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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 Civil" المدنيـةبرنامج مراكز الفكر والمجتمعات "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 

١٨٫٧

    األسـبوعالمستجد في مصر ارتفاعًا خالل " كورونا"شهد عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
.حاالت إصابة جديدة ٦٩٣٤، مسجلًا )على أساس أسبوعي(٪ ٢٤٫١بنسبة  ٢٠٢٢يناير ) ١٥ -٩(

نسبة التعافي في مصر مـن 
إصابة  حالة ألف ٣٩٨٫٩ إجمالي

.٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

نسبة الوفيات من إجمالي عدد 
المصابين في مصر حتى يـوم       

. ٢٠٢٢يناير  ١٥

٥٫٥ ٨٣٫٤

 فقط ٪٩,٥ وتلقى ،"١٩-كوفيد" لقاح من األقل على واحدة جرعة تلقوا العالم سكان من ٪٥٩,٧
  يناير ١٥ 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 
باألسبوع مقارنة ٪ ٢٠٫٠مرتفعًا بنسبة  ٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(خالل األسبوع 

سبة السابق له، كما ارتفع عدد الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسها بن
٤٫٢٪.

"  كورونا"في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس ارتفاعًا  ٢٠٢٢يناير  ١٥شهد األسبوع المنتهي في 
المستجد عالميا ومحليا



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



٪ ٪

٤ ٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة 



  ٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

  ٢٦٦٫٤ ٍ
مليون متعاف

٣٢٦٫٧
مليون حالة إصابة

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 ١٥ – ٩(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  ١٥المستجد عالمي

٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ٥
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Source: https://www,worldometers,info/coronavirus/worldwide-graphs/

  المياتطور إجمالي حاالت اإلصابة بالفيروس ع
٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

  عالمياتطور إجمالي حاالت الوفاة 
٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

  ياعالمتطور إجمالي حاالت التعافي 
٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

)تعافٍحالة (

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

،"مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

)حالة إصابة(

ا حتى يوم " كورونا"موقف انتشار فيروس  ٢٠٢٢يناير  ١٥المستجد عالمي

.ماليين حالة ٥٫٥ي وفِّمليون حالة، بينما تُ ٢٦٦٫٤، تم تعافي ٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 
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مقارنـة باألسـبوع  ٪٢٠٫٠ارتفاعًا بنسبة  ٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(شهد عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 
ألف حالة وفاة  ٤٥٫٥ سجللي، ٪٤٫٢بنسبة  السابق له، كما ارتفع عدد الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسها

.٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(خالل األسبوع 

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

ا خـالل األسـبوع " كورونا"موقف انتشار فيروس  ينـاير ) ١٥ - ٩(المستجد عالمي
٢٠٢٢

١٨٫٧
إجمالي عدد اإلصابات الجديدة على مستوى العالم

مليون إصابة جديدة
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،"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة وفاة جديدة(

ا عالميتطور عدد الوفيات الجديدة األسبوعية 
٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(حتى األسبوع 
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".مليون"إلى الوحدة " M"تشير 
٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(اإلصابات الجديدة األسبوع 

٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

مليون إصابة جديدة  ١٨٫٧: الحاالت المؤكدة
٪٢٠٫٠: التغير األسبوعي

حالة وفا ة جديدة ألف ٤٥٫٥: الحاالت المؤكدة
٪٤٫٢: التغير األسبوعي

اإلصابات الجديدة األسبوعية عالمياتطور عدد 
٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(حتى األسبوع 

٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ٧



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

 في منطقة األمريكتين وأوروبا، وذلك ٢٠٢٢يناير  ١٥
٪ لكل منهما من إجمـالي ٣٧بنسبة بلغت نحو 
. اإلصابات العالمية

ى المسـتجد علـى مسـتوى منـاطق العـالم حتـ" كورونـا"موقف انتشار فيروس 
٢٠٢٢يناير  ١٥يوم 

