




الت عدة، ومنذ ذلك الحين،  شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري - منذ نشأته عام 1985 - تحوُّ
اء، وتعزيز  ًزا في مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّ يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون األكثر تميُّ

قنوات التواصل مع المواطن المصري.

ويسعى المركز باستمرار ألن يكون أحد أفضل مؤسسات الفكر )Think Tank( على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. وقد واكب 
 Think Tanks and( ذلك اعتراف إقليمي ودولي بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، كان آخره نتائج "برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية

Civil Societies Program, TTCSP( بجامعة بنسلفانيا األمريكية" التي تم اإلعالن عنها في فبراير 2021؛ حيث تم اختيار المركز:

ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم استجابًة لجائحة "كوفيد- 19" لعام 2020. 	

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. 	

عن المركز





نفخـــر اليـــوم بـــإرادة شـــعب مصـــر العظيـــم وبمـــا حققـــه مـــن إنجـــازات كانـــت علـــى قـــدر مـــا تعرضنـــا لـــه 

ـــة  ـــة الدولي ـــتحقاق الثق ـــن اس ـــدد ع ـــا، ونج ـــم لبلدن ـــرة العال ـــك نظ ـــر بذل ـــات، لتتغي ـــات وأزم ـــن صعوب م

ـــد مـــن الجهـــود واإلنجـــازات.  ـــا نحـــو مزي ـــا دفعـــة متفائلـــة للمضـــي قدًم ـــا، مـــا يعطين فـــي إمكاناتن

رئيس الجمهورية
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إيجابي  نمو  معدل  وتحقيق  بثبات  الوقوف  مصر  استطاعت  لقد 
في ظل أزمة جائحة كورونا، وما صاحبها من تداعيات سلبية على 
من  المزيد  ضخ  على  حرصت  كما  ا،  عالميًّ االقتصادية  المؤشرات 
التحتية  البنية  مجال  في  العام  اإلنفاق  وزيادة  العامة،  االستثمارات 
خالل  المبذول  الكبير  الجهد  عن  فضاًل  والبناء،  والتشييد  واالتصاالت 
كبيرة  نوعية  نقلة  عن  أسفر  الذي  الكهرباء  قطاع  في  األخيرة  السنوات 
وتحقيق وفر هائل من آالف الميجاوات، وهو ما أسهم في إحداث الطفرة 

العمرانية والتنموية بوجه عام.

مصطفى مدبوليمصطفى مدبولي
رئيــــس مجلـــــس الـــوزراءرئيــــس مجلـــــس الـــوزراء
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الريادي على مستوى العالم، وتقوم الحكومة تحت قيادة السيد الرئيس الثقافية، ودورها  تعمل مصر جاهدًة على تحسين وضعها االقتصادي، ومكانتها 
عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بالعمل مًعا مع جميع المؤسسات المحلية والمجتمع المدني لتحسين جودة حياة المواطن المصري؛ 
مما انعكس على تطورات شهدها أداء مصر على مختلف األصعدة. وتهتم جميع المؤسسات والهيئات التي تصبو لمستقبل أفضل، بالمؤشرات الكمية 
والكيفية التي تصدرها الجهات المتخصصة في مختلف المجاالت، وعليه يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإصدار تقرير “مصر في 
أجنبية موثوق في  التي يتم إصدارها من قبل جهات وهيئات  التقارير، والمؤشرات، وقوائم األفضلية  بتتبع أهم  2019، والذي يقوم  العالم” منذ عام  عيون 

منهجيتها العلمية وسمعتها الجيدة، ومن ثم يمكن االعتماد عليها في عمليات التقييم والمتابعة وإبراز جوانب القوة ومواطن الضعف.

المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  تجاه  الناجحة  المصرية  الخطوات  تطور  تبرز  التي  والتقارير  المؤشرات  اختيار  على  التقرير  منهجية  تعتمد   2019 عام  ومنذ 
وخطة مصر 2030، وخطط الحكومة السنوية ومتوسطة المدى، وفي هذا يعتمد التقرير على تقسيم جديد مستوحى من أهداف التنمية المستدامة وبرنامج 
الحكومة المصرية، ومن ثم يحتوي التقرير على 5 أقسام كالتالي، أواًل: اقتصاد تنافسي ومتنوع، والذي يحتوي على أهم ما تناولته التقارير والمؤشرات الدولية 
عن تعافي االقتصاد، وبيئة األعمال، والتنمية الصناعية، والسياحة والسفر، وثانًيا: المعرفة والتطور التكنولوجي، والذي يتناول تطور أداء مصر في مؤشرات 
اإلبداع واالبتكار، والشمول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والقسم الثالث: األمن البيئي، أما في القسم الرابع: العدالة االجتماعية، والذي يتطرق لجودة الحياة، 
وتمكين المرأة والطفل، وأخيًرا القسم الخامس الذي يتطرق للريادة المصرية في مجموعة من المؤشرات المتنوعة، والتي تهتم بعودة مصر كدولة رائدة 

ا على العالم. على المستوى العالمي وتأثيرها ثقافيًّ

وبذلك يبرز تقرير “مصر في عيون العالم 2021” التطور الذي تشهده مصر من منظور دولي بحت، معتمًدا على مصادر وشخصيات دولية بارزة، بما يؤكد 
جدية جهود الدولة المبذولة تجاه تحقيق التقدم واالرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والذي يمثل محور عملية التنمية الشاملة.
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أواًل:
اقتصــاد 
تنافسي 
ومتنــوع



اقتصاد تنافسي ومتنوع...

جاء عام 2021 ليؤكد قوة ومتانة االقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات؛ وذلك في ظل األزمات التي حاصرت االقتصاد العالمي في 
جميع القطاعات، منعكسًة بذلك على كل المؤشرات االقتصادية وبشهادة المؤسسات االقتصادية اإلقليمية منها والدولية.

