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 المرصد العسكري

أوضاع الجیش  یرصد ویحلل

والترکیب، وتطورات البنیة 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تمهید: 

 عدة تطورات، ونتابعها عىل النحو التايل:  م،2021هر يناير لعام املؤسسة العسكرية خالل ش شهدت

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 

 : 2021خاص وحصري: تشکیل املجلس العسکري املصري ینایر  -1

ذكرتها بالتفصيل  قد  "، والتي كنت  2020ت داخل الجيش املرصي الشهر املايض "ديسمرب  يبعد حركة التنقالت التي أجر

 " كالتايل: 2021، يصبح التشكيل الحايل للمجلس العسكري "يناير املرصد العسكري من يف العدد املايض

 تعلیق:

إسرتاتيجية السييس منذ تولية منصب "رئيس الجمهورية" هي التدوير املستمر للقيادات بخالف إسرتاتيجية 

يف مناصبها لسنوات، ومثال عىل ذلك  حسني مبارك الذي كان يعتمد عىل تسك� قيادات تُكن له الوالء وتظل

فاملش� محمد حس� طنطاوي ظل يف منصب وزير الدفاع لفرتة قاربت العرشين عام يف عهد مبارك، ولكن  

التدوير   سةسياسنوات ع� يف منصب وزير الدفاع شخص� ويف منصب رئيس األركان شخص�.    6السييس يف  

  يستطيع أن يُكون خاللها  يظل قائد يف منصبة لفرتة كب�ة  نأ خشية  يوم من حكمة    أولالسييس من    ينتهجها

 ه. وحكم هتهدد عرش قد مراكز قوي داخل الجيش

 اللواء أ.ح خالد لبيب قائد املنطقة الجنوبية العسكرية. -14 ييس القائد األعىل للقوات املسلحة. عبد الفتاح الس-1

للقوات -2 العام  والقائد  الدفاع  وزير  زيك  محمد  أول  الفريق 

 املسلحة. 

 بيومي قائد القيادة املوحدة برشق القناة. اللواء أ.ح خالد -15

 اللواء أ.ح طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح.  -16 األركان.الفريق محمد فريد حجازي رئيس -3

 اللواء أ.ح أحمد الشاذيل رئيس هيئة الشئون املالية.  -17 الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.-4

 رفيق رأفت رئيس هيئة التدريب. اللواء أ.ح -18 الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية.-5

 اللواء أ.ح عيل عادل عش�وي رئيس هيئة التنظيم واإلدارة.   -19 املوجود  عبد  حجازي محمد حرب اللواء أ.ح-6

 اللواء أ.ح طارق حسن رئيس هيئة شئون األفراد.  -20 الفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات.-7

 اللواء أ.ح أ�ن شحاته قائد قوات حرس الحدود. -21 يش الثا� امليدا�. اللواء أ.ح نبيل حسب الله قائد الج -9

عام    -22 اللواء أ.ح خالد قناوي قائد الجيش الثالث امليدا�.  -10 "أم�  الدفاع  وزارة  عام  أم�  فارس  أ.ح أرشف  اللواء 

 املجلس". 

للشئون    -23 خالد شوقي قائد املنطقة املركزية العسكرية. اللواء أ.ح -11 الدفاع  وزير  مساعد  شاه�  ممدوح  أ.ح  اللواء 

 الدستورية والقانونية.

 اللواء أ.ح صالح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري.  -24 اللواء أ.ح يارس االرسيجي قائد املنطقة الش�لية العسكرية.  -12

 اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية. -25 رشيف معوض قائد املنطقة الغربية العسكرية. اللواء أ.ح -13

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://almarsad.co.uk/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-2020/
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 يف الذکرى العاشرة لینایر: کوالیس تعامل الجیش مع ثورة ینایر: -2

م، والتي وقف بجانبها الجيش املرصي، وسّهل عملية خروج  2011م، حلت الذكري العارشة لثورة يناير 2021يف يناير 

التخاذ موقف إيجايب من    األسباب التي دفعت الجيش املرصيالرئيس األسبق حسني مبارك من الحكم، ف� كانت  

 ثورة يناير؟ 

ثورة يناير وإجبار مبارك للتخيل عن الحكم،    هناك عدة نقاط هامة كانت ضمن أسباب وقوف الجيش املرصي مع

 هي:

عدم شعور الجيش بتوجه االحتجاجات نحوه بشكل مبارش، وهذا بسبب أن الجيش املرصي مل يكن أداة من أدوات  -1

 النظام لقمع الشعب أو املعارضة أيام مبارك، عىل الرغم من كونه حامياً للنظام. 

خروجاً عىل مبدأ “الحاكم ذو الخلفية العسكرية” باإلضافة لتهديد امتيازات  عدم تأييد الجيش للتوريث ألن يف ذلك  -2

 الجيش، وتقديره أن االحتجاجات ستوقف التوريث فقط، وأنه قادر عىل استعادة زمام األمور مرة أخري. 

 . م، وسلميتها 2011يناير  28اتصاف الثورة بالشعبية منذ جمعة الغضب -3

ات واضحة من الواليات املتحدة األمريكية تفيد بعدم امل�نعة للتغي�، كانت الدافع  تلك األسباب فضال عن وجود إشار 

م، 2011عضواً أثناء ثورة يناير  24األساس يف وقوف الجيش مع ثورة يناير، فاملجلس العسكري الذي كان يتكون من 

ان مبارك يجهز لها حتى يصبح  كانوا جميعاً بال استثناء مع رحيل مبارك من أجل التخلص من قصة التوريث التي ك

 ج�ل مبارك رئيساً ملرص؛ ولكن كانت هناك وجهتا نظر داخل املجلس: 

 وجهة النظر األوىل: كانت ترى استغالل الحراك للتخلص من مبارك، وملف التوريث. 

