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تقرير نصف سنوي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجل



عن المركز
الت،  شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري - منذ نشأته عام 1985 - عدة تحوُّ
لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته األولى )1985-1999( بتطوير البنية المعلوماتية 
ل رئيسة في مسيرته، لُيؤدي  في مصر. ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام )1999( نقطة تحوُّ

دوره كُمؤسسة فكر )Think Tank(  تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية.

ز في مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية  ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز المتميِّ
وهدفها  التنمية  غاية  ُيعتبر  الذي  المصري  المواطن  مع  التواصل  قنوات  وتعزيز  اء،  بنَّ مجتمعي  حوار  وإقامة  الشاملة، 
األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ 

مجتمع المعرفة.

وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعًما لكل متخذي 
القرار. وحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار ألن يكون أحد أفضل مؤسسات الفكر )Think Tank( على المستوى 
نتائج  آخره  كان  فكر،  كمؤسسة  الجوهري  بدوره  ودولًيا  إقليمًيا  اعتراًفا  ذلك  واكب  وقد  والدولي.  واإلقليمي  المحلي 
"برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية )Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP( بجامعة بنسلفانيا 

األمريكية" التي تم اإلعالن عنها في فبراير 2021؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون:

2020 )ال يوجد  	 19" لعام  20 مركز فكر على مستوى العالم استجابًة لجائحة "كوفيد-  ضمن أفضل 
ترتيب ُمحدد للقائمة(.

في المرتبة 21 من بين 64 مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد قام  	
بتطويره خالل عام 2020، أخًذا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفًقا لهذا 

المعيار.

في المرتبة 14 من إجمالي 101 مركز على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 2020. 	
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مؤشر أفضل الدول 2020 	

مؤشر بلومبرج لالبتكار 2020 	

مؤشر جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد  	
العالمية 2019

مؤشر مرونة العمل العالمي 2020 	

مؤشر صفقات الشركات الناشئة 2019 	

إفريقيا  	 في  العامل  إنتاجية  معدل  مؤشر 
2020

مؤشر أجيليتي للخدمات اللوجستية لألسواق  	
الناشئة 2020

مؤشر أكثر المدن االقتصادية تأثيًرا في 2020 	

المؤشر العالمي للقوة الناعمة 	

مؤشر نضوج ريادة األعمال 2020 	

مؤشر المدن األفضل لألعمال الحرة 2020 	

مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020 	

مؤشر أبحاث فيروس كورونا المستجد 	

تصنيف صناديق الثروات السيادية  	

مؤشر المخاطر االجتماعية 2020 	

مؤشر االندماج االقتصادي اإلفريقي 2020 	

مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية 2020 	

مؤشر األمان من كورونا 	

تصنيف أفضل الدول وفًقا لمستوى التعليم 	

المحتويات

8-39ًأوال: المؤشرات
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منظمة األونكتاد- اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر 	

سيركل إيكونومي- تقرير االقتصاد الدائري 2020 	

معهد بروكينجز- التحول الرقمي في إفريقيا 	

االقتصاد  	 آفــاق  للتنمية-  اإلفريقي  البنك  مجموعة 
اإلفريقي 2020 

مؤسسة ومضة ومؤتمر ستيب- تقرير الشركات الناشئة  	
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

التقرير  	 الغذائية-  األزمــات  لمكافحة  العالمية  الشبكة 
العالمي لألزمات الغذائية 2020

شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة-  	
التنمية المستدامة 2020

منظمة األونكتاد- تقرير االستثمار العالمي 2020 	

المواطنين  	 استخدام  معدل   - سوشيال  أر  وي  وكالة 
لوسائل التواصل االجتماعي
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مؤشر الحرية االقتصادية 2020 	

مؤشر سرعة اإلنترنت العالمي 	

مؤشر االستثمار في اندماج واستحواذ الشركات 2020 	

مؤشر التعافي االقتصادي من كوفيد- 19 	

مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي 	

مؤشر جاهزية الشبكات 2020 	

مؤشر العالمة التجارية للدول 	

مؤشر الرخاء العالمي 2020 	
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اإليكونومست-توقعات نمو االقتصاد العالمي 	

الطاقة  	 لــصــنــاعــات  ــط  ــ األوس ــرق  ــش ال جمعية 
الشمسية- توقعات الطاقة الشمسية 2020

الثاني  	 السنوي  المؤتمر  كابيتال-  رينيسانس 
للمستثمرين في شمال إفريقيا

االقتصاد  	 على  نظرة  تقرير  بروكينجز-  معهد 
اإلفريقي 2020

في  	 الطاقة  قطاع  توقعات  فيتش-  وكــالــة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ــواق  	 األس اقتصادات  توقعات  فيتش-  وكالة 
الناشئة 
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وكالة فيتش- تقرير قطاع التأمين في مصر 	
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الرابع  	 الربع  مصر  في  المخاطر  تقرير  فيتش-  وكالة 
2020

اآلفاق  	 تقرير  والتنمية-  اإلعمار  إلعــادة  ــي  األوروب البنك 
االقتصادية اإلقليمية في مناطق البنك األوروبي

وكالة فيتش- تقرير الصناعات الدوائية والرعاية الصحية  	
في الشرق األوسط وإفريقيا

اإليكونومست - تقرير عن مصر  	

وكالة فيتش - تقرير قطاع التعدين في الشرق األوسط  	
وشمال إفريقيا

الربع  	 المتجددة في مصر  الطاقة  وكالة فيتش- حالة 
األول 2021

وكالة فيتش- تقرير المخاطر في مصر الربع األول 2021 	

وكالة فيتش- تقرير االستهالك والتجزئة في مصر 	

بنك HSBC- تقرير مستكشف األعمال في مصر 2020 	

81قالوا... “



“
مقدمة

تركز الحكومة المصرية على المؤشرات والتقارير العالمية لتحدد موقفها في مختلف المجاالت على الساحة 
الدولية، بناًء على معطيات علمية وأوزان ُممنهجة تسهل عملية تقييم أداء الحكومات والدول في الشؤون االقتصادية، 
واالجتماعية، والتنموية، والتكنولوجية، والستخالص الدروس المستفادة من التجارب الدولية التي تحقق مراكز متقدمة 
في تلك المؤشرات، فضًلا عن متابعة أداء االقتصاد المصري، وتطوره، ومقارنته باقتصادات العالم والمنطقة، واستخالص 

التوقعات االقتصادية للعالم ولمصر. 

لتقييم  العلمية  األساليب  االعتماد على  العالمي في  الدولية، مواكبة فعالة لالتجاه  بتلك اإلصدارات  اهتمام مصر  يعد 
أمام  مصداقيتها  زيادة  على  والتقارير  المؤشرات  تلك  عنها  الصادر  والجهات  الهيئات  استقاللية  وتساعد  األداء،  ومتابعة 
الرأي العام الدولي، والجهات االستثمارية الربحية، وكذلك الجهات المانحة ذات األهداف التنموية، إلى جانب المؤسسات 
السيادية وصناديق االستثمار والشركات التجارية متعددة الجنسيات. وأصبحت معرفة جدية كل دولة في تنفيذ ُخططها 
التنموية محوًرا أساسًيا لجذب فرص االستثمار األجنبي، لذا تنامى اهتمام الحكومة المصرية بتلك المؤشرات؛ وظهر ذلك 
جلًيا في ثنايات وثيقة "رؤية مصر 2030 "من خالل وضع مدى زمني لكل هدف، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر في 
المؤشر المناسب لكل هدف.... وعليه، يقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقرير "مصر في عيون العالم" بصورة 
دورية للتعرف على وضع مصر بين دول العالم في أهم المؤشرات، والتقارير، والتوقعات الدولية المتنوعة، والتي تعكس 
مستوى تطور أدائها في عدة مجاالت تنموية؛ سعًيا للوقوف على مواطن القوة والضعف وتوفير المعلومات الدقيقة 

والمساهمة في ترجمتها إلى سياسات وإجراءات تنفيذية لتحقيق تقدم يسهم في تحسين األوضاع.

مصر وكوفيد-19... معركة نمو في خضم أزمة عالمية

شهد العالم منذ ديسمبر 2019 بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وأصبح عام 2020 أحد أصعب األعوام التي مرت 
بكل  الجائحة  مصر  واجهت  عالمية.   لجائحة  وتحوله  السريع  الفيروس  انتشار  بسبب  الحديث  التاريخ  في  البشرية  على 
قوتها، فتمكنت من جعل 2020 عاًما مليًئا باإلنجازات والتقدم في العديد من المؤشرات الدولية عالية المصداقية وقوية 

التأثير على معدالت تدفق االستثمار األجنبي، وعلى اهتمام رواد األعمال الدوليين. 

ينقسم تقرير مصر في عيون العالم إلى 4 أقسام؛ يتناول القسم األول المؤشرات الدولية، بينما يستعرض القسم الثاني 
توقعات  على  الضوء  الثالث  القسم  يلقي  فيما  األصعدة،  مختلف  على  مصر  حققته  الذي  النجاح  تناولت  التي  التقارير 
إشادات  أبرز  الستعراض  "قالوا"  بعنوان  الرابع  القسم  وأخيًرا،  المستقبل،  في  مصر  بأداء  الخاصة  الدولية  المؤسسات 

المؤسسات الدولية بأداء مصر في القطاعات المختلفة، وكذلك توقعاتها للفترة القادمة.

“
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يسلط تقرير "مصر في عيون العالم 2020 "، الضوء على أهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف 
األصعدة من خالل عرض أهم المؤشرات، والتقارير، والتوقعات العالمية التي برز فيها اسم مصر 

اقتصادًيا، واجتماعًيا، وتنموًيا.

