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تراجع عائدات قطاع السياحة التونسي 65 في المئة في 2020
كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع إيرادات قطاع السياحة 65 
في المائة إلى نحو ملياري دينار )746 مليون دوالر(، بينما هبط عدد 
السائحين 78 في المائة خالل 2020، بسبب تأثيرات جائحة فيروس 

»كورونا«.
دينار  ملياري  إلى  السياحة  عائدات  تراجع  المركزي  بيانات  وأظهرت 
عدد  انخفض  حين  في  السابق.  العام  في  دينار  مليار   5.68 مقابل 
السائحين 78 في المائة؛ إذ هجر السياح الغربيون الفنادق والمنتجعات 
بلغ  السياح  قياسيًا من  2019 عددًا  تونس في عام  استقبلت  أن  بعد 

9.5 مليون.
الناتج المحلي  والسياحة قطاع حيوي وتساهم بنسبة 8 في المائة من 
بعد  مشغل  أكبر  وثاني  األجنبية،  للعملة  رئيسي  مصدر  وهي  الخام، 
القطاع الزراعي. وبسبب انهيار صناعة السياحة خالل العام الماضي، 

فقد انكمش االقتصاد التونسي بنسبة 7 في المائة خالل 2020.
االنكماش االقتصادي  الدولي أن يصل  البنك  توقع  الماضي،  والشهر 
في تونس خالل سنة 2020 إلى 9.2 في المائة، مرجحًا ارتفاعًا طفيفًا 
في نسبة النمو خالل العام الحالي 2021 بنسبة 5.8 في المائة، إال 

إن نقاط الضعف الهيكلية الموجودة التي يعاني منها االقتصاد التونسي 
ستؤدي إلى انخفاض في النمو قد يبلغ نحو اثنين في المائة خالل سنة 

.2022
أن  إلى  العالم  أنحاء  في  »كورونا«  وتفشي  السفر  على  القيود  وأدت 
يغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابه ويخسر عشرات اآلالف في القطاع 
القطاع  السياحة عن تسجيل  نقابة  السياق كشفت  وظائفهم. وفي هذا 
السياحي أعلى نسبة بطالة خالل فترة انتشار فيروس »كورونا«، وكان 

من أكثر األنشطة تضررًا من هذه الجائحة.
االقتصاد  إلنقاذ  التوصيات  من  عددًا  الدولي  البنك  قدم  تقريره،  وفي 
التونسي، مثل احتواء حجم كتلة األجور؛ األمر الذي سيمكن من إعادة 
هيكلة المالية العمومية، وتوفير االستثمار العمومي عن طريق تحويل 
المساعدات االجتماعية المقدمة في شكل إعانات إلى تحويالت مباشرة 
تستهدف مستحقيها، ومعالجة المخاطر الضريبية المتأتية من الشركات 

العمومية.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

The Central Bank of Tunisia revealed that the tourism 
sector revenues fell 65 percent to about two billion dinars 
(746 million dollars), while the number of tourists fell 78 
percent during 2020, because of the Corona virus.
Central data showed a decline in tourism revenues to 
2 billion dinars, compared to 5.68 billion dinars in the 
previous year. While the number of tourists decreased by 
78%; Western tourists abandoned hotels and resorts after 
Tunisia welcomed a record 9.5 million tourists in 2019.
Tourism is a vital sector and contributes 8 percent of the 
gross domestic product. It is a major source of foreign 
currency and the second largest operator after the 
agricultural sector. And due to the collapse of the tourism 
industry during the past year, the Tunisian economy 
contracted by 7 percent during 2020.
Last month, the World Bank expected that the economic 
contraction in Tunisia will reach 9.2 percent in 2020, 
expecting a slight increase in the growth rate during the 
current year 2021, at 5.8 percent. However, the existing 

structural weaknesses that the Tunisian economy suffers 
from will lead to a decline in growth that may reach about 
two percent during the year 2022.
The restrictions on travel and the spread of Corona around 
the world have led to most hotels in Tunisia closing their 
doors and tens of thousands in the sector losing their jobs. 
In this context, the Tourism Syndicate revealed that the 
tourism sector recorded the highest unemployment rate 
during the period of the Corona virus, and it was one of the 
activities most affected by this pandemic.
In its report, the World Bank made a number of 
recommendations to save the Tunisian economy, such as 
containing the size of the wage block; Which will enable 
the restructuring of public finances, and the provision of 
public investment by converting social assistance provided 
in the form of subsidies into direct transfers aimed at 
those who deserve it, and addressing tax risks from public 
companies.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Tunisia's Tourism Sector Revenues dropped 65 percent in 2020



وافق مجلس الوزراء السوداني على موازنة العام 2021، والتي ستبقي على دعم القمح 
والكهرباء وغاز الطهي والدواء. لكن على الرغم من اقرار الحكومة للموازنة يجب أن 
تصدر الموافقة النهائية على الميزانية عن اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس 

