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هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى الفيروسات التاجية ) (COVID‐19فيروس كورونا المستجد ...... عن التقرير
" رسسـا"، والتي تصيب الجهاز التنفسي، وتتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد خطورة مثل "كورونا"
.في ظل اكتشاف لقاحات جديدة، "ميرس"و

روس عالميا ومحليا؛ لما لهذا الفي إحصاءات انتشار الفيروس ورصدها وفي ظل انتشار الفيروس حول العالم، وأهمية متابعة
م اتخاذ من تأثيرات سلبية على االقتصاد العالمي بشكل عام واالقتصاد المصري بشكل خاص، فقد قام مركز المعلومات ودع

، ويتنـاول القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بإعداد تقرير معلوماتي لتحليل الوضع الحالي لفيروس كورونا عالميا ومحليا
.يهذا التقرير تحليلًا إلحصاءات تفشي فيروس كورونا من حيث عدد اإلصابات والوفيات على المستوى المحلي والعالم



 

عن المركز
عـدة تحـوُّالت، ليُواكـب  -١٩٨٥منذ نشأته عام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثـم ) ١٩٩٩-١٩٨٥(التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص في مرحلته األولى 
نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته، ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكـر) ١٩٩٩(كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام 

(Think Tank)ركز ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون الم. تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية
ل مـع هو األكثر تميزًا في مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواص

مـة المواطن المصري الذي يُعد غاية التنمية وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العا
م اتخاذ وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودع. وتعزيز كفاءة جهود التنمية وفعاليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة

ضل وحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار إلى أن يكون أحد أف. القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعمًا لكل متخذي القرار
وقد واكب ذلك اعتراف إقليمي ودولـي بـدوره . على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي  (Think Tank)مؤسسات الفكر 

 Think Tanks and Civilبرنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنيـة "الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جليا في نتائج 

Societies Program, TTCSP ؛ حيث تم اختيـار مركـز ٢٠٢١التي تم اإلعالن عنها في فبراير " بجامعة بنسلفانيا األمريكية
:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة( ٢٠٢٠لعام " ١٩-كوفيد"مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة  ٢٠ضمن أفضل •
مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد قام بتطويره خالل عـام  ٦٤من بين  ٢١في المرتبة الـ •

.، أخذًا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠
.٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  ١٠١من إجمالي  ١٤في المرتبة الـ •
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ماليين إصابة جديدة

٣٫٩

      األسـبوعالمستجد في مصر ارتفاعًا خالل " كورونا"شهد عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
حالـة إصـابة  ٢٧٩٢، مسجلًا )على أساس أسبوعي(٪ ٣٦٫٩بنسبة  ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(

.جديدة

نسبة التعافي في مصر مـن 
إصابة  حالة ألف ٢٩٢٫٥ إجمالي

.٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم 

نسبة الوفيات من إجمالي عدد 
المصابين في مصر حتى يـوم        

.٢٠٢١سبتمبر  ١١

٨,٥ ٨٤٫١

 في ٪١.٩ منهم ،"١٩-كوفيد" لقاح من األقل على واحدة جرعة تلقوا العالم سكان من ٪٤٢.٠
.٢٠٢١ سبتمبر ١١ يوم حتى وذلك الدخل، منخفضة الدول

 المستجد عالميـا" كورونا"جاء عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 
٪ مقارنـة ١٢٫٧منخفضًا بنسـبة  ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(األسبوع خالل 

رة باألسبوع السابق له، كما انخفض عدد الوفيات الجديدة خالل الفتـ
.٪٧٫٣نفسها بنسبة 

"  كورونا"في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس  انخفاضًا ٢٠٢١سبتمبر  ١١شهد األسبوع المنتهي في 
محليا وارتفاعهاعالميا، المستجد 



