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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

٣٫١

    المستجد في مصر ارتفاعًا خالل األسـبوع" كورونا"شهد عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
حالة إصـابة  ٦٤٩٨، مسجلًا )على أساس أسبوعي(٪ ٢٫٣بنسبة  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

.جديدة

نسبة التعافي في مصر مـن 
إصابة  حالة ألف ٣٣٦٫٦ إجمالي

.٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم 

نسبة الوفيات من إجمالي عدد 
المصابين في مصر حتى يـوم        

.٢٠٢١نوفمبر  ٦

٦,٥ ٨٣٫٩

 فقط ٪٤,١ وتلقى ،"١٩-كوفيد" لقاح من األقل على واحدة جرعة تلقوا العالم سكان من ٪٥٠.٩
        يوم حتى وذلك األقل، على اللقاح من واحدة جرعة الدخل منخفضة الدول في األشخاص من

.٢٠٢١ نوفمبر ٦

 المستجد عالميـا" كورونا"جاء عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 
٪ مقارنـة ١٫٥مرتفعًا بنسبة  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(خالل األسبوع 

فترة باألسبوع السابق له، بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة خالل ال
.٪٣٫٩نفسها بنسبة 

"  كورونا"في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس  ارتفاعًا ٢٠٢١نوفمبر  ٦شهد األسبوع المنتهي في 
عالميا، ومحليا



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



٪ ٪

٤ ٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة 



  ٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم 

  ٢٢٦٫٦ ٍ
مليون متعاف

٢٥٠٫٣
مليون حالة إصابة

٥٫١
ماليين حالة وفاة

إجمالي عدد اإلصابات 
على مستوى العالم

إجمالي عدد المتعافين على 
مستوى العالم

إجمالي عدد الوفيات علـى 
مستوى العالم

٢٠٢١)  نوفمبر٦ –أكتوبر  ٣١(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  ٢٠٢١نوفمبر  ٦المستجد عالمي

٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة ٥
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Source: https://www,worldometers,info/coronavirus/worldwide-graphs/

  المياتطور إجمالي حاالت اإلصابة بالفيروس ع
٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم حتى 

  عالمياتطور إجمالي حاالت الوفاة 
٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم حتى 

  ياعالمتطور إجمالي حاالت التعافي 
٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم حتى 

)تعافٍحالة (

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

)حالة إصابة(

ا حتى يوم " كورونا"موقف انتشار فيروس  ٢٠٢١نوفمبر  ٦المستجد عالمي

.ماليين حالة ٥٫١ي وفِّمليون حالة، بينما تُ ٢٢٦٫٦، تم تعافي ٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم 
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)حالة إصابة جديدة(
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مقارنـة  ٪١٫٥ارتفاعًا بنسـبة   ٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر   ٣١(شهد عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع  
 ٤٨٫٨ سجللي، ٪٣٫٩بنسبة  باألسبوع السابق له، بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسها

.٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر   ٣١(ألف حالة وفاة خالل األسبوع  

Source: https://covid19,who,int/
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،"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة وفاة جديدة(

ا عالميتطور عدد الوفيات الجديدة األسبوعية 
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  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر   ٣١(الوفيات الجديدة خالل األسبوع  

ماليين إصابة جديدة  ٣٫١: الحاالت المؤكدة
٪١٫٥: التغير األسبوعي

حالة وفا ة جديدة ألف ٤٨٫٨: الحاالت المؤكدة
٪٣٫٩-: التغير األسبوعي

اإلصابات الجديدة األسبوعية عالمياتطور عدد 
  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر   ٣١(حتى األسبوع 

٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة ٧



استمرار تركُّز أغلب حاالت اإلصـابة بفيـروس 
م  المستجد على مستوى العالم حتى يو" كورونا"
بة في منطقة األمريكتين، وذلك بنس ٢٠٢١نوفمبر  ٦

٪ من إجمالي اإلصابات العالميـة، ٣٨بلغت نحو 
.٪٣٢تليهما أوروبا بنسبة 

حتى  المستجد على مستوى مناطق العالم" كورونا"موقف انتشار فيروس 
  ٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم 

أوروبااألمريكتان
ةالمستجد من إجمالي اإلصابات العالمي" كورونا"نسبة حاالت اإلصابة بفيروس  ٣٢٪٣٨

وس على التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالفير
٢٠٢١نوفمبر  ٦مستوى المناطق حتى يوم 

