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 أهم األحداث في 2020
بانـتـهـاء عـام 2020، يـنـتـهي واحـد مـن 
أغـــرب أعــوام الــتـــاريـــخ الــحـــديـــــث

وأكــثـرهـــا ازدحــاًمـا باألحــداث
فـي هـذا الــمــلف سنـستـعـرض مـعكم 
أهم األرقــــام ألهم األحــداث في 2020



حرائق الغابات
يناير حرائق غابات أستراليا، األشـرس من أي حرائـق مسجلة

التهمتهــــا الحرائـــق

مبنـــــى تعــــّرض للتدميــر 

حيوان تأثرت بالحرائق

أكثــــــــــر مــــــــن                          ضحيـــــــــــــة

 186

مليـــــــارات3 

 5900
34

ألف كم2 

كــــوارث



فيروس كورونا المستجد

إصابات فيروس كورونا الكلية

ا 78.423  ـً مليونــــ

وفيات فيروس كورونا الكلية

مليــــــون1.725

ا، ألحدث األرقام انظر تتزايد األعداد يومي�
 https://www.worldometers.info/coronavirus 

بدأ فيروس كورونـا المستجـد COVID 19 في 

مقاطعة ووهان بالصين في ديسمبر 2019



انفجار بيروت

مــــن نيتـــــــرات األمونيـــــــوم
كانــت السبـــب في االنفجـــار

الخسـائر فى المنـازل 
و البنـــــى التحتيــــــة

طـــــــــن2,750

قتيــــًال 190

ألف مشرد300 

مليارات دوالر4.6 

خسائـــــر اقتصـــــادية 
متنــــــــــــــــــــــــــوعة مليارات دوالر3.5 

مصاًبا 6500

بتأثير االنفجار
ارتفعت معدالت الفقر في لبنان من

 %28      في 2019

 إلى %55     في 2020



فيضــان مدمـر 
لنهر النيل في 

ارتفـع نهر النيل نحـــو

تأثر بالفيضان أكثر من 

تدميــــــــــــــر أكثر من 

ُقتـــــــــــــــل نحــــــــو 

سودانيـــة على
األقـــــــــــــــــــل واليـــــة 16 

متــــــًرا17.5 

شخــص101

شخــص500,000

فيضانات السودان

منــــزل100,000



التاريخ  أعوام  أغرب  من  واحد  ينتهي   2020 عام  بانتهاء 
الحديث وأكثرها ازدحاًما باألحداث.

سياسة 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

تقديرات خسارة بريطانيا 

ألن  %46  من صادراتها موجهة للسوق األوروبية. مليار 32
دوالر 

مليــــوًنا 446 

% 5.5
                                            من سكانه 

تفريـــــغ   73 مقعــــًدا في البرلمـــان األوروبــي مـــن 
النواب البريطانيين.

تخصيص 46 مقعًدا لألعضاء المستقبليين

 27   مقعــــــــــًدا ُيعــــــــــــاد توزيعهـــــــــــا

سيخسرها االتحاد األوروبــــــــــي
من سكانه.

سيخسرها االتحاد األوروبــــــــــي
من مساحته.



مدينـــــة 2000

شاركـــــــــوا فـــي التظاهـــــــــرات26

نحـــــو                                                        تـــم اعتقالهـــــم

من الحــــــرس الوطنــــي
 انتشـــروا في الواليــــات األمريكيــــة

الشرطة  يد  على   ( فلويد  (جورج  مقتـــــــل  على  ا  ـً اعتراضـــــ

العنصرية  التفرقة  على  احتجاجات  في  الماليين  خرج  األمريكيـــــــة، 

بالواليات المتحدة األمريكية.

خرجت االحتجاجات في أكثر من

في أكثر من 60 دولة

 96,000

 14,000

احتجاجات أمريكا

أدى الشغب إلى خسارة ُتقّدر بين

 مليار دوالر و مليارين

شخص

عنصًرا

مليــــوًنا



مقتل قاسم سليماني

3 ينايــــر 2020، ضربـــت غــــارة أمريكيـــــة 3 صواريــــخ بالقـــرب من

المطار العراقي.

