
 204.79 وبلغت  التوالي،  على   35 الـ  للشهر  األجنبي،  قطر  احتياطي  ارتفع 
مليارات ريال )56.2 مليار دوالر(،  بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، 
وبنسبة 2.69 في المئة أي بزيادة نحو 5.3 مليارات ريال وبنسبة2.7 في المئة 

عما كانت عليه بنهاية يناير/كانون الثاني 2020.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي ارتفعت االحتياطات الرسمية لدى المصرف 
مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى مستوى 148.67 مليار ريال أو 
)40.78 مليار دوالر(. وكان ذلك محصلة الرتفاع األرصدة لدى البنوك األجنبية 
بنحو 4.21 مليارات ريال إلى 48.50 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات 
واألذونات بنحو 4.18 مليارات ريال إلى مستوى 85.61 مليار ريال، واستقرار 
السحب  ودائع حقوق  واستقرار  ريال،  مليار   12.57 عند  الذهب  قيمة مخزون 
الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.98 مليار 

ريال بدون تغير عن شهر ديسمبر/ كانون األول الماضي.
ورفقا للبيانات فقد بلغت قيمة ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى 
صندوق النقد الدولي، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 1.98 مليار ريال، 
وبنمو 4.76 في المئة عن مستواها بذات الفترة من العام الفائت البالغ 1.89 

مليار ريال.
الخاصة،  السحب  حقوق  ودائع  من  كاًل  الرسمية،  االحتياطات  إجمالي  ويشمل 
الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب 
الرسمية  االحتياطيات  إلى  ويضاف  والذهب،  األجنبية،  البنوك  لدى  األرصدة 
موجودات سائلة أخرى بالعملة األجنبية بحيث يشكل االثنان االحتياطيات الدولية 

الكلية.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(
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ارتفاع احتياطي قطر األجنبي 2.7 في المئة

Qatar's foreign reserves increased for the 35th consecutive month, and 
reached 204.79 billion riyals (56.2 billion dollars), by the end of last 
January, and by 2.69 percent, an increase of about 5.3 billion riyals and 
2.7 percent from what it was at the end of January 2020.
According to data from the Qatar Central Bank, official reserves at the 
bank rose at the end of last January, to the level of 148.67 billion riyals 
(or $40.78 billion). This was the result of an increase in the balances of 
foreign banks by 4.21 billion riyals to 48.50 billion riyals, a decrease in 
the balance of bonds and bills by 4.18 billion riyals to a level of 85.61 
billion riyals, the stability of the value of gold stocks at 12.57 billion 
riyals, and the stability of deposits of special drawing rights with the 
share of the State of Qatar in the IMF is at 1.98 billion riyals, unchanged 

from last December.
According to the data, the value of SDR deposits and the state’s share 
in the International Monetary Fund reached 1.98 billion riyals at the end 
of last January, with a growth of 4.76 percent over its level in the same 
period last year of 1.89 billion riyals.
The total official reserves include the special drawing rights deposits, 
the quota with the International Monetary Fund, foreign treasury bonds 
and bills, in addition to balances with foreign banks, and gold, and other 
liquid assets in foreign currency are added to official reserves, so that 
the two constitute the total international reserves.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Qatar’s Foreign Reserves Rose by 2.7 percent



سجل حجم المشاريع االستثمارية المستفيدة من قانون هيئة االستثمار في االردن 
خالل عام 2020 نموا بنسبة 26.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2019، 

حيث بلغ عددها 376 مشروعا استثماريا خلقت نحو 24 ألف فرصة عمل. 
وبلغ حجم المشاريع االستثمارية التي استفادت من القانون خالل العام المنصرم 
618 مليون دينار أردني )865 مليون دوالر( مقابل 489 مليون دينار أردني 
)685 مليون دوالر( في عام 2019. أما بشأن توزيع االستثمارات المستفيدة من 
القانون على القطاعات المختلفة، فقد حصدت الصناعة النصيب األكبر وبلغت 
نسبة االستثمار فيها نحو 65.3 في المئة من إجمالي االستثمارات المسجلة، وفي 
الزراعة   المئة، وفي  18.1 في  نسبة  بلغت  الطبية  المستشفيات والمراكز  قطاع 
نسبة 7 في المئة، وتكنولوجيا المعلومات نسبة 5.2 في المئة، والسياحة نسبة 

4.1 في المئة، واإلنتاج الفني  نسبة 0.2 في المئة.
إلى أن حجم االستثمار  بالوكالة فريدون حرتوقة،  وأشار رئيس هيئة االستثمار 
المحلي بلغ في عام 2020 ما نسبته 91.67 في المئة وبحجم استثمار يصل 
إلى 567 مليون دينار أردني، بينما بلغت نسبة حجم االستثمار األجنبي 8.33 

