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  الرقمىاالقتصاد 
 لتحقيق

 العدالة االجتماعية.. الحرية.. الرخاء
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 اإلطار العام

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وأهم أنشطته

 (2020)استراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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 المعلومات وأهم أنشطتهاالتصاالت وتكنولوجيا قطاع 

 (2020)استراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 اإلطار العام
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 تكنولوجيا المعلومات االتصاالت

 المعلوماتقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 البريد

شركات المحمول، االتصاالت 
 واالنترنت

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

شركات تكنولوجيا المعلومات 
 والتعهيد
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 البريد
االتصاالت  49.000

75.078 

 تكنولوجيا المعلومات
111.925 

 (تى اى داتا)+  الشركة المصرية لالتصاالت 50.347
 ISP)رايا )+  فودافون 7.405
 (لينك دوت نت)+ موبينيل  4.514
 (نايل اونالين+ نت  ايجي)  اتصاالت مصر 3.202
 شركات اتصاالت اخرى 9.610

 التابعة الوزارة والجهات 3.500

 الهيئة القومية للبريد 49,000

 شركات تكنولوجيا المعلومات 66.656
 مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال األعمال فىشركات التعهيد  45.269

 عدد العاملين إجمالي
958013 

 عدد العاملين |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 مباشرة وظائف 239.503

 وظائف غير مباشرة 718.510

 العاملين بخدمات االتصاالت 
 وتكنولوجيا المعلومات

1.500.000+ 
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 (15/14 – 13/12)المؤشرات الرئيسية  |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 النمو 2015/2014 النمو 2014/2013 2013/2012

 %13 مليار جنيه 65.9 %9.7 مليار جنيه 58.3 مليار جنيه 52.34 الناتج القومي المحلى للقطاع

مساهمة القطاع في الناتج 
 %0.3 % 4.1 %0.3 % 3.8 % 3.4 القومي المحلي

 %3 %13 %2.1 % 10 % 7.62 معدل النمو في القطاع

 %10.5 6564 %9.4 5936 5428 عدد شركات القطاع
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 قطاع االتصاالت



8 

 2014يونيو  2010يونيو 

 الهاتف الثابت
10.44 

 مليون مشترك
6.70 

 مليون مشترك

 الهاتف المحمول
58.97 

 مليون مشترك
93.00 

 مليون مشترك

 اإلنترنت
19.65 

 مليون مستخدم
44.74 

 مليون مستخدم

A D S L   
1.19 

 مليون مشترك
2.87 

 مليون مشترك

 موبايل 
8.20 

 مليون خط
18.91 
 مليون خط

USB Modem 
0.93 
 خطمليون 

3.84 
 مليون خط

 عدد المشتركين |قطاع االتصاالت
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 الرخصة الموحدة

 خدمة تحويل األموال من خالل المحمول

 التتبع اآللي للمركبات

 التحول إلى البث التليفزيوني الرقمي

  تفعيل المبادرة القومية لإلنترنت فائق السرعة

 الترددات الخاصة بشركات المحمول

 اإلنجازات |قطاع االتصاالت
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات
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 (PPP & Revenue Sharing)الخاص نماذج جديدة للمشاركة بين الحكومة والقطاع 
   )التوثيقمكاتب  ميكنةمشروع  (جنيهمليون  650

 والهيئات المختلفةمع الوزارات تنمية الطلب المحلي من خالل الشراكة 
 (تدريب بالجهاز االداري) 8761( + مشروع 163/ بروتوكول 8+ 60)

 المصدرمفتوحة المحمول والبرامج تشجيع تطبيقات 
 شركة صغيرة ومتوسطة 549+ مليون جنيه  70

 االنجازات  |قطاع تكنولوجيا المعلومات

 قارئ الكتروني ومراكز االتصال الجماهيرية( 2000)االنتخابات باستخدام  ميكنةنظام 

 مركز استرشادي للحوسبة السحابية الحكوميةاول 
 جنيهمليون  25

 الوزراء،مع مركز معلومات مجلس لمجلس الوزراء بالتعاون منظومة تلقي الشكاوى الحكومية 
 وزارة التموين، ووزارة الكهرباء 
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 + )اإلعاقةفرصة عمل أفضل لذوى -ICDL) 459+ اإلعاقة لدعم ذوي مدرسة  1000
 مصريةجامعة  ( 23)التكنولوجي لمراكز ذوى االحتياجات الخاصة بـالتأهيل 

 االنجازات  |قطاع تكنولوجيا المعلومات

 العملتدريب وتأهيل طلبة الجامعات وحديثي التخرج طبقًا الحتياجات سوق  
 (االحترافىالتدريب ) 1323( +  EDUEgyptالتعهيد)11.700

 زيادة معدالت التشغيل من خالل الفرص المباشرة وغير المباشرة بقطاعات الصناعة 
 (من اجل التشغيلالتدريب ) 5660

 اإلنتاجتهيئة بيئة مناسبة لإلبداع واالبتكار، وبيئة عمل محفزة على  
 شركة 81انشاء  فىالدعم والمساعدة 
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 موظــف 23.805

الفنىالدعم   

 موظــف 19.917

 خدمة العمالء

 موظــف 1.547

 اإلبداع والتصميم

 األنشطة التصديرية |قطاع تكنولوجيا المعلومات

177 
شركة    

45.269  
 موظف

جنيهمليار  11.250  
 اجمالي التصدير

http://en.wikipedia.org/wiki/File:EMC_logo.png
http://www.vodafone.com.eg/en/Home/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ericsson_logo.svg
http://www.catalyst-us.com/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oracle_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EMC_logo.png
http://www.rayacorp.com/
http://www.bobsguide.com/logos/29476.gif
http://www.vodafone.com.eg/en/Home/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HSBC.svg
http://www.esnad-bpo.com/index.htm
http://www.rayacorp.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HSBC.svg
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“Egypt (10) the region’s industry leader, has 

scored well over the years thanks to solid 
fundamentals including favorable costs, good 

universities, and proximity to Europe” 

“We expect Egypt to Return as one of the 

leading locations for both IT and BPO 

services” 
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 المصرىالبريد 
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 رؤية جديدة/ البريد |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 تدريب وتطوير العاملين وتحسين بيئة العمل

/  االتصاالت/ تكنولوجيا المعلومات/ القانونية/ االقتصادية)من نخبة من الخبراء في شتى المجاالت دارة تشكيل مجلس إ
 (االنشطة المصرفية والمراجعة المالية/ الموارد البشرية

 (2014/2013بدأت )وضع استراتيجية للهيئة لمدة خمس سنوات 

 ربط الحوافز باإلنتاجية وتحقيق األرباح

 المواطنينادخال خدمات جديدة لخدمة 



17 

 مكتب 3860

 صندوق توفير البريد المنصرفةالمعاشات 
4.91 

مستفيد شهــرياً  مليون  العــدد 
3.72 

 القيمة جـنيـه شهــرياً  مليار

23.3 
حســــاب مليون الحساباتعدد    

145.8 
جـنيـه مليار  قيمة المدخرات  

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 مرةارباح ألول تحقيق 

 األداء المالي
 الفعلى التاريخ

 مليون( 857) 2012
 مليون( 436) 2013
 مليون 216 2014

 
 

 والضرائبخدمات تحصيل الجمارك 
 
 (االسمنت)الشركات خدمات التحصيل من 

 
 والخارجيةالحواالت الداخلية 

 
 (التليفونات/ الغاز /الكهرباءفواتير )الفيزا كروت..... 

 الجديدةالخدمات الجماهيرية 

 البريد |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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(... /االمارات/السعودية) العربية الدول بعض مع الخبرات تبادل 
(2013مارس -الدوحة) والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس التنفيذى المكتب (33) الدورة اجتماع رئاسة 
(2013 سبتمبر -الجزائر) والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس التنفيذى المكتب (34) الدورة اجتماع رئاسة 
(2014 مارس -العربية مصر جمهورية) والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس التنفيذى المكتب (35) الدورة اجتماع رئاسة 
(2014نوفمبر -العربية مصر جمهورية)  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس التنفيذى المكتب (36) الدورة اجتماع رئاسة 
(2014نوفمبر -العربية مصر جمهورية)  والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس (18) الدورة اجتماع رئاسة 

 العربيالبعد 

التعهيد مجال فى األوغندية الكوادر من 3000 لتدريب لتأهيلهم متدرب 120 تدريب Business Process Outsourcing     
(اريتريا – بوروندى – السودان مثل) النيل حوض مبادرة خالل من اإلفريقية الدول كوادر من 70 تدريب 
الـ التراث بانوراما مشروع إنشاء Culturama الديمقراطية الكونغو جمهورية عاصمة فى 
والكمبيوتر االنترنت طوارئ الستجابة الوطنى المركز إنشاء فى المساهمة (CERT) هذا على االوغندية الكوادر من 20 تدريب طريق عن وذلك بأوغندا 

 السيبرانى باألمن المتعلقة األخرى المجاالت إلى باإلضافة المجال
 

 :مستقبلية مشروعات
الضوئية االنترنت كابالت مد مشروع دراسة Fiber Optics  النيل حوض دول إلى مصر من النيل نهر طريق عن 
المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت مجال فى البشرية الكوادر لتنمية (تنزانيا أو أوغندا) النيل حوض دول إحدى فى دائم اقليمى مصرى معهد إنشاء 
األخرى اإلفريقية الدول إلى والحضارى الطبيعى التراث توثيق مشروع فكرة تعميم   
التكنولوجية والمنطقة المصرية الذكية القرية غرار على التكنولوجية والمناطق الذكية القرى إنشاء مجال فى المصرية الخبرة نقل 
والكمبيوتر االنترنت طوارئ الستجابة وطنية مراكز إنشاء فى لمساعدتهم اإلفريقية الدول من للعديد تدريبية دورات تنظيم (CERT) 

 األفريقيالبعد 

 واإلقليمى الدولىالبعد 
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العربية الوفود من العديد بدعوة «المستقبل قلب في» شعار تحت 2014 نوفمبر 7 إلى 4 من الفترة خالل والمؤتمر المعرض فعاليات إقامة 
 :أهمها من فعاليات عدة والمؤتمر المعرض سيشهد كما .والمؤتمر المعرض فعاليات في تشارك التي والدولية واألفريقية

العربي الرقمي المحتوى لصناعة التنموي األثر» بعنوان العربي الرقمي للمحتوى الثاني اإلقليمي المنتدى» 

 2014Cairo ICT  (18)ومؤتمرمعرض 

 