الرخاء  مؤشر  محاور  أحد  االقتصاد"،  "جودة  محور  في  مركًزا   16 مصر  تقدم  ليجاتم  معهد  أكد  اقتصادًيا،  أوًلًا 
العالمي 2020، والذي تقدمت مصر فيه في 10 من أصل 12 محوًرا رئيًسا يغطيها المؤشر. كما جاءت مصر ضمن 
أفضل 20 دولة أداًء في مؤشر االستثمار في اندماج واستحواذ الشركات 2020. تقدمت مصر أيًضا 41 مركًزا في 
الصادر عن معهد   2020 مجال وفرة السيولة المالية أحد المجاالت الخمسة المكونة لمؤشر الحرية االقتصادية 
الرابع في عامل تكلفة المعيشة، أحد مكونات مؤشر أفضل الدول  فريزر. وكذلك احتلت مدينة القاهرة المركز 
لألعمال الحرة. ومن ضمن التقارير التي اهتمت بالتطورات االقتصادية المصرية: تأكيد بنك االستثمار األوروبي على 
اهتمام الدولة المصرية بتفعيل الشراكات الدولية االقتصادية من أجل تضمين الفرد المصري في قلب المشروعات 

االقتصادية المختلفة.

توقعت عدة وكاالت دولية، مثل فيتش في نوفمبر 2020، أداء أفضل لمصر خالل العام المالي 2020/ 2021 ليصل 
النمو المتوقع إلى نحو 3.2 %، و5.6 % خالل العام المالي 2021/ 2022، في حين وصلت تلك التوقعات إلى نحو 5 
% لعام 2021 وفق تقرير اآلفاق االقتصادية اإلقليمية الصادر عن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في سبتمبر 

 .2020

وعلى صعيد تنمية اإلنسان، تقدمت مصر في عدد من المؤشرات مثل التعليم، والمعرفة، ومساندة المرأة. ففي 
 US NEWS قطاع التعليم، أكدت عدة مؤشرات تطور العملية التعليمية في مصر، ومنها: تقدم مصر في تصنيف
2020 من بين 73 دولة حول العالم؛ حيث احتلت المركز 42 في 2020 مقارنًة بالمركز 51 من بين 80 دولة في 
مقارنة   72 المركز  في  لتصبح  مراكز   10 بنحو   ،2020 العالمي  المعرفة  مؤشر  في  كذلك  مصر  تقدمت   .2019
باحتالل   2020 الناعمة  للقوة  العالمي  المؤشر  من  األول  اإلصدار  مصر  دخول  بجانب  هذا   .2019 في   82 بالمركز 

المركز 38، وقد أكدت براند فاينانس دور التراث المصري الغني في تكوين القوة الناعمة المصرية.

وأخيًرا، ظهر تحسن أداء االقتصاد المصري جلًيا أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في تقارير صادرة 
عن عدة مؤسسات دولية، ومنها حصول مصر على الترتيب 70 من بين 122 دولة حول العالم في مؤشر التعافي 
االقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد الصادر عن هوريزن جروب في سبتمبر 2020، مما جعلها في 
المركز األول في شمال إفريقيا والرابع عربًيا. بينما أبرز تقرير متتبع االستجابة العالمية للنوع االجتماعي ضد كورونا 

أن 55 % من اإلجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد كانت لصالح المرأة المصرية في سبتمبر 2020.

ملخص تنفيذي
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2020
مصر تتقدم  4 مراكز في مؤشر أفضل الدول 2020

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

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

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

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

المصدر: Best Countries Overall Rankings - US News - BAV Group - The Wharton School - يناير 2020                                     
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2020
 مصر ضمن أفضل 60 دولة في مؤشر بلومبرج لالبتكار

كشفت بلومبرج عن مؤشرها "بلومبرج لالبتكار" ، والذي يتضمن 60 دولة حول العالم، جاءت فيه ألمانيا وكوريا  	
الجنوبية وسنغافورة في المراكز الثالثة األولى.

العالي، والمستوى  	 الفردية، والتعليم  براءات االختراع، واألبحاث  يعتمد المؤشر على7معايير للقياس، وهي: 
التكنولوجي للشركات الحكومية، ومستوى اإلنتاجية، ومعدالت اإلنفاق على البحث والتطوير، والقدرة على 

التصنيع.

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

المصدر:  بلومبرج -  يناير 2020
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المصدر: مؤسسة  "إيه تي كيرني" لمواقع الخدمات العالمية 2019 -  يناير 2020

 مصر األولى في الشرق األوسط وإفريقيا والـ 14 عالمًيا في
مجال خدمات التعهيد

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

فرعية، وهي: الجذب المالي، قدرات ومهارات األفراد، بيئة العمل، والتجاوب الرقمي.

للشركات،  	 التعهد  خدمات  مجال  في  وإفريقيا  األوسط  الشرق  مستوى  على  األول  المركز  مصر  حصدت 
للشركات متعددة  الوجهات جذًبا  أكثر  تعتبر مصر واحدة من  إذ  5.56 نقطة،  بواقع   ، الـ14 عالمًيا  والمركز 
الجنسيات؛ بفعل انخفاض تكلفة العمالة وارتفاع جودتها، فضًلا عن تركيز الحكومة على تحسين مستوى 

األمن السيبراني.
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المصدر:  وايت شيلد بارتينر -  يناير 2020

مصر تقفز 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي 2020

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

االجتماعي واالقتصادي. 

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

تعتبر مصر حالًيا ضمن أعلى 5 دول عالمًيا قدرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة األسواق. 	

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

والتوظيف.

12



2020

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

 مصر األولى  على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 في  إبرام صفقات الشركات الناشئة 2019

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

رصد المؤشر  564 استثماًرا جديًدا في المنطقة بإجمالي تمويل 704 ماليين دوالر عام 2019، أي بزيادة قدرها  	
31 % عن العام السابق 2018.

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

احتلت مصر المرتبة األولى في عدد صفقات الشركات الناشئة المبرمة بنسبة 25 % في 2019، كما احتلت  	
المركز الثاني بين أكبر الدول في المنطقة حصوًلا على التمويل بالدوالر بنسبة 14 %.
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المصدر:  مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية - فبراير 2020 

 مصر األولى إفريقًيا في إجمالي إنتاجية العامل

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

القارة اإلفريقية، كما تعد مصر  	 إنتاجية العامل على مستوى  فقد احتل الشباب المصري المركز األول في 
ضمن الدول األقل في نسبة التسرب من التعليم.

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

مشيًرا في الوقت نفسه إلى أن مصر تقوم بطفرة كبيرة من حيث إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في  	
منظومة التعليم ما قبل الجامعي.
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المصدر:  شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية - فبراير 2020المصدر:  مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية - فبراير 2020 

 مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر أجيليتي للخدمات
اللوجستية لألسواق الناشئة 2020

الذي يقيس قدرة األسواق  	  2020 الناشئة  اللوجستية مؤشرها لألسواق  للخدمات  "أجيليتي"  أصدرت شركة 
الناشئة على تطوير خدماتها اللوجستية لـ50 دولة حول العالم.

يعتمد المؤشر في منهجيته على 3 مؤشرات فرعية: الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية،  	
وأساسيات ممارسة األعمال.

قفزت فيه مصر 6 مراكز لتصبح في المركز 20 عالمًيا في عام 2020 بدًلا من المركز 26 في عام 2019، ويرجع  	
ذلك إلى تحسن نمو الناتج المحلي المصري، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

باإلضافة إلى المشروعات الضخمة التي تقوم مصر بتنفيذها.
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2020

 القاهرة تحتل المركز 24 عالمًيا ضمن أكثر
المدن االقتصادية تأثيًرا

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

يعتمد المؤشر في قياسه على 5 مؤشرات فرعية، وهي: القوة االقتصادية، والنفوذ المالي، والسكان والتأثير  	
السياسي، وجودة الحياة، والتنافسية.

جاءت لندن في المركز األول في هذا المؤشر، تلتها نيويورك في المركز الثاني، وطوكيو في المركز الثالث. 	

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

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

 مصر في المركز الـ 38 باإلصدار األول من المؤشر العالمي
للقوة الناعمة

الناعمة في فبراير2020، والذي  	 للقوة  العالمي  المؤشر  األول من  "براند فاينانس" اإلصدار  أصدرت مؤسسة  
يقيس القوة الناعمة للدول بالمقارنة بين 87 دولة شملها المؤشر.

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

على غيرها، وكذلك دراسة أداء الدولة من خالل 7 محاور.

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

من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية التراث الغني، وتطور دور الحوكمة، والقيادة السياسية. 	

17



2020

المصدر: منتدى MIT لريادة األعمال - أبريل  2020

مصر الـ 9 عربًيا في مؤشر نضوج ريادة األعمال 2020

أصدر منتدى "MIT" لريادة األعمال الطبعة الثانية من تقرير "أثر" المتضمن مؤشر نضوج ريادة األعمال، في أبريل 2020. 	

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

في  	 نقطة(   2.5( بواقع  عربًيا   9 الـ  المركز  مصر  احتلت  بينما  نقاط(،   3.6( بواقع  األول  المركز  اإلمارات  احتلت 
2020، مقارًنة بالمركز الـ 10 في 2019 من أصل 13 دولة ضمها المؤشر.

خدمات  	 عدة  رقمنة  مثل  األعمال،  ريادة  مجال  في  مؤخًرا  مصر  اتخذتها  التي  اإلجراءات  أهم  التقرير  أبرز 
المختصة  الجهة  وتوحيد  الشركات،  تأسيس  تعوق  كانت  التي  اإلدارية  المتطلبات  بعض  وإلغاء  حكومية، 

بخدمات تأسيسها.
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 المصدر: كارفون ويرهاوس - أبريل 2020

 القاهرة في المركز الـ28 عالمًيا في مؤشر المدن األفضل
لألعمال الحرة

	  28 الـ  المركز  احتلت  وقد  الحرة،  لألعمال  األفضل  للمدن   ،2020 ويرهاوس  كارفون  تصنيف  تدخل  القاهرة 
ضمن 30 دولة حول العالم.