الثانية: كانت ترى أن خروج مبارك يف توقيت ثورة يناير   النظر  الناس للتجرؤ2011وجهة  عىل منظومة    م سيدفع 

للحكم  حقيقياً  تهديداً  سيكون  وهذا  املقبلة،  الفرتات  يف  الشعب  بها  يقوم  عادة  الحراك  ويصبح  العسكري  الحكم 

العسكري عىل املدي القريب والبعيد، وكانوا يرون مواجهة الحراك بالقوة وكان اللواء حسن الرويني قائد املنطقة  

 ة النظر تلك. م، يتبنى وجه2011املركزية وقت ثورة يناير 

م، مضت قيادات  2011فرباير  11وبعد تنحي مبارك، وتفويض املجلس األعىل للقوات املسلحة إلدارة شئون البالد، يف 

املجلس العسكري قدماً يف تنفيذ مخططها املدروس ليك متسك بزمام األمور مرة أخرى، وتحقيق عدة أهداف 

“انقالب عن طريق  السلطة  يف  للتحكم  متوازي،  يناير  بشكل  ثورة  ذلك  2011  ناعم” عىل  نتيجة  وكانت  م، 

م، عىل  2013املخطط هو االنقالب يف نهاية املطاف عىل التجرية الد�قراطية، الذي قام به الجيش يف يوليو  

 أول رئيس مد� منتخب حكم مرص. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://eipss.site/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
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 : 2021الجیش املصري یتراجع يف تصنیفات  -3

 املرتبة بعد أن كان يف  وأحتل املرتبة الثالثة عرش،  ،  جلوبال فاير باوريف التصنيف األخ� ملوقع    املرصي  الجيشتراجع  

 م.2020العارشة يف تصنيف عام 

 تعلیق:

تنقصها العديد من الجوانب، ووسائل اإلعالم املختلفة وتحديداً يف منطقة الرشق األوسط  ترتيب جيوش العاملتقارير 

أو التهوين    عىل نحو خاص، تستغل تلك التقارير وتوظفها سياسياً، من أجل تضخيم وتهويل إمكانيات وقوة جيش ما،

من قوة وإمكانيات جيش آخر؛ وهذا يف العلوم العسكرية يُسمى “الحروب النفسية أو التوجيه املعنوي” والتي يقع  

 أثرها فقط عىل الرأي العام.

ومن الناحية املوضوعية فإن تقارير مؤسسة جلوبال فاير باور وغ�ها من املؤسسات التي تقوم بشكل دوري بتصنيف  

فق معاي� منقوصة، لكنها توفر إطاراً ُ�كن البناء عليه واستك�له من قبل املراكز البحثية التي تسعي  الجيوش، تتم و 

 .إلخراج تصنيفات موضوعية

 دور الجیش املصري يف مواجهة فیروس کورونا: -4

انتشار جائحة كورونا "كوفيد   الثانية من  املوجة  الكوارث يصبح للج19تشهد مرص حالياً  يوش أدواراً  "، ويف أوقات 

حتمية ملواجهة مثل تلك الكوارث، وقد شهدت بلدان كث�ة حول العامل تدخالً للجيوش ملساعدة القطاع الصحي الطبي 

 ملواجهة تلك الجائحة. 

 الجيش املرصي منذ بداية انتشار ف�وس كورنا داخل مرص، حرص دورة يف اتجاه�: 

 ي�ئية. تعقيم املنشآت وامليادين من قبل إدارة الحرب الك  •

بأسعار   • يبيعها  أخرى  وأحياناً  مجا�،  بشكل  أحيانا  املواطن�  عىل  التعقيم  وأدوات  املسكات  بعض  توزيع 

 منخفضة من خالل أكشاك منافذ بيع منتجات القوات املسلحة املتواجدة يف امليادين. 

كب�ة من املصاب� من  وبالرغم أن املستشفيات العسكرية يف مرص مجهزة بشكل عال وقادرة عىل استيعاب أعداد  

املدني�،  املدني� املواطن�  أمام  العسكرية  املستشفيات  بفتح  قراراً  املرصية  العسكرية  املؤسسة  قيادات  تأخذ  مل   ،

" اإل أن هذا مل يكن  19وبالرغم اىل أن بعض املستشفيات العسكرية فتحت أبوابها أمام املدني� إلجراء تحليل "كوفيد  

 ل مادي مرتفع.مجاناً، بل كان مبقاب 

م، وصفة األطباء بأنه شهد ذروة انتشار املوجة الثانية لف�وس داخل مرص، وظل دور الجيش  2021شهر يناير  

  وتوزيع وبيع واملؤسسات،    امليادينخالل شهر يناير ملواجهة املوجة الثانية ك� هو، وأنحرص دورة يف تعقيم  

 مات الطبية وأدوات التعقيم.الك�

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hashtag_click
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3219506/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012021&id=c0ac26da-ae8e-4577-8dba-d636269c2530
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 تعلیق:

يف املوجة   املرصي  الجيشوأعداد اإلصابات تزداد بشكل كب�،    كوروناخط�ة بالنسبة لف�وس    مرصاألوضاع الصحية يف  

 املرصي   الجيش  يس� عىل نفس النهج.    األوىل أكتفى برش امليادين والشوارع من قبل إدارة الحرب الكيميائية واالن

، وذلك ألن  وعليه فتح املستشفيات العسكرية لكافة املواطن� بال تفريق  املواطن�عليه واجب وطني حتمي يف إغاثة  

املرصي "املد�" غ� قادر عىل مجابهة الف�وس، وجدير بالذكر أن السييس قد افتتح بعض املستشفيات    القطاع الصحي

 امليدانية منذ املوجه األويل، والتي أظهرت الصور يف وقتها أنها مجهزة بشكل متكامل ولكن اىل االن مل يتم تفعيلها!

 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: نیًاثا

 وترات األوضاع بین السودان وأثیوبیا: وت  ..مصر-1

شهد   املاضية  الفرتة  السودانيةالخالل  املاضية    األثيوبية  -حدود  القليلة  األيام  شهدت  وقد  التوتر،  من  قصف  حالة 

 األمر الذي دفع القوات السودانية للرد عىل مواقع تلك الن�ان. ، أثيويب عىل القوات السودانيةمدفعي 

يناير   شهر  اإلثيويباتهم  م،  2021وخالل  الجيش  الحكومة    قائد  داخل  “مجموعة صغ�ة”  بـ  وصفه  ما  بدعم  مرص 

الجيش    السودانية. قائد  ثالث  "  اإلثيويب:وقال  تعمل ملصلحة طرف  السودانية  الحكومة  داخل  مجموعة صغ�ة  إن 

(يقصد مرص) التوغالت  وراء  الجيش    ". وتقف  قائد  يف  "  اإلثيويب:وأضاف  الدخول  يف  مصلحة  لدينا  مع  ليس  حرب 

