
 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

        خطة التنمية المستدامة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

( وخطة العام المالى 7102/7171متوسطة المدى فى الفترة ما بين )
، عن البرامج والمشروعات الحكومية 7102/7102األول منها 

المستهدفة خالل العام المالى الجديد، فى ضوء تقديرات االستثمارات 
مليار جنية يساهم  7.60الكلية المستهدفة للقطاع فى العام الجديد بنحو

، فيما تبلغ قيمة االستثمارات العامة %10القطاع الخاص فيها بنسة تبلغ 
لوجيا المستهدفة فى الخطة الجديدة لتنفيذ برامج قطاع االتصاالت وتكنو

من إجمالى  %1627مليار جنية ما يعادل نحو  061المعلومات نحو 
 االستثمارات العامة المستهدفة للعام الجديد.

وتتضمن االستثمارات العامة لألتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
االستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات االقتصادية، حيث تبلغ األولى 

من إجمالى االستثمارات العامة  %4466مليون جنية بواقع  26.
مليون جنية  24.67لإلتصاالت، فيما تبلغ استثمارات الهيئات االقتصادية 

 من إجمالى العامة لالتصاالت(. %1162أى بواقع )

وحسب التقرير، توجة االستثمارات الحكومية لألتصاالت وتكنولوجيا 
برامج  01( لتنفيذ مليون جنية 26.المعلومات والمموله ذاتياً بالكامل، )

لمشروعين  %11استثمارية، وُتخصص النسبة األكبر منها بواقع 
رئيسين، ممثلين فى مشروع تطوير وتحديث البيئة المعلوماتية والمحتوى 

، لبناء مجتمع رقمى تكاملى % 6762مليون بواقع  771الرقمى بإجمالى 
ى تصميم يساهم فى تحقيق التنمية والمستدامة لمصر، والمشروع الثان

بهدف   %7762مليون بواقع  016وتصنيع اإلليكترونيات بإجمالى 
تحويل مصر إلى مركزاً ومصنعاً إقليميا وعالمياً للسوق االفريقية 
والعربية واالروبية لتصميم وتصنيع االليكترونتيات المتطورة قبل 

7161. 

  



  

  

ويأتى مشروع دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى 
، ويهدف تنمية %0061مليون جنيه بواقع  21المرتبة الثالثة بإجمالى 

صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز وضع مصر على الخريطة 
العالمية، ويأتى فى المرتبه الرابعة مشروع تطوير البينية االساسية 
لألتصاالت لتوفير بيئة محفزة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

يم العائد والمساهمة فى رفع القدرة التنافسية لصناعة واالتصاالت وتعظ
 21تكنولوجيا المعلومات والوصول بها للمستويات العالمية بإجمالى 

، أما الخامس مشروع تطوير المناطق التكنولوجية %0164مليون بواقع 
 .%264مليون، بواقع  11بإجمالى 

مليون  11جمالى ويحتل مشروع انفاذ القانون، أيضا المرتبه الخامسة، بإ
ويهدف إلى تطويلر منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية  %264بواقع 

من بداية تحرير المحضر فى قسم الشرطة ومروراً بالنيابة العامة 
والمحاكم بجميع درجاتها لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إراسالة إلى 

 الداخلية لتنفيذ الحكم من خالل بيئة عمل مؤمنه.

، ثم يأتى بحوث %161لسادسة ممثل فى التنمية المجتمعية بواقع أما ا 
، ويليه %1624ودراسات وإعداد فى مجال تكنولوجيا المعلومات بواقع 

التدريب وإعداد متخصصين وتنمية الموارد البشرية فى مجال تكنولوجيا 
، وأخيراً االطار التنظيمى ألمن الفضاء  %1614االتصاالت بواقع 

لتوقيع االليكتروني، بهدف التصدى ومكافجة الجرائم السييرانى وا
 .%1661السيبرانية وحماية الخصوصية والهوية الرقمية بواقع 

وبالنسبة لبرامج ومشروعات استثمارات الهيئات االقتصادية، توجه 
االستثمارات بشكل أساسى لتطوير خدمات البريد بهدف التسهيل على 

