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هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى الفيروسـات التاجيـة ) (COVID-19المستجد " كورونا"فيروس ...... عن التقرير

" سـارس"، والتي تصيب الجهاز التنفسي، وتتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد خطورة مثـل "كورونا"

.في ظل اكتشاف لقاحات جديدة، "ميرس"و

ن عالميا ومحليا؛ لما لهذا الفيروس مـإحصاءات انتشار الفيروس ورصدهاوفي ظل انتشار الفيروس حول العالم، وأهمية متابعة

لقـرار تأثيرات سلبية على االقتصاد العالمي بشكل عام واالقتصاد المصري بشكل خاص، فقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ ا

هذا التقرير عالميا ومحليا، ويتناول" كورونا"التابع لمجلس الوزراء المصري بإعداد تقرير معلوماتي لتحليل الوضع الحالي لفيروس 

.من حيث عدد اإلصابات والوفيات على المستوى العالمي والمحلي" كورونا"تحليلًا إلحصاءات تفشي فيروس 

عن المركز

عدة تحوُّالت، ليُواكب التغيرات –١٩٨٥منذ نشأته عام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ثم كان إنشـاء . بتطوير البنية المعلوماتية في مصر) ١٩٩٩-١٩٨٥(فقد اختص في مرحلته األولى . التي مرَّ بها المجتمع المصري

(Think Tank)نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته، ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر) ١٩٩٩(وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام 

تخاذ ومنذ ذلك الحين، يسعى المركز إلى أن يكون األكثر تميُّزًا في مجال دعم ا. تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية

نمية القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن المصري الذي يُعد غاية الت

ترسيخ وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة وتعزيز كفاءة جهود التنمية وفعاليتها، و

ي وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعمًا لكل متخذ. مجتمع المعرفة

علـى المسـتوى (Think Tank)وحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار إلى أن يكون أحد أفضل مؤسسات الفكر . القرار

ز برنامج مراكـ"وقد واكب ذلك اعتراف إقليمي ودولي بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، كان آخره نتائج . المحلي واإلقليمي والدولي

التـي تـم " بجامعة بنسلفانيا األمريكيةThink Tanks and Civil Societies Program, TTCSPالفكر والمجتمعات المدنية 

:؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون٢٠٢١اإلعالن عنها في فبراير 

).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(٢٠٢٠لعام " ١٩-كوفيد"مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة ٢٠ضمن أفضل •

، ٢٠٢٠مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد قام بتطويره خالل عام ٦٤من بين ٢١في المرتبة الـ •

.أخذًا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار

.٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام ١٠١من إجمالي ١٤في المرتبة الـ •
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إصابة جديدةماليين
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وع المستجد في مصر ارتفاعًا خالل األسب" كورونا"شهد عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 

حالـة ٤٨٩٢، مسجلًا )على أساس أسبوعي(٪ ٦٫٥بنسبة ٢٠٢١) أبريل٣–مارس ٢٨( من  

.إصابة جديدة

نسبة التعافي في مصر مـن 

حالــةفآال٢٠٤٫٣إجمــالي

.٢٠٢١أبريل ٣إصابة حتى يوم 

نسبة الوفيات من إجمالي عدد 

المصابين في مصر حتى يـوم        

.٢٠٢١أبريل ٣
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عالمالمستوىعلىالمستجد"كورونا"بفيروساإلصابةحاالتنصفمنيقربماتركُّزاستمرار

اإلصاباتإجماليمن٪٤٣حواليبلغتبنسبةاألمريكتين،منطقةفي٢٠٢١أبريل٣يومحتى

.العالمية

المستجد عالميـا" كورونا"جاء عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 

ا بنسـبة ٢٠٢١) أبريل٣–مارس ٢٨( خالل األسبوع من  ٪ ٥٫٣، مرتفعـً

مقارنة باألسبوع السابق له، كما ارتفع عدد الوفيات الجديـدة خـالل 

.٪١٠٫٧الفترة نفسها بنسبة 

"  كورونا"في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس ارتفاعًا٢٠٢١أبريل ٣شهد األسبوع المنتهي في 
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Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/
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مقارنـة ٪٥٫٣ارتفاعًا بنسبة ٢٠٢١) أبريل٣–مارس ٢٨( شهد عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع من 
ألف ٧١٫٤سجللي، ٪١٠٫٧بنسبة ارتفع عدد الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسهاباألسبوع السابق له، كما