وانطالًقا من إيماننا كمركز فكر الحكومة المصرية، نستعرض التطور الحادث في وضع مصر في عدد كبير من المؤشرات االقتصادية 	 
في قسم خاص تحت عنوان “اقتصاد تنافسي ومتنوع”، والذي يطرح الدالئل على تقدم مصر في مؤشرات تعكس ثقة المجتمع الدولي 
في مرونة االقتصاد المصري من بينها معدالت النمو المتوقعة والثقة في بيئة األعمال في مصر وتطور قطاعات كالنقل والصناعة 

والسياحة واللوجستيات.

وقد واصلت مصر خالل 2021 مسيرتها نحو التعافي االقتصادي؛ حيث حققت معدل نمو تجاوز 3 % خالل 2020 مع توقعات بأن يتجاوز 	 
5 % في 2022، كما جاءت وفًقا لمجلة فوربس الشرق األوسط ضمن أكبر خمسة اقتصادات عربية في 2021.

واستطاعت مصر -على الرغم من جائحة كورونا- المحافظة على صدارتها للدول اإلفريقية في جذب االستثمارات األجنبية خالل 2020، 	 
ويأتي ذلك في ظل توقعات وكالة فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري واالرتفاع في تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل عام 

.2021

وواصلت مصر خطتها لتطوير بنيتها التحتية من الطرق إلى السكك الحديدية مع العمل على التحول إلى مركز لوجستي عالمي، وذلك 	 
بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية مثل شركة سيمنز.

وعادت مصر لريادتها في قطاع الصناعة؛ حيث أصبحت أكبر منتج للصلب في إفريقيا، وأكبر منتج للنفط الخام خارج منظمة أوبك في 	 
إفريقيا، وكذلك زادت توقعات المؤسسات الدولية بتعافي قطاع السياحة خالل السنوات القادمة.

15



قالوا ...

ســـاعد التدخل الحكومي السريع في 
االقتصادية  التداعيـــات  من  التخفيف 
لكورونـــا في مصر، وجعـــل االقتصاد 

بمرونة. يتخطاها 

المصدر: المفوضية األوروبية،
مايو 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

16
 تعـــافي
االقتصاد

توقعات بعودة االقتصاد المصري لمعدالت نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022

المصدر: البنك اإلفريقي للتنمية - مارس 2021



قطاعا الطاقة والبناء 
سيظالن هما المحرك 

األساسي لالقتصاد في 
الفترة القصيرة القادمة.

قطاعات السياحة، والتصدير 
والخدمات األخرى ستتعافى خالل 

الفترة القادمة.

المصدر: اإليكونومست، يونيو 2021

مصــــر
في معلومة

مصر في عيون العالم 2021

17
 تعـــافي
االقتصاد

زيادة متوقعة في معدالت نمو االقتصاد المصري بحلول 2024

المصدر: اإليكونومست، ديسمبر 2021



 إشــادات دوليــة بتعافــي 
االقتصــاد المصــري

 قم بمسح  الكود
لمشاهدة

الفيديو

المصدر: البنك الوطني الكويتي 
NBK، سبتمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 تعـــافي
االقتصاد

المصدر:فيتش سولوشنز- يوليو 2021

مصر نقطة مضيئة في اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



اإلصـــالح  برنامـــج  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
باإلصالحـــات  المعنيـــة  االقتصـــادي، 
الحكومـــة  مـــن  الُمعلنـــة  الهيكليـــة 
المصريـــة، ســـُتعطي دفعـــة لمعـــدالت 
 ،2022 عـــام  خـــالل  االقتصـــادي  النمـــو 
ـــة  ـــادة مرون ـــط، وزي ـــدى المتوس ـــى الم وعل
ــاد المصـــري، ورفـــع قدراتـــه علـــى  االقتصـ
وخارجًيـــا،  داخلًيـــا  الصدمـــات  امتصـــاص 
ــو  ــا يســـهم فـــي تحقيـــق معـــدالت نمـ بمـ

ومســـتدامة. متوازنـــة 

المصدر: صندوق النقد العربي، 
يوليو 2021

قالوا ...

مصر في عيون العالم 2021

19
 تعـــافي
االقتصاد

المصدر: فوربس الشرق األوسط، يوليو 2021

مصر ضمن أكبر 5 اقتصادات بالمنطقة العربية في 2021
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20
 تعـــافي
االقتصاد

المصدر:صندوق النقد الدولي، يوليو 2021

توقعات بتعافي االقتصاد المصري على مدار 4 سنوات قادمة



ــاريك ــاد التش االقتص
Sharing Economy

هو نظـــام اقتصادي يعمل على مشـــاركة 
األفراد  بيـــن  والبشـــرية  الماديـــة  المـــوارد 
واســـتغالل أي مـــوارد ُمعطلـــة من خالل 
إلكترونية وتشـــغيلها مقابل عائد  منصات 

. ي د ما

المصدر: مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني

مصر في عيون العالم 2021
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 تعـــافي
االقتصاد

 المصدر:فيتش ، أغسطس 2021

ارتفاع كبير في الناتج المحلي اإلجمالي المصري بحلول عام 2030



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

22
 تعـــافي
االقتصاد

المصدر: البنك الدولي، أكتوبر 2021

 توقعات: مصر تحقق معدالت  نمو اقتصادي أقوى من مستوياته قبل الجائحة
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 تعـــافي
االقتصاد

المصدر:فيتش سولوشنز، أغسطس 2021

إنفاق األسر المصرية ال يزال قوًيّا ُرغم جائحة كورونا في 2021
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24
 تعـــافي
االقتصاد

المصدر: فيتش سولوشنز، البنك المركزي المصري، أغسطس 2021

توقعات فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري في 2021 



مليار دوالر

مصر في عيون العالم 2021

25
 تعـــافي
االقتصاد

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة- البنك الدولي، نوفمبر 2021

أكبر 5 دول استقبااًل لتحويالت العاملين في الخارج في 2021-2020
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26
 بيـئــــــة
األعمال

