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 الرقمىاالقتصاد 
 من

 التنفيذإلى  التخطيط
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 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة

 االتصاالت تكنولوجيا المعلومات البريد
 

 الهيئة القومية للبريد
 

 شركات تكنولوجيا المعلومات
 

 شركات االتصاالت
 خدمات االتصاالت االستثمار األجنبي المباشر

 االستثمار األجنبي المباشر

 التنمية المؤسسية|  األولويات قصيرة المدى
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 االتصاالت

 خدمة تحويل األموال من خالل المحمول

 التتبع اآللي للمركبات

 الترددات الخاصة بشركات المحمول

 تفعيل المبادرة القومية لإلنترنت فائق السرعة

 الرخصة الموحدة

 التحول إلى البث التليفزيوني الرقمي

 تنشيط وتنمية القطاع|  األولويات قصيرة المدى

 تكنولوجيا المعلومات

 المحليتنمية الطلب 
 (مليون جنيه 300/ بروتكول  8+  47)

 (PPP)الخاص نماذج جديدة للمشاركة بين الحكومة والقطاع 

 (مليون جنيه 96.8) وبرامج التدريب الحكوميةالمشروعات 

 (مليون جنيه 40) برنامج دعم الصادرات

 الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطةمبادرات التحفيز 
 (مليون جنيه 50) 

 لحل المشكالت المالية لشركات القطاع 
 (مليون جنيه 21/ شركة 16)

 االحترافيالتدريب 
 (محترف 1323)

 EDUEgyptبرنامج  التعهيد
 )خريج جامعي11.700(

 قرى تكنولوجية جديدة
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 تنشيط وتنمية القطاع|  األولويات قصيرة المدى

 التنمية المجتمعية البريد

 مدرسة لذوى اإلعاقة 1000مبادرة تطوير 

 النفاذ والوصول إلى المناطق الفقيرة والمهمشة

 (جامعة مصرية23)التأهيل التكنولوجي لمراكز ذوى االحتياجات الخاصة 

 منظور جديد وخدمات جماهيرية جديدة 

 العاملين وتأهيلهمالتركيز على اداء 

 تحقيق ارباح

 التدريب من أجل التشغيل
 (فرصة عمل 3960/ متدرب 5660)
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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

 األهداف | الرقمىاالقتصاد 

 اتاحة البيانات والمعلومات
 الديمقراطىدعم التحول 

 القومىإدارة الدعم 

 تطوير الخدمات الحكومية

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمناطق الفقيرة والمهمشة 

 دعم خدمات ذوى اإلعاقة

 جذب االستثمارات

 توسع وانتشار شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 خلق فرص عمل
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 التأثير | الرقمىاالقتصاد 

 زيادة اإلنتاج ورفع الكفاءة

 الشفافيةالفساد وتعزيز مكافحة 

 تحقيق العدالة االجتماعية

 نمو االبتكار وريادة األعمال القومىالدخل  فىالمساهمة 

 خلق فرص عمل

 جذب االستثمارات
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 المحاور الرئيسية

 الرقميممر مصر 

 
 

  اإلداري للدولةوقواعد بيانات الجهاز تطبيقات 

 تنمية الصناعة المجتمع الرقمي

البنية التشريعية 
 والسياسات الحاكمة

   السيبرانىاألمن 
برامج ومبادرات  التنمية المجتمعية والتوقيع اإللكتروني

 تنمية الصناعة
تصميم وصناعة 

 اإللكترونيات
البنية المعلوماتية 
 البنية األساسية والمحتوى الرقمي

 صناعةدعم وتنمية   
االتصاالت وتكنولوجيا  

 من خاللالمعلومات 
إلبداع التكنولوجي وريادة ا

االستثمارات االعمال، وجذب 
 فرص عمل وخلقاألجنبية، 

 
 تدعيم الموقع 

الجغرافي لمصر واالستغالل 
 األمثل

 للكابالت البحرية 
 لتصبح 

 مركزًا عالميًا لخدمات اإلنترنت  
 

 
منظومة رقمية متكاملة  تطوير

للوصول  القومىعلى المستوى 
  بطرقإلى المعرفة والخدمات 
 أى فىبسيطة وتكلفة مالئمة 

 لجميع المواطنين مكان وأىوقت 
 

 األهداف االستراتيجية|  الرقمىاالقتصاد 
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البرامج 
مفتوحة 
 المصدر