أوروبااألمريكتان
ةالمستجد من إجمالي اإلصابات العالمي" كورونا"نسبة حاالت اإلصابة بفيروس  ٣٧٪٣٧  

وس على التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالفير
٢٠٢٢يناير  ١٥مستوى المناطق حتى يوم 

٣٧

٣٧

١٥
٥

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

٢٠٢٢يناير  ١٥مستوى المناطق حتى يوم  حيث  ما زالت األمريكتان تحتالن النصيب األكبر من
إجمالي عدد الوفيات بالفيروس علـى مسـتوى 

بنسبة بلغت نحـو  ،٢٠٢٢يناير  ١٥العالم حتى يوم 
.٪٣١٪، تليهما أوروبا بنسبة ٤٤

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

٤٤

٣١

١٣

٦
٣ ٣ األمريكتان

أوروبا
جنوب شرق آسيا
شرق البحر المتوسط
غرب المحيط الهادئ
إفريقيا

٪

٪

 ٪

٨ ٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة 
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إيران
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إندونيسيا
المملكة المتحدة

بيرو
المكسيك

روسيا
الهند

البرازيل
الواليات المتحدة األمريكية

يننسبة المتعافين إلجمالي المصاب

(ألف حالة وفاة)

Source: Worldometers

٢٠٢٢يناير  ١٥إجمالي عدد حاالت الوفاة حتى يوم 

ابيننسبة الوفيات إلجمالي المص
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دول علـى مسـتوى العـالم  ١٠المسـتجد ألعلـى " كورونـا"موقف انتشار فيـروس 
٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

دولأعلى

من حيث عدد اإلصابات، وحاالت التعافي، والوفيات
٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

١٠

Source: Worldometers

٢٠٢٢يناير  ١٥إجمالي عدد حاالت التعافي حتى يوم 

)مليون حالة إصابة(

Source: Worldometers

٢٠٢٢يناير  ١٥إجمالي عدد اإلصابات حتى يوم 
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٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ٩

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 



٥ 

٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم " كورونا"موقف انتشار لقاح فيروس 

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

٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم " ١٩-كوفيد"أعلى الدول في إجمالي تطعيمات اللقاح ضد 

تلقوا جرعة واحدة على األقل مـن لقـاح ٪ من سكان العالم ٥٩٫٧•
".١٩-كوفيد"

على مستوى العالم بمعدل " ١٩-كوفيد"الجرعات من لقاح تم إعطاء •
.في اليوممليون جرعة  ٣٣٫٦

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

جرعـة الدول منخفضة الـدخل فقط من السكان في ٪  ٩٫٥ تلقى•
.واحدة من اللقاح على األقل

٩٫٦
ى التي تم تلقيها على مستو اللقاحإجمالي عدد جرعات  العالم

مليارات جرعة

١٠ ٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة 

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

أعلى 

٥ 
دول 

الواليات 
المتحدة 
األمريكية  الصين

الهند

إندونيسيا
البرازيل



ةعلى االقتصادات الناشئة االستعداد الرتفاع أسعار الفائدة األمريكي

٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ١١

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

فـاع أوضح صندوق النقد الدولي أن التطورات العالمية السريعة والتي تتمثل في ارتفاع األسعار، وارت
 األجور، وتوقع ارتفاع سعر الفائدة األمريكية، وتمحور فيروس كورونا، أدى إلى حالة من عـدم اليقـين

والدين  باإلضافة إلى أن الدول الناشئة تعاني من ارتفاع في معدالت التضخم. بأوضاع األسواق الناشئة
منذ عام  %١٠العام بشكل كبير، حيث ارتفع متوسط إجمالي الدين الحكومي في األسواق الناشئة بنحو 

كما قامت األسواق الناشئة بما . ٢٠٢١من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية عام  ٪٦٤ليصل إلى نحو  ٢٠١٩
خم في ذلك البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة العام الماضي بسبب ارتفـاع التضـ