السيادة االنتقالي.
نوفمبر  في  بالمئة   254 التضخم  بلغ  اقتصادية طاحنة حيث  بأزمة  السودان  ويمر 
تشرين الثاني. وشهد الجنيه السوداني هبوطا حادا العام الماضي إذ تراجع إلى نحو 
لحساب  المستخدم  الرسمي  السعر  أن  حين  في  السوداء.  السوق  في  للدوالر   263

الميزانية هو 55 جنيها سودانيا للدوالر.
وبحسب مجلس الوزراء تشمل الموازنة تشمل معدل تضخم مستهدفا بنهاية 2021 عند 
95 بالمئة. بينما تستهدف الموازنة الجديدة نمو الناتج المحلي اإلجمالي 1.7 بالمئة، 

مع توقعات بعجز يعادل 1.4 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وكان ألغى السودان في 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى 
ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين األساسيتين. ويهدف برنامج لدعم األسر، الذي 
ُوضع تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، إلى تحويل مبالغ نقدية شهرية مباشرة 

إلى ما يصل إلى 80 بالمئة من السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم.
وبين مجلس الوزراء أن 24 بالمئة من الميزانية، بما يعادل 260 مليار جنيه )4.73 
مليار دوالر على أساس سعر الصرف الرسمي(، سُتخصص لذلك البرنامج وألوجه 

الدعم األخرى ولبرامج األمن االجتماعي.
وبحسب الموازنة ستزداد القاعدة الضريبية 60 بالمئة في حين سترتفع إيرادات الذهب، 
مليارا   18 مليار جنيه، من   100 إلى  بقوة  للسودان  الرئيسية  الطبيعية  الموارد  أحد 

في 2020.
الموازنة. حيث من  في  والتعليم  الصحة  لقطاعي  أولوية  االنتقالية  الحكومة  وأعطت 
الميزانية، أو نحو  بالمئة من  المقرر أن يحصل قطاع الرعاية الصحية على تسعة 
100 مليار جنيه. بينما التعليم سيتلقى 12.5 بالمئة منها، أو 137 مليار جنيه، وهي 
الميزانية مخصصات  في  للتعليم  المخصصة  النسبة  فيها  تتجاوز  التي  األولى  المرة 

الدفاع، الذي ومن المقرر أن يحصل بند الدفاع على 12.4 بالمئة من اإلنفاق.
المصدر )موقع CNBC عربي، بتصرف(

مجلس الوزراء السوداني يقر موازنة 2021

The Sudanese cabinet approved the 2021 budget, which will 
keep subsidies on wheat, electricity, cooking gas and medicine. 
However, despite the government’s approval of the budget, the 
final approval of the budget must come from a joint meeting 
between the Council of Ministers and the Transitional Sovereign 
Council.
Sudan is going through a severe economic crisis, with inflation 
reaching 254 percent in November. The Sudanese pound fell 
sharply last year, falling to around 263 per dollar on the black 
market. While the official rate used to calculate the budget is 55 
Sudanese pounds to a dollar.
According to the Council of Ministers, the budget includes a 
target of 95% inflation by the end of 2021. While the new budget 
targets GDP growth of 1.7 percent, with expectations of a deficit 
equivalent to 1.4 percent of GDP.
In 2020, Sudan canceled exorbitant subsidies for gasoline and 
diesel imports, which led to sharp rises in the prices of the two 
basic commodities. The program aims to support families, which 
was put under the supervision of the World Bank and with 

international funding, transfers directly monthly cash amounts 
to up to 80 percent of the population to face the repercussions of 
the subsidy removal.
The cabinet indicated that 24 percent of the budget, equivalent 
to 260 billion pounds (4.73 billion dollars based on the official 
exchange rate), will be allocated to this program and other 
support and social security programs.
According to the budget, the tax base will increase by 60 percent, 
while revenues from gold, one of Sudan's main natural resources, 
will rise strongly to 100 billion pounds, from 18 billion in 2020.
The transitional government has given priority to the health and 
education sectors in the budget. The health care sector is set to 
receive 9 percent of the budget, or about 100 billion pounds. 
While education will receive 12.5 percent of it, or 137 billion 
pounds, which is the first time that the percentage allocated to 
education in the budget exceeds the allocations for defense, 
in which the defense item is set to receive 12.4 percent of the 
spending.
Source (CNBC Arabic website, Edited)

The Sudanese Cabinet approves the 2021 Budget



توّقع البنك الدولي أن يسجل االقتصاد األردني نموا بنسبة 1.8 في المئة خالل العام 
2021، ليرتفع في العام المقبل إلى 2 في المئة. كما توقع البنك في تقرير له حول 
اآلفاق االقتصادية العالمية، أن ينمو النشاط االقتصادي في منطقة الشرق األوسط 
الدائم  الضرر  يعكس  ما  الجاري،  العام  المئة خالل  2.1 في  بنسبة  أفريقيا  وشمال 