تطبيقات 
 الِمحمول

 التعهيد

 القرى التكنولوجية

 دعم الشركات

الموارد 
 االحترافية

االبداع وريادة 
 االعمال

العالقات االقليمية 
 والدولية

الشباب والرياضة
 

الداخلية
 

التجارة  والصناعة
 

الكهرباء والطاقة
 

الصحة
 

التعليم والتعليم 
العالى
 

السياحة
 

العدل
 

الخدمات المالية
 

الزراعة
النقل  

والمواصالت
 

الرى
 

والموارد المائية
التخطيط والتعاون  

الدولى
 

البترول
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 الرئيسيةالمحاور 

 الرقميممر مصر 

 
 

  اإلداري للدولةوقواعد بيانات الجهاز تطبيقات 

البرامج 
مفتوحة 
 المصدر

 المجتمع الرقمي

تطبيقات 
 الِمحمول

 تنمية الصناعة
 التعهيد

 القرى التكنولوجية

 دعم الشركات

الموارد 
 االحترافية

االبداع وريادة 
 االعمال

العالقات االقليمية 
 والدولية

الشباب والرياضة
 

الداخلية
 

التجارة  والصناعة
 

الكهرباء والطاقة
 

الصحة
 

التعليم والتعليم 
العالى
 

السياحة
 

العدل
 

الخدمات المالية
 

الزراعة
النقل  

والمواصالت
 

الرى
 

والموارد المائية
التخطيط والتعاون  

الدولى
 

البترول
 

صناعة التعهيد 
القرى التكنولوجية 
 دعم الشركات

ومنظمات المجتمع 
 المدنى

 اإلحترافيةالموارد 
 العالقات اإلقليمية

 والدولية

 اللوحىالحاسب 
التليفون المحمول 
 الضوئيةاأللياف 
 العدادات الذكية

(Smart Meters) 
 اجهزة االستقبال

  الرقمى
(Set top Boxes) 
P.O.S 

Terminals 

  قانون تنظيم
 االتصاالت

 المزايدات
 والمناقصات 

 حرية النفاذ إلى
البيانات 

 والمعلومات 
أمن المعلومات 
 سياسات أمن

 اإلنترنت
 سياسات

التكنولوجيا 
 الخضراء

  المجلس األعلى
   السيبرانىلألمن 

 استراتيجية وطنية 
 التوقيع

 اإللكترونى

 التدريب من اجل
 التشغيل

 تأهيل الشباب
لالنضمام إلى 
سوق العمل 
 ومحو األمية

 تمكين ذوي
 اإلعاقة تكنولوجياً 

التعليم 
الصحة 
العدل 
الثقافة 
السياحة 

الحوسبة السحابية 
 اإلنترنت فائق

السرعة 
 (البرودباند)
الكابالت البحرية 

البنية التشريعية 
 والسياسات الحاكمة

   السيبرانىاألمن 
برامج ومبادرات  التنمية المجتمعية والتوقيع اإللكتروني

 تنمية الصناعة
تصميم وصناعة 

 اإللكترونيات
البنية المعلوماتية 
 البنية األساسية والمحتوى الرقمي

 المحاور الرئيسية|  الرقمىاالقتصاد 

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 

Italy 
Portugal 

Eritrea 

South Sudan 

Uganda 
Rwanda Burundi 

DRC 



10 

2020إلى 20  

 (20)الخطط االستراتيجية |  الرقمىاالقتصاد 

 ممر مصر الرقمي المجتمع الرقمي تنمية الصناعة

 
 
 
 

اإلنترنت فائق 
السرعة 

(
البرودباند

)
 

 الحوسبة السحابية

المحتوى 
الرقمى

 

 تصميم وصناعة اإللكترونيات

 التنمية المجتمعية

 القرى التكنولوجية

 الموارد 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
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 تنمية الصناعة المجتمع الرقمي الرقميممر مصر 

 صناعةدعم وتنمية   
االتصاالت وتكنولوجيا  

 من خاللالمعلومات 
إلبداع التكنولوجي وريادة ا

االستثمارات االعمال، وجذب 
 فرص عمل وخلقاألجنبية، 

 
 تدعيم الموقع 

الجغرافي لمصر واالستغالل 
 األمثل

 للكابالت البحرية 
 لتصبح 

 مركزًا عالميًا لخدمات اإلنترنت  
 

منظومة رقمية متكاملة  تطوير
للوصول  القومىعلى المستوى 

  بطرقإلى المعرفة والخدمات 
 أى فىبسيطة وتكلفة مالئمة 

 لجميع المواطنين مكان وأىوقت 

 فرص االستثمار|  الرقمىاالقتصاد 
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 رؤية عامة|  الرقمىالمجتمع 
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 تطوير
   القومىرقمية متكاملة على المستوى منظومة      