المصدر: بنك أبو ظبي األول- يناير 2021

2021 توقعات متفائلة للمستثمرين في مصر والعالم 



مصر في عيون العالم 2021
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المصدر: وكالة فيتش سولوشنز، مارس 2021

توقعات إيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى عام 2025
بيـئــــــة 
األعمال



 10 ضمـــن  مصريـــة  شـــركات   3
شـــركات مســـتدامة في الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا في 

.2021

مصــــر
في معلومة

المصدر: فوربس، أكتوبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

28
 بيـئــــــة
األعمال

المصدر: جامعة نافارا لألعمال »آي إي إس إي« IESE، يوليو 2021

12مركًزا.. قفزة مصرية في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر           
ورأس المال الخاص في 2021



مصر أفضـــل وجهة لالســـتثمار في 
إفريقيـــا؛ حيـــث احتلت المركـــز األول 
فـــي قائمة أفضـــل 10 دول أكثر جذًبا 

إفريقيا. في  لالســـتثمار 

المصدر: بنك »راند ميرشانت«، 
سبتمبر 2021

قالوا ...

مصر في عيون العالم 2021
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المصدر: األونكتاد، يونيو 2021

مصر تحتفظ بمكانتها كأكبر متلقٍّ لالستثمارات في إفريقيا في 2020
بيـئــــــة 
األعمال



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

30

المصدر: بيكر ماكنزي، سبتمبر 2021

بيـئــــــة 
األعمال

 مصر وجـهة جاذبـة لصفقات الدمج واالستحواذ في منطقةالشرق 
األوسـط في 2021



مصر في عيون العالم 2021
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المصدر: مؤسسة كيرني - مايو 2021

 مصر تحافظ على ريادتها في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا في مؤشر
مواقع الخدمات العالمية 2021

نقــــل 
ولوجستيات



1.1
مليار يورو

بنـــك  مـــن  المقـــدم  الدعـــم  قيمـــة 
االســـتثمار األوروبي لتحســـين البنية 
وترام  القاهـــرة  أنفاق  لمتـــرو  التحتية 

و2021.  2020 بيـــن  اإلســـكندرية 

المصدر: بنك االستثمار األوروبي، 
ديسمبر 2020

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: سيمنز، سبتمبر 2021

 نقــــل
ولوجستيات

 سيمنز تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية



النقل المستدام
 Sustainable Transportation

نظـــام يهـــدف إلـــى توفيـــر نقـــل األفراد 
والبضائع، بشـــكل آمن وكفء ومنخفض 
التكلفة، مســـتهدف في الوقت ذاته الحد 
مـــن االنبعاثـــات  الملوثة للبيئـــة، بما يعزز 
التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية، ويحقق 

منفعـــة األجيال الحالية والمســـتقبلية.

المصدر: معهد النشر الرقمي متعدد 
MDPI التخصصات

مصر في عيون العالم 2021
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نقــــل 

ولوجستيات

2020 TOM TOM المصدر: البنك الدولي - مؤشر حركة المرور

 أثـر تطوير وإحالل الطرق والكباري في القاهرة الكبرى بين عامي 2019 و2020



مينـــاء بورســـعيد يحصـــد المركـــز الـ58 
ـــا فـــي الترتيب اإلحصائـــي والمركز  عالميًّ
الــــ70 في الترتيـــب اإلداري في مؤشـــر 

أداء موانـــي الحاويـــات 2020.

مصــــر
في معلومة

المصدر: IHS Markit, البنك الدولي، 
يونيو 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: فوربس، أكتوبر 2021

 نقــــل
ولوجستيات

 هيئة قناة السويس تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر الشركات اللوجستية
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل 2021



تواصـــل قنـــاة الســـويس تحفيـــز نمو 
االســـتثمارات فـــي مصر، ال ســـيما في 
مجـــال البنيـــة التحتيـــة؛ حيـــث ينجـــذب 
المشـــروعات  نحـــو  المســـتثمرون 
ذات المواقـــع االســـتراتيجية المجهزة 
والتصديريـــة  اللوجســـتية  باإلمكانـــات 

الالزمـــة.

قالوا ...

المصدر: فيتش سولوشنز، 
الربع الثالث 2021

مصر في عيون العالم 2021
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نقــــل 

ولوجستيات

مارس  2021

قناة السويس.. وحاملة الحاويات إيفرجيفن



ا  مصر الثانيـــة إفريقيًّ
في إنتاج األرز بحجـــم 
إنتاج 4.8 ماليين طن 

في 2021/ 2022.

مصــــر
في معلومة

المصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة )الفاو(، نوفمبر 2021

مصــر األعلــى تصديــًرا 
لأللبــان فــي إفريقيــا 
بحجــم إنتــاج 472 ألــف 

طــن فــي 2021.

ــا  مصــر األولــى إفريقيًّ
القمــح  إنتــاج  فــي 
بحجــم إنتــاج 9 مالييــن 

.2021 فــي  طــن 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: فيتش، يناير 2021

 التنمـيـــة
الصناعية

كيف سيتغير إنتاج السلع الغذائية األساسية في مصر خالل السنوات المقبلة؟



ســـتصبح مصر من بيـــن أكبر 10 دول 
ُمصـــدرة للغـــاز الطبيعـــي الُمســـال 

العالم. حـــول 

المصدر: وكالة بلومبرج، 
يناير 2021.

قالوا ...

مصر في عيون العالم 2021
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التنمـيـــة 
الصناعية

المصدر: االتحاد الدولي للغاز، مارس 2021

 نهضة الغاز الطبيعي في مصر



ـــا  إقليميًّ مركـــًزا  ســـتصبح  مصـــر 
التحويليـــة  والصناعـــات  لإلنتـــاج 
والتجـــارة، نتيجـــة لبرنامـــج اإلصالح 
االقتصـــادي وإجـــراءات الحـــد مـــن 
وخلـــق  البيروقراطيـــة  العقبـــات 
الفرص لشـــركات النفـــط الدولية.

