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2021
بالصعاب  مليئًا  عامًا  كان   2020 أن  أحد  على  يخفى  ال 
تضررت  العالم،  أنحاء  جميع  في  والخسائر  والتحديات 
جميع االقتصادات تقريبًا وفقد الماليين وظائفهم وال 
أفضل،  ستعود  بل  كانت،  كما  الحياة  تعود  أن  ُيتوقع 
حياة بمنظور جديد وآمال جديدة. تشير أغلب التوقعات 
وغير  الرسمية  والجهات  المنظمات  من  العالمية 
بعد  الُلطف  عام  سيكون   2021 أن  إلى  الرسمية 
واالقتصاد  الدول،  اقتصادات  تزدهر  سوف  الفاجعة، 
تزداد  أكثر تطورًا، وسوف  العالمي، وسنشهد تقنيات 
النقل  سوق  وبجانبها  العالمية،  السياحة  عائدات 
من  حظًا  سينالها  السينمات  تذاكر  وحتى  والطيران، 
هذا  في  المتوقعة..  األرقام  من  والكثير  االنتعاش، 

التقرير نشارككم بعض األرقام المتفائلة لعام 2021.

المقدمة
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توقعات النمو السكاني



توقعات النمو السكاني

 7.8 يبلغ عدد سكان العالم الحالي
مليارات نسمة

83.04
مليون نسمة

 اعتباًرا من يناير  2021

ألمانيا

1.39
مليار نسمة

الهند

 331
أمريكا

65.17
مليون نسمة

مليون نسمة

فرنسا

146.79
روسيا

38.44
مليون نسمة

كندا

مليون نسمة

125.28
مليون نسمة

اليابان
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توقعات نمو السكان في بعض الدول العربية في 2021

6.71
ماليين نسمة

ليبيـــــا

توقعات النمو السكاني

اليمنالمغرب

األردن

 103.96
مليون نسمة

مصــر

مليون نسمة

السودان

45.5

36.31
مليون نسمة

33.28
مليون نسمة

تونـــس

12.02
مليون نسمة

10.32
ماليين نسمة
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11.42
مليون نسمة

قطراإلمارات

35.46
السعودية

الكويت

عمان

البحرين

مليون نسمة

توقعات النمو السكاني

توقعات نمو السكان 

في دول 

مجلس التعاون الخليجي

 في 2021

5.02
ماليين نسمة

4.45
ماليين نسمة

2.81 
ماليين نسمة

 1.54
مليون نسمة
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توقعات التكنولوجيا



توقعات التكنولوجيا

 3.8
تريليونات دوالر 

في  2021أي نحـــو 

 مليون
دوالر

 مليون
دوالر

 مليون
دوالر

مليار
دوالر

مليار
دوالر

أنظمـــة 
مراكـــــز 
البيانات

المشاريع 
األجهزةوالبرامـــج

خدمـــــــات 
تكنولوجيـــا
المعلومات

خدمـــــات
االتصاالت

وتم تقسيمها على

219492 640 1.0 1.3

اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات سينمو بنسبة %4،
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التجــــارة



التجـــــارة

من المتوقـع نمو مبيعــات التجزئة المعفاة من الرسوم الجمـركية العالمية 

بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4% 

يستحــوذ اإلنتــرنت على ٪10 من مبيعات التجزئة العالمية في عام 2021،

( 2.1 تريليون دوالر أمريكي من نحو 21 تريليون دوالر أمريكي )

بيع المواد الغذائيـــة

والمشــروبــــــــــــات 

 بيع األثاث المنــزلي

 وأغطيــة األرضيــات

المتاجـــــر المتنـــــوعة

5.8 %

5.4 %

3.5 %

2.7 %

5 %

4 %

0.4 %

3.8 % 

بيع المالبس واألحذية

واالكسســــــــــــوارات

البيع بالتجـزئة األخـرى

خــــــــــارج المتجـــــــــر

بيـع أدوات الكهربـــاء

واإللكتــرونيــــــــــــات

بيـــــــــع األدويـــــــــة 

ومستودعـــــــــــــات

الصحـــــة والجمــــال

بيع منتجات إعالميـة

وبيــــــــع الكتـــــــاب
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الطيران والنقل الجوي



الطيران والنقل الجوي

توقعـات أرقـام شركـات الطيران التجارية 

في جميع أنحاء العالم عام 2021

اإليـرادات

459
مليــار دوالرمليــار دوالر

مسافرين

287

مليــار دوالر
139.8
الشحــــن

مليــار دوالر

النفقات

491

مليــار دوالر

الوقـود

78
مليــار دوالر

نفقات أخـرى

414
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الطيران والنقل الجوي

وتأتي توقعــات صافـي أربــاح شركــات الطيــران عــام 2021 بأن 

شركـات الطيـران ستتكبــد خســائر بقيمة 15.8 مليار دوالر، خالفــًا 

عــن 2020 التـي عانــت فيهــا الشركــات بخســـائر تقـــدر بنحـــو

في حين ال تـزال توقعـات نمو الركـاب العالميـة جيــدة في 2021، 

رغــــم تأثـــــر شركـــــات الطيــــران العالميــــة بجائحــــة كورونـــــا

إفريقيـــــــــــاأوروبــــــــــــا

5.0 %4.2 %

آسيا والمحيط الهادئ

6.0 %

الشرق األوسط

3.5 %

أمريكا الالتينية

4.6 %4.7 %

أمريكا الشمالية

اإلجمالي العالمي

5.1 %

 118.5 
مليار دوالر
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توقعات نسب التغير في

النـاتـج المحلـي العالمـي



توقعات نسب التغير في
النـاتـج المحلـي العالمـي

الواليات المتحدة  

4.5% 
الصيــــــــن   منطقة اليورو 

4.7% 8% 

اليابــــــــــان

3.5% 
العالـــــــمالمملكة المتحدة

4.1% 5.3% 
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توقعات التغير في الناتج 

المحلــي للــدول العربيــة

بيــن الزيـــادة والنقصــان



توقعات التغير في الناتج
المحلـي للــدول العربيــة
بين الزيـــادة والنقصـــان

السعــــودية  

-6.5% 
مصــــــــــــر 

8.8% 
اإلمــــــارات 

7.8% 

الجزائـــــــــر                   

1.8% 
قطــــــــــــر

4.5% 
المغــــــــرب

7% 

الكويـــــــــــت                  

4.5% 
عمـــــــــــــان

4.5% 
تونــــــــــس

5% 

األردن                  

8.8% 
لبنـــــــــــــان

-13.5%
البحـــــــــرين

3.3% 

6.1% منطقة الشرق األوسط
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توقعات بعض العمالت

العربيــة مقابـل الدوالر



توقعات بعض العمالت
العربيـــة مقابــل الدوالر

الريال السعودي 

الجنيه المصري 

الدرهم اإلماراتي 

الريال القطري 

الدينار الكويتي 

الدرهم المغربي 

الدينار التونسي 

3.7

18

3.7

3.6

0.3

11.8

3.8
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توقعات تغير نسبة االستثمارات

فــي الدول العربيــــة



توقعات تغير نسبة االستثمارات
في الدول العربية

المغــــــــرب

ليبيــــــــــــا

54.1%

29.5%

الجزائـــــــــر                   

42.5%
البحريـــــــــــن

34.9%

السعــــودية  

25.7%
الكويـــــــــــت                  

24.2%

عمـــــــــــــان

23%
األردن                  

19.6%

تونــــــــــس

11.8%
اليمــــــــــــن

6.4%

مصــــــــــــر 

19.5%
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توقعات نسب معدالت البطالة