 ". السودان ولو ذهبنا إىل الحرب فلن نختبئ

والسودانية،  املرصية  القيادات  ب�  مرتفع  مستوى  عىل  لقاءات  والسودان متت  أثيوبيا  ب�  التوترات  تلك  يف خضم 

 وجاءت تلك اللقاءات عىل النحو التايل: 

يناير    04يوم اإلثن� املوافق    يس،أوفد السيوالجانب األثيويب    يف بداية توترات األوضاع ب� الجانب السواد� •

  خاللاللواء عباس كامل التقى . 2021إىل الخرطوم  املخابرات العامة جهاز اللواء عباس كامل رئيس م،2021

الزيارة بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان رئيس مجلس السيادة االنتقايل، والفريق أول محمد 

حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم الرسيع، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس  

  لجمهورية السودان.  العامةز املخابرات  ركن ج�ل عبد املجيد املدير العام لجها  أول  والفريقالوزراء االنتقايل،  

وتناولت لقاءات رئيس املخابرات العامة بالخرطوم، ملفات التعاون الثنايئ ب� مرص والسودان يف مختلف  

ملف   توترات األوضاع الحدودية ب� السودان وأثيوبيا، وكذلك   املجاالت والتطورات اإلقليمية ومستجدات

 اإلثيويب.  النهضةسد 

، الفريق أول ركن شمس الدين كبايش، عضو مجلس السيادة السييس استقبل  م،  2021ر  يناي  14يف   •

شهد اللقاء التباحث حول مجمل  ،  املخابرات العامة  جهاز  عباس كامل، رئيساللواء  االنتقايل السودا�، بحضور  

القرن األفريقي وحوض النيل، القضايا اإلقليمية   من شمس الدين كبايش، عىل    وأطلع السييس  يف منطقتي 

في�   التطورات  آخر  استعراض  تم  اإلثيوبية، ك�  السودانية  الحدود  الحالية عىل  التوترات  آخر مستجدات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hashtag_click
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101241047898699-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/16/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3216446/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://www.elwatannews.com/news/details/5226066
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ة املتعلقة ب� مرص والسودان يف كاف  تم التوافق عىل أهمية استمرار التنسيق و يتعلق بقضية السد اإلثيويب،  

 بأثيوبيا. 

 يف لیبیا ُیعتقد أنها مصریة   Mig-29ظهور فیدیو جدید ملقاتالت -2

فوق س�ء    Mig-29لقطات ملقاتالت    م،2021التواصل االجت�عي خالل شهر يناير  شاركت عدة حسابات عىل موقع  

 ر جوية""مل تقصف أي مواقع بل كانت تحلق بشكل رسب وتقوم بالتقاط صو  رست والجفرة يف ليبيا

البياض كان  الطائرات    تلك  متويه  الطائرات هل هي بيالروسية أو من    تضاربت األنباءو ،  �يل إىل  عن مصدر هذه 

 روسيا أو أنها مرصية باألساس.

ووفقا ألحد الخرباء فإن    .يف املنطقة تظهر بلون مائل إىل األبيض من األسفل مبا فيها املرصية  29كل مقاتالت امليج   

وقال بأن   )،S8(صواريخ    B8M1بوادت صواريخ    2وكانت مجهزة بخزان وقود خارجي    MiG 29إحدى طائرات الـ  

الذي ظهر فوق س�ء الجفرة يف   تشكيلالبأن    خرباءوقال    يف دور طائرة هجوم أريض.  MiG 29هذا التكوين يجعل  

 .تشكيالت املرصيةلأسلوب تشكيل الرسب مطابق متاًما لإىل أن  وامرصي، حيث أشار  ليبيا هو تشكيل

 : والیونانمصر -3

وزير  ا املسلحة  للقوات  العام  القائد  زىك  محمد  أول  الفريق  يناير    الدفاع، لتقى  شهر  ب2021خالل  أول  م،  الفريق 

زار مرص خالل  رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اليونانية والوفد املرافق له الذي    كونستانتينوس فلوروس

وسبل   ،تناول اللقاء عدد من املوضوعات ذات االهت�م املشرتك،  عدة أيام  أستغرقيف زيارة رسمية    م،2021شهر يناير  

عىل اعتزازه بعالقات الرشاكة   زيك خالل اللقاءالفريق محمد  وأكد    تعزيز التعاون والعالقات العسكرية ب� البلدين.

االسرتاتيجية التي تربط القوات املسلحة املرصية واليونانية يف مختلف املجاالت خاصة الدفاعية واألمنية منها، مؤكدا 

 املرصية واليونانية. تنسيق الجهود والتعاون العسكري ب� القوات املسلحة استمرار عىل أهمية 

اليونا�، وتناول اللقاء عددا من امللفات    برئيس األركان  األركان املرصي الفريق محمد فريد حجازي،ك� التقى رئيس  

من جانبه، أكد رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اليونانية، حرص بالده    /واملوضوعات ذات االهت�م املشرتك  

ونانية، معربا عن تطلعه ملزيد من التنسيق مبا يلبي املصالح  عىل دعم عالقات التعاون ب� القوات املسلحة املرصية والي

حرض اللقاءات عدد من قادة القوات املسلحة املرصية،    املشرتكة للجانب� يف ضوء عمق العالقات ب� مرص واليونان.

 .اهرةوامللحق العسكري اليونا� بالق 

  : التسلیح:ثالثًا

أمیرکا توافق یلع صفقة بیع نظام جوي ملصر لحمایة الطائرة الرئاسیة من  -1

 : تهدیدات الصواریخ 

وافقت وزارة الخارجية األم�كية عىل صفقات أسلحة محتملة لكل من الكويت والسعودية ومرص، تبلغ قيمتها  

جاء ذلك بحسب إخطار لوكالة التعاون األمني الدفاعي،    دوالر.ألف    500مليونًا و  859مليارات و  4اإلج�لية  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-mig-29-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B9/
https://www.elwatannews.com/news/details/5236002
https://www.elwatannews.com/news/details/5236002
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الكونجرس مبوافقتها عىل تلك الصفقات. أبلغت فيه،  الدفاع األم�كية «بنتاجون»،  وبحسب اإلخطار   التابعة لوزارة 

عزيز مليون دوالر وتشمل بيع أنظمة مضادة لألشعة تحت الحمراء لت  169.6تبلغ قيمة صفقة األسلحة مع مرص نحو  

  600مليونًا و  65مالي� دوالر، إىل جانب كبسوالت استهداف متطورة للطائرات بقيمة   104الطائرات الرئاسية بقيمة  

 ألف دوالر. 

