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كشفت وزارة السياحة التونسية عن بلوغ عدد السياح الوافدين إلى تونس 
منذ بداية السنة الحالية حتى يوم 20 نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، 
8.3 مليون سائح، مسجاًل بذلك زيادة ال تقل عن 14 في المئة، مقارنة 

بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتجاوزت المداخيل المالية المتأتية من القطاع السياحي حدود 5 مليارات 
هائلة  قفزة  بدورها  مليار دوالر(، وقد شهدت   1.6 )نحو  تونسي  دينار 
النقد  المئة، في حين زادت المداخيل من  إذ ارتفعت بنسبة 38.3 في 
األجنبي خالل ذات الفترة، سواء من اليورو وذلك بنسبة 29.6 في المئة، 

أو الدوالر حيث ارتفعت المداخيل بما ال يقل عن 22.3 في المئة.

العربي،  المغرب  بلدان  من  تونس  إلى  القادمين  السياح  عدد  وتجاوز 
خاصة الجزائر وليبيا، نحو نصف الوافدين على الوجهة التونسية، وذلك 
عدد  وقدر  المائة.  في   16.4 قدرها  بزيادة  سائح  مليون   4.1 بنحو 
الجزائريين الوافدين على تونس بنحو 2.5 مليون سائح، إضافة إلى نحو 
1.3 مليون سائح ليبي. وفي السياق ذاته، بلغ عدد السياح األوروبيون 
الوجهة  هذه  وسجلت  سائح.  مليون   2.6 يناهز  ما  وهو  الثلث،  نحو 
السياحية التقليدية والهامة بالنسبة للقطاع السياحي التونسي زيادة بنسبة 

16.2 في المائة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

ارتفاع السياح الوافدين إلى تونس 14 في المئة

عن  الكويتية،  المالية  وزارة  عن  الصادرة  األولية  البيانات  كشفت 
تسجيل عجز بالميزانية قدره 745.5 مليون دينار كويتي )2.4 مليار 
أبريل )نيسان(  الفترة ما بين  الحالي في  المالي  العام  دوالر( خالل 

وحتى أكتوبر )تشرين األول( الماضيين.
)ما  القادمة  األجيال  احتياطي  لصندوق  اإلجبارية  التحويالت  وبعد 
يعادل 10 في المئة من إجمالي اإليرادات(، يرتفع العجز إلى نحو 
تمويل  تم  وقد  دوالر(،  مليارات   6 )نحو  كويتي  دينار  مليار   1.8
العجز بشكل رئيسي من خالل السحب من صندوق االحتياطي العام، 
في ظل عدم إصدار أي أذونات خزانة أو سندات محلية خالل العام 

المالي الحالي، بسبب انتهاء صالحية قانون الدين العام.
من  المائة  في   64.1 نحو  أشهر   7 في  اإليرادات  إجمالي  وشكل 
التي   ،2019-2020 المالي  العام  موازنة  في  التقديرية  اإليرادات 
لتبلغ  للبرميل،  دوالرًا   55 مستوى  عند  النفط  برميل  افترضت سعر 
بارتفاع طفيف عن  نحو 10.1 مليار دينار )33.3 مليار دوالر( 
المتوقع، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي 

في  للبرميل  دوالر   60.5 إلى  أبريل  في  للبرميل  دوالر   71.2 من 
أكتوبر، ومحدودية اإلنتاج الذي بلغ نحو 2.69 مليون برميل يوميًا.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

2.4 مليار دوالر عجز موازنة الكويت 



دعا رئيس جمهورية زامبيا إدجار شاجوا لونجو، الشركات اإلماراتية إلى 
الزامبية،  الشركات  مع  وتجارية  واستثمارية  اقتصادية  شراكات  تأسيس 
الموجودة  اإلمكانات  من  واالستفادة  بينهما  االقتصادي  التعاون  وتعزيز 
لدى الطرفين من أجل مستقبل مزدهر، وتعود بالمنفعة لمجتمعي األعمال 

في البلدين.
تصريحات الرئيس لونجو، جاءت خالل اجتماع جمعه والوفد المرافق له 
مع رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ماجد سيف الغرير، حيث شدد على 
للشركات  الفائدة  تحقق  أن  يمكن  مشتركة  استثمارية  فرصًا  "هناك  أّن 
اإلماراتية والزامبية وفي قطاعات رئيسية ذات االهتمام المشترك، وتشمل 

الزراعة والصناعة الغذائية والسياحة والطاقة المتجددة".

ولفت إلى أن زامبيا تقدم العديد من المزايا للمستثمرين والشركات األجنبية، 
بحكم موقعها االستراتيجي وسهولة الوصول إلى األسواق الواعدة األخرى 

في إفريقيا الجنوبية، وارتفاع الطلب على السلع االستهالكية.
بدوره أشار الغرير إلى "أهمية تعزيز العالقات االستثمارية الثنائية بين 
دبي وزامبيا"، الفتا إلى "التزام غرفة دبي بتوفير كافة التسهيالت الممكنة 
"وجود  إلى  مشيرا  نشاطاتهم"،  تعزيز  على  المستثمرين  تساعد  التي 
رغبٍة بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون االقتصادي والتجاري بما يخدم 

األهداف المشتركة للطرفين".
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

غرفة دبي تبحث مع رئيس زامبيا آفاق التعاون االقتصادي 