فـــي بعــــــض الدول العربيـــــة



البحريـــــــــــن

الجزائـــــــــر                    المغــــــــربالســـــودان

14.3% 22%

9.6%

10.5%

مصــــــــــــر 

3.9%

توقعات نسب معدالت البطالة
في بعـــض الدول العربيــــة
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توقعات إنتاج النفط اليومي 

في الدول العربية (بالبرميل)



توقعات إنتاج النفط اليومي
في الدول العربية (بالبرميل)

السعودية  

مليون
 10.4

العـــــــراق

مليون
 4.6

اإلمارات

مليون
 3.2

الكويـــــــت

مليون
2.8

قطــــــــر

مليون
 1.4

الجزائـــــــر

مليون
 1.2

ليبيــــــــا

مليون
 1

عمــــــان

ألـــف
 980

ألـــف

اليمــــنالســـودان

مصــــــــر

البحريــــن

640

ألـــفألـــفألـــف
 9561

سوريــــــاتونـــــــــس

ألـــفألـــف
4025

40

26



القهوة أيًضا ستشهد زيادات

فـي جميــــع أنحــــاء العالـــم



362.6 مليــــــــار دوالراألربــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

6.8 مليــار كيلــوغــرام

السريعة    64.5 دوالًرا

المحمصة  50.1 دوالًرا

متوســـط قـيـمة كيلـــــو

واحــــــد مــــن القهــــوة

متوسط عائدات القهوة

مــن الشخـــص الواحــــد
48.5  دوالًرا

اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

2020

األربــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

متوســـط قـيـمة كيلـــــو

واحــــــد مــــن القهــــوة

متوسط عائدات القهوة

مــن الشخـــص الواحــــد

اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

2021
436.6 مليـــــــــار دوالر

7.2 مليــار كيلـــوغــرام

السريعــة   74.7  دوالًرا

المحمصة  56.9  دوالًرا

57.9   دوالًرا

القهوة أيًضا ستشهد زيادات 
في جيع أنحـــاء العالـــم
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توقعات مبيعات لقاحات

لكبـرى شركــات األدويـة 
 كوفيد- 19 



مليارات 
دوالر

 2.4

مليارات
 دوالر

 3.5

مليارات
 دوالر

 3.1
فايــــــــــــزر

مودرنـــــــــا

نوفافاكس

توقعـــــات مبيعــــــات لقاحـــــات
 كوفيد- 19 لكبرى شركات األدوية 
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من المتوقــع أيًضا أن يشهـد

العـام 2021 طقًسا أقل حرارة 



من المتوقع أيًضا أن يشهــد
العام 2021 طقًسا أقل حرارة 

بين

درجة حرارة مئوية

 1.1 - 0.9 

متوسط درجة حرارة 
األرض

لم ينخفض عن

درجة حرارة مئوية

1

متوسط درجة حرارة
في األعوام الـ7

 السابقة
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 توقعات العالم الرقمي



 توقعات العالم الرقمي

أعـــداد مستخـــــدمي 

الهواتــــف الذكيــــــة

أعداد مستخدمي مواقع 

التواصـــــل االجتمــــاعي

 4.2
عدد المواقـع النشطـة 

علــى اإلنتـــــــــــــــرنت

 191.4

عدد ساعات الفيــديو 

المرفــوعــــــة علــــى 

يوتيـــوب كل دقيقــة

نصيـــب محـــرك بحــــث 

غوغل من مستخـــدمي 

اإلنترنت

 50092.2%

نسبـــــة مستخـــــدمي 

متصفــح غوغــل كـروم 

66%

مستخــــدمي يوتيـــوبمستخدمي فيسبوك

مليار

مستخــدمي واتســاب

مستخـدمي تيــك تــوكمستخدمي إنستغرام

مستخدمي تويتر

مستخدمي سناب شات

مليوًناملياراتمليارات

 3.9

ساعة

 2.6

مليونمليار

 1.1

مليار
 2

مليار
 2

 800
مليون

 397

مليون

326
34



توقعات اإلنترنت في العالم



توقعات اإلنترنت في العالم

36

نسبة المستخدمين 
من سكان العالم

58%
متوسط سرعة 

اإلنترنت

في الثانية
53MB

نسبة استهالك محتوى 
الفيديو من إجمالي 

محتوى اإلنترنت

80%
(اإلكسابايت = 1 
مليار جيجابايت)