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

من:  	 كٍل  في  الرابع  المركز  في  جاءت  حيث  عوامل؛  عدة  في  متقدمة  مراكز  تحقق  أن  القاهرة  استطاعت 
تكلفة المعيشة ومتوسط سعر أماكن المعيشة، والمركز الثامن في أماكن العمل المشتركة.
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المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي - مايو 2020

مصر الـ 84 عالمًيا في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020

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

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

مستدامة وصديقة للبيئة.

والجدير بالذكر أن الفجوة تضيق بين الدول ذات األداء المرتفع والدول األقل أداًء؛ األمر الذي يعكس توافًقا  	
دولًيا على أهمية هذه القضية.
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المصدر: FinBold - مايو 2020المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي - مايو 2020

 مصر ضمن الدول الـ10 اأُلول في مؤشر أبحاث فيروس
 كورونا المستجد

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

يعتمد المؤشر على كل الدراسات واألبحاث اإلكلينيكية الخاصة بالفيروس، والتي تم إرسالها إلى مؤسسة  	
التجارب السريرية للحكومة األمريكية وتسجيلها كدراسات نشطة.

احتلت مصر المركز األول عربًيا وإفريقًيا، والـ 9 عالمًيا في المؤشر بواقع 21 دراسة علمية. 	

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

ألول مرة صندوق مصر السيادي " ثراء" داخل تصنيف عالمي

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

الصينية،  	 االستثمارات  مؤسسة  صندوق  يليه  األول،  المركز  فيه  النرويجي  الحكومي  التقاعد  صندوق  احتل 
وصندوق أبو ظبي لالستثمار، وصندوق الهيئة العامة لالستثمار الكويتي على التوالى.

نجح صندوق مصر السيادي "ثراء" في دخول التصنيف للمرة األولى منذ تأسيسه في 2018. 	

احتل صندوق "ثراء" المركز 43 من بين 93 صندوًقا سيادًيا عالمًيا حسب إجمالي األصول، بنسبة إسهام 0.14   %؛  	
أي 11.9 مليار دوالر من إجمالي أصول الصناديق السيادية.
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المصدر: أليانز - يونيو 2020المصدر: معهد صناديق الثروات السيادية - يونيو 2020

مصــر تقفز 13 مركًزا في مؤشر المخاطر االجتماعية 2020

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

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

نقاط من صفر )األكثر خطًرا(: 100 )األقل خطًرا(.

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

52.3 مجموع نقاط منطقة الشرق األوسط في المؤشر، 39.2 مجموع نقاط قارة إفريقيا. 	
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المصدر:  االتحاد اإلفريقي - يونيو 2020  

مصر الثالثة إفريقًيا في مؤشر التكامل االقتصادي

أصدر االتحاد اإلفريقي بالتعاون مع هيئات دولية أخرى مؤشر االندماج االقتصادي اإلفريقي في يونيو 2020،  	
إليه الدول اإلفريقية األعضاء في  يهدف المؤشر إلى تقييم حالة وجهود االندماج االقتصادي الذي وصلت 

التكتالت الـ8 المسجلة في االتحاد اإلفريقي أبرزها: اإليكواس، والكوميسا، واإلتحاد المغربي العربي.

ينقسم المؤشر إلى 5 عوامل اندماج رئيسة، وتتراوح قيمه بين )0: 1(؛ حيث )0( تعني األقل أداًء في االندماج  	
اإلفريقي و)1( يعني األكثر اندماًجا.

جاءت مصر في المركز الـ 6 إفريقًيا، بواقع )0.422( نقطة، كما احتلت المركز الـ2 في اندماج البنية التحتية  	
والمركز الـ3 في تكامل االقتصاد الكلي.
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المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة - يونيو 2020المصدر:  االتحاد اإلفريقي - يونيو 2020  

 تقدم مصر 3 مراكز فى مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية
عام 2020

أصدرت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية 2020 في  	
يونيو 2020.

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

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

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

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

 مصر في المركز الـ 86 عالمًيا في تقرير األمان من فيروس
كورونا المستجد

أصدرت "Deep Knowledge Group" تقرير "تقييم السالمة اإلقليمية من فيروس كوفيد- 19"، متضمًنا  "مؤشر  	
األمان من كورونا".

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

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

ُقسمت الدول إلى 4 مستويات، بين مستوى عاٍل من األمان من كورونا يتضمن 20 دولة، والمستوى الثاني 20  	
دولة، والثالث 60 دولة، واألخير أي األقل أماًنا يتضمن 100 دولة.

احتلت مصر المركز الـ86 عالمًيا، والـ11 بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 	
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2020

المصدر: Best Countries for Education, US News - أغسطس 2020

مصر الـ 3 عربًيا والـ 42 عالمًيا في مستوى التعليم وفًقا 
 US NEWS 2020 لتصنيف

أصدرت شركة  US News األمريكية تقريرها السنوي حول تصنيف الدول وفًقا لمستوى التعليم، وذلك في  	
73 دولة حول العالم.

ُصنفت فيه الدول بناًء على ترتيبها في 3 مؤشرات ذات أوزان متساوية. 	

احتلت أمريكا والمملكة المتحدة وكندا المراكز األولى، على التوالي. 	

وقد جاءت مصر في المركز الـ 42 عالمًيا والثالث عربًيا من بين 73 دولة في 2020، مقارًنة بالمركز الـ51 من بين  	
80 دولة في تصنيف 2019.

أصدرت شركة US News تقريرها السنوي حول مستوى التعليم في 73 دولة حول العالم 
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2020

المصدر: معهد فريزر- سبتمبر 2020

مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الحرية االقتصادية 2020

أصدر معهد فريزر الكندي في سبتمبر 2020 تقرير "الحرية االقتصادية في العالم"، وفًقا ألحدث بيانات في 2018. 	

تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الحرية االقتصادية، محتلة المركز 152 في 2020 مقابل المركز 155 في 2019.  	

تحسن ترتيب مصر في 3 مجاالت؛ متقدمة 41 مركًزا في مجال "وفرة السيولة المالية"، و12 مركًزا في مجال "حرية  	
التجارة الدولية"، ومركًزا واحًدا في مجال "اإلجراءات التنظيمية".

يقيس المؤشر مدى إسهام الدولة في تسهيل حركة التبادل التجاري بين األفراد حول العالم، وحرية فتح حسابات  	
والبيئة  الحكومة،  حجم  رئيسة:  مجاالت   5 خالل  من  العمل،  لسوق  الدخول  وسهولة  األجنبية،  بالعمالت  مصرفية 

القانونية وحقوق الملكية، ووفرة السهولة المالية، وحرية التجارة الدولية، والتشريعات التنظيمية.

أن  	 10 يعني ذلك  )0-10(، وكلما اقتربت قيمته من  بين  المؤشر  تتراوح قيم  24 مؤشًرا فرعًيا؛ حيث  المؤشر  يتضمن 
الدولة تتمتع بحرية اقتصادية أكبر.
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2020

المصدر: شركة أوكال- سبتمبر 2020

مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر سرعة اإلنترنت العالمي

أصدرت شركة "أوكال" تصنيف "سرعة اإلنترنت العالمي"، في سبتمبر 2020. 	

يقيس المؤشر سرعة التحميل والرفع على اإلنترنت لكل من االنترنت األرضي والمحمول في 174 دولة حول  	
العالم.

تقدمت مصر 6 مراكز عن العام الماضي في مؤشر سرعة اإلنترنت األرضي، لتصبح في المركز 91 من بين 174  	
دولة في أغسطس 2020، بينما استقر ترتيبها في مؤشر سرعة اإلنترنت عبر الهاتف المحمول عند المركز 98.

المصدر: معهد فريزر- سبتمبر 2020
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2020

المصدر: يورومونيتور انترناشونال - سبتمبر 2020

 مصر ضمن أفضل 20 دولة أداًء في مؤشر االستثمار في اندماج
واستحواذ الشركات 2020

جاءت مصر ضمن أفضل 20 دولة أداًء في مؤشر االستثمار في اندماج واستحواذ الشركات وفًقا لتوقعات يورومونيتور  	
إنترناشونال لعام 2020. حيث ُيتوقع أن تسجل مصر 78.7 نقطة في 2020 مقارنة بـ 60.6 نقطة في 2019. 

بين  	 أداًء، فيما جاءت جنوب شرق آسيا  الدول  األمريكية، والصين، والهند من أفضل  المتحدة  الواليات  جاءت كل من 
أسرع المناطق نمًوا.

يقصد باالندماج توحد شـركتين فـي شـركة واحدة، وتتـم مثـل هـذه القـرارات بشكل طوعي، وتـشتمل علـى عمليـات  	
مبادلة أسهم أو تسديد دفعة نقدية للشركة المستهدفة، بينما يعني االستحواذ شراء شركة أصغر بواسطة شركة 

أكبر، أو أن تقـوم شـركة أصـغر باالسـتحواذ علـى حـصة اإلدارة المـسيطرة فـي شـركة أكـبر بطرق ودية أو غير ودية.

يقيس المؤشر حجم عمليات اندماج واستحواذ الشركات في 50 دولة ألكثر من 150 نشاط اقتصادي. 	
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2020

المصدر: هوريزون جروب - سبتمبر 2020المصدر: يورومونيتور انترناشونال - سبتمبر 2020

مصر اأُلوَلى في شمال إفريقيا في مؤشر التعافي 
االقتصادي من كوفيد - 19

أصدرت مجموعة هوريزون األمريكية مؤشر التعافي االقتصادي من جائحة كوفيد - 19 ألول مرة في سبتمبر  	
2020، والذي يكشف عن الدول األكثر استعداًدا لمواجهة األزمة، واألكثر قدرة على التعافي من تداعياتها، 

وتقييم مدى تعرض الدول للمخاطر جراء الجائحة. 

احتلت مصر المركز 70 من بين 122 دولة حول العالم؛ حيث سجلت قيمة المؤشر 51.2 نقطة، لتصبح في  	
ا. المركز األول على مستوى شمال إفريقيا، والرابع عربّيً

يقيس المؤشر مدى قدرة الدول على التعافي من األزمة من خالل عدة أبعاد؛ هي: مرونة النظام الصحي،  	
والمرونة االقتصادية، والقدرة على استيعاب الصدمات االقتصادية.
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2020

المصدر: شركة االستشارات العالمية "أكسفورد إنسايتس" و"المركز الكندي ألبحاث التنمية الدولية - أكتوبر 2020  

مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي

يقيس المؤشر مدى استعداد الحكومات الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها،  	
وجود  أبرزها:  فرعًيا؛  مؤشًرا   33 وتضم  التحتية،  والبنية  والبيانات  والتكنولوجيا،  الحكومة،  هي:  رئيسة  محاور   3 لـ  وفًقا 
البيانات  حماية  وقوانين  االبتكار،  على  والقدرة  اإلنترنت،  عبر  المقدمة  والخدمات  االصطناعي،  للذكاء  وطنية  استراتيجية 

والخصوصية، والبنية التحتية التكنولوجية. 
172 دولة في عام  	 ا من بين  56 عالمًيّ تقدمت مصر في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي"، لتأتي في المركز 

2020، مقارنة بالمركز 111 من بين 194 دولة في 2019، فيما احتلت الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفنلندا المراكز 
األولى في المؤشر لعام 2020.

27 في المؤشر الذي يقيس االستخدام األخالقي للذكاء االصطناعي، والذي يقيس النمو االحتوائي   	  احتلت مصر المركز 
والشفافية والمساءلة والخصوصية. 

للذكاء  	 وطنية  استراتيجية  طرحتا  اللتان  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الوحيدتان  الدولتان  واإلمارات  مصر 
االصطناعي.
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2020

المصدر: معهد بورتوالنز- أكتوبر 2020

مصــر تتقدم في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2020 

يصنف مؤشر "جاهزية الشبكات" الصادر عن معهد بورتوالنز 134 اقتصاًدا يمثلون مجتمعين 98 % من الناتج  	
المحلي اإلجمالي العالمي.

 يعكس المؤشر مدى استعداد الدول الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستثمار فيها، سواء  	
والسكان،  التكنولوجيا،  هي:  رئيسة؛  محاور  و4  فرعًيا،  مؤشًرا  و60  ركيزة   12 خالل  من  واألفراد،  الحكومات 

والحوكمة، واألثر، وتأخذ الدول ِقيًما تتراوح بين )0-100(، األقل إلى األكثر جاهزية.

حققت مصر تقدًما في المؤشر، محتلة المركز 84 بين 134 دولة في 2020 مقارنة بالمركز 92 بين 121 دولة  	
3 محاور، وهي: محاور التكنولوجيا، والسكان، واألثر، فيما تراجعت في محور  2019؛ حيث تقدمت في  في 

الحوكمة.

المصدر: شركة االستشارات العالمية "أكسفورد إنسايتس" و"المركز الكندي ألبحاث التنمية الدولية - أكتوبر 2020  
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2020

المصدر: شركة فيوتشر براند- نوفمبر  2020  

مصر تتقدم في مؤشر العالمة التجارية للدول

عالمة  	 بناء  على  وقدرتها  وتأثيرها،  الدول  جاذبية  مدى  يقيس  للدول؛  التجارية  للعالمة  براند  فيوتشر  مؤشر 
تجارية قوية لها، ومدى رغبة األفراد في زيارة دولة ما، أو العيش بها، أو االستثمار فيها، أو شراء سلع وخدمات 

منها، باإلضافة إلى سيناريوهات الدولة في إدارة أزمة كورونا. 
ويضم  	 الدولي.  البنك  لتصنيف  وفًقا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  حجم  حيث  من  دولة   75 أعلى  المؤشر  يرتب 

المؤشر 22 متغيًرا فرعًيا، و6 أبعاد رئيسة، هي: السياحة، والتصنيع، والثقافة والتراث، ومنظومة القيم، وفرص 
األعمال المحتملة، وجودة الحياة.

75 دولة في العالم من حيث الناتج المحلي  	 اختيرت مصر لدخول هذا المؤشر بسبب تصنيفها ضمن أكبر 
اإلجمالي وفًقا للبنك الدولي.

54 هو ترتيب مصر عالمًيا في المؤشر لعام 2020، مقارنة بالمركز 55 في 2019، من بين 75 دولة. 	
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2020

المصدر: معهد ليجاتم - نوفمبر  2020

مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الرخاء 2020

مصر               	 فيه  تقدمت  والذي   ،2020 للرخاء  السنوي  المؤشر  من   14 الـ  اإلصدار  البريطاني  ليجاتم  معهد  أصدر 
3 مراكز؛ حيث جاءت في المركز الـ 121 مقارنة بـالمركز الـ 124 في العام السابق. 

يقيم المؤشر ُأطر العمل والجهود المبذولة لتحسين حالة رفاهية المواطنين، وما ينعكس على أحوالهم  	
االجتماعية واالقتصادية في167 دولة حول العالم من خالل 12 محوًرا رئيًسا تحسنت مصر في معظمها.

10 األكثر تطوًرا في محور "جودة األسواق والبنية  	 الـ  المعهد أن مصر ضمن الدول  الصادر عن  التقرير  وأكد 
محور  في  مركًزا   16 مصر  تقدم  جانب  إلى  هذا   ،)2020-2010( الفترة  خالل  مركًزا   12 لتقدمها  التحتية" 
المالي،  واألداء  الكلي،  االقتصاد  متغيرات  ثبات  بقياس  والمهتم  و2020،   2019 عامي  بين  االقتصاد"  "جودة 

ودرجة اندماج رأس المالي البشري، ودرجة التنافسية واإلنتاجية.
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2020

المصدر: بلومبرج - نوفمبر  2020  

 مصر من الدول األكثر مرونة في التعامل مع كورونا

أوضح مؤشر مرونة التعامل مع كورونا الصادر عن بلومبرج في نوفمبر 2020، أن مصر من الدول األكثر مرونة  	
في التعامل مع كورونا، من بين 53 دولة تم حساب المؤشر لها.

ا. 	 احتلت مصر المركز األول إفريقًيا، والثالث بين دول الشرق األوسط، والـ 25 عالمّيً
سجلت مصر نحو 7 حاالت إصابة لكل 100 ألف مواطن – في المتوسط - في الشهر الواحد، وإجمالي وفيات  	

بمعدل 64 حالة لكل مليون مواطن منذ بداية الجائحة.
أكدت بلومبرج أن الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة قد وقعتا تحت وطأة انتشار العدوى مراًرا  	

رغم تصنيفهما على أنهما "األكثر استعداًدا لألوبئة قبل 2020".
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2020

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - ديسمبر 2020

مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020 

صدرت النسخة الثالثة من مؤشر المعرفة العالمي 2020، لتقييم األداء المعرفي لـ 138 دولة حول العالم،  	
من خالل 7 مؤشرات فرعية لكل منها وزن نسبي، وتتضمن 199 متغيًرا.

احتلت كل من سويسرا، والواليات المتحدة، وفنلندا صدارة الترتيب العالمي لهذا العام. 	

تقدمت مصر 10 مراكز في المؤشر العام للمعرفة لتصبح في المركز 72 في 2020 مقارنًة بالمركز 82 في  	
.2019

جاءت مصر في المركز 15 ضمن 36 دولة "ذات تنمية بشرية مرتفعة".  	

المصدر: بلومبرج - نوفمبر  2020  
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2020

المصدر:برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - ديسمبر 2020

 مصر تتقدم في جميع القطاعات الرئيسة لمؤشر 
 المعرفة العالمي 2020

تقدمت مصر بصورة ملحوظة في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني 23 مركًزا، لتصبح في المركز 80  	
في 2020، مقارنًة بالمركز 103 في 2019.

وتقدمت 11 مركًزا في مؤشر التعليم قبل الجامعي، لتصبح في المركز 83 في عام 2020، مقارنًة بالمركز  	
94 في 2019.
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المصدر: المصدر:برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - ديسمبر 2020المصدر:برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - ديسمبر 2020

 نقاط القوة األبرز لمصر في مؤشر المعرفة العالمي 2020

وفًقا للمؤشر؛ تركزت أبرز عوامل القوة لمصر فيما يلي:

احتاللها المركز الثاني عالمًيا في عدد الطالب الملتحقين بجامعات مصنفة عالمًيا. 	

احتاللها المركز 13 في االستقالل القضائي في 2020، مقارنًة بالمركز 29 في 2019. 	

احتاللها المركز 16 عالمًيا، في كل من: انخفاض نسبة األطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطالب الملتحقين  	
ببرامج التعليم المهني في المرحلة الثانوية.
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2020

المصدر: منظمة األونكتاد - يناير 2020

مصر األولى إفريقًيا في جذب االستثمار األجنبي المباشر في 2019

وأعلنــت  	  ،2020 يناير  في  المباشر"  األجنبي  االستثمار  "اتجاهات  السنوي  تقريرها  األونكتاد  منظمة  أصدرت 
إفريقًيا، وارتفاع معدل   2019 من خالله احتالل مصر المركز األول في جذب االستثمار األجنبي المباشر في 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لها بنسبة 5% مقارنة بعام 2018.