الناجم عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ووفقا للبنك الدولي يتوقف التعافي االقتصادي على مدى احتواء الجائحة، واستقرار 
أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة، وافتراض توزيع 

لقاح لفايروس كورونا في النصف الثاني من العام.
في   1.8 إلى  النمو  يتعافى  أن  المتوقع  من  للنفط،  المصدرة  البلدان  إلى  وبالنسبة 
والتخفيف  الطبيعي  الوضع  إلى  النفط  على  الطلب  عودة  من  بدعم  الجاري،  العام 
المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان “أوبك” والدعم على صعيد السياسات والتخفيف 
التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة. وكشف البنك في تقريره عن أنه قد يؤدي 

هبوط أسعار النفط أو حدوث تقلبات شديدة في االسعار أو تمديد خفض إنتاج “أوبك”، 
إلى عرقلة النمو في اقتصادات األسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في 

المنطقة.
كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويالت 
المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وهبوط تدفقات االستثمار 

األجنبي المباشر من تلك البلدان.
وتوقع البنك أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة 4 في المئة عام 2021، بافتراض أن 
التوزيع األولي للقاحات فايروس كورونا سيصبح واسع االنتشار خالل العام الحالي. 
مبينا أن التعافي سيكون ضعيفا على األرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحزم 

لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصالحات لتعزيز االستثمار.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصرف(

البنك الدولي يتوقع نموا 1.8 في المئة لألردن 

The World Bank expects that the Jordanian economy will 
grow by 1.8 percent during the year 2021, to rise next year 
to 2 percent. The bank also expected, in a report on global 
economic prospects, that economic activity in the Middle 
East and North Africa region will grow by 2.1 percent this 
year, reflecting the lasting damage caused by the Corona 
pandemic and the drop in oil prices.
According to the World Bank, economic recovery depends 
on the extent to which the pandemic is contained, the 
stability of oil prices, the non-escalation of geopolitical 
tensions in the region, and the assumption that a vaccine 
for Coronavirus will be distributed in the second half of 
the year.
As for oil-exporting countries, growth is expected to 
recover to 1.8 this year, supported by the return of oil 
demand to normal, the planned mitigation of oil production 
cuts in OPEC countries, policy support and the gradual 

easing of domestic restrictions related to the pandemic. In 
its report, the bank revealed that a drop in oil prices, severe 
price fluctuations, or an extension of OPEC production 
cuts may impede growth in the emerging economies of oil-
exporting markets and developing countries in the region.
The oil-importing countries may also be affected by the 
decline in oil prices, by a decrease in remittances from 
expatriates working in the oil-exporting countries in the 
region, and a decrease in foreign direct investment flows 
from those countries.
The bank expected that the global economy would grow by 
4 percent in 2021, assuming that the initial distribution of 
Corona virus vaccines would become widespread during 
the current year. Indicating that the recovery will likely 
be weak, unless policy makers act decisively to curb the 
pandemic and implement reforms to boost investment.
Source (London-based Arab Newspaper, Edited)

The World Bank Expects 1.8 Percent Growth for Jordan



تقّدم جواز السفر الكويتي مرتبتين إلى المركز 55 عالميًا على مؤشر »هينلي« 
لجوازات السفر األقوى، لجهة حرية التنقل وعدد الوجهات التي يستطيع حامل 
التي يستطيع  الوجهات  إليها دون تأشيرة مسبقة. وزادت عدد  السفر  الجواز 
حامل الجواز الكويتي السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة إلى نحو 96 خالل 
الثاني  مركزه  على  محافظًا   ،2020 وجهة خالل   95 كانت  بعدما   2021

خليجيًا وعربيًا بعد الجواز اإلماراتي.
التأشيرة  من  اإلعفاء  اتفاقيات  من  العديد  اإلمارات  وقعت  المؤشر  وبحسب 
المتبادلة في العام الماضي، وبذلك تقّدمت من المركز 18 إلى 16 عالميًا 
خالل 2021 وزادت عدد الوجهات التي يسمح لحاملها السفر إلى 173 وجهة 
حول العالم من دول تأشيرة مسبقة، ويعتبر ذلك ارتفاعًا مذهاًل على حد وصف 
المؤشر عن موقعها منذ أن بدأ في تتبع الدول عام 2006، عندما احتلت 

