
مجلس  رئيس  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  رئيس  نائب  كشف 
الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغيير طرأ 
على نظام التأشيرات السياحية في دولة اإلمارات، لتكون مدة تأشيرة 

السياحة 5 أعوام متعددة االستخدام لكافة الجنسيات.
العام  في  الوزراء  لمجلس  األول  االجتماع  ترؤسه  ذلك خالل  جاء 
جديدة،  لسنة  وخطة  مضت  سنة  إنجازات  فيه  استعرض  الجديد، 
ولفت قائال: نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، وهدفنا ترسيخ 

الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية.
عامًا  سيكون   2020 "عام  أّن  على  راشد  بن  محمد  الشيخ  وشدد 
مختلفًا ألنه عام االستعداد للخمسين، العام الذي نصمم فيه إمارات 

المستقبل".
نقاطها:  أبرز  من  وثيقة  أصدر  قد  راشد  بن  محمد  الشيخ  وكان 
تشكيل "مجلس دبي " لإلشراف على 6 مسارات استراتيجية لمواكبة 

النمو في اإلمارة، هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير 
الحكومي، البنية التحتية، األمن والعدل، والصحة والمعرفة.

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية نمو االقتصاد المغربي 
خالل الفصل األول من سنة 2020 بنسبة 3.3 في المئة، مقابل 

2.5 في المائة خالل الفصل األول 2019.
قطاع  في  نمو  ترقب  إلى  التحسن  هذا  التخطيط  مندوبية  وعزت 
األنشطة الزراعية بنحو 6.8 في المئة، ونمو األنشطة غير الزراعية 
السنة  من  األولى  الثالثة  األشهر  خالل  المائة،  في   2.8 بنحو 
الجديدة. وتوقعت المندوبية أن يحقق االقتصاد الوطني تطورا خالل 
الفصل األول 2020 في ظل ظروف دولية تتسم بتحسن طفيف 
مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تراجع المخاوف من 

حدوث أزمة اقتصادية عالمية، وتقلص الضغوط التجارية بين الصين 
ستعرف  العالمية  التجارية  المبادالت  أن  مبّينة  المتحدة،  والواليات 
انتعاشًا طفيفًا، في حين سيواصل االقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل 
االقتصاد  سيظل  التخطيط  مندوبية  وبحسب  المتوسط.  منحاه  من 
العالمي خاضعًا للضغوط التضخمية المرتبطة بتطور أسعار النفط 
في األسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دوالرًا للبرميل، حيث 

سيناهز معدل التضخم 2 في المائة، على الصعيد العالمي. 
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(
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اإلمارات تقر تأشيرة سياحية لـ 5 أعوام

المغرب يتوقع نموا 3.3 في المئة



احتلت جمهورية مصر العربية المرتبة األولى في عدد الصفقات 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الناشئة  المشاريع  في  االستثمارية 
وإفريقيا خالل عام 2019، فيما احتلت اإلمارات المرتبة األولى 
من حيث قيمة تلك الصفقات، واحتلت السعودية المرتبة الثالثة 
من حيث عدد الصفقات وقيمتها، واستحوذت الدول الثالث على 

%60 من إجمالي عدد الصفقات بالمنطقة.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ماجنيت، حقق عام 2019 رقما 
ناشئة  في شركات  استثمارا   564 بتسجيل  تمثل  قياسيا جديدا 
تلك  قيمة  وبلغت  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

االستثمارات 704 ماليين دوالر.

المئة، في  التقرير زيادة عدد الصفقات بنسبة 31 في  وأظهر 
حين ارتفعت قيمة إجمالي التمويل بنسبة 12 في المئة مقارنة 
التخارج من  استبعاد صفقتي  تم  بعام 2018، وذلك في حال 
شركتي سوق وكريم. ويمّثل العام الماضي بحسب التقرير نهاية 
قوية لعقد كبير لمنظومة الشركات الناشئة، إذ شهد عام 2009 
تمويالت بقيمة 15 مليون دوالر في 5 صفقات، مما يعني أن 
إجمالي التمويل زاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 47 في المئة، 
بينما زادت الصفقات بمعدل سنوي مركب نسبته 60 في المئة 

خالل العقد الماضي.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

ارتفاع قيمة صفقات المشاريع الناشئة في المنطقة العربية