.المحلي
،حيـث  ويوضح التقرير أنه من المتوقع أن يكون تأثير رفع أسعار الفائدة على األسواق الناشئة ضئيلًا

واليـات سيعوض الطلب األجنبي تأثير ارتفاع تكاليف التمويل، ويرجع ذلك إلى أن تضخم األجور في ال
المتحدة األمريكية سيؤدي إلى زيادة األسعار أكثر مما كان متوقعًا، كما أن ارتفاع  أسـعار الفائـدة 

ي األمريكية سيؤدي إلى اضطرابات في األسواق المالية على مستوى العالم، باإلضافة إلى تبـاطؤ فـ
وسوف تنعكس كل هذه العوامل على تدفقات رأس المال إلـى الخـارج . الطلب والتجارة األمريكية

.وانخفاض قيمة العملة في األسواق الناشئة
رف كما أن االقتصادات الناشئة التي لديها ديون عامة وخاصة مرتفعة، وتقلبات شديدة في أسعار الص

لدوالر األجنبي، وتراجع في أرصدة الحساب الجاري ستشهد بالفعل تحركات أكبر في عمالتها مقارنة با
.األمريكي

فاع قيمة ضعف التدفقات المالية إلى األسواق الناشئة في حالة ارت: مخاطر الصرف األجنبي
  ٢٠٢١إلى  ٢٠٠٠الدوالر مقارنة بالعمالت األخرى خالل الفترة من 

)استبعاد الصين -الناشئةتدفقات المحفظة من وإلى األسواق ( )مؤشر الدوالر األمريكي(

)استبعاد الصين(تدفقات المحفظة من وإلى األسواق  الناشئة مؤشر الدوالر األمريكي
  ٢٠٢٢صندوق النقد الدولي، : المصدر



وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

ال تزال التوقعات بشأن انتعاش االقتصاد العالمي إيجابية 

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بعض االقتصادات خالل
٢٠٢٣إلى  ٢٠٢١الفترة من 

 ن الصـادر عـ" مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية"أشار تقرير وقائع وآفاق
ع أن يبلـغ فمن المتوق. اإلسكوا أن التوقعات ال تزال إيجابية فيما يتعلق بشأن انتعاش االقتصاد العالمي

.٢٠٢٣عام  ٪٤٫٢و ٢٠٢٢عام  ٤٫١نحو العالمي االقتصاد معدل نمو 
تلقـيح  وتُعد هذه التوقعات مدعومة إلى حد كبير باالنتعاش السريع لكبرى االقتصادات، التي استطاعت

ل المثال وفي المقابل، يالحظ بطء حمالت التلقيح في الدول النامية، فعلى سبي. أعداد كبيرة من سكانها
.٢٠٢١سبتمبر  بدءًا من شهر٪ وذلك ١٢نحو  فريقيةاإلبلغت نسبة السكان الحاصلين على لقاح في القارة 

 ويرجع ذلـك إلـى أن ٢٠٢٣و ٢٠٢٢كما أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتفاوت توزيع النمو خالل عامي ،
هو مـا ال تحفيز مالي سخية، باإلضافة إلى تسارع وتيرة حمالت التلقيح، وحزم توفر ثراءً المناطق األكثر 

.جنوب الكرة األرضيةفي دول فر ايتو
أثرت على أنماط النقل، حيث تراجع الطلب علـى السـلع  ١٩-كما أشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد

 يومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الغاز الطبيعـي والفوسـفات الصـخر. النفطية في المدى المتوسط
اج إيجابية، ويرجع ذلك إلى التوجه نحو إيجاد بدائل للنفط والفحم في قطاع الطاقة وانتعـاش اإلنتـ

.الصناعي

١٢ ٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة 

  ٢٠٢١اإلسكوا، : المصدر
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 ٢٠٢٠ام تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية ع

٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ١٣
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)٢٠٢٠ -١٩٧٠(إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية خالل الفترة 