االمارات المرتبة 62 مع إمكانية الوصول إلى 35 وجهة فقط.
وجاء الجواز القطري في المركز 56 عالميًا متقدمًا مركزين ليسمح لحامله 
بالسفر إلى 95 وجهة حول العالم من دون تأشيرة، تاله جواز السفر البحريني 
الذي جاء في المركز 64 بـ83 دولة، ومن بعده الجواز العماني بنحو 80 
وجهة، ثم السعودي في المركز 66 عالميًا بـ79 دولة. وجاء الجواز التونسي 
في المرتبة 74 عالميًا بـ71 دولة ثم تشاركت كل من الجزائر واألردن المركز 
بالمرتبة  لبنان  ثم  دولة،   50 بـ   95 المركز  في  ثم مصر  بـ51 وجهة،   92

102 بـ40 دولة.
وعالميًا، تصّدرت اليابان مرة أخرى القائمة، حيث تقدم لحاملي جوازها إمكانية 
الدخول من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 191 وجهة حول العالم، 
تلتها سنغافورة في المركز الثاني، برصيد 190 وجهة، وتتشارك كوريا الجنوبية 

مع ألمانيا في المركز الثالث برصيد 189 وجهة.
بـ188  الرابع  المركز  فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا  وتشاركت كل من 
دولة، تلتها الدنمارك والنمسا في المرتبة الرابعة بـ187 وجهة، ثم في المركز 
واحتلت  بـ186.  وايرلندا  وهولندا  والبرتغال  وفرنسا  السويد  من  كل  السادس 

سويسرا، والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، وبلجيكا، ونيوزيلندا 
المرتبة السابعة مع إمكانية الوصول من دون تأشيرة إلى 185 وجهة، بينما 
جاءت اليونان، ومالطا، والجمهورية التشيكية، وأستراليا بالمرتبة الثامنة، مع 

إمكانية الوصول إلى 184 دولة.
إمكانية  لحامليها  تتيح  والتي  عالميًا،  الجوازات  كأسوأ  اآلخر  الجانب  وعلى 
الوصول إلى أقل من 40 دولة من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول شملت 
كاًل من كوريا الشمالية )39 وجهة(، وليبيا ونيبال )38(، والصومال واليمن 

)33(، وباكستان )32(، وسورية )29(، والعراق )28(، وأفغانستان )26(.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصرف(

جواز السفر االماراتي والكويتي في الصدارة ضمن البلدان العربية

The Kuwaiti passport ranks two places to 55th in the 
world on the "Henley" index of the most powerful 
passports, in terms of freedom of movement and the 
number of destinations that the passport holder can 
go to without a prior visa. The number of destinations 
that a Kuwaiti passport holder can travel to without a 
prior visa has increased to about 96 in 2021, after it 
was 95 destinations in 2020, maintaining its second 
position in the Gulf and Arab countries after the UAE 
passport.
According to the index, the UAE signed several 
reciprocal visa-exemption agreements last year, thus 
advancing from 18th to 16th place globally during 
2021 and increasing the number of destinations that 
are allowed to travel to 173 destinations around the 
world from pre-visa countries, this is considered an 
astonishing rise, according to the description of the 
index, on its position since it began tracking countries 
in 2006, when the UAE ranked 62nd with access to 
only 35 destinations.
The Qatari passport came in the 56th position 
globally, ahead of two places to allow its holder to 
travel to 95 destinations around the world without a 
visa, followed by the Bahraini passport, which came 
in the 64th position in 83 countries, and after it the 
Omani passport with about 80 destinations, then the 
Saudi passport in the 66th place in the world in 79 
countries. The Tunisian passport ranked 74th in the 

world with 71 countries, then Algeria and Jordan 
shared the 92nd position with 51 destinations, then 
Egypt ranked 95th with 50 countries, then Lebanon 
ranked 102nd with 40 countries.
Globally, Japan topped the list once again, offering 
its passport holders visa-free or visa-free entry upon 
arrival at 191 destinations around the world, followed 
by Singapore in second place, with 190 destinations, 
and South Korea shares with Germany in third place 
with 189 destinations.
Finland, Italy, Luxembourg and Spain shared fourth 
place with 188 countries, followed by Denmark and 
Austria in fourth place with 187 destinations, and 
Sweden, France, Portugal, Netherlands and Ireland 
ranked sixth with 186. Switzerland, the United States, 
the United Kingdom, Norway, Belgium and New 
Zealand were ranked seventh, with visa-free access 
to 185 destinations, while Greece, Malta, the Czech 
Republic and Australia ranked eighth, with access to 
184 countries.
On the other hand, as the worst passports in the 
world, which gives holders access to less than 40 
countries without a visa or visa on arrival, it includes 
North Korea (39 destinations), Libya and Nepal (38), 
Somalia and Yemen (33), and Pakistan (32) Syria 
(29), Iraq (28), and Afghanistan (26).
Source (Al-Rai Kuwaiti newspaper, Edited)

The UAE and Kuwaiti Passports are at the Forefront of the Arab Countries


