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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

٣٫٣

وع    خالل األسـبانخفاضًا المستجد في مصر " كورونا"شهد عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
.حالة إصابة جديدة ٦٤٤٤، مسجلًا )على أساس أسبوعي(٪ ٠٫٨بنسبة  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

نسبة التعافي في مصر مـن 
إصابة  حالة ألف ٣٤٣٫٠ إجمالي

.٢٠٢١نوفمبر  ١٣حتى يوم 

نسبة الوفيات من إجمالي عدد 
المصابين في مصر حتى يـوم        

.٢٠٢١نوفمبر  ١٣

٥٫٧ ٨٣٫٦

 فقط ٪٤,٥ وتلقى ،"١٩-كوفيد" لقاح من األقل على واحدة جرعة تلقوا العالم سكان من ٪٥١,٧
        يوم حتى وذلك األقل، على اللقاح من واحدة جرعة الدخل منخفضة الدول في األشخاص من
.٢٠٢١ نوفمبر ١٣

 المستجد عالميـا" كورونا"جاء عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 
مقارنـة ٪ ٦٫٥بنسـبة مرتفعًـا  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(خالل األسبوع 

ة الوفيات الجديدة خـالل الفتـركما ارتفع عدد باألسبوع السابق له، 
.٪١٫٢نفسها بنسبة 

"  كورونا"في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس  ارتفاعًا ٢٠٢١نوفمبر  ١٣شهد األسبوع المنتهي في 
وانخفاضًا محلياعالميا، 



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



٪ ٪

٤ ٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة 



  ٢٠٢١نوفمبر   ١٣حتى يوم 

  ٢٢٩٫٤ ٍ
مليون متعاف

٢٥٣٫٧
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

٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ - ٧(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   ١٣المستجد عالمي

٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ٥
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Source: https://www,worldometers,info/coronavirus/worldwide-graphs/

  المياتطور إجمالي حاالت اإلصابة بالفيروس ع
٢٠٢١نوفمبر   ١٣يوم حتى 

  عالمياتطور إجمالي حاالت الوفاة 
٢٠٢١نوفمبر   ١٣يوم حتى 

  ياعالمتطور إجمالي حاالت التعافي 
٢٠٢١نوفمبر   ١٣يوم حتى 

)تعافٍحالة (

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

)حالة إصابة(

ا حتى يوم " كورونا"موقف انتشار فيروس  ٢٠٢١نوفمبر   ١٣المستجد عالمي

.ماليين حالة ٥٫١ي وفِّمليون حالة، بينما تُ ٢٢٩٫٤، تم تعافي ٢٠٢١نوفمبر   ١٣حتى يوم 
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)حالة إصابة جديدة(

0

2m

4m

6m

مقارنة باألسـبوع  ٪٦٫٥ارتفاعًا بنسبة  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(شهد عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع  
ألف حالة وفاة  ٤٩٫٦ سجللي، ٪١٫٢بنسبة  الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسهاكما ارتفع عدد السابق له، 

. ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(خالل األسبوع  

Source: https://covid19,who,int/
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 ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

٣٫٣
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،"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة وفاة جديدة(

ا عالميتطور عدد الوفيات الجديدة األسبوعية 
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 ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(الوفيات الجديدة خالل األسبوع  

ماليين إصابة جديدة  ٣٫٣: الحاالت المؤكدة
٪٦٫٥: التغير األسبوعي

حالة وفا ة جديدة ألف ٤٩٫٦: الحاالت المؤكدة
٪١٫٢: األسبوعيالتغير 

اإلصابات الجديدة األسبوعية عالمياتطور عدد 
  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(حتى األسبوع 

٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ٧



استمرار تركُّز أغلب حاالت اإلصـابة بفيـروس 
م  المستجد على مستوى العالم حتى يو" كورونا"

في منطقة األمـريكتين، وذلـك  ٢٠٢١نوفمبر  ١٣
٪ من إجمـالي اإلصـابات ٣٨بنسبة بلغت نحو 

.٪٣٢العالمية، تليهما أوروبا بنسبة 

حتى  المستجد على مستوى مناطق العالم" كورونا"موقف انتشار فيروس 
  ٢٠٢١نوفمبر  ١٣يوم 

