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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

تونس تخطط لجذب  9ماليين سائح في 2019

كشف وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي عن إقرار خطة
تأهيل شاملة في القطاع السياحي ،بعد الحصول على وعود من
كبار متعهدي الرحالت باستعادة األسواق األوروبية ،وال سيما
السياح نحوها هذا العام
البريطانية منها واأللمانية ،وزيادة تدفق ّ
إلى حدود التسعة ماليين سائح.
أن "و ازرة السياحة ستطلق لجنة لمراجعة تصنيف النزل
وأوضح ّ
والفنادق السياحية ،في إطار استراتيجية لتطوير قطاع السياحة
أن "هذا المشروع سيساهم
التونسية في أفق سنة  ،"2020معتب ار ّ
في تطوير النزل والوحدات الفندقية ،بمختلف المناطق السياحية
من حيث الجودة والتأمين الذاتي والنظافة ،بما يسمح بمواكبة
المستويات العالمية في هذا المجال".
ويقوم التأهيل الذي تخطط له و ازرة السياحة ،باالشتراك مع
العاملين في القطاع ،على معالجة نقاط الضعف التي غالباً ما

تسبب في هزات عنيفة بعد كل أزمة تحصل في البالد .وتمّثل

جودة الخدمات وموسمية القطاع بحسب المهنيين ،واحدة من

أبرز نقاط ضعف السياحة التونسية ،يشكو منها متعهدو الرحالت
العالميون ،الذين دعوا إلى إجراء تقييمات في جودة الخدمات
يمكن تونس من منافسة الوجهات
الفندقية ،واالرتقاء بها بما ّ
المحيطة بها مغاربياً ومتوسطياً.
ووعدت وكالة السفر العالمية "توماس كوك" بدعم الوجهة

التونسية ،من خالل تكثيف الرحالت والوفود من بريطانيا ومن

بقية الدول األوروبية .وتوقع ممثلو الوكالة قدوم قرابة  100ألف

سائح بريطاني إلى تونس خالل .2019

بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

صندوق النقد يتو ّقع انكماش االقتصادي الجزائري
تتقاطع توقعات العديد من المؤسسات المالية في العالم ،حول
انكماش االقتصاد الجزائري ،في ظل دخول البالد مرحلة انتقالية
"دستورية" يتوالها رئيس مجلس األمة فيها عبد القادر بن صالح
منصب رئيس الدولة ،إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسية في 4
يوليو /تموز المقبل.
تنبأ صندوق النقد الدولي بانكماش االقتصاد
وفي هذا الصدد ّ
الجزائري هذه السنة ،متأث ار بتواصل األزمة االقتصادية ،يضاف
إليها امتداد األزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ  22فبراير
(شباط).
وأعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة  ،2019حيث
تحدث عن نسبة  ،2.3%مقابل  2.7%في توقعات شهر أكتوبر/
تشرين األول ،على أن ينخفض النمو إلى  1.8%سنة .2020
وحسب الصندوق ،فإن التضخم في الجزائر الذي ظل سنة 2018
محصو اًر في حدود  ،4.3%سيرتفع إلى  5.6%سنة  2019وإلى
 6.7%سنة .2020
وتتقاطع توقعات صندوق النقد المتشائمة مع تقرير مركز األبحاث

األميركي "كابيتال إكونوميكس" ،الذي أشار إلى دخول الجزائر
في حالة ممتدة من عدم االستقرار بعد استقالة الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة .كما توقع المركز أن يكون هناك على األقل ضعف في
النمو االقتصادي للبالد ،مع وجود احتماالت لتعرض الجزائر
ألزمة حادة في ميزان المدفوعات خالل العامين المقبلين
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

لبنان :نمو الناتج المحلّي اإلجمالي  0.2في المئة

كشف تقرير صادر عن "بنك عودة" استند فيه إلى أرقام البنك
الدولي ،عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للبنان في عام
 2018بنسبة  0.2في المئة ،مما أثر على تباطؤ النشاط االقتصادي
المرتبط بتضييق السيولة على أساس السياسة.
وارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة  5.8%في عام  ،2018أي
ما يقرب من نصف معدل عام  ،2017في حين أشارت مؤشرات
العقارات إلى انكماش في هذا القطاع ،حيث انخفضت عمليات تسليم
اإلسمنت بنسبة  5.3%على أساس سنوي في األشهر األحد عشر
األولى من عام .2018

وعلى الرغم من تحسن الميزان التجاري في السلع ،فقد تراكم صافي
األصول األجنبية ( )NFAبمبلغ  4.823مليون دوالر أميركي في
عام  ،2018مقارنة بخسارة بلغت  156مليون دوالر أميركي في
عام .2017
ومن الناحية الهيكلية ،ال يزال االقتصاد يعتمد بشكل كبير على
العقارات وتجارة التجزئة والخدمات المالية ،ويتجه نحو المنطقة ،مما
يجعله عرضة للتقلبات في النمو واختالالت االقتصاد الكلي الكبيرة،
وفًقا لمؤشرات للبنك الدولي.
بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصادي،
ّ