 تعلیق:

للحصول عىل املرصي  لتعزيز   الطلب  متطورة  استهداف  كبسوالت  إىل جانب  الحمراء  تحت  لألشعة  مضادة  أنظمة 

تم املوافقة عليه يرفق معه تقرير املخاطر األمنية التي تحتم زيادة تأم� الطائرات ليك يمن أمريكا،    الطائرات الرئاسية

الجانب املرصي املخاطر املحدقة والتهديدات التي تحتم زيادة تأم� طائرة السييس،  الرئاسية لح�يتها ، ورمبا قدم 

 وعىل ذلك وافقت أمريكا عىل الطلب املرصي. 

 : سفن جدیدة أملانیا  3مصر تستلم -2

زوارق تعاقدت عليهم مرص    10  أصلمن    اة من املانيزوارق دورية بحري  3م،  2021خالل شهر يناير    تسلمت مرص

 الذي فرضته الحكومة   األملا�قبل حظر التسليح    األصلوكانت الزوارق مخصصة للسعودية يف    مليون يورو. 130بقيمة  

 3سفينة نقل هولندية وحملت السفينة    تم نقل الزوارق من روغن يف املانيا اىل مرص عرب  .عىل السعودية  األملانية

 مرت.  60وزورق بطول  CSB 40مرت من نوع  40بطول  2زوارق 

زوارق دورية    9من أصل    زوراق   5وبذلك يصبح مجموع زوراق الدورية التي تسلمتهم مرص من أملانيا حتى اآلن  

 زورق دفاع ساحيل جاري تسليمهم هذا العام. 1بحرية وأيًضا  

الفرنسیة   2000-البحریة املصریة تقترب من الحصول یلع غواصات سکوربیون-3

 املتطورة:

 

” حيث قدمت رشكة  2000-سكوربيون –“العقرب  من التعاقد عىل الغواصة الفرنسية البحرية املرصيةتقرتب 

الفرنسية عرض عىل مرص لبيع غواصاتها السكوربيون، وإذا متت الصفقة ستصبح مرص متتلك  نافا ل جروب 

 .الفرنسية) السكوربيوناألملانية  (التايبأقوى غواصتان بحريتان يف أوربا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/01/25/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%85-3-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/16/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d9%88/
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  30مفاوضات مصریة فرنسیة متقدمة لشراء مقاتالت إضافیة من الرافال بعدد  -4

 : مقاتلة 

عن وجود مفاوضات متقدمة ب� مرص وفرنسا لرشاء مقاتالت إضافية من الرافال   حيفة ال تريبيون الفرنسيةصكشفت  

املرصية    30بعدد   الرافال  أعداد  إج�يل  ليصبح  اليونان    مقاتلة.  54مقاتلة  من  كل  أن  الفرنسية  الصحيفة  وأكدت 

عربية املتحدة مهتمة بطائرة رافال و�كنها اختيار  وسويرسا وكرواتيا وفنلندا والهند وإندونيسيا ومرص واإلمارات ال

 . 2021الطائرة املقاتلة يف عام 

 :   مصر وإیطالیا توقعان صفقة عسکریة کبیرة یلع الرغم من قضیة ریجیني-5

 

عىل ما يبدو تجاهلت التوترات الناجمة عن مقتل الباحث    كب�ة،  إيطاليا ومرص صفقة عسكريةمن املقرر أن تعقد  

 8يف    Milano Finanzaوفًقا لصحيفة األع�ل اليومية اإليطالية    .2016 جوليو ريجيني يف القاهرة يف عام  اإليطايل

مع ض�نات مالية جديدة من الحكومة   القاهرة،وافقت روما عىل صفقة عسكرية بقيمة مليار دوالر مع    ديسمرب،

طائرة يوروفايرت تايفون النفاثة   24و  ،M-346  طائرة تدريب  24و  فرقاطات،والتي قد تشمل ست    مرص،اإليطالية إىل  

 زورق دورية للبحرية وقمر صناعي واحد.  20و

املتطور  -6 الروسي  اإللکتروني  الحمایة  نظام  یلع  یحصل  املصري  الجو  سالح 

President-S : 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/01/07/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/07/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/07/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/10/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
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-Presidentالرويس “” مرصية مجهزة بنظام الح�ية اإللكرتو�  Mi-17V5كشف الجيش املرصي عن صورة ملروحية “

S.املحرك لعادم  الحرارية  البصمة  وكابح   ”  “ واملروحيات   ”S-Presidentنظام  الطائرات  لح�ية  مصمم  نظام  هو 

كشف   عىل  النظام  ويعمل  والحرارية  الرادارية  للطائرات  املضادة  الصواريخ  من  التهديدات    وتحديدالقتالية  نوع 

التوصية للقيام مبناورة الهروب املناسبة من خالل عرض مستوى    وتقديم  اإلجراءات املضادة  وتنشيطالطاقم    وتحذير

طريق اإلشارات الصوتية ويعمل النظام آليًا و�كن أن يعمل باأل�اط النصف آلية   وعنالتهديد ضمن شاشة العرض  

 واليدوية. 

 :  MEKOأملانیا تنتهي من بناء الفرقاطة املصریة األولی من طراز -7

 

 أيضا   املقبل،وسيتم تدشينها خالل شهر مارس    MEKO A200طراز  أملانيا من بناء الفرقاطة املرصية األويل من    انتهت

الفرقاطة   الفرقاطة الثانية وتصنيع أجزاء من  الرابعة    الثالثة،بدأت أملانيا يف بناء  الفرقاطة  البدء يف بناء  في� سيتم 

 محليا يف مرص هذا العام.

املربم ب� الجانب� عيل    االتفاقفرقاطات من هذا الطراز ونص    4بالتعاقد مع أملانيا عيل  قامت    رصمجدير بالذكر أن  

وستنتهي البحرية املرصية بحلول عام    اإلسكندرية،بناء ثالثة فرقاطات يف أملانيا وفرقاطة محليا يف مرص يف ترسانة  

 مليون يورو. 500ة بحوايل تقدر قيمة الفرقاطة الواحد فرقاطات،األربعة  استالممن   2024

 : التابعة للقوات الجویة املصریة يف روسیا   35-صورة عن قرب إلحدى مقاتالت سو-8

تعاقدت   التابعة للقوات الجوية املرصية يف روسيا قبل تسليمها ملرص.  35-سوظهرت صورة عن قرب إلحدى مقاتالت  

مقاتلة العام املايض   22القوات الجوية املرصية ستتسلم  هو مقرر فإن    مقاتلة من هذا الطراز وحسب ما  30مرص عىل  

العام    8وستتسلم    2020 أن تسليم 2021مقاتالت هذا  اإلنتاج �كن  ، ولكن بسبب جائحة كورونا وتأخ� خطوط 

 املقاتالت لن يرسي ك�ن هو مخطط له.