٣٨

٣٢
١٨

٧
٣ ٢ األمريكتان

أوروبا
جنوب شرق آسيا
شرق البحر المتوسط
غرب المحيط الهادئ
إفريقيا

Source: https://covid19,who,int/
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لميةالمستجد من إجمالي الوفيات العا" كورونا"نسبة حاالت الوفاة بفيروس 

أوروبااألمريكتان ٢٩٪٤٦٪
س على التوزيع النسبي لحاالت الوفاة بالفيرو

٢٠٢١نوفمبر  ٦مستوى المناطق حتى يوم  حيث  ما زالت األمريكتان تحتالن النصيب األكبر من
إجمالي عدد الوفيات بالفيروس علـى مسـتوى 

بنسبة بلغت نحو  ،٢٠٢١نوفمبر  ٦العالم حتى يوم 
.٪٢٩٪، تليهما أوروبا بنسبة ٤٦

Source: https://covid19,who,int/
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٨ ٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة 



١٢٧٫٥
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١٤٣٫٥
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بيرو
روسيا
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الهند

البرازيل
الواليات المتحدة األمريكية 

يننسبة المتعافين إلجمالي المصاب

(ألف حالة وفاة)

Source: Worldometers

٢٠٢١نوفمبر  ٦إجمالي عدد حاالت الوفاة حتى يوم 

ابيننسبة الوفيات إلجمالي المص
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٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم 

دولأعلى

من حيث عدد اإلصابات، وحاالت التعافي، والوفيات
٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم 
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Source: Worldometers

٢٠٢١نوفمبر  ٦إجمالي عدد حاالت التعافي حتى يوم 
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Source: Worldometers
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٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم " كورونا"موقف انتشار لقاح فيروس 

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

٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم " ١٩-كوفيد"نسبة األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح 

أعلى 

٥ 
دول 

تلقوا جرعة واحدة على األقل مـن لقـاح ٪ من سكان العالم ٥٠٫٩•
".١٩-كوفيد"

نوفمبر  ٦على مستوى العالم حتى يوم مليارات جرعة  ٧٫٣تم إعطاء •
٢٠٢١.

في مقدمة الدول التي تلقى األشـخاص بهـا لقـاح    الصينتأتي •
).مليار شخص ٢٫٣" (١٩-كوفيد"

جرعـة الدول منخفضة الدخل فقط من األشخاص في ٪  ٤٫١ تلقى•
.واحدة من اللقاح على األقل

٧٫٣
العالممستوى  على تم حصولهم على اللقاحالذين  إجمالي عدد األشخاص

مليارات شخص

١٠ ٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة 
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عن دعم  التحول إلى الطاقة النظيفة بديًلاضرورة ارتفاع أسعار الطاقة يؤكد 
الوقود األحفوري

٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة ١١

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

طاقـة ارتفاع أسعار ال"وفقًا لتقرير  تؤكد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة
 ٢٠٢١بر الصادر في نوفم" األحفورييؤكد الحاجة إلى تسريع تحوالت الطاقة النظيفة بدالً من دعم الوقود 

ية ضرورة تجنب الدول دعم الوقود األحفوري نظرًا لالرتفاع العالمي في أسعار الطاقة واآلثار االقتصـاد
."١٩-كوفيد"المترتبة على جائحة 

 فـإن الرغم من الجهود العالمية المبذولة للتخلص التدريجي من دعـم الوقـود األحفـوري، وعلى
رات من تدعم إنتاج واستهالك الفحم والنفط والغاز الطبيعي بمئات المليازالت  ماالكبرى االقتصادات 

إلضافة با. الدوالرات األمريكية كل عام، والتي يفضل إنفاقها على بدائل الكربون وتحسين كفاءة الطاقة
.إلى أن دعم الوقود األحفوري يُعد طريقة غير فعالة لدعم األسر ذات الدخل المنخفض

 نظرًا لعودة النشاط  ٢٠٢١وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع زيادة استهالك الوقود األحفوري في عام
، وهو ما دعا المنظمة إلى ضرورة خفض دعم الوقـود األحفـوري، "١٩-كوفيد"االقتصادي بعد جائحة 

.والتوجه إلى الطاقة النظيفة
 ى الوقود األحفوري في االقتصادات الكبـر واستهالكوجدير بالذكر أن إجمالي الدعم الحكومي إلنتاج

