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2021نوفمبر 20حتى يوم 

2021نوفمبر  ( 20-14)المناطق التي أبلغت عن حاالت إصابة لكل مليون نسمة خالل األسبوع 

Source: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Source: https://www,worldometers,info/coronavirus/worldwide-graphs/
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ززززا خزززز ل األسززززبو                                             " كورونززززا"موقززززف انتشززززار فيززززروس  المسززززتجد عالميًّ
2021نوفمبر ( 14-20)

مجلس الوزراء
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

وانتشاره محليًّا وعالميًّا المستجد" كورونا"فيروس 

k,

(حالة وفاة جديدة)

ا عالميًّتطور عدد الوفيات الجديدة األسبوعية 
2021نوفمبر ( 20-14)حتى األسبوع 

0

50k

100k

M

اإلصابات الجديدة األسبوعية عالميًّاتطور عدد 
2021نوفمبر ( 20-14)حتى األسبوع 

2021نوفمبر 23–( 15)العدد –( 2)السنة 



حتا المستجد علا مستوى مناطق المالل" كورونا"موقف انتشار فيروس 
2021نوفمبر 20يوم 

ةالمستجد من إجمالي اإلصابات العالمي" كورونا"نسبة حاالت اإلصابة بفيروس 

وس على التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالفير
2021نوفمبر 20مستوى المناطق حتى يوم 

Source: https://covid19,who,int/
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وانتشاره محليًّا وعالميًّا المستجد" كورونا"فيروس 

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

س على التوزيع النسبي لحاالت الوفاة بالفيرو
2021نوفمبر 20مستوى المناطق حتى يوم

Source: https://covid19,who,int/
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يننسبة المتعافين إلجمالي المصاب

(ألف حالة وفاة)

Source: Worldometers
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2021نوفمبر 20حتا يوم " كورونا"موقف انتشار لقاح فيروس 

Source: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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2021توقما  بارتفا  النمو في خول شمال افريقيا عام 
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وانتشاره محليًّا وعالميًّا المستجد" كورونا"فيروس 

سزةة توقما  بنمو تدفقا  التحوي   المالية الا الدول منرفضزة ومتو
2021في عام % 7.3الدخل بنسبة 

ى العالم نسب التغير في تدفقات التحويالت المالية على مستو
2021و2020خالل عامي 
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2021في عام % 4.3توقما  بلياخة حجل التجارة البحرية بنسبة 
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لعالمي نسبة التغير في حجم التجارة البحرية الدولية والناتج المحلي اإلجمالي ا
(2021-2006)ونسبة التجارة البحرية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 



" كورونزززا"فيزززروس مزززن ظهزززور سززز لة خلتزززاشزززهد بمزززل الزززدول التزززي 
2021نوفمبر( 20–14)المستجد خ ل األسبو 

ة تطور عدد اإلصابات األسبوعية في الواليات المتحد
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والتقززارير الدوليززة  فززي ظززل أزمززة االقتصززاخ المززالمي فززي صززوء الصززحف
المستجد" كورونا"فيروس 
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المسززززتجد فززززي مصززززر حتززززا                " كورونززززا"الوصززززع الحززززالي النتشززززار فيززززروس 
2021نوفمبر 20يوم 
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2021نوفمبر 20حتى يوم 
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المسززززتجد فززززي مصززززر حتززززا                " كورونززززا"الوصززززع الحززززالي النتشززززار فيززززروس 
تابع-2021نوفمبر 20يوم 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 
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2021نوفمبر ( 20-14)اإلصابات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 

تابع-المستجد في مصر " كورونا"الوصع الحالي النتشار فيروس 
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حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع 
مقارنةً ببعض الفترات2021نوفمبر ( 14-20)

عتاب-المستجد في مصر " كورونا"الوصع الحالي النتشار فيروس 
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2021ممدل البةالة من اجمالي قوة الممل خ ل الربع الثالث من عام % 7.5
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(2021الربع الثالث من عام  –2020الربع الثاني من عام  )معدل البطالة خالل الفترة 
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ا فزززي صزززاخرا  ال زززاز الةبيمزززي  زززا قياسزززيي مزززن المتوقزززع أ  تحقزززق مصزززر رقمي
2021المسال بنهاية عام 
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األسواق المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط منذ معاودة 
2021وحتى الربع الثالث من عام  2021تشغيله مطلع عام 