 ST-100الجیش املصري ُینتج املرکبة املدرعة املضادة لأللغام املتطورة  -9

MRAP  محلیًا 

 املرصية،   IMUTوهي إحدى منتجات رشكة    ،MRAP-ST 100سيتم إنتاج املركبة املدرعة املضادة لأللغام  

عن املدرعة ألول مره خالل معرض آيديكس  وتم الكشف بالتعاون ب� الرشكة ووزارة اإلنتاج الحريب املرصية.

 مدرعة منها سنوياً. 500وتخطط الرشكة إلنتاج   ،2018

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/01/09/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/07/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-2/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/07/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-2/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/07/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-2/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/15/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/15/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2020/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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   :القوات البحریة تتسلم الفرقاطة الشبحیة "بورسعید" من ترسانة اإلسکندریة -10

 

مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية األوىل "بورسعيد" من طراز (جوويند)    الفريق أحمد خالد قائد القوات البحريةحرض  

قطع  وتعد الفرقاطة (بورسعيد) من أهم ال،  من شـركة (ترسانة اإلسكندرية)، لتنضم ألسطول القوات البحرية املرصية

" الفرنسية، التي تعد إحدى  Naval Groupبالتعاون مع رشكة "  ،رشكة ترسانة اإلسكندرية  يفتم بناؤها    التيالبحرية  

 . قالع الصناعة الفرنسية يف تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن

 اإلسکندریة: " لقاعدة  م یوصول الفرقاطة "الجاللة" من طراز "فر-11

تم   التي ب�جامینی) (فریمطراز الفرقاطة األوىل من  م،2021خالل شهر يناير  يةوصلت إىل قاعدة اإلسكندرية البحر

لتنضم ألسطول القوات البحرية املرصية والتي تشهد خالل اآلونة األخ�ة طفرة    اإليطالية،   (فينكانت�ي)بناؤها برشكة 

وتعد الفرقاطة (الجاللة) واحدة    العاملية.تكنولوجية هائلة يف منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً ألحدث النظم  

 . من أصل فرقاطت� من طراز فريم تم التعاقد عليه� ب� مرص وإيطاليا 

مروحیات کدفعة أولی    5املصري ینمو مع تسلم عدد    AW-149ل مروحیات  أسطو-12

 : 2020أواخر 

 

تحت هذا    .2020مروحيات كدفعة أوىل أواخر    5املرصي مع تسلم عدد    AW-149  ينمو أسطول مروحيات

النص: flight globalالعنوان نرش موقع “ تقوم مرص ببناء أسطولها من مروحيات   ” هذا الخرب وجاء يف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2557793.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/12/31/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%A7/5137128
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-aw-149-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-aw-149-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/18/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-aw-149-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/


  

 

11 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 January 2021 31 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 

  2019من صفقة تم توقيعها عام    24بعد أن استلمت اآلن خمسة من أصل    بهدوء،  AW_149متعددة املهام طراز  

 “مليار دوالر”.  يورو _مليون  871بقيمة 

املحلیة الصنع يف سیناء ألول   ST-500و  ST-100الجیش املصري ینشر مدرعات  -13

   :مرة

 

 ST-100وتعد    املحلية الصنع يف سيناء ألول مرة.  ST-500و  ST-100املركبات املدرعة املرصية    رصيالجيش امل نرش  

 . داخل املدن وخارجها  نتشارلال املرصية الصنع مركبة مقاومة لأللغام مناسبة  

   : التدریبات العسکریة:رابعًا

 : القوات املسلحة املصریة والفرنسیة تنفذان تدریبا جویا مشترکا-1

بإحدى القواعد الجوية املرصية،    م،2021، خالل شهر يناير  شرتكم  فرنيس  -مرصي    جويتدريب  انطلقت فعاليات  

و  الطرازات،  مختلف  من  املهام  متعددة  املقاتلة  الطائرات  من  عدد  التدريبمبشاركة  أيام  أستمر    وتضمنت.  لعدة 

وتنفيذ   التدريبية  الخربات  وتبادل  القتالية  املفاهيم  لتوحيد  املحارضات  للتدريب عقد مجموعة من  األوىل  املراحل 

 .طلعات التدريب عىل مهام العمليات للقوات املشاركة

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/01/20/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-st-100-%d9%88-st-500-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/20/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-st-100-%d9%88-st-500-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/20/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-st-100-%d9%88-st-500-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2245433
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 : مصر والیونان تنفذان تدریبًا بحریًا عابرًا يف نطاق األسطول الشمالي-2

تدريباً بحرياً عابراً بنطاق األسطول الش�يل    م،2021خالل شهر يناير    القوات البحرية املصـرية ونظ�تها اليونانيةنفذت  

) عقب HS HYDRA F-452طابا) والسفينة الحربية اليونانية (بالبحر املتوسط، وذلك باشرتاك الفرقاطة املصـرية (

 . انتهاء زيارة مليناء اإلسكندرية

 ): 42-(لفتح الفریق محمد فرید یشهد املرحلة الرئیسیة-3

املرحلة الرئيسية ملرشوع مراكز   م،2021خالل شهر يناير    رئيس أركان حرب القوات املسلحة  فريد،شهد الفريق محمد  

 أيام،لعدة    العسكرية واستمرإحدى تشكيالت املنطقة املركزية    أجرته  والذي)  42-  (فتحذو مستوي�    خارجيقيادة  

 املسلحة. لتشكيالت ووحدات القوات   القتايلإطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب  يفجاء  والذي

 خامسًا: اقتصاد املؤسسة العسکریة: 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية توط� تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل    الفريق عبد املنعم الرتاسأكد   •

الطبيعي بالغاز  للعمل  املركبات  للتصنيع  ،  وتحويل  العربية  ب�  للتعاون  بروتوكول�  توقيع  جاء هذا خالل 

رشكة القلعة لالستشارات املالية من ناحية، ورشكة أسيك للتصنيع واملرشوعات الصناعية، ورشكة طاقة عربية و 

الطبيعي املضغوط  ،  من ناحية أخري  التعاون إلنشاء محطات متوين سيارات بالغاز  اتفق عىل  أنَّه  وأوضح 

«ماسرت جاس»، التي متتلكها رشكة  مبشتمالتها وفقا لربنامج زمني يتم االتفاق عليه، وذلك عن طريق رشكة  

 «طاقة عربية»، وتتميز بشبكة متكاملة من محطات متوين ومراكز تحويل املركبات. 