والمؤسسات المعاهد الشركات، للهيئات، للوزراء، تجمع هو التحالف وهذا .2014 نوفمبر 5 – 3 من الفترة خالل القمة هذه القاهرة استضافت 
 المجال هذا فى العامل اإلفريقي الخاص القطاع بين التعاون تشجيع بهدف إفريقيا فى المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع فى العاملة الخاصة

 واإلقليمى الدولىالبعد 

 
 المعلوماتمصر االجتماع رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع ترأس (WSIS +10)  من  1600بحضور  2014عقد بجنيف في يونيو والذي

 مجال تكنولوجيا المعلومات فىوزراء ورؤساء التنفيذين والخبراء والمختصين 
ألعمال رئيسا   بصفته المتميز لدوره تكريما تميز وشهادة الذهبية االتحاد ميدالية المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت وزير السيد منح 

 المعلومات بمجتمع تليق مشرفة بصورة الحدث هذا إخراج في المستوى رفيع االجتماع
الدولي لالتحاد العام األمين من تقدير شهادة ومنح تكريم على المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بوزارة الدولية العالقات حصول  

 والعالمي اإلقليمي المستوى على المتميز لدورها لالتصاالت
مشروع عن العالم، دول مختلف من فائزا   17 ضمن ،الشباب بتوظيف الخاصة المشروعات ألفضل القمة جائزة على مصر حصلت 

 "مصر في الشباب تشغيل برنامج" بعنوان

 ((ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت 
 المنظمات والمؤتمرات الدولية

 (AFICTA)لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  االفريقىالقمة الثانية للتحالف 



20 

 اإلطار العام

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وأهم أنشطته

 (2020)استراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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 الوصول إلى
من خالل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  الرقمىاالقتصاد  

 لتحقيق
 االجتماعيةالرخاء والحرية والعدالة  

 للجميع 

 2020 الرقمىاالقتصاد 
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 الرخاء

 الحرية

 العدالة االجتماعية

 اتاحة البيانات والمعلومات
 الديمقراطىدعم التحول 

 القومىإدارة الدعم 

 تطوير الخدمات الحكومية

 تحسين جودة خدمات االتصاالت المقدمة للمناطق الفقيرة والمهمشة 

 دعم خدمات ذوى اإلعاقة

 جذب االستثمارات 
 توسع وانتشار شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 خلق فرص عمل 

 مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

 القومىالدخل  فىالمساهمة 

 ربط أهداف القطاع بتطلعات المجتمع 
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 الرقمنةمؤشر   |الرقمىاالقتصاد 

 
 :إلى تؤدى الرقمنة في مئوية نقطة 10 زيادة أن المؤشر أوضح•

 %0,5 بنسبة المحلى القومى الناتج فى المساهمة زيادة•
   .0,84 بحوالي البطالة معدل خفض  •
 فرصة مليون 19و 2008 و 2007 بين عالميا   عمل فرصة مليون 18 حوالي إضافة إلى أدت الرقمنة فإن للتقرير طبقا  •

 2010و 2009 بين عمل

 االقتصادياألثر 

 المؤشر   فىطبقا  لمعدل تطور الدول  التالىتؤدى إلى األثر “ الرقمنة”نقطة مئوية في  10أوضح المؤشر أن زيادة 

 (دولة 120) نقطة 0,13 بحوالى :“البشرية التنمية” مؤشر في ارتفاع•

 االجتماعىاألثر 

 نقطة 1,2 بحوالي العالمي الشفافية مؤشر في الدولة وضع تحسن إلى تؤدى•
 نقطة 0,1 بحوالى الحكومة فاعلية مؤشر فى الدولة وضع تحسن زيادة إلى تؤدى•

 الحوكمةعلى األثر 
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 الرقمنةمؤشر   |الرقمىاالقتصاد 



25 *Source: BCG- January 2014 

 التي العوامل) e-Frictionالـ لمعامل بالنسبة ترتيبا الدول اقل من مصر تعتبر
 من االستفادة تعظيم من يحد مما (واستخداماته اإلنترنت إلى الوصول دون تحول

 الرقمي االقتصاد

 e-Frictionمعامل الـ  |الرقمىاالقتصاد 
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من الناتج % 9إلى  5طبقًا للدراسات العالمية فان االقتصاد الرقمي دافع لزيادة نمو االقتصاد الفعلي ويمثل من 
 االجمالي المحلي في الدول المتقدمة وعليه يجب ازالة المعوقات التي تعوق التحول نحو االقتصاد الرقمي

 البنية األساسية
50% 

 %15الصناعة 

أنواع المعوقات التي تحد من اعتماد 
 الشركات على اإلنترنت

العناصر  –راس المال المتاح )
 (البشرية

أنواع المعوقات التي تعوق المستخدم من استعمال 
الدفع  –خصوصية البيانات)تطبيقات اإلنترنت 

 (  اإللكتروني

أنواع المعوقات المتعلقة بتوافر 
 المحتوى

أنواع المعوقات التي تخفض فرص 
الدخول على شبكة اإلنترنت 

 (االتاحة)

*Source: BCG- January 2014 

 الرقمىمعوقات التحول نحو االقتصاد   |الرقمىاالقتصاد 
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 المحاور الرئيسية

 تنمية الصناعة المجتمع الرقمي الرقميممر مصر 

البنية التشريعية 
 والسياسات الحاكمة

   السيبرانىاألمن 
برامج ومبادرات تنمية  التنمية المجتمعية والتوقيع اإللكتروني

 الصناعة
تصميم وصناعة 

 اإللكترونيات
البنية المعلوماتية 
 البنية األساسية والمحتوى الرقمي

 صناعةدعم وتنمية  
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  

 من خالل
اإلبداع التكنولوجي وريادة االعمال، 

 وخلقوجذب االستثمارات األجنبية، 
 فرص عمل

 
 تدعيم الموقع 

 الجغرافي لمصر واالستغالل األمثل
 للكابالت البحرية 

 لتصبح 
 مركزًا عالميًا لخدمات اإلنترنت  

 

 
مؤمنة منظومة رقمية متكاملة  تطوير

للوصول إلى  القومىالمستوى على 
بسيطة  بطرقالمعرفة والخدمات 

 وأىوقت  أى فىوتكلفة مالئمة 
 لجميع المواطنين مكان

 

 التعهيد

 القرى التكنولوجية

 دعم الشركات

الموارد 
 االحترافية

االبداع وريادة 
 االعمال

العالقات االقليمية 
 والدولية

 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلداري للدولةوقواعد بيانات الجهاز تطبيقات 

Iraq 

Indonesia 

Malaysia 
Thailand 

Myanmar 
Bangladesh 

Morocco 
Algeria 

France 

Qatar India 

Pakistan 
Iran 

Oman 
Yemen 

U.A.E Saudi 
Arabia 

Turkey 
Syria Lebanon 

Egypt 

North Sudan 

 Ethiopia  
Somalia 

Libya 

 Mozambique  Madagascar 

Tanzania 

Kenya 

Greece 
Tunisia 

Djibouti 
Sri Lanka 

Jordan 

Maldives 

Taiw
an 

Brun
ei 

Viet
nam 

Phili
ppin

e 

Japa
n 

Kore
a 

Belgium UK 

Singapore 

Germany 

Australia 

China 

Cyprus 
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 الرئيسيةالمحاور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنمية الصناعة المجتمع الرقمي الرقميممر مصر 
 التعهيد

 القرى التكنولوجية

 دعم الشركات

الموارد 
 االحترافية

االبداع وريادة 
 االعمال

العالقات االقليمية 
 والدولية

 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلداري للدولةوقواعد بيانات الجهاز تطبيقات 
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التعليم 
الصحة 
العدل 
الثقافة 
السياحة 

البنية المعلوماتية 
 والمحتوى الرقمي

 
  المجلس األعلى

   السيبرانىلألمن 
 استراتيجية وطنية 
 اإللكترونىالتوقيع 

   السيبرانىاألمن 
 والتوقيع اإللكتروني

 
 من اجل التدريب

 التشغيل
 تأهيل الشباب

لالنضمام إلى سوق 
 العمل ومحو األمية

 اإلعاقة تمكين ذوي
 تكنولوجياً 

 التنمية المجتمعية

 
 السحابيةالحوسبة 
 اإلنترنت فائق

 (البرودباند)السرعة 
الكابالت البحرية 

 البنية األساسية

 اللوحىالحاسب 
التليفون المحمول 
األلياف الضوئية 
 العدادات الذكية

(Smart Meters) 
 اجهزة االستقبال

   الرقمى
(Set top Boxes) 
P.O.S 

Terminals 

تصميم وصناعة 
 اإللكترونيات

 
 التعهيدصناعة 
القرى التكنولوجية 
 دعم الشركات

ومنظمات المجتمع 
 المدنى

 اإلحترافيةالموارد 
 العالقات اإلقليمية

 والدولية

برامج ومبادرات تنمية 
 الصناعة

 
  قانون تنظيم

 االتصاالت
 المزايدات

 والمناقصات 
 حرية النفاذ إلى

 البيانات والمعلومات 
أمن المعلومات 
 سياسات أمن

 اإلنترنت
 سياسات التكنولوجيا

 الخضراء

البنية التشريعية 
 والسياسات الحاكمة

 المحاور الرئيسية| الرقمىاالقتصاد 

 الخدمات إلكترونية
 الصحىالتأمين 

 الشباب
 العدل

 القومىالدعم 
 تجديد الرخص

 الضرائب
 الخ
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 2020إلى  20
 ممر مصر الرقمي المجتمع الرقمي تنمية الصناعة

 
 
 
 

اإلنترنت فائق 
السرعة 
(

البرودباند
)

 

 الحوسبة السحابية

المحتوى 
الرقمى

 

 تصميم وصناعة اإللكترونيات

 التنمية المجتمعية

 القرى التكنولوجية

 بناء المهارات االحترافية

األمن 
السيبرانى

 

 التوقيع اإللكتروني

 البنية التشريعية والسياسات الحاكمة

 العالقات الدولية

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الخضراء

 التجارة اإللكترونية

 التحول الى البث التليفزيوني الرقمي االرضي

 صناعة البرمجيات

اإلبداع  البرامج مفتوحة المصدر
التكنولوجى
 

وريادة األعمال
 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والجهات 
الشركات / المدنىمنظمات المجتمع / التابعة

/ األكاديمية/ المحليةالشركات / العالمية
 المستشارين

 أشهر 8 خبير+ 300

 (2020)الخطط االستراتيجية | الرقمىاالقتصاد 
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 (2020)الخطط االستراتيجية | الرقمىاالقتصاد 
 (بالمليون جنيه)الميزانية  المبادرة