المصدر: أوكسفورد بيزنيس جروب، 
أغسطس 2021

قالوا ...

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية-يوليو 2021

مصـــر أكبــر ُمـنــتـج للصلب في إفريقيا
 التنمـيـــة
الصناعية
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التنمـيـــة 
الصناعية

المصدر: أوكسفورد بيزنيس جروب، أغسطس 2021

ا خارج منظمة األوبك مصر  أكبر منتج للنفط إفريقًيّ

 ارتفاع في قيمة صادرات الغاز الطبيعي 
المسال لتصبح 1.24 مليار دوالر في 2019.

 17 ألف
برميل فائض في الميزان التجاري الخارجي لمصر 

من المنتجات المكررة ألول مرة في 2020.
اكتشاف حقل »ظهر« ساعد على تحقيق االكتفاء

 الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر 2018.

%150

2018

%27
نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في 

الناتج المحلي اإلجمالي في 2018/ 2019، 
بما يعادل   1.4 تريليون جنيه.

 800 ألف
ا طاقة التكرير في مصر   برميل يوميًّ

ا على مدار 10 سنوات. وهي األكبر إفريقيًّ

مساهمة الهيدروكربونات
 في الناتج المحلي اإلجمالي في2020.

%24



السياحة المستدامة
Sustainable Tourism

الســـياحة التي تأخذ فـــي االعتبـــار آثارها 
االقتصاديـــة واالجتماعية والبيئية الحالية 
تلبيـــة  علـــى  وتعمـــل  والمســـتقبلية، 
احتياجـــات الزوار والســـائحين، والصناعة 
والبيئـــة والمجتمعـــات المضيفة، وتوفر 
للعاملين  منافـــع اقتصادية واجتماعيـــة 
بها، بما ُيســـهم فـــي الحد مـــن البطالة، 
العمـــل  فـــرص  مـــن  مزيـــًدا  ويخلـــق 

. ة لمستقر ا

المصدر: منظمة السياحة العالمية

المصدر: يو أس نيوز أند وورلد ريبورت، أبريل 2021

مصر تتقدم 3 مراكز في تصنيف أفضل الدول 2021
سياحة 
وسفــر

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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مصــــر
في معلومة

المصدر: فايننشيال تايمز، أكتوبر 2021

مصر ضمن قائمة 
أفضل خمـــس 
وجهات لقضاء 
العطــــالت في 

إفريقيا.

 إنجــازات قطــاع الســياحة
فــي 2021

المصدر: وزارة السياحة واآلثار.
 قم بمسح  الكود

لمشاهدة
الفيديو

مصر في عيون العالم 2021
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سياحة 
وسفــر

المصدر: فيتش سولوشنز، مارس 2021

توقعات بانتعاش قطاع السياحة المصري حتى 2025



الهــرم األكبــر ومعبــد األقصــر ضمــن 
طبًقــا  العالــم  فــي  مبنــى   50 أجمــل 

الذهبيــة«. »النســبة  لنظريــة 

رياضيــة  نســبة  هــي  الذهبيــة:  *النســبة 
وعنــد  الطبيعــة  فــي  كبيــر  بشــكل  توجــد 
اســتخدامها فــي التصميــم المعمــاري فإنهــا 
تعــزز التراكيــب العضويــة والطبيعيــة التــي 

التصميــم. فــي  الجماليــة  الناحيــة  تحقــق 

مصــــر
في معلومة

المصدر: ديلي ميل البريطانية، مارس 2021

     World Cities Rankings 2021 :المصدر

سياحة 
وسفــر

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المتحف المصري في المركز الـ 10 ضمن أفضل 60 متحًفا في 422021



مصر ضمن أفضل 10 وجهات
 للسفر حول العالم في 2022.

مصــــر
في معلومة

  Lonely Planet, October 2021 :المصدر

القاهـــرة ضمن 60 مدينة عالمية على مؤشـــر 
المـــدن اآلمنة فـــي 2021, وضمـــن المدن التي 

لديهـــا مخططات للمـــدن الذكية اآلمنة.

المصدر: اإليكونومست، أغسطس 2021

مصر في عيون العالم 2021
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المصدر: كوليرز إنترناشيونال، أغسطس 2021

ا مضاعًفا في نسب إشغاالت   الغردقة المدينة الوحيدة التي ستشهد نمًوّ
الفنادق في 2021

سياحة 
وسفــر



ثانًيا:
المعرفــــــة 
والتطـــــــور 
التكنولوجي



المعرفة والتطور التكنولوجي 

المعرفة واالبتكار والتطور التكنولوجي أصبحت أسلحة أساسية ألي دولة في نهضتها وبناء حضارتها الحديثة المعاصرة، وعلى هذا 	 
األساس اتجهت الدولة المصرية مؤخًرا نحو بناء الكوادر والقدرات في مختلف مجاالت المعرفة والتكنولوجيا، عن طريق تبني مبادرات 
وتوفير العديد من الفرص، وعلى الجانب اآلخر اهتمت أيًضا بتطوير وإحالل البنى التحتية؛ مما أسفر عن تطور ترتيب مصر في مختلف 
المؤشرات واإلشادة بجهودها في التقارير والتوقعات الدولية المختلفة الصادرة عن المؤسسات ذات الثقة، التي تعتمد على بيانات 
التقارير والمؤشرات باختالف منهجيتها وتوجهاتها نحو  آلت  العالم، وقد  النخبة والمواطنين حول  رسمية ودراسات وتحليالت آلراء 

وجود طفرة تكنولوجية ومعرفية بحق في مصر خالل السنوات األخيرة.

فقد استطاعت مصر التقدم بنحو 19 مركًزا في مؤشر المعرفة العالمي في 2021، كما جاءت ضمن أعلى 10 دول تنافسية في مجال 	 
الترتيب           العلمي بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ مما أهلها الحتالل  النشر  الدول نشاًطا في  أكثر  مهارات األعمال، ومن 

ا في النشر العلمي وفق ترتيب مؤسسة سكيماجو. الـ 30 عالميًّ

المصري 	  الفريق  قاد  كما  العالمي،  االبتكار  مؤشر  وفق  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  في  مركًزا   17 بنحو  مصر  تقدمت  وكذلك 
الحضور اإلفريقي على محطة الفضاء الدولية.

وغيرها من اإلنجازات التي تم رصدها خالل الصفحات التالية...	 
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المصدر: كورسيرا، يونيو 2021

31
جامعة
مصرية

البريطانيـــة  التايمـــز  تصنيـــف  فـــي 
.2021 لعـــام  العربيـــة  للجامعـــات 

 ،Times Higher Education :المصدر
يوليو 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 مصر من أفضل 10 دول تنافسية في مجال مهارات األعمال بمنطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 2021
 إبـــداع
وابتكار
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إبـــداع 
وابتكار

المصدر: منظمة اليونسكو، يونيو 2021

مصر من أكثر الدول نشاًطا في النشر العلمي في المنطقة بين 2019-2012



ــا فــي  مصــر تحتــل المركــز الـــ 30 عالميًّ
ــام 2020. ــي لع ــر العلم النش

مصــــر
في معلومة

المصدر: ترتيب مؤسسة سكيماجو، 
يوليو 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: منظمة اليونسكو، يونيو 2021

 تابع.. مصر من أكثر الدول نشاًطا في النشر العلمي في المنطقة بين
2019-2012

 إبـــداع
وابتكار



المصدر: مؤسسة توثينك ناو، يوليو 2021

 مشروعات مصرية ضمن
ا  أفضل 30 عماًل إنشائيًّ

ا عالميًّ
 المصدر: مجلة أي إن أر،

سبتمبر  2021
 قم بمسح  الكود

لمشاهدة
الفيديو

مصر في عيون العالم 2021

49
إبـــداع 
وابتكار

القاهرة تتقدم 96 مركًزا في مؤشر مدن اإلبداع لعام 2021 



الحضـــور  تقـــود  مصـــر 
اإلفريقـــي علـــى محطة 

الدوليـــة الفضـــاء 

 قم بمسح  الكود
لمشاهدة

الفيديو

المصدر: مكتب األمم المتحدة 
للفضاء الخارجي، نوفمبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: منظمة الملكية الفكرية العالمية، سبتمبر 2021

مصر تتقدم 17 مركًزا في »تدفقات االستثمار األجنبي المباشر« طبًقا 
لمؤشر االبتكار العالمي 2021

 إبـــداع
وابتكار



مصر في عيون العالم 2021
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إبـــداع 
وابتكار

المصدر: جامعة إنسياد )INSEAD(، أكتوبر 2021

مصر تقفز 48 مركًزا في مؤشر التعليم الفني والمهارات التقنية طبًقا 
للمؤشر العالمي لتنافسية المواهب 2021



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: جامعة إنسياد )INSEAD(، أكتوبر 2021

 تابع.. مصر تقفز 48 مركًزا في مؤشر التعليم الفني والمهارات التقنية طبًقا
للمؤشر العالمي لتنافسية المواهب 2021

 إبـــداع
وابتكار



مصر في عيون العالم 2021
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إبـــداع 
وابتكار

المصدر: يو إس نيوز، نوفمبر 2021

مصر ما زالت ُتحافظ على تقدمها في مؤشرات التعليم المختلفة



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ديسمبر 2021

 مصر تقفز 19 مركًزا في مؤشر المعرفة العالمي 2021
 إبـــداع
وابتكار



مصر في عيون العالم 2021
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المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ديسمبر 2021

أداء مصر فى المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر المعرفة العالمي 2021
إبـــداع 
وابتكار



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: روالند بيرجر، فبراير 2021

مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في مجال الشمول الرقمي 2020
 الشمول
الرقمــي



 4/3 تمتلـــك  دول   4 ضمـــن  مصـــر 
إجمالي الشـــركات الناشـــئة بقطاع 
والدفـــع  التحصيـــل  تكنولوجيـــا 
األوســـط،  بالشـــرق  اإللكترونـــي 
ذلـــك  ُتحفـــز  التـــي  الـــدول  ومـــن 

القطـــاع.

مصــــر
في معلومة

المصدر: مجموعة البنك الدولي، 
يوليو 2021.

مصر في عيون العالم 2021

57
الشمول 
الرقمــي

المصدر: شركة بارتيك بارتنرز، فبرير 2021

ا في عدد الصفقات االستثمارية بشركات  مصر األولى إفريقيًّ
التكنولوجيا الناشئة في 2020



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: وحدة أبحاث اإليكونومست، أبريل 2021

مصر تتقدم 5 مراكز  في مؤشر اإلنترنت الشامل 2021
 الشمول
الرقمــي



مصر في عيون العالم 2021
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المصدر: مجموعة البنك الدولي، مايو 2021

الشمول 
الرقمــي

 اإلصالحات الضريبية وتكنولوجيات الدفع اإللكتروني تسهمان
في تقليل هامش االقتصاد غير الرسمي



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، يونيو 2021

مصــر تحرز مركًزا متقدًما  في مؤشر األمن السيبراني العالمي 2020
 الشمول
الرقمــي



مصر في عيون العالم 2021
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المصدر: البنك الدولي، سبتمبر 2021

مصر ضمن الدول مرتفعة األداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية 2020
الشمول 
الرقمــي



 توقعات بانتعاش قطاع
 التجارة اإللكترونية في

مصر

 قم بمسح  الكودالمصدر: فيتش، أكتوبر 2021
لمشاهدة

الفيديو

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 تكنولوجيا
ماليـــــــــة

 المصدر: مؤسسة ومضة ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة األعمال- مارس 2021

مصر ضمن أبرز أسواق التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا



 اقتصـــاد
الظــــــل
Shadow 
Economy

األنشـــطة االقتصاديـــة، ســـواء كانـــت قانونية 
أو غيـــر قانونيـــة، التـــي ُيتعمـــد إخفاؤهـــا وعدم 
تســـجيلها لدى السلطات الرســـمية في الدولة؛ 
مما يصعب مـــن رصدها  وحســـابها، باإلضافة 

إلـــى صعوبة حمايـــة حقوق المســـتهلك.

المصدر: البنك الدولي

مناخ تكنولوجيات التحصيـــل والدفع اإللكتروني 
في مصر انتعـــش على مدار الســـنوات األخيرة، 
ا  األمـــر الـــذي وضعها فـــي مكانـــة رائـــدة عالميًّ
كمركـــز إقليمـــي لتلك األنشـــطة فـــي منطقة 

الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا. 

المصدر: فيتش، يوليو 2021

قالوا ...

..............................
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تكنولوجيا 
ماليـــــــــة

المصدر: صندوق النقد العربي، مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، يوليو 2021

مصر تمضي قدًما نحو اقتصاٍد غير نقدي



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ، الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، أغسطس 2021

 مصر تقفز 43 مركـًزا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ اإللكتـرونية
للهاتــف المحـمـول 2020

 تكنولوجيا
ماليـــــــــة



..............................
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المصدر: هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ديسرابت إفريقيا، نوفمبر 2021

158 % زيادة في تمويل الشركات الناشئة المصرية خالل 2021
تكنولوجيا 
ماليـــــــــة



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: مؤسسة كيرني، ديسمبر 2021

مصر تتقدم 19 مركًزا في مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمي 2021
 تكنولوجيا
ماليـــــــــة





ثالًثا:
األمـــن 
البيئي



األمن البيئي 

ُيعد البعد البيئي أحد األبعاد األساسية للتنمية المستدامة؛ حيث يتطلب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحسين حياة األفراد، دون 	 
الضغط على الموارد الطبيعية، منًعا لإلضرار بها أو االنتقاص من حقوق األجيال القادمة فيها.

يستعرض القسم الحالي كيف توجت جهود الدولة في سبيل تحقيق األمن البيئي ومجابهة التهديدات البيئية ونجاحها في النهوض 	 
بقطاع الطاقة النظيفة.

ففي إطار سعي الحكومة المصرية نحو االقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري، نجحت مصر في أن تكون ضمن أهم الدول في مرحلة 	 
للجهود  ونتيجة  الهدر.  وتقليل  الموارد  من  لالستفادة  التدوير  إعادة  عمليات  تدعم  اقتصادات  وهي  الدائرية،  االقتصادات  بين  النمو 
20 دولة في مؤشر جاذبية  أعلى  البالد، جاءت مصر ضمن  بيئي متكامل في  المصرية العتماد مصادر طاقة متجددة، وتطوير نظام 

الدول لالستثمار في الطاقة المتجددة؛ متقدمة 9 مراكز خالل 2021.

وقد أشار تقرير صادر عن معهد االقتصاد والسالم إلى أن مصر ضمن الدول ذات التهديدات البيئية المنخفضة، بمستويات تهديد 	 
السياسة  مؤشر  في  مركًزا   20 مصر  تقدمت  فيما  الغذاء.  ومخاطر  الطبيعية،  والكوارث  السريع،  السكاني  النمو  من  لكل  منخفضة 

المناخية طبًقا لمؤشر أداء تغير المناخ.
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االقتصاد األخضر
تحقيـــق  إلـــى  يهـــدف  اقتصـــاد  هـــو 
التنميـــة المســـتدامة وتحســـين الرفـــاه 
البشـــري باإلضافـــة إلى تحقيـــق العدالة 
االجتماعية، دون إغفـــال االهتمام بالحّد 
مـــن المخاطـــر البيئية؛ حيث يتـــم تحقيق 
النمو االقتصـــادي في الدخـــل والعمالة 
بواســـطة اســـتثمارات تؤدي إلـــى تعزيز 
كفـــاءة اســـتخدام المـــوارد، والحـــد من 
التلـــوث ، ومنـــع اإلضرار بالنظـــام البيئي.

المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 األمـن
البيئي

االقتصاد الدائري المصري ما زال واعًدا

المصدر:Circle Economy، يناير 2021



المصدر: فيتش سولوشنز، يوليو 2021

الطاقـــة  فـــي  المخططـــة  الزيـــادة  نســـبة 
المولـــدة من الطاقة الشمســـية في منطقة 
الشـــرق األوســـط  وشـــمال إفريقيـــا بحلول 
2030، مقارنـــة بعـــام 2020، وســـتقود مصـــر 

الزيادة. هـــذه  واإلمـــارات 

مؤشر الطاقة العالمي

المصدر:  مجلس الطاقة العالمي، 
 قم بمسح  الكودأكتوبر 2021.

لمشاهدة
الفيديو

% 300

مصر في عيون العالم 2021
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األمـن 
البيئي

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شركة إرنست ويونغ، أكتوبر 2021

مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول لالستثمار في الطاقة المتجددة



ــة  ــة الياباني ــع الوكال ــر م ــاون مص تتع
بإنشــاء  »جايــكا«  الدولــي  للتعــاون 
أول مبنــى صديــق للبيئــة بمطــار بــرج 
بأحــدث  وتزويــده  الدولــي،  العــرب 
مجــال  فــي  المتاحــة  التقنيــات 
العالــم. مســتوى  علــى  المطــارات 

مصــــر
في معلومة

المصدر: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 
أغسطس 2021

مفهـــوم يشـــمل جميـــع 
أنـــواع األجهـــزة الكهربائيـــة 
وأجزاَءهـــا  واإللكترونيـــة، 
التـــي تـــم التخلـــص منهـــا 
كنفايـــات، دون نيـــة إعـــادة 

اســـتخدامها.

هـــي إجمالـــي انبعاثـــات ثاني 
وغـــازات  الكربـــون  أكســـيد 
األخرى،  الحـــراري  االحتبـــاس 
أو  األفـــراد  يتســـبب  والتـــي 
نتيجـــة  فيهـــا  المؤسســـات 
الحيـــاة اليوميـــة، والتي تترك 
المحيطة. البيئـــة  علـــى  أثرهـــا 

المخلفات اإللكترونية 
E- Waste

البصمة الكربونية 
Carbon Footprint

المصدر: االتحاد الدولي 
ITU لالتصاالت

المصدر: المفوضية األوروبية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 األمـن
البيئي

المصدر: معهد االقتصاد والسالم، أكتوبر 2021

مصر ضمن الدول ذات التهديدات البيئية المنخفضة في 2021



ترتيب مصر في المحاور الرئيسة للمؤشر

مصر في عيون العالم 2021
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األمـن 
البيئي

المصدر: مؤسسة جيرمان ووتش، نوفمبر 2021

 مصُر تتقدم 20 مركًزا في مؤشر السياسة المناخية طبًقا لمؤشر
أداء تغير المناخ 2022



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 األمـن
البيئي

المصدر: أوابك، نوفمبر 2021

 مصــُر تقوُد الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين



مصر في عيون العالم 2021
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األمـن 
البيئي

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة، ديسمبر 2021

مصـــــر ضمن 5 دول يتركز فيها أكثر من 4/3 الزيادة المتوقعة في إنتاج 
الطاقة المتجددة في المنطقة*
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 األمـن
البيئي

 المصدر: سولر إنرجي إنسايتس، ديسمبر 2021

 محطة بنبان رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم





رابًعا:
عدالة

اجتماعية



عدالة اجتماعية

أصبح اإلنسان المصري ركيزة ومحور الخطط التنموية التي تطبقها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عدة سنوات، وكان له النصيب 	 
الجهود  وانعكست  المدى.  متوسطة  الحكومة  وخطط  الحكومة  وبرنامج   2030 مصر  رؤية  في  واالنعكاس  التفرع  حيث  من  األكبر 
وعلى  ا  واجتماعيًّ ا  سياسيًّ الجنسين  بين  ومساواة  اجتماعية  عدالة  تحقيق  على  وللعمل  احتياًجا  األكثر  الفئات  أوضاع  لتحسين  المحلية 
مستوى توفير فرص عمل الئقة للجميع. ويتعاطى تقرير مصر في عيون العالم 2021 من هذا المنطلق مع قضايا العدالة االجتماعية، 
والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل في قسم خاص يحتوي على فرعين أحدهما يتطرق إلى جودة الحياة في مصر، وآخر إلى قضايا 

األسرة )تمكين المرأة والطفل(.

بالرعاية وجعلها أكثر قابلية للحياة وتفاؤاًل، وقد أكدت المؤسسات 	  أواًل: ُيعد برنامج حياة كريمة حجر زاوية تنمية المجتمعات األولى 
ا واألشمل من حيث القطاعات. وقد احتلت مصر الترتيب الـ69 في مؤشر أفضل الدول في جودة  الدولية أن البرنامج ُيعد األكبر عالميًّ
الحياة 2021 من بين 165 دولة حول العالم شملها المؤشر. والمركز الثامن بين الدول العربية المتضمنة في المؤشر. كما أكدت منظمة 
الحماية  على  الحكومي  اإلنفاق  نسبة  بلغت  حيث  االجتماعية،  الحماية  على  اإلنفاق  في  ا  وعربيًّ ا  إفريقيًّ األعلى  مصر  أن  الدولة  العمل 

االجتماعية في مصر )باستثناء الصحة( 9.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

ا من حيث نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب لعام 2020، محققة نسبة تمثيل فاقت 	  ا والـ 16 عالميًّ ثانًيا: صنفت مصر األولى عربيًّ
ا متسارًعا لنسب تمثيل المرأة مقارنة بالسنوات الماضية. كما حققت مصر تقدًما في مؤشر حقوق الطفل،   الـ26 % مما يعكس نموًّ
والذي جاءت فيه مصر في المرتبة الـ 34 ضمن 182 دولة حول العالم، كما حققت مصر تقدًما في أغلب المجاالت التي يقيسها المؤشر. 
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المصدر: مجلة سي إي أو وورلد، يونيو 2021

قالوا ...

»حيـــاة كريمة«: هـــو البرنامـــج األكبر 
علـــى مســـتوى العالم، وسيســـاهم 
في تحســـين مؤشـــرات جودة الحياة 
لمواطنـــي الريـــف فـــي العديـــد من 
المرافـــق  رأســـها  علـــى  المجـــاالت، 
األساســـية والتعليم والصحة وتوفير 

فـــرص عمـــل للمرأة والشـــباب. 

المصدر: السيدة. إلينا بانوفا
المنسقـــــة المقيمة لألمم 

المتحدة في مصر، أكتوبر 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 جودة
الحياة

ا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021 مصر الـ 69 عالمًيّ



قالوا ...

أكـــد تقريـــر التنميـــة البشـــرية 2021، نجـــاح 
مصـــر فـــي تحقيـــق تحســـينات ملموســـة 
فـــي التعليـــم، والصحـــة، والســـكن الالئق، 
وتوســـيع نطاق برامج التحويـــالت النقدية، 
والحفـــاظ  للمـــرأة،  الكاملـــة  والمشـــاركة 
علـــى األصـــول البيئيـــة مـــن ميـــاه وطاقة 

وغيرهمـــا.