حافظت مصر على صدارتها في مقدمة الوجهات الجاذبة لالستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا بتدفقات  	
بلغت 8.5 مليارات دوالر في 2019.

كما أكدت زيادة ثقة المستثمرين في االقتصاد المصري؛ بسبب برنامج اإلصالح االقتصادي. 	

وتتمثل  القطاعات األكثر جذًبا لالستثمار داخل مصر في : الغاز، البترول، السياحة، التطوير العقاري، واالتصاالت. 	
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2020

مصر ضمن الدول التي تعزز دور االقتصاد الدائري

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

العالمي.

ضم التقرير 176 دولة، وقسمها إلى 3 مراحل تصف مستوى نمو اقتصادات الدول الدائرية بداية من مرحلة  	
البناء مروًرا بمرحلة النمو، وحتى المرحلة األخيرة التي ُسميت بمرحلة االنتقال لالقتصاد الدائري.

وجاءت مصر ضمن الدول الـ6 األكثر تعزيًزا لحالة النمو القتصاداتها الدائرية بأداء متوسط. 	

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

الُمعاد تدويرها.

المصدر:  سيركيل إيكونومي - يناير 2020
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المصدر: معهد بروكنجز - فبراير 2020

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

أعلن معهد بروكنجز عن تسجيل إفريقيا أعلى معدل في زيادة استخدام اإلنترنت خالل الـ 20 عاًما األخيرة  	
في 2020، الذي بدوره أسهم في زيادة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا بـنحو %2.

وقد وصل عدد مستخدمي اإلنترنت داخل إفريقيا 523 مليون شخص بزيادة تصل إلى 116 ضعًفا.  	

وألهمية التحول الرقمي داخل مصر، بلغت نسبة إسهام قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 3.1  % من  	
إجمالي الناتج المحلي المصري خالل عام 2019، كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 6% بحلول عام 2025.

ستساهم إتاحة اإلنترنت في زيادة معدل التوظيف بـ6.9 : 13.2 %، ألنه يسهل عملية الدخول للشركات وزيادة  	
الصادرات واإلنتاجية.
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المصدر: مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية - فبراير 2020

االقتصاد المصري يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية

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

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

انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاًما إلى 8.1 %.

من  	 بدعم   ،2021 في  و6 %   ،2020 في   % 5.8 إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  ارتفاع  المتوقع  ومن 
برامج اإلصالح االقتصادي.
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المصدر: مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية - فبراير 2020المصدر: مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية - فبراير 2020

 استمرار تأكيد دور مصر الريادي في دفع االقتصاد
اإلفريقي لألمام

أكدت مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية في تقريرها السنوي "آفاق االقتصاد اإلفريقي 2020"، نجاح منطقة  	
شمال إفريقيا في دفع االقتصاد اإلفريقي لألمام.

وأصبحت شمال إفريقيا ثاني أفضل المناطق أداًء بعد شرق إفريقيا، وذلك بفضل ما تحققه مصر من معدالت  	
نمو قوية في عام 2019 بعد نجاحها في تطبيق خطة اإلصالح االقتصادي وبدء اإلنتاج في حقل ُظهر.

كذلك ارتفع معدل نمو االقتصاد اإلفريقي ليصل إلى 5.6% في 2019 مقارنًة بنحو 5.3% في 2018. 	
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المصدر: مؤسسة ومضة ومؤتمر ستيب - فبراير 2020

 مصر تحتل المركز األول في تأسيس الشركات الناشئة

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

أشار التقرير إلى تركز غالبية الشركات الناشئة في المنطقة في اإلمارات ومصر، وذلك في قطاعات محددة،  	
وهي: التجارة اإللكترونية، والتكنولوجيا المالية، والصحة والتعليم، واألسواق اإللكترونية.

وشغل المؤسسون المصريون المركز األول من إجمالي عدد المؤسسين بنسبة 25.7 %، أغلبهم من حاملي  	
درجة البكالوريوس.
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المصدر: الشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية - أبريل 2020المصدر: مؤسسة ومضة ومؤتمر ستيب - فبراير 2020

 الصراعات والتهديدات البيئية من أهم مسببات الكوارث
الغذائية في 2019

	  ،"2019 في  الغذائية  الكوارث  "مسببات  عن  تقريرها  الغذائية  األزمات  لمكافحة  العالمية  الشبكة  أصدرت 
بعنوان    "التقرير العالمي لألزمات الغذائية 2020".

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

يوضح التقرير أسباب انعدام األمن الغذائي؛ والذي يعني القصور في معدالت التغذية المتمثلة في كمية  	
وجودة الغذاء الالزمة لمعدالت النمو الطبيعي لإنسان لممارسة أنشطة الحياة الطبيعية.

وقد أبرز التقرير أن حوالي 70: 90 % من الالجئين في مصر حصلوا على مستويات جيدة من الغذاء في 2019. 	
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المصدر: شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة - يونيو  2020

مصر قفزت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة 2020

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

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

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

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

تخفق في تحقيق أي هدف من األهداف الـ 17.
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المصدر:  األونكتاد - يونيو 2020المصدر: شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة - يونيو  2020

 مصر ما زالت تتصدر الدول اإلفريقية في جذب االستثمار
األجنبي المباشر

أصدرت منظمة "األونكتاد" تقرير "االستثمار العالمي 2020" في يونيو 2020، بهدف دعم صانعي السياسات  	
من خالل رصد االتجاهات المختلفة لالستثمار األجنبي المباشر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

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

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

االستهالكية  	 والسلع  االتصاالت  قطاعات  تليه  والغاز،  النفط  قطاع  في  رئيس  بشكل  االستثمارات  تتركز 
والعقارات.
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المصدر:  وكالة وي آر سوشيال - يوليو  2020

 مصر الـ16 عالمًيا في الوقت المستخدم في وسائل
التواصل االجتماعي

أصدرت وكالة "وي آر سوشيال" تقريًرا حول معدل استخدام المواطنين لوسائل التواصل االجتماعي في يوليو  	
.2020

بمتوسط  	 االجتماعي،  التواصل  لوسائل  المواطنين  استخدام  معدل  في  عالمًيا،   16 الـ  المركز  مصر  احتلت 
ساعتين و38 دقيقة لليوم الواحد.

وجاءت في المركز الـ 42 في نسبة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي إلى إجمالي عدد السكان.  	

أشار التقرير أيًضا إلى أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات هو أكبر مستفيد من جائحة كورونا عالمًيا،  	
بعد ارتفاع معدل الزيادة السنوية لمستخدمي اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.
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المصدر: شركة بريتش بتروليم البريطانية - أغسطس 2020المصدر:  وكالة وي آر سوشيال - يوليو  2020

إنتاج مصر من الطاقة يحقق أرقاًما قياسية في 2019

أصدرت شركة "بريتش بتروليم" البريطانية تقرير "المراجعة اإلحصائية للطاقة العالمية"، في أغسطس 2020. 	

أوضح التقرير أن مصر من الدول التي شهدت انخفاًضا ملحوًظا في استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2019. 	

تعمل مصر على تخفيض استهالكها من الطاقة غير المتجددة لصالح الطاقة المتجددة. 	

الطاقة  	 زيادة استهالك  8 % مقابل  المتجددة بنسبة  الطاقة غير  المحلي لمصادر  فقد انخفض االستهالك 
المتجددة بنسبة 82 % في 2019.

51



2020

المصدر: المركز األوروبي للتنافسية الرقمية  – سبتمبر  2020

 مصر الثالثة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
تصنيف التنافسية الرقمية العالمي

الرقمية ضمن تقرير بعنوان  	 التنافسية  2020 تصنيف  الرقمية في سبتمبر  للتنافسية  األوروبي  المركز  أصدر 
"الصاعد الرقمي".

يحسب التصنيف النقاط التي حصلت عليها 140 دولة، بإعطاء وزن نسبي متساو للمؤشرات الفرعية العشر  	
المكونة للمحورين الرئيسين.

ويحسب التصنيف ترتيب الدول من خالل مجموع مقادير التغير المطلقة في كل مؤشر فرعي للدولة بين  	
عامي 2017 و2019.

	  ،)2019-2017( الفترة  خالل  دولة،   13 بين  من  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  الـ3  المرتبة  مصر  احتلت 
وبمجموع  الرقمية"،  "الثقافة  محور  في  نقطة  و85  الرقمي"،  البيئي  "النظام  محور  في  نقطة   29 ُمسجلة 

نقاط 114 نقطة في تصنيف التنافسية الرقمية.
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المصدر: وكالة فيتش - سبتمبر 2020

 التأمين على الممتلكات هو األفضل أداًء في قطاع
التأمين في مصر

أشارت فيتش إلى هيمنة كل من نشاط التأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات على سوق التأمين  	
السياحة  في  الحاد  االنخفاض  ُيعوض  أجنبي  مال  رأس  تأمين  في  ونجاحها  مصر،  في  الحياة  غير  على 

والتدفقات األخرى.

وتوقعت فيتش أن ُتسهم التوسعات في قناة السويس في زيادة فرص النمو للشركات المحلية، ومن ثم  	
زيادة الطلب على تأمين الشركات.

2020، مع تعافي جميع قطاعات التأمين خالل  	 كما توقعت أن يتجنب االقتصاد المصري ركوًدا كبيًرا في 
الفترة )2024-2021(.

