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مدخرات المصريين في البنوك ترتفع 19 في المئة

البنوك  في  المصريين  مدخرات  بلوغ  المصري، عن  اإلحصاء  كشفت جهاز 
خالل السنة المالية 2020 /2021، لألفراد والمؤسسات الحكومية، 3.964 
تريليون جنيه، مرتفعة بنحو 19 في المئة عن السنة المالية السابقة، لتشكل 

بذلك نحو 83.2 في المئة من إجمالي قيمة المدخرات.
وارتفعت قيمة أرصدة مدخرات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي إلى 473.6 
مليار جنيه بزيادة 26.3 في المئة )9.9 في المئة( من إجمالي قيمة المدخرات، 
فيما زادت مدخرات صندوق توفير البريد إلى 264.7 مليار أي بارتفاع 11.1 
في المئة )5.6 في المئة من إجمالي قيمة المدخرات(. وبلغت قيمة مدخرات 

شركات التأمين للقطاعين العام والخاص نحو 47.3 مليار جنيه أي بزيادة 
19 في المئة عن السنة المالية السابقة )1 في المئة من إجمالي المدخرات(.

مليارات   5 قيمتها  أجل وديعة  السعودية  العربية  المملكة  الموازاة، مددت  في 
دوالر لدى البنك المركزي المصري. وكانت أودعت السعودية 5 مليارات لدى 
"المركزي" المصري في مارس )آذار( الماضي، في الوقت الذي تعرضت فيه 
إلى  الذي أدى  الروسي ألوكرانيا،  الغزو  مصر لضغوط مالية متزايدة عقب 
ارتفاع أسعار النفط والقمح وقّلص أعداد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا.

المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

The Egyptian Statistics Authority revealed that the savings 
of Egyptians in banks during the fiscal year 2020/2021, 
for individuals and government institutions, amounted to 
3.964 trillion pounds, up by about 19 percent from the 
previous fiscal year, thus constituting about 83.2 percent of 
the total value of savings.
The value of the savings balances of the National Social 
Insurance Organization rose to 473.6 billion pounds, an 
increase of 26.3 percent (9.9 percent) of the total value 
of savings, while the savings of the Postal Savings Fund 
increased to 264.7 billion pounds, an increase of 11.1 
percent (5.6 percent of the total value of savings). The 

value of savings of insurance companies for the public 
and private sectors amounted to about 47.3 billion pounds, 
an increase of 19 percent over the previous fiscal year (1 
percent of total savings).
In parallel, the Kingdom of Saudi Arabia extended the term 
of a $5 billion deposit with the Central Bank of Egypt. Saudi 
Arabia deposited 5 billion in the Egyptian Central Bank last 
March, at a time when Egypt was under increasing financial 
pressure following the Russian invasion of Ukraine, which 
led to an increase in oil and wheat prices and reduced the 
number of tourists coming from Russia and Ukraine.
Source (Al-Rai Kuwaiti Newspaper, Edited)

Savings of Egyptian People in Banks Increased by 19 Percent



حجم التمويل اإلسالمي سيتخّطى 6 تريليون دوالر في 2026 

توقعت مؤسسة "ريفينيتيف" التابعة لمجموعة بورصة 
المعلومات  مزّودي  أبرز  من  تعتبر  والتي  لندن، 
العالم، والمؤسسة  للشركات والمختصين في  الذكية 
أن يصل حجم  الخاص،  القطاع  لتنمية  اإلسالمية 
صناعة التمويل اإلسالمي العالمي إلى 5.9 تريليون 
في  تريليونات   4 مع  مقارنة   2026 بحلول  دوالر 

2021، مدفوعة بالبنوك اإلسالمية والصكوك.
ووفقًا لمؤشر تنمية التمويل اإلسالمي لعام 2022 
فقد  "ريفينيتيف"،  مؤسسة  عن  الصادر   )IFDI(

تصدرت ماليزيا قائمة مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي هذا العام برصيد 113 
نقطة، تلتها السعودية 74، ثم إندونيسيا 61، فالبحرين 59، والكويت 59، 

فاإلمارات 52، ثم ُعمان 48، وباكستان 43، وقطر 38 وبنغالديش 36.

