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مقدمة

              تنامى اهتمام الحكومات بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تحدد ترتيب أي دولة على الخريطة الدولية 
االقتصادية  الشؤون  في  والدول  الحكومات  أداء  تقييم  عملية  ُتسهل  منهجية  وأوزان  علمية  معطيات  على  بناًء 
زيادة  على  والتقارير  المؤشرات  تلك  عنها  الصادر  والجهات  الهيئات  استقاللية  ويساعد  والتنموية،  واالجتماعية 
مصداقيتها أمام الرأي العام الدولي، والجهات االستثمارية الربحية، وكذلك الجهات المانحة ذات ا§هداف التنموية، 

إلى جانب المؤسسات السيادية وصناديق االستثمار والشركات االستثمارية متعددة الجنسيات. 

وأصبح معرفة جدية كل دولة في تنفيذ ُخططها التنموية محوًرا أساسًيا لجذب فرص االستثمار ا§جنبي، والتي 
ُتعتبر بمثابة محرك مهم §ي اقتصاد يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة، ولذلك تهتم الدول بتوظيف تلك المؤشرات 
القدرات  وتنمية  ا§عمال،  بيئة  وتحسين  االقتصاد،  وتطوير  االستثمار،  جذب  على  قدراتها  لتعزيز  الدولية  والتقارير 

المجتمعية، ُمستغلة بذلك اعتماد تلك المؤشرات والتقارير الدولية على مناهج علمية ووفق متغيرات كمية. 

لذا تنامى اهتمام الحكومة المصرية بتلك المؤشرات؛ وظهر ذلك جلًيا في ثنيات وثيقة "رؤية مصر 2030" من خالل 
وضع مدى زمني لكل هدف، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر في المؤشر المناسب لكل هدف.... وبناًء عليه 
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإصدار تقرير بعنوان "مصر في عيون العالم" في عام 2019، مستعرًضا 
خالله أهم القفزات التي حققتها مصر في المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة في العام نفسه. وفي هذا العام 
وبعد النجاح الذي حققه التقرير ، قام المركز بإصدار تقرير "مصر في عيون العالم – النصف ا§ول 2020"؛ ليستعرض 
واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  من  العديد  في  مصر  أداء  تتناول  التي  الدولية  والتقارير  المؤشرات  أهم  خالله 
معظم  في  ترتيبها  على  بدوره  انعكس  والذي  مصر،  §داء  الخارجي  العالم  رؤية  يعكس  بما  وغيرها،  والبيئية 

المؤشرات والتقارير، إلى جانب التوقعات التي قامت بها مؤسسات دولية ذات ِثقل كل في مجاله.

”” ”



الملخص التنفيذي

• مؤشر أفضل الدول 2020	
• مؤشر بلومبيرج لالبتكار 2020	
• مؤشر جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد 	

العالمية 2019
• مؤشر مرونة العمل العالمي 2020	
• مؤشر صفقات الشركات الناشئة	
• إفريقيا 	 في  العامل  إنتاجية  معدل  مؤشر 

2020

• مؤشر أجيليتي للخدمات اللوجستية لÌسواق 	
الناشئة 2020

• مؤشر أكثر المدن االقتصادية تأثيًرا في 2020	
• المؤشر العالمي للقوة الناعمة	
• مؤشر نضوج ريادة ا§عمال 2020	
• تصنيف صناديق الثروات السيادية 	
• مؤشر المدن ا§فضل لÌعمال الحرة 2020	
• مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020	
• مؤشر أبحاث فيروس كورونا المستجد	
• مؤشر المخاطر االجتماعية 2020	
• مؤشر االندماج االقتصادي اÑفريقي 2020	
• مؤشر تطوير الحكومة اÑلكترونية 2020	
• مؤشر ا§مان من كورونا	

• منظمة ا§ونكتاد- اتجاهات االستثمار ا§جنبي المباشر	
• سيركل إيكونومي- تقرير االقتصاد الدائري 2020	
• معهد بروكينجز- التحول الرقمي في إفريقيا	
• االقتصاد 	 آفــاق  للتنمية-  اÑفــريــقــي  البنك  مجموعة 

اÑفريقي 2020 
• مؤسسة ومضة ومؤتمر ستيب- تقرير الشركات الناشئة 	

في منطقة الشرق ا§وسط وشمال إفريقيا
• التقرير 	 الغذائية-  ا§زمــات  لمكافحة  العالمية  الشبكة 

العالمي لÌزمات الغذائية 2020
• شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لÌمم المتحدة- 	

التنمية المستدامة 2020
• منظمة ا§ونكتاد- تقرير االستثمار العالمي 2020	

• اÑيكونوميست-توقعات االقتصاد العالمي	
• الشمسية- 	 الطاقة  لصناعات  ــط  ا§وس الشرق  جمعية 

توقعات الطاقة الشمسية 2020
• للمستثمرين 	 الثاني  السنوي  المؤتمر  كابيتال-  رينيسانس 

في شمال إفريقيا
• اÑفريقي 	 االقتصاد  على  نظرة  تقرير  بروكينجز-  معهد 

2020
• وكالة فيتش- توقعات قطاع الطاقة في الشرق ا§وسط 	

وشمال إفريقيا 
• وكالة فيتش- توقعات اقتصادات ا§سواق الناشئة 	
• بالفنادق 	 اÑشغال  معدالت  توقعات  إنترناشونال-  كوليرز 

في 2021 
• البنك ا§وروبي لÙنشاء والتعمير- تقرير اØفاق االقتصادية 	

اÑقليمية
• البنك الدولي- تقرير آفاق االقتصاد العالمي يونيو 2020	

المحتويات
ثانًيا: التقارير

ثالًثا: التوقعات

رابًعا: المصادر

5-22ًأوال: المؤشرات
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ملخص تنفيذي

واألمنية  واالجتماعية  االقتصادية  المستويات  على  مؤشرات  عدة  في  حقيقًيا  تقدًما  مصر  حققت 
والبيئية؛ وذلك كما يلي:

• اقتصادًيا قفزت مصر في عدة مؤشرات منها على سبيل المثال: تقُدم مصر 6 مراكز في مؤشر "مرونة 	
العمل العالمي" ُمحققة المركز ال�67 في تقرير صادر عن مؤسسة "وايت شيلد بارتنير" في عام 2020، والذي 
أوضح أن مصر من ضمن أعلى 5 دول عالمًيا في القدرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة السوق، إلى جانب 
تقُدم مصر 6 مراكز في مؤشر "أجيليتي" المهتم بتقييم أداء األسواق الناشئة في مجال اللوجستيات، باإلضافة 
إلى تحقيق مصر المركز األول في الشرق األوسط وإفريقيا في مجال خدمات التعهيد في عام 2019 ُمحققة 
بذلك المركز ال�14 عالمًيا، مع تمُكن القاهرة من تحقيق المركز ال�24 عالمًيا ضمن المدن األكثر تأثيًرا اقتصادًيا 
على المستوى الدولي طبًقا لمجلة "سي أي أو العالمية"، كما حقق صندوق "ثراء" السيادي المرتبة ال�43 عالمًيا 

من أصل 93 دولة بعد دخوله ألول مرة في التصنيف. 
• مؤسسة             	 عن  الصادر  المبتكرة"  للدول  "بلومبيرج  مؤشر  في  مرة  ألول  الدخول  من  مصر  تمكنت  اجتماعًيا 

" بلومبيرج" ُمحققة المركز ال�58 عالمًيا. هذا إلى جانب رصد مؤشر "أفضل الدول" الذي حققت فيه مصر المركز 
ال�36 في عام 2019، لتتقدم بذلك 4 مراكز عن عام 2018. 

• وبما أن عام 2020 بدأ بانتشار فيروس كورونا المستجد، قامت مؤسسة FinBold بنشر مؤشر "األبحاث الطبية" 	
الخاصة بالفيروس المستجد؛ فقد حققت مصر المركز ال�9 عالمًيا، واألول عربًيا وإفريقًيا، ُمتقدمة بذلك على 

دول عديدة متقدمة في المجال الطبي. 

وتناول "مصر في عيون العالم" عدة تقارير دولية ترصد األوضاع في المجاالت المختلفة، وتضع توقعات 
لرسم آفاق مستقبلية تساعد صانعي القرار على تحسين الواقع قدر اإلمكان.

انتشار فيروس كورونا  التقارير على نتائج اإلجراءات االحترازية المطبقة عالمًيا لمواجهة  تركيز أغلب 
هذا   % 2.6 المستجد، ومنها: توقع وكالة " فيتش" استمرار مصر في تحقيق معدالت نمو إيجابية تصل إلى 

العام.
• هذا إلى جانب إقرار منظمة "األونكتاد" أن مصر األولى في جذب االستثمار األجنبي المباشر للقارة اإلفريقية 	

والوحيدة التي حققت نمًوا إيجابًيا بين أعلى 5 دول جذًبا لالستثمار األجنبي المباشر في 2019، وتأكيد جمعية 
"الشرق األوسط لصناعات الطاقة الشمسية" على مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة الشمسية في 
لالجئين  الجيدة  الغذائية  الحالة  على  الغذائية"  األزمات  لمكافحة  العالمية  "الشبكة  تأكيد  وأخيًرا  المنطقة. 

المقيمين في مصر.

ًأوال:

ًثانيا:
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2020
مصر تتقدم  4 مراكز في مؤشر أفضل الدول 2020

• أصدرت شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت " مؤشر "أفضل الدول لعام 2020 "، متضمًنا 73 دولة حول العالم.	

• يقيس المؤشر مدى أفضلية الدولة بناًء على 9 مؤشرات فرعية، وهي: ريادة ا§عمال، والمغامرة، والمواطنة، 	
والتأثير الثقافي، والتراث، والمحركات، وبيئة ا§عمال، والقوة، وجودة الحياة.

• احتلت مصر فيه المركز 36 عالمًيا في 2019، بعدما جاءت في المركز 40 في 2018.	

• بناًء على قوتها االستراتيجية والسياسية والثقافية وتراثها 	 الثاني عربًيا  المركز  العام  كما احتلت مصر هذا 
التاريخي وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع عجلة التنمية.

                                     Best Countries Overall Rankings 2020، US News، BAV Group، The Wharton School :المصدر

2020

• 	• •أصدرت شبكة "يو إس	 •أصدرت شبكة "يو إس	 	

• 	• يقيس المؤشر مدى أفضلية الدولة بناء	
والتأثير الثقافي، والتراث، والمحركات، وبيئة ا§عمال، والقوة، وجودة الحياة.

• 	• احتلت مصر فيه المركز 	

الثاني عربي المركز  العام  كما احتلت مصر هذا 
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2020
 مصر ضمن أفضل 60 دولة في مؤشر بلومبيرج لالبتكار

• ألمانيا 	 فيه  جاءت  العالم،  حول  دولة   60 يتضمن  والذي   ، لالبتكار"  "بلومبيرج  مؤشرها  عن  بلومبيرج  كشفت 
وكوريا الجنوبية وسنغافورة في المراكز الثالثة ا§ولى.

• العالي، والمستوى 	 الفردية، والتعليم  براءات االختراع، وا§بحاث  المؤشر على7معايير للقياس، وهي:  يعتمد 
التكنولوجي للشركات الحكومية، ومستوى اÑنتاجية، ومعدالت اÑنفاق على البحث والتطوير، والقدرة على 

التصنيع.

• نجحت مصر §ول مرة في الدخول ضمن تصنيف هذا المؤشر؛ حيث احتلت المركز الـ6 عربًيا و 58 عالمًيا، من 	
بين 60 دولة.

المصدر:  بلومبيرج -  يناير 2020
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2020

المصدر: مؤسسة  "إيه تي كيرني" لمواقع الخدمات العالمية 2019

 مصر ا�ولى في الشرق ا�وسط وإفريقيا والـ 14 عالمًيا في
مجال خدمات التعهيد

• أصدرت مؤسسة "إيه تي كيرني" مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019"، الذي يهدف 	
إلى تحديد أفضل الدول في مجال تقديم الخدمات المساعدة لتكنولوجيا المعلومات من خالل 4 مؤشرات 

فرعية، وهي: الجذب المالي، قدرات ومهارات ا§فراد، بيئة العمل، والتجاوب الرقمي.