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

وس على التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالفير
٢٠٢١نوفمبر  ١٣مستوى المناطق حتى يوم 

٣٨

٣٢

١٧
٧

٤
٢

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

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

مجلس الوزراء
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
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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  ١٣مستوى المناطق حتى يوم  حيث  ما زالت األمريكتان تحتالن النصيب األكبر من
إجمالي عدد الوفيات بالفيروس علـى مسـتوى 

بنسبة بلغت نحو  ،٢٠٢١نوفمبر  ١٣العالم حتى يوم 
.٪٢٩٪، تليهما أوروبا بنسبة ٤٦

Source: https://covid19,who,int/
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(ألف حالة وفاة)

Source: Worldometers

٢٠٢١نوفمبر   ١٣إجمالي عدد حاالت الوفاة حتى يوم 
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٢٠٢١نوفمبر   ١٣إجمالي عدد حاالت التعافي حتى يوم 
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Source: Worldometers

٢٠٢١نوفمبر   ١٣إجمالي عدد اإلصابات حتى يوم 

٥٫٠
٥٫٣
٦٫٠

٧٫٣
٨٫٤
٩٫٠
٩٫٥

٢٢٫٠
٣٤٫٤

٤٧٫٩

إسبانيا
األرجنتين

إيران
فرنسا

تركيا
روسيا

المملكة المتحدة
البرازيل

الهند
الواليات المتحدة األمريكية 

٪٪

٤٫٩(مليون حالة تعافٍ)
٥٫٢
٥٫٧

٧٫٠
٧٫٨
٧٫٨
٧٫٩

٢١٫١
٣٣٫٨

٣٧٫٩

إسبانيا
األرجنتين

إيران
فرنسا
روسيا

المملكة المتحدة
تركيا

البرازيل
الهند

الواليات المتحدة األمريكية ٧٩,١

٩٨,٢

٩٦,٣

٩٣,٨

٨١,٨

٨٥,٩

٩٦,٣

٩٤,٢

٩٧,٥

٩٦,٩

٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ٩

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



٢٠٢١نوفمبر  ١٣حتى يوم " كورونا"موقف انتشار لقاح فيروس 

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

٢٠٢١نوفمبر  ١٣حتى 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 ٪ ٥١٫٧•
".١٩-كوفيد

نوفمبر  ١٣على مستوى العالم حتى يوم مليارات جرعة  ٧٫٥تم إعطاء •
٢٠٢١.

في مقدمة الدول التي تلقى األشـخاص بهـا لقـاح    الصينتأتي •
).مليار شخص ٢٫٤(" ١٩-كوفيد"

جرعـة الدول منخفضة الـدخل في السكان فقط من ٪  ٤٫٥ تلقى•
.واحدة من اللقاح على األقل

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

مليارات شخص

١٠ ٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة 

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

الصين

الهند

إندونيسيا

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

تركيا



٢٠٢٠عام  ١٩-أهمية صادرات التكنولوجيا الرقمية أثناء أزمة كوفيدتصاعد 

٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ١١

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

 تؤكد  ٢٠٢٠بيانات التجارة لعام " بعنوان األمم المتحدة للتجارة والتنمية للمقال الصادر عن مؤتمر وفقًا
التكنولوجيـا لعبت ، ٢٠٢١في نوفمبر " ١٩-جائحة كوفيداألهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية خالل على 

، وهو ما أظهرته بيانات التجارة الدولية، حيث نمت صـادرات ١٩-الرقمية دورًا مهمًا أثناء جائحة كوفيد
عام  ٪ ١٠خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسبة من إجمالي الصادرات الخدمية العالمية من 

في التجارة الدولية، فقـد دور مهم كما كان للخدمات القابلة للتسليم رقميًا . ٢٠٢٠عام  ٪١٤إلى  ٢٠١٩
إلـى  ٢٠١٩عام  ٪٥٢زادت صادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميًا من إجمالي الصادرات الخدمية من 

.٢٠٢٠عام  ٪٦٤
 نمو في تسارع نمو التجارة اإللكترونية إلى تفاقم الفجوة الرقمية بين الدول، حيث بلغت نسبة الأدى قد

فـي  ٪٦وفي إفريقيـا،  ٪١٠مقابل ، ٪١٤ نحو الناميةصادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميًا في الدول 
.الدول األقل نموًا

 ير حصة تصـدزادت فقد خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  الصادرات منوفيما يتعلق بحصة
علـى  ٪٣٫٣في الدول األقل نموًا مقارنة بنحو  ٪٠٫٧٤خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 

.مستوى العالم

.  ٢٠٢١مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، نوفمبر : المصدر

ابلة صادرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الق
)٢٠٢٠ -٢٠٠٥(للتسليم من إجمالي الصادرات الخدمية خالل الفترة 

)٪(
العالم

الدول المتقدمة
الدول النامية

آسيا وأوقيانوسيا
بيأمريكا الالتينية والبحر الكاري

إفريقيا
الدول األقل نموًا
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)٪( تخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالالخدمات القابلة للتسليم رقميًا)٪( الخدمات القابلة للتسليم رقميًا تخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

١٢ ٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة 

٢٠٢٠تريليون دوالر عام  ١٫٤العربية ليبلغ إجمالي الدين العام في المنطقة ارتفاع 
 در عـن والصا" المنطقة العربيةفي على مسار التعافي  قباتع نقص السيولة وارتفاع الدين"وفقًا لتقرير

العربية إلى إلى ارتفاع إجمالي الدين العام في المنطقة " ١٩ -كوفيد"أدّت جائحة ، ٢٠٢١ سبتمبرفي اإلسكوا 
مجلـس التعـاون الدول متوسطة الدخل ودول بعض مما يُعرض دوالر، تريليون  ١٫٤مستوى تاريخي بلغ 

.بالديونالخليجي للمخاطر والتحديات المتعلقة 
 ٦٥، مقابـل اإلجمالي العالميالناتج المحلي ٪ من ١٠٠قدرها العالمي نسبة الدين العام بلغ ، ٢٠٢٠عام في ٪

 ٢٠٢٠٪ عام ٦٠الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية كنسبة من إجمالي الدين العام ، وبلغ ٢٠٠٨عام 
.٢٠٠٨٪ عام ٢٥مقابل 

 لك الدخل خمس مرات تقريبًا خالل ذمرتفعة تضاعف إجمالي الدين العام في دول مجلس التعاون الخليجي
، وارتفعت نسبته مـن ٢٠٢٠مليار دوالر في عام  ٥٧٦إلى حوالي  ٢٠٠٨مليار دوالر في عام  ١١٧العقد، من نحو 

.٢٠٢٠و ٢٠٠٨عامي الفترة بين ٪ في ٤١إلى ٪ ١٠الناتج المحلي اإلجمالي من 
 المنطقة العربية، مثل جـزر القمـر الدول األقل نموًا في من يهدد عددًا ال يزال العجز عن تسديد الديون

بموجـب تخفيف ديونها مؤقتًـا على الرغم من ، "١٩ -كوفيد"في ظل تداعيات وموريتانيا، وذلك وجيبوتي 
.الدينمبادرة تعليق سداد خدمة 

.  ٢٠٢١سبتمبر . العربيةالمنطقة في على مسار التعافي  قباتع نقص السيولة وارتفاع الدين .اإلسكوا: المصدر

)٢٠٢٠ -٢٠٠٥(إجمالي الدين الحكومي العام خالل الفترة 

)مليار دوالر(

األقل نموًاالدول العربية  الصراعاتالدول المتضررة من  الدخلالدول متوسطة  الخليجيدول مجلس التعاون 
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٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠



٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ١٣

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

٢٠٢١ارتفاع معدالت التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط خالل عام 
 أن تشهد المتوقع من ، ٢٠٢١والصادر عن صندوق النقد العربي في نوفمبر " آفاق االقتصاد العربي"وفقًا لتقرير

من العوامـل بمجموعة تأثرًا  ٢٠٢١معدالت التضخم في بعض الدول العربية ضغوطات تضخمية خالل عام 
ي ظل الملموس لألسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة السيما فاالرتفاع أهمها 

ي األسـواق الدول العربية آللية التسعير التلقائي لمنتجات الطاقة لتتوافق مع التغيرات فعدد من تطبيق 
. العالمية

 ١٣٫٢حوالي ليبلغ  ٢٠٢١عام خالل مستوى مرتفعًا معدل التضخم في الدول العربية أن يسجل من المتوقع ،٪
االختناقات الحالية المؤثرة على ٪ نتيجة زوال جانب من ٦٫١٤ليصل إلى  ٢٠٢٢ان ينخفض عام المتوقع ومن 

. سالسل اإلمداد والزيادات المتوقعة في مستويات المعروض من السلع والخدمات
 ٢٠٢١٪ عـام ٣٫٢٩إلـى بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط من المتوقع أن يصل معدل التضخم بها ،

٪ في الدول العربية المسـتوردة ٢٧٫٦٨إلى ، بينما سيصل معدل التضخم ٢٠٢٢٪ عام ٢٫٩٣إلى وسينخفض 
.٢٠٢٢٪ عام ١٠٫٨٢إلى ، ومن المتوقع ان ينخفض ٢٠٢١للنفط عام 

.  ٢٠٢١صندوق النقد العربي، نوفمبر : المصدر

)٢٠٢٢ -٢٠١٨(الفترة لمجموعة الدول العربية خالل معدالت التضخم وفقًا 
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" كورونـــا"فيـــروس مـــن  ظهـــور ســـاللة دلتـــا شـــهدتبعـــض الـــدول التـــي 
٢٠٢١ نوفمبر) ١٣ – ٧( المستجد خالل األسبوع

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في إيطاليا

"مليون"إلى الوحدة " m "، و "ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة إصابة(

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

0

100k

٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(خالل األسبوع ألف إصابة  ٤٩٫٦
عن األسبوع السابق٪ ٤٢٫٥مرتفعًا بنسبة 

)حالة إصابة(

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في 
الواليات المتحدة االمريكية

فرنسافي تطور عدد اإلصابات األسبوعية 

)حالة إصابة(

0

0

عن األسبوع السابق٪ ٧٫٨مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(األسبوع خالل ألف إصابة  ٥٥٠٫٧

عن األسبوع السابق٪ ٣٧٫٥مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(خالل األسبوع ألف إصابة  ٦٤٫٥

"  ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في الدنمارك

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة إصابة(

0

20k

عن األسبوع السابق٪ ٤٣٫٦مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(خالل األسبوع ألف إصابة  ٢٠٫٠

200k

500k

200k

حدةالمملكة المتتطور عدد اإلصابات األسبوعية في 

)حالة إصابة(

0

٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(خالل األسبوع ألف إصابة  ٢٥٢٫٩
عن األسبوع السابق٪ ٠٫٣مرتفعًا بنسبة 

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

"  ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

200k

١٤ ٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة 

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 
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والتقـــارير الدوليـــة، فـــي ظـــل أزمـــة  االقتصـــاد العـــالمي فـــي ضـــوء الصـــحف
المستجد" كورونا"فيروس 

على الرغم من أن تجارة األغذية عالميًّا قد أظهرت قدرة ملحوظة على الصمود في وجـه : الفاو
، فإن االرتفاع السريع في أسعار السـلع الغذائيـة "١٩ -كوفيد"االضطرابات خالل جائحة 

يرة من الفقيرة والمستهلكين الذين ينفقون أجزاء كبالدول والطاقة يفرض تحديات كبيرة على 
تصل فاتورة الواردات الغذائية علـى الصـعيد ومن المتوقع أن . دخلهم على تلك الضرورات

تريليـون دوالر  ١٫٧٥، لتتجاوز قيمتهـا ٢٠٢١العالمي إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق في عام 
.٢٠٢٠٪ مقارنة بعام ١٤أمريكي، بزيادة بنسبة 

ودخول فصل الشتاء، تنقسم " ١٩-كوفيد"في ظل استمرار انتشار : : وول ستريت جورنال
اكن الدول األوروبية إلى مناطق تعاني من ارتفاع معدل الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس، وأمـ

 ، ولكن بمعدل منخفض؛ نتيجة اإلجـراءات االحترازيـةاإلصاباتمعدالت أخرى تتزايد بها 
 وتُعدُّ معدالت التطعيم منخفضة نسبيًا في كثير من مناطق أوروبـا الوسـطى. المطبقة

ومانيا، سريع العدوى؛ ففي بلغاريا ور" دلتا"والشرقية، مما يفتح الطريق أمام انتشار متغيّر 
.والوفيات جراء اإلصابة بالفيروس إلى مستويات قياسيةمعدالت اإلصابات  تصل 

٪ عام ٥إلى ٪ ٤٫٨للنمو االقتصادي من األوروبية توقعاتها رفعت المفوضية  : برس أسوشيتد
اد المفوضية األوروبية أنّ االقتصوأوضحت ، "اليورو"دولة التي تستخدم عملة  ١٩في الـ  ٢٠٢١

. األعمـالبالتزامن مع عودة األفراد إلى ، "١٩-كوفيد"من تداعيات جائحة بدأ ينتعش األوروبي 
محذرةً من تأثير ارتفاع ٪؛ ٤٫٣إلى ٪ ٤٫٥من  ٢٠٢٢للنمو االقتصادي لعام بينما خفضت توقعاتها 

.لألفرادأسعار الطاقة على أسعار السلع، وعلى القدرة الشرائية 

، ٢٠٢١مستوى النزوح القسري خالل عام استمرار ارتفاع : المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
 مليون شخص على مستوى العالم، مع فرار المزيد من األشخاص هربًا من المناطق التي ٨٤بإجمالي 

نزوح  ٢٠٢٠وشهد عام . تشهد اندالع أعمال العنف وانعدام األمن وتدهور األوضاع نتيجة لتغير المناخ
مليون شخص، وأن أغلب عمليات النزوح جاءت بقارة إفريقيا، خاصة بجمهورية الكونغـو  ٨٢٫٤نحو 

مليون شخص، مشيرًا إلـى أن القيـود  ١٫٢مليون شخص، وإثيوبيا بواقع  ١٫٣الديمقراطية بواقع 
.استمرت في تقييد إمكانية الوصول إلى أماكن اللجوء" كورونا"الحدودية بسبب فيروس 

٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ١٥

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



ــــروس  ــــا"الوضــــع الحــــالي النتشــــار في ــــى               " كورون المســــتجد فــــي مصــــر حت
٢٠٢١نوفمبر   ١٣يوم 

٢٨٦٫٩
حالة تعافٍ ألف

٣٤٣٫٠
ألف حالة إصابة

١٩٫٤  
ة وفاةحال ألف

ي إجمالي عدد اإلصابات ف
مصر منذ ظهور الفيروس

إجمالي عدد المتعافين، بمـا 
٪ من إجمالي ٨٣٫٦يمثل حوالي 

رالمصابين بالفيروس في مص

 إجمالي عدد الوفيات، بما يمثل
من إجمالي عدد اإلصابات  ٪٥٫٧

بالفيروس في مصر

٢٠٢١نوفمبر   ١٣حتى يوم  

Source: Worldometers

١٦ ٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة 
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ــــروس  ــــا"الوضــــع الحــــالي النتشــــار في ــــى                " كورون المســــتجد فــــي مصــــر حت
تابع - ٢٠٢١نوفمبر   ١٣يوم 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 

٨٣٫٦٪
نسبة التعافي في مصر

٪

 عدد وضع مصر بين بعض الدول العربية من حيث نسبة التعافي إلى إجمالي
٢٠٢١نوفمبر   ١٣المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers
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  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(اإلصابات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 
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حاالت اإلصابات الجديدة

C O V I D - 1 9

عدد اإلصابات اليومية

٩٢٩
إصابة 
جديدة 

عدد اإلصابات األسبوعية

٦٤٤٤
إصابة جديدة 

األقـرب لألسـبوع                      هـو ، ويُعد هذا العـدد ٢٠٢١نوفمبر  ١٣خالل األسبوع المنتهي في 
.حالة إصابة جديدة ٦٤٢٤والذي شهد ، ٢٠٢٠ديسمبر ) ٢٦-٢٠(

٠٫٨ ٪

 عدد حاالت اإلصابة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

العالم
)حالة جديدة(

  ١٠١٨٨٥٤ ٣١٤٣٦٨٧

٦٤٩٨ ٦٤٤٤ ٦٤٢٤
١٠٧٧٨

٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر  ٣١( ٢٠٢٠ديسمبر ) ٢٦ - ٢٠( ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ - ٧( ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤(

األسبوع األخير األسبوع السابق للفترة  الذروة
  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

)حالة جديدة( إصابة جديدة ٦٤٤٤: الحاالت المؤكدة

"ألف"إلى الوحدة " k“تشير 
 ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(األسبوع اإلصابات الجديدة خالل 

األسبوع األقرب للفترة
  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

  ٤١٤١٥٦٢ 

، وقـد جـاء ٢٠٢١نوفمبر  ١٣يوم 
مقارنةً بعدد ٪، ٢٫٢مرتفعًا بنسبة 

الحاالت الجديدة المسجلة فـي 
   ٢٠٢١نـوفمبر  ١٢اليوم السـابق 

).جديدةإصابات  ٩٠٩(

في عدد اإلصابات الجديدة خـالل األسـبوع             ) على أساس أسبوعي(هي نسبة االنخفاض 
في عدد اإلصابات الجديدة األسـبوعية  االرتفاع٪ نسبة ٢٫٣، مقابل ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

.٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(خالل األسبوع السابق 

٪٠٫٨-:  التغير األسبوعي

١٨ ٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة 
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حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع 
مقارنةً ببعض الفترات ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

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

حاالت الوفاة الجديدة

C O V I D - 1 9

عدد الوفيات اليومية

٦٩
حالة وفاة 
جديدة

على المستوى األسبوعي

٤٢٤
حالة وفاة 

جديدة 

، ٢٠٢١مايو ) ١٥ - ٩(ويُعد هذا العدد مساويًا لألسبوع ، ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(خالل األسبوع  
.حالة وفاة جديدة ٤٢٤والذي شهد 

العالم

)حالة جديدة(

٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(الوفيات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 

٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

)حالة جديدة(

٣٢٥٤٦

، وقـد جـاء ٢٠٢١نوفمبر  ١٣يوم 
مقارنة بعدد ٪، ٢١٫١مرتفعًا بنسبة 

الوفيات الجديدة المسجلة فـي 
         ٢٠٢١نـوفمبر  ١٢اليوم السـابق 

).حالة وفاة جديدة ٥٧(

٤١٩ ٤٢٤ ٤٢٤
٦٢٢

٢٠٢١) نوفمبر ٦ -أكتوبر  ٣١( ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ - ٧( ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤( ٢٠٢١مايو ) ١٥ - ٩(
األسبوع األخير الذروة

 ٤٨٩٨٤ 

وع  في عدد الوفيات الجديدة التي شهدها األسـب) على أساس أسبوعي(هي نسبة االرتفاع 
٪ نسبة االرتفاع في عدد الوفيات الجديدة األسـبوعية ١٩٫٧، مقابل ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

.٢٠٢١) نوفمبر ٦ –أكتوبر  ٣١(السابق خالل األسبوع 
١٫٢ ٪

حالة وفاة جديدة ٤٢٤: الحاالت المؤكدة
٪١٫٢:  التغير األسبوعي

األسبوع السابق للفترة
  ٢٠٢١نوفمبر ) ١٣ – ٧(

٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ١٩
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  ٨٧٥٥٩ 



٢٠٢١تراجع عجز الميزان التجاري في أغسطس 

.  ٢٠٢١نوفمبر  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، : المصدر

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

٢٠٢١مقارنة بشهر أغسطس  ٢٠٢٠أغسطس خالل شهر الميزان التجاري 

 العجز انخفض ، ٢٠٢١نوفمبر وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء خالل شهر
        مقارنـة بنحـومليـار دوالر  ٢٫٩١ليصل إلى  ٪١٧٫٧بنسبة  ٢٠٢١في الميزان التجاري في شهر أغسطس 