. ٢٠٢١) أبريل٣–مارس ٢٨( حالة وفاة خالل األسبوع من 

Source: https://covid19.who.int/
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حتى المستجد على مستوى مناطق العالم" كورونا"موقف انتشار فيروس 
٢٠٢١أبريل ٣يوم 

أوروبااألمريكتان

استمرار تركُّز ما يقرب من نصف حاالت اإلصـابة 

م المستجد على مستوى العال" كورونا"بفيروس 

في منطقة األمريكتين، وذلك٢٠٢١أبريل ٣حتى يوم 

٪ من إجمـالي اإلصـابات ٤٣بنسبة بلغت نحو 

.العالمية

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

٣٥٪٤٣٪
يروس التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالف

٢٠٢١أبريل ٣على مستوى المناطق حتى يوم 
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لميةالمستجد من إجمالي الوفيات العا" كورونا"نسبة حاالت الوفاة بفيروس 

أوروبااألمريكتان ٣٤٪٤٨٪
س على التوزيع النسبي لحاالت الوفاة بالفيرو

٢٠٢١أبريل ٣مستوى المناطق حتى يوم 

حيث ما زالت األمريكتان تحتالن النصيب األكبر من

إجمالي عدد الوفيات بالفيروس علـى مسـتوى 

بنسبة بلغت نحـو ،٢٠٢١أبريل ٣العالم حتى يوم 

. ٪٣٤٪، تليهما أوروبا بنسبة ٤٨

Source: https://covid19.who.int/
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٢٠٢١أبريل ٦–) ٣٤(العدد –) ١(السنة 
٧

٢٠٢٠في عام ١٩-حجم اإلنفاق للتصدي للتداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد

عنالصادر،"األخضراالنتعاشعلىالشاملاإلنفاقومسارات٢٠٢٠عاممنالمستمدةاألدلة"تقريريشير
إجماليأنإلى،٢٠٢١مارسفيللبيئةالمتحدةاألمموبرنامجأكسفوردبجامعةاالقتصادياإلنعاشمشروع

عامأمريكيدوالرتريليون١٤,٦حواليبلغ)واإلنعاشاإلنقاذ(١٩-كوفيدجائحةلتداعياتالمواجهاإلنفاقحجم
.اإلنفاقذلكإجماليمنأمريكيدوالرمليار٣٦٨نحوعلىاألخضراإلنفاقاستحوذكما،٢٠٢٠

يمثلبمادوالرمليار٣٤١نحو١٩-كوفيدجائحةعنالناجمةللتداعياتللتصديوالموجهاألخضراإلنفاقبلغ
.األخضراإلنفاقإجماليمن٪٩٢,٧

الدعمإلىكبيرحدإلىذلكفيالفضلويرجعالكربون،منخفضةالطاقةفيدوالرمليار٦٦,١استثمارتم
.التحتيةوالبنيةالهيدروجينتقنيةفيواالستثماراتالمتجددةالطاقةلمشروعاتواأللمانياإلسباني

المتقدمةاالقتصاداتأعلنتقد،٢٠٢٠عامفيأنهإلىالتقريرأفاد(AE's)يمثلبماالتعافيتدابيرمنحزمةعن
الناتجمن٪١٠,٦تمثلتدابيرعنالناشئةاألسواقاقتصاداتأعلنتبينمااإلجمالي،المحليالناتجمن٪٢٢,٥

.اإلجماليالمحلي

Source: United Environment Programme. Evidence from 2020 and Pathways to inclusive Green Recovery Spending. 2021.

اإلنفاق غير األخضر

٢٠٢٠في عام ١٩-إجمالي اإلنفاق المعلن للتصدي للتداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد

٠٫٠

٠,٥

١,٠

١,٥

٢,٠

يناير رفبراي مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر

أخرى

اليابان

فرنسا

الصين

ألمانيا

المملكة المتحدة

إسبانيا

ةكوريا الجنوبي

مليار دوالر٣٤١

)تريليون دوالر(

البلد

اإلنفاق األخضر

ديسمبر

بلغ اإلنفاق األخضر والموجه للتصدي 
١٩-للتداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد

.  مليار دوالر ٣٤١حوالي 

نوفمبر



مجلس الوزراء
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

 إلى أنه من المرجح أن ٢٠٢١في مارس " ونكتاداأل"يشير تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،

، ويرجـع )٪٤٫٣(٢٠٢٠، وذلك أسرع مما كان متوقعًا في سبتمبر ٢٠٢١عام ٪ ٤٫٧ينمو االقتصاد العالمي بنسبة 