 ١٩-سياسات جذب االستثمار األجنبي المباشر في أعقاب جائحـة كوفيـد"وفقًا لموجز سياسات :
، انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر علـى ٢٠٢٢الصادر عن صندوق النقد العربي في يناير 

.٢٠١٩مقارنة بعام  ٢٠٢٠عام  ٪٣٥، حيث تراجعت بنحو "١٩-كوفيد"مستوى العالم في أعقاب جائحة 
 ٢٠٢٠عـام  ٪٥٫٣سجلت االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية تراجعًا بنسبة 

؛ متأثرة بالتداعيات الناتجة ٢٠١٩مليار دوالر أمريكي عام  ٣٩٫٠مليار دوالر أمريكي مقابل  ٣٦٫٩لتصل إلى 
".١٩-عن جائحة كوفيد

٢٠٢٠م وعلى مستوى الدول سجلت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تراجعًا في سبع دول عربية عا 
.األردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وفلسطين، ومصر: وهي ٢٠١٩مقارنة بعام 

 ٢٠٢٠ -١٩٧٠(مليار دوالر أمريكي خالل الفترة  ٨٩٧وتجدر اإلشارة إلى أن الدول العربية استقطبت نحو( ،
السعودية واإلمارات ومصر، مستحوذة على وهي، وتصدرت ثالث دول عربية أهم الوجهات المستقبلة 

.من إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة خالل تلك الفترة ٪٦٤

مليون دوالر 
أمريكي

".  ١٩-كوفيد"سياسات جذب االستثمار األجنبي المباشر في أعقاب جائحة ): "٢٠٢٢يناير (صندوق النقد العربي، موجز سياسات : المصدر



خالل  المستجد" كورونا"ارتفاًعا في حاالت فيروس  شهدتبعض الدول التي 
 ٢٠٢٢يناير ) ١٥ – ٩(األسبوع 

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في الدنمارك

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة إصابة(

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

تحدة تطور عدد اإلصابات األسبوعية في الواليات الم
األمريكية

)حالة إصابة(

0

عن األسبوع السابق٪ ١٫٤مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(خالل األسبوع إصابة ماليين    ٤٫٧
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روس االقتصاد العالمي في ضوء الصحف والتقارير الدولية، في ظل أزمـة فيـ
المستجد" كورونا"

من كبار المسـتثمرين  ٢٥٠أظهرت نتائج دراسة استقصائية سنوية شملت : اإليكونومست
من يناير الجاري، أن أكثر مـن  ٦المؤسسين، ونشرتها مجموعة بوسطن االستشارية في الـ 

أربعة من كل خمسة يعتقدون أنه من المهم للشركات أن تضع أهدافًا لخفـض االنبعاثـات 
. خضراءالكربونية على المدى الطويل، والعديد يشعرون بضغط متزايد لتطبيق االستثمارات ال

، إلى ٢٠٢٢وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يعود استهالك النفط في جميع أنحاء العالم في عام 
مليون برميل يوميًا،  ١٠٠، والبالغ ١٩-مستوى ما قبل جائحة كوفيد

، فـي ظـل "رياحًا معاكسة قوية"االنتعاش االقتصادي العالمي يواجه : األمم المتحدة
، واستمرار التحديات في سوق العمل وفـي سلسـلة "كورونا"موجات جديدة من إصابات 

، يتوقع أن ينمـو ٢٠٢١٪ في عام ٥٫٥فبعد ارتفاع بنسبة . اإلمدادات، وتزايد ضغوط التضخم
االنتعاش القوي في ، وشهد ٢٠٢٣٪ في عام ٣٫٥، و٢٠٢٢٪ فقط في عام ٤الناتج العالمي بنسبة 

أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعًا بإنفاق استهالكي قوي وبعـض  ٢٠٢١عام 
.اإلقبال على االستثمار، مع تجاوز التجارة في السلع لمستويات ما قبل الوباء

 صرحت رئيسة مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا بأن الجرعة المعززة مـن : هآرتس 
" أوميكرون"٪ في حماية المصابين بالمتحور ٨٥فعالة بنسبة " جونسون آندجونسون "لقاح 

