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االمارات االولى اقليميا في مؤشر التجارة اإللكترونية
تصدرت اإلمارات الدول العربية ودول منطقة غرب آسيا ضمن مؤشر مؤتمر 
مستوى  على  أداء  الدول  ألفضل  )األونكتاد(  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم 
المؤشر  المركز 37 عالميا ضمن  للمستهلك، وحلت في  التجارة اإللكترونية 
هذا العام. وبحسب »األونكتاد« وصلت نسبة األفراد الذين يستخدمون خدمات 
اإلنترنت في االمارات إلى حوالي 99 في المئة، وهي بين أعلى النسب عالميًا. 
 88 إلى  لديهم حساب مصرفي  الذين  15 عاما  األفراد فوق  ووصلت نسبة 

في المئة.
وجاءت سويسرا في المركز األول عالميا ضمن المؤشر هذا العام بدال من 
هذا  وتراجعت  الماضي،  العام  في  المؤشر  صدارة  في  جاءت  التي  هولندا 
األفراد  نسبة  وصلت  األونكتاد  تقديرات  وبحسب  الثانية.  المرتبة  إلى  العام 
المؤشر  ويقيس  المئة.  في   97 الى  سويسرا  في  االنترنت  يستخدمون  الذين 
درجة استعداد الدول للتحول إلى التجارة اإللكترونية والتسوق اإللكتروني الذي 
وصلت قيمته عالميا في 2019 إلى 4.4 تريليون دوالر، بارتفاع وصل معدله 
تقييم كل دولة على أساس أمان  المئة مقابل عام 2018. ويتم  إلى 7 في 

خدمات االنترنت )61 في المئة لإلمارات( وموثوقية البنية التحتية لخدمات 
البريد )64 في المئة لإلمارات( ونسبة مستخدمي االنترنت إلى إجمالي عدد 
عدد  إجمالي  إلى  حساب مصرفي  يملكون  الذين  األشخاص  ونسبة  السكان 

السكان فوق الـ 15 عاما.
وفنلندا  وألمانيا  وبريطانيا  سنغافورة  تلتها  الثالث  المركز  في  الدنمارك  وحلت 
العشرة األولى ضمن  المراكز  ايرلندا والنرويج وهونج كونج -الصين في  ثم 

المؤشر.
وبينت »األونكتاد« ضمن تقرير نتائج المؤشر للعام الجاري ان الجائحة أبرزت 
البنى  وتعزيز  اإللكتروني  التحول  مستوى  على  الخطى  تسريع  إلى  الحاجة 
التحتية الالزمة لذلك، حيث أن الفجوة بين دول العالم على هذا الصعيد ال 
زالت واسعة حتى بين دول مجموعة العشرين، فالفارق بين نسب األشخاص 
الذين يعتمدون التسوق عبر االنترنت جد كبير بين 3 في المئة في الهند على 

87 في المئة في بريطانيا على سبيل المثال.
المصدر )صحيفة الخليج االماراتية، بتصرف(

The UAE topped the Arab countries and the countries of 
the West Asian region in the United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) index of the best 
performing countries in terms of consumer e-commerce, 
and ranked 37th in the world in the index this year. 
According to "UNCTAD", the percentage of individuals 
who use Internet services in the UAE has reached about 
99 percent, which is among the highest in the world. While 
the percentage of individuals over the age of 15 who had a 
bank account was 88 percent.
Switzerland came first in the world in the index this year, 
instead of the Netherlands, which came at the top of the 
index last year, and this year fell to second place. According 
to UNCTAD estimates, 97 percent of individuals use the 
Internet in Switzerland. The index measures the degree of 
willingness of countries to switch to e-commerce, whose 
global value in 2019 reached $4.4 trillion, with an average 
increase of 7 percent compared to 2018. Each country is 
evaluated on the basis of the security of Internet services 

(61 percent for the UAE) and the reliability of the structure. 
The infrastructure of postal services (64 percent for the 
UAE), the ratio of internet users to the total population, 
and the ratio of people who have a bank account to the total 
population over the age of 15.
Denmark ranked third, followed by Singapore, Britain, 
Germany, Finland, then Ireland, Norway and Hong Kong - 
China in the top ten in the index.
UNCTAD indicated in the results report for the current 
year that the pandemic highlighted the need to accelerate 
the pace at the level of electronic transformation and 
strengthen the necessary infrastructure for this, as the gap 
between the countries of the world at this level is still wide 
even among the G20 countries, the difference between the 
percentages of people who rely on online shopping is very 
large, between 3 percent in India and 87 percent in Britain, 
for example.
Source (Al Khaleej Emirates Newspaper, Edited)

The UAE is the 1st in the Region in the e-Commerce Index



أقرت لجنة االستثمارات في المغرب )حكومية(، 
إجمالية  بقيمة  استثمار،  اتفاقية  مشروع   34
 1.26 )يعادل  درهم  مليار   11.3 إلى  تصل 
مليار دوالر(، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التجارة 

والصناعة المغربية.
العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  وترأس 
اجتماعا للجنة االستثمارات، ُخصص للمصادقة 
على 34 مشروع اتفاقية استثمار من شأنها أن 
توفر 9319 فرصة عمل في ظل تزايد معدالت 
كورونا  جائحة  ضوء  على  سيما  وال  البطالة، 

وتأثيرها في شتى القطاعات، وخاصة السياحة.
وتبلغ قيمة االستثمارات في قطاع السياحة والترفيه 
29 في المئة من قيمة االستثمارات، يليه قطاع 
والتعليم  التربية  قطاع  ثم  التحتية،  والبنى  النقل 
والترفيه،  السياحة  قطاع  ويحتل  متفاوتة.  بنسب 
الصدارة من حيث فرص العمل، بإجمالي 1365 
وظيفة، من مجموع الفرص التي من المتوقع أن 

توفرها المشاريع التي تم إقرارها.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

المغرب يستثمر 1.26 مليار دوالر في قطاعات حيوية لمواجهة كورونا

The Investment Committee in Morocco (governmental) 
has approved 34 investment agreements, with a total value 
of 11.3 billion dirhams (equals to $1.26 billion), according 
to the Moroccan Ministry of Trade and Industry.
Prime Minister Saad Eddin El Othmani chaired a meeting 
of the Investments Committee, devoted to approving 
34 investment agreements that would provide 9,319 job 
opportunities in light of the increasing unemployment 
rates, especially in light of the Corona pandemic and its 
impact on various sectors, especially tourism.

The value of investments in the tourism and entertainment 
sector amounts to 29 percent of the value of investments, 
followed by the transport and infrastructure sector, and 
then the education sector in varying proportions. The 
tourism and entertainment sector is at the forefront in terms 
of job opportunities, with a total of 1,365 jobs, out of the 
total opportunities that the approved projects are expected 
to provide.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Morocco Invests $1.26 Billion in Vital Sectors to Fight Corona

ويلث"  وورلد  "نيو  مؤسسة  تقرير  أظهر 
بالثروات،  المتعلقة  الدراسات  في  المتخصصة 
صدارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في قيمة 
بمنطقة  للسكان  المملوكة  الخاصة  الثروات 
الشرق األوسط في العام 2021، بحجم 870 
مليار   542 بقيمة  السعودية  ثم  دوالر،  مليار 
السعودية  في  المليونيرات  عدد  وبلغ  دوالر. 
واإلمارات نحو 123.8 ألف مليونير، يملكون 

ثروات تفوق 1.42 تريليون دوالر.
في  الخاصة  الثروات  إجمالي  التقرير  وقدر 

المنطقة بنحو 4.3 تريليون دوالر، بعدد أثرياء )يملكون مليون دوالر أو أكثر( 
نحو 390 ألفا يعيشون في الشرق األوسط، و18.2 ألف مليونير يملكون 10 
ماليين دوالر أو أكثر، و970 مليونيرا في الشرق األوسط يملكون 100 مليون 
دوالر أو أكثر، بينما بلغ عدد المليارديرات 75 مليارديرًا لديهم أصول صافية 

تبلغ مليار دوالر أو أكثر.

ثروة  بإجمالي  الرابع  المركز  في  تركيا  وجاءت 
مليونير  ألف   31.6 بعدد  دوالر،  مليار   482
بلغ عدد من  بينما  فأكثر،  مليون دوالر  يملكون 
يملكون 10 ماليين دوالر فأكثر 1580 شخصًا، 

و10 مليارديرات.
في  إيران  جاءت  االقتصادية،  مشاكلها  ورغم 
األوسط  الشرق  منطقة  على  الخامس  المركز 
متفوقة على دول مثل الكويت وقطر، بحجم ثروة 
إيران  مليونيرات  عدد  وبلغ  دوالر،  مليار   395
25.8 ألف مليونير، وبلغ عدد من يملكون 10 
ماليين دوالر فأكثر 1040 شخصا، ويوجد بها 4 مليارديرات بحسب التقرير. 
وجاءت قطر في المركز السادس بحجم ثروة 202 مليار دوالر، بعدد 22.5 
مليونير، وبلغ عدد من يملكون 10 ماليين دوالر فأكثر 960 شخصا، وقدر 

التقرير وجود 3 مليارديرات بها.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصرف(

السعودية الثالثة اقليميا في قيمة الثروات الخاصة المملوكة للسكان

The report of the New World Wealth Foundation, which 
specializes in wealth-related studies, showed that the 
United Arab Emirates is at the forefront of the value of 
private wealth owned by the population in the Middle East 
in 2021, with a volume of $870 billion, then Saudi Arabia 
with a value of $542 billion. The number of millionaires in 
Saudi Arabia and the United Arab Emirates reached about 
123.8 thousand millionaires, with wealth exceeding $1.42 
trillion.
The report estimated total private wealth in the region at 
about $4.3 trillion, with the number of rich people (who 
own one million dollars or more) about 390,000 people 
living in the Middle East, 18.2 thousand millionaires 
who own $10 million or more, and 970 millionaires in 
the Middle East owning $100 million or more, while 75 
billionaires have net assets of $1 billion or more.
Turkey came in fourth place with a total wealth of 482 

billion dollars, with 31.6 thousand millionaires who own 
one million dollars or more, while the number of those 
with 10 million dollars or more reached 1580 people and 
10 billionaires.
Despite its economic problems, Iran came in the fifth 
place in the Middle East region, surpassing countries such 
as Kuwait and Qatar, with a wealth of $395 billion, and 
the number of Iranian millionaires reached 25.8 thousand 
millionaires, and the number of those with 10 million 
dollars or more reached 1040, and there are 4 billionaires 
according to the report. Qatar came in sixth place, with a 
wealth of 202 billion dollars, with 22.5 millionaires, and 
the number of those who owned 10 million dollars or more 
was 960 people, whereas the report estimated the presence 
of 3 billionaires.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

KSA is the 3rd in the Region in terms of the Value of Private Wealth Owned by the Population