• حصدت مصر المركز ا§ول على مستوى الشرق ا§وسط وإفريقيا، والمركز الـ14 عالمًيا، بواقع 5.56 نقاط، إذ 	
العمالة  تكلفة  انخفاض  بفعل  الجنسيات،  متعددة  للشركات  جذًبا  الوجهات  أكثر  من  واحدة  مصر  تعتبر 

وارتفاع جودتها، فضًلا عن تركيز الحكومة على تحسين مستوى ا§من السيبراني.
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2020

المصدر:  وايت شيلد بارتينر -  يناير 2020

مصر تقفز 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي 2020

• أصدرت شركة وايت شيلد بارتينر مؤشر "مرونة العمل العالمي 2020" السنوي، الذي يسلط الضوء على جهود الدول 	
في تطوير سوق العمل المرن لبناء أسواق مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن على المستويين 

االجتماعي واالقتصادي. 

• يعتمد المؤشر في قياسه على محورين رئيسين، المحور الهيكلي ومحور السياسات، يتضمن كل منهما عدًدا من 	
المؤشرات الفرعية، يتم مقارنتها ببيانات 5 سنوات سابقة أي عام 2015.

• تعتبر مصر حالًيا ضمن أعلى 5 دول عالمًيا قدرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة ا§سواق.	

• قفزت مصر في المؤشر 6 مراكز في 2020 مقارنة ببيانات 2015، كما نجحت في رفع ترتيبها في محور السياسات 	
متقدمة 18 مركًزا، فيما قفزت 3 مراكز في مجال ريادة ا§عمال بفضل اÑصالحات االقتصادية وتحسين بيئة التعليم 

والتوظيف.
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2020

المصدر: مؤسسة ماجنيت - يناير 2020المصدر:  وايت شيلد بارتينر -  يناير 2020

 مصر ا�ولى  على مستوى الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا
 في  إبرام صفقات الشركات الناشئة 2019

• بدراسة منظومة 	 2020، والمهتم  يناير  الناشئة" في  الشركات  "ماجنيت" مؤشر "صفقات  أصدرت مؤسسة 
المشروعات الناشئة في منطقة الشرق ا§وسط وشمال إفريقيا.

• رصد المؤشر  564 استثماًرا جديًدا في المنطقة بإجمالي تمويل 704 ماليين دوالر، أي بزيادة قدرها 31 % عن 	
العام السابق 2018.

• على 	 أوبر  شركة  استحواذ  أبرزها  صفقة،   27 المنطقة  في  الناشئة  الشركات  من  التخارج  صفقات  عدد  بلغ 
شركة كريم مقابل 3.1 مليار ات دوالر.

• احتلت مصر المرتبة ا§ولى في عدد صفقات الشركات الناشئة المبرمة بنسبة 25 % في 2019، كما احتلت 	
المركز الثاني بين أكبر الدول في المنطقة حصوًال على التمويل بنسبة 14 %.
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2020

المصدر:  مجموعة البنك اÑفريقي للتنمية - فبراير 2020 

 مصر ا�ولى إفريقًيا في إجمالي إنتاجية العامل
2020

• أصدرت مجموعة البنك اÑفريقي للتنمية مؤشر "معدل إنتاجية العامل في إفريقيا 2020"، والذي أظهر مدى 	
نجاح وتأثير إنتاجية العامل المصري مقارنة بباقي دول القارة.

• فقد احتل الشباب المصري المركز ا§ول في إنتاجية العامل على مستوى القارة اÑفريقية، كما تعتبر مصر 	
ضمن الدول ا§قل في نسبة التسرب من التعليم.

• كما يتمتع سوق العمل المصري بنسب مرتفعة من العمالة الماهرة، وذلك وفًقا للتقرير.	

• مشيًرا في الوقت نفسه إلى أن مصر تقوم بطفرة كبيرة من حيث إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في 	
منظومة التعليم ما قبل الجامعي.

10



2020

المصدر:  شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية - فبراير 2020المصدر:  مجموعة البنك اÑفريقي للتنمية - فبراير 2020 

 مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر أجيليتي للخدمات
اللوجستية ل¡سواق الناشئة 2020

• الذي يقيس قدرة ا§سواق 	  2020 الناشئة  اللوجستية مؤشرها لÌسواق  للخدمات  "أجيليتي"  أصدرت شركة 
الناشئة على تطوير خدماتها اللوجستية لـ50 دولة حول العالم.

• يعتمد المؤشر في منهجيته على 3 مؤشرات فرعية: الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، 	
وأساسيات ممارسة ا§عمال.

• المصري، 	 المحلي  الناتج  نمو  لتحسن  ذلك  ويرجع  عالمًيا،   20 المركز  في  لتصبح  مراكز   6 مصر  فيه  قفزت 
التي  الضخمة  المشروعات  إلى  باÑضافة  والمتوسطة،  الصغيرة  بالمشروعات  المصرية  الحكومة  واهتمام 

تقوم مصر بتنفيذها.
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2020

 القاهرة تحتل المركز 24 عالمًيا ضمن أكثر
المدن االقتصادية تأثيًرا

• أصدرت مجلة "مجلة سي أي أو العالمية" مؤشًرا عن "أكثر المدن االقتصادية تأثيًرا في 2020"، والذي يهتم 	
بتحليل القدرة التنافسية لـ100 مدينة حول العالم في عدة مجاالت. 

• المالي، السكان والتأثير 	 النفوذ  5 مؤشرات فرعية وهي: القوة االقتصادية،  يعتمد المؤشر في قياسه على 
السياسي، جودة الحياة، والتنافسية.

• جاءت لندن في المركز ا§ول في هذا المؤشر، تلتها نيويورك في المركز الثاني، وطوكيو في المركز الثالث.	

• جاءت مدينة القاهرة في المركز 24، بسبب استمرار نجاحات برنامج اÑصالح االقتصادي، وارتفاع نقاطها في 	
المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر.

المصدر: "مجلة سي أي أو العالمية" - فبراير 2020
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2020

المصدر: براند فاينانس - فبراير 2020

 مصر في المركز الـ 38 باªصدار ا�ول من المؤشر العالمي
للقوة الناعمة

• الناعمة في فبراير2020، والذي 	 للقوة  العالمي  المؤشر  ا§ول من  "براند فاينانس" اÑصدار  أصدرت مؤسسة  
يقيس القوة الناعمة للدول بالمقارنة بين 87 دولة شملها المؤشر.

• تقوم منهجية المؤشر على دراسة مدى إدراك ا§فراد لوجود القوة الناعمة في هذه الدول، وذلك من خالل 	
إجراء استطالع رأي للمواطنين والخبراء في تلك الدول لقياس مدى معرفتهم بالدول ا§خرى، وتأثير كل دولة 

على غيرها، وكذلك دراسة أداء الدولة من خالل ٧ محاور.