ا ووفقًـ. من دخول المستشفى، وتكون هذه الفاعلية خالل شهر إلى شهرين بعد تلقي اللقاح
رضة لدراسة أجراها مجلس البحوث الطبية فإن المصابين بفيروس نقص المناعة كانوا أكثر ع

".أوميكرون"للدخول إلى المستشفى بعد إصابتهم بمتحور 

واليـات من ارتفاع معدالت التضخم في الجزءًا كبيرًا إلى أن " بلومبرج"أشار تقرير لوكالة  :بلومبرج
كان بسبب ارتفاع  ٢٠٢١المتحدة األمريكية والعديد من االقتصادات الكبرى على مستوى العالم في 

ل وأضاف التقرير أنّ نقص العمالة أصبح موجودًا في ك. أسعار الطاقة، ما نتج عنه إبطاء معدل النمو
، وما ال يقل عن ٢٠٢١ماليين وظيفة شاغرة بالواليات المتحدة نهاية عام  ١٠مكان، فهناك ما ال يقل عن 

.ماليين أمريكي بالغ ال يعملون اليوم ٥

٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ١٥
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ـــــا"الوضـــــع الحـــــالي النتشـــــار فيـــــروس  ـــــى                " كورون المســـــتجد فـــــي مصـــــر حت
٢٠٢٢يناير  ١٥يوم 

٣٣٢٫٥
حالة تعافٍ ألف

٣٩٨٫٩
ألف حالة إصابة

٢٢٫١  
ة وفاةحال ألف

ي إجمالي عدد اإلصابات ف
مصر منذ ظهور الفيروس

إجمالي عدد المتعافين، بمـا 
٪ من إجمالي ٨٣٫٤يمثل حوالي 

رالمصابين بالفيروس في مص

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

بالفيروس في مصر

٢٠٢٢يناير  ١٥حتى يوم 

Source: Worldometers

١٦ ٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة 
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ـــــروس  ـــــا"الوضـــــع الحـــــالي النتشـــــار في ـــــى                " كورون المســـــتجد فـــــي مصـــــر حت
تابع - ٢٠٢٢يناير  ١٥يوم 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 

٨٣٫٤٪
نسبة التعافي في مصر

٪

 عدد وضع مصر بين بعض الدول العربية من حيث نسبة التعافي إلى إجمالي
٢٠٢٢يناير  ١٥المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers

جيبوتي
اإلمارات العربية المتحدة

قطر
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٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(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

١١٠١
إصابات 
جديدة 

عدد اإلصابات األسبوعية

٦٩٣٤
جديدة إصابة 

) ٣٠ - ٢٤(األقرب لألسـبوع هو ، ويُعد هذا العدد ٢٠٢٢يناير  ١٥خالل األسبوع المنتهي في 
.حالة إصابة جديدة ٦٩٣٦، والذي شهد ٢٠٢٠مايو 

٢٤٫١ ٪

 عدد حاالت اإلصابة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات  ٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(

العالم
)حالة جديدة(

١٥٦١٩٧٥٩ * ١٠١٨٨٥٤*

٥٥٨٧ ٦٩٣٤ ٦٩٣٦
١٠٧٧٨

٢٠٢٠مايو ) ٣٠ - ٢٤( ٢٠٢٢يناير ) ١٥ -  ٩(  ٢٠٢٢يناير ) ٨ -  ٢(  ٢٠٢٠يونيو ) ٢٠ -١٤(
األسبوع األخير في مصرذروة اإلصابات 

٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(األسبوع األقرب  للفترة    ٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(األسبوع السابق للفترة  