الفترة                                  	 خالل  المتوسط  في   % 12 إلى  الممتلكات  على  التأمين  قطاع  نمو  معدل  يصل  أن  المتوقع  ومن 
)2021-2024(، و5 % لقطاع التأمين على السيارات خالل الفترة نفسها.
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 مصر ضمن الدول األسرع نمًوا في »خدمات التعهيد«

المصدر: ABSL, Deloitte, JLL and Randstad Sourceright - سبتمبر 2020  

أوروبا،  	 في  التعهيد  "خدمات  لتقرير  وفًقا  التعهيد  خدمات  في  االستثمارية  الفرص  من  بالكثير  مصر  تتمتع 
وإفريقيا، والشرق األوسط"؛ لما تمتلكه من مميزات تنافسية من حيث مستوى التعليم الجيد، وتعدد اللغات 

األجنبية المنتشرة بين الشباب، والتكلفة المنخفضة نسبًيا للعمالة. 

الثاني بين أفضل الدول أداًء من حيث عدد األفراد المرشحين للعمل في خدمات  	 وجاءت مصر في المركز 
التعهيد متعددة اللغات.

ويتوقع أن يصل عدد العاملين في قطاعات خدمات التعهيد بمختلف تخصصاتها في مصر إلى 223 ألف  	
عامل بحلول عام 2022.

وتقدم شركات تعهيد الخدمات فرًصا استثمارية كبيرة لألسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. 	
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المصدر: المصدر:  هيئة األمم المتحدة لشؤون المرأة - سبتمبر 2020المصدر: ABSL, Deloitte, JLL and Randstad Sourceright - سبتمبر 2020  

 مصر ضمن أكثر الدول مساندة للمرأة خالل أزمة كورونا

االجتماعي ضد كورونا"  	 للنوع  العالمية  "متتبع االستجابة  تقرير  المرأة  المتحدة لشؤون  أصدرت هيئة األمم 
في سبتمبر 2020.

يعتمد التقرير على تتبع الجهود الحكومية المبذولة في دول شمال إفريقيا وغرب آسيا، واإلجراءات المتخذة  	
من أجل ضمان تبني منظور النوع االجتماعي في  خطط الدول لمواجهة فيروس كورونا.

وتنقسم تلك اإلجراءات إلى إجراءات لتحقيق األمن االقتصادي للمرأة، وإجراءات لتوفير الرعاية الصحية لها  	
دون مقابل، وأخرى للحد من العنف ضد المرأة.

أوضح التقرير أن 55 % من اإلجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة كورونا كانت لصالح النساء. 	

مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات لدعم ومساندة المرأة بشكل عام خالل جائحة كورونا، بنحو 21  	
إجراء من أصل 38 إجراء اتخذ في دول كل من شمال إفريقيا وغرب آسيا.
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 مصر تشهد تحسًنا في معدالت التجارة في الخدمات

وفًقا لتقرير األونكتاد 2020 )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(، سجلت مصر ارتفاًعا في حجم صادراتها  	
مــن الخدمــات بنحــو 6.3 % ليصل حجم صادراتها إلى نحــو 25 مليار دوالر في عــام 2019 مقارنة بالعام 

السابق عليه.

المنتظمة -الذي يصدر  	 البحرية  المالحة  الربط بخطوط  إفريقّيًا في مؤشر  األولى  المرتبة  وقد احتلت مصر 
عن )األونكتاد( بشكل ربع سنوي- بجانب أدائها المتميز من حيث صادرات الخدمات من بين الدول اإلفريقية، 

يليها كل من المغرب وجنوب إفريقيا.

المصدر: األونكتاد - ديسمبر 2020
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 مصر تستثمر في مشروعات االقتصاد األخضر 
لتحقيق نمو مستدام 

المصدر:  بنك االستثمار األوروبي - ديسمبر 2020 

أكد بنك االستثمار األوروبي أن مصر اهتمت في اآلونة األخيرة بالمشروعات التنموية التي تهدف إلى الحفاظ  	
على معدالت نمو مستدامة مع األخذ في االعتبار المعايير البيئية التي وضعتها مصر لنفسها لتسريع عملية 

التحول إلى االقتصاد األخضر. 

في  	 المصري  اإلنسان  تضع  مشروعات  تجاه  األجنبية  األموال  رؤوس  جذب   2018 عام  منذ  مصر  استهدفت 
أولويات خطط التنمية، مثل: مشروعات الطاقة النظيفة، والري، والمياه، وخفض التلوث. 

التنمية لمصر: بنك االستثمار األوروبي، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الغذاء  	 ومن أهم شركاء 
بهدف  المعنية؛  والجهات  المؤسسات  تلك  بين  الوسيط  بدور  الدولي  التعاون  وزارة  وتقوم  هذا،  العالمي. 

تطبيق التوجه نحو آليات تستهدف نمو الفرد المصري باألساس.
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المصدر:  اإليكونومست - يناير 2020  

 اإليكونومست تتوقع ارتفاًعا طفيًفا في معدل نمو
االقتصاد العالمي

تتوقع "اإليكونومست" ارتفاع نمو الناتج اإلجمالي العالمي ليسجل 2.4% بدًلا من 2.2% في 2019. 	

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

بين %5:%10.

70% من الزيادة المتوقعة في معدل النمو العالمي في 2020، ُيتوقع أن تأتي من الدول ذات النمو االقتصادي  	
المنخفض.
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2020

المصدر: المصدر:  اإليكونومست - يناير 2020  

مصر من الدول الرائدة فى مجال الطاقة الشمسية فى المنطقة

المصدر: جمعية الشرق األوسط لصناعات الطاقة الشمسية MESIA - يناير 2020

2020"، في يناير  	 أصدرت جمعية الشرق األوسط لصناعات الطاقة الشمسية تقرير " توقعات الطاقة الشمسية 
.2020

أوضح التقرير أن مصر من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة الشمسية في منطقة الشرق األوسط وشمال  	
إفريقيا، يرجع ذلك إلى جهودها في ذلك المجال؛ حيث يتم حالًيا تجهيز جميع المباني اإلدارية في العاصمة 

اإلدارية الجديدة  بأسطح شمسية.

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

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

المصدر: رينيسانس كابيتال  - يناير  2020

مصر والمغرب يتصدران نمو القطاع الصناعي في شمال إفريقيا

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

إذ تتوقع "رينسانس كابيتال" إسهام اإلصالحات االقتصادية في مصر والمغرب في تخفيف التحديات التي  	
تواجهها المنطقة.

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

مجال  	 في  األجنبي  االستثمار  جذب  عوامل  أهم  ضمن  األجور  مستوى  وانخفاض  الجغرافي،  الموقع  جاء 
التصنيع إلى مصر.
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2020

المصدر: معهد بروكينجز - فبراير 2020المصدر: رينيسانس كابيتال  - يناير  2020

 بروكينجز تتوقع طفرة اقتصادية في إفريقيا بعد
تفعيل اتفاقية التجارة الحرة

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

البينية في إفريقيا لتصبح متقاربة مع باقي التجارب الدولية.

وُيتوقع حدوث اتحاد جمركي على مستوى القارة القتصاد إقليمي قد تصل قيمته لـ 2.3 مليار دوالر، وسيرتفع  	
حجم السوق ليصل إلى 3 تريليونات دوالر بدًلا من 2.1 تريليون دوالر في الوقت الحالي، كما سترتفع السعة 

التوظيفية بنحو  1.2 %، والناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا سيرتفع بنسبة 1.3 %.

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

المصدر: وكالة فيتش - مارس  2020

 مصر تقود إنتاج الكهرباء في الشرق األوسط خالل
السنوات  الـ 9 المقبلة

توقعت وكالة "فيتش" في تقريرها الصادر في مارس 2020 أن تقود مصر إنتاج الكهرباء في الشرق األوسط  	
خالل السنوات الـ9 القادمة، وتحولها إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.

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

وُيتوقع أن تظل مصر ضمن أكبر 3 دول في مجال إنتاج الطاقة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 	

مدار  	 على  المنطقة  في  نمًوا  الكهرومائية  غير  المتجددة  الطاقة  أسواق  أسرع  من  مصر  تكون  أن  وتوقع 
السنوات الـ10 المقبلة.

وكذلك توقع تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة بتوقيع اتفاقيات دولية للربط الكهربائي. 	
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2020

المصدر: وكالة فيتش - مايو  2020 المصدر: وكالة فيتش - مارس  2020

مصر تحافظ على معدالت نمو إيجابية خالل أزمة كورونا

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

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

بنسبة 3.6 % في 2021/2020.
إلى  	 أدت  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  المتبعة  االحترازية  اإلجراءات  أن  من  الرغم  على  أنه  التقرير  أوضح 

في  مصر  ستستمر  االستهالك،  ومعدالت  بالخارج  المصريين  تحويالت  وانخفاض  السياحة  عائدات  توقف 
تحقيق معدالت نمو إيجابية بخالف دول المنطقة بسبب حزمة اإلجراءات االقتصادية المتبعة، مثل: تقديم 

منح نقدية شهرية للمتضررين، وخفض أسعار الفائدة.
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2020

المصدر: "كوليرز إنترناشونال" - مايو  2020

 توقعات بارتفاع معدالت اإلشغال بالفنادق في 2021

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

من الفيروس.

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

توقعت "كوليرز إنترناشونال" كذلك أن تصل معدالت اإلشغال بالفنادق في القاهرة إلى 65 % في عام 2021. 	
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2020

    المصدر: تقرير اآلفاق االقتصادية اإلقليمية في مناطق البنك األوروبي لإنشاء والتعمير - مايو 2020المصدر: "كوليرز إنترناشونال" - مايو  2020

توقعات بانتعاش االقتصاد المصري في 2021 رغم كورونا

والذي  	  ،2020 مايو  في  اإلقليمية"  االقتصادية  "اآلفاق  بعنوان  تقريًرا  والتعمير  لإنشاء  األوروبي  البنك  أصدر 
تضمن توقعات نمو إيجابية لمنطقة شرق وجنوب المتوسط في 2021، رغم تداعيات كورونا السلبية.