ويقيس مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي مدى تطور 
قطاع التمويل اإلسالمي في 136 دولة بناء على 
والمعرفة،  واالستدامة،  والحوكمة،  المالي،  األداء 

والوعي.
المالي  األداء  في   42 رصيد  الكويت  وسجلت 
واحتلت المرتبة الرابعة عالميًا والثانية خليجيًا، و75 
في الحوكمة لتحتل المرتبة الخامسة عالميا والثالثة 
لتكون  الوعي  في  و157  المعرفة،  في  و21  االستدامة،  في  و20  خليجيًا، 

الثانية عالميًا واألولى على مستوى المنطقة.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

Refinitiv, a subsidiary of the London Stock Exchange 
Group, which is considered one of the leading providers 
of smart information to companies and specialists in the 
world, and the Islamic Corporation for the Development 
of the Private Sector, expected that the size of the global 
Islamic finance industry would reach $5.9 trillion by 2026 
compared to $4 trillion in 2021, driven by banks. Islamic 
instruments.
According to the 2022 Islamic Finance Development Index 
(IFDI) issued by Refinitiv, Malaysia topped the Islamic 
Finance Development Index list this year with a score of 
113 points, followed by Saudi Arabia at 74, then Indonesia 

at 61, Bahrain at 59, Kuwait at 59, UAE 52, then Oman 48, 
Pakistan 43, Qatar 38, and Bangladesh 36.
The Islamic Finance Development Index measures the 
extent to which the Islamic finance sector has developed in 
136 countries based on financial performance, governance, 
sustainability, knowledge, and awareness.
Kuwait scored 42 in financial performance and ranked 
fourth in the world and second in the Gulf, 75 in 
governance, ranking fifth in the world and third in the Gulf, 
20 in sustainability, 21 in knowledge, and 157 in awareness 
ranking second in the world and first in the region.
Source (Al-Rai Kuwaiti Newspaper, Edited)

Volume of Islamic Finance Will Exceed $6 Trillion in 2026

قيمة اتفاقيات "قمة السياحة العالمية" ستتجاوز 50 مليار دوالر 

الخطيب،  أحمد  السعودي،  السياحة  وزير  كشف 
على هامش قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة، 
التي انطلقت أعمالها في الرياض، عن تجاوز عدد 
ويحضرها  مشارك،  آالف   3 القمة  في  المشاركين 
دول  من  للسياحة  وزيرًا  و57  إعالمي   300 نحو 
والفنادق  الطيران  قادة قطاعات  العالم، حيث تضم 
وشركات تنظيم الرحالت والسفر، وتشهد انعقاد 50 
متحدث.   300 من  أكثر  بها  ويشارك  ورشة عمل 
وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أّن "القمة ستشهد 

أخرى من  السعودية وأطراف  بين  تفاهم  اتفاقية ومذكرة   50 أكثر من  توقيع 
جانب وبين الشركات المختلفة من جانب آخر، وتتخطى قيمة تلك االتفاقيات 

50 مليار دوالر".

وزير  أّكد  الدرعية،  بوابة  تطوير  مشروع  وعن 
السعودية  الدولة  مقر  هي  "الدرعية  أّن  السياحة، 
تم  القيادة  من  وبتوجيه  والثالثة،  والثانية  األولى 
إطالق مشروع تطويرها قبل سنتين، وتم افتتاح أول 
التطوير  افتتاح جزء من  التطوير، وسيتم  جزء من 

سنويًا والذي يمتد على 7 سنوات قادمة".
وكان وزير السياحة السعودي، قد دشن حي الطريف 
التاريخي ومطل البجيري الذي يشمل منطقة المطاعم 
المقبل، في خطوة  4 ديسمبر  اعتبارًا من  الزوار  استقبال  ببدء  إيذانًا  الفاخرة 

تدخل بها الدرعية مرحلة جديدة في تاريخها.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

The Saudi Minister of Tourism, Ahmed Al-Khatib, 
revealed on the sidelines of the World Travel and Tourism 
Council summit, which started its work in Riyadh, that 
the number of participants in the summit exceeded 3 
thousand participants, and it is attended by about 300 
media professionals and 57 ministers of tourism from 
countries of the world, as it includes leaders of the aviation 
sectors, hotels and companies Organizing trips and travel, 
and witnessing the holding of 50 workshops with the 
participation of more than 300 speakers. In an interview 
with Al-Arabiya, he said, "The summit will witness the 
signing of more than 50 agreements and memorandums of 
understanding between Saudi Arabia and other parties on 
the one hand, and between various companies on the other, 
and the value of these agreements exceeds $50 billion."

Regarding the project to develop the Diriyah Gate, the 
Minister of Tourism confirmed “The Diriyah is the 
headquarters of the first, second and third Saudi states, 
and under the guidance of the leadership, a project to 
develop it was launched two years ago. The first part 
of the development was inaugurated, and parts of the 
development will be opened annually, which extends over 
the next 7 years.”
The Saudi Minister of Tourism inaugurated the historic 
Al-Turaif neighborhood and the Al-Bujairi view, which 
includes the luxury restaurants area, marking the start of 
receiving visitors as of December 4, in a step by which 
Diriyah enters a new phase in its history.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

Value of the World Tourism Summit Agreements Will Exceed $50 Billion