فـي في الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث من المتوقع حدوث تقدمالقويالفضل في ذلك جزئيًّا إلى االنتعاش 

.؛ لتعزيز اإلنفاق االستهالكيدوالرتريليون١٫٩توزيع اللقاحات، وإقرار حزمة تحفيز بقيمة 

 أنه في الوقت الذي اتخذت فيه الدول الغنية إجراءات مالية ضـخمة لتحفيـز " األونكتاد"وأوضحت منظمة

ام اقتصاداتها؛ كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية مؤخرًا، وعاد االقتصاد الصيني إلى النمو في أواخـر العـ

.الجائحةمن تداعيات الماضي، فإن الدول األقل حجمًا واألفقر ال تزال تعانى 

 دوالرمليـار١٢نحو ) ٢٠٢١يونيو -٢٠٢٠يونيو (ويتوقع التقرير أن يبلغ حجم مدفوعات خدمة الديون خالل الفترة

دوالرمليار٨٠مقارنة بنحو ، "مبادرة مجموعة العشرين تعليق مدفوعات خدمة الدين"دولة مشاركة في ٤٦لعدد 

.لجميع البلدان الناميةدوالرتريليون؛ ونحو أكثر من ٢٠١٩دولة عام ٧٣لعدد 

١٩-جائحة كوفيد في ظل االقتصاد العالمي توقعات

Source: UNCTAD secretariat calculations, based on official data and estimates generated by United Nations Global Policy Model. 
March 2021.

٢٠٢١أبريل ٦–) ٣٤(العدد –) ١(السنة 

٨

٢.٧ ٣.٣ ٣.٢
٢.٥

-٣.٩

٤.٧

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١* **

)٪(

)٢٠٢١–٢٠١٦(معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي خالل الفترة 

إفريقيا، والمملكة الجنوبية، وجنوبوكوريا البيانات الفعلية لألرجنتين، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، *
.المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، والتقديرات للهند، واالتحاد الروسي، والمملكة العربية السعودية، وتركيا

تقديرات**
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١٩-كوفيدحالة التغذية المدرسية العالمية في ظل جائحة 

إلىالعالمي،األغذيةبرنامجعنالصادر"٢٠٢٠لعامالعالمأنحاءجميعفيالمدرسيةالتغذيةحالة"تقريريشير

أكبروتتمثل؛٢٠٢٠عامبدايةفيالعالمأنحاءبمختلفدولة١٦١فيمدرسيةوجباتيتلقونطفلمليون٣٨٨أن

منهما،لكل)طفلمليون٤٠(والصينوالبرازيل،)طفلمليون٩٠(الهندمنكلفيمدرسيةالتغذيةالبرامج

.)طفلمليون١١(ومصر،)طفلمليون٣٠(األمريكيةالمتحدةوالواليات

بنحومقارنةمدرسية،تغذيةيتلقونالدخلمنخفضةالدولفيالمدارسأطفالمن٪٢٠أنإلىالتقديراتتشير

متوسطبلغكمااألعلى،المتوسطالدخلذاتالدولفي٪٥٨واألدنى،المتوسطالدخلذاتالدولفي٪٤٥

.٪٦١الخمسالبريكسدولتغطية

منطفلمليون٣٧٠حرمانإلىأدتالمدارس،إغالقمنعليهاترتبوما؛١٩-كوفيدجائحةأنالتقريروأفاد

.٢٠٢٠أبريلفيالمدرسيةالوجبات

أمريكيدوالرمليار٤١بينيتراوحالمدرسيةالتغذيةفيالسنويالعالمياالستثمارأنإلىيررالتقيشيركما

.والوطنيةالمحليةالحكوميةالميزانياتمنمعظمهايأتي،أمريكيدوالرمليار٤٣و

.٢٠٢١. ٢٠٢٠في جميع انحاء العالم لعام حالة التغذية المدرسية. برنامج األغذية العالمي: المصدر

الدخل نسبة تغطية برامج التغذية المدرسية في مصر وبعض الدول متوسطة
٢٠٢٠من الشريحة الدنيا خالل عام 
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ـــدول التـــي  ـــا"فيـــروس موجـــة ثالثـــة مـــن ظهـــور شـــهدتبعـــض ال " كورون
٢٠٢١) أبريل٣–مارس ٢٨( المستجد خالل األسبوع
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"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 
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/https://covid19.who.intمنظمة الصحة العالمية، : المصدر
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والتقــارير الدوليــة، فــي ظــل أزمــة االقتصــاد العــالمي فــي ضــوء الصــحف
المستجد" كورونا"فيروس 
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إلى تراجع تحقيق أهداف التنمية المستدامة " ١٩-جائحة كوفيد"أدت : األمم المتحدة
ن األفراد بالنسبة لماليين األفراد في البلدان الفقيرة؛ مما أدّى إلى زيادة حجم التفاوت بي