رة  الخطط التنفيذية االستراتيجية  م
وزا

الت
صا

االت
/

  
مة 

حكو
ال

رية
مص

 ال

ت 
هيئا

ال
ية 

كوم
الح

رة 
وزا
ة ل

ابع
الت

الت
صا

االت
 

ت 
هيئا

ال
حة

مان
 ال

ون
مر
ستث

الم
 

الي
جم

اإل
 

 18,500 14,400 0 0 4،100 المجتمع الرقمي 1
 4,225 2,930 0 1,295 0 تنمية الصناعة 2
 12,530 11,680 190 0 660 ممر مصر الرقمي 3
 45,120 44,770 0 350 0 اإلنترنت فائق السرعة 4
 4,410 3,200 5 0 1,205 الحوسبة السحابية 5
 2,590 2,174 30 10 376 المحتوى الرقمي 6
 1,250 0 0 0 1,250 التحول إلى البث التلفزيوني الرقمي األرضي 7
 3,285 2,840 0 245 200 تصميم وصناعة اإللكترونيات 8
 952 700 30 222 0 صناعة البرمجيات 9
 8,100 6,000 1,550 425 125 اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال 10
 470 80 251 0 139 التنمية المجتمعية 11
 20،500 19,100 0 0 1،400 القرى التكنولوجية 12
 1000 200 100 200 500 االحترافية بناء المهارات 13
 888 568 0 181 139 السيبرانياألمن  14
 180 0 0 117 63 التوقيع اإللكتروني 15
 385 320 27 25 13 التجارة اإللكترونية 16
 120 11 11 49 49 البرامج مفتوحة المصدر 17
 22 0 7 0 15 البنية التشريعية والسياسات الحاكمة 18
 103 51 28 0 24 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الخضراء 19
 167 0 16 85 66 العالقات الدولية 20
 124،797 109،024 2،245 3،204 10،324 االجمالي  
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 (2020)الخطط االستراتيجية | الرقمىاالقتصاد 

 الناتج المحلى لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

٦٤ ٥٨ 
٧١ 

٧٨ 
٨٥ 

٩٤ 
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١١٤ 

٥٨ 
٧٥ ٦٥ 

٨٧ 

١٠٥ 

١٢٨ 

١٥٩ 

١٩٥ 

٠ 

٥٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

 النمو المتوقع

ـــــل  ـــــع بعـــــد تفعي النمـــــو المتوق
 المبادرات الجديدة

 مليار جنيه
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 األهداف الكمية المستهدفة |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
2014/2013 2021/2020 

 مليار جنيه 195 مليار جنيه 58.3 الناتج المحلى للقطاع
مساهمة القطاع في الناتج المحلي 

 %8.43 % 3.8 االجمالي

 %16 %10 تحقيق معدالت النمو

 خلق فرص عمل جديدة
 (غير مباشرة/ مباشرة)

 الف 750/ 250 الف 45/ 15

تصدير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
 مليار جنيه 23 مليار جنيه 11 (التعهيد)المعلومات 

 مليار جنيه 70 مليار جنيه 14 صناعة اإللكترونيات

 %40 %13.95 (الثابت)فائق السرعة  انتشار اإلنترنت

 4.49% 15% (USB)فائق السرعة  انتشار اإلنترنت

 22.61% 44.4% (Mobile)فائق السرعة  انتشار اإلنترنت
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 محاربة الفساد -    رفع الكفاءة واالنتاجية للعاملين̶
 تحقيق العدالة االجتماعية -     تعزيز الشفافية̶
 (حكومة –أفراد  –مؤسسات )واالعتماد على الخدمات الرقمية بين أطراف المجتمع التواصل ̶
 جديدةعمل فرص وتوفير الحكومية مما يؤدى الى زيادة االنتاجية والمصروفات تقليل النفقات ̶

  
 بمقداررفع مستوى الرقمنة أكدت أن تأثير دراسات وتقارير دولية ** 

 :نقاط، يؤثر على 10     
 % 0،75بزيادة مقدارها الدخل القومى إجمالى * 
 %  1,02البطالة بنقص مقداره * 

ة واسعة االنتشار تاحنظام تكاملى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يدعم إنشاء المجتمع الرقمي وتحسين الكفاءة والشفافية للعمليات الحكومية الداخلية، وا  بناء 
 األعماللخدمات إلكترونية عالية الجودة لجميع المواطنين ولقطاع 

ي قد تقدمها التوسوف يتم إنشاء نظام رقمي قومي لضمان التالحم المستمر بين األنظمة الحكومية المختلفة، باإلضافة إلى االنفتاح على الخدمات المفيدة  
 الخاصةاألعمال 

 المجتمع الرقمي  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 .(م.جمليون )
 14،400 :المستثمرين -   4،100: الحكومة المصرية-

 األنظمة الحكومية للبدء في تقديم خدمات إلكترونية أكثر تعقيداً دمج . 1

 قنوات بتكلفة مناسبة وسهلة االستخدام للخدمات اإللكترونية الحكومية توفير . 2

 قبول الخدمات اإللكترونية لدى المواطنين والموظفين زيادة . 3

  الحوكميتطوير النظام . 4

 البنية المؤسسية القومية لمصرتطوير . 5

 واستخدام خدمات إلكترونية حكومية تنفيذ . 6

 البرامج
 

 القائم االقتصاد نحو يدفع كمحرك اإللكترونية الخدمات واستخدام الرقمي المجتمع أسس وضع1.
 المعرفة على

تاحتها الحكومية الخدمات تحسين2.  بما والفقراء، المهمشين المجتمع أفراد لجميع متكامل بشكل وا 
 والنائية الريفية المناطق سكان ذلك في

 القومية المستويات كافة على الحكومية للهيئات والشفافية والكفاءة العام األداء تحسين دعم3.

 اإللكترونية والخدمات بالمعامالت العامة الثقة لتعزيز تشريعات وضع4.

 األهداف

 التأثير

 الميزانية

 فرص العمل الناتج القومى

 %94 %71 النامى دول االقتصاد
 %6 %29 المتقدم دول االقتصاد
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 رة الذكيـــةـبطاقـة األس

 رؤية عامة/ الرقميالمجتمع  |(2020)الخطط االستراتيجية 
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 التأثير التصور المستقبلي الوضع الحالي المحور

 معرفة % 95 الهدف
 مهارات% 5

 معرفة % 70
 استعداد افضل لسوق العمل مهارات% 30

 رفع كفاءة العملية التعليمية مع المدرس واألجهزة تفاعلى كتاب فىنصى  المحتوى

 تعظيم االستفادة من المعلم مربى ومنمى مهارات ملقن معرفة دور المعلم

 المدرسة% 80 مكان التعليم
 خارج المدرسة% 20

 المدرسة% 50
 تقليص المنشآت التعليمية المدرسة خارج% 50

 زيادة الدقة والعدالة تقييم مستمر اختبارات مجدولة% 100 التقييم

 استخدام تكنولوجيا المعلومات إلحداث تطوير جزري وشامل للمنظومة التعليمية
 الهدف

 تطوير العملية التعليمية |الرقمىالمجتمع 
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سلطات االعتماد 
صدار الشهادات  وا 

الهيئات والمديريات 
 المدارس التعليمية

خبراء التربية 
 والمؤلفون

 المطورون الفنيون

 الناشرون

 البوابة اإلدارية

سوق تبادل المحتوى
 

مية
علي
 الت

وابة
 الب

أدوات تطوير 
 المحتوى

 المدرسون

 أولياء األمور

 الطالب
 إدارة العملية التعليمية

 نظام التعليم نظم تطوير المحتوى

 نظم اإلدارة

 تطوير العملية التعليمية |الرقمىالمجتمع 



37 

 الخطة /التعليميةتطوير العملية  |الرقمىالمجتمع 

2014/2013 2021/2020 

 مدرسة 50،000 مدرسة اعدادية 230 عدد المدارس

 مليون 20 100،000 عدد الطالب

 مليون 14،000 عدد المدرسين

 مليون 300 تكلفة بناء النظام وتوفير األجهزة
 (طالب/ جنيه 3000)

 اللوحى  مليار للحاسب 12منها  مليار 25
 (طالب/ جنيه 1250)

المصروفات السنوية للتشغيل 
 والصيانة للنظام واألجهزة

 مليون  35
 (طالب سنوياً / جنيه 350)

 مليار 3،5
 (طالب سنوياً / جنيه 175)

 سنوات 5 شهر 18 فترة إعداد المشروع
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 تطوير المنظومة الصحية |الرقمىالمجتمع 

 الحكومي والدعم اإلنفاق وترشيد مراقبة-
 األزمات ومواجهة القرار اتخاذ لدعم الالزمة البيانات توفير-
 للمواطنين المقدمة الخدمات تحسين-

 الصحي النظام في المعلومات تكنولوجيا تطبيقات إدخال عند **
 سنت 5 إلى دوالر 5 من اإلجراءات بعض تكلفة انخفضت بإنجلترا،

 إلى متميزة صحية خدمة تقديم في الرائدة الدول من كندا تعد **
 االلكتروني الصحي نظامها ويعد تمييز، بدون مواطنيها جميع

  .العالم في واالشمل االنجح النموذج
  لهذا والمكاسب لتكلفةا محلال    Booz Allenلـ تقرير وفي **

 8:1 :(سنة 20)االستثمار على العائد إجمالي -  1النظام
 

الصحىالتأمين  المستشفيات  اإلسعاف والطوارئ 

 الصيدليات المعامل
الحكومىالقطاع   

 القطاع الخاص

الصحيةللمعلومات البنية القومية   
 
 
 

االحصاء وتحليل 
البيانات لدعم اتخاذ 

 القرار
قواعد بيانات الخدمات 

 الصحية
الملفات الرقمية 
 الصحية للمواطنين

 صحى موحد لكل مواطن رقمىبناء منظومة قومية لإلدارة الشاملة للمعلومات والخدمات الصحية ترتكز على سجل 
 الهدف

 المادة دوالر كندي

 (سنة 20)التوفير في التحاليل الطبية  مليار  10.4
 (سنة 20) االشعاتالتوفير في  مليار 3.6
 (سنة 20)التوفير في التنويم والعيادات الخارجية  مليار 48.3

 (سنة 20)واضرار الدواء  التوفير في أخطاء مليار 48.3
1 المصدر     

Executive Summary - Canada Health Infoway https://www.infoway-inforoute.ca/ 

 التأثير
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 (PPP)مشروعات قومية عمالقة  |الرقمىالمجتمع 

 وقت الطرح المتوقع القيمة المشروع

 التوثيقمشروع ميكنة مكاتب 
 2014الثاني النصف  مليون جنيه 650 (وزارة العدل)