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



٪ ٪

٤ ٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة 



  ٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم 

٦,٢٠١
مليون متعافٍ

٢٢٥,١
مليون حالة إصابة

٤٫٦
ماليين حالة وفاة

إجمالي عدد اإلصابات 
على مستوى العالم

إجمالي عدد المتعافين على 
مستوى العالم

إجمالي عدد الوفيات علـى 
مستوى العالم

٢٠٢١سبتمبر ) ١١– ٥(المناطق التي أبلغت عن حاالت إصابة لكل مليون نسمة خالل األسبوع 

Source: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ا حتى يوم " كورونا"موقف انتشار فيروس  ٢٠٢١سبتمبر  ١١المستجد عالمي

٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة ٥
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Source: https://www,worldometers,info/coronavirus/worldwide-graphs/

  المياتطور إجمالي حاالت اإلصابة بالفيروس ع
٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم حتى 

  عالمياتطور إجمالي حاالت الوفاة 
٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم حتى 

  ياعالمتطور إجمالي حاالت التعافي 
٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم حتى 

)تعافٍحالة (

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

)حالة إصابة(

ا حتى يوم " كورونا"موقف انتشار فيروس  ٢٠٢١سبتمبر  ١١المستجد عالمي

.ماليين حالة ٤٫٦ي وفِّمليون حالة، بينما تُ ٢٠١٫٦، تم تعافي ٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم 
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)حالة إصابة جديدة(
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مقارنة باألسبوع  ٪١٢٫٧بنسبة انخفاضًا  ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(شهد عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 
ألف حالـة  ٦٢٫٥ سجللي، ٪٧٫٣بنسبة  الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسهاكما انخفض عدد السابق له، 

. ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(وفاة خالل األسبوع 

Source: https://covid19,who,int/

ـــــا خـــــالل األســـــبوع                " كورونـــــا"موقـــــف انتشـــــار فيـــــروس  المســـــتجد عالمي
٢٠٢١سبتمبر ) ١١-٥(

٣٫٩
إجمالي عدد اإلصابات الجديدة على مستوى العالم
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،"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة وفاة جديدة(

ا عالميتطور عدد الوفيات الجديدة األسبوعية 
  ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(حتى األسبوع 
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 ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

ماليين إصابة جديدة  ٣٫٩: الحاالت المؤكدة
٪١٢٫٧-: التغير األسبوعي

حالة وفاة جديدة ألف ٦٢٫٥: الحاالت المؤكدة
٪ ٧٫٣-: التغير األسبوعي

اإلصابات الجديدة األسبوعية عالمياتطور عدد 
  ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(حتى األسبوع 

٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة ٧



استمرار تركُّز أغلب حاالت اإلصـابة بفيـروس 
م  المستجد على مستوى العالم حتى يو" كورونا"
في منطقة األمـريكتين، وذلـك  ٢٠٢١سبتمبر  ١١

٪ من إجمـالي اإلصـابات ٣٩بنسبة بلغت نحو 
.٪٣٠العالمية، تليهما أوروبا بنسبة 

حتى  المستجد على مستوى مناطق العالم" كورونا"موقف انتشار فيروس 
  ٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم 

أوروبااألمريكتان
ةالمستجد من إجمالي اإلصابات العالمي" كورونا"نسبة حاالت اإلصابة بفيروس  ٣٠٪٣٩

وس على التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالفير
٢٠٢١سبتمبر  ١١مستوى المناطق حتى يوم 

٣٩

٣٠
١٩

٧
٣

٣ األمريكتان
أوروبا
جنوب شرق آسيا
شرق البحر المتوسط
إفريقيا
غرب المحيط الهادئ

Source: https://covid19,who,int/

مجلس الوزراء
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لميةالمستجد من إجمالي الوفيات العا" كورونا"نسبة حاالت الوفاة بفيروس 

أوروبااألمريكتان ٢٨٪٤٦٪
س على التوزيع النسبي لحاالت الوفاة بالفيرو

٢٠٢١سبتمبر  ١١مستوى المناطق حتى يوم  حيث  ما زالت األمريكتان تحتالن النصيب األكبر من
إجمالي عدد الوفيات بالفيروس علـى مسـتوى 