الممثـــل  الحســـن  أبـــو  د.رنـــدة  المصـــدر: 
المقيـــم لبرنامج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي، 

2021 ســـبتمبر 

مصر في عيون العالم 2021
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جودة 
الحياة

ا في اإلنفاق على الحماية االجتماعية ا  وعربّيً مصر األعلى إفريقّيً

المصدر: منظمة العمل الدولية، أكتوبر 2021
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المصدر: منظمة الصحة العالمية – مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 2021

 جودة
الحياة

مصـــــر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطيــــة الصحيـــة الشاملة



المصدر:  االتحاد البرلماني الدولي - مارس  2021

مصر في عيون العالم 2021
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 تعـــافي
االقتصاد
 تمكيـن
 المــــرأة
والطفل

»مستويات تاريخية«.. لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري 2020 
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 تعـــافي
االقتصاد

تمكيـن 
المــــرأة 
والطفل

مصر ضمن فئة أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021

المصدر: منظمة حقوق الطفل، يونيو 2021





خامًسا:
الـريـــادة
المصرية



الريادة المصرية

تتشكل المكانة الدولية التي تتمتع بها الدول من مجموعة من العوامل منها الموقع الجغرافي وقوة االقتصاد واألوضاع السياسية 	 
واالجتماعية. وتمتلك مصر العديد من المقومات، وأهمها موقعها االستراتيجي؛ فهي نقطة التقاء قارات العالم القديم: آسيا، وأوروبا، 
وإفريقيا، وتمثل قلب المنطقة العربية واإلفريقية، باإلضافة إلى امتالكها العديد من الموارد والثروات الطبيعية، مثل: الموارد المائية، 
ومصادر الطاقة المتجددة، والثروات المعدنية، وطاقات بشرية وإمكانات اقتصادية هائلة؛ حيث تعد مصر من أكثر الدول تعداًدا في 
الشرق األوسط، وتمتلك بنية تحتية متكاملة بما يمنحها ميزة نسبية لجذب االستثمارات على مستوى المنطقة. وساعدت اإلصالحات 
ا زاخًرا؛ حيث أبدع  ا وثقافيًّ االقتصادية التي نفذتها مصر على استقرار وضع االقتصاد وزيادة مرونته باإلضافة إلى امتالكها رصيًدا حضاريًّ

اإلنسان المصرى القديم وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم.

وبفضل الموقع الجغرافي لمصر وتاريخها وحجمها واستقرارها ومواردها واإلمكانات االقتصادية التي تمتلكها، تمكنت من أن يكون 	 
لها دور فعال ومؤثر على المستوى اإلقليمي والعالمي.

وفي هذا اإلطار جاءت مصر ضمن مجموعة الدول األكثر تأثيًرا في العالم، وحققت تقدًما كبيًرا على مستوى مؤشر أكثر دول العالم 	 
6 مراكز في تقرير  134 دولة، كما نجحت مصر في التقدم  ا من بين  65 عالميًّ أماًنا؛ حيث قفزت 38 مرتبة في 2021 لتصبح في المركز الـ 
العالمة التجارية الوطنية؛ حيث احتلت المرتبة الـ 45 في 2021. وعلى مستوى مؤشر المدن العالمي قفزت مدينة القاهرة 5 مراكز في 

عام 2021؛ لتحتل المرتبة الـ 59 من بين 156 مدينة.

وترسم القوة الناعمة أيًضا أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد تقدمت مصر 4 مراكز في مؤشر القوة 	 
الناعمة لتحصد المركز الـ 34 من بين 100 دولة في 2021، كما تم اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم اإلسالمي لعام 2022، بما يؤكد 

مكانة مصر التاريخية والتراثية بين دول العالم.  
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المصدر: مجلة سي إي أو وورلد، فبراير 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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الريــــادة 
المصرية

مصر ضمن مجموعة الدول األكثر تأثيًرا في العالم في 2021



ــي  ــة ف ــة للثقاف ــرة عاصم ــار القاه اختي
العالــم اإلســالمي لعــام 2022.

مصــر ومجموعــة مــن الــدول العربيــة 
ــن  ــي ضم ــط العرب ــم الخ ــي ض ــح ف تنج
الثقافــي  للتــراث  اليونســكو  قائمــة 

العالمــي غيــر المــادي.

مصــــر
في معلومة

المصدر: منظمة العالم اإلسالمي للتربية 
والعلوم  والثقافة، ديسمبر 2021.

المصدر: اليونسكو، ديسمبر 2021

مصر في عيون العالم 2021
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الريــــادة 
المصرية

المصدر:  براند فاينانس، فبراير 2021

 مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة



المصدر: مجلة جلوبال فاينانس- يوليو 2021

األمـــم  لجنـــة  لرئاســـة  انتخـــاب مصـــر 
2021 فـــي  الســـالم  لبنـــاء  المتحـــدة 

ــاء الســالم: هــي هيئــة استشــارية  *لجنــة بن
أمميــة تدعــم جهــود الســلم المبذولــة فــي 

ــات. ــن النزاع ــة م ــدان الناهض البل

مصــــر
في معلومة

المصدر: األمم المتحدة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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الريــــادة 
المصرية

مصر تقفز 38 مركًزا في مؤشر أكثر دول العالم أماًنا في 2021



المصدر:براند فاينانس، أكتوبر 2021

 فــوز هيئــة المجتمعــات
ــزة األمــم ــة بجائ   العمراني
ــتوطنات ــدة للمس  المتح

البشــرية 2021

 المصدر: هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة

 قم بمسح  الكود
لمشاهدة

الفيديو

مصر في عيون العالم 2021
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الريــــادة 
المصرية

مصر تتقدم 6 مراكز في قائمة أفضل 100 عالمة تجارية وطنية في 2021
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الريــــادة 
المصرية

المصدر: كيرني، نوفمبر 2021

القاهرة تتقدم 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي خالل 2021



مصر في عيون العالم 2021
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الريــــادة 
المصرية

المصدر: وزارة المالية - مؤسسة كاليمت بوندز - جوائز بوندز، لونز، آند صكوك، ديسمبر 2021

 مصر تفوز بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بـالشرق األوسط
وشمال إفريقيا في 2021



المصادر
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لمتابعة منصاتنا الرقمية... 
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