Khasawneh, 
since assuming its duties in October 2020, until the 
end of August 2022, borrowed a billion dinars worth of 
social security funds ($1.4 billion), which was shown 
by the table of the most important debt indicators 
in the government’s latest financial bulletin. The 

total government debt in favor of the Social Security 
Investment Fund until the end of August reached 7.504 
billion dinars ($10.5 billion).
The World Bank stated that “net foreign direct 
investment reached its highest level in 5 years,” 
explaining that “Jordan witnessed strong growth in its 
exports (44% in the first half of 2022), but the high 
import bill and widening current account deficit led to 
continued pressures on the balance of payments”.
The bank's report showed that the pace of growth in 
Jordan accelerated during the first half of last year, 
reaching 2.7%. Driven by a strong recovery in tourism, 
a full reopening of the economy, and an improvement 
in the level of exports, "despite the challenging global 
and domestic environment", the report called for 
accelerating the pace of investment-friendly reforms 
necessary to achieve a resilient recovery and create 
inclusive job opportunities for all.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

World Bank: Net foreign Investment in Jordan is at Record Levels