 (Smart Grid)الشبكة الذكية 
 2014النصف الثاني  مليار جنيه 7-5 (والطاقة وزارة الكهرباء)

 مكاتب السجل التجاري  وميكنةتطوير  مشروع
 2015النصف األول  مليون جنية 500 (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

 الصحيمشروع إدارة مستشفيات التأمين 
 2015االول النصف  مليار جنيه 1 )وزارة الصحة وهيئة التامين الصحي(

 العقاريمشروع ميكنة السجل العيني 
 2015النصف الثاني  مليار جنيه 1،5 (وزارة العدل واخرون)

 الذكية  عدادات المياه
(Smart Water Meters) 2015النصف الثاني  جاري تحديد القيمة 

 (eCourts)ميكنة المحاكم 
 2015النصف الثاني  جاري تحديد القيمة  (وزارة العدل )
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 حكومته من المصري المواطن بتوقعات يليق متطور مستوي إلى (مكتب 400) الحالية التوثيق مكاتب تطوير̶
 الحيوي المرفق هذا عمل كفاءة برفع يسمح بشكل المعلومات تكنولوجيا انظمة تطوير̶
 للتوثيق منفذ اي طريق عن المعلومات تداول سهولة يتيح مما الرئيسية والمراكز المختلفة المكاتب بين التام التكامل تحقيق̶
 في كبيرة سيولة سيحقق مما والمحمول االنترنت طريق عن للمواطنين جديدة خدمات وتقديم التوثيق في المعلومات تكنولوجيا خدمات في التوسع̶

 الدولة لموازنة مادي وعائد المكاتب
  وذلك والمحاكم النيابات مثل الحكومية الجهات لكافة ويسر بسهولة المعلومات تقديم يتيح مما المختلفة الدولة اجهزة مع المعلوماتي الترابط تحقيق̶

 ناجزة بصورة العدالة تحقيق شأنه من

 تقدر والتي االستثمارية والتكلفة المشروع نطاق لتحديد العدل ووزارة االتصاالت وزارة من عمل فريق قبل من المشروع عن كاملة دراسة وضع تم̶
   جنية مليون 650 بـ

 الدراسة علي المالية بوزارة للشراكة المركزية الوحدة موافقة واخذ مراجعة  تم̶
 المشروع طرح إجراءات في البدء علي للمشاركة العليا اللجنة موافقة واخذ الدراسة عرض تم̶
 نوفمبر شهر خالل في التعيين اجراءات من االنتهاء والمتوقع 2010 لسنة 67 لقانون طبقا الطرح استشاري تعيين جاري̶
 2015 عام اول في التعاقد اجراءات في البدء يتم ان علي العام هذا نهاية 67 لقانون طبقا المؤهلة التحالفات علي للمشروع الطرح عملية اتمام̶

 الفائز التحالف مع

 مشروع مكاتب التوثيق (/PPP)مشروعات قومية عمالقة  |الرقمىالمجتمع 

 االعمال اآلتية للقطاع الخاصإلى اسناد يهدف المشروع 

 االجراءات التنفيذية
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  لتحديد (GPRS) اتصال بأدوات ومزودة بعد، عن البيانات وادارة التحكم بنظام تعمل والتي ذكية عدادات الى المستخدمة العدادات جميع استبدال̶
 الشبكة على المركبة والمحوالت التوزيع نقاط جميع على الموزعة الطاقة كميات

   الكهرباء استهالك ترشيد̶
   الذروة اوقات في خاصة المختلفة االوقات في االحمال لتوزيع االلي التحكم̶
   االيرادات تحصيل وضمان القراءة منظومة اداء تحسين̶
   الذكية بالعدادات مرتبطة بيانات وادارة تحكم بنظام وربطها للمشتركين الكترونية بيانات قاعدة بناء̶
 فنى الغير الفاقد تقليل̶
   السرقات اماكن حصر̶
   الشبكة في األلى التحكم طريق عن الحيوية المنشئات عن الكهرباء انقطاع تفادى̶
   وتحصيلها الفواتير وطباعة العدادات قراءة مصروفات توفير̶
  /الموبايل طريق عن السداد خدمة /االتصال مراكز خدمة ) للشركة المضافة القيمة ورفع الخدمة اداء لتحسين للمشتركين جديده خدمات تقديم̶

   (اإلنترنت طريق عن السداد خدمة

 

 :تشمل  جنية مليار (7-5) من تتراوح للمشروع التقديرية االساسية التكلفة̶
 (عداد مليون 31) ذكية بعدادات القديمة العدادات استبدال̶
  الفاقد لقياس المحوالت مخارج على ذكية عدادات تركيب̶
  البيانات وادارة التحكم ونظام الذكية العدادات بين اتصال وسائل تركيب̶
   الذكية بالعدادات الخاص التحكم نظام تطبيق̶
   بالمواقع للعمل بالشركة العاملين وتأهيل تدريب̶

 مشروع شبكة توزيع الكهرباء الذكية (/PPP)مشروعات قومية عمالقة  |الرقمىالمجتمع 

 فىيتمثل 

 األهداف

 االجراءات التنفيذية
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(  الخدمات)والطلبات ( الشبكات)تهدف الخطة القومية لنشر اإلنترنت فائق السرعة إلى نشر خدمات شبكة اإلنترنت فائق السرعة في مصر من خالل تعزيز الموارد 
 عن طريق تقديم مزيج من الباقات التنظيمية واالستثمارية

 (البرودباند)اإلنترنت فائق السرعة  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 إنشاء البنية األساسية الالزمة. 1

 اإلسهامات الحكومية في مشروعات اإلنترنت فائق السرعة . 2

 البرامج
 

 مالئمة استثمار فرص خلق خالل من وقوية االنتشار واسعة لالتصاالت أساسية بنية إنشاء1.

 وغير مباشرة عمل فرص خلق دعم خالل من اإلجمالي المحلي الناتج تحسين في اإلسهام2.
 مباشرة

 اقتصادها نمو وتعزيز الرقمي المجتمع إلى مصر تحول عملية إلسراع صلب أساس وضع3.
   الرقمي

 نظم توفير خالل من اإلنتاجية والكفاءة العمل بيئة تحسين من الحكومية الهيئات تمكين4.
 والمعلومات لالتصاالت حديثة وتكنولوجيا

 األهداف

 زيادة في اإلنتاجية   -    زيادة في تنافسية الشركات  -
 زيادة الناتج المحلي اإلجمالي  -     زيادة فرص العمل-

 آلف فرصة عمل 50، %1.38يؤدى إلى زيادة الدخل القومي   %10اإلنترنت فائق السرعة  إنتشار فىزيادة : البنك الدولي** 
 

 انتشار اإلنترنت فائق السرعة  الفرد/الناتج فىالزيادة المتوقعة  
1.98% 14.3 % 2014 
6.9% 40  % 2020 

 .(م.جمليون )
 44.770 :المستثمرين -  350: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 التأثير



43 

تطوير إلى مما يؤكد الحاجة الملحة  Latencyالـتعتبر مصر من اكثر الدول في المنطقة التي تعاني من مشكلة في 
 اراضيهاحتي تقوم بجذب حركة االنترنت عبر وذلك شامل للبنية االساسية لشبكات االتصاالت 

 (البرودباند)اإلنترنت فائق السرعة  |(2020)الخطط االستراتيجية 
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 (2020نهاية )المرحلة الثانية  (2016نهاية ) المرحلة األولى المستهدف

 اإلتاحة
 الثابت

 منشآة% 75
(2 Mbps) 

 منشآة%  90
(25 Mbps) 

 المحمول
98  % 

(3G) 

90% 

(4G/LTE) 

 اإلنتشار
 %(40~) منشآةمليون 9 %(22~) منشآةمليون  4.5 الثابت

 %(15~)مليون مواطن  14 %(10~)مليون مواطن  8 المحمول

، كما ايضًا من المستهدف الوصول %90من المتوقع ازدياد تغطية االنترنت فائق السرعة الثابت المنشآت بنسبة  2021بحلول 
 4Gمن خالل %  90تغطية المحمول بنسبة  إنتشارإلى 

 تسريع انتشار اإلنترنت فائق السرعة فىسوف يساعد ( KA-Band)كما أن 

 (البرودباند)اإلنترنت فائق السرعة  |(2020)الخطط االستراتيجية 
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 مع التركيز على تعظيم االستفادة من األصول القومية المتعددة لتأهيل مصر لتكون ممراً رقمياً عالميًا استغالل            
نشاء               منطقة تكنولوجيةالكابالت البحرية، وخدمة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وا 

 الرقمىممر مصر  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 عالمى مركز لتكون مصر لتأهيل البحرية والكابالت الجغرافي مصر موقع من االستفادة تعزيز1.

 االنترنت لخدمات
 السويس قناة منطقة تنمية تدعم وخدمات تطبيقات وتوفير  لوجيستية أساسية بنية إنشاء2.
 اإللكترونية األجهزة وتصنيع تصميم لمبادرة الترويج3.
 توظيف في إسهاماتها وزيادة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات تصدير صناعة تنمية4.

 اإلجمالي المحلي والناتج العمالة

 األهداف

 جذب االستثمارات األجنبية والمحلية  -    اإلجمالىزيادة الناتج المحلى -
 (آلف فرصة عمل 250)توفير فرص عمل  -   ارتفاع حجم الصادرات-
 تطوير مجتمعات عمرانية جديدة  -   زيادة الطلب على السلع والخدمات الوطنية-
  (محليًا وعالمياً )جذب الشركات العاملة -

Iraq 

Indonesia 

Malaysia 
Thailand 

Myanmar 
Bangladesh 

Morocco 
Algeria 

France 

Qatar India 
Pakistan 

Iran 

Oman Yemen 
U.A.E Saudi 

Arabi
a 

Turkey 
Syria Lebanon 

Egypt 

North Sudan 

 Ethiopia  
Somalia 

Libya 

 Mozambique  Madagascar 

Tanzania 
Kenya 

Greece 
Tunisia 

Djibouti 
Sri Lanka 

Jordan 

Maldives 

Tai
wa

n 

Br
un
ei 

Vie
tna

m 

Phi
lip

pin
e 

Jap
an 

Ko
rea 

Belgium UK 

Singapore 

Germany 

Australia 

China 

Cyprus 

Italy 
Portugal 

Eritrea 

South Sudan 
Uganda 

Rwanda Burundi 
DRC 

 إنشاء منطقة حرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمنطقة قناة السويس . 1

 وضع البرامج الالزمة لتنمية القدرات البشرية والتدريب . 3

 دعم االبتكار والبحث والتطوير في القطاعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 4

 واالتصاالتتأسيس شركات عاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات . 5