حيث فُقدت عامًا؛ ٩٠والدول، خصوصًا أن االقتصاد العالمي قد شهد أسوأ ركود له منذ 
مليون شخص في براثن الفقر المدقع، ويـدعو ١٢٠مليون وظيفة، ووقع حوالي ١١٤نحو 

يـة التقرير الحكومات إلى االستثمار في الحماية االجتماعية لألفـراد والبنيـة التحت
.المستدامة

وريد، ارتفاع تكاليف المواد الخام والقيود الصارمة على سالسل الت: وول ستريت جورنال
ديرها؛ قد دفعت العديد من المصدرين الصينيين إلى زيادة أسعار السلع التي سيتم تص

ا أن مما يثير المخاوف بشأن زيادة التضخم االقتصادي على الصعيد العالمي، خصوصـً
ي العديد من المخاوف قد تفاقمت في اآلونة األخيرة، بعد أن تسببت سفينة حاويات فـ

مما كثف الضغط على خطـوط اإلمـداد أيام؛ ٦المصرية لمدة إغالق قناة السويس 
، وارتفاع الطلب غير المتوقع "١٩-كوفيد"العالمية المنهكة بالفعل إثر تداعيات جائحة 

.على رقائق الكمبيوتر وغيرها من السلع

اهرة ظـالكربونية، وانتشار أدى كل من التوجه العالمي نحو خفض االنبعاثات :برايسأويل
، ١٩-يـدكوفالموجة الثالثة لجائحة تفشي تخزين المواد الغذائية بسبب اإلغالق الناتج عن 

مما اري؛ الجإلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية إلى مستويات قياسية في الربع األول من العام 
فاع أدى إلى ارتفاع مؤشر األمم المتحدة للغذاء إلى أعلى مستوياته خالل سبع سنوات، وارت

الـدول تكلفة الغذاء بالنسبة للشعوب الفقيرة واالقتصادات النامية مثل الهند والعديد من
.اإلفريقية

لديها يعمل صندوق النقد الدولي على توفير ائتمان طارئ للحكومات التي: اإليكونومست
لـى قدرة مالية للوفاء بالتزاماتها باإلضافة إلى قيامه بمساعدة الحكومات المتعسرة ع

استعادة الجدارة االئتمانية، فخالل الجائحة أنفق صـندوق النقـد الـدولي حـوالي                 
مليارات دوالر للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تواجه تحديات مزدوجة؛ وهـي ١٠٧

.االنكماش االقتصادي مع الحاجة إلى اإلنفاق على الرعاية الصحية واللقاحات

٢٠٢١أبريل ٦–) ٣٤(العدد –) ١(السنة 
١١



المســــتجد فــــي مصــــر حتــــى                " كورونــــا"الوضــــع الحــــالي النتشــــار فيــــروس 
٢٠٢١أبريل ٣يوم 

١٥٥,٩
حالة تعافٍألف

٢٠٤,٣
حالة إصابةآالف

١٢,١
ة وفاةحالألف

ي إجمالي عدد اإلصابات ف

مصر منذ ظهور الفيروس

ثل إجمالي عدد المتعافين بما يم

٪ مـن إجمـالي ٧٦,٣حوالي 

رالمصابين بالفيروس في مص

إجمالي عدد الوفيات بما يمثل

من إجمالي عدد اإلصابات ٪٥,٩

بالفيروس في مصر
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٢٠٢١أبريل ٣حتى يوم 

Source: Worldometers
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تابع-٢٠٢١أبريل ٣يوم 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 

٧٦,٣٪
نسبة التعافي في مصر
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©٪®

عدديوضع مصر بين بعض الدول العربية في نسبة التعافي من إجمال
٢٠٢١أبريل ٣المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers
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تابع-المستجد في مصر " كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس 

حاالت اإلصابات الجديدة
C O V I D - 1 9

عدد اإلصابات اليومية

مرتفعًا بنسـبة ٢٠٢١أبريل ٣يوم 
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١٩-كوفيدنماط استهالك األسر المصرية في ظل جائحة أ

 الصـادرة " ٢٠٢٠) ديسمبر-أكتوبر(على األسر المصرية خالل الفترة ١٩-قياس أثر فيروس كوفيد" وفقًا لدراسة
في أنمـاط اكبيرًاأظهرت النتائج أن هناك تحسنً، ٢٠٢١عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مارس 