من  %11حيث ُتخصص نحو المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم، 
 مليون جنية. 24.67إجمالى استثمارات الهيئات االقتصادية المقدرة بنحو 



  

  

  

ويوزع إجمالى االستثمارات، إلى عدد من المشروعات فى هذا المجال 
 .7.6وتشمل، مشروع تدعيم البنية االساسية للوحدات البريدية، بواقع 

 7161بواقع   لطيف الترددى، وإنشاء محطات للمراقبة والتحكم فى ا%
، وتنمية صناعة % 0461بواقع   ، ورفع كفاءه مطابع البريد%

، ورفع كفاءه تجيهزات مراكز %0661تكنولوجيا المعلومات بواقع 
، عالوة عن مشروعات أخرى بواقع % 260الخدمات البريدية بواقع 

0261%. 

ن الثابت وكشف التقرير عن تراجع اعداد المشتركين فى خدمة التليفو
، مقابل .710إلى أكتوبر  7101خالل الفترة من أكتوبر  %761بنحو 

ارتفاع اعداد مستخدمى الهواتف المحموله، كذلك ارتفاع مؤشرات 
 استخدام االنترنت.

وفند التقرير، أسباب تراجع استخدام التليفون األرضى نظراً للتوجه العام 
وتطبيقات الهواتف المحمول نحو االعتماد بشكل أكبر على اإلنترنت 

للتواصل عالوة عن التراجع المستمر فى أسعار اشتراكات االنترنت 
 وخدمات الهاتف المحمول، مما يساهم فى استغناء عن الهواتف الثابتة.

وأوضح التقرير، أن عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول، وصل 
، فيما 7101اطن، مليون مو 16606لـ 7104/7101  خالل العام المالى

مليون مواطن،  12676لـ  .7101/710وصل المشركين خالل عام 
. وتوقعت الحكومة أن يصل عدد المشاركين %464بمعدل نمو سنوى 

مليون مواطن. وتستهدف الحكومة  010612لـ 7102/.710خالل العام 
، بينما تستهدف خالل 011664لـ 7102/7102خالل عام 

 ن مواطن.مليو 011607لـ 7101/7171



الثابت خالل عام العام   بينما وصل عدد المشاركين فى خدمة التليفون
مواطن، بينما وصل عدد   مليون مليون 664.لـ 7104/7101المالى 

مليون مواطن  602.لـ .7101/710المشاركين خالل العام المالى 
، بينما قُدرت اعداد المشاركين خالل العام المالى %761-بمعدل 
مليون مواطن. وتستهدف الحكومة أن يصل عدد  664.لـ 7102/.710

، وهو 662.لـ 7102/7102المشاركين بالخط الثابت خالل العام المالى 
الرقم الذى تستهدف الحكومة المحافظة عليه خالل العام المالى 

7101/7171. 

وذكر التقرير، أن عدد مستخدمى شبكة اإلنترنت عن طريق التليفون 
مليون مستخدم،  7.611لـ 7104/7101ام المالى المحمول خالل الع

، بمعدل نمو .7101/710مليون مستخدم خالل العام المالى  71607و
لـ  7102/.710، وقُدر عدد المستخدمين خالل العام المالى %.006
مليون مستخدم، وتسهدف الحكومة أن يصل اعداد المشتركين  4166

مليون  1161ن مستخدم، ومليو 1616لـ 7102/7102خالل العام المالى 
 7101/717تخدم خالل العام المالى مس

وأكد التقرير، عدد مشتركين اإلنترنت فائق السرعة، وصل عدد 
، بينما وصل عدد 6621لـ 7104/7101المشتركين خالل العام المالى 

، .7101/710مليون مستخدم خالل العام المالى  4610المشتركين لـ
، وقُدر عدد المستخدمين خالل العام المالى %7061بمعدل نمو

مليون مستخدم، وتستهدف الحكومة أن تصل هذه  .462لـ  7102/.710
مليون  1677، و7102/7102مليون خالل العام المالى  1616األعداد لـ

 .7101/7171مستخدم خالل العام المالى 

 