• جاءت مصر في المركز الـ38 عالمًيا والـ4 عربًيا، مدفوعة بتقدم في محور الوعي والمعرفة بالدولة.	

• من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية التراث الغني، وتطور دور الحوكمة، والقيادة السياسية.	
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   المصدر: منتدى MIT لريادة ا§عمال - أبريل  2020

مصر الـ 9 عربًيا في مؤشر نضوج ريادة ا�عمال 2020

• أصدر منتدى "MIT" لريادة ا§عمال الطبعة الثانية من تقرير "أثر" المتضمن مؤشر نضوج ريادة ا§عمال، في أبريل 2020.	

• يهدف المؤشر إلى قياس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة ا§عمال من خالل 6 أبعاد رئيسة، وهي: 	
رأس المال البشري، والمعرفة، والتمويل، وتأسيس الشركات، وعمليات الشركة، والبنية التحتية المحلية.

• في 	 نقطة)   2.5) بواقع  عربًيا   9 الـ  المركز  مصر  احتلت  بينما  نقاط)،   3.6) بواقع  ا§ول  المركز  اÑمارات  احتلت 
2020، مقارًنة بالمركز الـ 10 في 2019 من أصل 13 دولة ضمها المؤشر.

• خدمات 	 عدة  رقمنة  مثل  ا§عمال،  ريادة  مجال  في  مؤخًرا  مصر  اتخذتها  التي  اÑجراءات  أهم  التقرير  أبرز 
المختصة  الجهة  وتوحيد  الشركات،  تأسيس  تعوق  كانت  التي  اÑدارية  المتطلبات  بعض  وإلغاء  حكومية، 

بخدمات تأسيسها.
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     المصدر: كارفون ويرهاوس - أبريل 2020

 القاهرة في المركز الـ28 عالمًيا في مؤشر المدن ا�فضل
ل¡عمال الحرة

• 	 28 الـ  المركز  احتلت  وقد  الحرة،  لÌعمال  ا§فضل  للمدن   ،2020 ويرهاوس  كارفون  تصنيف  تدخل  القاهرة 
ضمن 30 دولة حول العالم.

• ٌيقسم المؤشر أداء المدن طبًقا لمجموع النقاط المرجحة بأوزان العوامل الـ 10 الجاذبة للعاملين في القطاع 	
الحر.

• من: 	 كٍل  في  الرابع  المركز  في  جاءت  حيث  عوامل؛  عدة  في  متقدمة  مراكز  تحقق  أن  القاهرة  استطاعت 
تكلفة المعيشة ومتوسط سعر أماكن المعيشة، والمركز الثامن في أماكن العمل المشتركة.

15



2020

    المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي - مايو 2020

مصر الـ 84 عالمًيا في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020

• أصدر المنتدى االقتصادي العالمي مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020، وقد جاءت مصر في المركز الـ84 	
متقدمة بذلك مركزين عن عام 2019.

• وُيقيم المؤشر أداء الدول طبًقا لمحورين رئيسين ُمرجحين بأوزان نسبية: محور أداء النظام ومحور االستعداد 	
للتحول اللذين يتضمنان العديد من المؤشرات الفرعية؛ لتحديد مدى استعداد الدول للتحول لمصادر طاقة 

مستدامة وصديقة للبيئة.

• والجدير بالذكر أن الفجوة تضيق بين الدول ذات ا§داء المرتفع والدول ا§قل أداًء، ا§مر الذي يعكس توافًقا 	
دولًيا على أهمية هذه القضية.
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2020

    المصدر: FinBold - مايو  2020    المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي - مايو 2020

 مصر ضمن الدول الـ10 ا�ول في مؤشر أبحاث كورونا

• 42 دولة 	 أبحاث فيروس كورونا المستجد في مايو 2020، والذي يضم  "FinBold" مؤشر  أصدرت مؤسسة 
ناشطة في مجال البحث الطبي لفيروس كورونا.

• يعتمد المؤشر على كل الدراسات وا§بحاث اÑكلينيكية الخاصة بالفيروس، والتي تم إرسالها إلى مؤسسة 	
التجارب السريرية للحكومة ا§مريكية وتسجيلها كدراسات نشطة.

• احتلت مصر المركز ا§ول عربًيا وإفريقًيا، والـ 9 عالمًيا في المؤشر بواقع 21 دراسة علمية.	

• شمس، 	 عين  وهي:  العلمية،  ا§بحاث  مجال  في  النشطة  الجامعات  ضمن  مصرية  جامعات   7 دخلت  كما 
والقاهرة، وطنطا، وأسيوط، ودمنهور، والمنصورة، وجنوب الوادي .
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المصدر: معهد صناديق الثروات السيادية - يونيو 2020

�ول مرة صندوق مصر السيادي " ثراء" داخل تصنيف عالمي

• نشر معهد صناديق الثروات السيادية في يونيو 2020 تقريًرا يتضمن تصنيف صناديق الثروات السيادية حسب 	
إجمالي ا§صول، يضم 93 صندوًقا سيادًيا على مستوى العالم.

• وصندوق                          	 الصينية،  االستثمارات  مؤسسة  صندوق  يليه  ا§ول،  المركز  فيه  النرويجي  التقاعــد  صندوق  احتل 
أبو ظبي لالستثمار، وصندوق الهيئة القومية لالستثمارات الكويتية على التوالى.

• نجح صندوق مصر السيادي "ثراء" في دخول التصنيف للمرة ا§ولى منذ تأسيسه في 2018.	

• احتل صندوق "ثراء" المركز 43 من بين 93 صندوًقا سيادًيا عالمًيا حسب إجمالي ا§صول، بنسبة إسهام 0.14   % 	
أي 11.69 مليار دوالر من إجمالي أصول الصناديق.
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    المصدر: أليانز - يونيو 2020

مصــر تقفز 13 مركًزا في مؤشر المخاطر االجتماعية 2020

• أصدرت مؤسسة "أليانز" مؤشر" المخاطر االجتماعية 2020"، في يونيو 2020، والذي يضم 102 دولة عالمًيا.	

• يقيس المؤشر مدى قدرة الدولة على مواجهة المخاطر االجتماعية واحتمالية تعرضها لها باالعتماد على 	
بعض المحددات الهيكلية التي تتضمن 12 مؤشًرا فرعًيا ومقارنتهم بـ 5 سنواٍت سابٍقة، من خالل مجموعة 

نقاط من صفر (ا§كثر خطًرا): 100 (ا§قل خطًرا).