 تأسيس شركات إعالم رقمي بالمنطقة الحرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 6

 .(م.جمليون ) وفنادقإنشاء مراكز البيانات الضخمة ومرافق حوسبة سحابية . 7
 11،870 :المستثمرين -  660: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 التأثير
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 تنمية القدرات التصديرية /الرقمىممر مصر  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 السويسأنشطة لتنمية القدرات التصديرية للقطاع في منطقة قناة 

 لتقديم خدمات االتصاالت المتعلقة بالكابالت البحرية  مركز عالميانشاء . 1

بالبنية التحتية واألطر القانونية الالزمة الجتذاب الشركات العالمية واإلقليمية  قرية تكنولوجية إنشاء وتجهيز. 2
ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويدر دخال يقدر  120التالية مما يوفر حوالي المراكز والمحلية إلنشاء 

 :  في خالل خمس سنوات( تصدير% 40منها )سنويًا مليون دوالر   860بحوالي 
 وخدمة العمالء والدعم الفني  اإلتصالمراكز •
 الموازية  واإلستضافةمراكز البيانات والحوسبة السحابية •
 (  ، صيانة، الخإختبارتصميم، تطوير، )مراكز صناعة البرمجيات •
 (  مصرفية، إدارية، تعليمية، تدريبية، تشخيص طبي، الخ)مراكز الخدمات المهنية المتخصصة عن بعد •
 (ترفيهي، تعليمي، إعالمي، دعائي، الخ)شركات جديدة لصناعة المحتوى الرقمي ذو الجودة العالمية •

 مركز إقليمي للصناعات االلكترونيةعالمية إلنشاء  إستثمارات إلستقطابوتجهيز أفضل المواقع المناسبة اختيار . 3
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 دعم االقتصاد المحلى /الرقمىممر مصر  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 قطاع المالحة والشحن والخدمات اللوجستية 

منطقة قناة السويس لدعم الزيادة في  فىدور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كشريك رئيسي 
 تنمية قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي

 قطاع الصناعات واألعمال الصغيرة والمتوسطة 

 قطاع التخطيط والتطوير العمراني وخدمات المجتمعات الحديثة 

 قطاع الطاقة وخاصة الجديدة والمتجددة والتحكم اآللي في توزيعها وترشيد استهالكها 

  واإلبتكارقطاع البحوث التطبيقية 

 (  تعليم، صحة، خدمات حكومية، الخ)قطاعات إرساء المجتمع الرقمي 
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 مقومات النجاح /الرقمىممر مصر  |(2020)الخطط االستراتيجية 

المفصل الدقيق المتناسق مع كافة القطاعات األخرى والتعاون في تنفيذ المتطلبات المتشابكة لنجاح كل التخطيط . 1
 من تلك المبادرات والمشروعات 

 األطر القانونية والمالية واألمنية والدولية المناسبة إقرار . 2

 وتوفير الكفاءات البشرية الالزمة وتوطينها في منطقة القناة إعداد . 3

 البنية االساسية الحديثةانشاء . 4

من المؤكد انه بإمكان مصر ممثلة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات القيام بتنفيذ المبادرات 
 :المذكورة أعاله ولكن نجاحها يعتمد على عناصر عديدة أهمها ما يلي



49 

 ، النظام البيئي الالزم لخلق مجتمع معرفة ومجتمع حضري صديق للبيئة، وبيئة مميزة لتشجيع االستثمار وتعزيز مكانة مصر على مستوى العالمإنشاء 
 وتدعم هذه المبادرة تنمية المجتمع والتنمية االقتصادية في المحافظاتوصادراتها، قدرتها التنافسية وزيادة 

 المناطق التكنولوجية  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 مصر محافظات جميع في للبيئة الصديقة التكنولوجية أو/و العلمية المناطق من سلسلة إنشاء1.
 والنواحي االحتياجات االعتبار في الوضع مع منطقة لكل الدعم ذاتي بيئي نظام إنشاء2.

 واالقتصادية االجتماعية
 مباشرة عمل فرص سيوفر ما وهو المحلي االقتصاد ودعم المباشر األجنبي االستثمار جذب3.

 مباشرة وغير
 المخدومة المنطقة لسكان أفضل حياة توفير4.
 مصر محافظات جميع في واالبتكار األعمال ريادة تشجيع5.

 األهداف

 زيادة القيمة المضافة  -   االنتاج من سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات زيادة  -
 تنمية االبتكار -    فرص عمل جديدة  خلق  -
 في نقل التكنولوجيا والتطبيقات الحديثةالمساهمة  -

 (مباشرة وغير مباشرة)عمل فرصة  740مليار جنيه وتوفير  9.5العائد : متوقع**

 إعداد الدراسات االجتماعية والتجارية والهندسية لكل منطقة . 1

دارة هذه المناطق . 2  تجهيز المتطلبات الالزمة إلنشاء هيئة خاصة لتطوير وا 

 االستثمارات الخاصة بالهيئة الخاصة / المالشراكات مع القطاع الخاص للمشاركة في رأس . 3

 تخطيط وتصميم وتنفيذ المرحلة األساسية لجميع المناطق. 4

 تخطيط وتصميم وتنفيذ المرحلة األولية لجميع المناطق. 5

 تصميم وتنفيذ إستراتيجية تسويقية ودعائية للترويج لهذه المناطق . 6

 إدارة المرافق والبنية األساسية والعمليات الخاصة بجميع المناطق . 7
 .(م.مليون ج)

 19،100 :المستثمرين -  1،400: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 التأثير
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 المناطق التكنولوجية  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 المنطقة /المدينة المحافظة
 القرية الذكية الجيزة
المنطقة االستثمارية  القاهرة

 بالمعادي

 القائمةالمناطق 

 التكنولوجية الجديدةالمناطق 
 المنطقة /المدينة المحافظة

 العرب مدينة برج االسكندرية
 مدينة السادات المنوفية

 مدينة بني سويف الجديدة بني سويف
 غرب اسيوط   اسيوط
 مدينة اسيوط الجديدة اسيوط
 مدينة اسوان الجديدة اسوان
 العاشر من رمضان الشرقية

 وادي التكنولوجيا االسماعيلية
 مدينة دمياط دمياط
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 القرية الذكية/ التكنولوجيةالمناطق  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 مليون متر مربع مساحات خضراء

مكاتب ادارية   ( 2016)مليون متر مربع    

شركة 165 شركات محلية وعالمية   
الف 45 موظف  

مليار جم 40 حجم اعمال   

 مساحة المنطقة /المدينة المحافظة

 فدان  600   القرية الذكية الجيزة
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 (2014% )20 نسبة البناء

 (2014)ألف متر مربع  53 مكاتب ادارية  
 (2017)ألف متر مربع  300

 (2014) شركة 18 شركات محلية وعالمية 

 موظف
 (فرص عمل)

 (  مباشرة) ألف 11
 (  غير مباشرة)ألف  25

(2014) 

 (2014)سنويا مليار جنيه  3 حجم اعمال 
 (2017) مليار جنيه سنويا 10  

 المنطقة التكنولوجية بالمعادي/ التكنولوجيةالمناطق  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 مساحة المنطقة /المدينة المحافظة

 الف متر مربع 15   المعاديالتكنولوجية ب المنطقة القاهرة
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 التعهيدمباني مجال 
2ألف م 70  

فرصة عمل ألف 33/ 14   

 المنطقة التكنولوجية بالمعادي/ المناطق التكنولوجية |(2020)الخطط االستراتيجية 

 (الف متر مربع)المساحات القابلة للتعاقد 

 التعهيدمجال  فىقائمة  مبانى
 2ألف م 60

 فرصة عمل ألف 29/ 12

 أكاديمية للتدريب
 2ألف م 17

 فرصة عمل الف 18/  7

الشركات العالمية للتطوير 
 واإلبداع

 2ألف م 65
 ألف فرصة عمل 17/  6.5 

مركز االبتكار واإلبداع وريادة 
 األعمال

2ألف م 30  
فرصة عمل ألف 8/  3  

 منطقة الخدمات تعمل بكفاءة

 جـنـيـــــــــة مليار 3
 للبناء والتجهيزاستثمارات إجمالي 

 العمل فرص 2017منها بالكامل بنهاية مخـطــــط االنتهـاء 
 المباشرة الغير مباشرة اإلجمالي

 آلف 40 آلف 120 آلف 160
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 المحافظات / التكنولوجيةالمناطق  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 :المناطق التكنولوجية الجديدة 

 للمناطقتكلفة البنية االساسية 
  مليار جنية 1،4

 االستثمارات للمناطق اجمالى
مليار جنية 20،5   

 فرص العمل إجمالى
 آلف 630

 /المدينة
 مساحة المنطقة

 العمل فرص
المباشرة والغير 

 مباشرة
 القيمة المضافة

جنية بالمليون  

 915 آلف 52 فدان 30 برج العرب 
 195 آلف 51 فدان 50 السادات 

بني سويف 
 105 آلف 56 فدان 50 الجديدة

مدينة أسيوط 
 405 آلف 73 فدان 41 الجديدة 

 18+ فدان  57 غرب اسيوط 
 817.5 آلف 93 فدان

 645 آلف 51 فدان 40 أسوان الجديدة 
العاشر من 

 420 آلف 115 فدان 85 رمضان
 915 آلف 110 فدان 100 وادى التكنولوجيا 

 150 آلف 29 فدان 100 دمياط
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 المناطق التكنولوجية  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 الدراسات واستالم األراضي

 التصميم والتنفيذ والتشغيل

2013 
 نوفمبر

2014 
 نوفمبر    ديسمبر                             اغسطس                                  يناير   فبراير    

 إعداد خطة العمل 
 اإلستراتيجية

 مرحلة إعداد دراسات الجدوى والمخطط العام
 تخصيص واستالم األراضي

 
2016 

يناير        اكتوبر   
        

2015 
 يناير   فبراير  مارس   ابريل     مايو        يونيو

 إعداد التصميمات الهندسية

 تنفيذ المرافق والمباني

2017 
 يناير

2020 
 يناير   

 مرحلة اإلدارة والتشغيل

 مرحلة التسويق والمبيعات
 انشاء الشركة

 الخطة الزمنية
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 إلىوتعزيز استخدام الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، مما يؤدي دعم 
 ،وتروج المبادرة لنموذج القطاع الخاص. تحسين أدائه وزيادة الكفاءة وفاعلية التكلفة 

 وتضع األسس لبناء نظام بيئي سحابي عام، وهو ما سيدعم المشروعات واألعمال المحلية 

 الحوسبة السحابية  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 

 المتاحة الحكومية الموارد استغالل تعظيم1.

