


االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

414562.52
35.77مليون جني 

مليار جني  شركات 

االتصاالت 

الجديدة التي تم

2019تأسيسها 

االستثمارات

بقطاة 

االتصاالت 

وتكنولوجيا 

المعلومات

رؤوس األموال 

المصدرة 

ة للشركات الجديد
ي الناتج المحل

اإلجمالي 

لقطاة 

االتصاالت  

93.4

مليار جني 

16.6%

مساهمة 

القطاة في 

ي الناتج المحل

اإلجمالي

4%

إجمالي 

صادرات مصر 

الرقمية

3.6
مليار دوالر 

ت مؤشر قطاة االتصاالتطوُّر 

2019بالبورصة المصرية عام 

806
نقطة

زيادة عن العام 
الماضي

24%

أعلى قطاعات الدولة نموا

معدل نمو الناتج 

ة المحلي اإلجمالي لقطا

االتصاالت 

(2019/ 2018)بيانات 
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عدد السنتراالت

1511
سنتراال

إجمالي سعة السنتراالت

%77.7

%22.3

حضر ري 

8.76
مليون مشترك

ر توتيس مشتركى الوات  الناب  بين الري  والحض

1.95
مليون مشترك

6.81
مليون مشترك

25.22
مليون خط

95.34
)مليون مشترك(

عدد مشتركي الهاتف المحمول

5.5 أضعاف

2565.78
ثانية/ مليار نبضة 

ال السع  الدولية لالتص
باإلنترنت

هو مقدار تضاع  السعة 
الدولية لإلنترن  خالل 

(2019–2014)الفترة 

عدد مستخدمي االنترنت

3.60
مليون مستخدم

7.30
مليون مشترك

اإلنترنت عدد مشتركي 
فائو السرعة

40.9
مليون مشترك

78  %
تيادة في مشتركي 

ا  بالمقارنة بعاإلنترن  
2010

11.8%
تيادة في مشتركي 

فائق السرعةاإلنترن  
بقبالمقارنة بالعا  السا

عدد مستخدمى 
USB modem

مليون 4تيادة حوالي 

مستخد  لإلنترن  عن 
طريق المحمول عن العا  

الماضي

39.00
مستخدم مليون 

اإلنترنت عدد مستخدمي 
عن طريو المحمول

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(2019/ 2018)بيانات 
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مكاتب البريد األهليةعدد مكاتب البريد

3982
مكتب بريد

عدد المستفيدين من 
دالمعاشات من خالل البري

نصيب مكتب البريد من 
السكان

5.52
مليون 
مستفيد

25.10
(مكتب بريد/أل  نسمة)

49
مكتب بريد

2018نوفمبر

2018ديسمبر 

18

20

2019في مصر اإلنترنت زيادة متوسط سرع  

مليار دوالر1.6بتكلفة

البريد المصرى
اإلنترنتمتوسط سرع  

(2019/ 2018)بيانات 

2018يوليو 

5.7

ثانية/ ميجا بايت 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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2019المعلومات قطاة االتصاالت وتكنولوجيا إنجازات أبرز 

لإلبداة التكنولوجي مجتمعات 6قرب االنتهاء من بناء

ة في العاصمالمرحلة األولى من مدينة المعرفة البدء في إنشاء 

.مليار جني 2اإلدارية الجديدة بتكلفة 

ة بمؤشر شركوإفريقيا في منطقة الشرق األوسط مصر المركز األول احتلت 

.  2019لمواقع الخدمات العالمية " اي  تي كيرني"االستشارات العالمية 

ت في مجاالت االتصاالأول جامعة متخصصة نشاء إبدء 

والشرق األوسطإفريقيا وتكنولوجيا المعلومات في 

والتي أطلقها المعهد القومي  Be secureمبادرة البدء في تنفيذ 

لالتصاالت لتدريب الطالب على أمن المعلومات

قات األلعاب والتطبيفريقيا إلبداة إ"تنفيذ المبادرة الرئاسية 

وإفريقي شاب مصري آالف 10والتي تهدف لتنمية قدرات" الرقمية

تقدم خدمات تكنولوجيا مواقع عالمية9بين أفضل مصر 
المعلومات العابرة للحدود لألسواق األوروبية

وميكنة العديد من القطاعات والخدمات الحكومية مشروة التحول الرقمي تنفيذ 
بمحافظة بورسعيد كنسخة تجريبية وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة 

المحافظاتجميع لتعميمها على 

من الحاضنات التكنولوجية شركة 16تخريج 
يالتكنولوجاإلبداة بمركز شركة 22واحتضان

الت االتصاالمركز القومي لمراقبة جودة خدمات افتتاح 
اإلنترنتبهدف إجراء قياس دوري لجودة خدمة 

زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية 
%  40إلى % 30من اإللكترونية للصناعات 

إقليميا من حيث االستثمارات في المركز األول شغلت مصر 
ماجنيت الشركات الناشوة طبقا لتقرير 

ودعم برامج ومبادرات الشمول الجمهورية، على مستوى مكتب بريد 4000برنامج عمل الحكومة تطوير يستهدف 

.المالي للمواطنين

ريد المصري وتعزيز قدرات البالدولية، وفقا ألحدث المعايير المركز اللوجستي للبريد في مطار القاهرة الدولي تأسيس 

73.في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة اإللكترونية