.٢٠٢٠أغسطس شهر دوالر في  اتمليار ٣٫٥٣
 مقارنة بنحو  ٢٠٢١أغسطس شهر دوالر في  اتمليار ٣٫٢٦لتبلغ نحو ، ٪٥٠٫٥قيمة الصادرات بنسبة ارتفعت

ويرجع هذا االرتفاع إلى ارتفاع صادرات بعض السلع مثل عجائن . ٢٠٢٠أغسطس شهر مليار دوالر في  ٢٫١٧
مة في المقابل انخفضت قي. ومحضرات غذائية متنوعة، لدائن بأشكالها األولية، ومالبس جاهزة، وأسمدة

عطرية، بـذور زيتيـة  وراتنجاتصادرات بعض السلع مثل األثاث، ومستحضرات عطور وتجميل، زيوت 
.وعلفية

 شـهر دوالر في  اتمليار ٦٫١٧لتبلغ حوالي ، ٪٨٫٢بالنسبة لقيمة الواردات، فقد ارتفعت أيضًا بنسبة أما
ويرجع هذا االرتفاع إلى ارتفاع . ٢٠٢٠أغسطس شهر دوالر في  اتمليار ٥٫٧مقارنة بحوالي  ٢٠٢١أغسطس 

قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول، بترول خام، أدوية ومحضرات صيدلة، مواد أوليـة مـن 
ية، في المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع مثل مواد كيماوية عضوية وغير عضو. حديد أو صلب

.وقمح، وأجهزة تليفون، ولحوم

٢٠ ٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة 

)مليار دوالر أمريكي(

٢.٢ ٣.٣٧.٥ ٢.٦

- ٥.٣ - ٩.٢

٢٠-يناير ٢١-يناير

صادرات  واردات ميزان تجاري



٢٠٢١نوفمبر  ١٦ –) ١٤(العدد  –) ٢(السنة ٢١

٪ ٥,٥ معــدل عنــداســتقرار الجنيــه المصــري ســيؤدي إلــى اســتقرار التضــخم 
٢٠٢٢بحلول عام 

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

 أكتوبر  فيعن مصر الصادر  اإليكونوميستالتابعة لمجموعة  االستخبارات االقتصاديةوحدة وفقًا لتقرير
مع الترشيد المالي واستقرار العملة والسياسة النقدية الحكيمة، وارتفاع أسـعار الفائـدة أنه ؛ ٢٠٢١

ومن غيـر  ،) ٢٠٢٦ - ٢٠٢٢(سيبقي نمو األسعار تحت السيطرة خالل الفترة  -الحقيقية على نطاق واسع 
.المتوقع العودة إلى التضخم المرتفع سابقًا

 في ٥٫٤مقارنةً بمعدل   ،٢٠٢٢٪ في عام ٥٫٥استقرار الجنيه المصري إلى استقرار التضخم عند سيؤدي ٪
ذ مع تنفي(يتضمن نموًا أسرع للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وزيادة األجور  وهو األمر الذي، ٢٠٢١عام 

، وذلك بالتوازن مع االستقرار أو االنخفاض في أسـعار الغـذاء )حد أدنى جديد لألجور للقطاع الخاص
.العالمية وزيادة معتدلة في أسعار النفط العالمية

 ؛ حيث إن تأثير ضعف )٢٠٢٦ – ٢٠٢٣(٪ سنويًا خالل الفترة ٥٫٢التضخم نحو   المتوقع أن يبلغ متوسط ومن
العملة وارتفاع طلب المستهلكين سوف يقابله على نطاق واسع انخفاض أوسع فـي أسـعار واردات 

.السلع األساسية العالمية
)٢٠٢٦ -٢٠٢١(معدالت التضخم في مصر خالل الفترة 

.٢٠٢١أكتوبر .  اإليكونوميستالتابعة لمجموعة   وحدة االستخبارات االقتصادية: المصدر

)مليار دوالر أمريكي(
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