- قتلـــت الغـــــارة 12 شخًصا، من بينهـــم  قاســم سليمــاني

 (62 عاًما)، العسكري اإليراني.

قاعدة  على  باليستية  صواريخ  تسعة  إيران  أطلقت   :2020 يناير   8  -

أمريكية بالعراق.

- أصابت الصواريـــخ 109 جنود أمريكيين بارتجاج خفيف في الدماغ.

- أصابت الصواريخ اإليرانية (بالخطأ) طائرة ركاب أوكرانية.

ا ـ� - مـات 180، وهم كامــل ركـــاب الطائــــرة، من بينهـــم 82 إيرانيــ

ا و 10 سويدييــن و 4  أفغان و 3 ألمان  ا و 11  أوكــــراني� و 63 كنـــدي�

و 3 بريطانيين.



تاريخ  األكبر في  األمريكية كانت   2020 انتخابات  عدد األصوات في 

انتخابات أمريكية في التاريخ.

دونالـــــد ترامـــب  أول رئيـــــس أمريكــــي منــــذ عـــــام 1992 
ال يفـــوز بفترة ثانية.

ا في التاريخ (78 عاًما). - سيكون بايدن أكبر رئيس أمريكي سن�

انتخابات الرئاسة األمريكية

 81,283,495

 74,223,755
األصوات التي فاز بها جو بايدن ونائبته كاماال هاريس.

األصوات التي حصدها دونالد ترامب ونائبه مايك بينس. 



150 دولة، أدى إلى أكبر كساد  اإلغــــالق الجزئـــي أو الكامـــل في 

لالقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

مقدار تضرر االقتصاد العالمي

الوظائف المفقودة في العالم

مقــــدار الرواتـــــب المفتقــــدة

تريليونات3.8
دوالر 

تريليــون2.1
دوالر 

مقدار انخفاض مستوى االستهالك العالمي

انكمــــاش االقتصـــاد العالمــي المتوقـــع

% 4.2

% 5.2

مليــون 147
وظيفة

اقتصـــــــاد



الطيــران التجــاري

مليـــــار دوالر 419

أكثـر القطــاعات المتضــررة 
اقتصاديًا خالل فترة الجائحة

حجم الخسارة المتوقعة لقطاع الطيران في 2020

تقريــر اتحـــاد النقـــل الجـــوي الدولــي لإلقبـــال على الطيـــران في 

2020 
الربـــح الكلـــي

 (بالمليار دوالر)

84.3 $
29.0 $
21.5 $
4.8 $

23.1 $
4.0 $
2.0 $

سعة الركوب

40.4 %
39.2 %
42.9 %
46.1 %
35.2 %
43.3 %
50.4 %

اإلقبال على الطيران

فــــي العالـــــــم

آسيا و المحيط الهادئ

أوروبــــــــــــــــــــا

الشـرق األوسـط

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبيــة

إفريقيـــــــــــــــــا

54.7 %
53.8 %
56.4 %
56.1 %
52.6 %
57.4 %
58.5 %



السياحة

مليـــــار دوالر 460

القيمـــة التقديــرية لخســائر السيــاحة في العالــم

كيف أثر فيروس كورونا على قطاع السياحة العربى

بلغت خسائر السياحة العالمية في 2020 خمسة أضعاف الخسائر في 
األزمة المالية في 2009.

تراجع عدد السياح بمعدل 65%

 مساهمة قطاع السياحة و السفر
فى الناتج اإلجمالى

 مساهمة قطاع السياحة و السفر
فى سوق العمل



أبرز القطاعـات المستفيـدة
اقتصاديًا خالل فترة الجائحة

ــم، اســتفادت منهــا عــدد  برغــم األزمــة التــي عصفــت باقتصــاد العال
مــن الشــركات العالميــة وحققت نمًوا مذهًال في 2020، على رأســهم 

كبرى الشركات التكنولوجية في العالم.