 التطبيق مرنة وجعلها الحكومية الخدمات كفاءة تحسين2.

 ويتصف عليه االعتماد يمكن عام حوسبى بيئي نظام إلنشاء مالئمة تنظيمية قواعد وضع3.
 باالستدامة

 والمتوسطة الصغيرة المحلية للشركات المؤمنة السحابية الحوسبة خدمات تطوير تشجيع4.

 التصديرية قدراتهم لتنمية المحليين السحابية الحوسبة خدمات مقدمي دعم5.

 األهداف

   زيادة كفاءة استخدام الموارد والتطبيقات التكنولوجية-
 اقتصادىتكاليف التشغيل وتحقيق وفر تخفيض -
 توفير منظومة وظائف جديدة-

 

 :اعوام من تطبيق الحوسبة 10: اقتصاديةدراسات **
 %25االنفاق الرأسمالي            إنخفاض* 
 % 50مصاريف التشغيل          إنخفاض* 

 الحوسبة السحابية حوكمةوتطوير عمليات الحكومية  أوالً وضع سياسة الحوسبة السحابية . 1

 للتوسع قابل ( EG-Cloud)إطالق برنامج مصري تجريبي للحوسبة السحابية . 2

 دعم مراكز البيانات . 3

 (Develop Architectural Framework)وضع إطار هندسي . 4
 تحديد قائمة الخدمات المقدمة . 5

 (EG-Cloud)السحابية إنشاء وتطبيق البرنامج المصري للحوسبة . 6
 بناء القدرات البشرية . 7

 .(م.مليون ج)
 3،205 :المستثمرين -  1،205: الحكومة المصرية-

 الميزانية
 القواعد التنظيمية للحوسبة السحابية . 8

 تقديم ونشر خدمات الحوسبة السحابية العامة . 9

 التأثير
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ثراءها ̶  وتخفيض نفقات المطبوعات الدراسية الورقيةتطوير العملية التعليمية وا 
 المطبوعات الورقية بشكل عامالنفقات الحكومية على تخفيض ̶
 العامة مستوى الثقافة اإلنترنت ورفع المحتوى الثقافى على إتاحة ̶
 2020جيجابيت شهريًا فى  50إلى وصوالً  2015شهريًا فى جيجابيت  10إلى  2المحتوى العربى من رفع استهالك ̶

 دراسات وتقارير خاصة بالمحتوى الرقمى العام والمتاح ** 
تقدير األثر كما تم . ٪ 7بـ ، مع معدل نمو سنوي يقدر 2010في عام مليار يورو في  32بـ   EU27على اقتصاديات الـالتأثير المباشر يقدر * 

 سنوياً مليار يورو  140بـ االقتصادي الكلي من التطبيقات القائمة على البيانات المفتوحة 
 (  سنوياً يورو مليون  550حتي  330من )التي تبيع الخدمات قطاع الشركات : اسبانيا* 
البيانات المتاحة تم إنشاؤها باستخدام ( 2013يناير مليار دوالر في نهاية  7من قيمة سوقية أكثر )األمريكية شبكة التلفزيون قناة الطقس فى * 
 في السنة مليار دوالر  1،5االرصاد الجوية الوطنية االمريكية تدعم صناعة تبلغ قيمتها أكثر من البيانات المتاحة من دائرة * 

 والقواعد العالمية، المعايير نمو المحتوى العربي الرقمي للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية مع التركيز على ضمان مسايرة دعم 
نتاج  تاحة محتوي عربي رقمي ابتكاري، وبناء صناعة قوية تقوم على رأس المال البشري المؤهل، وتنمية وعي المجتمع المحلي والتعاون الدوليوا   وا 

 المحتوى الرقمي  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 

 المصرية الثقافية الهوية على الحفاظ1.

تاحة إنتاج تحسين2.  اإلنترنت شبكة على رقمي عربي محتوى وا 

 عمل فرص وخلق االستثمارات وتحفيز الرقمي العربي للمحتوى قوية صناعة بناء3.

 البشرية القدرات لتنمية برامج توفير4.

 اإلجمالي القومي الناتج في القطاع إسهامات زيادة5.

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 2،204 :المستثمرين -  386: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 تأهيل النظام البيئي للبنية األساسية المعلوماتية للمحتوى العربي الرقمي. 1

 بناء القدرات البشرية . 2

   الحكومى العربى الرقمىتطوير المحتوى . 3

 تطوير المحتوى الرقمي العربي . 4

 ضمان استمرارية تطوير المحتوى العربي الرقمي . 5

 التأثير
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 الصناعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف زيادة إسهامها في الناتج المحلي اإلجمالي، وقدرتها على خلق فرص عمل جديدةتنمية 

 تنمية الصناعة  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 

 
 المحلي سوقها وتنمية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة تطوير1.
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في واألعمال لالستثمارات جاذب كموقع لمصر الترويج2.
 اإلجمالي المحلي الناتج في القطاع إسهام وزيادة جديدة عمل فرص خلق3.
 القطاع واستقرار المستدامة للتنمية التخطيط4.

 األهداف

 خلق وظائف وفرص عمل جديدة-
 القومىالناتج  فىالمساهمة -
 مليار جنيه 30الوصول باألنشطة التصديرية إلى -
 االنتهاء من المناطق التكنولوجية االستثمارية الجديدة-

 .(م.مليون ج)
 2،930 :المستثمرين -  1،295: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 إتاحة الموارد المالية . 1

 (O&O Industry) التعهيدتطوير صناعة . 2

 تنمية قدرات الشركات. 3

 األسواق الحالية  فىالنفاذ إلى األسواق الجديدة والتوسع . 4

 التأثير
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شركات األنظمة اإللكترونية التي تقوم على االبتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع : تشجيع صناعة اإللكترونيات في مصر مع التركيز على قطاعين رئيسين
 الذي يحتاج إلى عمالة كثيفة وهو ما قد يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة(  (EMSاإللكترونيات

 تصميم وصناعة اإللكترونيات |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 

 2020 عام بحلول أمريكي دوالر مليار 10 لتبلغ هائلة بصورة الصناعة هذه عوائد زيادة1.
 2030 عام بحلول أمريكي دوالر مليار 80و

 بحلول ألف 300 و 2020 بحلول جديدة عمل فرصة ألف 30 لتبلغ جديدة عمل فرص خلق2.
2030 

 األصلية لألجهزة المصنعة والجهات (ODMs) األصلية للتصميمات المصنعة الجهات جذب3.
(ODMs ) مصر في ضخمة صناعية مناطق استخدام أو/و إلنشاء 
 بموارد االبتكار مجال في تعمل شركات تأسيس على وتشجيعه اإللكترونيات تصميم قطاع دعم4.

 وأمريكا أوروبا إلى والكفاءات العقول من كبيرة نسبة هجرة في يتسبب ما وهو عالية، قدرة ذات
 

 األهداف

 خلق فرص عمل -   ارتفاع حجم الصادرات-
 الصناعةارتفاع اإليرادات من  -   جذب االستثمارات األجنبية  -
  

 دولة المكسيك: دول سابقةتجارب ** 
 مباشرة غير  عمل فرصة ألف 110*  مباشرةألف فرصة عمل  35توفير  *   2010عام % 11.4يقدر بنحو نمو * 
 األسبقعن العام % 20دوالر بنسبه مليار  71،4الصادرات ارتفاع حجم * 
 2020عام  فىمليار جنيه  70إلى  2013مليار جنيه عام 14مصر من  فىارتفاع اإليرادات : متوقع-

 .(م.مليون ج)
 2،840 :المستثمرين -  445: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 إنشاء مراكز تميز ومناطق تكنولوجية ابتكارية في المناطق االستراتيجية . 1

 مع المصنعين وجذبهم إلى المناطق االقتصادية المتخصصة في مصر التعاقد . 2

 تعزيز األسواق المحلية واإلقليمية . 3

 إجراءات استراتيجية لتعزيز اتفاقيات التجارة مع أوروبا وأفريقيا . 4

 القائمة (  (ASICدعم شركات . 5

 آليات التمويل وحوافز االستثمار . 6

 التأثير
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نبي المباشر ألجإطار لخلق كتلة حرجة من الشركات الناشئة في مجال ريادة األعمال واالبتكار لتعمل كمحرك لخلق فرص عمل عالية القيمة لجذب االستثمار اإتاحة 
يجاد حلول ابتكارية لمشكالت مصر االجتماعية واالقتصادية واإلسهام في القيمة االقتصادية المضافة في مصر  وا 

 األعمال وريادة  التكنولوجىاالبداع  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 

 
 إبتكارية أفكار ذات للتوسع قابلة ناشئة شركة 1000 بناء1.
 عال مستوى ذات فنية وظيفة ألف 20 خلق2.
 مضافة اقتصادية بقيمة واإلسهام المباشر األجنبي االستثمار من أمريكي دوالر مليار جذب3.

 أمريكي دوالر مليار 10 عن يزيد بما تقدر
 مجال في الناشئة بالشركات الخاص الصعيد على ومهم فاعل كمساهم ووسمها لمصر الترويج4.

 والدولي اإلقليمي المستويين على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في واالبتكار األعمال ريادة
 2020 عام بحلول

 األهداف

    تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية-
     استثمارات اجنبيةجذب -
 ومعامل  تكنولوجية  حاضاناتلإلبداع وانشاء  مواتياً الدولة لمناخًا تهيئة -
 2020مليار دوالر عام  2تحقيق عائد يصل الى : متوقع-
 عملفرص خلق -
 القوميالدخل زيادة -

 .(م.مليون ج)
 7،550 :المستثمرين -  550: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب . 1

 إنشاء تكتالت ابتكارية . 2

 دفع وزيادة التمويل الخيري وتمويل رأس المال االستثماري . 3

 إنشاء برامج توعية وشراكات . 4

 تعزيز االبتكار وريادة األعمال االجتماعية . 5

 تنمية االبتكار ونظم إدارة حقوق الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة . 6

 التأثير



61 

جامعات ال تعد ال بالرغم مما شهدته الصناعة المصرية لتطوير البرمجيات من نجاحات متقطعة في العقد الماضي، فإن مصر بما تملكه من أعداد كبيرة من خريجي
 لمجاالعبًا مؤثراً في هذا المجال على مستوى العالم، ولذلك تهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر ضمن محتلي المراكز العالمية األولى في هذا ال

 صناعة تطوير البرمجيات  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 

 
 المحلي االقتصاد نمو في لإلسهام البرمجيات لتطوير المصرية الصناعة مردود زيادة1.
 الجامعات لخريجي العمل فرص زيادة2.
 تصميم كصناعة األخرى الصناعات مع وتحالفات صالت تكوين خالل من البيئي النظام تعزيز3.