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

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

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

كما أكد استمراريتها في تحقيق نمو مستدام في قطاع البناء والتشييد، فضًلا عن الطفرة في قطاع االتصاالت. 	
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2020

   المصدر: البنك الدولي - يونيو  2020

توقعات متفائلة لالقتصاد المصري رغم تداعيات كورونا

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

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

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

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

المصدر: أبيكورب - يونيو 2020

مصر ضمن الدول األكثر استثماًرا في الطاقة بالشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

استثمارات  	 بمستقبل  الخاص  السنوي  تقريرها  البترولية(  لالستثمارات  العربية  )الشركة  أبيكورب  أصدرت 
الطاقة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2020-2024، والذي جاءت مصر فيه ضمن الدول األكثر استثماًرا 

في الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ويتوقع التقرير أنه سيصل حجم االستثمارات المخططة في الطاقة لنحو 65 مليار دوالر كقيمة متوقعة  	
في مصر، مقارنة بنحو 50 مليار دوالر في توقعات تقرير السنة السابقة.
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2020

المصدر:  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، منظمة الغذاء العالمية - يوليو  2020  

مصر ستشهد زيادة في إنتاجيتها الزراعية خالل 
السنوات الـ 9 المقبلة

في نظرة مستقبلية لإنتاج الزراعي المصري، أكد تقرير "آفاق الزراعة 2020-2029" الصادر عن منظمة التعاون  	
االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة – الفاو - أن اإلنتاج الزراعي في مصر سيشهد نمًوا ملحوًظا .

6.9 ميجاطن، وهو ما سيسهم في تراجع واردات مصر من السكر  	 إنتاج بنجر السكر بواقع  حيث سيرتفع 
خالل السنوات المقبلة، كما سيشهد اإلنتاج الحيواني نمًوا كبيًرا خالل السنوات الـ9 القادمة.

وفًقا للتقرير؛ مصر من أكثر الدول مساهمًة في إجمالي اإلنتاج الزراعي للمنطقة، ومن المتوقع زيادة حجم  	
اإلنتاج الغذائي نتيجة اهتمام الدولة بزيادة االستثمارات في مشروعات االستزراع السمكي. 
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2020

المصدر: فيتش سوليوشنز - أغسطس 2020  المصدر:  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، منظمة الغذاء العالمية - يوليو  2020  

توقعات باالستقرار االقتصادي لمصر في المدى المتوسط

أكدت "فيتش" في تقريرها حول المخاطر في مصر في الربع الرابع من 2020، استمرار نمو االقتصاد المصري . 	

ساعد برنامج اإلصالح االقتصادي على جعل مصر واحدة من أهم األسواق الناشئة الرئيسة في العالم. 	

و2.6 % في عام  	  ،2021 لعام   % 3 بـ  مقارنة  معدل النمو المتوقع لالقتصاد المصري في عام 2022   % 5.3
.2020

5.9 % متوسط معدل التضخم المتوقع في مصر على أساس سنوي في 2020. 	
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2020

المصدر:  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية - سبتمبر 2020  

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يرفع توقعاته لالقتصاد 
المصري في 2020

البنك  	 مناطق  في  اإلقليمية  االقتصادية  "اآلفاق  بعنوان:  تقريًرا  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  أصدر 
األوروبي" في سبتمبر 2020.

ا -  بين دول مناطق البنك األوروبي في  	 – إيجابًيّ ا  أكد التقرير استمرار كون مصر الوحيدة التي ستشهد نمًوّ
.2020

رفع البنك توقعاته لنمو االقتصاد المصري لعام 2020 ليصبح 2 %، مقارنًة بـ 0.5 % في توقعات مايو 2020،  	
ومتوقع أن يصل معدل النمو في 2021 إلى نحو 5 %،  مدفوًعا بنمو قطاعي البناء والتشييد واالتصاالت.
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2020

المصدر: فيتش - أكتوبر 2020المصدر:  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية - سبتمبر 2020  

فيتش تتوقع زيادة الصادرات الدوائية المصرية حتى 2024

وإفريقيا،  	 األوسط  الشرق  في  الصحية  والرعاية  الدوائية  الصناعات  عن  الخاص  تقريرها  "فيتش"  أصدرت   
وتوقعت فيه نمو الصادرات الدوائية المصرية بإجمالي معدل نمو 5.2 % بحلول عام 2024.

أشار التقرير إلى فرص مصر  في التحول لتصبح نقطة تجارة مهمة للدواء في الشرق األوسط؛ لما يمتلكه  	
قطاع الصناعات الدوائية من مؤهالت فضًلا عن مساندة الحكومة لهذا القطاع.

لتسجل         	 إلى 4.9 %  عام 2024  بحلول  المصرية  الدوائية  الواردات  نمو  معدل  يصل  أن  التقرير  توقع  كما 
3.5 مليارات دوالر.

الدوائية  	 المستوردللمنتجات  الدول  أهم  من  واألردن  والعراق،  والسودان،  والسعودية،  اليمن،  من  كل  ويعد 
المصرية.
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2020

المصدر: وحدة أبحاث اإليكونومست - أكتوبر 2020  

اإليكونومست تطرح توقعات إيجابية لالقتصاد المصري

المتفائلة  	 توقعاتها  خالله  طرحت   ،2020 أكتوبر  في  مصر،  عن  تقريًرا  اإليكونومست  أبحاث  وحدة  أصدرت 
لالقتصاد المصري.

مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع للناتج المحلي اإلجمالي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 2020. 	

عام 2021 سيكون بداية التعافي لقطاعات السياحة والتصدير والخدمات. 	

3.8 % معدل النمو المتوقع لالقتصاد المصري في 2020 ومتوقع أن يصل إلى 5.7 % في 2024.  	
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2020

المصدر: وكالة فيتش - أكتوبر 2020المصدر: وحدة أبحاث اإليكونومست - أكتوبر 2020  

 فيتش تتوقع زيادة نمو قطاع التعدين المصري
على مدار 9 سنوات

التعدين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والذي أكدت فيه  	 أصدرت وكالة "فيتش" تقريرها حول قطاع 
نمو قطاع التعدين في مصر بصفة عامة وصناعة الذهب بصفة خاصة خالل الفترة )2029-2020(.

الحكومة  	 ودعوة  اإلنتاج،  لزيادة  المنتجين  اتجاه  إلى  القطاع  تجاه  المتفائلة  توقعاتها  الوكالة  وأرجعت 
المستثمرين األجانب للدخول إلى السوق المحلية.

بجانب  	 والفحم  والكاولين،  الحديد،  وخام  كالفوسفات،  المعدنية  الثروات  من  للعديد  موطًنا  مصر  وُتَعدُّ 
مخزون كبير من النحاس واليورانيوم.

وتعد شركة "سنتامين" - المسجلة في بورصة لندن - تجربة ناجحة لالستثمار األجنبي في قطاع التعدين  	
المصري؛ ومثال لألهمية الكبرى التي توليها الحكومة لتعزيز وتنمية الشراكات األجنبية في قطاع التعدين.
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2020

   المصدر: فيتش - نوفمبر 2020

 توقعات بزيادة معدالت توليد الطاقة الكهربائية
حتى عام 2024

أكدت "فيتش" في تقريري  حالة الطاقة المتجددة في مصر - الربع األول 2021، وحالة الطاقة - الربع األول  	
2021 أن مشروعات توليد الطاقة النظيفة من مصادر غير كهرومائية جذبت استثمارات أجنبية ضخمة، والتي 

من المتوقع أن تسهم في زيادة مصادر الطاقة النظيفة بنحو 17.8 تيرواط/الساعة بحلول عام 2024. 

عام  	 حتى  كبير  بشكل  الكهرباء  لتوليد  رئيس  كمصدر  الطبيعي  الغاز  على  االعتماد  استمرار  المتوقع  ومن 
2029؛ وذلك النخفاض التكلفة، وزيادة المعروض نتيجة االكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط.

هذا إلى جانب زيادة المشروعات الُمتعلقة بتصدير الفائض للدول المجاورة، والتي ستساعد مصر على التحول  	
إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.
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2020

   المصدر: فيتش - نوفمبر 2020

تأكيد جديد على إيجابية واستقرار االقتصاد المصري

فيه  	 أكدت  والذي   ،2020 نوفمبر  في   "2021 األول  الربع   - مصر  في  "المخاطر  تقرير  "فيتش"  وكالة  أصدرت 
استمرار نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر واستقراره رغم المخاوف العالمية واإلجراءات االحترازية ضد كورونا.

تتوقع "فيتش" تحقيق االقتصاد المصري نمًوا بمعدل 3.2 % في 2021/2020، و5.6 % في 2022/2021. 	

وتتوقع أيًضا وصول قيمة الجنيه المصري إلى 15.75 مقابل الدوالر الواحد بنهاية 2020. 	
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2020

المصدر: فيتش سولوشنز - نوفمبر 2020  

توقعات بتعافي معدالت اإلنفاق واالستهالك في مصر 
بعد أزمة فيروس كورونا 

تتوقع وكالة فيتش - في تقريرها عن االستهالك والتجزئة في مصر – تعافي معدالت االستهالك في مصر  	
خالل عام 2021 بعد انخفاض ملحوظ جراء تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث تتوقع "فيتش" وصول معدالت نمو إنفاق األسر المصرية في 2021 إلى 1.6 %، بعد أن سجلت 1.4 % في  	
ن معدالت التوظيف. 2020؛ مدفوعة بتحسُّ
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2020

المصدر: بنك "إتش إس بي سي" - ديسمبر 2020المصدر: فيتش سولوشنز - نوفمبر 2020  

 تفاؤل الشركات المصرية تجاه معدالت نمو االستثمار
المصري خالل العامين القادمين

2020، والذي يعتمد على نتائج مسح تم  	 أصدر بنك "إتش إس بي سي" تقرير مستكشف األعمال في مصر 
إجراؤه على 209 شركات في مصر خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، لقياس توقعاتهم لمستقبل األعمال 

والتجارة الدولية.