العالمة التجا��ة 2019  

 900

2020
مليار 
دوالر

مليار 1.1
دوالر

مليار 550
دوالر

مليار 900
دوالر

مليار 140
دوالر

مليار 17
دوالر

تريليون1.5
دوالر

تريليون2
دوالر

مليار 835
دوالر

تريليون1.2
دوالر

مليار 240
دوالر

مليار 120
دوالر

عمالقة التقنية حققوا

 متوســـــــــط نمـــــــــو

منـــــذ مــــــارس 2020
 50% 



ثروات زادت خالل األزمة

614
عدد المليارديرات في 
أمريكــــا مارس 2020

630
عدد المليارديرات في 

أمريكــــا مايو  2020

مليـــــار دوالر  34.6

زادت ثروة جيف بيزوس   (  مؤسس                   ) 

بمقدار

25.3 بمقدار

 8 بمقدار

زادت ثروة مارك زوكيربيرغ ( مؤسس                ) 

زادت ثروة بيل غيتس (مؤسس                       ) 

مليـــــار دوالر 

مليـــــار دوالر 



عملة البيتكويـــن ( Bitcoin ) االفتراضيــة تسجل أعلى قيمة لها 
في ديسمبر 2020 

العمالت الرقمية

1 بيتكوين = 28,617 دوالر
2020-12-31



إجمالي الناتـج المحلي لدول مجموعـــة العشــرين

تريليون دوالر 67.9

قمة العشرين في الرياض

بدأت دورة 2020 لمجمــوعة العشــرين، في 1 ديسمبر 2019 وانتهــت

 30 نوفمبر 2020 ، بقيادة المملكة العربية السعودية.

ا في يومـــي ـ�  انعقــــدت قمـــة قــــادة الـــدول العشــــرين افتراضيــ

 22-23 نوفمبر 2020.

أي نحو %80 من ناتج 

االقتصاد العالمي.

اقتصاد مجموعة العشرين يمثل %75 من التجارة العالمية.

مجموع سكانهم هو ثلثي سكان العالم.



رياضة

خسائر التأجيل بلغت 

تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 بسبب فيروس كورونا

أضيفت للمنافسات 5 رياضات جديدة و 15 منافسة جديدة

البريطاني لويـــس هاميلتــون يعادل الرقم القياسي لعدد مرات 

الفوز ببطولة العالم للفورموال1 : 6 مرات.

فـــوز المصــري محمــود السبيعــي ( الملقــب ببيـــغ رامــي ) 
بمسابقة مستر أوليمبيا لكمال األجسام.

مليـــار دوالر 200

الفائـزون بدوريـات أبطال القارات لكرة القـدم في 2020

فاز فريق األهلي المصري للمرة التاسعــة بـــدوري أبطـــال إفريقيــــا.

فايز فريق بايرن ميونيخ للمرة السادسة األلماني بدوري أبطال أوروبا.

فايز فريق أولسان هيونداي الكوري للمرة الثانية بدوري أبطال آسيــا.

فريق تايجرز المكسيكي للمـــرة السابعـــة بدوري أبطــال أمريكــا  فاز 

الشمالية.

فاز فريق فالمنغـــو البرازيلـي للمـرة الثانيـة بــدوري أبطـــال أمريكـــا 

الجنـوبية.



مليـــــار دوالر 11

مليون يورو300

مليون يورو500

مليـــــار دوالر 1

مليـــــار يورو1

حجم خسائر كرة القدم في العالم بسبب فيروس كورونا

حجم خسارة الدوري اإلنجليزي الممتاز

حجم خسارة الدوري األلماني ( المتوقعة )