)حالة جديدة( جديدةإصابة  ٦٩٣٤: الحاالت المؤكدة

"ألف"إلى الوحدة " k“تشير 
٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 

، وقد جاء مرتفعًا ٢٠٢٢يناير  ١٥يوم  
٪، مقارنةً بعدد الحاالت ٢٫٠بنسبة 

الجديدة المسجلة فـي اليـوم 
إصابة  ١٠٧٩( ٢٠٢٢يناير  ١٤السابق 
).جديدة

) ١٥ - ٩(في عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع ) على أساس أسبوعي(هي نسبة االرتفاع 
.٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢(٪ خالل األسبوع السابق ٤٫٣، مقابل انخفاض بنسبة  ٢٠٢٢يناير 

٪٢٤٫١:  التغير األسبوعي

١٨ ٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة 
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حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع 
مقارنةً ببعض الفترات ٢٠٢٢يناير ) 15 - ٩(

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

حاالت الوفاة الجديدة

C O V I D - 1 9

عدد الوفيات اليومية

٢٦
حالة وفاة 
جديدة

على المستوى األسبوعي

١٨٥
حالة وفاة 

جديدة 

ويُعـد هـذا العـدد هـو األقـرب لألسـبوع                        ، ٢٠٢٢ينـاير ) ١٥ - ٩(خالل األسبوع   
.حالة وفاة جديدة ١٨٠، والذي شهد ٢٠٢١) يوليو ٣ –يونيو  ٢٧(

العالم
)حالة جديدة(

  ٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(الوفيات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 

  ٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

)حالة جديدة(

٣٢٥٤٦

، وقـد جـاء ٢٠٢٢يناير  ١٥يوم 
٪، مقارنـة ٢٣٫٥منخفضًا بنسبة 

ة بعدد الوفيات الجديدة المسجل
 ٢٠٢٢ينـاير  ١٤في اليوم السابق 

).حالة وفاة جديدة ٣٤(

١٧٠ ١٨٥ ١٨٠

٦٢٢

٢٠٢٢يناير ) ٨ - ٢( ٢٠٢٢يناير ) ٩ - ١٥( ٢٠٢١يونيو ) ٢٠ - ١٤(     ٢٠٢١)  يوليو ٣ -يونيو  ٢٧(
األسبوع األخير

 ٤٣٦٩٦ 

وع  في عدد الوفيات الجديدة التي شهدها األسـب) على أساس أسبوعي(هي نسبة االرتفاع 
٪ نسبة االنخفاض في عدد الوفيات الجديـدة األسـبوعية ١٣٫٧، مقابل ٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(

.٢٠٢٢يناير )  ٨– ٢(خالل األسبوع السابق 
٨٫٨ ٪

حالة وفاة جديدة ١٨٥: الحاالت المؤكدة
٪٨٫٨:  التغير األسبوعي

٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(   األسبوع السابق للفترة

٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ١٩
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٢٠٢٢يناير ) ١٥ - ٩(  األسبوع األقرب للفترة

  ٤٥٥٤٣ * * *

مصر ذروة الوفيات في
على مستوى العالم@   
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٢٠ ٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة 

وي بمتوســط ســن اثابًتــالتجــارة الخارجيــة لمصــر ســوف تشــهد معــدل نمــو 
  ٢٠٣٠ - ٢٠٢١خالل الفترة من % ٣,٢

)٢٠٢٥ - ٢٠٢١( توقعات معدل النمو الحقيقي للتجارة المصرية خالل الفترة 

 الطويل  ، من المتوقع أن تشهد التجارة الخارجية لمصر نموًا ثابتًا في األجلسوليوشنزوفقًا لوكالة فيتش
مليار  ١٢٦٫٦٪، بما يعادل زيادة من ٣٫٢معدل نمو سنوي حقيقي بلغ   ، بمتوسط )٢٠٣٠ - ٢٠٢١(خالل الفترة 

.٢٠٣٠دوالر أمريكي في عام   اتمليار ٢١٠٫١إلى  ٢٠٢١دوالر أمريكي في عام 
 لترتفع من سميةاإل٪ بالقيمة ٥٫١سنوي يبلغ   لصادرات، فمن المتوقع أن تنمو بمتوسط ابالنسبة لقيمة ،

