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عالميًا   27 المرتبة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حّلت 
وفق  المباشر،  األجنبي  االستثمار  على جذب  قدرتها  حيث  من 
والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  لدى  المتبع  التصنيف 
»األونكتاد«، في نتائج تقرير االستثمار األجنبي المباشر العالمي 
الصادر لعام 2019، لتقفز بذلك ثالث مراتب في العام 2018 

مقارنة بترتيبها في العام 2017.
ووفقا للتقرير فقد جذبت دولة اإلمارات استثمارات أجنبية مباشرة 
أميركي،  مليار دوالر   10.4 إلى  قيمتها  2018 تصل  في عام 
لتتصدر المرتبة األولى عربيًا، مستحوذة على %36 من إجمالي 
الدول  مجموعة  إلى  المتدفقة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات 
آسيا،  غرب  منطقة  مستوى  على  الثانية  المرتبة  وفي  العربية، 

االستثمار  تدفقات  إجمالي  من   33.4% نحو  على  مستحوذة 
األجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة. وكذلك على مستوى 
إجمالي  %22 من  بنسبة  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  منطقة 

تدفق االستثمار األجنبي.
وفي هذا السياق أّكد وزير االقتصاد اإلماراتي المهندس سلطان بن 
سعيد المنصوري، أّن "النتائج المتقدمة للدولة تؤكد ثقة المستثمرين 
العالميين في كفاءة وجودة مناخ األعمال بالدولة، كما أنها ترسخ 
المكانة الريادية التي باتت تحتلها دولة اإلمارات كوجهة إقليمية 

رئيسية لالستثمار".
المصدر )صحيفة االتحاد اإلماراتّية، بتصّرف(

اإلمارات األولى عربّيا في جذب االستثمارات األجنبية

ارتفاع عائدات السياحة في تونس 43 في المئة
ارتفعت عائدات السياحة في تونس بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي 
خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.55 مليار 

دينار )509 ماليين دوالر(.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغ عدد السياح 2.7 
مليون خالل الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مايو/ أيار، مقابل 
2.5 مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت 

نسبتها 8 في المائة.
ووفق البيانات يعود السبب في ارتفاع العائدات بجانب زيادة عدد الوافدين، 
إلى انخفاض سعر الدينار التونسي بنسبة 15.7 في المئة مقابل الدوالر 
األميركي وبنسبة 9 في المئة مقابل اليورو، بين نهاية مايو/أيار 2018 

ونهاية نفس الشهر من العام الجاري.
وكانت تونس قد استقبلت نحو 8.3 ماليين سائح خالل العام الماضي 
بأكمله، بإيرادات بلغت 1.36 مليار دوالر، بينما تتوقع وزارة السياحة أن 
يتجاوز العدد 9 ماليين بنهاية 2019. مع اإلشارة إلى أّن تونس تستهدف 

الوصول بأعداد السّياح إلى 10 ماليين خالل العام المقبل، حيث تحّسن 
واقع القطاع السياحي بعد رفع الحظر على السفر، الذي فرضته العديد 

من الدول في 2015.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(



بنهاية  األردن  في  المغتربين  وتحويالت  السياحية  العوائد  ارتفعت 
اإلجمالية  اإليرادات  اقتربت  حيث  الجاري،  العام  من  األول  الثلث 
لهذين القطاعين من حاجز الثالثة مليارات دوالر في الفترة الممتدة 
بين شهري يناير )كانون الثاني( ونيسان )ابريل( من العام 2019 

الجاري. 
قطاع  إيرادات  ارتفعت  فقد  األردني  المركزي  البنك  بيانات  وبحسب 
السياحة بنسبة 6.1 في المئة، لتبلغ 1.2 مليار دينار )1.74 مليار 

دوالر(، مقارنة مع 1.64 مليار دوالر قبل عام.
ومن الواضح أن ُمعيقات تعافي السياحة بدأت تتالشى تدريجيا بعد 
أن أثرت عليها أزمات المنطقة، التي تفاقمت في السنوات األخيرة، 

وذلك بفضل استراتيجية تتبعها الحكومة تهدف إلى استقطاب أسواق 
جديدة وتنويع إيرادات هذا القطاع الحيوي.

وتقود السياحة قاطرة االقتصاد المحلي المتعطش للنمو، في ظل ركود 
معظم محركات النمو األخرى، التي أثرت على كافة مناحي الحياة 

للمواطنين.
ومنذ سنوات طويلة، يعتمد اقتصاد األردن، البالغ عدد سكانه حوالي 
بالمئة من مساحة   92 نحو  الصحراء  نسمة، وتشكل  9.5 ماليين 
أراضيه، إلى حّد كبير على المداخيل السياحية، التي تشكل ما بين 

12 و13 من إجمالي الناتج المحلي.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

عائدات السياحة وتحويالت المغتربين تنعش االقتصاد األردني