في المئة بحجم استثمار 51 مليون دينار أردني.
وأوضح حرتوقة، أنه على الرغم من تأثير جائحة كورونا على أغلب اقتصادات 
العالم إال أن ارتفاع االستثمارات الكلية المستفيدة من قانون االستثمار لعام 2020 
يعكس عمق ثقة المستثمرين في بيئة االستثمار في األردن، الفتا إلى أن األردن 

يملك مقومات استثمارية جاذبة لالستثمار والمستثمرين.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

نمو حجم المشاريع االستثمارية في االردن 26.4 في المئة

The volume of investment projects benefiting from the 
Investment Authority Law in Jordan recorded a growth of 26.4 
percent during the year 2020 compared to the same period in 
2019, as the number reached 376 investment projects that created 
about 24,000 job opportunities.
The volume of investment projects that benefited from the 
law during the past year amounted to 618 million Jordanian 
dinars (865 million dollars) compared to 489 million Jordanian 
dinars (685 million dollars) in 2019. As for the distribution of 
investments benefiting from the law among different sectors, the 
industry reaped the largest share. The rate of investment in it was 
about 65.3% of the total registered investments, in the hospital 
and medical centers sector it was 18.1%, in agriculture it was 
7%, information technology was 5.2%, tourism was 4.1%, and 

technical production was 0.2%.
The Acting Investment Commission Chairman, Fereidoun 
Hartouga, indicated that the volume of domestic investment in 
2020 reached 91.67 percent, with an investment volume of 567 
million Jordanian dinars, while the foreign investment volume 
reached 8.33 percent, with an investment of 51 million Jordanian 
dinars.
Hartouga explained that despite the impact of the Corona 
pandemic on most of the world's economies, the increase in 
total investments benefiting from the investment law for the year 
2020 reflects the depth of investor confidence in the investment 
environment in Jordan, pointing out that Jordan has investment 
potentials that attract investment and investors.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Growth of Investment Projects’ Volume in Jordan by 26.4%



اوضح وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، أن حظوظ تونس تبقى قائمة إلنقاذ 
الموسم السياحي هذا العام بعد إعالن السلطات الصحية عن خطة لتوفير اللقاحات 

المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوباء خلق بدائل سياحية جديدة.
فحسب،  التونسية  وليس  العالمية  السياحة  على  كبير  تأثير  "للجائحة  أن  واعتبر 
حيث بلغت خسائر إيرادات السياحة دوليًا نحو 730 مليار دوالر، كما تراجع عدد 
السياح في العالم أكثر من %70، وهي تقريبا نفس األرقام المسجلة في تونس 
وفي أغلب الوجهات السياحية. وفي تونس، شهدنا خالل عام 2020 تراجعًا حادًا 
في المؤشرات السياحية، بسبب تفشي كورونا في العالم، وسجلنا انخفاضا في عدد 
نسبة  تراجعت  وكذلك   64.5% بنحو  العائدات  وتراجعت   78% بنسبة  الوافدين 
هناك فرصة  أزمة  في كل  لكن   ،80% الزائرون  يقضيها  التي  السياحية  الليالي 

جديد  منوال  بناء  إعادة  عبر  تحقيقه  إلى  نسعى  ما  وهذا  والتطوير،  لإلصالح 
للسياحة التونسية".

وأكد أنه "بالرغم من جائحة كورونا، ال تزال ثقة المستثمرين األجانب والتونسيين في 
قطاع السياحة موجودة. فقد سجلنا في 2020، رقما قياسيا في نوايا االستثمار في 
القطاع ليبلغ مليار دينار )750 مليون دوالر( وهو أكثر بمرتين من نوايا االستثمار 
المسجلة في 2019، مما يؤكد أهمية القطاع السياحي في دفع التنمية وإحداث 
المشاريع وخلق مواطن الشغل، كما يعكس الصورة الجيدة لتونس بالخارج، وهو ما 

شجع العديد من العالمات الكبرى والعالمية إلقامة منتجعات سياحية في تونس".
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

تراجع حاد للمؤشرات السياحية التونسية في 2020

Tunisian Tourism Minister Habib Ammar explained that 
Tunisia's fortunes remain in place to save the tourist season this 
year after the health authorities announced a plan to provide anti-
Coronavirus vaccines, indicating that the epidemic had created 
new tourism alternatives.
He also considered that "the pandemic has a major impact on 
global tourism, not just Tunisia, as the losses of international 
tourism revenues amounted to about 730 billion dollars, and the 
number of tourists in the world has decreased by more than 70%, 
which are almost the same numbers recorded in Tunisia and in 
most tourist destinations." During the year 2020 we witnessed 
a sharp decline in tourism indicators, due to the outbreak of 
Corona in the world, and we recorded a decrease in the number 
of arrivals by 78% and revenues decreased by 64.5% as well as 
the percentage of tourist nights spent by visitors decreased by 