• تقدمت مصر 13 مركًزا في المؤشر، لتصبح في المركز الـ 62 بواقع 47 نقطة في 2020، مقارًنة بالمركز الـ75 	
في 2015  من بين 102 دولة.

• 52.3 مجموع نقاط منطقة الشرق ا§وسط في المؤشر، 39.2 مجموع نقاط قارة إفريقيا.	
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2020

   المصدر:  االتحاد اÑفريقي - يونيو 2020  

مصر الثالثة إفريقًيا في مؤشر التكامل االقتصادي

• أصدر االتحاد اÑفريقي بالتعاون مع هيئات دولية أخرى مؤشر االندماج االقتصادي اÑفريقي في يونيو 2020، 	
إليه الدول اÑفريقية ا§عضاء في  يهدف المؤشر إلى تقييم حالة وجهود االندماج االقتصادي الذي وصلت 

التكتالت الـ8 المسجلة في االتحاد اÑفريقي.

• ينقسم المؤشر إلى 5 عوامل اندماج رئيسة، وتتراوح قيمه بين (0: 1)؛ حيث (0) تعني ا§قل أداًء في االندماج 	
اÑفريقي و(1) يعني ا§كثر اندماًجا.

• جاءت مصر في المركز الـ 6 إفريقًيا، بواقع (0.422) نقطة، كما احتلت المركز الـ2 في اندماج البنية التحتية 	
والمركز الـ3 في تكامل االقتصاد الكلي.

20



2020

    المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية با§مم المتحدة - يونيو 2020   المصدر:  االتحاد اÑفريقي - يونيو 2020  

 تقدم مصر 3 مراكز فى مؤشر تطوير الحكومة اªلكترونية
عام 2020

• أصدرت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية با§مم المتحدة مؤشر تطوير الحكومة اÑلكترونية 2020" في 	
يونيو 2020.

• يقيس المؤشر مدى استعداد المؤسسات الوطنية وقدرتها على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 	
لتقديم الخدمات العامة، من خالل 3 مؤشرات فرعية، تتراوح قيمة المؤشر ما بين (0 - 1)؛ حيث (من 0 - أقل 

من 0.25) منخفض، و(0.25-0.5) متوسط، و(0.5 - 0.75) مرتفع، (0.75 - 1) مرتفع جًدا.

• انتقلت مصر من فئة الدول " ذات ا§داء المتوسط" ُمسجلة (0.4880) نقطة في 2018، إلى فئة " ا§داء المرتفع" 	
ُمسجلة (0.5527) نقطة في 2020.

• متقدًمة بذلك 3 مراكز ليصبح ترتيبها الـ 111 من بين 193 دولة في 2020 مقارًنة بالمركز 114 في 2018.	
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المصدر: Deep Knowledge Group - يونيو 2020

 مصر في المركز الـ 86 عالمًيا في تقرير ا�مان من فيروس
كورونا المستجد

• أصدرت "Deep Knowledge Group" تقرير "تقييم السالمة اÑقليمية من فيروس كوفيد- 19"، متضمًنا  "مؤشر 	
ا§مان من كورونا".

• أزمة 	 مواجهة  في  اقتصاداتها  ومرونة  العالم  حول  دولة  لـ200  العام  االستقرار  قياس  المؤشر  يستهدف 
كورونا. 

• الفرعية، والتي 	 المؤشرات  لنقاط  تراكمي  6 مؤشرات فرعية، وُتحسب قيمته كمجموع  المؤشر من  يتكون 
ُحسبت كمتوسط مرجح بأوزان لقيم 130 متغير كمي ونوعي، ووضع أوزان لكل منها طبًقا لتأثيرها.  

• ُقسمت الدول إلى 4 مستويات، بين مستوى عاٍل من ا§مان من كورونا يتضمن 20 دولة، والمستوى الثاني 20 	
دولة، والثالث 60 دولة، وا§خير أي ا§قل أماًنا يتضمن 100 دولة.

• احتلت مصر المركز الـ86 عالمًيا، والـ11 بين دول الشرق ا§وسط وشمال إفريقيا.	
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2020

المصدر: منظمة ا§ونكتاد - يناير 2020

20202020

مصر ا�ولى إفريقًيا في جذب االستثمار ا�جنبي المباشر فى 2019

• وأعلنــت 	  ،2020 يناير  في  المباشر"  ا§جنبي  االستثمار  "اتجاهات  السنوي  تقريرها  ا§ونكتاد  منظمة  أصدرت 
إفريقًيا، وارتفاع معدل   2019 من خالله احتالل مصر المركز ا§ول في جذب االستثمار ا§جنبي المباشر في 

تدفقات االستثمار ا§جنبي المباشر لها بنسبة 5% مقارنة بعام 2018.

• حافظت مصر على صدارتها في مقدمة الوجهات الجاذبة لالستثمار ا§جنبي المباشر في إفريقيا بتدفقات 	
بلغت 8.5 مليارات دوالر في 2019.

• كما أكدت زيادة ثقة المستثمرين في االقتصاد المصري بسبب برنامج اÑصالح االقتصادي.	

• وتتمثل  القطاعات ا§كثر جذًبا لالستثمار داخل مصر فى : الغاز، البترول، السياحة، التطوير العقاري، واالتصاالت.	
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2020

مصر ضمن الدول التي تعزز دور االقتصاد الدائري

• مبادرة 	 أصبح  والذي   ،2020 الدائري  االقتصاد  تقرير  من  الثالث  العدد  إيكونومي"  "سيركيل  مؤسسة  أصدرت 
دافوس  منتدى  انعقاد  أثناء  منه  نسخة  أول  نشر  بعد  خصوًصا  واسًعا  دولًيا  اهتماًما  القى  أن  بعد  عالمية 

العالمي.

• ضم التقرير 176 دولة وقسمها إلى 3 ملفات تصف حالة نمو اقتصادات الدول الدائرية بداية من حالة البناء 	
مروًرا بحالة النمو وحتى الحالة ا§خيرة التي ُسميت بحالة االنتقال لالقتصاد الدائري.

• وجاءت مصر ضمن الدول الـ6 ا§كثر تعزيًزا لحالة النمو القتصاداتها الدائرية بأداء متوسط.	

• الموارد 	 اكتشافات  معدالت  ارتفاع  بسبب  العالمي  الدائري  االقتصاد  قيمة  انخفاض  التقرير  أوضح  وعالمًيا، 
الطبيعية والمواد ا§ولية، هذا إلى جانب تواضع حجم المواد المعاد إدخالها لالقتصاد العالمي من المواد 

الُمعاد تدويرها.

المصدر:  سيركيل إيكونومي - يناير 2020
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2020

المصدر: معهد بروكنجز - فبراير 2020

 إفريقيا تسجل أعلى معدل زيادة في استخدام اªنترنت
خالل آخر 20 عاًما

• أعلن معهد بروكنجز عن تسجيل إفريقيا أعلى معدل في زيادة استخدام اÑنترنت خالل الـ 20 عاًما ا§خيرة 	
في 2020، الذي بدوره أسهم في زيادة معدل نمو الناتج المحلي اÑجمالي Ñفريقيا بـنحو %2.

• وقد وصل عدد مستخدمى اÑنترنت داخل إفريقيا 523 مليون شخص بزيادة تصل إلى 116 ضعًفا. 	

• و§همية التحول الرقمي داخل مصر، بلغت نسبة إسهام قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 3.1  % من 	
الناتج المحلي اÑجمالي خالل عام 2019، كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 6% بحلول عام 2025.

• وزيادة 	 للشركات  الدخول  عملية  يسهل  §نه   ،% 13.2  : بـ6.9  التوظيف  زيادة   في  اÑنترنت  إتاحة  ستساهم 
الصادرات واÑنتاجية.
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2020

المصدر: مجموعة البنك اÑفريقي للتنمية - فبراير 2020

االقتصاد المصري يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية

• أكد 	 والذي   ،"2020 اÑفريقي  االقتصاد  "آفاق  السنوي  تقريرها  للتنمية  اÑفريقي  البنك  مجموعة  أصدرت 
استمرارية حفاظ االقتصاد المصري على استقراره رغم التوترات الدولية.

• نسبة 	 انخفضت  حيث  2019؛  خالل  االقتصادي  لÙصالح  برنامجها  تنفيذ  في  مصر  نجاحات  إلى  التقرير  أشار 
7.8 %، فضًلا عن انخفاض معدل  2019، مع انخفاض العجز المالي إلى  89.5 % في  الدين العام  للناتج إلى 

البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاما إلى 8.1 %.

• من 	 بدعم   ،2021 في  و6 %   ،2020 في   % 5.8 إلى  اÑجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  ارتفاع  المتوقع  ومن 
برامج اÑصالح االقتصادي.
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المصدر: مجموعة البنك اÑفريقي للتنمية - فبراير 2020

 استمرار تأكيد دور مصر الريادي في دفع االقتصاد
اªفريقي ل¡مام

• أكد 	 والذي   ،"2020 اÑفريقي  االقتصاد  "آفاق  السنوي  تقريرها  في  للتنمية  اÑفريقي  البنك  مجموعة  أكدت 
نجاح منطقة شمال إفريقيا في دفع االقتصاد اÑفريقي لÌمام.

• وأصبحت شمال إفريقيا ثاني أفضل المناطق أداًء بعد شرق إفريقيا، وذلك بفضل ما تحققه مصر من معدالت 	
نمو قوية بعد نجاحها في تطبيق خطة اÑصالح االقتصادي وبدء اÑنتاج في حقل ُظهر.

• كذلك ارتفع معدل نمو االقتصاد اÑفريقي ليصل إلى 5.6% في 2019 مقارنَة بنحو من 5.3% في 2018.	
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2020

المصدر: مؤسسة ومضة ومؤتمر ستيب - فبراير 2020

 مصر تحتل المركز ا�ول في تأسيس الشركات الناشئة

• في 	 الناشئة  الشركات  عن  تقريًرا   ،2020 فبراير  في  ستيب"  "مؤتمر  مع  بالتعاون  "ومضة"  مؤسسة  أصدرت 
منطقة الشرق ا§وسط وشمال إفريقيا، وقد اعتمد التقرير على دراسة حالة 627 مشروًعا ناشًئا.

• أشار التقرير إلى تركز غالبية الشركات الناشئة في المنطقة في اÑمارات ومصر، وذلك في قطاعات محددة، 	
وهي: التجارة اÑلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والصحة والتعليم، وا§سواق اÑلكترونية.

• وشغل المؤسسون المصريون المركز ا§ول من إجمالي عدد المؤسسين بنسبة 25.7 %، أغلبهم من حاملي 	
درجة البكالوريوس.
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2020

     المصدر: الشبكة العالمية لمكافحة ا§زمات الغذائية - أبريل 2020

 الصراعات والتهديدات البيئية من أهم مسببات الكوارث
الغذائية في 2019

• 	 ،"2019 في  الغذائية  الكوارث  "مسببات  عن  تقريرها  الغذائية  ا§زمات  لمكافحة  العالمية  الشبكة  أصدرت 
بعنوان    "التقرير العالمي لÌزمات الغذائية 2020".

• تكمن أهمية التقرير في كونه نتاج تعاون بين 16 مؤسسة دولية متخصصة في جمع البيانات حول مستويات 	
وجودة التغذية لÌفراد في الدول التي يغطيها التقرير.

• يوضح التقرير أسباب انعدام ا§من الغذائي؛ والذي يعني القصور في معدالت التغذية المتمثلة في كمية 	
وجودة الغذاء الالزمة لمعدالت النمو الطبيعي لÙنسان لممارسة أنشطة الحياة الطبيعية.

• وقد أبرز التقرير أن حوالي 70: 90 % من الالجئين في مصر حصلوا على مستويات جيدة من الغذاء في 2019.	
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2020

المصدر: شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لÌمم المتحدة - يونيو  2020

مصر قفزت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة 2020

• والذي 	  ،2020 المستدامة  التنمية  تقرير  المتحدة  لÌمم  التابعة  المستدامة  التنمية  حلول  شبكة  أصدرت 
يتضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة في يونيو 2020.

• يقيس المؤشر مدى قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من خالل مجموعة نقاط من       	
0: 100، حيث يعبر "0" عن عدم تحقيق الهدف، و"100" عن تحقيق الهدف بشكل كامل.

• احتلت مصر المركز 83 بمجموع نقاط 68.8، مقارًنة بالمركز 92 في 2019 بمجموع نقاط 66.2 من بين 166دولة.	