ب� رشكة  وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشرتك محمد أحمد مريس، لواءالشهد  •

الحريب» ورشكة «الوايلر فريد حسان�» يف مجال تصنيع الطلمبات،    99حلوان للصناعات الهندسية «مصنع  

مهندس محمد صالح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية  اللواء  وذلك مبقر ديوان عام الوزارة بحضور  

 لإلنتاج الحريب، وعدد من قيادات الوزارة وممثيل الرشكة. 

، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، ونيف� القباج وزيرة التضامن االجت�عي، مراسم محمد أحمد مريس اللواء  شهد   •

بشأن  نارص االجت�عي،    وبنكتوقيع بروتوكول تعاون ب� تحالف الهيئة القومية لإلنتاج الحريب ورشكة «إنارة»  

متويل صغار العمالء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية يف القطاع الزراعي، بدالً من الديزل واملحروقات 

 األخرى. 

يف   رئيس الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ توجيهات السييس، باإلرساع  الفريق عبد املنعم الرتاسأكد   •

الخطوات التنفيذية لتوط� صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة يف مرص، من خالل توسيع آفاق  

جاء هذا خالل مباحثات التعاون  ،  الرشاكات والتعاون مع كربي الرشكات العاملية املتخصصة يف هذا املجال

 ب� العربية للتصنيع والرئيس اإلقليمي لرشكة سكودا العاملية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3242328/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5243742
https://www.elwatannews.com/news/details/5206763
https://www.elwatannews.com/news/details/5253118
https://www.elwatannews.com/news/details/5253118
https://www.elwatannews.com/news/details/5253118
http://gate.ahram.org.eg/News/2567198.aspx
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 : اللقاءات والزیارات: ًاسادس

عرض ، و عباس كامل رئيس املخابرات العامة  ءم، باللوا2021يناير    06يوم األربعاء املوافق    السييساجتمع   •

 . الخارجيالصعيد  عىل أخ�ةيف هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات رئيس املخابرات العامة 

الفريق2021يناير    20يوم األربعاء املوافق    السييساجتمع   • القوات   م، بكالً من  محمد عباس حلمي قائد 

يط العمرا�، واللواء محمد أم� مستشار  الجوية، واللواء أم� سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخط

للشئون املالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، واللواء أحمد    السييس

ورصح املتحدث الرسمي   الشاذيل رئيس هيئة الشئون املالية للقوات املسلحة، والرائد طيار بهاء الدين الغنام.

مهورية بأن االجت�ع تناول متابعة املرشوع القومي «مستقبل مرص» والذي يهدف إىل زيادة باسم رئاسة الج

عىل تطورات    سييسألف فدان عىل امتداد محور الضبعة ش�الً، حيث اطلع ال  ٥٠٠الرقعة الزراعية ملرص بواقع  

 املراحل الحالية واملستقبلية للمرشوع، وكذلك توف� مياه الري والتكلفة املالية. 

 سابعًا: التصریحات والبیانات: 

 االفرتايض: يسعدنا إطالق املؤمتر الرابع  مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، كالرك كوبرقال   •

لتعاون األمني. تظل الواليات املتحدة ملتزمة بعالقتها األمنية ملوارد الدفاع مع مرص، يف خطوة لتوسيع نطاق ا 

 والوقوف مع مرص يف الحرب ضد اإلرهاب.

، إن "الخطوط الحمراء" التي أعلن عنها قبل أشهر بشأن مدينة رست، ش�ل ليبيا، كان الهدف  السييس قال   •

ه رئيس الربملان العريب، البحريني  وخالل لقائ،  منها "تحقيق التوازن، والحفاظ عىل املسار السيايس للقضية"

العسومي"،   يناير  "عادل  الدول  م،  2021خالل شهر  متكن  أن  شأنها  من  املواقف  "وحدة  أن  السييس  أكد 

العربية من وضع خطوط م�ثلة لصون محددات األمن القومي العريب تجاه جميع القضايا"، بحسب بيان  

 صادر عن الرئاسة املرصية.

مبناسبـة  للسييس بربقيـة تهنئـة   ، القائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع الفريق أول محمد زىكبعث  •

 . 2021حلول العام امليالدي الجديد 

توارضوس ل   للبابا  القائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع بربقيـة تهنئـة  الفريق أول محمد زىكبعث   •

 . مبناسبـة عيد امليالد  الثا�

زيكبعث   • محمد  أول  وزيـر    الفريق  املسلحة  للقـوات  العـام  للواء   الدفـاع،القائـد  تهنئـة  برقيـة 

ك� بعث الفريق محمد فريد ،  2021يناير    25محمود توفيق وزير الداخلية مبناسبة االحتفال ب عيد الرشطة  

 لداخلية بهذه املناسبة. رئيس أركان حرب القوات املسلحة بربقية تهنئة م�ثلة للواء محمود توفيق وزير ا

الرفاعينرش املتحدث العسكري   • ، مقطع فيديو عرب موقع فيسبوك، عبارة عن أغنية العميد تامر 

وقال املتحدث العسكري، "إهداء من الجيش املرصي إىل الرشطة املرصية (عيد   .2021اسبة عيد الرشطة  مبن

 ). 2021الرشطة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06012021&id=3b7074db-9a91-4120-88ab-a976b3d4e460
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012021&id=ba32a7ff-f7b3-461f-8963-4f82b15a11b2
https://mobile.twitter.com/USAbilAraby/status/1350065199596748800
https://arabi21.com/story/1329032/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://www.youm7.com/story/2020/12/29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-2021/5134361
http://gate.ahram.org.eg/News/2555104.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2565180.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/1/24/1957823/%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-
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بعنوان " كنوز مرص"، عن املرشوعات القومية التي افتتحها   وثائقي، فيلم  رة الدفاعاملوقع الرسمي لوزانرش  •