إكسابايت في اليوم 
7.7 EB



أعلى الشركات من حيث القيمة



أعلى الشركات من حيث القيمة
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2.5
 تريليون دوالر

أرامكو السعودية

 2.2
 تريليون دوالر

أبل

1.6
 تريليون دوالر

مايكروسوفت

1.6
 تريليون دوالر

أمازون

 1.4
 تريليون دوالر

دلتا إلكترونكس

1.2
 تريليون دوالر

ألفابيت

 834
 مليار دوالر

تسال

 757
 مليار دوالر

فيسبوك



أعلى العبي كرة القدم 

من حيـــــث القيمـــــــة



هاالند
بروسيا دورتموند

مليون يورو100 

رحيم سترلينج
 مانشستر سيتي

مليون يورو110 مليون يورو110 

كيفن دي بروين
مانشستر سيتي

مليون يورو120 مليون يورو120 

مليون يورو120 مليون يورو120 

محمد صالح
ليفربول

نيمار
باريس سان جيرمان

مليون يورو128 

فيليكس
أتلتيكو مدريد

مليون يورو100 

أليكساندر أرنولد
مانشستر يونايتد

هاري كين
توتنهام

ساديو مانيه
ليفربول

كيليان إمبابي
باريس سان جيرمان

مليون يورو180 

أعلى العبي كرة القدم
 من حيــــــث القيمـــــة
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توقعــــــــات عالــــــــم 

السينما والمسلسالت



توقعات عالم السينما والمسلسالت

مليــــــــار دوالر 2020 17.3
زيادة %13.1 عن 2019

مليــــــــار دوالر 202119
زيادة %10 عن 2020

ميزانية                                               لإلنفاق

على إنتاج المحتوى
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مليــــــــار دوالر

مليــــــــار دوالر الصيــــــن

15.2

السينما 

توقعات عالم السينما والمسلسالت

عائدات تذاكر السينما المتوقعة

مليـــــــــــــوًنا 
 513

عدد مرتادي السينمات المتوقع

دوالًرا
 29.6

متوسط عائد قطاع السينما من الشخص الواحد

6.3

أعلى الدول من حيث أرباح السينما

43



تقارير رقم

أرقام و أحداث

2020

INFORQM



مصادر التقرير

https://2u.pw/eyOc5

https://2u.pw/N8IS5

https://2u.pw/uLvTb

https://2u.pw/WSx8k

https://2u.pw/ESBSP

https://2u.pw/oPQCm

https://2u.pw/OG5ts

https://2u.pw/gOfNr

https://2u.pw/XVc6A

https://2u.pw/o67G5

https://2u.pw/OH8P1

https://2u.pw/O68Qy

https://2u.pw/05aco

https://2u.pw/iKsHD

https://2u.pw/E7WIA

https://2u.pw/eyOc5

https://2u.pw/uvk9n

https://2u.pw/fezpc

https://2u.pw/ScuIS

https://2u.pw/Okyc0

https://2u.pw/QJds3

https://2u.pw/yyGTY

https://2u.pw/0A1Lc

https://2u.pw/RfRMd

https://2u.pw/Lh1Vl

https://2u.pw/b8hcw

https://2u.pw/4xw7A

https://2u.pw/yIDuW

https://2u.pw/jPAFS

https://2u.pw/pI7IE

https://2u.pw/OQkgK

https://2u.pw/lm4EC

https://2u.pw/LuDTi



شكـــــــرًا

 فريق المحتــــــوى اإلبداعــــــي شــــركة
وإنتاج التسويقي  لالتصــــال       نـــــــاشر 

المحتوى
NasherLTD