• أوضح التقرير أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الهدف ا§ول، والرابع، والسادس، والثامن، كما حققت 	
تقدًما ملحوًظا في الهدف الثاني، والثالث، والسابع، والحادي عشر، والرابع عشر، فضًلا عن أنها حتى اØن لم 

تخفق في تحقيق أي هدف من ا§هداف الـ 17.
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2020

المصدر:  ا§ونكتاد - يونيو 2020

 مصر مازالت تتصدر الدول اªفريقية في جذب االستثمار
ا�جنبي المباشر

• أصدرت منظمة "ا§ونكتاد" تقرير "االستثمار العالمي 2020" في يونيو 2020، بهدف دعم صانعي السياسات 	
من خالل رصد االتجاهات المختلفة لالستثمار ا§جنبي المباشر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

• أوضح التقرير استحواذ مصر على 20 % من إجمالي حجم االستثمار ا§جنبي المباشر في إفريقيا، بما يعادل             	
9 مليارات دوالر من أصل 45.4 مليار دوالر في نهاية 2019، بزيادة قدرها 11 %.

• مصر الوحيدة التي حققت نمًوا إيجابًيا في حجم االستثمار في 2019، فضًلا عن كونها أكبر متلٍق لالستثمار 	
ا§جنبي المباشر في إفريقيا.

• االستهالكية 	 والسلع  االتصاالت  قطاعات  يليه  والغاز،  النفط  قطاع  في  رئيس  بشكل  االستثمارات  تتركز 
والعقارات.

المصدر: شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لÌمم المتحدة - يونيو  2020
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2020

المصدر:  اÑيكونوميست - يناير 2020  

 اªيكونوميست تتوقع ارتفاًعا طفيًفا في معدل نمو
االقتصاد العالمي

• تتوقع "اÑيكونوميست" ارتفاع نمو الناتج اÑجمالي العالمي ليسجل 2.4% بدًال من 2.2% في 2019.	

• كما تتوقع انخفاض معدل نمو كٍل من الواليات المتحدة والصين، ويرجع ذلك إلى انعكاسات الحرب التجارية 	
زيادة ما بين  القادمة ليسجل  الفترة  الناتج المحلي اÑجمالي المصري خالل  ارتفاع  البلدين، فيما تتوقع  بين 

.%10:%5

• 70% من الزيادة المتوقعة في معدل النمو العالمي في 2020، ُيتوقع أن تأتي من الدول ذات النمو االقتصادي 	
المنخفض.
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2020
مصر من الدول الرائدة فى مجال الطاقة الشمسية فى المنطقة

    المصدر: جمعية الشرق ا§وسط لصناعات الطاقة الشمسية MESIA - يناير 2020

• 2020"، في يناير 	 أصدرت جمعية الشرق ا§وسط لصناعات الطاقة الشمسية تقرير " توقعات الطاقة الشمسية 
.2020

• أوضح التقرير أن مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية في منطقة الشرق ا§وسط وشمال إفريقيا، 	
يرجع ذلك إلى جهودها في ذلك المجال؛ حيث يتم حالًيا تجهيز جميع المباني اÑدارية في العاصمة الجديدة 

بأسطح شمسية.

• مزيج 	 من   % 20 نسبة  إلى  الوصول   ،2035 لعام   ISES المستدامة  الطاقة  الستراتيجية  وفًقا  مصر  وتستهدف 
الكهرباء في 2020، و42 % في 2035.

• 	 27.6 2030 مقارنة بنحو من  67 جيجاوات في  وتوقعت الجمعية ارتفاع قيمة الطلب على الكهرباء ليصل إلى 
جيجاوات في 2019.
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2020

المصدر: رينيسانس كابيتال  - يناير  2020    المصدر: جمعية الشرق ا§وسط لصناعات الطاقة الشمسية MESIA - يناير 2020

مصر والمغرب تتصدران نمو القطاع الصناعي في شمال إفريقيا

• توقع المؤتمر السنوي الثاني للمستثمرين في شمال إفريقيا برعاية مؤسسة رينيسانس كابيتال نمو الناتج 	
الصناعي في شمال إفريقيا بقيادة مصر والمغرب.

• التي 	 التحديات  رينسانس كابيتال إسهام اÑصالحات االقتصادية في مصر والمغرب في تخفيف  تتوقع  إذ 
تواجهها المنطقة.

• كما تتوقع أن يحقق االقتصاد المصري نمًوا بمعدل من 5 : 6% خالل عامي 2021 و2022، فضًلا عن انخفاض 	
الدين العام للناتج إلى 83% في يونيو 2020.

• مجال 	 في  ا§جنبي  االستثمار  جذب  عوامل  أهم  ضمن  ا§جور  مستوى  وانخفاض  الجغرافي،  الموقع  جاء 
التصنيع إلى مصر.

37



2020

المصدر: معهد بروكينجز - فبراير 2020

 بروكينجز تتوقع طفرة اقتصادية بعد تفعيل
اتفاقية التجارة الحرة

• داخل 	 اقتصادية  طفرة  حدوث   ،"2020 اÑفريقي  االقتصاد  على  "نظرة  تقريره  في  بروكينجز  معهد  يتوقع 
إفريقيا بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بحلول عام 2030، والتى تعد فرصة ذهبية لرفع مستويات التجارة 

البينية في إفريقيا لتصبح متقاربة مع باقي التجارب الدولية.

• وُيتوقع حدوث اتحاد جمركي قد تصل قيمته لـ 2.3 مليار دوالر، وسيرتفع حجم السوق ليصل إلى 3 تريليونات 	
دوالر بدًلا من 2.1 تريليون دوالر في الوقت الحالي، كما سترتفع السعة التوظيفية بنحو  1.2 %، والناتج المحلي 

اÑجمالي Ñفريقيا سيرتفع بنسبة 1.3 %.

• وسياسة 	 الفكرية،  الملكية  "حقوق  االتفاقية،  مع  للتكيف  الجهد  من  مزيًدا  تحتاج  التي  المجاالت  أبرز  ومن 
االستثمار، وقواعد المنافسة".
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2020

 المصدر: وكالة فيتش - مارس  2020المصدر: معهد بروكينجز - فبراير 2020

  مصر تقود إنتاج الكهرباء في الشرق ا�وسط خالل السنوات
الـ 9 المقبلة

• توقعت وكالة فيتش في تقريرها الصادر في مارس 2020 أن تقود مصر إنتاج الكهرباء في الشرق ا§وسط 	
خالل الـ9 سنوات القادمة، وتحولها إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.