.٢٠٣٠مليار دوالر أمريكي في عام  ٧٨٫٨إلى  ٢٠٢١مليار دوالر أمريكي في عام  ٤٤٫٨
 إال وأوضحت الوكالة أن نمو الصادرات خارج قطاع األنشطة االقتصادية األولية سيواجه عقبات هيكلية ،

ومة أن الوكالة أكدت أن برنامج الخصخصة وتعزيز دور القطاع الخاص يُعد عنصرًا رئيسًا في برامج الحك
.المصرية الحالية

 بالقيمة ٥٫٥  أما فيما يتعلق بالواردات، فتتوقع الوكالة أن ترتفع قيمتها بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ ٪
مليار دوالر أمريكي بحلول  ١٣١٫٣إلى  ٢٠٢١مليار دوالر أمريكي في عام  ٨١٫٨، أي بما يعادل زيادة من سميةاإل

.٢٠٣٠نهاية عام 

.  ٢٠٢٢، يناير سوليوشنزوكالة فيتش : المصدر

-٢٫٢

-٢١٫٧

-١٣٫٤

١١٫٧
٣٫٦ ٤٫٦ ٣٫٧

-٨٫٩
-١٧٫٩

٠٫٣
٧٫٩ ٤٫١ ٥٫٧ ٥٫٢

-٦٫٣

-١٩٫٤

-٥٫٢

٩٫٢
٣٫٩ ٥٫٣ ٤٫٧

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥
الصادرات الواردات حجم التجارة

)%(



٢٠٢٢يناير  ١٨ –) ٢٣(العدد  –) ٢(السنة ٢١

٢٠٢٢/ ٢٠٢١توقعات بارتفاع معدل نمو االقتصاد المصري خالل العام المالي 

وانتشاره محليا وعالميا  المستجد" كورونا"فيروس 

 ن االقتصاد المصري، قـد أ ٢٠٢٢الصادر عن البنك الدولي في يناير " آفاق االقتصاد العالمية"أشار تقرير
السابق، ممـا المالي ، مقارنة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٠في النمو أقل من المتوقع في السنة المالية  اتباطؤًشهد 

احتواء  عنا فضلً. يعكس نموًا أقوى في االستهالك الخاص، وارتفاع تحويالت المصريين العاملين بالخارج
خالل ) ٪٥٫٥(ليصل إلى ) ٪١(التضخم، ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو االقتصاد المصري بـ 

، الرئيسـينبالتحسن في الطلب الخارجي من الشـركاء التجـاريين ا مدعومً، ٢٠٢٢/ ٢٠٢١العام المالي 
.ياحةوتوسيع قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخراج الغاز ، والتحسن التدريجي في الس

ياحة السـ ،مثـلأشار التقرير إلى أن القطاعات التي كانت أكثر عرضة للتداعيات السلبية لوباء كورونا و
.  في التعافي ةآخذوالصناعة وقناة السويس، 

ستظل الفجـوة ) ٢٠٢٣-٢٠٢١(  وعلى الرغم من التعافي المعزز في منطقة الشرق األوسط خالل الفترة
، ومن المتوقـع ٢٠٢٣٪ في عام ٥واسعة بين اتجاهات اإلنتاج المتوقعة قبل الجائحة وبعدها، عند حوالي 

إحراز تقدم بارتفاع أسعار النفط، وا مدعومًتضييق الفجوة بين البلدان المصدرة للنفط خالل الفترة ذاتها، 
مو قبل في مصر ساعدت اإلصالحات الهيكلية على تعزيز توقعات النو. في اإلصالح في بعض االقتصادات

.ومع ذلك، لم يتمكن االقتصاد من الوصول إلى هذا المستوى من النمو منذ ظهور الوباء. ٪٦الوباء إلى 
)٢٠٢٣ - ٢٠١٩( معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي لمصر خالل الفترة 

.  ٢٠٢٢البنك الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العالمية، يناير : المصدر
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