لطيور، استهالك األفراد من بعض السلع، حيث ارتفعت نسبة األسر التي أفادت بزيادة استهالكها من اللحوم، وا
علـى التـوالي خـالل الفتـرة) ٪٢٢٫٩(، و)٪٢٦٫٧(، و)٪٢٨٫٢(، و)٪٣٠٫٠(واألسماك، والفاكهة لتصل إلـى 

-أغسـطس (على التوالي خالل الفترة ) ٪٥٫٠(، و)٪١١٫٨(، و)٪١٤٫٤(، و)٪١٨٫٣(مقابل ٢٠٢٠) ديسمبر-أكتوبر(
.٢٠٢٠) سبتمبر

 خالل الفترة ٪٦٫١في حين تراجعت نسبة األسر التي أشارت إلى انخفاض إنفاقها على النقل والمواصالت لتسجل
.٢٠٢٠) سبتمبر-أغسطس (خالل الفترة ٪١٨٫٨مقابل ٢٠٢٠) ديسمبر-أكتوبر(

دوات وبالنسبة لوعي األسر بخطورة الفيروس، فقد ارتفعت نسبة األسر التي أفادت بزيادة اسـتهالكها مـن األ
خالل الفتـرة ) ٪٧٢٫٢(مقابل ٢٠٢٠) ديسمبر-أكتوبر(خالل الفترة ) ٪٩٣٫٠(لتسجل ) قفازات، وكمامات(الطبية 

، كما أشارت النتائج إلى ارتفـاع نسـبة األسـر التـي زاد اسـتهالكها مـن ٢٠٢٠) سبتمبر-أغسطس (
).٪٧٢٫٥(مقابل ) ٪٩٠٫٨(المطهرات لتسجل /المنظفات

٢٠٢١أبريل ٦–) ٣٤(العدد –) ١(السنة 
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٢٠٢٠) مبرديس–يونيو (نسب األسر وفقًا ألنماط استهالكها من بعض السلع خالل الفترة 

اللحوم الطيور األسماك الفاكهة النقل 
والمواصالت 

)ميكروباص(

األدوات الطبية 
قفازات (

)وكمامات

/المنظفات
المطهرات

فواتير 
اإلنترنت

٢٠٢٠) ديسمبر-أكتوبر : (، الفترة الثالثة٢٠٢٠) سبتمبر-أغسطس : (، الفترة الثانية٢٠٢٠) يوليو–يونيو : (الفترة األولى *
.٢٠٢١مارس . على األسر المصرية١٩-قياس أثر فيروس كوفيدالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، دراسة : المصدر

* * *
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 لتصل حجم المبيعات ٢٠٢٠األولى من عام الثالثة شهدت مبيعات التجارة اإللكترونية ارتفاعًا شديدًا في األشهر
" كورونـا"؛ حيث جاء ذلك تزامنًا مع أزمة فيروس )٪٥٢(مليار دوالر، مرتفعة بنسبة ٢٢بنهاية العام السابق إلى 

.نظرًا إلجراءات اإلغالقالتقليدي؛ واتجاه األشخاص للتسوق اإللكتروني كبديل للتسوق المستجد، 

نية خـالل كانت السلع اإللكترونية، واألزياء، وتوصيل الطعام، هي الفئات األكثر مبيعًا في سوق التجارة اإللكترو
.٢٠٢٠عام 

 ونية في ومصر من األسواق الرئيسة للتجارة اإللكترالسعودية، تُعد اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية
من إجمالي سوق التجارة اإللكترونية في منطقة ) ٪٨٠(منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تمثل معًا 

.الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تصـل من المتوقع استمرار نمو إجمالي مبيعات التجارة اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ل
الستمرار تزايد معدالت الطلب، وتحسـن ؛ نتيجة ٢٠٢٠مليار دوالر عام ٢٢مقابل ، ٢٠٢١مليار دوالر  في عام ٣٠إلى 

يـة جودة عمليات التوريد، باإلضافة إلى انتشار عادات استهالكية جديدة، كتحول اختيار المستخدمين لعمل
.الدفع مقدمًا مقابل العناصر ذات األولوية مثل البقالة، واإلمدادات الطبية، ومنتجات النظافة

يا في التجارة اإللكترونية في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريق
١٩-كوفيدظل جائحة 

Source: The Legatum Center for Development and Entrepreneurship, Wamda: How COVID-19 Unlocked the Adoption of E-
commerce in the MENA Region  
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