اإلنتاج  	 زيادة  وهي:  للنمو،  محركات   3 على  واالعتماد  االبتكار،  تعزيز  إلى  النمو  استمرارية  الشركات  أرجعت 
بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب االستثمار والتمويل.

إلى  	 أو  كورونا،  فيروس  انتشار  قبل  كانت  التي  األرباح  مستويات  إلى  العودة  الشركات  من   % 83 نحو  تتوقع 
مستويات أعلى بنهاية 2022.

وهو معدل أعلى من متوسط المعدل  	 في 2021،  استثماراتها  زيادة  المصرية  الشركات  من  تعتزم 87 % 
العالمي للزيادة المتوقعة في االستثمارات  )67 %(، و)83 %( في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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قالوا عن مصر



المصدر:

2020
قالوا...

ــر "مــنــهــًجــا  ــص ــذت م ــخـ اتـ
ــد مــن  ــح ــل ــا" ل ــًيـ ــاقـ ــبـ ــتـ اسـ
ألزمة  االقتصادية  التداعيات 
"كوفيد-19"، واالحتفـــــــاظ 
بفضل  حققتها  التي  االقتصادية  بالمكتسبات 
مصر  اعتمدته  الذي  االقتصادي،  اإلصالح  برنامج 
في  كبيرة  مساهمة  له  وكان   ،2016 عام  منذ 
السريعة  واالستجابة  اقتصادها،  صالبة  تعزيز 

والشاملة للجائحة. 

““
صندوق النقد الدولي 

يوليو 2020

““
يوليو 2020

منطقة  اقتصادات  جميع  تنكمش  ســوف 
نتيجة   2020 عــام  خــالل  األوســـط  ــرق  ــش ال

لتداعيات جائحة كوفيد-19 باستثناء مصر.

وحدة أبحاث اإليكونومست االقتصادية

““

يوليو  2020

في  والنادر  المضيء  النموذج  ستكون  مصر 
فهي  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  إقليم 
سنوي  نمو  معدل  سُتحقق  التي  الوحيدة 

موجب )2.6 %(.

مؤسسة فيتش

““

يوليو  2020

من  ألكثر  إقليمية  مصرفية  قوة  مصر  تعد 
قرن وستلعب دوًرا حيوًيا في توسيع التجارة 
الوباء،  من  القارة  تعافي  مع  إفريقيا  داخل 
القارية  الحرة  التجارة  منطقة  ثمار  لتجني 

اإلفريقية.

أفريكيسم بنك
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المصدر:

2020

المصدر:

يعكـــــــس التصنيــــــــــــف 
مرونتها  لمصـــر  االئتمانـــي 
صدمـــات  مواجهـــة  فـــي 
ممـــا  الخارجـــي،  التمويـــل 
كان ســـبًبا فـــي اإلبقـــاء علـــى تقييمهـــا عند 
ممـــا  مســـتقرة،  مســـتقبلية  نظـــرة  B2مـــع 
المســـار الصحيح ويؤهلها لرفع  يضعها على 
تصنيفهـــا االئتمانـــي شـــرط تحســـن قدرتها 
الديـــون وتقليـــل االحتياجـــات  علـــى تحمـــل 

التمويليـــة.

““

وكالة موديز

سبتمبر 2020

““
أغسطس  2020

مصر ســـتحقق نمًوا إيجابًيا 
بنحو 3 % فـــي 2020/ 2021، مما يجعلها من 
األســـواق الناشـــئة القليلة الرئيسة في العالم 
الصيـــن  مثـــل:  االنكمـــاش  ســـتتجنب  التـــي 

. م فيتنا و

مؤسسة فيتش

““
أغسطس  2020

من  مصر  اتخذته  مــا  إن 
مالية  وسياسات  إجــراءات 
يجعلها  واقــتــصــاديــة 
للترحيب  اآلن  جـــاهـــزة 
بالسائحين مرة أخرى في مواقعها العديدة 
األفراد  سالمة  وضع  مع  لالهتمام،  المثيرة 
ورفاهيتهم في المقام األول. كما تعد مصر 
واحدة من الدول المستفيدة من دعم البنك 
ومنظمة  والتنمية  اإلعمار  إلعــادة  ــي  األوروب

السياحة العالمية لتعافي نشاط السياحة.
منظمة السياحة العالمية

روسيا ““ شركاء  أهم  أحد  مصر 
المنطقة؛  فـــي  الــرئــيــســيــن 
قوًيا  قطاًعا  تمتلك  إنها  حيث 
لألدوية؛ مما يجعلها في وضع 
قوي لتصبح مركًزا مهًما إلمداد إفريقيا باللقاحات 
قدرة  بتقييم  حالًيا  ونقوم  كورونا،  فيروس  ضد 
المشترك  لإنتاج  المصري؛  المحلي  األدوية  قطاع 
عالمة  سيشكل  ــذي  وال  ،)5  - )سبوتنيك  للقاح 
أودى  الذي  الفيروس  البشر من  فارقة في حماية 

بحياة مئات الماليين حول العالم.

صندوق االستثمار المباشر الروسي

سبتمبر 2020
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المصدر:

2020
قالوا...

كليفرلي"  "جيمس  أشــاد 
البريطاني  ــة  ــدول ال ــر  وزيـ
ــط  لــشــؤون الــشــرق األوس
بنجاح  إفــريــقــيــا  ــال  ــم وش
خضراء  سيادية  سندات  أول  إصدار  في  مصر 
بالشرق األوسط في بورصة لندن، واصًفا إياها 
المتحدة  المملكة  بين  التاريخية  باللحظة 

والشرق األوسط.

““
بورصة لندن

أكتوبر  2020

وصف البنــك الدولي مصر 
فــي  المضيئــة  بالـــنقطة 
ســجلت  بعدمــا  إفريقيــا 
تدفقات االستثمار األجنبي 
المباشــر إليها العــام الماضي ارتفاًعا بنســبة 
11 % لتصــل إلى 9 مليــارات دوالر؛ ويرجع ذلك 
إلى اإلصالحات االقتصادية التي تنفذها مصر، 
والتي أدت إلى استقرار االقتصاد الكلي، وتعزيز 

ثقة المستثمرين.

““
البنك الدولي

أكتوبر  2020

ُة األسواق الناشئة"؛  "مصر ُدرَّ
ُيصنَّف  اقتصادها  إن  حيث 
ضمن قلة من االقتصادات 
الناشئة التي تحقق معدل 
بسبب  قدراتها  من  أقل  كان  وإن  إيجابًيا،  نمو 

““جائحة كوفيد - 19.

البنك األلماني- دويتشه بنك

أكتوبر 2020

التطور  إن قدرة مصر على 
التغيرات  مــواجــهــة  ــي  ف
ــدى  ــى م ــل الــمــســتــمــرة ع
ُيــمــكــن  ــن  ــي ــن ــس ال آالف 
التنمية  لدعم  استجابتها  في  بوضوح  رؤيتها 
من  الرغم  على  األعمال،  ونمو  المستدامة 

حالة عدم اليقين الناجمة عن كوفيد - 19.

““

بنك إتش إس بي سي

نوفمبر  2020
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المصدر:

2020

““المصدر:

نوفمبر  2020

تجنيها  التي  المكاسب  إن 
ــالح  اإلص برنامج  مــن  مصر 
فائًضا  وتحقيقها  المالي، 
العامة  الموازنة  في  أولًيا 
االقتصاد  أداء  يشهد  أن  يــرجــحــان  لــلــدولــة، 

المصري تحسًنا على المدى القريب.

بنك رينسانس كابيتال

““

نوفمبر  2020

وكالة فيتش سولوشنز

الطبية  ــزة  ــه األج ــوق  س
األسواق  ضمن  مصر  في 
منطقة  في  جذًبا  األكثر 
لكبر  نتيجة  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
اإلصــالح  وجهود  المحلية،  السوق  حجم 
معدل  سيصل  حيث  مصر،  في  االقتصادي 
في  الطبية  األجهزة  لسوق  اإلجمالي  النمو 

مصر بحلول 2024 إلى 8.7 %.

بين  الفجوة  سد  محفز 
الجنسين في مصر ساعد 
للعمل  النساء  إعداد  في 
بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، 
وتدعيم المرأة في تولي المناصب القيادية، 
وزيادة  واالستثمار،  األجور  في  الفجوة  وسد 

مشاركتهن في القوى العاملة.

““
المنتدى االقتصادي العالمي

نوفمبر  2020

إن تحقيق مصر تقدًما كبيًرا 
األعمال  بيئة  تحسين  في 
بشكل مستمر، أسهم في 
قطاع  في  االستثمار  جذب 
الطاقة، وقد نما هذا القطاع ليصبح واحًدا من 
األوسط  الشرق  منطقة  في  القطاعات  أكبر 

وشمال إفريقيا.

““
وكالة فيتش سولوشنز

نوفمبر  2020
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المصدر:

2020

    المصدر: ابيكورب، يونيو  2020  

 مصر ضمن الدول األكثر استثمارا في الطاقة بالشرق األوسط
وشمال إفريقيا

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

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

المستجد.

أوضح التقرير أن مصر ضمن الدول األكثر استثماًرا في قطاع الطاقة بجانب كل من السعودية واإلمارات والعراق	 

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

المصادر
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المصدر:

2020

المصدر:
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