بنسبة بلغت نحو  ،٢٠٢١سبتمبر  ١١العالم حتى يوم 
.٪٢٨تليهما أوروبا بنسبة ٪، ٤٦

Source: https://covid19,who,int/
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٪

٨ ٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة 
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يننسبة المتعافين إلجمالي المصاب

(ألف حالة وفاة)

Source: Worldometers

٢٠٢١سبتمبر  ١١إجمالي عدد حاالت الوفاة حتى يوم 

ابيننسبة الوفيات إلجمالي المص
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  ٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم 

دولأعلى

من حيث عدد اإلصابات، وحاالت التعافي، والوفيات
  ٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم 

١٠

Source: Worldometers

٢٠٢١سبتمبر  ١١إجمالي عدد حاالت التعافي حتى يوم 

)مليون حالة إصابة(

Source: Worldometers

٢٠٢١سبتمبر  ١١إجمالي عدد اإلصابات حتى يوم 
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   ٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم " كورونا"موقف انتشار لقاح فيروس 

Source: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم " ١٩-كوفيد"نسبة األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح 

أعلى 

٥ 
دول 

الصين

إندونيسيا

الواليات 

المتحدة 

األمريكية

تلقوا جرعة واحدة على األقل مـن لقـاح ٪ من سكان العالم ٤٢٫٠•
".١٩-كوفيد"

سبتمبر  ١١على مستوى العالم حتى يوم مليارات جرعة  ٥٫٧تم إعطاء •
.مليون جرعة يوميًا ٣١٫٠، بمعدل ٢٠٢١

في مقدمة الدول التي تلقى األشـخاص بهـا لقـاح    الصينتأتي •
).مليار شخص ٢٫١" (١٩-كوفيد"

جرعـة الدول منخفضة الدخل فقط من األشخاص في ٪ ١٫٩ تلقى•
.واحدة من اللقاح على األقل

٥٫٧
العالممستوى  على تم حصولهم على اللقاحالذين  إجمالي عدد األشخاص

مليارات شخص

البرازيل

الهند

١٠ ٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة 
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اليابان
إيطاليا
فرنسا
روسيا
ألمانيا

إسبانيا
الصين

كندا
أستراليا

الواليات المتحدة األمريكية
المملكة المتحدة

المكسيك
البرزايل

أوافق بشدة

أوافق 

ال أعرف
ال أوافق

ال أوافق بشدة

" ١٩-كوفيــــد"يعتــــزم معظــــم البــــالغين الــــذين تــــم تطعــــيمهم ضــــد جائحــــة 
الحصول على جرعة معززة من اللقاح

*في حال توافرها" ١٩-كوفيد"من لقاح مدى الحصول على جرعة معززة 

Source: Ipsos, What Worries the World, August 2021.  

)٪(

عامًـا، ) ٧٤ – ١٦(على عينة من األفراد البالغين في الفئة العمرية  ٢٠٢١أغسطس  ٣٠ – ٢٦تم تنفيذه من خالل اإلنترنت، وذلك خالل الفترة من " إبسوس"استطالع رأي صادر عن مؤسسة  @ .دولة على مستوى العالم ١٣في فردًا  ٥٩٧٧بلغت 

من الكبرى األغلبية موافقة إلى ،٢٠٢١ أغسطس في "إبسوس" مؤسسة عن صادر رأي استطالع أشار 
  لقاح من معززة جرعة على الحصول على "١٩-كوفيد" جائحة ضد بالكامل تطعيمهم تم الذين البالغين

.توافرها حال في "١٩-كوفيد"
،على موافقتهم عن فيها البالغون المواطنون أعلن التي الدول مقدمة في البرازيل جاءت وقد هذا 