، ٢٠٢٠مليار دوالر أمريكي في عام  ٣٥١ليسجل حوالي   ٢٠١٩مقارنةً بعام  ٢٠٢٠خالل عام  ٪٢٩تراجع بحوالي 
ويرجع ذلك إلى التراجع فـي  ٪،١٥كما تراجع نصيب قطاع النقل من إجمالي الدعم الحكومي بنسبة 

.استخدام الوقود أثناء الجائحة

.   ٢٠٢١منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، نوفمبر : المصدر

)مليار دوالر أمريكي(

 الدعم الحكومي إلنتاج واستخدام الوقود األحفوري في االقتصادات
٢٠٢٠و ٢٠١٩الكبرى خالل عامي 

٤٩٤
٣٥١

٢٠١٩ ٢٠٢٠



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

١٢ ٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة 

٢٠٢٢٪ عام ٥٫٢توقعات بنمو االقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 
 نمـو  من المتوقـع، ٢٠٢١والصادر عن صندوق النقد العربي في نوفمبر " آفاق االقتصاد العربي"وفقًا لتقرير

، حيث من المتوقع أن تختتم مجموعة الدول العربية ٢٠٢١في عام  ٪٢٫٧االقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 
، فقد استفادت دول هذه المجموعة من ارتفـاع ٪٢٫٨المُصدرة للنفط السنة الجارية محققة نموًّا بنسبة 

، هذا إلى جانـب ٢٠٢١منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر  ٪٦٥األسعار العالمية للنفط بنحو 
ضـد  مستويات التقدم الملحوظ لحكومات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في حمالت التلقـيح

. واالستمرار في تبني حزم التحفيز المالي فيروس كورونا،
 خالل العام الجاري مدفوعًا بعدد من  ٪٢٫٥فيما يتوقع نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة

ياحي تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويالت العمالة، والتعافي النسبي للقطاع الس: العوامل، من أهمها
.مع التقدم في حمالت التطعيم وعودة انفتاح االقتصادات

 مدفوعًا بعـدة  ٪٥٫٢ليصل إلى  ٢٠٢٢كما توقع التقرير زيادة وتيرة التعافي االقتصادي للدول العربية في عام
سـة عوامل يأتي في مقدمتها االرتفاع المتوقع في كميات اإلنتاج النفطي لعدد من الدول العربيـة الرئي

مع بقاء األسعار العالمية للنفط عنـد  ٢٠٢٢بداية من شهر مايو +" أوبك"المُصدِّرة للنفط في إطار اتفاق 
.مستويات مرتفعة العام المقبل

.  ٢٠٢١صندوق النقد العربي، نوفمبر : المصدر

)٢٠٢٢و ٢٠٢١و ٢٠٢٠(معدل النمو باألسعار الثابتة وفقًا لمجموعة الدول العربية خالل األعوام 

)٪(

-٥٫١٧ -٦٫٩٤
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٢٫٦٥ ٢٫٧٢ ٣٫٥٣ ٢٫٥٢ ٢٫٤٦
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للنفط

الدول العربية األخرى 
المصدرة للنفط

دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية

الدول العربية المستوردة 
للنفط

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢



٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة ١٣

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

بيـرة يرون أن انظمتهم الصحية تحتاج إلـى إصـالحات ك المبحوثينمن % ٤٥
أو تحتاج إلى إصالح شامل في الدول المتقدمة

دولة ١٧ إجمالي من المتوسط في ٪٥٦ نحو هناك ،٢٠٢١ أكتوبر في "بيو" مركز أجراه رأي الستطالع وفقًا 
 امنًاتز وذلك شامل، إصالح إلى تحتاج أو كبيرة إصالحات إلى تحتاج السياسية أنظمتهم أن يرون متقدمة

 التي والتغيرات "١٩-كوفيد" جائحة مقدمتها وفي األحداث من العديد شهدت التي الحالية الفترة مع
.اليومية حياتهم في أحدثتها

إلى اجتحت أو كبيرة تغييرات إلى تحتاج السياسية أنظمتهم أن إيطاليا في المبحوثين من ٪٨٩ نحو يعتقد 
.إسبانيا في ٪٨٦ يليهم شامل، إصالح

حإصال إلى تحتاج أو كبيرة إصالحات إلى تحتاج الصحية انظمتهم أن يرون المبحوثين من ٪٤٥ نحو هناك 
 نسبةب إصالحات إلى تحتاج الصحية أنظمتهم أن مبحوثوها يرى التي الدول مقدمة في فرنسا وتأتي شامل،

.٪٧٦ بنسبة إيطاليا تليها ٪،٧٧

Source: https://www.pewresearch.org/global/2021/10/21/citizens-in-advanced-economies-want-significant-changes-to-their-
political-systems/

حية النظام السياسي واالقتصادي والرعاية الصأن نسبة من يرون 
في بالدهم تحتاج إلى إصالح شامل أو إصالحات كبيرة
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" كورونـــا"فيـــروس مـــن  ظهـــور ســـاللة دلتـــا شـــهدتبعـــض الـــدول التـــي 
٢٠٢١ )نوفمبر ٦ – أكتوبر ٣١( المستجد خالل األسبوع

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في إيطاليا

".ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة إصابة(

  /https://covid19,who,intمنظمة الصحة العالمية، : المصدر
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والتقـــارير الدوليـــة، فـــي ظـــل أزمـــة  االقتصـــاد العـــالمي فـــي ضـــوء الصـــحف
المستجد" كورونا"فيروس 

ي وهـ -من المتوقع أن تقوم أكبر خمس شركات منتجة للنفط والغاز في العالم : أويل برايس
لي خالل بزيادة إنفاقها الرأسما -) موبيل، وشيفرون، وتوتال، وشيل، وبريتيش بتروليوم إكسون(

 وقد أعلنت تلك الشركات عن تحقيقها لتدفقات نقدية وأرباح قوية خالل الـربعين. ٢٠٢٢عام 
بعـام نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز مقارنة ) ٢٠٢١والثالث من عام الربع الثاني (الماضيين 

 ؛ حيث خفضت تلك الشركات نفقاتها الرأسمالية بسبب انهيار األسعار أثنـاء جائحـة٢٠٢٠
.٢٠٢٠شهر مارس في وقت سابق منذ " ١٩-كوفيد"

 التحديات في العـالمإلى زيادة أسعار المواد الغذائية أدى ارتفاع : : وول ستريت جورنال
ي النامي، من بيرو إلى الفلبين، حيث وصلت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها فـ

وتحذر الحكومات الوطنية وجماعات اإلغاثة من أن ارتفاع . ٢٠١١، وذلك منذ عام ٢٠٢١أكتوبر 
فقيرة أسعار المواد الغذائية سيؤدي إلى تزايد الجوع وسوء التغذية، خاصة بالنسبة لألسر ال

".١٩-كوفيد"التي تكافح بالفعل مع التداعيات االقتصادية األخرى لجائحة 

، أن االختبارات ٢٠٢١لصناعة األدوية، في شهر نوفمبر » فايزر«أعلنت شركة  : برس أسوشيتد
طر السريرية التي أُجرِيت على العقار الذي أنتجته لعالج فيروس كورونا، أظهرت أنه يُخَفِّض خ

ة لخطـر نقل المرضى إلى المستشفى أو وفاة البالغين المصابين بفيروس كورونا واألكثر عرض
الغـذاء إدارة من » فايزر«ومن المقرر أن تطلب شركة . ٪٩٠اإلصابة باألعراض الشديدة بنسبة 

 وذلك فـي -»باكسلوفيد«أطلقت عليه اسم الذي -على العقار األمريكية الموافقة والدواء 
.أقرب وقت ممكن

دلةٍ من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في الدول العربيّة مستوياتٍ معت: صندوق النقد العربي
 ٪٥٫٧إلى معدل التضخم في مصر وأن يصل . على التوالي٪ ٣٫٠و ٪٣٫٣إلىليصل  ٢٠٢٢و ٢٠٢١في عامي 

ومن المتوقع أن يواصل النمو االقتصادي في مصر مسيرته القوية، . ٢٠٢٢في عام  ٪٥٫٩، و٢٠٢١في عام 
د لم تنل كثيرًا من قدرة االقتصاد المصري على النمو، حيث كان االقتصا"  ١٩-كوفيد" أزمة إن حيث 

 ٪٣٫٦المصري حالة استثنائية على مستوى العالم من حيث قدرته على تسجيل معدل نمو بقيمـة 
.عن الجائحةالسلبية الناتجة رغم التداعيات  ٢٠٢٠خالل عام 

٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة ١٥
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ــــروس  ــــا"الوضــــع الحــــالي النتشــــار في ــــى               " كورون المســــتجد فــــي مصــــر حت
٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم 

٢٨٢٫٥
حالة تعافٍ ألف

٣٣٦٫٦
ألف حالة إصابة

١٩٫٠  
ة وفاةحال ألف

ي إجمالي عدد اإلصابات ف
مصر منذ ظهور الفيروس

إجمالي عدد المتعافين، بمـا 
٪ من إجمالي ٨٣٫٩يمثل حوالي 

رالمصابين بالفيروس في مص

 إجمالي عدد الوفيات، بما يمثل
من إجمالي عدد اإلصابات  ٪٥٫٦

بالفيروس في مصر

٢٠٢١نوفمبر  ٦حتى يوم  

Source: Worldometers

١٦ ٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة 
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ــــروس  ــــا"الوضــــع الحــــالي النتشــــار في ــــى                " كورون المســــتجد فــــي مصــــر حت
تابع - ٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 

٨٣٫٩٪
نسبة التعافي في مصر

٪

 عدد وضع مصر بين بعض الدول العربية من حيث نسبة التعافي إلى إجمالي
٢٠٢١نوفمبر  ٦المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers
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  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(اإلصابات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 
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حاالت اإلصابات الجديدة
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عدد اإلصابات اليومية

٩٠٩
إصابات 
جديدة 

عدد اإلصابات األسبوعية

٦٤٩٨
إصابة جديدة 

                     األقـرب لألسـبوع هـو ، ويُعد هـذا العـدد ٢٠٢١نوفمبر  ٦خالل األسبوع المنتهي في 
.حالة إصابة جديدة ٦٥١٢، والذي شهد ٢٠٢١) يونيو ٥ –مايو  ٣٠(

٢٫٣ ٪

 عدد حاالت اإلصابة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

العالم
)حالة جديدة(

  ١٠١٨٨٥٤ ٣٠٥٨٦٠٩

٦٣٥١ ٦٤٩٨ ٦٥١٢
١٠٧٧٨

٢٠٢١أكتوبر )  ٣٠ - ٢٤( ٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر  ٣١( ٢٠٢١) يونيو ٥ -مايو  ٣٠( ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤(

األسبوع األخير األسبوع السابق للفترة  الذروة
  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

)حالة جديدة( إصابة جديدة ٦٤٩٨: الحاالت المؤكدة

"ألف"إلى الوحدة " k“تشير 
 ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(األسبوع اإلصابات الجديدة خالل 

األسبوع األقرب للفترة
  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

  ٣٠٢٧٠٤١ 

، وقـد جـاء ٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم 
مقارنـةً ٪، ١٫٤منخفضًا  بنسبة 

 بعدد الحاالت الجديدة المسجلة
 ٢٠٢١نـوفمبر  ٥في اليوم السابق 

).إصابة جديدة ٩٢٢(

    في عدد اإلصابات الجديـدة خـالل األسـبوع       ) على أساس أسبوعي(هي نسبة االرتفاع 
في عـدد اإلصـابات الجديـدة  االرتفاعنسبة ٪ ٣٫٣، مقابل  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

.٢٠٢١أكتوبر ) ٣٠ - ٢٤(األسبوعية خالل األسبوع السابق 

٪٢٫٣:  التغير األسبوعي
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حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع 
مقارنةً ببعض الفترات ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

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

حاالت الوفاة الجديدة
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عدد الوفيات اليومية

٦٢
حالة وفاة 
جديدة

على المستوى األسبوعي

٤١٩
حالة وفاة 

جديدة 

ويُعد هذا العـدد هـو األقـرب لألسـبوع                        ،  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(خالل األسبوع  
.حالة وفاة جديدة ٤٢٤، والذي شهد ٢٠٢١مايو ) ١٥ - ٩(

العالم
)حالة جديدة(

  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(الوفيات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 

   ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

)حالة جديدة(

٣٢٥٤٦

، وقـد جـاء ٢٠٢١نوفمبر  ٦يوم 
مقارنة بعدد ٪، ٣٫٣مرتفعًا بنسبة 

الوفيات الجديدة المسجلة فـي 
         ٢٠٢١نـوفمبر  ٥السـابق اليوم 

).حالة وفاة جديدة ٦٠(

٣٥٠ ٤١٩ ٤٢٤
٦٢٢

٢٠٢١أكتوبر) ٣٠ - ٢٤( ٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر  ٣١( ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤( ٢٠٢١مايو ) ١٥ - ٩(
األسبوع األخير الذروة

 ٥٠٧٠٨ 

وع في عدد الوفيات الجديدة التي شهدها األسـب) على أساس أسبوعي(هي نسبة االرتفاع 
نسبة االرتفاع في عـدد الوفيـات الجديـدة ٪ ١٠٫٨مقابل ، ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

.٢٠٢١أكتوبر ) ٣٠ - ٢٤(األسبوعية خالل األسبوع السابق 
١٩٫٧ ٪

حالة وفاة جديدة ٤١٩: الحاالت المؤكدة
٪١٩٫٧:  التغير األسبوعي

األسبوع السابق للفترة
  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة ١٩
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األسبوع األقرب للفترة
  ٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(

  ٨٧٥٦٠ 



هر ارتفــــاع الــــرقم القياســــي للصــــناعات التحويليــــة واالســــتخراجية خــــالل شــــ
٢٠٢١مقارنة بشهر يوليو  ٢٠٢١أغسطس 

.  ٢٠٢١الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أكتوبر  : المصدر

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

رة الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية خالل الفت
)٢٠٢١أغسطس  – ٢٠٢٠أغسطس (

 بلغ الـرقم ، ٢٠٢١وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء خالل شهر أكتوبر
 ١١٦٫٦ي حوال) بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية(القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية 

.٪١١٫٠٦بنسبة ارتفاع بلغت  ٢٠٢١خالل شهر يوليو  ١٠٤٫٩٨مقابل  ٢٠٢١خالل شهر أغسطس 
 مقارنة بشهر يوليـو  ٢٠٢١شهد الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته ارتفاعًا في شهر أغسطس

.٪، ويرجع سبب االرتفاع إلى االستعداد لموسم المدارس٣٧٫٢بنسبة  ٢٠٢١
 حـوالي  كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ليسجل

 ؛٪١٦٫٧٥، بنسبة ارتفاع بلغـت ٢٠٢١في شهر يوليو  ١٠٤٫٢٦مقابل  ٢٠٢١خالل شهر أغسطس  ١٢١٫٧٢
.وذلك لزيادة الطلب على األدوية وتلبية احتياجات السوق

 دات أما بالنسبة لألنشطة االقتصادية التي شهدت انخفاضًا، فقد شهد الرقم القياسي لصناعة مع
٪، ويرجع ذلـك ٤٫٣٦بنسبة  ٢٠٢١مقارنة بشهر يوليو  ٢٠٢١النقل األخرى انخفاضًا في شهر أغسطس 

.الحتياجات السوق

٢٠ ٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة 
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٢٠٢١نوفمبر  ٩ –) ١٣(العدد  –) ٢(السنة ٢١

من  ا٪ يؤيدون قرار منع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورون٦٩٫٥
نوفمبر الحالي ١٥بدايةً من   دخول أماكن عملهم

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

 ٢٠٢١مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في نهاية أكتـوبر أجراه وفقًا لنتائج استطالع الرأي الذي ،
 من المصريين يؤيدون قرار منع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقـاح فيـروس ٪٦٩٫٥

.ضد القرار ٪١٤٫١، مقابل ٢٠٢١نوفمبر  ١٥بدايةً من   من دخول أماكن عملهم  كورونا
 يؤيدون قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من٦٢٫٧هناك نحو ٪  

.ضد القرار ٪٢٠٫٩، مقابل ٢٠٢١ديسمبر  ١
 ضرار وليس له أفعالًا لتنفيذ القرارات أن يكون اللقاح اقترحها المواطنون كانت من أهم الشروط التي

.جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة، وإعطاء مهلة أطول للحصول عليه

قرارا الحكومة بشأن الحصول على اللقاح

.٢٠٢١أكتوبر .  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراررأي أجراه استطالع : المصدر

)٪(
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٢٫٣
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مع مع بشرط ضد لم يحدد

٦٢٫٧٣٫١

٢٠٫٩

١٣٫٢

مع مع بشرط ضد لم يحدد

روس قرار منع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح في
٢٠٢١نوفمبر  ١٥بدايةً من   من دخول أماكن عملهم  كورونا

قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية 
٢٠٢١ديسمبر  ١  بدايةً من

)٪(