 . الذايتلتحقيق االكتفاء  الغذايئالسيىس مبحافظة بورسعيد، يف مجال األمن 

 : القرارات العسکریة: ثامنًا

القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة    الفريق أول محمد زيكصدق   •

املاجست�/الدكت  درجة  عىل  الحاصل�  البرشي�  األطباء  بالصفة  من  املسلحة  بالقوات  للعمل  للتكليف  وراه 

 . 2021العسكرية دفعة يوليو 

أوامرها بإقالع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كب�ة من األدوية   أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة  •

التي الطبية  األردنية    واملستلزمات  اململكة  إىل  متجهة  والسكان  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  تجهيزها  تم 

 ف�وس كورونا.  انتشاريف مجابهة  األرد�الهاشمية، وذلك للوقوف بجانب الشعب 

دول العربية بتجهيز ثالث طائرات نقل عسكرية  بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة ال  القوات املسلحةقامت   •

) طراز  إلرسالها  C130من  واأللبان،  الطبية  واألجهزة  واألدوية  املستلزمات  من  كب�ة  بكميات  محملة   (

 . مجابهة انتشار املوجة الثانية لف�وس كورونا  يفلجمهورية لبنان، ملساندتها 

، بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل  2020لسنة    726، األول رقم  للسييسقرارات    3نرشت الجريدة الرسمية   •

ارية لليوبيل املايس  بشأن إنشاء ميدالية تذك  2020لسنة    727والقرار الثا� رقم  ،  الذهبي لسالح املدرعات

بشأن إنشاء ميدالية تذكارية    2020لسنة    728الثالث فحمل رقم    أما ،  لهيئة اإلمداد والتموين للقوات املسلحة

 لليوبيل الذهبي لقوات الصاعقة.

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا

املسلحة • باملجمع    إلكرتو�موقع    تطلق  القوات  الطبية  الخدمات  لتقديم  املسلحة    الطبي جديد  للقوات 

 ، وعنوانه باملعاديللقوات املسلحة    الطبيجديد للمجمع    إلكرتو�أطلقت القوات املسلحة موقع  باملعادي،  

 www.mafmc.com.e: كالتايل 

التعاون   • بروتوكول  توقيع  والطب    والبحثي  العلميتم  الطبية  البحوث  مركز  ب�  التابع  املشرتك  التجديدي 

وذلك بحضور    الشاملة،وجامعة القاهرة بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية    للقوات املسلحة املرصية 

 القاهرة.رئيس جامعة و  التجديديمدير مركز البحوث الطبية والطب 

املسلحة،نظمت   • «  القوات  الدولية  االعت�د  شهادات  لتسليم  «ISOاحتفالية  رشكة  من   «IAS  «

 . األمريكية للكلية الجوية

الحريب • اإلنتاج  الرابع من حملة "بنبني لبكرة"، وهي حملة إعالمية   قامت وزارة  الفيديو  بإطالق 

وخالل الفيديو  ،  أطلقتها الوزارة ليتم من خاللها استعراض ملحات من املرشوعات التي تشارك يف تنفيذها

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/1/23/%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5171726
https://www.youm7.com/story/2021/1/23/%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5171726
https://www.youm7.com/story/2021/1/23/%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5171726
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012021&id=bfaa9865-cb88-4d53-9fec-281dad020bb0
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2236849
http://gate.ahram.org.eg/News/2567905.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3222742/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3230055/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA
http://www.mafmc.com.e/
https://www.youm7.com/story/2021/1/10/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84/5151533
https://www.elwatannews.com/news/details/5223490
https://www.youm7.com/story/2021/1/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/5158810
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إعادة استخدام املياه الرمادية والتي هي   عىلم اإلشارة إىل أن وزارة اإلنتاج الحريب تعمل  الرابع للحملة، ت

 ناتج رصف املياه من األحواض واملغاسل وأحواض االستح�م والغساالت واملطابخ واملصارف األرضية. 

فعالية الختيار اسم الدفعة الثالثة من الربنامج الرئايس لتأهيل التنفيذي�    للتدريب،نظمت األكاد�ية الوطنية   •

ساعة متواصلة إلمتام عملية االنتخابات، ووقع االختيار عىل اسم    11امتدت ملدة    تفاعليةللقيادة، يف أجواء  

 . للدفعة الثالثة من الربنامج الرئايس لتأهيل التنفيذي� للقيادة  ، كاسمالعقيد أحمد املنيس 

الفني، • التعليم  لشؤون  والتعليم  الرتبية  وزير  نائب  مجاهد،  محمد  الدكتور  السنوات   كشف  يف  سيتم  انه 

وأشار ،  خالل الفرتة القادمة  نظام التأسيس العسكريالقادمة زيادة عدد مدارس التعليم الفني التي تطبق  

 226مدرسة فنية إىل هذه املنظومة ليصل إج�يل هذه املدارس إىل  100، إىل انه جاري حاليا إضافة دمجاه

لهدف من مدارس التأسيس العسكري،  وأوضح مجاهد، إن ا  م.2021/2022مدرسة يف بداية العام الدرايس  

هو تحقيق االنضباط وزيادة االنت�ء، مؤكدا أن الغرض منها هو منع الغياب الطاليب، خاصة وأنه تم رصد  

لـ يصل  بن�  الصناعية  الفنية  باملدارس  الغياب  نسب  يف  انعدم 80ارتفاع  التأسيس  نظام  تطبيق  وبعد   ،%

 الغياب الطاليب. 