 وذلك الدول، كأقل روسيا جاءت حين في ،٪٩٦ بنسبة "١٩-كوفيد" لقاح من معززة جرعة على الحصول
.٪٦٢ بنسبة

،لقاح من معززة جرعات إلى الحاجة أن االستطالع شملهم الذين المواطنين معظم ويتوقع هذا  
 التداعيات من المواطنين صحة على للحفاظ األقل على سنوي بشكل مطلوبة ستكون "١٩-كوفيد"

.للجائحة الصحية



٤٩١

٦٥٠

٢٠٢٠ ٢٠٢١

مستوى على  األسر نصف من أقل فإن ،٢٠٢١ سبتمبر ٨ في العالمي االقتصادي المنتدى عن الصادر للتقرير وفقًا 
 اتخدم على يحصلون ال شخص ملياري عن يقل ال ما أن إلى باإلضافة هذا باإلنترنت، اتصال لديها ليس العالم

 مليون ٢٦٠ من وأكثر مصرفية، حسابات لديهم ليس بالغ شخص مليار ١.٧ نحو هناك يزال وال الصحية، الرعاية
 لسد الملحة الحاجة تزداد الخدمات، تلك رقمنة سرعة زيادة ومع ،التعليم على الحصول يمكنهم ال طفل

 خوترسي االقتصادي النمو معدل لزيادة الخدمات هذه على األفراد جميع حصول إمكانية وضمان الرقمية الفجوة
  .االجتماعية العدالة مبدأ
تعمل التي تلك وخاصة ،الرقمي الشمول مشروعات في االستثمار  أهمية عن "١٩-كوفيد" جائحة كشفت وقد 

 فإن ،حةالجائ  انتشار أثناء بأنه اليونسكو منظمة أفادت حيث الرقمية، المهارات وزيادة الرقمي التعليم تطوير على
 يتوافر ال ٪٤٠ نحو أن كما آلي، حاسب أجهزة لديهم يكن لم العالم مستوى على متعلم مليون ٨٣٠ من يقرب ما

.المنازل في باإلنترنت االتصال إمكانية لديهم
واالجتماعية الخضراء السندات على المستثمرين طلب تزايد األخيرة، السنوات في أنه بالذكر والجدير 

 عتوارتف الشركات، وحوكمة واالجتماعية البيئية الحوكمة مجال في استثماراتهم نطاق لتوسيع والمستدامة
 وتتوقع ،٢٠٢٠ عام في دوالر مليار ٤٩١ نحو قيمتها لتسجل المستدامة، االجتماعية الخضراء السندات إصدارات

  .٢٠٢١ عام في دوالر مليار ٦٥٠ إلى لتصل ٪٣٢ بنسبة ترتفع أن موديز وكالة

حـو نإصدارات السندات الخضراء االجتماعيـة المسـتدامة، لتسـجل  ارتفاع
٢٠٢٠مليار دوالر في عام  ٤٩١

قيمة السندات الخضراء االجتماعية المستدامة المُصدَرة على 
  ٢٠٢١و ٢٠٢٠مستوى العالم خالل عامي 

)مليار دوالر(

، ٢٠٢١المنتدى االقتصادي العالمي، سبتمبر : المصدر

١٢ ٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة 
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تيجـة العـالمي نارتفاع الخسائر المتوقعـة فـي قيمـة النـاتج المحلـي اإلجمـالي 
"١٩-كوفيد"تباطؤ عمليات التلقيح ضد جائحة 

، ٢٠٢١، سبتمبر اإليكونومست: المصدر

عمليات في التباطؤ يؤدي أن المتوقع من ،٢٠٢١ سبتمبر في الصادر "اإليكونومست" لصحيفة لتقرير وفقا 
 دوالر تريليون )٢.٣( بنحو تُقدر العالمي اإلجمالي المحلي الناتج في خسائر تكبد إلى العالمية التلقيح

 اإليرادات وتراجع االجتماعي، التباعد إجراءات الدول من عديد فرض نتيجة ؛)٢٠٢٥ – ٢٠٢٢( الفترة خالل
.الخسائر هذه ثلثي الصاعدة االقتصادات ذات الدول تكبد مع األعمال، حركة وتعطل السياحية،

،١.٧( بنحو تقدر خسائر تتكبد أن المتوقع من حيث ؛تضرًرا األكثر هي آسيا تكون أن المتوقع ومن هذا( 
 لناتجا من نسبتها حيث من الخسائر تلك قيمة في األولى المرتبة إفريقيا ستحتل كما دوالر، تريليون
.العالمي اإلجمالي المحلي

ذات الدول في المواطنين من )٪٦٠( نحو تلقى ،٢٠٢١ أغسطس شهر آخر حتى أنه إلى التقرير وأشار 
 في المواطنين من فقط )٪١( نحو تلقى المقابل، وفي اللقاح، من األقل على واحدة جرعة المرتفع الدخل

.اللقاح من األقل على واحدة جرعة المنخفض الدخل ذات الدول

٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة ١٣
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تطعيم توقعات الخسائر في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بسبب تباطؤ حمالت ال
)٢٠٢٥ - ٢٠٢٢(خالل الفترة 

٢٠٢٥

٢٠٢٤

٢٠٢٣

٢٠٢٢

آسيا والمحيط الهادئ إفريقياالشرق األوسط وشمال  جنوب الصحراء الكبرىفريقيا إ أوروبا الشرقية أمريكا الالتينية

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠

)مليار دوالر(



" كورونـــا"فيـــروس مـــن  ظهـــور ســـاللة دلتـــا شـــهدتبعـــض الـــدول التـــي 
٢٠٢١سبتمبر ) ١١-٥( المستجد خالل األسبوع

تركياتطور عدد اإلصابات األسبوعية في 

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

".  مليون"إلى الوحدة " M"، و"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة إصابة(

  /https://covid19,who,intمنظمة الصحة العالمية، : المصدر

ة سنغافورتطور عدد اإلصابات األسبوعية في 

)حالة إصابة(

0

200k

0

٢٠٢١ سبتمبر) ١١-٥(خالل األسبوع ألف إصابة  ١٥٨٫٢
عن األسبوع السابق٪ ١٠٧٫٩مرتفعًا بنسبة عن األسبوع السابق٪ ٦٫١مرتفعًا بنسبة 

٢٠٢١ سبتمبر) ١١-٥(خالل األسبوع إصابة ألف  ٢٫٧

)حالة إصابة(

النمساتطور عدد اإلصابات األسبوعية في 

أستراليافي تطور عدد اإلصابات األسبوعية 

)حالة إصابة(

0

0

عن األسبوع السابق٪ ٢٧٫٢مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢١سبتمبر ) ١١-٥(خالل األسبوع ألف إصابة  ١٣٫٨

عن األسبوع السابق٪ ٢٠٫٢مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢١ سبتمبر) ١١-٥(خالل األسبوع ألف إصابة  ١٢٫٠

"  ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

تحدةالمملكة المتطور عدد اإلصابات األسبوعية في 

".  مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

)حالة إصابة(
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عن األسبوع السابق٪ ٥٫٣مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢١ سبتمبر) ١١-٥(خالل األسبوع إصابة  ألف ٢٥٦٫١
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والتقـــارير الدوليـــة، فـــي ظـــل أزمـــة  االقتصـــاد العـــالمي فـــي ضـــوء الصـــحف
المستجد" كورونا"فيروس 

المي من توقعاتها بشأن مستويات الطلب الع" أوبك"من المتوقع أن تقلل منظمة : أويل برايس
ففـي ". ١٩-كوفيد"؛ نتيجة ازدياد المخاوف بشأن انتشار جائحة ٢٠٢٢على النفط خالل عام 

مليون  ٩٦٫٦إلى نحو أن يصل الطلب العالمي على النفط " أوبك"، توقعت منظمة ٢٠٢١أغسطس 
مليون برميـل  ١٠٠الـ مرة أخرى ليتجاوز ثم يرتفع ، ٢٠٢١عام برميل يوميًا في المتوسط خالل 

.٢٠٢٢يوميًا خالل النصف الثاني من عام 

عة؛ تالشت آمال شركات الطيران والفنادق في تحقيق عوائد مرتف: وول ستريت جورنال
حول العالم؛ حيـث " دلتا"بفعل تفشي طفرة " ١٩-كوفيد"نتيجة عودة انتشار جائحة 

 الفتـرةالطيران انحسارًا في الحجوزات وزيادة في عمليات اإللغاء خالل شركات شهدت 
.األخيرة

 دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى تأجيل إعطاء الجرعات المعـززة: سكاي نيوز
، لمعالجة التفاوت الحاد في توزيع اللقاحات، خصوصًا بعـدما شـهدت ٢٠٢١حتى نهاية عام 

". ١٩- كوفيد"بجائحة العديد من الدول اإلفريقية مؤخرًا زيادة شديدة في عدد حاالت اإلصابة 
آخر مـن فيـروس متحور أن إهمال القارة اإلفريقية قد يعرضها لطفرة أخرى أو من كما حذر 

".١٩-كوفيد"

" ١٩ -كوفيد"أدت عمليات اإلغالق الناجمة عن انتشار جائحة : المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
جنوب شـرق شهدت في جودة الهواء في بعض أجزاء العالم؛ حيث وغير مسبوق إلى تحسن سريع 

في مستوى الجزيئات الضارة المحمولة جوًا الناجمة عن حركة المـرور  ٪٤٠آسيا انخفاضًا بنسبة 
. ٢٠٢٠وإنتاج الطاقة في عام 

٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة ١٥
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ــــروس  ــــا"الوضــــع الحــــالي النتشــــار في ــــى               " كورون المســــتجد فــــي مصــــر حت
٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم 

٢٤٦٫١
حالة تعافٍ ألف

٢٩٢٫٥
ألف حالة إصابة

١٦٫٩  
ة وفاةحال ألف

ي إجمالي عدد اإلصابات ف
مصر منذ ظهور الفيروس

إجمالي عدد المتعافين، بمـا 
٪ من إجمالي ٨٤٫١يمثل حوالي 

رالمصابين بالفيروس في مص

 إجمالي عدد الوفيات، بما يمثل
من إجمالي عدد اإلصابات  ٪٥,٨

بالفيروس في مصر

٢٠٢١سبتمبر  ١١حتى يوم  

Source: Worldometers

١٦ ٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة 
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٩٨٫٩
٩٩٫١
٩٩٫١

ــــروس  ــــا"الوضــــع الحــــالي النتشــــار في ــــى                " كورون المســــتجد فــــي مصــــر حت
تابع - ٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 

٨٤٫١٪
نسبة التعافي في مصر

٪

 عدد وضع مصر بين بعض الدول العربية من حيث نسبة التعافي إلى إجمالي
٢٠٢١سبتمبر  ١١المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers
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٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة ١٧
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٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(اإلصابات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 

تابع -المستجد في مصر " كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس 

حاالت اإلصابات الجديدة

C O V I D - 1 9

عدد اإلصابات اليومية

٤٥٨
إصابة 
جديدة 

عدد اإلصابات األسبوعية

٢٧٩٢
إصابة جديدة 

مايو ) ٩ - ٣(األقرب لألسبوع هو ، ويُعد هذا العدد ٢٠٢١سبتمبر  ١١خالل األسبوع المنتهي في 
.حالة إصابة جديدة ٢٧٧١، والذي شهد ٢٠٢٠

٣٦٫٩ ٪

 عدد حاالت اإلصابة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات  ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(

العالم
)حالة جديدة(

  ١٠١٨٨٥٤ ٤٥٠٢٦٨٤

٢٠٤٠ ٢٧٩٢ ٢٧٧١
١٠٧٧٨

)  سبتمبر ٤–أغسطس  ٢٩(
٢٠٢١

٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥( ٢٠٢١مايو ) ٩ - ٣( ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤(

األسبوع األخير ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(األسبوع السابق للفترة  الذروة
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)حالة جديدة(

 ٣٩٣١٢٢١ 

إصابة جديدة ٢٧٩٢: الحاالت المؤكدة

"ألف"إلى الوحدة " k“تشير 
٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 

٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(األسبوع األقرب للفترة

  ٥٨٤١٤٥ 

، وقد جـاء ٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم 
٪، مقارنةً بعدد ٥٫٨بنسبة مرتفعًا 

الحاالت الجديدة المسجلة فـي 
  ٢٠٢١سـبتمبر  ١٠اليوم السابق 

).إصابة جديدة ٤٣٣(

في عدد اإلصابات الجديـدة خـالل األسـبوع              ) على أساس أسبوعي(هي نسبة االرتفاع 
في عدد اإلصابات الجديدة األسـبوعية  االرتفاع٪ نسبة ٣٨٫٢، مقابل ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(

.٢٠٢١) سبتمبر ٤ –أغسطس  ٢٩(خالل األسبوع السابق 

٪٣٦,٩:  التغير األسبوعي

١٨ ٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة 
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حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع 
مقارنةً ببعض الفترات٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(

عتاب -المستجد في مصر " كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس 

حاالت الوفاة الجديدة
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عدد الوفيات اليومية

١٣
وفاة حالة 

جديدة

على المستوى األسبوعي

٨٤
حالة وفاة 

جديدة 

أبريـل ) ٢٥ – ١٩(ويُعد هذا العدد هو األقرب لألسبوع ، ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(خالل األسبوع
.حالة وفاة جديدة ٨٣، والذي شهد ٢٠٢٠

العالم
)حالة جديدة(

٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(الوفيات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 
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٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

)حالة جديدة(

٣٢٥٤٦

، وقد جـاء ٢٠٢١سبتمبر  ١١يوم 
٪، مقارنة بعدد ١٨٫٢بنسبة مرتفعًا 

الوفيات الجديدة المسجلة فـي 
       ٢٠٢١سـبتمبر  ١٠اليوم السـابق 

).حالة وفاة جديدة ١١(

٦٢ ٨٤ ٨٣

٦٢٢

)  سبتمبر ٤–أغسطس  ٢٩(
٢٠٢١

٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥( ٢٠٢٠أبريل ) ٢٥ – ١٩( ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤(

األسبوع األخير الذروة

 ٦٧٤٨٥  ٤٤٠٣٨ 

  وع في عدد الوفيات الجديدة التي شهدها األسـب) على أساس أسبوعي(هي نسبة االرتفاع 
٪ نسبة االرتفاع في عدد الوفيات الجديـدة األسـبوعية ٢١٫٦، مقابل ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(

.٢٠٢١)سبتمبر ٤ –أغسطس  ٢٩(خالل األسبوع السابق 
٣٥٫٥ ٪

حالة وفاة جديدة ٨٤: الحاالت المؤكدة
٪٣٥٫٥:  التغير األسبوعي

٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(األسبوع السابق للفترة  ٢٠٢١سبتمبر ) ١١ - ٥(األسبوع األقرب للفترة

  ٦٢٥٤٦ 

٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة ١٩
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٢٠٢٢توقعات بارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي المصري خالل عام 

 أداءً ، حقق  االقتصاد المصري ٢٠٢١سبتمبر في الوطني الصادر عن بنك الكويت الربعي االقتصادي للتقرير وفقًا
وذلك بفضل تمكن السلطات المصرية من ، "١٩ -كوفيد"على الرغم من تفشي جائحة متوقعًا مما كان أفضل 

.الجاريةاالقتصادية واإلصالحات بفعالية، األزمة إدارة 
 على أساس سنوي في الربع األخير من  ٪٧٫٧ملحوظا بلغ نموًا هذا، وقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

المتوقع ومن . ٢٠٢٠الفترة نفسها من عام خالل  ٪ ١٫٧بنسبة انخفاض بلغت ، مقارنة ٢٠٢١/٢٠٢٠السنة المالية 
.مليار دوالر ٣٩٠، ليصل إلى ٢٠٢١بنهاية عام  ٪٥أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

كنت كما أشار التقرير إلى تحسن وضع المالية العامة بفضل خفض الدعم وتحسن إدارة الدين العام؛ حيث تم
، أي أعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  ٪١٫٤الحكومة من تحقيق فائض أولي بلغ 

.٪ ١وتوقعات صندوق النقد البالغة  ٪٠٫٩البالغ رسميًا من المستوى المستهدف 

٢٠ ٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة 

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 
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الربع الثالث 
٢٠١٩

الربع الرابع 
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الربع األول 
٢٠٢٠

الربع الثاني 
٢٠٢٠

الربع الثالث 
٢٠٢٠

الربع الرابع 
٢٠٢٠

الربع األول 
٢٠٢١

الربع الثاني  
٢٠٢١

رة  توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي المصري خالل الفت
)٢٠٢٢/٢٠٢١ – ٢٠١٥/٢٠١٤(

.      ٢٠٢١سبتمبر   ،بنك الكويت الوطني. التقرير االقتصادي الربيعي: المصدر

)٪(



٢٠٢١سبتمبر  ١٤ –) ٥(العدد  –) ٢(السنة ٢١

نسـبة الدخل المتاح لإلنفاق لكل أسرة فـي مصـر ب  توقعات بارتفاع  متوسط 
ونمو سريع في الطبقة الوسطى ٢٠٢٢٪ خالل عام  ١٠,٣

 الدخل   متوسط   أن يرتفعالمتوقع  فإنه من، ٢٠٢١في سبتمبر  "سوليوشنزفيتش "وفقا لتقرير صادر عن وكالة
٪ ٧٫٠بنسـبة  ٢٠٢٢و  ٢٠٢١المتاح لإلنفاق لألسرة في مصر على أساس سنوي بالعملة المحلية خالل عـامي 

ور مدفوعًا بالنمو االقتصادي المستمر ، وانخفاض البطالة وارتفاع الحد األدنـى لألجـ، ٪ على التوالي١٠٫٣و
.لموظفي القطاع الخاص

 ا خالل أشار التقرير إلى أن الطبقة الوسطى في مصر ال تزال صغيرة نسبيًا، لكنها ستشهد نموًا كبيرًهذا، وقد
مليون أسرة خالل عـام   ١٫٢الطبقة من هذه داخل حيث من المتوقع أن يرتفع عدد األسر . السنوات القادمة

. ٢٠٢٥أسرة بحلول عام  يينمال ٣٫٤إلى  ٢٠٢١
 عام في ٪ ١١٫٧إلى  ٢٠٢١٪ في عام ١١٫٤من من إجمالي اإلنفاق نسبة اإلنفاق الصحي ترتفع أن يتوقع التقرير كما

وء ؛ حيث ستستمر المزيد من األسر في إعطاء األولوية لإلنفاق الصحي، مع ارتفاع الوعي الصحي في ض٢٠٢٥
 ةالصحيالرعاية تكاليف  المنخفضالفئة ذات الدخل من ومن المتوقع أن تتحمل األسر ،  "١٩-كوفيد"جائحة 

.المتوسطالفئة ذات الدخل إلى في حال انتقالها 
رة الدخل السنوي المتاح لإلنفاق لألسرة في مصر خالل الفت

)٢٠٢٥-٢٠١٢(

، ٢٠٢١، سبتمبر "سوليوشنزفيتش :"وكالة : المصدر
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