 (المدمجة البرمجيات كتطوير) اإللكترونيات
 البرمجيات على تعتمد حلول طرح خالل من القومية اإلنتاجية الكفاءة تحسين4.

 األهداف

    نمو صناعات وخدمات أخرى-
    الناتج المحلي االجماليزيادة -
 زيادة الصادرات-
 عملفرص خلق -
 2017مليار دوالر فى عام  2،0( لإلقتصادالعائد المتولد )مليار دوالر بمضاعف  1،2العائد المحقق  : متوقع-

 .(م.مليون ج)
 730 :المستثمرين -  222: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 خدمات تطوير البرمجيات . 1

 تطوير منتجات البرمجيات . 2

 تنمية الطلب المحلي لصناعة البرمجيات والخدمات الخاصة بها. 3

 تحديد اتجاه تكنولوجي قومي . 4

 برنامج تحسين معايير صناعة البرمجيات . 5

 التأثير
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 على بناء المختلفة، البرمجيات بلغات الكود كتابة] البرمجيات تطوير خدمات .1
 ([أجنبية شركات غالبيتها) العميل يحددها مواصفات

 برامج تدريبية صيفية للطلبة لصقل مواهبهم في صناعة البرمجيات. 3

دارة التكنولوجيا في مناهج الجامعات. 2  دمج مناهج صناعة البرمجيات وا 

 كمنتج وتسويقها ،(Software Products) البرمجيات منتجات تطوير .2
 .والمحلية الخارجية األسواق في نهائي

 شراكات مع جامعات ومعاهد عالمية رائدة لالستفادة من المناهج والخبرات األجنبية في هذا المجال . 7

 فيها ونقل الخبرات مقابل حزم تحفيزية ريةالتفاوض مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لالستثمار في معامل بحوث ومراكز تطوير برمجيات في مصر يتم تدريب الكفاءات المص. 8

 لتمويل شركات صناعة البرمجيات الناشئة( Private Equity)ورأس المال الخاص ( Venture Capital)مؤتمرات لجذب رؤوس األموال االستثمارية . 9

 برامج توعية وتدريب إلرساء ثقافة الملكية الفكرية وحمايتها. 10

 حمالت توعية موجهة إلى طلبة الجامعات تُبرز مزايا مهنة صناعة البرمجيات. 1

عفاءات ضريبية للشركات المصدرة لصناعة البرمجيات . 4  مناطق حرة مجهزة بخطوط اتصال عالية الجودة وا 

 الحالي وطلب السوقعي مراكز تكنولوجية داخل أو بجانب الجامعات، في جميع المحافظات لتدريب الطالب على مهارات تطوير البرامج لسد الفجوة بين التعليم الجام. 5

 حزم تحفيزية للمستثمرين األجانب في مجال صناعة البرمجيات. 6

 صناعة تطوير البرمجيات  |(2020)الخطط االستراتيجية 
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 برنامج تحسين معايير وجودة صناعة البرمجيات في مصر. 5
 
 

 تحديد اتجاه تكنولوجي قومي لالستثمار والتنمية في مجال تخصصي في صناعة البرمجيات. 4
 
 

 تنمية الطلب المحلي لصناعة البرمجيات والخدمات الخاصة بها. 3
 
 

اعات بداًل من التركيز في شراء لقطنشر الوعي في الحكومة وجميع الوزارات بأهمية االستثمار في البرمجيات والخدمات الخاصة بها لحل التحديات والمشاكل القومية في جميع ا
ومعدات مبالغ فيه في كثير في أجهزة بدل من االستثمار االستثمار في الملكية الفكرية للبرمجيات )عليها معدات وأجهزة ليس لها قيمة مضافة فعلية بدون البرمجيات التي تعمل 

 (من االحيان

لمستقبلي واإلمكانيات والمهارات ب اإجراء دراسة سريعة وشاملة باالستعانة ببيوت خبرة عالمية لتحديد المجاالت التخصصية األنسب لمصر، بناًء على تطور التكنولوجيا، والطل
 المحلية

Eg: Embedded Software, Mobile Applications, Big Data, Internet of Things, Analytics, Cloud Computing 

 وضع السياسات والمعايير القياسية الخاصة بصناعة البرمجيات والتي يجب توافرها كشرط للمشتريات الحكومية

 حزم تحفيزية لشركات صناعة البرمجيات لحثهم على تطوير برامج ذات جودة عالية وعلى أساس معايير قياسية عالمية

 صناعة تطوير البرمجيات  |(2020)الخطط االستراتيجية 
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 والمعرفةالمجتمع من خالل تيسير وصولهم للمعلومات دمج الفئات المهمشة في ̶
 عمل فرص توفير ̶
 المجتمعىسبل االتصال اتاحة ̶
 الخدماتمبدأ المساواة في الحصول على تحقيق ̶
 الفئاتاالقتصاد القومي وبالتالي رفع معاناة الفقر والبطالة عن هذه تنمية ̶

ة، االهتمام يشيوتعزيز استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف الدمج المجتمعي وتمكين الفئات المهمشة، باإلضافة إلى تحسين ظروفهم المعدعم 
، وسوف يكون لهذا االهتمام أثر اجتماعي (ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن واأليتام وأطفال الشوارع واألميين وسكان الريف والعشوائيات)بالفئات المهمشة 

 واقتصادي عظيم

 المسئولية والخدمات المجتمعية  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 

 
 المهمشة للفئات المعيشية الظروف تحسين1.
 الخيرية والجمعيات المدني المجتمع أداء تحسين2.
 من المعلومات تكنولوجيا مجال في به يحتذى وعالمياً  إقليمياً  نموذجاً  باعتبارها مصر تطوير3.

 المجتمعية والخدمات المسئولية أجل

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 331 :المستثمرين -  139: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 دعم الفئات والمناطق المهمشة . 1

 إنشاء المركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لذوي االحتياجات الخاصة . 2

 ربط أصحاب المصلحة المعنيين بتنمية المجتمع والمسئولية المجتمعية . 3

 التأثير
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ينصب اهتمام المبادرة على توفير األدوات . لتعزيز رأس المال البشري، وهو ما سيساهم في جعل مصر محورًا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمكينيةالعمل كأداة 
ن لخدمة االحتياجات ولكواألنظمة التي تؤهل صناعة تنمية المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ليس إلنتاج المواهب التي تحتاجها الدولة فحسب، 

 اإلقليمية في مجال التدريب أيضاً 

 بناء المهارات االحترافية |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 
 مجال في المهارات تنمية لصناعة الجودة مستوى في والتحكم الذاتي للتنظيم والدعم التنسيق1.

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 ولتنمية اإللكترونية للمواطنة المجتمع استعداد تحسين لدعم الالزم األساسية البنية نظام بناء2.

 موضح هو لما ووفقاً  واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قطاع لنمو الضرورية المهارات موارد
   المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لوزارة األخرى االستراتيجية المبادرات في

 إلى مصر تحويل على وقدرتها والتنموي، المهني التدريب لصناعة والمردود المنافسة تعزيز3.
 بالمنطقة الوليدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لصناعة تدريب محور

 األهداف

 توفير وخلق فرص عمل-
 والخاص  الحكومىالقطاعين  فىرفع قدرات ومهارات الشباب والعاملين -
 القوميتنمية الصناعة             رفع الدخل  -

 .(م.جمليون )
 300 :المستثمرين -  700: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 إنشاء مركز تنسيق لتنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 1

دارة نظام إلكتروني لبناء القدرات . 2  إنشاء وا 

 تنمية مصر لتكون محورًا للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمنطقة. 3

 التأثير
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من خالل تطوير وتطبيق إطار شامل لتعزيز األمن لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة تقليل المخاطر وتأمين االستفادة من بيئة رقمية موثوق بها 
 البياناتوالثقة في البنية األساسية والتطبيقات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع االهتمام بحماية خصوصية 

  السيبرانياألمن  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 
 وجعلها ،((CIIP للمعلومات الحرجة األساسية البنية وحماية السيبراني باألمن الوعي زيادة1.

 في فاعالً  ومشاركاً  المعلومات، عصر ظل في جاذباً  موقعاً  لتكون لمصر ضرورية قومية أولوية
 العالمي الرقمي االقتصاد

 على ((CIIP للمعلومات الحرجة األساسية البنية وحماية السيبراني لألمن شامل إطار إنشاء2.
 القومي المستوى

 الحرجة القطاعات في وبخاصة ،السيبرانية التهديدات لمواجهة وآليات تشغيلية قدرة إيجاد3.

  الحرجة األساسية البنية وحماية السيبراني لألمن  شاملة وتشغيلية قانونية أطر تطوير4.
 ((CIIP للمعلومات

 الصلة ذات البشرية والموارد المهارات مجموعة  وتطوير السيبراني األمن صناعة تعزيز5.

 األهداف

 بتكلفة زهيدةالتخريب والحرب االلكترونية القضاء على خطر -
 سرقة الهوية الرقمية القضاء على خطر -
 سرقة بيانات الحسابات المصرفية وبطاقات االئتمان مواجهة خطر -

 .(م.مليون ج)
 (حماية القطاع الخاص) 568 :المستثمرين -  320: الحكومة المصرية-

 الميزانية

رشادات لألمن . 1   السيبرانيوضع سياسات وا 

 بناء القدرات وتنمية المهارات . 2

 المقاييس والشهادات . 3

 االستجابة المطورة لالستعداد والتشغيل . 4

 التنسيق والتعاون المحلي واإلقليمي والدولي. 5

  السيبرانيالبحث والتطوير المطبق في مجال األمن . 6

   السيبرانيالوعي القومي باألمن  .7

  السيبرانيتنمية صناعة األمن  .8

 التأثير
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 القومىعمليات السطو والحفاظ على االمن تخفيض ̶
مليار جنيه سنويا، تحويل  2،5: العالج على نفقة الدولة)دورة  العمل واالجراءات البينية مما يؤدى إلى ترشيد النفقات الحكومية قصر ̶

 (لالعضاءمليار جنيه سنويا، طباعة وثائق مجلس الشعب 142مرتبات العاملين بالدولة 
 العملية االنتخابية فىالخارج  فىمشاركة المصريين تعزيز ̶
 الخدمات الحكومية على المواطن  فىاجراءات العمل تسهيل ̶

اره حجر زاوية عتبتهدف مبادرة التوقيع اإللكتروني إلى تفعيل وتشجيع استخدام تكنولوجيا التوقيع اإللكتروني على مستوى مصر مع تطبيق الهوية الرقمية با
 للمجتمع الرقمي

 التوقيع اإللكتروني  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 ربط شركات التوقيع اإللكتروني المرخصة بمصلحة األحوال المدنية . 1

 مليون بطاقة هوية قومية  75إصدار شهادات صالحة لمدة سبع سنوات لعدد . 2

 تحديث البنية األساسية القومية للتوقيع اإللكتروني . 3

 زيادة الوعي . 4

 بناء القدرات . 5

 تطوير البرمجيات الوسيطة للتوقيع اإللكتروني في المشروعات القومية. 6

 
 اإللكتروني التوقيع استخدام على اعتماداً  الرقمية الهوية وتطبيق تفعيل1.
 االستدامة لضمان التنظيمية المتطلبات توفير2.
 النظام بهذا المعنيين لكافة جاهزيته لضمان اإللكتروني للتوقيع المتكامل البيئي النظام تطوير3.

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 صفر :المستثمرين -  180: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 التأثير



68 

 عمل فرص وتوفير القومى الدخل زيادة̶
 االنتاجية وزيادة االيرادات وتعظيم االنفاق تخفيض̶

 
  :ودراسات توقعات **
 2013 فى دوالر تريليون 1 اإللكترونية التجارة حجم 
   القادمة السنوات فى دوالر مليار 55 االتينية امريكا دوالر مليار 15 :األوسط الشرق فى اإللكترونية التجارة حجم 

   2017 عام فى أضعاف 3 يزيد أن متوقع ،االجمالى المحلى الناتج حجم من %1.1 يوازى بما - جنيه مليار15.6 : مصر      
 القومى الناتج فى زيادة 0,01 إلى يؤدى اإللكترونية التجزئة تجارة فى زيادة 1% **

 تدعم الشركات في إنشاء أعمال تجارية على شبكة اإلنترنت، وتوفير بنية أساسية للسداد اإللكتروني وطرح أنظمة سداد مختلفة، بنكية وغير تمكينيةتوفير بيئة 
 كما تهدف المبادرة إلى إنشاء اإلطار التشريعي الالزم لضمان نجاحها ولنشر الوعي بها.  بنكية

 التجارة اإللكترونية  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 إنشاء إطار تشريعي . 1

 تعزيز تواجد اإلنترنت والهاتف الجوال. 2

 تعزيز البنية األساسية للسداد في مجال التجارة اإللكترونية. 3

 البنية األساسية للتنفيذ . 4

 الوعي العام والتصنيعي . 5

 
 وتشريعية تمكينية بيئة توفير خالل من مصر في اإللكترونية للتجارة الترويج1.
 اإلنترنت على أعمالهم حجم لزيادة األعمال ورواد والمتوسطة الصغيرة الشركات دعم2.

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 347 :المستثمرين -  38: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 التأثير
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يتمثل الهدف األكبر للمبادرة في احتضان الصناعة المتنامية القائمة على البرمجيات المجانية . وتشجيع استخدام البرمجيات المجانية ومفتوحة المصدردعم 
 الملكية جلةومفتوحة المصدر في مصر، وتحقيق التواجد التبادلي واالستخدام المتنوع للبرمجيات المجانية ومفتوحة المصدر  بالتوازي مع البرمجيات مس

 البرامج مفتوحة المصدر |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج

 تنمية صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر-
 توفير فرص عمل جديدة-
 (ما بعد الشراء)توفير المصروفات على مشتروات البرمجيات الحكومية وتقليل االعتمادية على شركات البرمجيات -

 
 :نجحت ماليزيا من خالل الترويج لتلك البرمجيات من تخفيض التكاليف بصورة كبيرة **  

من خدمات دعم البرمجيات، ووصلت النسبة اإلجمالية % 7من مجهودات التطوير واالستشارات و% 58من تكاليف اإلصدار و% 80)
 (2006عام % 30.5لتخفيض التكاليف إلى 

 

 
 العام بالقطاع والشفافية الكفاءة وتحسين المعرفة إلى المواطنين جميع نفاذ ضمان1.
 تنافسية ببيئة والدفع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في التنمية  تعزيز2.
 الفني الدعم حلول على المبررة غير النفقات وتقليل للميزانيات كفء إعداد ضمان3.
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في العاملة والمتوسطة الصغيرة الشركات ودعم تشجيع4.

 المصدر ومفتوحة المجانية البرمجيات استخدام على
 بقطاعات الثقافى للمفهوم والترويج المصدر ومفتوحة المجانية بالبرمجيات العام الوعي زيادة5.

 المختلفة المجتمع

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 22 :المستثمرين -  98: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 ضمان تنسيق رفيع المستوى بين القيادات . 1

 المصدروضع سياسات تدعم استخدام وتطوير البرمجيات المجانية ومفتوحة . 2

 تشجيع استخدام البرمجيات المجانية ومفتوحة المصدر في هيئات القطاع العام. 3

 تنافسيةتطبيق وزيادة األنشطة التعليمية والتدريبية لبناء قدرات بشرية . 4

 إنشاء بنية أساسية قادرة على احتضان البرمجيات المجانية ومفتوحة المصدر . 5

 تأمين تمويل مالئم وكاف ومتواصل لدعم المبادرة . 6

 تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .7

 التعاون مع المجتمع المدني  .8

 التأثير
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ت وتعزيز طرح حلول االقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصديق للبيئة من خالل اإلدارة المستدامة للدورة الحياتية لموارد تكنولوجيا المعلومات واالتصتطوير 
 وتطبيقات تكنولوجية ذكية في القطاعات األخرى من أجل االستدامة البيئية

 تكنولوجيا الخضراء |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج

 (والتقليل من انبعاث الغازات الضارة واستخدام مواد وخامات أقل ضرراً )بيئة أكثر استدامة -
 تحسين كفاءة واستخدام الطاقة -
 تشجيع إعادة االستخدام والتدوير-

 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بقطاع الدفيئة الغازات انبعاث تخفيف1.
 اإللكترونية للمخلفات المستدامة اإلدارة تعزيز2.
 البيئي التدهور لتقليل األخرى القطاعات في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األمثل االستخدام3.

 الطبيعية الموارد ونضوب
 الحكومة لدى البيئة صديقة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وتوصيات معايير تبني تشجيع4.

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بمجال العامل الخاص بالقطاع ونشرها

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 79 :المستثمرين -  24: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 اإلدارة المستدامة للدورة الحياتية لموارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 1

والمنظم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق االستدامة في  التمكينيتعظيم الدور . 2
 القطاعات األخرى 

 التأثير
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 التواجد والتمثيل الدولي واالقليمي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات̶
 

 االطالع الدائم والمستمر على كل ما يستجد في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات̶
 

ل التعاون بين سب موقف متماسك تجاه القضايا المتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودعم هذا الموقف والدفاع عنه بالساحة الدولية، فضاًل عن تهيئةبناء 
 أصحاب المصلحة المعنيين ونظرائهم الدوليين

 العالقات الدولية  |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج
 
 والدولي اإلقليمي المستويين على مصر وضع تعزيز1.
 المعنيين المصلحة أصحاب جميع وتشارك تفاعل وتشجيع والدولية اإلقليمية الشراكات تعزيز2.
 العربية والمنطقة أفريقيا في للتكنولوجيا كممر مصر وضع تعزيز3.
 والدولية اإلقليمية والمحافل األحداث كل في مصر وتفاعل مشاركة إبراز4.
 المباشر األجنبي لالستثمار كموقع لمصر الترويج5.

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 16 :المستثمرين -  151: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 تحسين وتعزيز وضع مصر ضمن المنظمات اإلقليمية والدولية . 1

 استثمار قدرات العالقات الدولية لدعم مبادرات القطاع المتعددة. 2

 تطوير عالقات مع شركاء جدد . 3

 المكتب التنفيذي االفتراضي للعالقات الدولية . 4

 تحديد حجم ومشاركات الهيئات المانحة لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 5

 التأثير
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كما تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي لدى . وتوسيع وتوفير البيئة التشريعية القوية الالزمة لدعم المبادرات األخرى، مع السماح لها بتحقيق أهدافها ومهامهاتعزيز 
 األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الستيعاب التشريعات الداعمة واالستفادة منها

 البنية التشريعية والسياسات الحاكمة |(2020)الخطط االستراتيجية 

 البرامج

 زيادة االستثمارات-
 زيادة الناتج المحلي االجمالي-
 خفض االسعار-
 عددهاتحسين مستوى الخدمات وزيادة -

 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لقطاع وحديثة قوية تشريعية أساسية بنية تطوير1.
 بالقطاع الالزمة التنظيمية القواعد وضع خالل من القومي واألمن القومية المصالح حماية2.
 المستهلكين لدى وكذلك الصناعة بهذه المعنيين المصلحة أصحاب جميع لدى وعي خلق3.

 تواجههم قد التي والعوائق القانونية بحقوقهم

 األهداف

 .(م.مليون ج)
 7 :المستثمرين -  15: الحكومة المصرية-

 الميزانية

 وضع مقترح حزمة من القوانين للدفع قدمًا بصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 1

 وضع حزمة من السياسات للدفع قدمًا بصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 2

 برنامج التوعية بتشريعات وسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 3

 التواصل مع الكيانات الدولية والدول ذات الطبيعة المماثلة والمستثمرين . 4

 تطوير البنية المؤسسية القومية في مصر . 5

 تطبيق واستخدام الخدمات اإللكترونية الحكومية . 6

 التأثير
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 البنية التشريعية والسياسات الحاكمة |(2020)الخطط االستراتيجية 

 حقوق وحماية لإلستثمار المالئم التشريعي المناخ وتكوين المعلومات تكنولوجيا لقطاع التحتية البنية إلنشاء الالزمة القوانين مجموعة يضم
 القومي األمن وحماية وكأفراد كدولة الشعب

 (المستخدمين وحقوق المنافسة /اإللكتروني التوقيع /المعلومات إلي النفاذ /اإلعالم حرية /المعلومات أمن  /االتصاالت)

 المستوى األول

 
 واإلستثمار القومي الدخل علي مباشر عائد وذات أخري جهات او القطاع من اصدارها الالزم القوانين مجموعة يضم

 (....... /المزايدات و المناقصات /اإللكترونية التجارة /الخاص والقطاع الحكومة بين الشراكة)

 الثانىالمستوى 

 تتكون المنظومة من مستويين
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 البنية التشريعية التحتية للقطاع

 حرية النفاذ إلي المعلومات
 
 
 
 
 
       

     أ

 امن الفضاء المعلوماتي 

 حرية اإلعالم

 البنية التشريعية والسياسات الحاكمة |(2020)الخطط االستراتيجية 
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 شكرا  