محمد    األسبقاألسبق للرئيس    الجمهوريقائد الحرس    الشعراويحامد  اللواء  م،  2120خالل شهر يناير  توىف   •

 .حسني مبارك، بعد إصابته بأزمة صحية

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2562559.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3239184/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--226-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012021&id=762850c2-9a50-4009-ba5a-9f2cb833e542
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012021&id=762850c2-9a50-4009-ba5a-9f2cb833e542
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012021&id=762850c2-9a50-4009-ba5a-9f2cb833e542


  

 

16 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 January 2021 31 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 2 ................................................................................................................................................. متهيد: 

 2 .......................................................................................... أوالً: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسكرية: 
 2 ................................................................ : 2021خاص وحرصي: تشكيل املجلس العسكري املرصي يناير -1

 2 .......................................................................................................................................... تعليق: 
 3 ............................................................. يف الذكرى العارشة ليناير: كواليس تعامل الجيش مع ثورة يناير:-2
 4 ........................................................................................... : 2021الجيش املرصي يرتاجع يف تصنيفات -3

 4 .......................................................................................................................................... تعليق: 
 4 ..................................................................................... ف�وس كورونا:  دور الجيش املرصي يف مواجهة-4

 5 .......................................................................................................................................... تعليق: 
 5 ............................................................................................... ثانياً: العالقات الخارجية للمؤسسة العسكرية: 

 5 ...................................................................................... مرص.. وتوترات األوضاع ب� السودان وأثيوبيا: -1
 6 ............................................................. يف ليبيا يُعتقد أنها مرصية Mig-29ظهور فيديو جديد ملقاتالت -2
 6 .................................................................................................................................. مرص واليونان: -3

 6 ........................................................................................................................................... ثالثاً: التسليح: 
 6 ................... صفقة بيع نظام جوي ملرص لح�ية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ:  أم�كا توافق عىل-1

 7 .......................................................................................................................................... تعليق: 
 7 ...................................................................................................... سفن جديدة أملانيا:  3مرص تستلم -2
 7 ............................ الفرنسية املتطورة:  2000-البحرية املرصية تقرتب من الحصول عىل غواصات سكوربيون-3
 8 .............................. مقاتلة:  30مفاوضات مرصية فرنسية متقدمة لرشاء مقاتالت إضافية من الرافال بعدد -4
 8 ............................................. يطاليا توقعان صفقة عسكرية كب�ة عىل الرغم من قضية ريجيني : مرص وإ -5
 President-S: .............................. 8سالح الجو املرصي يحصل عىل نظام الح�ية اإللكرتو� الرويس املتطور -6
 MEKO  : ........................................................... 9أملانيا تنتهي من بناء الفرقاطة املرصية األوىل من طراز  -7
 9 ..................................... التابعة للقوات الجوية املرصية يف روسيا:  35-صورة عن قرب إلحدى مقاتالت سو-8
 9 ............................... محلياً  ST-100 MRAPبة املدرعة املضادة لأللغام املتطورة الجيش املرصي يُنتج املرك -9

 10 ..................................... اإلسكندرية: القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من ترسانة -10
 10 ....................................................... م " لقاعدة اإلسكندرية: یوصول الفرقاطة "الجاللة" من طراز "فر-11
 10 ............ : 2020مروحيات كدفعة أوىل أواخر  5املرصي ينمو مع تسلم عدد  AW-149أسطول مروحيات  - 12
 11 ............................ املحلية الصنع يف سيناء ألول مرة:  ST-500و ST-100الجيش املرصي ينرش مدرعات -13

 11 ...................................................................................................................... ية:رابعاً: التدريبات العسكر

 11 ............................................................ القوات املسلحة املرصية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا مشرتكا: -1
 12 .................................................مرص واليونان تنفذان تدريباً بحرياً عابراً يف نطاق األسطول الش�يل: -2
 12 .................................................................. ): 42-الفريق محمد فريد يشهد املرحلة الرئيسية (لفتح-3

 12 ................................................................................................. خامساً: اقتصاد املؤسسة العسكرية:
 13 ............................................................................................................سادساً: اللقاءات والزيارات:

 13 ......................................................................................................... سابعاً: الترصيحات والبيانات: 
 14 .............................................................................................................. ثامناً: القرارات العسكرية:

 14 ........................................................................................................... : الفاعليات العسكرية:تاسعاً 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 1 Plaza, 
Kat: 1, D:18, Yenibosna mah. 
Bahçelievler, Istanbul, Turkey 

Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/

	تمهيد:
	أولاً: تطورات الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية:
	1-خاص وحصري: تشكيل المجلس العسكري المصري يناير 2021:
	تعليق:

	2-في الذكرى العاشرة ليناير: كواليس تعامل الجيش مع ثورة يناير:
	3-الجيش المصري يتراجع في تصنيفات 2021:
	تعليق:

	4-دور الجيش المصري في مواجهة فيروس كورونا:
	تعليق:


	ثانياً: العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية:
	1-مصر.. وتوترات الأوضاع بين السودان وأثيوبيا:
	2-ظهور فيديو جديد لمقاتلات Mig-29 في ليبيا يُعتقد أنها مصرية
	3-مصر واليونان:

	ثالثاً: التسليح:
	1-أميركا توافق على صفقة بيع نظام جوي لمصر لحماية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ:
	تعليق:

	2-مصر تستلم 3 سفن جديدة ألمانيا:
	3-البحرية المصرية تقترب من الحصول على غواصات سكوربيون-2000 الفرنسية المتطورة:
	4-مفاوضات مصرية فرنسية متقدمة لشراء مقاتلات إضافية من الرافال بعدد 30 مقاتلة:
	5-مصر وإيطاليا توقعان صفقة عسكرية كبيرة على الرغم من قضية ريجيني :
	6-سلاح الجو المصري يحصل على نظام الحماية الإلكتروني الروسي المتطور President-S:
	7-ألمانيا تنتهي من بناء الفرقاطة المصرية الأولى من طراز MEKO :
	8-صورة عن قرب لإحدى مقاتلات سو-35 التابعة للقوات الجوية المصرية في روسيا:
	9-الجيش المصري يُنتج المركبة المدرعة المضادة للألغام المتطورة ST-100 MRAP محلياً
	10-القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من ترسانة الإسكندرية:
	11-وصول الفرقاطة "الجلالة" من طراز "فریم " لقاعدة الإسكندرية:
	12-أسطول مروحيات AW-149 المصري ينمو مع تسلم عدد 5 مروحيات كدفعة أولى أواخر 2020:
	13-الجيش المصري ينشر مدرعات ST-100 وST-500 المحلية الصنع في سيناء لأول مرة:

	رابعاً: التدريبات العسكرية:
	1-القوات المسلحة المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا مشتركا:
	2-مصر واليونان تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي:
	3-الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية (لفتح-42):

	خامساً: اقتصاد المؤسسة العسكرية:
	سادساً: اللقاءات والزيارات:
	سابعاً: التصريحات والبيانات:
	ثامناً: القرارات العسكرية:
	تاسعاً: الفاعليات العسكرية:

