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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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إصابة جديدةمليون 

١٥٫٠

وع   األسـبالمستجد في مصر انخفاضًا خالل " كورونا"شهد عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
.إصابة جديدةحالة  ٥٥٨٧، مسجلًا )على أساس أسبوعي(٪ ٤٫٣بنسبة  ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(

نسبة التعافي في مصر مـن 
إصابة  حالة ألف ٣٩١٫٩ إجمالي

.٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

نسبة الوفيات من إجمالي عدد 
يـوم       المصابين في مصر حتى 

. ٢٠٢٢يناير  ٨

٥٫٦ ٨٣٫٢

 فقط ٪٨,٩ وتلقى ،"١٩-كوفيد" لقاح من األقل على واحدة جرعة تلقوا العالم سكان من ٪٥٩,١
  يناير ٨ يوم حتى وذلك األقل، على اللقاح من واحدة جرعة الدخل منخفضة الدول في السكان من

٢٠٢٢.

 المستجد عالميـا" كورونا"جاء عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 
مقارنة باألسبوع ٪ ٥٣٫٥مرتفعًا بنسبة  ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(خالل األسبوع 

سبة الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسها بنكما ارتفع عدد السابق له، 
١٫٧٪.

"  كورونا"في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس ارتفاعًا  ٢٠٢٢يناير  ٨شهد األسبوع المنتهي في 
المستجد عالميا  وانخفاضًا محليا



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



٪ ٪

٤ ٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة 



  ٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

  ٢٥٩٫٠ 
مليون متعافٍ

٣٠٥٫٩
حالة إصابةماليين 

٥٫٥
ماليين حالة وفاة

إجمالي عدد اإلصابات 
على مستوى العالم

إجمالي عدد المتعافين على 
مستوى العالم

إجمالي عدد الوفيات علـى 
مستوى العالم

٢٠٢٢) يناير ٨ – ٢(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  ٢٠٢٢يناير  ٨المستجد عالمي

٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة ٥
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Source: https://www,worldometers,info/coronavirus/worldwide-graphs/

  المياتطور إجمالي حاالت اإلصابة بالفيروس ع
٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

  عالمياتطور إجمالي حاالت الوفاة 
٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

  ياعالمتطور إجمالي حاالت التعافي 
٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

)تعافٍحالة (

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

)حالة إصابة(

ا حتى يوم " كورونا"موقف انتشار فيروس  ٢٠٢٢يناير  ٨المستجد عالمي

.ماليين حالة ٥٫٥ي وفِّمليون حالة، بينما تُ ٢٥٩٫٠، تم تعافي ٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

٣٠٥٫٩  
إجمالي عدد اإلصابات على مستوى العالم
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)حالة إصابة جديدة(
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مقارنـة باألسـبوع  ٪٥٣٫٥ارتفاعًا بنسبة  ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(شهد عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 
ألف حالة وفاة  ٤٢٫٩ سجللي، ٪١٫٧بنسبة  السابق له، كما ارتفع عدد الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسها

.٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(خالل األسبوع  

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

ـا خـالل األسـبوع " كورونا"موقف انتشار فيروس  ينـاير ) ٨ - ٢(المستجد عالمي
٢٠٢٢

١٥٫٠
إجمالي عدد اإلصابات الجديدة على مستوى العالم

إصابة جديدةمليون 
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،"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة وفاة جديدة(

ا عالميتطور عدد الوفيات الجديدة األسبوعية 
٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(حتى األسبوع 
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".مليون"إلى الوحدة " M"تشير 
٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 

٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

إصابة جديدةمليون   ١٥٫٠: الحاالت المؤكدة
٪٥٣٫٥: التغير األسبوعي

حالة وفا ة جديدة ألف ٤٢٫٩: الحاالت المؤكدة
٪١٫٧: التغير األسبوعي

اإلصابات الجديدة األسبوعية عالمياتطور عدد 
٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(حتى األسبوع 

٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة ٧



استمرار تركُّز أغلب حاالت اإلصـابة بفيـروس 
م  المستجد على مستوى العالم حتى يو" كورونا"
في منطقة األمريكتين وأوروبا، وذلك  ٢٠٢٢يناير  ٨

٪ لكل منهما من إجمـالي ٣٦بنسبة بلغت نحو 
. اإلصابات العالمية

ى المسـتجد علـى مسـتوى منـاطق العـالم حتـ" كورونـا"موقف انتشار فيروس 
٢٠٢٢يناير  ٨يوم 

أوروبااألمريكتان
ةالمستجد من إجمالي اإلصابات العالمي" كورونا"نسبة حاالت اإلصابة بفيروس  ٣٦٪٣٦  

وس على التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالفير
٢٠٢٢يناير  ٨مستوى المناطق حتى يوم 

٣٦

٣٦

١٥
٦

٤
٣ 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 ٣١٪٤٤٪
س على التوزيع النسبي لحاالت الوفاة بالفيرو

٢٠٢٢يناير  ٨مستوى المناطق حتى يوم  حيث  ما زالت األمريكتان تحتالن النصيب األكبر من
إجمالي عدد الوفيات بالفيروس علـى مسـتوى 

بنسبة بلغت نحـو  ،٢٠٢٢يناير  ٨العالم حتى يوم 
.٪٣١٪، تليهما أوروبا بنسبة ٤٤

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

٤٤
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٦
٣ ٣ األمريكتان

أوروبا
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غرب المحيط الهادئ
إفريقيا

٪

٪

 ٪

٨ ٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة 
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روسيا
الهند
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الواليات المتحدة األمريكية

يننسبة المتعافين إلجمالي المصاب

(ألف حالة وفاة)

Source: Worldometers

٢٠٢٢يناير  ٨إجمالي عدد حاالت الوفاة حتى يوم 

ابيننسبة الوفيات إلجمالي المص

١,٤

٢,٨

١,٤

٣,٠

٧,٣

٨,٦

١,٠

٣,٤

١,٩

٢,١

دول علـى مسـتوى العـالم  ١٠المسـتجد ألعلـى " كورونـا"موقف انتشار فيـروس 
٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

دولأعلى

من حيث عدد اإلصابات، وحاالت التعافي، والوفيات
٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

١٠

Source: Worldometers

٢٠٢٢يناير  ٨إجمالي عدد حاالت التعافي حتى يوم 

)مليون حالة إصابة(

Source: Worldometers

٢٠٢٢يناير  ٨إجمالي عدد اإلصابات حتى يوم 
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٥ 

٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم " كورونا"موقف انتشار لقاح فيروس 

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

٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم " ١٩-كوفيد"أعلى الدول في إجمالي تطعيمات اللقاح ضد 

تلقوا جرعة واحدة على األقل مـن لقـاح ٪ من سكان العالم ٥٩٫١•
".١٩-كوفيد"

على مستوى العالم بمعدل " ١٩-كوفيد"الجرعات من لقاح تم إعطاء •
.في اليوممليون جرعة  ٢٩٫٢

في مقدمة الدول في إجمالي تطعيمات اللقـاح ضـد  الصينتأتي •
).مليار جرعة ٢٫٩" (١٩-كوفيد"

جرعـة الدول منخفضة الـدخل فقط من السكان في ٪  ٨٫٩ تلقى•
.واحدة من اللقاح على األقل

٩٫٤
ى التي تم تلقيها على مستو اللقاحإجمالي عدد جرعات  العالم

مليارات جرعة

١٠ ٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة 
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أعلى 

٥ 
دول 

الواليات 
المتحدة 
األمريكية  الصين

الهند

إندونيسيا

روسيا



أمريكا الشمالية

نتيجـة النمـو  ٢٠٢٢عـام خـالل عودة الشركات الماليـة إلـى االزدهـار من المتوقع 
االقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة

Source: Economist Intelligence Unit. Finance in 2022. 

٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة ١١
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 نمو النـاتج المحلـي أن  ٢٠٢٢أوضحت وحدة االستخبارات االقتصادية في تقريرها عن التمويل في عام
ري ، سينعكس على نشاط البنوك، وشركات الدفع اإللكتروني، وشركات التأمين، ومدي٢٠٢٢اإلجمالي عام 

 ومع ذلك يمثل ارتفاع معدالت التضخم تحديًا كبيرًا، وهو ما أدى إلى قيام. ٢٠٢٢صناديق االستثمار في عام 
وم أسعار الفائدة؛ كما أنه من المتوقـع أن يقـبرفع البنوك المركزية في كل من البرازيل وبولندا وروسيا 

في حين سـتظل أسـعار . ٢٠٢٢البنك الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 
.واالتحاد األوروبي واليابانكلٍ من الصين الفائدة عند مستويات منخفضة في 

تمل أن يوضح التقرير أنه في حالة قيام البنوك برفع سعر الفائدة على اإلقراض بشكل مفاجئ، فمن المح
يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدالت التخلف عن سداد القروض، خاصةً في ضوء تراجع الـدعم الحكـومي 

 أما في حال التعامل بحذر مع ارتفاع أسعار الفائدة، فسوف يؤدي ذلك إلى انخفـاض. للشركات واألسر
.معدالت التخلف عن سداد القروض

١٩-وفيدكما أشار التقرير إلى أن األسواق النامية ستشهد تباطؤًا في التعافي االقتصادي نتيجة جائحة ك 
. وارتفاع أسعار الفائدة، األمر الذي سيؤدي إلى هروب الشركات المالية إلى األسواق األكثر تقدمًا
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وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

البنـــوك المركزيـــة فـــي األســـواق الصـــاعدة  تســـتخدم بـــرامج شـــراء األصـــول 
لمكافحة الخلل في عمل األسواق المالية

واق نسبة برامج شراء األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بعض األس
)  ٢٠٢١مارس  – ٢٠٢٠مارس (الصاعدة واالقتصادات المتقدمة خالل الفترة 

 لجأت إلى استخدام " ١٩-كوفيد"وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن العديد من البنوك المركزية أثناء جائحة
مجموعة من األدوات الستعادة سير العمل في السوق بخالف خفض أسعار الفائدة، ومن هـذه األدوات 

. برنامج شراء األصول
 قامت خمسة اقتصادات متقدمة بشراء أصول عند سعر فائدة )٢٠٢١مارس  – ٢٠٢٠مارس (خالل الفترة ،

، ١، فيما قامت خمس دول صاعدة بشراء أصول عند سعر فائدة أساسي يقل عن ٠٫٥أساسي يقل عن 
بشراء أصـول ن ادولت، وقامت ٦وقامت ست دول صاعدة بشراء أصول عند سعر فائدة أساسي يقل عن 

. ١٥عند سعر فائدة أساسي يقل عن 
راء في السنوات السابقة، كان من المعتاد أن تقوم البنوك المركزية في االقتصادات المتقدمة فقط بشـ

 جنـوب ،مثلولكن للمرة األولى على نطاق واسع، استخدمت البنوك المركزية في دول . الدين الحكومي
.  برامج شراء األصول لمكافحة الخلل في عمل السوقند وتايالإفريقيا وبولندا 

 تجنبت البنوك المركزية في كثير من اقتصـادات األسـواق "١٩-كوفيد"في األزمات السابقة لجائحة  ،
الصاعدة واالقتصادات النامية استخدام برامج شراء األصول تحسبًا لحدوث رد فعل عنيف من جانـب 

.  السوق
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.صندوق النقد الدولي: المصدر



ســيكون أفضــل  ٢٠٢٢أعربــوا عــن تفــاؤلهم بــأن عــام  المبحــوثينمــن % ٧٧نحــو 
بالنسبة لهم

٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة ١٣

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

العالم على من سكان % ٨٠أنه سيحصل هل تعتقد أنه من المحتمل أم من غير المحتمل 
٢٠٢٢خالل عام " ١٩-كوفيد"جرعة واحدة على األقل من لقاح 

 أجرت شركة“Ipsos Global Advisor”    ٣٣في فردًا   ٢٢٠٢٣استطالع رأي على عينة من أكثر من 
. ٢٠٢٢لعام دولة بهدف التعرف على توقعاتهم 

 سيكون أفضل بالنسبة لهم، كما أشـارت  ٢٠٢٢عن تفاؤلهم بأن عام  المبحوثينمن  ٪٧٧أعرب نحو
.كان عامًا سيئًا لبالدهم ٢٠٢١إلى أن عام ) ٪٧٧(النسبة السابقة 

 ٥٦يتوقع نحو  ٨٠أن  المبحوثينمن  من سكان العالم سيحصلون على جرعة واحدة على األقل مـن
.يرون أن هذا األمر من غير المحتمل أن يحدث ٣٤، مقابل ٢٠٢٢خالل عام " ١٩-كوفيد"لقاح 

 ٨١وعلى مستوى الدول هناك نحو  ٨٠بيرو يرون أن  مبحوثيمن  سيحصلون علـى سكان العالم من
الصـينيين  المبحوثينمن  ٨٠، يليهم ٢٠٢٢خالل عام " ١٩-كوفيد"واحدة على األقل من لقاح جرعة 

ر الذين توقعوا حدوث هذا األمـ المبحوثينالمجر كأقل  مبحوثوماليزيا، بينما جاء  مبحوثيمن  ٧٩و
. ٢٩بنسبة 
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من المحتمل من غير المحتمل ال يعرف

Source: https://www.ipsos.com/en/global-predictions-2022



خالل  المستجد" كورونا"ارتفاًعا في حاالت فيروس  شهدتبعض الدول التي 
 ٢٠٢٢يناير ) ٨ – ٢(األسبوع 

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في الدنمارك

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

)حالة إصابة(

  /https://covid19,who,intمنظمة الصحة العالمية، : المصدر
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"مليون"إلى الوحدة " m"، و"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

تحدة تطور عدد اإلصابات األسبوعية في الواليات الم
األمريكية

)حالة إصابة(

0

عن األسبوع السابق٪ ٧٢٫٦مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢٢يناير ) ٨ -٢(خالل األسبوع إصابة ماليين    ٤٫٦
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روس االقتصاد العالمي في ضوء الصحف والتقارير الدولية، في ظل أزمـة فيـ
المستجد" كورونا"

، يقلل مـن "كورونا"الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المُضادة لفيروس : اإلندبندنت
٪ تقريبًا، وذلك مقارنـة بالمصـابين ٩٠، بنسبة "أوميكرون"فرص دخول المستشفى؛ بسبب 

شـديدة " أوميكرون"حذر وزير الصحة البريطاني من أنّ ساللة ، وقد "دلتا"بالمتحور الهندي 
.العدوى

، علـى ٢٠٢١٪ في ديسـمبر ٥ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى : برس أسوشيتد
أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للتضخم في المنطقة منذ بدء حفظ السجالت في عـام 

كما ارتفعت تكاليف . ٢٠٢١٪ الذي سجله في نوفمبر ٤٫٩، محطمًا الرقم القياسي البالغ ١٩٩٧
٪، لكن ذلك كان أقل ٢٦؛ حيث قفزت بمعدل سنوي قدره ٢٠٢١الطاقة مرة أخرى في ديسمبر 

كما ساهم في زيادة معدل التضـخم اإلجمـالي، ). ٢٠٢١نوفمبر (قليالً من الشهر السابق 
٪، متجـاوزة المعـدل ٣٫٢االرتفاع األقوى في تكاليف الغذاء التي قفزت في ديسمبر إلـى 

.٪٢٫٢عند  ٢٠٢١المسجل في نوفمبر 

؛ لتصل بـذلك إلـى أعلـى ٢٠٢١٪، خالل ٢٨ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة  : هآرتس 
. ٢٠٢١سنوات، منوهة أنّ اآلمال ضئيلة في استقرار أوضاع السوق خالل عام  ١٠مستوياتها منذ 

 ١٣١,٩، مسجالً أعلى مستوى منذ بلغ ٢٠٢١نقطة في  ١٢٥,٧وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء 
من تعرض " الفاو"وحذرت . ٢٠٢١، فيما تراجع المؤشر الشهري قليلًا في ديسمبر ٢٠١١نقطة في 

 لخطر ارتفاع األسعار في الدول المعتمدة على االستيراد، كمـا توخـتاألشد فقرًا الفئات 
.٢٠٢٢الحذر في تقريرها األخير، حول مدى تراجع حدة الضغوط السعرية خالل " الفاو"

فـي  ميله للنموتعكس " أوميكرون"األعراض المتوسطة التي يسببها متحور  :وول ستريت جورنال
األخـرى  الخاليا العلوية للجهاز التنفسي بدلًا من الرئتين؛ في حين يمكن أن تسبب عدوى السالالت

م ، وعلى الـرغالحديثةمشكالت تنفسية فاتكة، وذلك وفقًا للدراسات المختبرية " ١٩-كوفيد"من 
سه من القدر نفينتشر بسرعة كبيرة جدًا، فإنه ال يتمتع بالقدرة الكافية إلحداث " أوميكرون"من أن 

".دلتا"أو " ألفا"األعراض الشديدة التي تسببها متغيرات 
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ـــــا"الوضـــــع الحـــــالي النتشـــــار فيـــــروس  ـــــى                " كورون المســـــتجد فـــــي مصـــــر حت
٢٠٢٢يناير  ٨يوم 

٣٢٦٫٣
حالة تعافٍ ألف

٣٩١٫٩
ألف حالة إصابة

٢١٫٩  
ة وفاةحال ألف

ي إجمالي عدد اإلصابات ف
مصر منذ ظهور الفيروس

إجمالي عدد المتعافين، بمـا 
٪ من إجمالي ٨٣٫٢يمثل حوالي 

رالمصابين بالفيروس في مص

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

بالفيروس في مصر

٢٠٢٢يناير  ٨حتى يوم 

Source: Worldometers
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ـــــروس  ـــــا"الوضـــــع الحـــــالي النتشـــــار في ـــــى                " كورون المســـــتجد فـــــي مصـــــر حت
تابع - ٢٠٢٢يناير  ٨يوم 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 

٨٣٫٢٪
نسبة التعافي في مصر

٪

 عدد وضع مصر بين بعض الدول العربية من حيث نسبة التعافي إلى إجمالي
٢٠٢٢يناير  ٨المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers
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٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(اإلصابات الجديدة األسبوعية خالل الفترة األسبوع 

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

حاالت اإلصابات الجديدة

C O V I D - 1 9

عدد اإلصابات اليومية

٨٣٠
إصابة 
جديدة 

عدد اإلصابات األسبوعية

٥٥٨٧
جديدة إصابة 

أكتوبر ) ٩ - ٣(األقرب لألسبوع هو ، ويُعد هذا العدد ٢٠٢٢يناير  ٨خالل األسبوع المنتهي في 
.حالة إصابة جديدة ٥٥٤٦، والذي شهد ٢٠٢١

٤٫٣ ٪

 عدد حاالت اإلصابة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات  ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(

العالم
)حالة جديدة(

  ٩٧٦٨٦٧٥ * ١٠١٨٨٥٤*

٥٨٣٨ ٥٥٨٧ ٥٥٤٦
١٠٧٧٨

) ٢٠٢٢يناير  ١ – ٢٠٢١ديسمبر  ٢٦( ٢٠٢١أكتوبر ) ٩ - ٣(  ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢( ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤(

األسبوع األخير في مصرذروة اإلصابات 
٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(األسبوع السابق للفترة   ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(األسبوع األقرب  للفترة  

)حالة جديدة( جديدةإصابة  ٥٥٨٧: الحاالت المؤكدة

"ألف"إلى الوحدة " k“تشير 
٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 

مرتفعًا ، وقد جاء ٢٠٢٢يناير  ٨يوم 
مقارنةً بعدد الحاالت ٪، ١٫١بنسبة 

الجديدة المسجلة فـي اليـوم 
إصابة  ٨٢١(  ٢٠٢٢يناير  ٧السابق 

).جديدة

      في عدد اإلصابات الجديدة خـالل األسـبوع   ) على أساس أسبوعي(هي نسبة االنخفاض 
 األسبوع٪ نسبة االنخفاض في عدد اإلصابات الجديدة خالل ٤٫٤، مقابل ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(

). ٢٠٢٢يناير  ١ – ٢٠٢١ديسمبر  ٢٦(السابق 

٪٤٫٣ -:  التغير األسبوعي

١٨ ٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة 
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حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع 
مقارنةً ببعض الفترات ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(

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

حاالت الوفاة الجديدة

C O V I D - 1 9

عدد الوفيات اليومية

٢٩
حالة وفاة 
جديدة

على المستوى األسبوعي

١٧٠
حالة وفاة 

جديدة 

ديسـمبر )  ١٩ -١٣(ويُعد هذا العدد هو األقرب لألسبوع ، ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(خالل األسبوع 
.حالة وفاة جديدة ١٧١، والذي شهد ٢٠٢٠

العالم
)حالة جديدة(

٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(الوفيات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 

٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

)حالة جديدة(

٣٢٥٤٦

مرتفعًا ، وقد جاء ٢٠٢٢يناير  ٨يوم 
مقارنـة بعـدد ٪، ٧٫٤بنسبة 

الوفيات الجديدة المسجلة فـي 
          ٢٠٢٢ينــاير  ٧اليــوم الســابق 

).حالة وفاة جديدة ٢٧(

١٩٧ ١٧٠ ١٧١

٦٢٢

) ٢٠٢٢يناير  ١ – ٢٠٢١ديسمبر  ٢٦( ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢( ٢٠٢٠ديسمبر ) ١٩ -١٣( ٢٠٢١يونيو ) ٢٠ - ١٤(

األسبوع األخير

 ٤٢١٤٦ 

وع في عدد الوفيات الجديدة التي شهدها األسب) على أساس أسبوعي(هي نسبة االنخفاض 
ل ٪ نسبة االنخفاض في عدد الوفيات الجديدة األسبوعية خال٢٣٫١، مقابل ٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(

).٢٠٢٢يناير  ١ – ٢٠٢١ديسمبر  ٢٦(األسبوع السابق 
١٣٫٧ ٪

حالة وفاة جديدة ١٧٠: الحاالت المؤكدة
٪١٣٫٧-:  التغير األسبوعي

٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(األسبوع السابق للفترة

٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة ١٩
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مصر ذروة الوفيات في
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٢٠ ٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة 

 ٢٠٢٢عام % ١٥,٩من المتوقع نمو صناعة السيارات في مصر بنسبة 

)٢٠٣٠ - ٢٠٢٠(تطور مبيعات السيارات في مصر خالل الفترة 

 والصادر في ينـاير " ٢٠٣٠توقعات حتى : السيارات في مصر "في تقريرها - سوليوشنزتتوقع وكالة فيتش
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج  ،٪١٥٫٩بنسبة  ٢٠٢٢مواصلة صناعة السيارات في مصر نموها في عام  -٢٠٢٢