• مليار 	 و265  ساعة,  كيلووات/  مليار   231.5 إلى   2020 في  الكهرباء  من  مصر  إنتاج  ارتفاع  إلى  التقرير  أشار 
كيلووات/ ساعة في 2023.

• وُيتوقع أن تظل مصر ضمن أكبر 3 دول في مجال إنتاج الطاقة بمنطقة الشرق ا§وسط وشمال إفريقيا.	

• وتوقع أن تكون مصر من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نمًوا في المنطقة.	

• وكذلك توقع تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة بتوقيع اتفاقيات دولية للربط الكهربائي.	
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     المصدر: وكالة فيتش - مايو  2020 

مصر تحافظ على معدالت نمو إيجابية خالل أزمة كورونا

• أصدرت وكالة "فيتش" تقريًرا حول توقعاتها القتصادات ا§سواق الناشئة في مايو 2020، بعد تداعيات كورونا 	
السلبية على االقتصاد العالمي ككل.

• توقعت فيتش معدل نمو 0.1 % لمنطقة دول شمال إفريقيا حتى نهاية 2020، مقارًنة بـ 3.6 % في 2019.	
• على النقيض توقعت نمو االقتصاد المصري في السنة المالية 2020/2019 بنسبة 2.6 %، كما توقعت ارتفاعه 	

بنسبة 3.6 % في 2021/2020.
• أوضح التقرير أنه على الرغم من أن اÑجراءات االحترازية المتبعة أدت إلى توقف عائدات السياحة وانخفاض 	

بسبب  إيجابية  نمو  معدالت  تحقيق  في  مصر  ستستمر  االستهالك،  ومعدالت  بالخارج  المصريين  تحويالت 
حزمة اÑجراءات االقتصادية المتبعة، مثل: تقديم منح نقدية شهرية للمتضررين، وخفض أسعار الفائدة.
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       المصدر: "كوليرز إنترناشونال" - مايو  2020

 توقعات بارتفاع معدالت اªشغال بالفنادق في 2021

• اعتمدت مؤسسة "كوليرز إنترناشونال" في توقعاتها الصادرة في مايو 2020 على بيانات 2019 كسنة أساس، 	
موضحة تقسيمها أنشطة السوق إلى قطاعات، مع احتمالية تغير تلك التوقعات وفق معدالت التعافي 

من الفيروس.

• التعافي، 	 2021 كعام  الفنادق، وعام  الكبيرة على  التأثيرات  2020 كعام  إنترناشونال" عام  " كوليرز  صنفت 
وعام 2022 كعام العودة لمعدالت ما قبل ا§زمة.

• توقعت فيتش كذلك أن تصل معدالت اÑشغال بالفنادق في القاهرة 65 % في عام 2021.	
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2020

    المصدر: تقرير اØفاق االقتصادية اÑقليمية في مناطق البنك ا§وروبي لÙنشاء والتعمير - مايو 2020

توقعات بانتعاش االقتصاد المصري في 2021 رغم كورونا

• والذي 	  ،2020 مايو  في  اÑقليمية"  االقتصادية  "اØفاق  بعنوان  تقريًرا  والتعمير  لÙنشاء  ا§وروبي  البنك  أصدر 
تضمن توقعات نمو إيجابية لمنطقة شرق وجنوب المتوسط في 2021، رغم تداعيات كورونا السلبية.

• يتوقع التقرير نمًوا بنسبة 4.8 % في الناتج المحلي اÑجمالي للمنطقة في 2021، بدًلا من - 8 % في 2020.	

• كما يتوقع لمصر نمًوا بنسبة 5.2 % في االقتصاد المصري في 2021 بدًلا من 0.5 % في 2020.	

• وقد أشار التقرير إلى أن مصر هي الوحيدة في المنطقة التي ستحقق نمًوا إيجابًيا في 2020، وستكون من 	
االقتصادات ا§على نمًوا في منطقة شرق وجنوب المتوسط في 2021.

• كما أكد استمراريتها في تحقيق نمو مستدام في قطاع البناء والتشييد، فضًلا عن الطفرة في قطاع االتصاالت.	
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   المصدر: البنك الدولي- يونيو  2020

توقعات متفائلة لالقتصاد المصري رغم تداعيات كورونا

• أصدر البنك الدولي تقريره الدوري  بعنوان "آفاق االقتصاد العالمي" في يونيو 2020، والذي سلط الضوء على 	
توقعات نمو االقتصاد العالمي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم.

• وتوقع البنك الدولي انخفاض معدل نمو االقتصاد العالمي بنسبة 5.2 % جراء فيروس كورونا.	

• كما توقع انخفاض معدل نمو االقتصادات المتقدمة بنسبة 7 %؛ بسبب اضطرابات السوق المحلي والتجارة 	
والتمويل في 2020، ولكنه سيرتفع إلى 3.9 % في 2021.

• وتوقع أن يسهم 	  ،2020 /2019 بنهاية   % 3 النمو االقتصادي في مصر إلى  التقرير سيصل معدل  وبحسب 
برنامج اÑصالح االقتصادي المتبع في مصر في تخفيف حدة آثار الجائحة على النمو.

43



المصدر:

2020

    المصدر: ابيكورب، يونيو  2020  

 مصر ضمن الدول ا�كثر استثمارا في الطاقة بالشرق ا�وسط
وشمال إفريقيا

• الشرق 	 منطقة  في  الطاقة  استثمارات  "آفاق  تقرير  -ابيكورب-  البترولية  لالستثمارات  العربية  الشركة  أصدرت 
ا§وسط وشمال إفريقيا" في يونيو 2020.

• قدره 	 بانخفاض   ،2024 عام  حتى  دوالر  مليار   792 إلى  المنطقة  في  االستثمارات  حجم  وصول  التقرير  يتوقع 
كورونا  فيروس  تفشي  لمنع  االحترازية  باÑجراءات  الخاصة  التأثيرات  بسبب   ،2019 توقعات  عن  دوالر  مليار   173

المستجد.

• أوضح التقرير أن مصر ضمن الدول ا§كثر استثماًرا في قطاع الطاقة بجانب كل من السعودية واÑمارات والعراق	

• إلى جانب كونها من الدول التي ستشهد ارتفاًعا في حجم القيمة المتوقعة Ñجمالي االستثمارات المخطط 	
لها بـ15 مليار دوالر لتصل إلى 65 مليار دوالر بحلول عام 2024.

المصادر
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