حجم خسارة الدوري اإلسباني

حجم خسارة الدوري اإليطالي



الفنـــــــون

مجمل خسائر صناعة السينما في 2020

ا منــذ 2010 حتى 2020 Åعوائد السينما األمريكية محلي

ُيضاف إليها عوائد عـــــام 2020

بانخفاض قدره 71 % عن عام 2019

مليــــار دوالر 32

مليــــار دوالر 2.3

عدد األفالم األمريكية الصادرة في 2020

ـًا9,848  فيلمـ

بالمليار دوالر

السينما

2010

2011

2012
2013

2014

2015

2016

2017
2018

2019 11.32

11.89

11.07

11.38

11.13

10.36

10.92

10.84

10.17

10.57

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



باراك أوباما - أرض موعودة

مالييـــن3 نسخـــةأكثـــر من 

مالييـــن4.5 نسخـــةأكثـــر من 

مالييـــن3 نسخـــةأكثـــر من 

 مــاري إل. ترامب - أكثــر من الالزم وال يكفــي أبــًدا: 
كيف خلقت عائلتي الرجل األكثر خطورة في العالم 

حيث ُتغني الكراودادز - داليا أوينز 

أكثر الكتب مبيًعا في 2020



جائـــزة3140

أهـم الجوائـز

جائزة األوسكار

عدد جوائز األوسكار الممنوحة
منذ عام 1929 حتى 2020

عدد فئات جوائز األوسكار هذا العام

أكثر األفالم ترشًحا للجوائز

أكثر األفالم فوًزا بالجوائز

تكلفة حفل توزيع الجوائز

24

Joker ( ترشح لـ 11 جائزة - فاز بجائزتين )

Parasite ( ترشح لـ 6 جوائز - فاز بـ 4 جوائز )

مليـــــون 44
دوالر



جمهورية إفريقيا الوسطى

روانـــــــــــــــــــدا

زيمبــــــــــــابوي

جنوب السودان

 أفغانستــــــــان

تقرير السعادة العالمية 2020

الـــدول من  المتحـــدة  األمـــم  الصــادر من  التقريــر  يرتـــــب 
األكثر سعادة إلى األقل

فنلنـــــــدا

الدانمارك

سويســـرا

أيسلنــــدا

النرويـــــج

أكثر دول العالم سعادة

1

2

3

4

5

أقل دول العالم سعادة

149

150

151

152

153



العلوم

 ( BNT162b2 ) لقاح  فايزر وبيونتك
نسبة النجاح: 95%، 

أول دولة تبدأ توزيعه على مواطنيها في العالم هي بريطانيا
أنتجت الشركة منه 25 مليون جرعة في 2020.

( AstraZeneca ) لقاح أسترازينيكا
نسبة النجاح: 70%،

 من المتوقع إنتاج 3 مليارات جرعة خالل 2021.

شركــة غوغــل للذكــــــــاء االصطنـــــــاعي ( DeepMind ) تتفـــــوق 
في تشخيـص السرطان.

وذلك مـن خــالل تقليــل التشخيــص اإليجــابي الكــاذب بنسبــة 6%، 
وتقليل التشخيص السلبي الكاذب بنسبة 9.5%.

الطــب

لقاحات فيروس كورونا
وصل العلماء خالل العام إلى 58 لقاًحا، أبرزها :



كبســـــــــــــوالت SpaceX الفضـــائية تنجـــــــح في توصيــــــــل

6 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

استطاع المهندسون في كلية لندن الجامعية

الوصول إلى أعلى سرعة إنترنت في التاريخ

أكبر كاميرا رقمية في العالم التقطت أضخم صورة في التاريخ.

.

التردد المستخدم للوصول إلى هذه السرعة

تيرابايت178
/الثـانية

 تيراهيرتز 16.8 

الفضــــــاء

الهندسة

البصريات

دقة الكاميرا 

ميغابيكسل3200 

تتكون من 189 حساًسا متصلين مًعا.

4K لعرض الصورة بدقتها الكاملة، تحتاج إلى 378 جهاز تلفاز بدقة



بعض الشخصيات التي غادرتنا

السلطان قابوس

محمد حسني مبارك

كوبي براينت

10 يناير 2020، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، السلطان التاسع 
لسلطنة عمان، بعمر 79 عاًما

استمر حكم السلطان قابوس 50 عاًما؛ أطول فترة حكـم بين الحكـام 
العرب.

العاشر  السلطان  طارق،  بن  هيثم  السلطان  بعده  السلطنة  تولى 
لعمان.

28 يناير 2020، وفــاة العــب كرة السلة األمريكـي كوبـــي براينــــت 
في تحطم طائرة هيلكوبتر بأمريكا، وذلك عن 41 عاًما.

عدد من ماتوا في الحادثة 9  أشخاص.

ا في  الـــــدوري األمريكــــــي لكـــــــرة  ـً لعــــب كوبــــي 20 موسمــــ

.NBA السلة للمحترفين

فـــــــــاز بالـــدوري 5 مرات، اختيــــر 18 مرة ضمن فريـق كل النجــوم.

في سن 34، أصبح براينت أصغر العب يحرز 30 ألف نقطة في 
مسيرته.

25 فبراير 2020، 

وفاة الرئيس المصري السابق محمـد حسني مبـارك، عن 92 عاًما.
استمر حكم مبارك 30 عاًما ( 1981 - 2011 )

كان الرئيس الثالث لمصر.
انتهى حكمه بثورة 25 يناير المصرية في 2011.



األمير صباح األحمد الجابر

دييغو مارادونا

شون كونري

29 سبتمبـــــــــــــر 2020، وفــــــــــــاة أميــــــــــر الكويـــــــت الشيــــــخ

 صباح األحمد الجابر الصباح، عن 91 عاًما.
استمر حكم الشيخ صباح للكويت 14 عاًما.

تولى اإلمـــارة بعـــــده الشيــــــــخ نواف األحمد الجابر الصباح، األمير 
السادس عشر للكويت، والسادس بعد االستقالل

31 أكتوبر 2020، وفـــاة الممثــل األسكتلنـــدي شــــــون كونــــــري، 
عن 90 عاًما.

كان أول من لعب دور جيمس بوند في السينما.

 قدم كونري أكثر من 40 فيلًما.

25 نوفمبــــــر 2020، وفــــاة العـــــب الكــــرة األرجنتينـــي السابـــق 

دييغو مارادونا، عن 60 عاًما.

لعب مارادونا 692 مباراة رسمية مع فرق ( أرجنتينيوس وبوكا جونيورز 
ونيو ويلز أولد بويز وبرشلونة ونابولي وإشبيلية ومنتخب األرجنتين).

حقق 11 بطولة، عالمية ومحلية.
أحرز 352 هدًفا في مسيرته، منها 34 هدًفا مع األرجنتين

الروائي المصري نبيل فاروق

فــــاروق،  نبيـــل  الشهير  المصري  الكاتــب  وفاة   ،2020 ديسمبر   9
عن 65 عاًما.

اشتهر الكاتب الراحل برواياته للشبــاب في الجاسوسيـــة والخيـــال 
العلمي، وخصوًصا بسلسلتي ( رجل المستحيل ) و ( ملف المستقبل) 

التي صدر منهما 160 عدًدا.
العب السلة

مارادونا 



أرقام قياسية تحققت في 2020

درجة الحرارة في منطقة ( ديث فالي )  بكاليفورنيا، سجلت درجة حرارة 

قياسية: 54.4 درجة مئوية.
ثالث أعلى درجة على األرض.

ا بعدد إصابات فيروس كورونا في  سجل يوم 14 نوفمبر رقًما قياسي�

يوم واحد: 700 آلف إصابة.

بسبب فيروس كورونا بلغ عدد المحتاجين إلى معونة إنسانية رقًما 

ا في هذا العام: 235 مليون إنسان. قياسي�

بلغ اإلنفاق على الحمالت االنتخابية األمريكية 14 مليار دوالر، وهو 
أعلى رقم تم إنفاقه على أي حملة انتخابية.

ا لجــريه العّداء األوغنــدي جوشـــوا تشيبتيغـــي يصبح األسرع عالمي�

 10 آالف متر في 26 دقيقة و11 ثانية فقط.

السويدي أرماند دوبالنتيس يكسر الرقم القياسي في القفز بالزانة 

بعد قفزه ارتفاع 6.15 أمتار.

أغلى سعر لطائــر حمـــام: 1.6 مليون يورو، مقابل الحمامة البلجيكية 
األصل "نيو كيم".



النفــــــط

ميزانية السعودية 2021

التاريخ،  في  البتــــــرول  لسعــــــر  هبـــــــوط  أقل  شهد   ،2020 إبريل 

حيث هبط سعر العقــــود اآلجلة لخـــــام البتــــــــرول األمريكـــي إلى 

-37 دوالر للبرميل.
برميل  سعر  متوسط  انخفض  كورونا،  أزمة  عن  الناتج  الركود  بسبب 

دوالًرا   45 نحو  إلى  وارتفع  إبريل،  في  دوالًرا   20 إلى  النفط 

بنهاية العام. في مقابل أسعار وصلت إلى 70 دوالًرا للبرميل في 

نهاية 2019

قــــدرت وزارة الماليــــة النفقـــات المتوقعـــة بـ990 مليار ريال، 

واإليرادات بـ849 مليار ريال، وعجًزا متوقًعا 141 مليار ريال.



اإليرادات والمصروفات الفعلية
 للميزانية السعودية ( 2014 – 2021 )

2021 تقديرات
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( مليـــار )



الناتــج اإلجمــالي المحلــي

الناتج المحلي 
( مليـــار ريـــال )

التضخــــــــــم

 2486 مليار ريال، بتراجع 16.4 %

ارتفاع الدين العام إلى 854 مليار ريال، أي %34.3 من الناتج 

اإلجمالي المحلي
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مجاالت اإلنفاق فى الميزانية السعودية عام 2021
 - مبالغ تقديرية - ( مليار ريال )

التعليم 186

الخدمات الصحية و التنمية اإلجتماعية 175

الخدمات بلدية 51

القطاع العسكرى 175

قطاع األمن و المناطق اإلدارية 101

قطاع التجهيزات األساسية و النقل 46

قطاع الموارد اإلقتصادية 72

قطاع البنود العامة 151

قطاع اإلدارة العامة 34



25 فبراير 2020، 

وفاة الرئيس المصري السابق محمـد حسني مبـارك، عن 92 عاًما.
استمر حكم مبارك 30 عاًما ( 1981 - 2011 )

كان الرئيس الثالث لمصر.
انتهى حكمه بثورة 25 يناير المصرية في 2011.

تقارير أعدت فى 2020



فــــاروق،  نبيـــل  الشهير  المصري  الكاتــب  وفاة   ،2020 ديسمبر   9
عن 65 عاًما.

اشتهر الكاتب الراحل برواياته للشبــاب في الجاسوسيـــة والخيـــال 
العلمي، وخصوًصا بسلسلتي ( رجل المستحيل ) و ( ملف المستقبل) 

التي صدر منهما 160 عدًدا.
العب السلة

مارادونا 

https://2u.pw/hP9vO
https://2u.pw/HPrmM
https://2u.pw/tEqeH
https://2u.pw/XLjhp
https://2u.pw/KN7cI
https://2u.pw/zaDpR
https://2u.pw/AV0qP
https://2u.pw/PgTgb
https://2u.pw/EVoTo
https://2u.pw/9F1wz
https://2u.pw/4RATL
https://2u.pw/SVE2P
https://2u.pw/Cgpt9
https://2u.pw/g8GN9
https://2u.pw/bueau
https://2u.pw/HLvCr
https://2u.pw/rZz7f
https://2u.pw/6WIqO
https://2u.pw/hyTF3
https://2u.pw/93SaM
https://2u.pw/UACga
https://2u.pw/RO24Y
https://2u.pw/edY91
https://2u.pw/G3XOo
https://2u.pw/4wAcc
https://2u.pw/stu8d
https://2u.pw/64Bz2

مصادر تقرير 2020



تمنياتنا لكم بعام جديد 
ملئ باألرقام السعيدة



شكـــًرا

 فريق المحتــــــوى اإلبداعــــــي شــــركة
وإنتاج التسويقي  لالتصــــال       نـــــــاشر 

المحتوى
NasherLTD