. على التوالي٪ ١٤٫٠٪ و٢٠٫٠كل من سيارات نقل الركاب ومركبات النقل التجارية  بنسبة  
يس من المتوقع أن يؤدي االنتعاش االقتصادي في مصر إلى جذب مصنعي السيارات لتأسيس وإعادة تأس

 تخفـيضن إال تزال هناك مخاطر سلبية؛ حيث  هأنإال . عمليات إنتاجهم في مصر خالل فترة التوقعات
ة رسوم االستيراد للمركبات القادمة من أوروبا يمكن أن يضعف القدرة التنافسية للمركبات المجمعـ

ون في هذا باإلضافة إلى النقص العالمي في رقائق أشباه الموصالت، فلم يتمكن الموزعون المحلي. محليًا
جة ونتي السياراتهممن الحصول على أعداد كافية من الرقائق  -وأبو غالي موتورز  أوتومثل جي بي -مصر 

٪ ٨٠ - ٧٠حاليًا بنسبة " أوتوجي بي " حيث تعمل خطوط إنتاج شركة  ،اإلنتاجيةلذلك انخفضت الطاقة 
قيق حيث  لجأت الشركة إلى نقل المكونات الضرورية بالطائرة من آسيا لضمان تح ،اإلنتاجيةمن طاقتها 

. أهداف اإلنتاج
،أوضحت الوكالة أن شركات صناعة السيارات المصرية تعتمد على اإلمدادات من المنتجين في آسـيا 

، من المتوقع استمرار نقص الرقـائق "١٩-كوفيد"ونظرًا الستمرار تعطل سالسل التوريد بسبب جائحة 
اجية في طاقتها اإلنت اانخفاضًونتيجة لذلك ، فإن الشركات المصنعة في مصر قد تشهد . ٢٠٢٢طوال عام 
. ٢٠٢٢خالل عام 

.  ٢٠٢١ديسمبر   ٢٠، سوليوشنزوكالة فيتش : المصدر

٦٠٠٠٠٠
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٢٠٠٠٠٠
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مبيعات سيارات الركاب مبيعات السيارات التجارية
نسبة مبيعات المركبات



٢٠٢٢يناير  ١١ –) ٢٢(العدد  –) ٢(السنة ٢١

٢٠٢١ديسمبر خالل شهر انخفاض معدل التضخم الشهري 

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

 ى علـ(وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، فقد انخفض معدَّل التضخم إلجمالي الجمهورية
؛ حيـث ٢٠٢١في شهر نوفمبر ) ٪٠٫٠(مقابل ، )٪٠٫٢-(ليسجل نحو  ٢٠٢١في شهر ديسمبر ) أساس شهري

نقطة خالل شهر ديسمبر ) ١١٧٫٨(سجل الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية 
. ٢٠٢١نقطة خالل شهر نوفمبر ) ١١٨(مقابل  ٢٠٢١
 إلى انخفـاض أسـعار مجموعـة  ٢٠٢١يرجع هذا االنخفاض في معدل التضخم خالل شهر ديسمبر

وانخفـاض ) ٪١٫٤(وانخفاض مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة ، )٪٨٫٢(الخضراوات بنسبة 
).  ٪١٫٢(مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 

 ويأتي هذا االنخفاض على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة الفاكهة بنسـبة
، )٪٠٫٧(ومجموعة المالبس الجاهزة بنسبة ، )٪٠٫٦(لكل منهما، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة ) ٪٠٫٩(

ومجموعة اإليجار المحتسب للمسـكن بنسـبة ، )٪١٫٤(والكهرباء والغاز ومواد الوقود األخرى بنسبة 
ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة ، )٪٠٫٨(مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة ، )٪٠٫٢(
)٠٫٥٪.(

 الجمهورية خالل الفترةإلجمالي ) على أساس شهري وسنوي(تطوُّر معدَّل التضخم 
)٢٠٢١ديسمبر  - ٢٠٢٠ديسمبر (

.  ٢٠٢٢يناير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، : المصدر

)٪(
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