80%, but in every crisis there is an opportunity for reform and 
development, and this what we seek to achieve by rebuilding a 
new pattern of Tunisian tourism."
Ammar stressed that "despite the Corona pandemic, the confidence 
of foreign and Tunisian investors in the tourism sector is still 
there. In 2020, we recorded a record of investment intentions 
in the sector, reaching one billion dinars (750 million dollars), 
which is twice as much as the investment intentions recorded 
in 2019, which affirms the importance of the tourism sector in 
promoting development, generating projects and creating jobs, 
and it also reflects the good image of Tunisia abroad, which has 
encouraged many major and international brands to establish 
tourist resorts in Tunisia.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

A Sharp Decline in Tunisian Tourism Indicators in 2020



كشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا( في 
العام  خالل  لبنان  في  الخاص  القطاع  مبيعات  تراجع  عن  حديثة،  دراسة 
الماضي بنسبة 45 في المئة بمقارنة سنوية، مع تسريح 23 في المئة من 

القوى العاملة في القطاع.
وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان “القطاع الخاص النظامي في لبنان عام 
2020 والواقع المرير” ضمن دراسات لتقييم أثر الجائحة، ُتعدها اإلسكوا لدعم 
الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار األزمة الصحية. ومنذ 
التي  في مؤشراته  في هبوط مستمر  اللبناني  االقتصاد  2019 دخل  أواخر 
تفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة، وكارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 

الماضي، وتفشي فايروس كورونا.
وبحسب الدراسة فقد انكمش االقتصاد اللبناني بنسبة 20 في المئة في العام 
الخاص، ما شكل  القطاع  إثر تراجع نشاط  السابق  بالعام  الماضي، مقارنة 
الدولة،  لخزينة  الضريبية  ولإليرادات  اإلجمالي  المحلي  للناتج  قاسية  ضربة 

التي انخفضت بحوالي 17 في المئة. وتوقعت الدراسة أن يتفاقم االنكماش 
خالل هذا العام ما لم يوزع لقاح كوفيد – 19 في الوقت المناسب، وما لم تنفذ 

اإلصالحات السياسية واالقتصادية الالزمة.
كامل في  بدوام  العاملة  اليد  الطلب على  انخفاض  إلى  تفشي كورونا  وأدى 
المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل فيها القسم األكبر من الفئات 
والمطاعم  والفنادق  البناء  قطاعات  في  وخاصة  للمخاطر،  المعرضة  الفقيرة 
والصناعة التحويلية، كما كانت النساء أكثر من تكبد الخسائر من الوظائف.

“لبنان مطالب بوضع خطة  التنفيذية لإلسكوا روال دشتي إن  وقالت األمينة 
البطالة  من  للحّد  والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر  المتناهية  للمؤسسات  إنقاذ 
الرسمي  الخاص  القطاع  شركات  دعم  خالل  من  وذلك  االستثمار،  ودعم 

بتأجيل سداد الديون واإلعفاء الضريبي”.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصرف(

تراجع مبيعات القطاع الخاص اللبناني 45 في المئة

The United Nations Economic and Social Commission for 
Western Asia (ESCWA) revealed in a recent study, that sales of 
the private sector in Lebanon declined during the past year by 
45 percent, compared to an annual rate, with 23 percent of the 
workforce in the sector being laid off.
This study, entitled “The Formal Private Sector in Lebanon 
in 2020 and the Bitter Reality,” is part of studies to assess the 
impact of the pandemic, which ESCWA is preparing to support 
Arab countries in their joint efforts to mitigate the effects of 
the health crisis. Since late 2019, the Lebanese economy has 
entered into a continuous decline in its indicators, which have 
been exacerbated by the collapse of the exchange rate of the lira, 
the disaster of the Beirut Port explosion last August, and the 
outbreak of the Coronavirus.
According to the study, the Lebanese economy shrank by 20 
percent last year, compared to the previous year, following the 
decline in private sector activity, which dealt a severe blow to the 

gross domestic product and the tax revenues of the state treasury, 
which decreased by about 17 percent. The study expects that the 
contraction will worsen during this year unless the Covid-19 
vaccine is distributed in a timely manner, and unless the necessary 
political and economic reforms are implemented.
The Corona outbreak has led to a decrease in the demand for 
full-time labor in small and micro-enterprises in which the bulk 
of the vulnerable groups work, especially in the construction, 
hotels, restaurants and manufacturing sectors, and women have 
also suffered more job losses.
ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said, "Lebanon is 
required to put in place a rescue plan for micro, small and medium 
enterprises, to reduce unemployment and support investment, by 
supporting formal private sector companies to postpone debt 
repayment and tax exemption."
Source (London-based Arab Newspaper, Edited)

Sales of Lebanese Private Sector Decreased by 45%


