






عن المركز

عدة تحووالتت  –1985منذ نشأته عام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري  
بتطوورر الننيوو  ( 1999− 1985)ليُواكو  التييورات التووَّ مور  بهوا المجتمووع المصوريص فقود الووتا فوَّ مر لتوه ا ولوو  
نقطو  تحووالر رسي و  ( 1999)المعلوماتي  فَّ مصرص ثم كان إنشواء وزارة اتتصواتت وتونولوايوا المعلوموات عوام 

.تدعم اهود مُتخذ القرار فَّ مختلف مجاتت التنمي (  (Think Tankفَّ م يرته  ليُؤدي دوره كمُؤس   فور

قورار فوَّ ومنذ ذلك الحينص أصون  المركوز رتنن و  ر رو  ماادنوا أن رووون المركوز نوو المتمياوز فوَّ مجوار دعوم اتخواذ ال
ي رُعتنور قضارا التنمي  الشامل ص وإقام   وار مجتمعَّ بن اءص وتعزرز قنوات التواصو  موع الموواان المصوريص الوذ
روز كاواءة غار  التنمي  وندفها ا سم ص ا مر الذي رؤنله لالضطالع بدور أكنر فوَّ صونع ال ياسو  العامو ص وتعز

.اهود التنمي  وفعاليتهاص وترسيخ مجتمع المعرف 

فووَّ التقرروور ال وونوي لمؤس ووات الاووور ( James G. McGann" )موجوواناوويمس "رُشووير ... مقتطفاا ت مومة اا 
  للمعرفو  التحدي الرسيس فَّ ا لاي  الثالث  رتمثو  فوَّ اسوتخدام الم وتودعات الهاسلو"إل  أن ( 2010)العالمي  

نوات وبعد مرور عشور سو". والمعلومات المتا   فَّ مؤس ات بحوث ال ياس  العام  فَّ أقاليم العالم كاف 
علوو  تلووك المقولوو ص رووزداد نووذا التحوودي قوووةعص فووَّ موو  ت ووارُع المعلومووات والمعووار ص وتعوودد قضووارا التنميوو ص 

.وتنوعهاص وتشابوها

ر وفووَّ منووادرة موون مركووز المعلومووات ودعووم اتخوواذ القوورار التووابع لمجلووس الوووزراء المصووريص رووأتَّ إصوودار نووذا التقرروو
ركوز ا سنوعَّ بهد  إلقاء الضوء عل  باق  من المعار  الصادرة عن مؤس وات دوليو  ومراكوز فوور عالميو ص ور
جوار  التقررر عل  اسوتعرا  موضووعات ذات صول  بقضوارا وانيو ص واتجانوات تنمورو  دوليو ص موع ا شوارة إلو  ت

إ صووواسي ا وأليووورعاص رضووم التقررووور مُلحقعووا. دوليوو  متنوعوو ص وماوووانيم تنموروو   درثووو ص وكتوو  أو تقووواررر صووادرة  وودرثعا
.تستعرا  تطور  ار مجموع  من مؤشرات التنمي  الواني  والدولي 

.  اراي إن نذا التقررر نو نِتاج عم  فررق دعم القرار بالمركزص من واقع باق  متنوع  من المصادر وا سهامات الخ
ه  نظر المركزص كموا ومن ثَم ص فال رُعنار المحتوى المُقد م والتا يرات واتستنتااات الواردة فيه بالضرورة عن وا
لي ص التحلوويالت ا صوو/ أن صووح  النيانووات والمعلومووات الووواردة فيووه تعووود م ووؤوليتها علوو  اهوو  إصوودار التقوواررر

.المُشار إليها فَّ نهار  ك  موضوع
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ل خ لص الشاكر والتقاد ر إلاى كال مان إدارة الجاةدةر وإدارة محليا
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ملخص تنفيذي

5

يوو ص قووام نظوورعا لتطوووالر ا  ووداث بوووتيرة ت ووتدعَّ الوقووو  علوو  أبوورز المُ ووتجدات العالميوو  والمحل•

ارة إلو  بعور  أنوم الموضووعات ذات الصول ص موع ا شو” مقتطاات تنمورو “الاررق النحثَّ لتقررر 

مون مختلوف موضووًاا 12ص واواء ذلوك فوَّ  "19-كوفيود"التطورات العالميو  فوَّ مو  تاشاوَّ ااسحو  

" فووررن بولي وَّ"ومجلو  ص(Financial Times)" فارننشار تارمز"صحيا  : المصوووووادر العالمي  منها

وور "وصووحيا  ص(Foreign Affairs)ا مررويوو  " أفيوورزفوووررن "ومجلوو  ص(Foreign Policy)ا مررويوو  

(.Oil Price" )أور  برارس"وموقع ص(The Wall Street Journal)"ستررت اورنار

"19-كةفيد"عصر 

ر الم ما ن قش العد د من القضا    
" 19–كةفياد"كيا  أدت ج ئحا  : ومو  

إلااااى مفاااا قم ح لاااا  عااااد  المساااا واة 
ع لميًّ ؟

امج ه ت محلي 

اساااااااااااااااتعرض عااااااااااااااادة 
مةضااااةع ت مو اااا  عاااا   

إنج زات مصر فاي : 2020
.مج ل السي ح  واآلث ر

امج ه ت ع لمي 

من أبرز القض    التي 
أبرز : مو ول   نجد

التةج  ت السي سي  
وايقتص د   المتةقع  

.2021خالل 

خبرات دولي 

الضةء ق   الفر ق البحثي بتسليط
علااااى ثااااالا خباااارات دولياااا  م ماااا ر 

ز مجرباا  دول آسااي  فااي معز اا: ومو ا 
.قدرام   التكوةلةجي 

مف هيم مومة  

 ار هاذا موا ول الفر اق البحثاي للتقر 
  األسااابةال ثالثااا  مفااا هيم مومة ااا

.التع ون التو فسي: م م ر مو  
عروض كتب

ر ماام مقااد م عاارض لاابع  الكتاااب
الااااااااذك ء ايصااااااااطو عي : ومو اااااااا 

.واألمن الع لمي إصدارات حد ث 

ماااام التعر اااا  بدربعاااا  إصاااادارات 
ايمصاا ل: حد ثاا  ومتوةعاا ر مو اا 
.الر  ضي ايستراميجي



20216 و  ر 6-( 50)العدد -( 1)السو  -مقتطف ت مومة   

مركز المعلةم ت ودعم امخ ذ القرار الت بع لمجلس الةزراء المصري 

"19-كةفيد"عصر 

كيف يوديي "والمُعنون بو ص(Financial Times)" فارننشار تارمز"أوض  المقار الصادر عن صحيا  •

فوووَّ زروووادة دراووو  عووودم " 19-كوفيووود"ص مووودى ت ووون  ااسحووو  "الوبوووال  لوووُ تفووواقمس ًووو   الم وووا ا  

ن زروادة عودم الم واواة بوي: الم اواةص وعليوه تنواور أبورز المظوانر الناامو  عون تلوك الزروادةص ومنهوا

.الدورص وارتااع الاجوة بين ا ايار

والمُعنوون بوو ص(Foreign Policy)ا مررويو  " فووررن بولي وَّ"اسوتعر  المقوار الصوادر عون مجلو  •

وموووا " 19-كوفيووود"التيييووورات التوووَّ أ ووودثتها ااسحووو  ص"العوووالس بعووو  كيوووا ا كوس جوووا المم وووت   "

تجَد سوتؤدي وعليه أشار إل  أنّ أزم  فيروس كورونوا المُ و. ست ننه فَّ تشوي  النظام العالمَّ

.إل  تيييرات وتحوتت اذرر  من نا ي  قوى العم  والصناع  عل  الم توى الدولَّ

قوميوة "والمُعنوون بوو ص(Foreign Affairs)ا مررويو  " أفيورزفووررن "سل ط المقار الصادر عن مجلو  •

قوواح ص الضوووء علوو  أنميوو  التعوواون موون أاوو  ضوومان توزرووع ل"اللقوواس طووتأيد تموو  تفوبوو  الوبووال

-فيودكو"وأوض  المقوار أن ااسحو  . بشو ٍ عادر بما رضمن وصوله إل  الدور الاقيرة" 19-كوفيد"

  قصوور التَّ توااه العالم فَّ وقتنا الحاضور وعودم عدالو  توزروع اللقا وات رُقودامان نموذاعوا علو" 19

العم  الجماعَّ الدولَّ

امج ه ت ع لمي 

بووص المُعنووَن (The Wall Street Journal)"وور ستررت اورنوار"صحيا  عنسل ط المقار الصادر •

الضوووء علوو  ص"2020خم ووة ات اتووات لمطووتهماس رووا ت استفاًاووا بوووعد ك يووا خووم  ًووا  "

زلووم التووداورص : "ومووا شووهدته موون ارتاوواعٍ غيوور متوقووعص ومنهووا2020اتجانووات اتسووتثمار لووالر عووام 

ص وزروادة نشواش شوركات اتسوتحواذ ذات اليور  الخواوص ونموو أربواح "ليوارات ا سوهم"وانتعاش 

".العمالت المُشا رة"ص واتستثمار فَّ "شركات النمو"

500مؤشر ستاندرد أند بورز 

مؤشر ناسداك المرك 

الصناعَّاونزمؤشر داو

2020أداء المؤشرات خالل ع   

Source: FactSet. 



2021 و  ر 6-( 50)العدد -( 1)السو  -مقتطف ت مومة   

مركز المعلةم ت ودعم امخ ذ القرار الت بع لمجلس الةزراء المصري 

ملخص تنفيذي

توقعوات موا "بوو ص المُعنووَن (Financial Times" )فارننشوار توارمز"سل ط التقررر الصادر عن صحيا  •

ص "19-كوفيود"تخوا ااسحو  2021ص الضوء عل  عدة توقعات لالر "2021طيعون ًليه العالس ًا  

ياسوي  والتوزرع العوالمَّ للقا وات لموااهو  الجاسحو ص والحيواة ال ياسوي  النررطانيو ص والحيواة ال 

.ا لماني ص وم تقن  اتتحاد ا وروبَّص واتقتصاد الهنديص والتوترات فَّ إثيوبيا

ك وووار رووواكات "بوووو المُعنوووَن ( Oil Price" )أورووو  بوورارس"موقوووع عووناسووتعر  المقوووار الصوووادر •

ركات ص تواوه العدرود مون كنورى شو"خ مات حقو  النفط تتوطو   لوُ موا  سال تعنولو يوا الونفط

فاوَّ مو  توقعوات ذروة الطلو  علو  الوناط التوَّ تلووح لدمات  قور الناط نحو التحوالر الرقمَّص

.فَّ ا فقص رثار الت ا ر  ور م تقن  قطاع لدمات  قور الناط

امج ه ت محلي 

Ahram"ا نرام أونالرن"بصحيا  الصادر المقارتناور • Online)  ) س ًة مصوا : 2020ًا  "بعنوان

ص والتوووَّ تنوعوووت بوووين اكتشوووافات 2020ص ا نجوووازات ا ثررووو  التوووَّ  ققتهوووا مصووور لوووالر عوووام "األثايوووة

بعود فوَّ مصور الجدرودةص ونورم سوقارة المودرج" إمنانقصر النارون "مث  افتتاح -وافتتا ات ادردة

منووادرات لوودعم القطوواع ال وويا َّ وتنشوويط نووذا إلوو  اانوو  -عامعووا14أعمووار توورميم اسووتمرت نحووو 

.ال يا   الداللي  والخاراي 

كيف تصو ح  مصوا ماكو اا "بعنوان ص (Al-Monitor)" المونيتور"المقار الصادر عن صحيا  ناقش•

لموااهو  فيوروس "الروسوَّ "Vسونوتنيك "ص اتنتموام الودولَّ بلقواح "الا طو " 19-كوكيو "للقواس 

يووا بعووود كورونووا المُ ووتجدص وكيووف رموووون لمصوور أن توووون مركوووزعا  نتوواج وتصوودرر اللقووواح إلوو  إفررق

.موافقتها عل  إنتااه

7
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خبرات دولي 

ساتاا ت ابوووة ي   اطووويا كووو  تع يووو  قووو "اسوووتعر  الارروووق النحثوووَّ لتقررووور مقتطاوووات تنمورووو  •

لو   يث استطاعت العدرد من الدور فَّ قارة آسويا تعزروز قودراتها التونولوايو  ع؛ ”التعنولو ية

رونيوو ص موودار ا عوووام ال ووابق ص فقوود ارتاعووت ن وو  إنااقهووا علوو  النحووث والتطوووررص والتجووارة ا لوت

.ونذا بدوره ساعدنا عل  اتستجاب  لتاشاَّ فيروس كورونا المُ تجد

-ة كوكيو ات اه راكة طام وجج للت وو  الاقمو  كو  جود  ائحو"تناور الاررق النحثَّ أرضعا •

قوود نووتج عنهووا تحوووتت عوودة فيمووا رتعلووق بالت وووقص لووذا سووعت " 19-كوفيوود"ص وذلووك  ن ااسحوو  "19

الء نحوو شرك  سام ونج إل  تطورر أدوات ادردة تعزز الت وق الرقمَّص مما رتي  الارصو  للعمو

.الت وق دون الحاا  إل  الذنا  إل  المتجر

مف هيم مومة  

، (Coopetition" )التعووا ن التناك وو "نوواقش الاررووق النحثووَّ لتقرروور مقتطاووات تنموروو  ماهوووم •

ادر ص والوذي مهوور نتيجوو  تزاروود  ودة المناف وو  العالميوو  وزرووادة عمليوات الوودمج والتوووتالت اتقتصوو

با ضواف  إلو  إل  الجمع بين فواسد التعاون والتنافس مععواص" التعاون التناف َّ"وبالتالَّص ت ع  

.الحد من أضرارنما

ص والوذي رُ وهم فوَّ Stock Options)" )خيواسات األطواس"وأليرعا تم ت وليط الضووء علو  ماهووم •

إعطووواء  وووافز موووالَّ قووووي للمووووماين بالشوووركات وتشوووجيع العمووو  الجووواد بيووور  زروووادة قيمووو  

تمون الم وووانمين بالشووورك ص كموووا رمثووو  الماهووووم اتسوووتراتيجي  التوووَّ ت وووتخدمها الشوووركات لووو

. الموماين من ر ر  ارتنااهم بعملهم وبالشرك 
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"ن م  بعد كةرو"في ع لم " الصين"ومصدر " الةي  ت المتحدة"ضع  

متطلَّب حلةلً  جم عي " 19-كةفيد"مةاج   ج ئح  
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الج ئح  مز د من درج  عد  المس واة

أشار المقار إل  تااقم درا  عودم الم واواة•

  اتقتصوووووادر  عالمي ووووواص اوووووراء تاشاوووووَّ ااسحووووو

ن ص فضووولعا عووون تحوووذرر اتقتصوووادري"19-كوفيووود"

لني  من اسوتمرار التوداعيات اتقتصوادر  ال و

اورح الناتج  عن تاشاوَّ الايوروسص  تو  موع

اللقا وواتص والتووَّ موون المتوقووع أن تقلوو  موون

.انتشار الايروس لالر ا شهر المقنل 

وتجووووودر ا شوووووارة إلووووو  أنّ إاوووووراءات ا غوووووالق •

اتقتصووووادي قوووود أثوووورت سوووولنعا علوووو  العمالوووو 

ا قوووو  دللعووووا بشووووو ٍ لوووواوص  يووووث أوضوووو  

أنّ التاووووواوت فوووووَّ " صوووووندوق النقووووود الووووودولَّ"

2020الدل  قد ارتاع بشوو ٍ  واد لوالر عوام 

كنتيجووو  للجاسحووو  أكثوووور مموووا كووووان عليوووه فووووَّ

.ا زمات اتقتصادر  والمالي  ال ابق 

وأشووار المقووار إلوو  العواموو  الخم وو  التووَّ •

ين ت ننت فَّ ارتاواع دراو  عودم الم واواة بو

العدروود موون فاووات المجتمووعص والتووَّ أدت إلوو  

  منظموو"ص فوفقعووا لووو "العمالوو  الاقيوورة"زرووادة 

( 600)ص رعموو  مووا رقوور  موون "العموو  الدوليوو 

مليوووون شوووخا علووو  م وووتوى العوووالم فوووَّ 

" الضووووياف "القطاعووووات ا كثوووور تضووووررعاص مثوووو  

".تجارة التجزس "و

إلى مف قم ح ل  عد  المس واة ع لميًّ ؟" 19–كةفيد"كي  أدت ج ئح  

كيوف روؤدي "والمعنوون بوو ص(Financial Times)" فارننشوار توارمز"أوض  المقار الصادر عن صحيا  
فوَّ زروادة دراو  عودم الم واواةص " 19-كوفيود"ص مدى ت ون  ااسحو  "الوباء إل  تااقُم عدم الم اواة؟

.وعليه تناور أبرز المظانر الناام  عن تلك الزرادة
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مظ هر مف قم درج  عد  المس واة

ثالر با ضووواف  إلووو  توووأ: الفقووواال يووو ياي ا كقوووااا•

ا  العوووواملين باتقتصوووواد غيوووور الرسوووومَّ سوووولنع

ددنم نتيج  لتداعيات الجاسح ص والذرن رنلغ ع

عامووو   وووور العوووالمص رتوقوووع ( مليووواري)نحوووو 

ع أن الجاسحو  سوتؤدي إلو  دفو" الننوك الودولَّ"

مليووون شووخا إلوو  ( 150)مووا رصوو  إلوو  نحووو 

.2022الاقر المدقع بحلور عام 

رشوووير : زيووواي  ًووو   الم وووا ا  بوووي  الووو   •

رعا  المقووار إلوو  تووأثر الوودور الناميوو  ا كثوور فقوو

موون نتيجوو  للجاسحوو ص با ضوواف  إلوو  معاناتهووا

ضووعف الموووارد المخصصوو   نظموو  الرعاروو  

دان الصحي ص وتضورر العدرود منهوا  نتيجو  فقو

عاسوووووودات ال وووووويا   وانخاووووووا  التحووووووورالت 

.المالي  الخاص  بالعاملين فَّ الخارج

ع نووذا با ضوواف  إلوو  ترااووع الصووادرات وارتاووا•

معوووودتت الوووودرن العووووامص فووووَّ الوقووووت الووووذي 

ت وووووووتطيع فيوووووووه الووووووودور الينيووووووو   مارووووووو  

اقتصاداتها مون توداعيات الجاسحو   مون لوالر

.زرادة ا نااق العام

ر أشووار المقووا:استفوواا الف ووو  بووي  األ يووا •

إلووو  ارتاووواع الاجووووة بوووين ا ايوووار مووون نا يووو 

ص فونووار الوووتأثر بالتووداعيات ال وولني  للايووروس

ال ووووون كوووووانوا أكثووووور عرضووووو  ل ثوووووار الصوووووحي  

لايووووووروس كورونوووووووا المُ ووووووتجَدص إت أن فاووووووو  

الشوونا  فووَّ معظووم الوودور تتحموو  العوو ء 

ني ص ا كنووور مووون التوووداعيات اتقتصوووادر  ال ووول

ومنهووووا ارتاوووواع معوووودتت النطالوووو  وفقوووودان 

.الوماسف

ت نُّووووووول بعوووووووع الف وووووووات مووووووو  العمالوووووووة •

  فعلووووللتوووو اًيات ااقتصووووايية لل ائحووووة، 

ن سووني  المثووارص تمووون العدروود موون العوواملي

فَّ الموات  من العم  من المنزرص ومون ثوم

موووا لاوووإل ا ناووواق علووو  النقووو  والترفيوووه بين

. ملت دلولهم م تقرة ن ني ا

ر ونتيج  لذلكص ارتاعوت معودتت ادلوار ا سو•

فووَّ العدروود موون الوودورص فووَّ  ووين اضووطر ذوو 

الووووووودل  المووووووونخاإل إلووووووو  ال وووووووح  مووووووون 

المووووودلرات  لموااهووووو  التوووووداعيات ال ووووولني  

.للجاسح 

فوووَّ المقابووو  أكووود :األغنيوووال يووو ياي ن ثووواال•

المقوووار أنّ الجاسحووو  أدت إلووو  ازدرووواد ا ثررووواء 

( 10)ثوووووووراءع   يوووووووث ارتاعوووووووت ثوووووووروة أغنوووووووو  

مليوووار ( 319)مليووواردررات فوووَّ العوووالم بمقووودار 

ص واسووووتحوذ العوووواملون 2020دوتر فووووَّ عووووام 

  موونهم فووَّ مجووار التونولوايووا علوو  النصووي

ا كنوووور موووون نووووذه المواسوووو   وذلووووك نتيجوووو  

ات النجاح الجزسوَّ الوذي  ققتوه بعوإل الشورك

التووووَّ شووووهدت زرووووادة فووووَّ الطلوووو   ب وووون  

. الجاسح 

وذلووووك إلوووو  اانوووو  اهووووود الننوووووك المركزروووو  •

اووات لتخايووف التنووااؤ اتقتصوواديص وضووخ مو

ضووووخم  موووون  ووووزم التحايووووز فووووَّ اتقتصوووواد 

العالمَّ  ا مور الوذي سواعد علو  رفوع أسوعار 

.ا صور

Source: “How the Pandemic is Worsening Inequality.”. Financial Times.
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مسااااللط الضااااةء علااااى " 19-كةفيااااد"ج ئحاااا  

ضع  الوظ   الع لمي

ور أك د المقار أن  عددعا محودودعا لليارو  مون د•

ن العوووالم سووويتمو ن مووون الخوووروج منتصووورعا مووو

لوو  أزموو  فيووروس كورونووا المُ ووتجَدص مشوويرعا إ

أمهووووورت نشاشووووو  " 19-كوفيووووود"أنّ ااسحووووو  

النظوووام الصوووحَّ العوووالمَّ للحووود الوووذي دفوووع 

العدرووود مووون الووودور تلتيوووار المرضووو  ا كثووور 

.استحقاقعا لتلقَّ الرعار  الصحي 

حووو  ص أن  الجاس"سووولوترآن مووواري "وتووورى الواتنووو  •

يووو   أثنتوووت ضوووعف الوتروووات المتحووودة ا مررو

وذلووك مووون لووالر العدرووود موون القووورارات التوووَّ 

َّ ص والمتمثلو  فو"ترامو دونالود "اتخذتها إدارة 

ص "منظموو  الصووح  العالميوو "اتن ووحا  موون 

العالميووووووو  ( (COVAX"كوفووووووواكس"ومنوووووووادرة 

دارة لتوووفير اللقا وواتص با ضوواف  إلوو  إلاوواق إ

ي وا  فَّ ال يطرة علو  الايوروس محل" ترام "

مموووا دفوووع ا موووررويين لتحمووو  تنعوووات نوووذا 

.ا لااق

ص إلوو  أنّ أزموو "لوووري ااررووت"وأشووارت الواتنوو  •

فيوووووروس كورونوووووا المُ وووووتجَد سوووووتؤدي إلووووو  

تيييووورات وتحووووتت اذررووو  مووون نا يووو  قووووى 

.العم  والصناع  عل  الم توى الدولَّ

ر " الةي  ت المتحدة"ضع   "م  بعد كةرون "في ع لم " الصين"ومصدُّ

والمُعنووون بووو ص(Foreign Policy)ا مررويوو  " فوووررن بولي ووَّ"اسووتعر  المقووار الصووادر عوون مجلوو  
وموا ست وننه " 19-كوفيود"ص التيييورات التوَّ أ ودثتها ااسحو  "العالم بعود فيوروس كورونوا المُ وتجَد"

.فَّ تشوي  النظام العالمَّ
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ت كمووووا أكوووودت أنّ التووووألالر فووووَّ توووووفير اللقا ووووا•

نيورةص سيؤدي  تمعا إلو  بقواء الجاسحو  لاتورة ك

دة مُشيرة إل  التوقعات بعودم إموانيو  العوو

  لألوضووواع التوووَّ كانوووت عليهوووا الشوووركات قنووو

 ع انتشووار الجاسحوو  موون  يووث العمالوو ص مضوويا

أنّوووووه مووووون المحتمووووو  اتتجووووواه نحوووووو توثيوووووف 

ات اتعتماد عل  الذكاء اتصوطناعَّ والروبوتو

لتووَّ  نجواز ا عمووار  وذلوك تاادرعووا للتوداعيات ا

.قد تنجم عن أي أوبا  م تقنلي 

ناه إلو  ص اتنت"محنوبانَّكيشور"ولات الوات  •

انخاووا  أعووداد الوفيووات فووَّ شوورق وانووو  

" الوتروووات المتحووودة"مقارنووو ع بوووو " آسووويا"شوورق 

يووات والودور اليربيو   فمثلعووا رنلوغ معودر الوف

أشووخاو لووو  مليووون ( 3)نحووو " الصووين"فووَّ 

أشووووخاوص بينمووووا ( 5)مصووووا ص وسوووونيافورة 

" دةالوتروات المتحو"رنلغ معدر الوفيوات فوَّ 

 الووو  وفووواة لوووو  مليوووونص وتنلوووغ ( 840)نحوووو 

وفوواة لووو  ( 944)أعووداد الوفيووات فووَّ إرطاليووا 

مليوووووونص كموووووا رشوووووير الواتووووو  إلووووو  أن نوووووذا 

" آسووويا"اتنخاوووا  فوووَّ أعوووداد الوفيوووات فوووَّ 

رثنووووووت زوار أسووووووطورة الحضووووووارة اليربيوووووو ص 

.وا ونام المتعلق  بالير  المتقدام

ر الوظ   الع لمي بعد انحس ر الج  ئح مغيُّ

الم ص أنّ ع"أوني .كشانون "وأوضحت الواتن  •

ارةص أو لون رتشوو  وفقعوا للتجو" ما بعد كورونا"

اتسوووووتثماراتص بووووو  مووووون لوووووالر اتعتنوووووارات 

أي )والنشوووووواش الحوووووووومَّ " الجيوسياسووووووي "

جواتت توثيف الدول  تدللها المناشور فوَّ الم

ال ياسوووووووووي  واتقتصوووووووووادر  واتاتماعيووووووووو  

(. والنياي 
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د إلو  تصواعُ" أونيو "وفَّ نذا الصددص أشوارت •

ر  أنميو  اسوتخدام القووة الماليو  واتقتصوواد

ك ووووووووووالح مهووووووووووم لتحقيووووووووووق المواسوووووووووو  

عوووووون اررووووووق المقااعوووووو ص " الجيوسياسوووووي "

.والعقوبات اتقتصادر 

  أن  ااسحووو" سوووتيان والوووت"وأوضوووخ الواتووو  •

َّ عووز زت انتقووار مركووز الثقوو  العووالم" كورونووا"

مووون اليووور  إلووو  الشووورقص موضوووحعا أنوووه فوووَّ 

يرات الوقت الذي تتعاف  فيوه الصوين مون توأث

  الجاسحووو ص توااوووه الوتروووات المتحووودةص وغالنيووو

الوودور اليربيوو  مواووات ادروودة وسووررع  موون 

  وذلوووووك ب ووووون  فشووووو  معظووووووم "كورونوووووا"

 ووموووووووات نوووووووذه الووووووودور فوووووووَّ اتسوووووووتجاب  

.ال ررع  والاع ال  للجاسح 

فووَّ ص أنّ نجوواح التجربوو  الصوويني "والووت"وأكّوود •

لووويس دليلعوووا علووو  نجووواح " كورونوووا"إدارة أزمووو  

يو  النظام الدروتاتوري  فهنواك دور درمقراا

رروووا كو"و" نيوزرلنووودا"و" كنوودا"و" أسوووتراليا"مثوو  

د تعاملووووت بشووووو  ايوووو" توووواروان"ص و"الجنوبيوووو 

روات لالر نذه ا زمو ص بينموا فشولت دروتاتور

".إرران"و" روسيا"مث  

عَّ أنّ الحووز  الشوويو" نينليووتروبوون "وأوضوو  •

الصووووينَّ نجوووو  فووووَّ إدارة الوووونالد لووووالر أزموووو  

ص  يووث إنّووه كووان علوو  دراوو  عاليوو  موون"كورونووا"

تصوادي اتنضناش أن لته تستعادة النمو اتق

ت وير " بووين"مشيرعا إلو  أن . الصينَّ ال ررع

  بخطوووو  ثابتوووو  لتصوووون  أقوووووى اقتصوووواد علوووو

واتو  با ضاف  إلو  توراي  ال. م توى العالم

مَّ بووأنّ رتجوووه مركوووز الثقووو  اتقتصوووادي العوووال

.وايرانها" بوين"نحو 

  ص الضوووء علوو"ررتشووارد نوواس"وألقوو  الواتوو  •

أنّ أزموووووو  كورونووووووا قوووووود عم قووووووت الخالفووووووات 

نحووو ص و ا ووزت اتتجوواه"الصوويني –ا مررويوو  "

ص "اجسالسوو  ا نتوو"إعووادة التاويوور فووَّ قضووي  

زمووو  مشووويرعا إلووو  أنّ التوووداعيات ال ياسوووي   

كانوووت أكنووور موووا رووووون فوووَّ الوتروووات" كورونوووا"

فووَّ التعاموو  " تراموو "المتحوودة  إذ أن فشوو  

  مع ا زم  وإدارتهوا بشوو  فع وار قود ت ون 

. فَّ ل ارته لالنتخابات

وموووون نا يوووو  ألوووورىص روووورى الواتوووو  أن الوووودور •

نووودو ص ت"فرن وووا"و" ألمانيوووا"ا وروبيووو  وتحدرووودعا 

أقوووى فووَّ الوقووت الوورانن لصوصعووا فووَّ موو  

.تعزرز التضامن ا وروبَّ

أنّ التووووداعيات" كوووووري شوووواك"وتوووورى الواتنوووو  •

  إذ "ناكورو"اتقتصادر  نَّ أبرز نتيج  لجاسح  

ى عم قت الجاسح  عدم الم اواة عل  م تو

العووووالم موووون  يووووث الحصووووور علوووو  الرعاروووو  

َّ الصحي  وتوراكم رأس الموارص والومواسف التو

وفيموووووا رخوووووا . رموووووون تأدرتهوووووا مووووون بُعووووود

سالسوووو  ا موووودادص أشووووارت الواتنوووو  إلوووو  أن 

تيجو  الدور ستوون أكثر اعتمادعا عل  ذاتهوا  ن

لتجربتهوووووا موووووع ا غوووووالق وتوقالوووووف إمووووودادنا 

.بالمواد الخام

أنّ" مينوووووونشياشوووووانوار"وأوضووووو  الواتووووو  •

العوووالم قووود ألاوووق فوووَّ التضوووامن أموووام أزمووو  

ص معتنووورعا أن معظوووم الحووموووات قووود "كورونوووا"

ا فشوولت فووَّ تعزرووز الثقوو  مووع شووعوبها  مموو

.ور قاد إل  تأزالم ا وضاع وتوررس ال لط

15
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“م  بعد كةرون "في ع لم " الصين"ومصدر " الةي  ت المتحدة"ضع  

أثير أنّ تووو" إرويننيووورياوووَّ اوووون "وأك ووود الواتووو  •

علووووو  تصووووووراتنا بشوووووأن " 19-كوفيووووود"ااسحووووو  

العوووووووالم والنشووووووورر  فوووووووَّ القووووووورن الحوووووووادي 

والعشوووووررن سووووويظ  م وووووتمرعا  فالجاسحووووو  

ين بو" اتعتماد المتنادر"اعلتنا ندرك لطورة 

الوووودور بشووووو  كاموووو ص والتووووواليف النانظوووو 

  الناتج  عن غيا  التعاون الدولَّص ونشاشو

المؤس ات الدرمقرااي ص وأونوام الحضوارة

.اليربي 

" اكورونو"إنّ ااسحو  " اوزرف ناي"وقار الوات  •

أ وووووودثت تيييوووووورات فيمووووووا رخووووووا قضوووووويتَّ 

   يوووث أدّت"اتعتمووواد المتنوووادر"و" العولمووو "

القيوووووود التوووووَّ فُرضوووووت علووووو   ركووووو  ا فوووووراد 

تجَد وال لع أثناء أزم  فيروس كورونا المُ و

ا علوو  إلوو  عووالم أقوو  اناتا عوواص وأث وور ذلووك سوولنع

.  مانرة العولم 

أن الووودور اآلن باتوووت بحااووو  إلووو " نووواي"وأك ووود •

الر التاويوور فووَّ كيايوو  تحقيووق القوووة موون لوو

تعاونها مع الودور ا لورى بالقودر نا وه مون

يووووق اتنتموووام الووووذي توليووووه للتاويووور فووووَّ تحق

.القوة والتاوق عل  الدور ا لرى

Source:  Allen J. R., L. Garrett, R. N. Haass et al. “The World After the Coronavirus.”. Foreign Policy. January 2, 2021.
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"19-كوكي "ًصا

17

 ع دل؟
ٍ
هل سيتم مةز ع اللق ح بشكل

د تشووووا"و" بوووووليوَّتوموووواس "أشووووار الواتنووووان •

إلووو  أن  ننووواك أزمووو  دوليووو  تلووووح فوووَّ " بووواون

ا فووووووق بشووووووأن الحصووووووور علوووووو  اللقا ووووووات 

 ون  المضادة لايروس كورونا المُ وتجَد  ب

تعاقد عدد صيير مون الودور الينيو ص وأبرزنوا 

الوترووووات المتحوووودة ا مررويوووو ص علوووو  شووووراء 

.كميات ناسل  من تلك اللقا ات

وأوضووووووو  الواتنوووووووان أن  الوتروووووووات المتحووووووودة •

مليون ارعو  500ا مرروي  تعتزم شراء نحو 

—ارزرفو)إضافي  من اللقاح ا مرروَّ ا لمانَّ 

عنوَّ ص مؤكاودرن أن   ودوث نوذا ا مور ر(بيونتك

مووووون % 94اسوووووتحواذ واشووووونطن علووووو  نحوووووو 

هارو  إامالَّ الومي  المتا   من اللقاح  ت  ن

.2021عام 

وأضووا  الواتنوووان أن الوثيووور مووون ا  صووواءات•

  التووَّ ت تمثاوو)تشووير إلوو  أن عووددعا موون الوودور 

 جووزت أكثوور موون( سوووى سُوونع سوووان العووالم

نصووف  جووم الوميوو  المتا وو  موون اللقا ووات  

" كوفووووووواكس"مموووووووا رُنوووووووذر باشووووووو  منوووووووادرة 

COVAX))والتوووَّ دش ووونتها منظمووو  الصوووح ص

العالميوو  موون أاوو  تن وويق الجهووود ل سووراع

 وات بوتيرة العمو  مون أاو  التوصالو  إلو  لقا

رعها لموافح  فيروس كوروناص فضلعا عن توز

.بشو ٍ عادر

متطلَّب حلةلً  جم عي " 19-كةفيد"مةاج   ج ئح  

قوميو  "والمُعنوون بوو ص(Foreign Affairs)ا مررويو  " أفيورزفووررن "سول ط المقوار الصوادر عون مجلو  
-كوفيود"ح ص الضوء عل  أنمي  التعاون من أا  ضمان توزرع لقا"اللقاح ستطي  أمد تاشاَّ الوباء

.بشو ٍ عادر بما رضمن وصوله إل  الدور الاقيرة" 19
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متطلَّب حلةًل  جم عي " 19-كةفيد"مةاج   ج ئح  

رة الح ج  إلاى الادعم الجما عي لتسار ع وميا

انحس ر الج ئح 

التووووَّ " 19-كوفيوووود"وروووورى الواتنووووان أن ااسحوووو  •

  توااه العالم فوَّ وقتنوا الحاضور وعودم عدالو

صوور توزرع اللقا وات رُقودامان نموذاعوا علو  ق

العموووو  الجموووواعَّ الوووودولَّص والووووذي ت رمووووون 

التيلالووووو  عليووووووه بالشووووووراكات بووووووين القطوووووواع

الخوواو والحوووومَّ أو بووالمن  والم وواعدات 

.فح  

يووروس وأك وود الواتنووان أنع التيلالوو  علوو  أزموو  ف•

ور كورونووا المُ ووتجَد رومُوون فووَّ ضوومان وصوو

ر أي الااووووات ا كثوووو)اللقوووواح إلوووو  م ووووتحقيه 

زروود ص وموون ثووم ص ت(عرضوو  ل صوواب  بووالايروس

درن فع اليوو  اللقوواح فووَّ ا تووواء الجاسحوو ص مؤكاوو

أن نووووذا ت رعنووووَّ أن ت ووووع  الوووودور الينيوووو  

للحصووووووور علوووووو  لقا وووووووات لجميووووووع أفوووووووراد 

اب  الشووع ص بوو  للااووات ا كثوور عُرضوو  ل صوو

يورة بالايروسص وكذلك الحار فوَّ الودور الاق

.أرضعا

وأوضووووووو  الواتنوووووووان أن  اسوووووووتمرار الجهوووووووود •

ص موون "كوفوواكس"المنذولوو  فووَّ إاووار منووادرة 

ر أاووووو  تنايوووووذ تعهوووووداتها المتعلقووووو  بتووووووفي

ملياري ارع  من لقا وات كورونوا بنهارو  عوام

دارة ص رتطل ووو  دعمعوووا كنيووورعا مووون قِنووو  ا 2021

وأشوووار المقوووار إلووو  أنوووه . ا مررويووو  الجدرووودة

اووو "  رتعووي ن علوو  الوورسيس ا مرروووَّ المنتخوو

  بقووة"كوفواكس"دعوم اهوود منوادرة " بارودن

موون أاوو  اسووتمرار عمليوو  تصوونيع اللقا ووات

هوووا والتنوووار مووودى فع اليتهووواص ومووون ثوووم  توزرع

.بشو  مُنصف بين الدور

دارة ولتامعاص أكود الواتنوان أرضعوا ضورورة دعوم إ•

لمنووووادرة منظموووو  التجووووارة الدوليوووو  " باروووودن"

ونوووووَّ )ومنظموووو  الصوووووح  العالميوووو  بقووووووة 

  المنووادرة التووَّ ت ووتهد  تعزرووز دور منظموو

تجارة التجارة العالمي  فيما رتص  بت هي 

  كوووووَّ رووووووون للوتروووووات(المنتجوووووات الطنيووووو 

المتحووودة ا مررويووو  دور رروووادي فوووَّ موافحووو 

ص مؤكاووودرن ضووورورة إتا ووو  "19-كوفيووود"ااسحووو  

ورر المعلومات بدق  وشاافي  لشركات تطو

.اللقا ات

Source:  Bollyky J. T. and C. P. Bown. “Vaccine Nationalism Will Prolong the Pandemic.”. Foreign Affairs. December 
29, 2020.
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2020خمس  امج ه ت لالستثم ر ش دت ارمف ًع  خالل ع   

2021أبرز التةج  ت السي سي  وايقتص د   المتةقع  خالل 

ع دائرة أعم ل   شرك ت الوفط مةسل
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ات اتات ًالمية

21

2020سةق األس م خالل ع   

ص 2020أوضوووو  المقووووار أنّووووه مووووع نهاروووو  عووووام •

سووووووجلت ا سووووووهم ا مررويوووووو  م ووووووتورات 

قياسوووي ص بعووود عووودة أ وووداث شوووهدنا العوووالم 

نت ولووم رووون رتوقعهووا الوثيوورون   يووث ت وون

المخوووواو  بشووووأن تاشاووووَّ فيووووروس كورونووووا

  المُ ووتجد فووَّ بداروو  العووام فووَّ ترااووع قيموو

  ا سهمص والذن ص وال ونداتص با ضواف  إلو

توواررخ  تووأثالر أسووواق كانووت تُعوودال آمنوو  علوو  موور ال

.  مث  صنادرق أسواق المار

نوك بيد أنّ  زم  التحايوز الضوخم  مون قِنو  ب•

ات تيووووااَّ الايوووودرالَّص وألنووووار تطووووورر لقوووواح

ص أدت إلووووو  ارتاووووواع متوووووزامن فوووووَّ "19-كوفيووووود"

يوور ا سووواق المختلاوو   ا موور الووذي اعوو  الوث

–فوووَّ مختلوووف الااوووات العمررووو –مووون ا فوووراد 

هوووا رووودللون ال ووووق  لالسوووتاادة مووون تحركات

.الجامح 

فوووَّ نوووذا ال وووياقص أشوووار المقوووار إلووو  اتخووواذ •

لووالر عووام" صووعودر ا"سوووق ا سووهم م ووارعا 

ص بعووووود أن كانوووووت قووووود اتخوووووذت اتجانعوووووا 2020

علوو  ا قوو   % 20ص بانخاووا  قوودره "ننواي ووا"

" 500مؤشوور سووتاندرد أنوود بووورز " يووث ارتاووع 

S&P 500) )  لينهووَّ العووام عنوود % 16.3بن وون

اك مؤشور ناسود"م توى قياسَّص كما ارتاع 

بن ووووون  ( (Nasdaq Composite" المركووووو 

ص ليشووووهد بووووذلك أفضوووو  عووووام لووووه منووووذ 44%

2009 .

2020خمس  امج ه ت لالستثم ر ش دت ارمف ًع  خالل ع   

بووص المُعنووَن (The Wall Street Journal)"وور سوتررت اورنوار"صوحيا  عونسل ط المقار الصادر 
ص الضووء علو  اتجانوات "2020لم و  اتجانوات لالسوتثمار شوهدت ارتااععوا بشوو ٍ كنيور لوالر عوام "

.وما شهدته من ارتااعٍ غير متوقع2020اتستثمار لالر عام 

Source: FactSet. 

2020أداء المؤشرات خالل ع   

500مؤشر ستاندرد أند بورز 

مؤشر ناسداك المرك 

الصناعَّاونزمؤشر داو
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2020خمس  امج ه ت لالستثم ر ش دت ارمف ًع  خالل ع   

مؤشووور راسووو  "عوووالوةع علووو  ذلوووكص تضووواعف •

2000 "Russell 2000) )- َّمؤشووووور قياسووووو

 سوووهم الشوووركات الصوووييرة فوووَّ الوتروووات 

فوَّ بعد ت جيله أدنو  م وتوى لوه-المتحدة

.2020مارس 

كنيووور ص((Jim Paulsen" بول وووناووويم "وقوووار •

" ليتهولووود"محللوووَّ اتسوووتثمار فوووَّ مجموعووو  

Leuthold Group))إنّ الجاسحوو  قوود اعلووت ص

نور اتقتصاد ا مررووَّ وا سوواق رشوهدان أك

  موا  تصحيحي  من الو واد إلو  اتنتعواش

بيووع  يووث ت ووننت الجاسحوو  فووَّ أكنوور عمليووات

راء عندما كانت ال وق تنهارص ثم عمليوات شو

".صعودر ا"قور  عندما اتخذت اتجانعا 

ل امج ه ت لالستثم ر ش دت صاعةًدا خاال

2020ع   

ار وتنوواور المقووار لم وو  اتجانووات لالسووتثم•

ص والتووَّ 2020قوود شووهدت ازدنووارعا لووالر عووام 

2021سوووتؤثر  تمعوووا علووو  ال ووووق لوووالر عوووام 

زلم التوداورص وليوارات :  ار استمرارنا  ونَّ

ا سهمص وشركات اتستحواذ ذات ا غورا 

الخاصوو ص وشووركات النموووص والعملوو  الرقميوو 

".النيتوورن"

" زخوووس التووو ا  "اات ووواه األ   كووو  رتمث ووو  •

(The Momentum Trade)   يوووث سوووج 

ص العدرد من ا سوهم الاردرو  مواسو  ناسلو 

يوو ص تاوووق بوثيوور متوسووطات ال وووق ا امال

 يووث تجوودر ا شووارة إلوو  أنّ الوثيوور موون نووذه

% 400ا سوووهم قووود  قوووق مواسووو  بن ووون  

عل  ا ق  عند مقارن  أعل  قم  لها فَّ عام

موووووع أعلووووو  قمووووو  تاررخيووووو  كانوووووت قووووود 2020

  وذلوووك فوووَّ ضووووء 2002سوووجلتها منوووذ عوووام 

للشوووركات" داو اوووونز"تحليووو  بيانوووات سووووق 

مليوون دوتر 100التَّ تنلغ قيمتها ال وقي  

" ت ووووال"أمرروووووَّ علوووو  ا قوووو ص مثوووو  شوووورك  

(Tesla Inc)  ونووَّ شوورك  تصوونيع ال وويارات

  %700الوهرباسيووو ص التوووَّ ارتاعوووت بوووأكثر مووون 

.وكذلك شركات التونولوايا الحيور 

اوووودرر بالووووذكر أنّ العدروووود موووون الم ووووتثمررن•

ا فوووراد والمؤس وووات علووو   ووود سوووواء قووود 

  اتجهوووا إلوو  التووداور الوثيووفص فووَّ إشووارة إلوو

ص شووراء أسووهم الشووركات التووَّ ارتاعووت بحوودة

.والتخلا من ا سهم الخاسرة

" رنيو ووتتوبيوواس"وفووَّ نووذا ال ووياقص أشووار •

Tobias Hekster))مار كنير م ؤولَّ اتسوتثص

إلوو  أنّ ص((True Partner Capitalفوَّ شورك  

قيووووام العدروووود موووون ا فووووراد باتسووووتثمار فووووَّ 

أسهم معينو ص روؤدي إلو  ارتاواع أسوعار تلوك

موووا رُعووودال مؤشووورعا علووو  نجووواح تلوووك -ا سوووهم 

د وموون ثووم  اوذ  المزروود موون ا فوورا-الشوركات

.لالستثمار فيها

ات خيوواس"اات وواه الهوواج  باجتعووا  رخووتا •

 يووووث لووووم رتطلووووع العدروووود موووون ص"األطوووواس

الم وووتثمررن فقوووط إلووو  انوووَّ أربوووا هم مووون 

ارتاوواع سوووق ا سووهمص بوو  أرضعووا موون لووالر 

التوووَّ  ((Stock Options" ليوووارات ا سوووهم"

ع تموون  الم ووتثمررن الحووق فووَّ شووراء أو بيوو

ا سوووهم فوووَّ وقوووتٍ ت وووق بأسوووعار محوووددة  

ها  يث أشار المقار إل  الطارة التَّ شوهدت

مووع توودفق العدروود " ليووارات ا سووهم"سوووق 

َّ من الم تثمررن إليهواص بعود أن ملوت تعوان

.ل نوات من أ جام تداور لامل 
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2020خمس  امج ه ت لالستثم ر ش دت ارمف ًع  خالل ع   

 Options Clearingفوفقعووا لنيانووات شوورك  •

Corp) ) ص قاووووزت 1973التووووَّ تعووووود إلوووو  عووووام

إلووو  أعلووو  " ليوووارات ا سوووهم"أ جوووام توووداور 

م وووتوى لهوووا علووو  ا اوووالق  موووع توووداور موووا 

مليوووون أداة رومي وووا لوووالر عوووام 30رقووور  مووون 

.2019مليونعا عام 19ص مرتاع  من نحو 2020

اات وووواه الهالوووو  ب يوووواي  جوووووا ورتعلووووق •

روواكات ااطووتحوات تات الاوواص الخووا  

(Special Purpose Acquisition 

Company, SPACs)ونَّ كيانوات مُخصصو  ؛

لَّ ت فقووط لالسووتحواذ علوو  الشووركاتص وبالتووا

ع روون لدرها عمليوات تجاررو ص كموا أنهوا تجمو

رأسوووومالها موووون إدراج أسووووهمها فووووَّ سوووووق 

.المار

ااءت أكثور مون ص((S&P Globalووفقعا لنيانات •

شوووورك  مووووون شوووووركات اتسوووووتحواذ ذات 200

ص 2020الير  الخاو إل  ال وق لالر عوام 

وقوود قامووت تلووك الشووركات بجمووع مووا رقوور  

مليوووووار دوتر أمررووووووَّ  أي أكثووووور مووووون 74مووووون 

17ص  توووو  2019لم وووو  أمثووووار القيموووو  عووووام 

.ص ونو ما رُعدال رقمعا قياسي ا2020در منر 

فوووووووَّ سوووووووياقٍ متصووووووو ص وفقعوووووووا لمجموعووووووو  •

Goldman Sachs Group))اتجووه مووا رقوور  ص

ت موون نصووف عمليووات اتسووتحواذ بووين شووركا

SPAC) ) عل  مدار العقد الماضَّ للقطاعوات

الصوووناعي  والماليووو  والطاقووو ص ونحوووو الثلوووث

فقوووط فوووَّ تونولوايوووا المعلوموووات والرعارووو 

.  الصحي 

موون % 70ص فوو ن  وووالَّ 2020بيوود أنّووه فووَّ عووام •

قيمووووو  نوووووذه العمليوووووات قووووود اتجهوووووت إلووووو  

قطاعووووات التونولوايوووواص والرعاروووو  الصوووووحي ص

.وقطاع ال لع اتستهالكيّ  الوماليّ 

" ورووواكات النمووو"اات ووواه الاابووو  بوووو رووورتنط •

Growth Companies))   ونووووو المصووووطل

ا هووا الووذي رشووير إلوو  الشووركات التووَّ تنمووو أرب

بمعوووووودر أعلوووووو  موووووون المتوسووووووطص مقارنوووووو  

بال ووووووقص فعنووووودما سوووووجلت أسوووووهم مثووووو  

 ن ارتااعووات غيوور م وونوق ص فوو" أبوو "و" ت ووال"

الاووووارق بووووين الشووووركات المتوقووووع أن تحقووووق

معووووودتت نموووووو مرتاعووووو  فوووووَّ الم وووووتقن  

والشوووركات ا لووورى فوووَّ ال ووووق قووود سوووج  

عنارة التالفعا ناسلعاص أكنر من أي وقت مض ص ب

ألوورىص ات ووعت الاجوووة بووين نووذه الشووركات 

ر إليهوا وتلك التَّ كوان رُنظو( مث  ت ال وأب )

".شركات نمو"فَّ الماضَّ عل  أنها 

اات وواه الخووام  لتامعوواص أشووار المقووار إلوو  •

   األخيوووا، الوووذي تمهاووود كووو  ااطوووتهماس كووو

" العمووووووووووووووووووووووووووووووووووومت الممووووووووووووووووووووووووووووووووووووفاا "

(Cryptocurrencies ) ص 2020لوووووووالر العوووووووام

والووووذي رُعوووودال دليلعووووا علوووو  زرووووادة التواووووه نحووووو

اتسووتثمارات عاليوو  المخوواار   يووث ارتاعووت

إلووو  أكنووور رقوووم ( (Bitcoin" النيتووووورن"أسوووعار 

قياسوووَّ منوووذ موووا رقووور  مووون ثوووالث سووونواتص 

ألووف دوتر أمرروووَّص  يووث كووان 20متجوواوزعا الووو 

دٍّ عل   و-الم تثمرون ا فراد والمؤس ات 

ك بمثابووو  المُحوووراك الووورسيس وراء ذلووو-سوووواء

اترتاووووواعص موووووع لوووووو  العدرووووود مووووونهم فوووووَّ 

ص وعليوووهص 2020ال ووووق  ور مووورة لوووالر عوووام 

اع  تو  فوَّ اترتاو" النيتووورن"استمرت قيم  

لتيلووق فووَّ نهاروو  العووام عنوود 2020در وومنر 

.دوترعا أمرروي ا28966.18

Source: Banerji G. “Five Investment Trends That Skyrocketed in 2020. ”. The Wall Street Journal. January 1, 2020.
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2021مةقع ت المجتمع الدولي خالل ع   

ص "ارمزفارننشوار توو"فوَّ تقرروور نشورته صووحيا  •

2021تووووم اسووووتعرا  عوووودة توقعووووات لووووالر 

ص والتوزرووع العووالمَّ "19-كوفيوود"تخووا ااسحوو  

للقا ووووووووات لموااهوووووووو  الجاسحوووووووو ص والحيوووووووواة 

سوووي  ال ياسوووي  النررطانيووو ص والحيووواة ال يا

ا لمانيوووووو ص وم ووووووتقن  اتتحوووووواد ا وروبوووووووَّص 

.ياواتقتصاد الهنديص والتوترات فَّ إثيوب

موووون غيوووور المُتوقووووع أن ": 19-كوكيوووو " ائحوووة •

ص إلوو  إنهوواء "منظموو  الصووح  العالميوو "توودعو 

 الووووو  الطووووووارل الصوووووحي  العامووووو  ب ووووون  

ومن المُؤكد أن تووون .2021الجاسح  فَّ عام 

 ومنر الخ اسر النشرر  أقو  بوثيور بحلوور در

ص ولونهوووا لووون تووونخاإل بموووا رواوووَّ 2021عوووام 

ل عووووالن عوووون انتهوووواء الوبوووواء رسوووومي اص  يووووث 

روضووووو  التقرروووووور أنّ إنهووووواء  الوووووو  الطوووووووارل 

التووَّ -2021الصووحي  العاموو  قنوو  نهاروو  عووام 

ر أالقتها منظم  الصح  العالمي  فوَّ شوه

اسوع ص ستوون بمثابو  انتصوار ذ-2020رنارر عام 

.الصيت عل  الم توى العالمَّ

التوزيوووووو  العووووووالم  للقاحووووووات لموا اووووووة •

موون غيوور المتوقووع أن رووتم تطعوويم: ال ائحووة

   يووث تُعووود 2021غالنيوو  سوووان العووالم عووام 

قدرة اللقاح علو  تيطيو  اميوع دور العوالمص

.رةنقط  انق ام بين الدور اليني  والاقي

2021أبرز التةج  ت السي سي  وايقتص د   المتةقع  خالل 

توقعوات موا "بوو ص المُعنووَن (Financial Times" )فارننشوار توارمز"تنواور التقررور الصوادر عون صوحيا  
ص عودة توقعووات اقتصوادر  وسياسوي   وور أنوم ا  وداث العالميوو  "2021سويوون عليوه العوالم عوام 

.2021لالر عام 
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  نتيجووو  لوووذلكص توووم إاوووالق المنوووادرة العالميووو•

    لضوومان التوزرووع العووادر للقوواح"كوفوواكس"

ين  يوث أبرموت المنوادرة عودة اتااقيوات  لتوأم

.ما رقر  من ملياري ارع 

علوو  الجانوو  اآللوورص ت تووزار ننوواك صووعوبات •

ن لوا وووتي  ونقوووا فوووَّ التمورووو ص والتوووَّ مووو

شأنها أن تولود معوقوات أموام بعوإل الودور 

.من أا  توزرع اللقاح عل  مواانيها

عدرود با ضاف  إل  ما سونقص ر واور التوردد ال•

مووا موون المووواانينص بشووأن تنوواور اللقا ووات ك

الوتروات"و" المملوو  المتحودة"نو الحار فَّ 

  مموا سيُضوعف الجهوود المنذولوو "المتحودة

.لضمان  مار  غالني  المواانين

موون لوويس: الحيووا  ال ياطووية ال ايأاجيووة•

كيوور "ال وه  علوو   ووز  العمووار تحووت قيووادة 

ص أن رحقوووووووق تقوووووودمعا علووووووو   وووووووز  "سووووووتارمر

المحووووووافظين  موووووووا لوووووووم رعتقووووووود النوووووووالنون 

النررطوووووووانيون أنّ اآلثوووووووار ال ووووووولني  لخوووووووروج

موووون اتتحوووواد ا وروبووووَّص وانتشووووار" بررطانيووووا"

.الجاسح ص نَّ لطأ الحووم 

يوو  وموون المُتوقووع أن توووون اتنتخابووات المحل•

لووووالر شووووهر مووووارو المُقنوووو ص بمثابوووو  التنووووار

.لتواهات الرأي العام

كما تجدر ا شوارة إلو  أنّوه مون غيور المحتمو •

فوَّ " داإسووتلن"إاراء استاتاء عل  استقالر 

ولوووووونص فوووووَّ  وووووار فووووووز الحوووووز  . 2021عوووووام 

نتخابوات الوانَّ ا سوتلندي با غلني  فَّ ات

النرلمانيووووو  ا سووووووتلندر  كموووووا نوووووو مووووورا ص 

سووووتوون ننوووواك مطالوووو  بوووو اراء اسووووتاتاء 

.ادرد

ومووووووووون المتوقوووووووووع أن تووووووووورفإل الحوومووووووووو  •

تاتاء النررطانيووو  منووودسي ا مووون  إسووووتلندا اسووو

نيوووووووت"لالسوووووتقالرص فيموووووا سوووووتزرد اهوووووود 

زعيمووووووووو  الحوووووووووز  الووووووووووانَّ -" سوووووووووتيراون

 اوووراء اتسوووتاتاء -2014ا سووووتلندي منوووذ 

.لالر العامين أو ا عوام الثالث  المقنل 

وقوع مون المُت: الحيا  ال ياطوية األلماجيوة•

ص ص دورٌ فوووَّ اتسوووتال "الخضووور"أن رووووون لحوووز  

عقووووووو  اتنتخابووووووووات الايدراليوووووووو  المتوقووووووووع 

  2021موووون سوووونتمنر عووووام 26انعقادنووووا فووووَّ 

ونتيجوو  لووذلكص موون المُوورا  أن رتعوواون  ووز 

.الخضر مع الدرمقراايين الم يحيين

لزعام   ز " أرمين تشيت"كما تزداد فرو •

َّ اتتحوواد الوودرمقرااَّ الم وويحَّص عقوو  تنحوو

".أنجيال ميرك "

ولوووون فوووَّ  وووار انخاوووا  ن ووو  التأريووود لوووو •

ص فو ن الحوز  سويدعم رسويس"أرمين تشويت"

  لرساسو" سوودرمواركوس "بافاررواوزراء وترو  

.الوزارة ا لماني 

مووووون غيوووووور : م وووووتق د ااتحووووواي األ س بووووو •

ي المحتموو  أن توووتهم الماوضوووي  ا وروبيووو  أ

دولوو  بانتهوواك قاعوودة سوويادة القووانون لووالر

أولعووا الاتوورة القادموو    يووث تحتوواج الماوضووي 

إلوو  تحدروود الخطوووش العررضوو   ووور كيايوو 

تاعيوووو  الننوووود الجدروووود فووووَّ موازنوووو  اتتحوووواد 

.ا وروبَّ

أو ور م  النند الجدرد فوَّ الموازنو ص بقطوع•

تجميوود التمورووو  ا وروبوووَّص فووَّ  وووار انتهووواك

".بشو  مناشر"سيادة القانون 
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يو  إت مع العلم بأنّوه لون روتم تطنيوق نوذه اآلل•

بعووود أن تنوووت محومووو  العووودر ا وروبيووو  فوووَّ 

شوووورعيتهاص فيمووووا رأموووو  الوووونعإل أن تووووتمون

.المحوم  من ت ررع قرارنا

ذ كموووا أنّوووه مووون المحتمووو  أن ر وووتيرق تنايووو•

الحوووم عوودة أشووهر إلوو  أكثوور موون عووامص وذلووك 

ص رسوويس"فيوتووور أوربووان"موون شووأنه أن رموون  

  والم وتهد-غيور اللينرالوَّ-الوزراء المجوري 

ععا ا ساسووَّ موون بنوود سوويادة القووانونص مت وو

مووون الوقووووت  عووووداد دفوووواع قنوووو  اتنتخابووووات 

.2022النرلماني  الواني  فَّ عام 

ة بشوود" الهنوود"تضووررت : ااقتصوواي الانوو ي•

اوووراء إاوووراءات ا غوووالق الصوووارم  لايووووروس 

كورونوووووا   يوووووث أشوووووارت التقووووودررات إلووووو  أنّ 

عوام %( 9)اتقتصاد الهندي انوموش بن ون  

ص ولووووووون موووووون المُتوقووووووع أن ر ووووووتعيد 2020

نحوو اتقتصاد الهندي قوته مع تحقيق نموو ب

.2021فَّ عام %( 10)

ورغوووم ذلوووكص فووو ن التعوووافَّ سووويوون لصوووال  •

ا الشووركات الونيوورة التووَّ ستوت وو   صوو

فووووووَّ ا سووووووواق علوووووو    ووووووا  الشووووووركات 

الصووووييرة والمتوسووووط ص فيمووووا تظوووو  أسوووور 

تنو  اآلثوار المترعدردةتوااهوشركات صييرة 

موون الجاسحوو   ممووا رمثوو  عناعووا محتملعووا علوو 

.النمو اتقتصادي عل  المدى الطور 

نتخابووات وبالن وون  لال: التوووتاات كوو   ثيوبيووا•

م إعوادة ا ثيوبي  المقنل ص من المُتوقوع أن توت

.لرساس  وزراء إثيوبيا" آبَّ أ مد"انتخا  

ت بو اراء انتخابوا" آبوَّ أ مود"من ااننهص تعهد •

ص لصوصعووووا أنّووووه تووووم تأايلهووووا 2021فووووَّ عووووام 

عمار ب ن  الجاسح   مما ترت  عليه اندتع أ

".تيجراي"عنف فَّ إقليم 

رة فوَّ الاتو" آبوَّ أ مود"عل  صعيد آلرص روااه •

الحاليوو ص اسووتياء منووااق ألوورىص ت ووع  إلووو 

.مزرد من ا اراءات للحوم الذاتَّ

Source: “Forecasting the world in 2021.”. Financial Times. 
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مستقبل قط ال الوفط

رشوووير المقوووار إلووو  معانووواة قطووواع لووودمات •

 قووووور الووووناط موووون ترااووووع صووووناع  الووووناط 

واليوووووواز  نتيجوووووو  تاشاووووووَّ فيووووووروس كورونووووووا 

المُ ووووتجدص نووووذا با ضوووواف  إلوووو  اتنخاووووا 

  نتيجوو  2020الحوواد فووَّ نشوواش التنقيوو  عووام 

ترااوووع الطلووو  علووو  كووو  مووون الوووناط واليوووازص 

ت وانخاووا  الميزانيووات المخصصوو  لعمليووا

.التنقي  واتستوشا 

وفوَّ موو  توقعوات ذروة الطلوو  علو  الووناط•

التوووَّ تلووووح فوووَّ ا فوووقص رثوووار الت وووا ر  وووور

م تقن  قطاع لدمات  قوور الوناطص  يوث

تثيوووووور نووووووذه التوقعووووووات المخوووووواو  بشووووووأن 

.انوماش سوق لدمات  قور الناط

ت ومن الجودرر بالوذكر أنّ كنورى شوركات لودما•

 قوووووور الوووووناط اسوووووتعدت لهوووووذه ال ووووووق 

د المتقلصووو ص فعلووو  سوووني  المثوووارص لوووم تعووو

ص تقوودم (Baker Hughes" )بيووور نيوووز"شوورك  

فقوووط لخووودمات  قوووور الوووناطص بووو  أصووونحت 

أرضعوووووا متخصصووووو  فوووووَّ مجوووووار تونولوايووووووا 

تونولوايوووووووا الهيووووووودرواينص : الطاقووووووو  مثووووووو 

والطاقووووو  الحراررووووو  ا رضوووووي ص واسوووووتخالو 

الوربوووووووووون واسوووووووووتخدامهص با ضووووووووواف  إلووووووووو  

.التونولوايا الرقمي 

ع دائرة أعم ل   شرك ت الوفط مةسل

كنورى شوركات لودمات "بوو المُعنووَن ( Oil Price" )أورو  بورارس"موقع عناستعر  المقار الصادر 
ت  قوور ص تواه العدرود مون كنورى شوركات لودما" قور الناط تتوسع إل  ما وراء تونولوايا الناط

.الناط نحو التحوالر الرقمَّ
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دور كمووا ت ووع  الشوورك  أرضعووا إلوو  القيووام بوو•

 Additive)راسوووود فووووَّ التصوووونيع التجميعووووَّ 

Manufacturing)-التونولوايووووا التووووَّ رمووووون

مووون لاللهوووا تن ووويط سالسووو  التوررووود فوووَّ

.الوثير من الصناعات

"بيوووور نيووووز"ومووون الجووودرر بالوووذكر أنّ شووورك  •

لي ووووت الو يوووودة فووووَّ التواووووه نحووووو التحووووور 

الرقموووووَّص  يوووووث ت وووووع  الشوووووركات الونووووورى 

ا لوورى فووَّ مجووار لوودمات  قووور الووناط إلوو  

  التواووه نحووو م ووتقن  رقمووَّص نووذا با ضوواف

.إل  نق  لنراتها إل  مجاتت ألرى

ورتضوووووو  ذلووووووك موووووون لووووووالر قيووووووام شوووووورك  •

موووؤلرعا ب عوووادة نيولووو  أعمالهووواص " شووولمنراير"

ورغوووم أنّ معظوووم أعموووار الشووورك  موووا توووزار 

نن متركزة فَّ مجار الناط واليازص ف نّهوا تورا

بشووووووو  كنيوووووور علوووووو  الحوسوووووون  ال ووووووحابي 

(.اآلل التشيي  )وا تمت  

لشووورك  فوفقعووا لتصووورر  الوورسيس التنايوووذي ل•

رص ص فوو نّ نمووو نووذه ا عمووا"بيووو أولياييووه لووو "

سو  راووق نموو أعموار الشورك  فوَّ مجوار 

لوو  لوودمات  قووور الووناط فووَّ ال وونوات القلي

.المقنل 

( Halliburton)ومووون المال وووه اتجووواه شووورك  •

إلووو  التحوووور الرقموووَّ بووووتيرة سوووررع    يوووث

أبرموووت الشووورك  موووؤلرعا صووواق  موووع شووورك  

(Accenture ) عمليووووووات التصوووووونيع لرقمنوووووو

الخاصوو  بهوواص واوواء ذلووك عقوو  إعالنهووا عوون 

ث  فوَّ أندافها فَّ الاترة المقنل ص والتَّ تتم

تقودرم لودمات أفضو  لعمالسهوا موع تحقيووق

.عواسد أعل  للم انمين

كموووا تجووودر ا شوووارة إلووو  أنّ اتجووواه الشوووركات •

ر الووووثالث الونوووورى نحووووو التونولوايووووا نووووو قوووورا

يوش رت وم بالوذكاء فووَّ وقوت تزروود فيوه الضوو

وكووووذلك الصووووناعات -علوووو  صووووناع  الطاقوووو  

.لخاإل اتننعاثات الوربوني -ا لرى

 Baseline Energyوأفاد مدرر ت ورق شورك  •

Services  أنّ مر لوو  مووا بعوود الووناطص مووا تووزار

بعيووودة   يوووث إنّهوووا تحتووواج إلووو  العدرووود مووون 

.الطارات الونرى

كموا أضوا  أنّ قطواع لودمات  قوور الووناطص •

سووووووو  ر ووووووتمر فووووووَّ التيييوووووورص اسووووووتجاب  

.للتييرات النياي  دال  القطاع ولاراه

ورووووورى ررتشوووووارد لينووووورص ناسووووو  رسووووويس ق وووووم •

 Milestone" الت ووورق والمنيعووات بشوورك  

Environmental Services "  أنّ التواوه نحووو

ر  تقليوو  معوودتت ات تووراقص واكتشووا  ت وو

ونووو تواووه رحظوو  بانتمووام متزاروود-الميثووان 

عوووادة ص با ضووواف  إلووو  إ-للموووراقنين النيايوووين 

توووودورر الميوووواه واسووووتندار الوقووووودص نووووو أ وووود 

ات ا موور التووَّ سوتمث  فرصعووا لمقودمَّ لوودم

 قوووور الوووناطص فوووَّ مووو  تواوووه العوووالم نحوووو 

م ووووووتقن  أقوووووو  كثافوووووو  فووووووَّ اتننعاثووووووات 

.الوربوني 

و لتامعواص ذكوور المقوار أنّ مووا رحتواج إليووه مقوودم•

لوووودمات  قووووور الووووناط لضوووومان اسووووتدام  

أعمالهمص نو اسوتيالر كاواءاتهم ولنوراتهم

ناع  ا ساسي  الموت ن  والمطورة فوَّ صو

الوووناط واليوووازص للتواوووه نحوووو مجووواتت عمووو  

.ادردة

Source: Slav I. “Oilfield Service Giants Are Expanding Beyond Oil Tech.”. Oil Price. December 30, 2020.
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اكتش ف ت أثر   كبيرة 

العدرووود مووون اتكتشوووافات 2020شوووهد عوووام •

دولوَّ ا ثرر  الونيرة التَّ كانت محوط انتموام

ا  مثّوو  اكتشوو. موون قنوو  الصووحاف  العالميوو 

توابيوووووت سوووووقارة الملونووووو ص أ ووووود أنوووووم نوووووذه 

ا نجووووازات وأبرزنوووواص والتووووَّ  ظيووووت بانتمووووام 

اآلثووووووار "دولووووووَّ كنيوووووورص  توووووو  صووووووناته مجلوووووو  

كأ وود ( Archaeology Magazine" )ا مررويوو 

.2020اكتشافات لعام 10أنم 

100ورضووم نووذا اتكتشووا  ا ثووري أكثوور موون •

طقو  تابوت ملون ومختومص توم اكتشوافه بمن

فوَّ سقارة من قنو  النعثو  ا ثررو  المصورر 

ص كمووا تووم العثووور علوو  مجموعوو  2020نوووفمنر 

".وكربتاح س"تمثالعا لشني ا ل له 40من 

جنو  كما شهدت منطق  آثار اليررا  بتونا ال•

مثو  انو  محافظ  المنياص اكتشافعا ادرودعا ت

فوووَّ مجموعووو  مووون المقوووابر الجماعيووو  التوووَّ 

".  احوتَّ"تعود إل  كنار كهن  ا له 

مقنووورةص 16وقوود بلووغ عوودد نووذه المقووابر نحووو •

تابوتعوووووا مختلوووووف ا شووووووار 20ضووووومت نحوووووو 

آت  تمثوارص 10وا  جامص فضلعا عن أكثر مون 

.تميم 700وأكثر من 

ايفتت ح ت األثر   الجد دة 

2020بجان  اتكتشافات ا ثررو ص شوهد عوام •

ررو  افتتاح العدرد من المتا ف والمواقوع ا ث

: والتَّ تمث  أنمها فَّ

إنج زات مصر في مج ل السي ح  واآلث ر: 2020ع   

Ahram"ا نورام أونالرون"بصوحيا  الصوادر المقارتناور  Online)  ) روعو  مصور : 2020عوام "بعنووان
ص والتوووَّ تنوعوووت بوووين اكتشوووافات 2020ص ا نجوووازات ا ثررووو  التوووَّ  ققتهوووا مصووور لوووالر عوووام "ا ثررووو 

. وافتتا ات ادردةص ومنادرات لدعم القطاع ال يا َّ وتنشيط ال يا   الداللي  والخاراي
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o" فووَّ مصوور الجدروودة " إمنووانقصوور النووارون

عنووووود " يوووووث افتتحوووووه الووووورسيس المصوووووري 

موار بعد اتنتهاء من أع" الاتاح ال ي َّ

  سوعيعا 2017الترميم التوَّ بودأت فوَّ روليوو 

لتحورلوووه إلووو  معووور  أثوووري روووروي تووواررخ 

.نليوبوليس

o نووورم سوووقارة المووودرج بعووود أعموووار تووورميم

عامعوواص إذ افتتحووه رسوويس 14اسووتمرت نحووو 

ص ونوو "مصوطا  مودبولَّ"مجلس الووزراء 

أور مننوو   جووري فووَّ التوواررخ وأقوودم نوورم 

فووَّ العووالمص ورتوووون موون سووت مصوواا  

.مترعا63رص  ارتااعها إل   والَّ 

o متحووووف شوووورم الشوووويخ الووووذي رعتنوووور أور

متحوووووف ل ثوووووار روووووتم بنوووووا ه فوووووَّ سووووويناءص 

ومتحووووووف كاوووووور الشوووووويخ الووووووذي رعوووووور  

مجموعووو  مووون القطوووع ا ثررووو  المتميوووزة 

نور التَّ تظهر تنووع الحضوارات المصورر  ع

العصووووور المختلاوووو ص ومتحووووف المركنووووات 

" َّال ي وو"الملويوو ص وقوود افتووت  الوورسيس 

نووووذه المتووووا ف بعوووود تجدروووودنا بميزانيوووو  

.قاربت المليار انيه

oمتحف اليردق  كوأور متحوف مصوري روتم

إنشوووا ه بالشوووراك  موووع القطووواع الخووواوص 

رة ورووأتَّ فووَّ إاووار الجهووود التووَّ تنووذلها وزا

افيوو  ال وويا   واآلثووار لووربط ال وويا   الثق

بال وووووويا   النحرروووووو ص وإبووووووراز ا موانووووووات 

الهاسلووو  لمصووور وموووا تتميوووز بوووه مووون تنووووع 

.سيا َّ

o فوووووَّ " نووووواننَّإليوووووانو"المعنووووود اليهوووووودي

ا سوووندرر  بعووود انتهووواء أعموووار ترميموووهص

َّ والوووذي رمثووو  توثيقعوووا لحقنووو  اليهوووود فووو

.مصر

o م وووووجد الاوووووت  الملووووووَّ التوووووابع لقصووووور

عابووودرن فوووَّ القوووانرة بعووود أعموووار تووورميم 

.استمرت  كثر من عامين

إجراءات الحكةم  لتوشيط السي ح 

أثوووووور انتشووووووار فيووووووروس كورونووووووا المُ ووووووتجد •

ذي بال ل  عل  قطاع ال يا   المصريص الو

موووون % 15و% 12رشووووو  ن وووون  تتووووراوح بووووين 

النووووواتج المحلوووووَّ ا اموووووالَّ المصوووووريص لوووووون 

د الحووم  المصرر  بذلت العدرد مون الجهوو

الونيووورة لووودعم قطووواع ال ووويا   والحووود مووون 

زام تووداعيات الوبووواء ال وولني  عليوووهص مووع اتلتووو

.وسبا اراءات الوقاسي  لمنع انتشار الاير

أصووودرت الحوومووو  لوووواس  ال وووالم  الصوووحي •

لجميوووووع المطوووووارات والانوووووادق والمطووووواعم 

والمقووانَّ والمواقووع ا ثررووو  والمتووا ف فوووَّ 

. مصر

يا   كمووا  ووددت اوودولعا زمني ووا تسووتانا  ال وو•

فوووَّ ضووووء تلوووك اللوووواس ص موووع تأكيووود ضووورورة 

اتلتووووزام بووووا اراءات الوقاسيوووو  فووووَّ موااهوووو  

.الايروس

تووواح توووم تنشووويط ال ووويا   الدالليووو  عنووور افت•

العدرووووود مووووون الانوووووادق والمنتجعوووووات التوووووَّ 

حود  صلت عل  شهادة ال والم  الصوحي ص ب

ص موووووع زروووووادة نوووووذه %25أقصووووو  ل شووووويار 

%. 50الن ن  تدررجي ا إل  
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نشّووووووطت الدولوووووو  ال وووووويا   الوافوووووودة فووووووَّ •

الانوووووووادق والمنتجعوووووووات المعتمووووووودة فوووووووَّ 

و  المحافظات ال ا لي  بالنحر ا  مر وانو

سووووويناء ومرسووووو  مطوووووروحص موووووع معووووودتت 

%.50إشيار قصوى بليت نحو 

وبالاعووووو  تمونوووووت الدولووووو  مووووون اسوووووتقنار •

ي ال وواسحين بتلووك المحافظووات دون وقوووع أ

.إصابات بايروس كورونا المُ تجد

لتنايوووووذ نوووووذه المعادلووووو  الصوووووعن ص اتخوووووذت •

الحووم  العدرد من ال ياسوات وا اوراءات

الالزمووو  للتأكووود مووون عووودم إصووواب  ال ووواسحين

الوافوودرن بووالايروسص كمووا قوودمت لهووم عوودة 

.ت هيالت بهذا ا اار

ليهوا فَّ الندار ص االنت الدول  من الوافدرن إ•

س بتقوووودرم شووووهادة التنووووار سوووولني  للايوووورو

((Negative PCR رووتم إارا نووا فووَّ النلوود ا م

أروووام فقوووط قنووو  القووودوم إلووو  3فوووَّ غضوووون 

مصووووووورص ولتي وووووووير ا مووووووورص وفووووووورت الدولووووووو  

لل وووواسحين القووووادمين موووون مطووووارات شوووورم 

الشووووويخ واابوووووا واليردقووووو  ومرسووووو  علوووووم 

.ورإمواني  إاراء التنار الايروس عند الوص

فووووَّ ال ووووياق ذاتووووهص قوووودمت الدولوووو   وووووافز •

للمطووارات فووَّ المحافظووات ال وويا ي   توو 

ص تضوومنت لصوومات علوو  أسووعار 2021أبررو  

لوو  اوالونص % 10وقود الطاسرات وصلت إلو  

.عل  رسوم الهنوش وا سوان% 50ونحو 

رة كمووا تووم إعاوواء ال وواسحين الوافوودرن مناشوو•

إلووووو  أسووووووان وا قصووووور ومطوووووروح وانوووووو  

سوويناء والنحوور ا  مووور موون رسوووم التأشووويرة

.2021 ت  أبرر  

33



202134 و  ر 6-( 50)العدد -( 1)السو  -مقتطف ت مومة   

مركز المعلةم ت ودعم امخ ذ القرار الت بع لمجلس الةزراء المصري 

إنج زات مصر في مج ل السي ح  واآلث ر: 2020ع   

اسووووتمرارعا لجهووووود دعووووم القطوووواع ال وووويا َّص •

أصووودر مجلووووس الوووووزراء المصوووري عوووودد موووون 

ا  ص القرارات التَّ قدم بها دعمعا ادرودعا لل وي

ن ااء فَّ مقدمتهاص تأاي  سداد اميع الدرو

الم وووووووتحق  علووووووو  الشوووووووركات ال ووووووويا ي  

.والانادق

انقعوووا لهوووذه القوووراراتص مووون المقووورر أن تنووودأ •

ز المودفوعات علوو  اسووتهالك الوهربوواء واليووا

توووم . 2021والميووواه اعتنوووارعا مووون رنوووارر الجووواري 

أرضعووووا تمدروووود المواعيوووود النهاسيوووو  ل قوووورارات

ع الضوووررني  لمووودة ثالثووو  أشوووهرص وتأايووو  دفووو

6ضووراس  الوودل  أو القيموو  المضوواف  لموودة 

.أشهر

كموووا توووم تخاووويإل سوووعر تأشووويرات الووودلور •

دوترات أمررويوووووووو  لل وووووووواسحين 10بمقوووووووودار 

القوووادمين إلووو  مطوووارات ا قصووور أو أسووووان 

صور لتشجيع ال يا   الداللي  فوَّ صوعيد م

لوووووالر أشوووووهر الصووووويف فوووووَّ رونيوووووو وروليوووووو 

.وأغ طس

رر  أليرعاص اتخذت وزارة ال ويا   وا ثوار المصو•

لطوووات ألوورى لوودعم القطوواع عنوور اتسووتثمار 

الق فَّ التونولوايا وتومياهاص مون لوالر إاو

ا ف اوتت افتراضي  للمواقوع ا ثررو  والمتو

اعَّ فووَّ الوونالد عنوور منصووات التواصوو  اتاتموو

راد الخاص  بهاص  تو  روتمون العدرود مون ا فو

.من اتستمتاع بهذه ا ماكن من منازلهم

Source: El-Aref N. “2020 Yearender: Egypt's Archaeological extravaganza” Al Ahram Online. December 31, 2020.
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اهتم   روسي بإنت ج اللق ح في مصر

ص فوَّ "فالدرميور بووتين"أعلن الورسيس الروسوَّ •

ص أن موسوووو 2020موون أغ ووطس عووام 11الووو 

ا باتوووت أور دولووو  فوووَّ العوووالم تعتمووود رسووومي 

ص لقا عووا لموااهوو  فيووروس كورونووا المُ وووتجد

وذلووك بعوود إاراسهووا التجووار  الالزموو  تلتنووار

اللقووووووواح ومووووووودى فع اليتوووووووه فوووووووَّ موااهووووووو  

.الايروس

تثمار أوض  الرسيس التنايذي لصوندوق اتسو•

 Russian Direct)المناشوووووور الروسووووووَّ 

Investment Fund, RDIF) " دميترريوفكيررو"

(Kirill Dmitriev)أن الصوندوق تلقو  النوات

مليووار ارعوو  موون اللقوواحص 1.2 نتوواج أكثوور موون 

وربموووا رراوووع ذلوووك إلووو  رلوووا سوووعر اللقووواح 

مقارنووو  بييوووره مووون اللقا وووات التوووَّ أنتجتهوووا

الشوووووركات المختلاووووو ص فاللقووووواح الروسوووووَّ ت

دوترات أمررويووووو   مموووووا 10رتجووووواوز سوووووعره 

رجعلوووه أرلوووا لقووواح توووم تطوووورره لموااهووو  

.فيروس كورونا المُ تجد  ت  اآلن

يا وأشووار إلوو  أن ننوواك ا تمالعووا بووأن تنوودأ روسوو•

فووَّ  V" (Sputnik V)سوونوتنيك "إنتوواج لقوواح 

40مصوور والجزاسووورص منينعوووا أن ننوواك أكثووور مووون 

مووون سووووان العوووالمص % 50تضوووم نحوووو -دولووو  

.أبدت انتمامعا باللقاح الروسَّ

مزا   سي سي  ومك سب اقتص د  : اللق ح الروسي في مصر

-كوفيود"كيوف أصونحت مصور مركوزعا للقواح"بعنووان " المونيتوور"رتناور المقار الصادر عون صوحيا  
لموااهو  فيوروس كورونوا المُ وتجدص "الروسوَّ "Vسونوتنيك "ص اتنتموام الودولَّ بلقواح "الروسوَّ" 19

.  إنتااهوكيف رمون لمصر أن توون مركزعا  نتاج وتصدرر اللقاح إل  إفررقيا بعد موافقتها عل
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وفووَّ نووذا ال ووياقص اتجهووت بعووإل شووركات •

ا دورووووو  المصووووورر  لالعتمووووواد علووووو  اللقووووواح 

بوووارواينيرك" الروسوووَّ   يوووث وقعوووت شووورك  

BioGeneric" فارمووووووا Pharma) )  التابعوووووو

Pharco" )لألدوروو  فووَّ مصوور" فوواركو"لشوورك  

Pharmaceuticals) مووووووووذكرة تاووووووووانم مووووووووع

ن الجان  الروسَّ بشأن اللقواح الروسوَّص ومو

20و الماتوور  أن رنوودأ تصوونيع اللقوواح فووَّ الوو

. 2021من أبرر  القادم 

تقوووودمت الشوووورك  أرضعووووا بطلوووو  إلوووو  وزروووورة •

دء لنوو" نالوو  زارود"الصوح  وال وووان المصورر  

ح التجووووار  ال وووورررر  الالزموووو  تلتنووووار اللقووووا

نعهوا الروسَّ وبيان مدى فعاليتهص علو  أن تت

.  إاراءات لت جي  وتصنيع اللقاح

  فَّ  وار توم اعتمواد اللقواح الروسوَّ مون قنو•

وزارة الصووح  المصوورر ص فموون المقوورر أن رووتم

:التصنيع عل  مر لتين

o ُر تشوم  اسوتيراد اللقواح فوَّ مصواأل ل

وتعناتهص 

o تشوووووم  تصووووونيع اللقووووواح فوووووَّ الهاجيوووووة

الشووووورك  تمهيوووووودعا لتوزرعووووووه فووووووَّ مصوووووور 

وإفررقيوووا  ا مووور الوووذي مووون شوووأنه تحورووو  

مصوور إلوو  مركووز رسوويس  نتوواج اللقوواح فووَّ

.القارة ا فررقي 

المزا   التي  ةفره  اللق ح الروسي لمصر

اروا أشارت عدة تصوررحات وتحلويالت إلو  المز•

لو  التَّ روفرنا اللقاح لمصر ومدى قدرتها ع

تصووونيعهص فأوضووو  رسووويس المركوووز المصوووري

أن اللقووواح " محموووود فوووؤاد"للحوووق فوووَّ الووودواء 

ر لون الروسَّ أثنت فعاليته بالاع ص وأن مصو

نوور تعتموود اللقوواح دون التأكوود موون فعاليتووه ع

رك  إلضوواعه لتجووار  إكلينيويوو ص منينعووا أن شوو

لوووودرها ا موانووووات الماليوووو  " فوووواركو لألدوروووو "

.  تستيراد عدد كنير من اللقاح الروسَّ

ص "إسووووالم عنووووان"فووووَّ ال ووووياق ذاتووووهص أوضوووو  •

أسووووتاذ اقتصووووادرات ا دوروووو  وعلووووم ا وباوووو 

بجامعوووو  عووووين شوووومس أن إنتوووواج أي لقوووواح 

ادر  سيوفر لمصر العدرد من المزارا اتقتصو

.وال ياسي 

فنجانووووو  توزروووووع اللقووووواح علووووو  الموووووواانين •

قواح لموااه  الوباءص رموون لمصور تصودرر الل

د إل  ا سواق ا فررقيو   مموا رووفر لهوا عواسو

َّص اقتصوووادر  كنيووورةص وعلووو  الجانووو  ال ياسووو

مووون ف نتووواج الدولووو  للقووواح محلي وووا سووويمونها

إلو  التحوم فوَّ عمليو  التصونيع دون الحااو 

.  اتعتماد عل  العر  والطل  العالميين

اج أرضعوا أن مصور ت وتطيع إنتو" عنان"أوض  •

ور اللقووواح  نظووورعا لخنرتهوووا الطورلووو  بوووين الووود

.ا فررقي  فَّ صناع  ا دور 

لقاح قود لون عملي  نق  التونولوايا  نتاج ال•

أشوووهر إلووو  عوووام قنووو  بووودء 6ت وووتيرق مووون 

ا التصونيع   يوث رجوو  الحصوور علو  توورلي

قواح من نيا  الودواء المصورر  بعود توثيوق الل

  والموافق  عليه من قن  منظم  دولي  مث

إدارة اليووووذاء والوووودواء ا مررويوووو  أو اتتحوووواد 

  ا وروبووَّص وبعوود إضووافته إلوو  قاسموو  منظموو

. الصح  العالمي 

Source: Hosny H. “How Egypt became hub for Russian COVID-19 vaccine” Al Monitor. December 21, 2020.
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مجرب  دول آسي  في معز ز قدرام   التكوةلةجي 

ابق ص استطاعت العدرد من الدور فَّ قارة آسيا تعزرز قدراتها التونولواي  علو  مودار ا عووام ال و
دنا علو  فقد ارتاعت ن   إنااقها عل  النحوث والتطووررص والتجوارة ا لوترونيو ص ونوذا بودوره سواع

.اتستجاب  لتاشَّ فيروس كورونا المُ تجد

التقد  التكوةلةجي اآلسيةي

يوورة تمونووت دور آسوويا موون تحقيووق قاووزات كن•

نيورة فَّ التطوور التونولوواَّص ولودرها فورو ك

لمزروود موون التطووور  بنوواءع علوو   جووم ا سووواق

ويوو  واتسووتثمار وسوورع  التننووَّ وإنشوواء المل

بهوا الاورر   وذلك نتيج  للجهود التَّ قامت

.لالر العقود الماضي 

موون النمووو العووالمَّ % 52وقوود شووولت آسوويا •

توورة فووَّ عاسوودات شووركات التونولوايووا فووَّ الا

ص وبنواءع علوو  2018-2016ص و2008-2006موا بووين 

شوركات آسويور  4القيم  ال وقي ص فهنواك 

لو  كانت من أكنر عشور شوركات تونولوايو  ع

ص وقنوو  عشوور 2020م ووتوى العووالم فووَّ عووام 

سنواتص لوم روون لودى القوارة أي شوركات مون

بووووين أفضوووو  عشوووور شووووركات علوووو  م ووووتوى 

زادت  ص  القارة مون اتسوتثمار فوَّ.العالم

مار الشوووركات الناشوووا ص والتوووَّ تشوووم  اسوووتث

رأس الموووار اتسوووتثماري والعووورو  العامووو  

-2006فوووَّ الاتووورة موووا بوووين % 16ا وليووو ص مووون 

ص ونو موا رمثو  2019-2017فَّ % 40إل  2008

موون النمووو العووالمَّص وزادت  صوو  آسوويا 43%

ورر من اتسوتثمار العوالمَّ فوَّ النحوث والتطو

.من النمو العالمَّ% 51بن ن  تمث  

من النموو العوالمَّ % 87وقد استحوذت عل  •

 Global)فوووووَّ ت وووووجي  بوووووراءات اتلتوووووراع 

Growth in Patent Filings) لووالر العقوود

2018إلوووو  2016الماضووووَّ  فاووووَّ الاتوووورة موووون 

موووون % 45اسووووتحوذت الصووووين و وووودنا علوووو  

.براءات اتلتراع فَّ العالم

من براءات اتلتوراع القورو  %48تمتلك آسيا •

موووووون % 42للووووووذكاء اتصووووووطناعَّص وتشووووووو  

َّ اتسوووتثمار العوووالمَّ للشوووركات الناشوووا  فووو

.تقنيات الذكاء اتصطناعَّ
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عةامل التقد  التكوةلةجي اآلسيةي

كنيوور وكووان للتقوودم التونولووواَّ اآلسوويوي دور•

فووووَّ أن توووووون دور القووووارة موووون أواسوووو  دور 

العووووووالم قوووووودرة علوووووو  اتسووووووتجاب  لتاشووووووَّ 

فيوووووروس كورونوووووا المُ وووووتجدص وفيموووووا رلوووووَّ 

مجموعوو  موون العواموو  التووَّ سوواعدت علوو  

:  واَّتاوق دور آسيا عل  الم توى التونول

o زرووووووادة عمليووووووو  ا ناوووووواق علووووووو  التجوووووووارة

ن  ا لوتروني  عنور الهواتف المحموور بن و

من إامالَّ ا نااق عل  التجارة%74تمث  

% 37  ا لوترونيو  فوَّ آسووياص مقارنو  بن وون

.فَّ أمرروا الشمالي % 31فَّ أوروبا و

o موون ضوومن الحوومووات التووَّ أدت اهودنووا

لمزرووود مووون التطوووور التونولوووواَّص الصوووين

التوووَّ أعلنوووت  وومتهوووا أنهوووا تهووود  إلووو  

تطوووورر صوووناع  ذكووواء اصوووطناعَّ محليووو  

مليووووووار دوتر 150تنلووووووغ قيمتهووووووا  وووووووالَّ 

. 2030أمرروَّ بحلور عام 

o وقوود أالقوووت الهنووود العدروود مووون النووورامج

ميووووو  التوووووَّ توووووربط بوووووين التونولوايوووووا والتن

  اتاتماعيوو ص مثوو  برنووامج الهوروو  الرقميوو

(Digital ID)والوووووذي رُ وووووتخدم كوووووأداة ص

يوو ص اسووتراتيجي  لتقوودرم الخوودمات الحووم

.وإدارة الميزاني ص وزرادة الشمور المالَّ

o كموووا شوووولت ماليزروووا منوووااق تجوووارة  ووورة

هوا رقمي  من المتوقع أن تتدفق مون لالل

مليوووووووار دوتر أمررووووووووَّ مووووووون ال ووووووولع 65

.2025والخدمات فَّ الاترة  ت  عام 

o ارتاوووووواع ن وووووو  ا ناووووووواق علوووووو  النحوووووووث

والتطووووورر فووووَّ الصووووين واليابووووان وكوررووووا

نوذه الجنوبي ص لذا ت تحوذ الشوركات فوَّ

الوودور علوو  معظووم بووراءات التووراع الووذكاء 

.اتصطناعَّ فَّ آسيا

oعووالوة علوو  ذلووكص تمتلووك الهنوود والصووين

أكنووووور عووووودد لوووووررجين فوووووَّ مجوووووار علووووووم 

ص(Computer Science)الحاسوووووووووو  

وتقومووووووان بتوووووودررنهم ليصوووووونحوا علموووووواء 

َّ بيانوووات ومتخصصوووين فوووَّ الوووتعلم اآللووو

(Machine Learning Specialists).

o  رنوووودو أن " 19-كوفيوووود"وفووووَّ موووو  ااسحوووو

تمتلوهوووا-ننووواك ثوووالث سووومات أساسوووي 

سوووووتحقق المزرووووود مووووون -القوووووارة بالاعووووو 

األ لووُالنجوواح للشووركات فووَّ دور آسووياص 

   يووووث إن وتيوووورة اتبتووووووار توووو  ال وووواًة

ات التونولوووواَّ وتننيهوووا مووون قنووو  الشووورك

والم ووووووووتهلوين اآلسوووووووويورين سووووووووررع  

 الهاجيوووووة تووووو  مقارنووووو  بمنوووووااق ألووووورىص 

نات من لالر الشراك  بين الوياالتعا ن، 

 تخيوووااا الم يووو  مووو  الما جوووةالمختلاووو ص 

.ك  طمطد التوسي 

لتامعوووواص رعوووود الوووودعم ال ياسووووَّ القوووووي موووون •

الحووموووات اآلسووويور   وووافزعا مهمعوووا للتقووودم

التونولوووووواَّص وقووووود سووووواعد المنطقووووو  علووووو  

النجووووووواح فوووووووَّ التحوووووووور لمصوووووووادر الطاقووووووو  

ا المتجوووددة  وفوووَّ نوووذا ال وووياقص تعتنووور آسوووي

 لقووو  وصووو  مهمووو  فوووَّ التحوووور العوووالمَّ 

للطاقووو ص ومووون لوووالر إعوووادة تخصووويا رأس 

الموووارص رمونهوووا تعزروووز موقعهوووا فوووَّ مجوووار 

.الطاق  المتجددة

Source:  Tonby O. J., Woetzel, N. Kaka et al. “How Asia can boost growth through technological leapfrogging”. Mckinsey Company. 
December 2, 2020.
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"19-كةفيد"شرك  س مسةنج متجه للتسةق الرقمي في ظل ج ئح  

لو  إل  تحوتت عودة فيموا رتعلوق بالت ووقص لوذا سوعت شورك  سام وونج إ" 19-كوفيد"أدت ااسح  
حااو  تطورر أدوات ادرودة تعوزز الت ووق الرقموَّص مموا رتوي  الارصو  للعموالء نحوو الت ووق دون ال

.إل  الذنا  إل  المتجر

مغير نمط التسةق عبر الع لم

علووو  ال ووولوكيات " 19-كوفيووود"أثووورت ااسحووو  •

لو  الشراسي  للعمي    يث اعلته غير قوادر ع

لمس المنتجات لوفعا من العدوى مموا دفوع

  العدرووود مووون تجوووار التجزسووو  التوووابعين لشووورك

سام وووووونج إلووووو  ا غوووووالق  وذلوووووك لاللتوووووزام 

.وم با اراءات ات ترازر  التَّ تارضها الحو

ا فووَّ ونتيجوو  لووذلكص أ وودث الوبوواء تحولعووا كنيوورع•

مجوووووار النيوووووع بالتجزسووووو ص وفوووووَّ سوووووياق نوووووذا 

" سام وووووووونج"التحوووووووورص اتجهوووووووت شووووووورك  

(Samsung) لتيييووووور نمووووووط الت وووووووقص فقوووووود

" الم ووووواعد اتفتراضوووووَّ المناشووووور"أالقوووووت 

(Live Virtual Assistants ) كنموووذج للتحووور

و الرقموووَّ والوووذي رتوووي  الارصووو  للعموووالء نحووو

ر الت وق دون الحاا  إلو  الوذنا  إلو  المتجو

.كما كان فَّ الماضَّ

فوَّ وتم تووفير نوذه التجربو  لعموالء الشورك •

ابووو  الوترووات المتحوودة ا مررويوو ص وكانووت بمث

عوووورو  توضوووويحي   نووووم منتجووووات شووووورك  

".سام ونج"

  وبووذلك اسووتطاعت الشوورك  أن تقووود عمليوو•

اتبتووووووار مووووون لوووووالر التواوووووه إلووووو  الت ووووووق 

الرقموووووَّص والوووووذي أدى إلووووو  تيييووووور أسوووووالي  

نووات الشراء التقليدر  التَّ كانت عنارة عن ق

.وقاتصار مناشرة بين العمي  ومتجر الت 
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كيفي  عمل المس عد ايفتراضي

 live)قامووووت شوووورك  سام ووووونج بتطووووورر •

virtual assistance)  باتشوتراك موع(go in 

store)  الوووووذي رعتنووووور مووووون أنوووووم المواقوووووع

ا لوترونيوووووو  التووووووَّ ت وووووواعد العمووووووالء علوووووو  

 ارات الت وق ا لوترونَّ وا ااب  عن استا

العموووالء عنووور ا نترنوووت مووون لوووالر موالموووات 

)م الايوودرو المناشوورة بووين شخصووينص ورقوود

(Live Virtual Assistant مجموعووووو  مووووون

: المميزات نَّ

oدة عور  الايوودرونات التوضويحي  لم وواع

العموووووووالء علووووووو  استوشوووووووا  منتجوووووووات 

اء وتلق  المشورة مون الخنور" سام ونج"

والعوووورو  التوضوووويحي  للم وووواعدة فووووَّ 

.  دعم قرار الشراء

o  رمووووون للعمووووالء الووووذرن رت وووووقون علوووو

((Samsung.com/US اتتصوووووووووار بخنوووووووووراء

((Samsung Experience Store مووووون

.منازلهم بأمان ورا  

oإضواف  عناصوور إلوو  عربو  الت وووق الخاصوو  

بالعميوووووو   توووووو  رتمونوووووووا موووووون مرااعوووووو  

النووووواتهم وإكمالهوووووا فوووووَّ الوقوووووت الوووووذي 

.رناسنهم

o  إضوواف  إلوو  سوول"وقوود تووم إضوواف  لاصووي  

لت وووواعد Add to Basket)" )الت وووووق

العميووووو  علووووو  مرااعووووو  موووووا توووووم شووووورا ه 

بمنتهووو  ال وووهول ص وإضووواف  المزرووود مووون 

.المشتررات

o موون لوووالر " سام وووونج"وقوود اسووتطاعت

الم ووواعد اتفتراضوووَّ أن تقووووم بوووأكثر مووون

4.5موالم  بدرا  رضا عالي ص بليت 8000

.فَّ المتوسط5من 

o تقووم(Samsung Live Virtual Assistant) 

بعوووور  أفضوووو  منتجاتهووووا فووووَّ نيوروووووركص 

ص وبووالو ألتوووص ولوووس أنجلوووسص ونيوسووتن

الر عنووور تجربووو  ت ووووق افتراضوووي  تاوووت  لووو

سوووووواعات عموووووو  المتجوووووور فووووووَّ ال ووووووا   

.الشرقَّ وال ا   اليربَّ

o  ت تطوورر آليوا" سام وونج"وتحاور شورك

ت ووووووووم  باستوشووووووووا  المنتجووووووووات دون 

الحااوووو  إلوووو  لم ووووهاص موووون لووووالر عناصوووور 

تحوووم قاسموو  علوو  ا رموواءات وقاسموو  علوو 

رموووز اتسوووتجاب  ال وووررع ص فعلووو  سوووني 

يط المثارص من لوالر إرمواءة اليود روتم تنشو

.عر  توضيحَّ لشررط الصوت

o  ورووووتم دمووووج نووووذه الحلووووور التووووَّ ت تعموووو

بوواللمس فووَّ شاشووات الهوواتف المحمووور

موقووع لشووركات 10000عنوور مووا رقوور  موون 

رووون النقوو  والتجزسوو ص وفووَّ شاشووات التلاز

بووواسع تجزسووو  كجوووزء مووون 150فوووَّ أكثووور مووون 

برنووامج تجررنوووَّ مووون المتوقووع علووو  نطووواق

.2021أوسع فَّ عام 

o وات اميوع ا د" سام ونج"وبالتالَّص توفر

 ص التوووَّ تووووفر للعموووالء تجربووو  ت ووووق آمنووو

ر سواء من لوالر الايودرو أو الصووت أو عنو

.ا نترنت أو فَّ المتجر

Source: “Samsung is Transforming the Retail Experience of the Future for Today”. Samsung Newsroom.
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نظرة ع م  على المف ة 

رعتموووووود منوووووودأ التعوووووواون التناف ووووووَّ علوووووو  •

ات اسووووتراتيجي  بنوووواء تحالاووووات بووووين الشوووورك

المتناف ووووو   بهووووود  تحقيوووووق وضوووووع مووووورب  

.للجميع

ورووتم ذلووك موون لووالر اتاوواق الشووركات علوو •

مجموعوو  موون القواعوود والقوووانين التووَّ توودعم 

  المناف ووو  الشوووااف  واتسوووتاادة مووون نقووو

الخنووووووووووورات والمعرفووووووووووو  بوووووووووووين الو ووووووووووودات 

.اتقتصادر 

ورووووون نوووذا المنووودأ فوووَّ قمووو  ا نميووو  عنووود •

ر موااهوو  مخوواار المنتجووات الندرلوو   فتنتشوو

نوووووذه اتسوووووتراتيجي  غالنعوووووا بوووووين الشوووووركات

الصووووووووييرة والمتوسووووووووط    يووووووووث ت تتووووووووأثر 

الشووووركات الونيوووورة بمثوووو  نووووذه التهدروووودات

.اتقتصادر 

ميزات التع ون التو فسي 

ن الهووود  مووون وراء تننوووَّ اسوووتراتيجي  التعووواو•

التناف ووووووووَّ نووووووووو اك ووووووووا  المؤس ووووووووات 

ق الصووناعي  ميووزات تناف ووي  عوون اررووق للوو

قيمووو  مضووواف  أكنووور للمنوووتج محووو  التعووواون

نتيجوووو  تووووواتف الجهووووود والخنوووورات والموووووارد 

م  بوين وتطورر وتنادر التونولوايا الم تخد

الشووووووركات أاوووووورا  التحووووووالف   يووووووث رووووووتم 

اعتنوووووووارنم كويوووووووان وا ووووووود تحوووووووت القواعووووووود 

.المنظم  له

45

التع ون التو فسي

ع نطواق بهد   ااظ الشركات عل  مراكز تناف ي  ت اعدنا عل  النقاء والنمو من اهو ص وتوسوي
الوذي ر وع  إلو  الجموع ( Coopetition" )التعاون التناف وَّ"واودنا من اه  ألرىص مهر ماهوم 

.بين فواسد التعاون والتنافس مععاص با ضاف  إل  الحد من أضرارنما
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كمووووا رووووتم رفووووع ا داء التناف ووووَّ بووووين نووووذا •

التحووالف والشووركات ا لوورى  ممووا رووؤدي إلوو  

  زرووادة الااسوودة العاسوودة علوو  الم ووتهلك علوو

نياوو  إمووا انخاووا  فووَّ ال ووعر أو زرووادة فووَّ 

.  الجودة

دعوووووم الشوووووركات ذات ا ربووووواح المرتاعووووو  أو •

قوود المتقدموو  ن وونيا للشووركات ا لوورى التووَّ

تعووووانَّ ل وووواسر مووووا رووووؤدي إلوووو  تخايووووف أثوووور 

.  الخ ارة

قد ررى النعإل أن نذا عي  مون واهو  نظور •

ن  الشركات ذات ا رباح المرتاع ص لوون ب و

التقلنووووووووات اتقتصووووووووادر  وموااهوووووووو  نووووووووذه 

الشووركات لعواموو  الخطوورص فهووذه تُعوود ميووزة 

لهوووووا أرضعوووووا   يوووووث إنهوووووا سوووووتجد الووووودعم إذا 

. تعرضت للموقف نا ه

سي التحد  ت التي مةاج    التع ون التو ف

ات تتطلووووو  التحالاوووووات الثقووووو  بوووووين الشووووورك•

  ا عضواء وتنووادر المعرفوو  الالزموو  ومشووارك

ر ا صور المادر  والمعنورو ص ا مور الوذي رضو

نوووووذه الشوووووركات بمجووووورد انحوووووالر التحوووووالف 

.فيصن   ليف ا مس عدو اليد

ف   نتيج  واود مندأرن متقابلين نما المنا•

صوالتعوواون تحووت مظلوو  التعوواون التناف ووَّ

 ووووَّ فووو ن تننووووَّ اسووووتراتيجي  التعوووواون التناف

تاووووور  عوووووددعا مووووون التحووووودرات التوووووَّ توااوووووه 

.  الشركات لالر فترة التحالف

موووون بووووين نووووذه التحوووودرات المااضوووول  بووووين •

ضووووووورورة مشوووووووارك  المعلوموووووووات والرغنووووووو  

  التناف ووي  فووَّ  ماروو  المجهووودات الخاصوو

أكوود با ضوواف  إلوو  ذلووكص فوو ن الت. بووو  شوورك 

موون قيووام كوو  عضووو فووَّ التحووالف بعموو  مووا 

بوسوووووعه لتحقيوووووق أقصوووووَّ مناعووووو  لنووووواقَّ 

.ا عضاء أرضعا من التحدرات المهم 

كمووووا موووون المهووووم التأكوووود موووون أن ا عضوووواء •

اميععوا رعملوون فوَّ اتجوواه وا ود بودون واووود 

أ ود ا عضواء رعمو  لمصولح  شوركته فقوط

. دون اتلتزام بقواعد التحالف

أمثل  لتح لف ت التع ون التو فسي 

مووون أشوووهر وأنوووم أمثلووو  تحالاوووات التعووواون •

" سام ووووووونج"التناف ووووووَّ تحووووووالف شوووووورك  

(Samsung )  سووووووونَّ"مووووووع شوووووورك( "Sony) ص

( (LCDالوووذي نوووتج عنوووه إصووودار الشاشوووات الوووو

و ققوووت الشوووركتان مووون وراسوووه أربا عوووا ااسلووو 

.عل  الرغم من مخاار نذا اتتجاه

فعلووووووو  الووووووورغم مووووووون كونهموووووووا شوووووووركتين •

ص ف نهما متناف تين فَّ صناع  ا لوترونيات

من استيالر مزاروا التعواون 2003تمونا عام 

.التناف َّ وتحقيق منافع مشترك 

" أبوو "مووع شوورك  "  سام ووونج"كمووا تحالاووت •

(Apple ) ا مررويووو   يوووث توووورد لهوووا موونوووات

" أبووو "وأاوووزاء ت وووتخدم فوووَّ صوووناع  أاهوووزة 

( NAND flash" )الاوووالش"ا لوترونيووو  مثووو  

(.  DRAM Memory Chips)وبطاقات الذاكرة 

Source: Kang, J., “Samsung will be Apple’s top Supplier for Iphones Again in 2017”. Forbes. Dec 16, 2016. 
Li, J., “The Benefits And Drawbacks Of Coopetition On the Performance Of SMEs”. University of Twenete. July 2, 2015.
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نظرة ع م  على المف ة 

تعووور  ليوووارات ا سوووهم علووو  أنهوووا نووووع مووون •

ن المشووتقات الماليوو  التووَّ تمووون  املهووا موو

هم التوووداور علووو  القيمووو  الم وووتقنلي  لل ووو

اسع النووو, ممثلعوووا بهياووو  عقووود روووتم بوووين اووورفين

خيوارص ورطلوق علو  النواسع كاتو  ال. والمشتري

ك ورمن  ذلو. بينما المشتري نو  ام  الخيار

د العقد المشتري الحق فوَّ بيوع أو شوراء عود

معوووين مووون أسوووهم الشووورك  ب وووعر محووودد 

سوووعر"أو " سوووعر التنايوووذ"م ووونقا رعووور  بوووو 

لوالر فتورة (Strike Price)"  ممارسو  الخيوار

أو " تووواررخ اتنتهووواء"زمنيووو  محوووددة تعووور  بوووو 

".تاررخ اتستحقاق"

عنوووودما ررروووود المشووووتري تنايووووذ الخيووووار ف نووووه•

د أو رتداور ال وهم بالقيمو  الموذكورة بالعقو

 توو  إذا كووان سووعر تووداور" سووعر التنايووذ"بووو 

أعلووو  مووون " تووواررخ اتسوووتحقاق"ال وووهم فوووَّ 

وبوووذلك رووورب . القيمووو  الموووذكورة فوووَّ العقووود

أموا إذا كوان .  ام  الخيوار فورق قيمو  ال وهم

َّ أق  من القيم  الموذكورة فو" سعر التنايذ"

فووو ن  امووو  العقووود رشوووتري ال وووهم , العقووود

ط بووناس نووذه القيموو   توو  ت رخ وور الق وو

ر ولووون بوودون إانوواصالووذي دفعووه لشووراء الخيووار

.أو التزام

اوودرر بالووذكر أنووه رواوود نوعووان أساسوويان موون•

.إما شراء ا سهم أو بيع ا سهم, الخيارات

o خيووووواس رووووواال األطووووواسCalls)) :  رمووووون

عر المشتري الحق فَّ شراء ال هم ب و

م ورووووت. التنايووووذ لووووالر فتوووورة اتسووووتحقاق

شوووراء ا سوووهم فوووَّ  وووار اتعتقووواد أنهوووا 

ننووؤ سووو  ترتاووع قيمتهوواص وتنوواع  ووار الت

بانخاا  سعرنا

47

خي رات األس م

موون أاوو  إعطوواء  ووافز مووالَّ قوووي للموووماين Stock Options)" )ليووارات ا سووهم"مهوور ماهوووم 
اهووم بالشركات وتشجيع العم  الجاد بيور  زروادة قيمو  الم وانمين بالشورك ص كموا رمثو  الم

.  م وبالشرك اتستراتيجي  التَّ ت تخدمها الشركات لتمون الموماين من ر ر  ارتنااهم بعمله
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خي رات األس م

o لذاص رأم  مشوترو ليوارات شوراء ا سوهم

أن ررتاووووع سووووعر ال ووووهم قنوووو  انتهوووواء 

صووووال ي  الخيووووار ليتمونوووووا موووون تحقيووووق

موووون لووووالر بيووووع ال ووووهم ب ووووعر   الوووورب 

. التنايذ

o خيووووووواس بيووووووو  األطووووووواس(Puts :)  رمووووووون

فووَّ بيووع -لوويس ا لووزام-المشووتري الحووق 

ال وووووهم ب وووووعر التنايووووووذ لوووووالر فتوووووورة 

.  اتستحقاق

oم وعل  النقيإل مون ليوارات الشوراءص فيوت

ا شووراء ال ووهم موون قنوو  الم ووتثمررن إذ

علموووا أنووه قوود روونخاإل سووعره ورنيعووون

.عندما رتوقع ارتااع ال عر

ميزات خي رات األس م

بالن ووووووون  للمووووووووماينص تُعووووووود كنووووووووع مووووووون •

لها التعورضوووات المادرووو  التوووَّ رموووون تحصوووي

يص فووَّ أي وقووت لتحقيووق ا ربوواح بشووو  فووور

وذلوووك عنووودما رعطوووَّ صوووا   العمووو  الحوووق 

للموماين فَّ شراء إما عدد محودد أو منلوغ

هم مالَّ ب عر منخاإل مقارن ع ب عر ا س

.فَّ ال وق الماتو  

كمووووا رووووتم ال ووووماح للموووووماين بات تاوووواظ•

ت با سهم كما راضلونص وفَّ بعوإل الحوات

.قد ت رنيعونها  ت  التقاعد

ادة بالن وون   صووحا  العموو ص فتهووتم فووَّ زروو•

م توى اوودة أداء الشورك  وكااءتهوا   يوث

إن  صووووور موووووماَّ الشوووورك  علوووو  ليووووارات 

ا سوووهم رزرووود مووون شوووعورنم بالم وووؤولي  

تجووووووواه الشووووووورك  لمالم وووووووتهم المناشووووووورة 

لقيمتهوووووا  ا موووووور الووووووذي مووووون شووووووأنه زرووووووادة 

إلالصووووووهم وتقليوووووو  مشوووووووالت ألالقيووووووات 

.العم 

تقليووووو  دوران العمالووووو  تنتموووووامهم بر رووووو  •

يو  العواسد عل  ا سوهم مموا سي وم  بتقل

ن ناقووووات التوميووووف وات تاوووواظ بووووالموماي

.ذوي الوااءة والخنرة

خي رات األس مسلبي ت

زرووووووادة تووووووواليف الشوووووورك    يووووووث إن إصوووووودار •

افي  الخيارات رتطل  مصروفات ضررني  إضو

  رجوو  علوو  المومووف اتمتثووار بهوواص با ضوواف

.اإل  إمواني  ارتااع سعر الخيارات نا ه

تتحوودد قيموو  ال ووهم اعتمووادا علوو  م ووتوى•

أداء الشوووورك  كووووو ص ولوووويس بووووا داء الاووووردي 

للمووووووماين  فووووو ن لوووووم روووووون لووووودى اميووووووع 

 ون  الموماين  افز كا ٍ لتقدم الشرك ص ب

شعورنم باتنتماء بعد شراء ا سوهمص فو ن

ذلوووك رموووون أن ر ووون  ضووويواات إضوووافي  

وون عل  الموماين المجتهدرن الذرن ت رمل

.أسهمعا

غالنووووووا مووووووا رووووووتم موووووون  تعورضووووووات أسووووووهم •

الموووماين وفقعووا لجوودور اسووتحقاق مماثوو 

للجووووداور الم ووووتخدم  فووووَّ لطووووط تقاعوووود 

ا مووماَّ الشوورك  وتقاسوم ا ربوواحص وعوادة موو

رحتووووي عقووود ليوووارات ا سوووهم علووو  قيوووود أو 

شووووروش مثوووو  مصووووادرتها فووووَّ  الوووو  ذنووووا  

.المومف للعم  لدى شرك  مناف  

Source: “Options: Calls and Puts”. Corporate Price Institute.
Cussen, M., “Employee Stock Options Explained – Plans, Taxation, Pros & Cons”. Money Crashers.
Yoon, A., “Pros and Cons: Offering Employees Stock Options” . HR Gazette. June 8, 2017. 
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نبذة عن الك مب

بمهنووو  متميوووزة فوووَّ علوووم الوووناس ،(Yvonne Masakowski" )ماطاكوك وووع  يفوووون "تتمتوووع •

مون قنو  تم تعيينها مؤلرعا كزمي  با ث. والعوام  النشرر  تمتد  كثر من لم   وعشررن عامعا

يجي  وتطوورر الولي  الحربي  النحرر  ا مرروي ص بعود تقاعودنا كأسوتاذ مشوارك فوَّ القيوادة اتسوترات

.القادة فَّ كلي  القيادة وا لالق فَّ الولي  الحربي  النحرر  ا مرروي 

ات كموووا تشوووي   اليعوووا منصووو  رسووويس موتووو  الوتروووات المتحووودة لتطوووورر قوووادة النووواتو للعمليووو•

دوليو  وقود  صولت علو  العدرود مون الجوواسز الوانيو  وال. الع ورر  متعددة الجن يات فَّ الناتو

.من امهورر  التشيك (The Cross of Merit)بما فَّ ذلك

األفك ر الرئيس  للكت ب

. فَّ تشوي  م تقن  المجتموع( (AIرناقش نذا الوتا  الدور المهم لتقنيات الذكاء اتصطناعَّ •

وايووا فموضووع الوذكاء اتصوطناعَّ نوو موضووع را وو  المجوار للنقواش الحوَّص وذلوك  ن التونول

.  نا ها قد تقدمت بشو  كنير

فَّ الواقعص نناك مجموع  واسع  من واهات النظر  ور تقنيات الوذكاء اتصوطناعَّ   يوث رورى•

هدروود الوونعإل أن الووذكاء اتصووطناعَّ نووو الحوو  ا كنوور للمشوووالتص بينمووا روورى الوونعإل اآللوور أنووه ت

يانعوا غيور فونحن نوااوه ك. وقود رووون ننواك القليو  مون الحقيقو  فوَّ كوال المنظووررن. للنشرر  ذاتها

.معرو  فَّ نواح متعددة

حقق ومن أنم القضارا المطرو   فَّ نذا الصدد نَّص ما إذا كانت تقنيات الذكاء اتصطناعَّ سوت•

أن نطمووان فووَّ الوقوت الحووالَّص رموننووا. الووعَّ الووذاتَّ الواموو ص أم ستصوون  تهدرودعا لطيوورعا للنشوورر 

ادة ومع ذلك ص نناك اعتنوارات او. إل  أن أنظم  الذكاء اتصطناعَّ ت تشو  مخاار عل  ا ن ان

.ات الحر فيما رتعلق بالتحدرات ا لالقي  والالنوتي  التَّ تعرضها لنا نذه التقنيات فَّ أوق

51
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ا لعا لونووه رطوورح ت وو. رنوواقش الوتووا  مجررووات الحوور  نا ووها فووَّ سووياق نظررووات الحوور  العادلوو •

عادلو  فوَّ  ور كياي  تأثير تقنيات الذكاء اتصطناعَّ عل  قواعد اتشوتناك وممارسوات الحور  ال

قيوود الم ووتقن ؟ نوو  رننيووَّ تصووميم أنظموو  الووذكاء اتصووطناعَّ بقواعوود ولوارزميووات ألالقيوو  ت

.أفعالها وتوون بمثاب  ضمير لها فَّ النزاعات الم تقنلي ؟

هام فَّ سياق النحث وكتاب  نذا الوتوا ص تموت مناقشو  نوذه ا سوال  موع عودد مون الخنوراء ل سو•

َّ ضووووء بخنوووراتهم ومعووورفتهمص با ضووواف  إلووو  التطووورق لنظرروووات تأمليووو  للحووور  الم وووتقنلي  فووو

التطورات فَّ تقنيات الذكاء اتصطناعَّص  

اورة توضووو  المؤلاووو  أن الحووور  الم وووتقنلي  تعووود عملعوووا محاوفعوووا بالمخووواار   يوووث رموننوووا المنووو•

ي  بالماووووانيم الم ووووتقنلي ص ولووووون نووووذه الماووووانيم غالنعووووا مووووا توووووون محوووودودة بخنرتنووووا الشخصوووو

له فالنشوور بحااوو  إلوو  تخيوو  عووالم بوودون  وودود ألالقيوو  ومعنوروو  لمعرفوو  مووا سووياع. ومعرفتنووا

.وكيف رمون ا توا ه أو تقييده بالقيودالمختلا . الخصم

َّ التووَّ رووتم تنوواور نووذا الوتووا  أرضعووا عووددعا موون ا سووال  المتعلقوو  بتووأثير تقنيووات الووذكاء اتصووطناع•

يو  تطنيقها عنر مجموع  واسع  من ا زمات والمجواتت با ضواف  إلو  معالجو  النزاعوات ا لالق

: من بين ا سال  التَّ ست توشاها فصور الوتا  ما رلَّ. والمعنور  للحر 

o ما نَّ تداعيات الذكاء اتصطناعَّ عل  الحرر  الشخصي  للارد ونورته و قوقه؟

o ما نَّ عواق  تطورات الذكاء اتصطناعَّ المتعلق  با من القومَّ والعالمَّ؟

o ن  نناك  اا   رقاظ ضمير الذكاء اتصطناعَّ؟

ضولعا سينحث ك  فص  فَّ واهات نظر وعواقو  دموج الوذكاء اتصوطناعَّ فوَّ  ياتنوا اليوميو  ص ف•

اء عووون توووأثيره علووو  المجتموووع   يوووث إن ننووواك عواقووو  كنيووورة للتقليووو  مووون اآلثوووار المحتملووو  للوووذك

.اتصطناعَّ فَّ الحر 

لونوه . ا عالمي التامعا رتوقع الوتا  استمرار تقنيات الذكاء اتصطناعَّ فَّ التطور وتوسيع نطاقه•

اليوميو  ص رشير إل  أن التقدم فَّ تطنيقات الذكاء اتصطناعَّ سيشوو  تحودرات ومخواار الحيواة

.وكذلك فَّ أوقات الحر 

.

الذك ء ايصطو عي واألمن الع لمي
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الك مبعننبذة

نووو أسووتاذ م وواعد فووَّ العدالوو  النيايوو  فووَّ كليوو  الحقوووق ،((Angus Nurse" تج وووا جوووسا"•

ى لود. ص كما رقوم بالتدررس والنحث فَّ علوم الجررمو  والقوانون(Middlesex")ميدل وس"بجامع  

انتماموووات بحثيووو  فوووَّ أعموووار ا اووورامص والعدالووو  الجناسيووو ص وقوووانون الحيووووان و قووووق " أنجووووس"

.ا ن انص وال لوك المعادي للمجتمع

Wild)نو أرضعا عضوو فوَّ لجنو  رعارو  الحيوانوات النررو  " أنجوس"• Animal Welfare Committee, 

WAWC )لي وعم  فَّ مجار المنظمات غير الحوومي  النياي  وكمحقق لشواوى الحووم  المح.

الكت بعننبذة

لطووة مهمو  روفر المؤلف تحليلعا واضحعا ونقدرعا لنظام العدال  الجناسي    يوث  رمثّو  نوذا الوتوا •

نحووو فهووم التقووااع المعقوود بووين  قوووق ا ن ووان والعدالوو  وعوودم الم وواواةص موون لووالر فصوو  

الصووراعات والتناقضوووات ا ساسوووي  التووَّ تنشوووأ مووون لوووالر ممارسووات العمووو  العادرووو  لعمليوووات

.  العدال  الجناسي 

د وموون لووالر مجموعوو  موون ا مثلوو  المختووارةص روضوو  الواتوو  الووتالتت القوووة التووَّ تميووز المشووه•

.القانونَّ للمجتمع المعاصر

ح  نووذا ورنوواقش أرضعووا القضووارا المعقوودة مثوو ص ضوورر الحيوانووات واووراسم الحيوواة النرروو  بطوورق واضوو•

الي  كمووا تتنوواور المؤلووف أسووال  تتعلووق بووأغرا  العدالوو  الجناسيوو  وعملهووا وموودى إشووو. وسووهل 

.التوازن بين العدال  الجناسي  والحررات المدني 

ا مون التوَّ توم فحصوه-إل  اان  نثر المؤلف الشام  وارح عدد من الحواتت وا مثلو  المدروسو  •

ن رلقووَّ ضوووءعا ادروودعا علوو  الصووراع المتأصوو  بووي-لووالر عدسووات علووم الجررموو  و قوووق ا ن ووان 

.سنتمنر11المواان والدول  فَّ عالم ما بعد 
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نيا  العدال  الجو ئي  والحر  ت المد: المةاطن والدول 
في الصراال

2020موارو 14:م ر خ الوشار:اسم الك مب

و177:عدد الصفح تEmerald Publishing Limited:  الو شر

"  أنجوس نورس"
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ليوو  رت وواءر الوتووا  عوون مانيوو  العدالوو  الجناسيوو ؟ ول اابوو  عوون نووذا الت ووا ر رحوواور المؤلووف تح•

مجموعوو  موون ا فوووار موون أكثوور موون عقوود موون الووزمن بييوو  التحقيووق فووَّ أعمووار العدالوو  الجناسيوو  

ر نظوام والقانون الجناسَّ وقانون  قوق ا ن ان وسلوك الجهات الااعلو  والمؤس وات التوَّ تودر

.العدال 

ن أن تووون با ضاف  إل  ذلكص رذكر الوتا  أن غالني  التودلالت فوَّ الحقووق القانونيو  اواسزةص ورموو•

نوه رمثو  ضرورر  فَّ مجتمع درمقرااَّص ولون رج  أن روون تنايوذ أي إاوراء تودللَّ متناسونعا  أي أ

اع الحد ا دن  من التدل  الضروري فَّ  قووق ا فوراد مون أاو  تووفير الحمارو  العامو  أو منوع ارتاو

.معدتت الجررم ص أو  مار  المجتمع والحااظ عل  ألالقه

لقووور وعليوهص فو ن محوور مناقشوو  نوذا الوتوا  نووو تحليو  قضوارا الضورورة والتناسوو  التوَّ رموون ا•

  بهود  إنها أصنحت ممتدة ونشط  فَّ اآلون  ا ليرةص نتيجو  الحااو  إلو  تطوورر العدالو  الجناسيو

.التصدي للتهدردات ا رنابي  المعاصرة

ت وتهد  ر رد الوتا  أرضعا عددعا من ا بحاث التَّ تظهر  باستمرار أن عمليات العدالو  الجناسيو •

وداء بشووو  أساسووَّ الااووات المهمشوو  والضووعيا  بمووا فووَّ ذلووك الن وواء وأصووحا  النشوورة ال وو

يا فوَّ وأولاك الذرن رنتمون إلو  الطنقوات اتاتماعيو  واتقتصوادر  الودن(BME)وا قليات العرقي  

.  المجتمع

وروضووو  الوتوووا  أن نوووذه المجموعوووات إلووو  اانووو  ا تماليووو  معاناتهوووا بشوووو  عوووام مووون معووودتت •

الجررموو ص فهووَّ أرضعووا المجموعووات ا كثوور عرضوو  للمعانوواة موون آثووار سياسوو  وممارسووات العدالوو  

.الجناسي ص وذلك  نها ا ق  قدرة عل  تأكيد  قوقها ومشاركتها فَّ آليات اتنتصا 

ي لتامعوواص رمووون القووور إن نووذا الوتووا  رتنوواور نووذه القضووارا موون منظووور علووم الجررموو  النقوودي الووذ•

لوو  رنوواقش نهجعووا بوودرلعاص كمووا راحووا مجموعوو  موون الحوواتت وا مثلوو  التووَّ نووَّ فووَّ ا سوواس أمث

قضووارا أوروبيوو ص ممووا رعوووس  قيقوو  أن الوثيوور موون اتلتصوواو القووانونَّ المتعلووق بووالوثير موون ال

وروبي  لحقووق والمناقشات التَّ تمت مشاركتها فَّ الوتا  نَّ أ د ا مثل  المتأثرة باتتااقي  ا 

.(ECHR)ا ن ان 

العدال  الجو ئي  والحر  ت المدني  في الصراال: المةاطن والدول 
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ايمص ل الر  ضي ايستراميجي

قض    وخالف ت: الر  ض  في المجتمع

أسس علم المكتب ت والمعلةم ت

دليل الحس السليم ل ي كل البي ن ت والخةارزمي ت 
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 ص اسات ح يهة

اورح مون لوالر. فحصعا شواملعا لمجوار اتتصوار الرراضوَّ المتطوورلرونآو" بيدرسنبور إم "رقدم

"كووكلَّاي او"رقودمنهج كام  للتطنيقات متعددة ا واه والمترابط  لالتصواتت الرراضوي ص فيموا 

.  فهمعا للقضارا والخالفات التَّ تحيط بالرراض  فَّ المجتمع

. متطووررقدم نذا الوتا  فحصعا شاملعا لمجار اتتصوار الرراضوَّ ال•

  من لالر ارح نهج كامو  للتطنيقوات متعوددة ا واوه والمترابطو

  لالتصووواتت الرراضوووي ص كموووا رعمووو  علووو  فهوووم اتتجانوووات الحدرثووو

. ومتطلنات الصناع 

تاررخي واص موع روض  الوتا  أرضعا تعرروفع لالتصوار الرراضوَّ وتحليلوه•

موا رركوز ك. ارح مناقش  م تايض  للارو الومياي  فَّ المجار

 يووث  (SSCM)علوو  عناصوور نموووذج اتتصووار الرراضووَّ اتسووتراتيجَّ 

رراضووَّ راصوو  نووذا النموووذج الموونووات الرسي وو  الثالثوو  لالتصووار ال

الجوانووووو  الشخصوووووي  والتنظيميووووو  لالتصوووووارص والتواصووووو : ونوووووَّ

. مالوسيط فَّ الرراض ص ولدمات اتتصار الرراضَّ وأنظم  الدع

ايستراميجيالر  ضيايمص ل

"نبيدرسإمبور":المؤلف
وألرون

Human:الناشر2020روليو5:صدارا تاررخ Kinetics

َّ روووفر نووذا الوتووا  مقدموو  شووامل  لاهووم القضووارا والخالفووات التوو•

نهجعوا نقودرعا تجواه تحيط بالرراض  فَّ المجتمع   يث رقدم المؤلوف

ات القضووووارا المتعلقوووو  بالرراضوووو  مووووع التركيووووز علوووو  تووووأثير الطنقوووو

. اتاتماعي  والعرق فَّ عالم الرراض 

 Smart)الجدروووودة (Connect)" اتتصووووار"رتضوووومن الوتووووا  دورة •

Book)-تشوووجع نوووذه-ونوووَّ تجربووو  قوووراءة ودراسووو  قابلووو  للتويالوووف

دور الوذي التونولوايا القُر اء عل  تطنيق معارفهمص مع النظور فوَّ الو

.همتؤدره الرراض  فَّ تجاربهم الشخصي  ومدارسهم ومجتمعات
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وخالف تقض   :المجتمعفيالر  ض 

McGraw:الناشر2020رنارر1:صدارا تاررخ"كوكلَّااي":المؤلف
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ارسوَّ علوم ص نص ا تمهيدر ا موثوقعا  ايوار مون مم"روبين.جراشي  "و" روبن.إيررتشارد "ر تعر  

اواي "اور الموتنات والمعلومات باتعتماد عل  عدة تيييرات منها مجتمعي ص وسياسي ص فيما رح

.قياس كااءة التعليمات النرمجي  الخاص  بالم تخدم وتوضيحها" ورنجرو

َّ رعد نذا الوتا  بمثاب  نوا تمهيودي موثووق  ايوار مون ممارسو•

علووووم الموتنوووووات والمعلومووووواتص وذلوووووك  ن الوتوووووا  رعتمووووود علووووو  

ادر  التوَّ التيييرات المجتمعي  والتونولواي  وال ياسي  واتقتصو

.ناشتؤثر عل  الم تخدمين والمؤس اتص وتحور عمليات اتنض

  ر ووورد الوتوووا  أرضعوووا تووواررخ ورسوووال  الموتنوووات مووون الماضوووَّ إلووو•

ارا الحاضوورص بمووا فووَّ ذلووك توواررخ لدموو  ا مووررويين ا فارقوو ص والقضوو

اتاتماعيووووو  المعاصووووورة المهمووووو  مثووووو  الخووووودمات للمجتمعوووووات 

المهمشوووو  والموتنوووووات القنليووووو  وموتنووووات المهوووووااررنص ومهوووووور 

.  الحووم  ا لوتروني  والدور الحاسم للدعوة ال ياسي 

والمعلةم تالمكتب تعلمأسس

"روبن.إيررتشارد":المؤلف
"روبين.جراشي "و

ALA:الناشر2020أغ طس3:صدارا تاررخ Neal-Schuman

جيو  رعم  نذا الوتا  عل  محاولو  قيواس كاواءة التعليموات النرم•

الخاصوووو  بالم وووووتخدم وتوضووووويحهاص وكيايوووو  تعووووودر  الخوارزميووووو 

يايو  كما روشف عن الو. المتعلق  بهذه التعليمات لجعلها أسرع

قووواسم التووَّ رمووون أن تووؤثر علوو  التيووار الم ووتخدم للمصوواوفات وال

.المرتنط  واداور التجزس  بشو  كنير

موانيو  كما رعم  الوتا  عل  تقدرم  لور للمشوالت الصوعن  وإ•

ك وذلو. إنشاء لوارزميات تعم  بشوو  أسورع مون النوداس  المتا و 

ثناسيو  من لالر استخدام نياك  النيانات المتقدم  مث  ا شوجار ال

والرسوووووم النيانيوووو  للم وووواعدة فووووَّ توسوووويع نطوووواق التطنيقووووات

.  المتخصص  مث  الشنوات اتاتماعي  وبرامج رسم الخراسط

والخةارزمي تالبي ن تل ي كلالسليمالحسدليل

Pragmatic:الناشر2020سنتمنر1:صدارا تاررخ"ورنجروااي":المؤلف Bookshelf
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والمع دنالخ  الوفطأسع ر
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أسةاق السلع

السلع 
 و  ر 01–2020د سمبر 25

2021
األسبةعيالتغير

()%
السوةيالتغير

لتطةر الش ريا)%(

خ   البرنت

(برميل/دوير أمر كي)

50.870.85-27.62

الوح س

(طن/دوير أمر كي)

7769.10-1.2625.28

الفض 

(أوقي /دوير أمر كي)

26.332.0245.72

الذهب

(أوقي /دوير أمر كي)

1893.100.7022.20

السلع 
–2020د سمبر 25

2021 و  ر 01
األسبةعيالتغير

()%
السوةيالتغير

التطةر الش ري)%(

أبي  ن عمسكر

(طن/دوير أمر كي)

420.903.0117.83

*(فئ أ)الت  الندي األرز 
(طن/دوير أمر كي)

529.000.7618.88

األمر كيفةل الصة  

(طن/دوير أمر كي)

955.263.5620.09

القطن األمر كي

(طن/دوير أمر كي)

1722.252.528.89

الع لمي البةرص تفيالرئيس الزراعي الح صالتأسع ر

 2020در منر ( 27- 20)بتاررخ ( فا  أ)أسعار ا رز  التارالندي •
.CECمركز تنادر ال لع -بورص  لندن -قاعدة بيانات رورترز: المصدر•

مركز تنادر ال لع -بورص  لندن -قاعدة بيانات رورترز: المصدر
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محلي أسع ر

أسةاق السلع

السلع 
–2020د سمبر 28

2021 و  ر 03

التغير
األسبةعي

)%(

السوةيالتغير
التطةر الش ري)%(

حد د استثم ري

(طن/جويه)
12061.274.7515.27

حد د عز

(طن/جويه)
12623.405.8018.05

أسموت رم دي

(طن/جويه)
846.232.551.40

السلع 
–2020د سمبر 28

 2021 و  ر 03

التغير
األسبةعي

)%(

السوةيالتغير
التطةر الش ري)%(

بيض ءدواجن

(كيلة/جويه)

27.186.34-1.31

دواجن بيض ء مجمدة
(كيلة/جويه)

35.921.155.24

(كودوز)اللحة  الحمراء 
(كيلة/جويه)

126.441.1811.83

.  المرصد الميدانَّ-مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء : المصدر



2021 و  ر 6-( 50)العدد -( 1)السو  -مقتطف ت مومة   

مدراات اقتصايية
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التمة وي السلعأسع ر
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أسةاق السلع

السلع 
–2020د سمبر 28

2021 و  ر 03

التغير
األسبةعي

)%(

السوةيالتغير
التطةر الش ري)%(

(قط ال خ ص)معبد سكر 

(كيلة/ جويه)
9.669.038.30

معبدأرز 

(كيلة/ جويه)
10.510.570.86

ز ت عب د الشمس

(لتر/ جويه)
21.780.51-0.32

الدقيق

(كيلة/ جويه)
8.470.310.49

.  المرصد الميدانَّ-مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء : المصدر
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المؤشر
2021 و  ر 04

(نقط )

األسبةعيالتغير
)%(

السوةيالتغير
التطةر الش ري)%(

مؤشر

500ست ندرز آند بةرز
3700.65-0.9314.40

مؤشر

الصو عيداو جةنز 

30223.89-0.595.55

مؤشر
الي ب ني225نيك ي 

27258.381.5115.23

مؤشر

100فةمسي 
6571.881.07-13.78

الو شئ لألسةاقبةرزآندست ندرزمؤشرات

المؤشر
2021 و  ر 04

(نقط )
األسبةعيالتغير

)%(
السوةيالتغير

)%(

التطةر الش ري

ست ندرز آند بةرز
لألسةاق الو شئ 
المؤشر الع   

1870.121.36-0.96

.النورص  المصرر : المصدر

المصر  الم لسةقمؤشرات

المؤشر
2021 و  ر 04

(نقط )
ي األسبةعالتغير

)%(
السوةيالتغير

)%(
التطةر الش ري

EGX 30مؤشر
10813.781.46-22.20

EGX 100 EWI3096.853.7241.30مؤشر

0.20118.06-1052.75مؤشر بةرص  الويل

إجم لي قيم  رأس الم ل 

(ملي ر جويه)السةقي 

653.452.25-7.54

Source: S&P Dow Jones Indices LLC.  
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أسةاق الم ل

المتقدم البلدانفيالم لأسةاق

Source:  S&P Dow Jones Indices LLC - New York Stock Exchange - Tokyo Stock Exchange - Financial Times London.
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مدراات اقتصايية

مركز المعلةم ت ودعم امخ ذ القرار الت بع لمجلس الةزراء المصري 

أداء ايقتص د الكلي

المتقدم ايقتص دات

.الدوليالننكق عدة بي ن ت : المصدر

(أمر كيدويرمر ليةن)الث بت ب ألسع راإلجم ليالمحليالو مج

الو شئ ايقتص دات

.قاعدة بيانات الننك الدولَّ: المصدر

العربي مصرجم ةر  

2018 /20172019 /2018البي ن
السوةيالتغير

(نقط  مئة  )

معدل نمة الو مج المحلي ايجم لي 
( )%(بدسع ر السةق)

5.35.6*0.3

ي معدل نمة نصيب الفرد من الو مج المحل
)%(اإلجم لي 

3.03.5*0.5

2.0-***7.9**9.9)%(معدل البط ل  

5.2-***9.2**14.4(٪)معدل التضخم الع   

.اءالجهاز المركزي للتعنا  العام  وات ص–وزارة المالي  : المصدر

2019عام *** 2018عام ** بيان مندسَّ          * 
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20182019اإلقليم/ الدول 
السوةيالتغير

)%(

17.918.322.35الةي  ت المتحدة األمر كي 

1414.181.29موطق  اليةرو

6.176.210.65الي ب ن

2.882.921.39المملك  المتحدة

20182019اإلقليم/ الدول 
السوةيالتغير

)%(

2.322.351.29البراز ل

10.8711.546.16الصين

0.310.323.23إسرائيل

2.822.964.96ال ود

1.241.250.81مركي 



202166 و  ر 6-( 50)العدد -( 1)السو  -مقتطف ت مومة   

مركز المعلةم ت ودعم امخ ذ القرار الت بع لمجلس الةزراء المصري 

األمر كيالدويرأم  الرئيس العمالتصرفأسع ر

العمل 
 و  ر       04

2021

ي األسبةعالتغير
)%(

السوةيالتغير
التطةر الش ري)%(

1.230.419.76 ةرو أوروبي

1.360.934.14جويه إسترليوي

4.56-0.60-103.02* ن   ب ني

.سعر صر  الدوتر ا مرروَّ أمام الين اليابانَّ*

. https://www.federalreserve.gov/الننك المركزي للوترات المتحدة ا مرروي ص : المصدر

 ةميأس سعلىالمصر  البوةكبيناإلقراضعلىالع ئدمعدل

.الننك المركزي المصري: المصدر

المصريالجويهأم  الرئيس العمالتصرفأسع ر

المؤشر
 و  ر       04

2021

ي األسبةعالتغير
)%(

السوةيالتغير
التطةر الش ري)%(

1.96-15.780.07دوير أمر كي

19.400.837.69 ةرو أوروبي

21.551.301.43جويه إسترليوي

15.330.773.63 ن   ب ني100

.الننك المركزي المصري: المصدر

المؤشر
2021 و  ر 04

(نقط )

األسبةعي التغير
(نقط  مئة  )

السوةيالتغير
(نقط  مئة  )

متةسط سعر الع ئد على اإل داال 

)%(واإلقراض لليل  الةاحدة
10.021.69-2.51

أسةاق الوقد