 للوصول إلى
 مالئمةوالخدمات بطرق بسيطة وتكلفة المعرفة      
 لجميع المواطنين مكان وأىوقت  أى فى     

 مليون جنيه 350  (          وزارات 8) إسترشادىمشروع 

 إطالق 
القومية لإلنترنت المبادرة 

 فائق السرعة
2013من ديسمبر  11  

المجتمعات ذات الدخل  فىالدخل القومي  فىيؤدى إلى زيادة % 10انتشار اإلنترنت فائق السرعة بنسبة 
 (فرصة عمل 50.000) 1.38االقتصادي الصغير والمتوسط بنسبة 

 (البرودباند)البنية األساسية |  الرقمىالمجتمع 

مليار جنيه 17     2017-( سنوات 4- 3)المرحلة األولى   
(الحكومة% 20)  

مليار جنيه 28    2020 -(سنوات 4- 3)المرحلة الثانية   
(الحكومة% 10)  
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 2010لسنة  67قانون 
شراكة القطاع الخاص والحكومة في مشروعات البنية األساسية والخدمات )

 (العامةوالمرافق 
تعديالت لموائمة مشروعات قطاع االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات

 العمالقةنموذج من المشاريع 
 مليون جنيه+ 600

خاص % 100  
(مشاركة األرباح مع الحكومة)  

 تطوير
   القومىمنظومة رقمية متكاملة على المستوى      

 للوصول إلى
 المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة مالئمة     
 لجميع المواطنين مكان وأىوقت  أى فى     

 
الدعم، التعليم، الرعاية 
الصحية، العدل، التجارة 

.. الماليةاإللكترونية والخدمات 
 ه جنيمليار  30

 (حكومة% 20)
 

 شراكة العام بالخاص في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  –طرق إبداعية 

 (PPP)طرق جديدة |  الرقمىالمجتمع 
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 وقت الطرح المتوقع القيمة المشروع

 التوثيقمشروع ميكنة مكاتب 
 (وزارة العدل)

 2014النصف االول  مليون جنيه 650

 العقاريمشروع ميكنة السجل العيني 
 (وزارة العدل واخرون)

 2014النصف الثاني  مليار جنيه 1.5

 الصحيمشروع إدارة مستشفيات التأمين 
 )وزارة الصحة وهيئة التامين الصحي(

 مليار جنيه 1
 /2014النصف الثاني 
 2015النصف االول 

 (Smart Meters)العدادات الذكية 
 (والطاقة واخرون وزارة الكهرباء)

 2014النصف الثاني  مليون جنيه 700

 الزراعيةمشروع تسجيل الحيازة 
 (وزارة الزراعة)

 جاري تحديد القيمة 
 /2014النصف الثاني 
 2015النصف االول 

 (PPP)مشروعات قومية عمالقة |  الرقمىالمجتمع 
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 التكنولوجيةتطوير القرى 
 (السادات -العرببرج  –سويفبنى  –أسوان –أسيوط –المعادى)

جنيهمليار 23    
(الحكومة% 20)  

األعمالبرنامج اإلبداع التكنولوجي وريادة  مليار جنيه 3     
(الحكومة% 10)  

 (PPP)مشروعات عمالقة | تنمية الصناعة 
 دعم وتنمية صناعة 

 المعلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا        
 من خالل 

 ،التكنولوجي وريادة االعمالاإلبداع       
 وجذب 

 ،االستثمارات األجنبية       
 وخلق 

 فرص عمل       

 التعهيد

 القرى التكنولوجية

 دعم الشركات

 االحترافيةالموارد 

 االعمالاالبداع وريادة 

 والدوليةالعالقات االقليمية 

مليار جنيه 8.6   اإللكترونياتتنمية تصميم وصناعة   
(الحكومة% 20)  
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إنشاء مراكز البيانات العمالقة القائمة على استغالل الكابالت 
 (القومىمشروع قناه السويس )البحرية 

جنيهمليار  9    
(الحكومة% 10)  

(اإلسماعيلية)التكنولوجيا وادى  جنيهمليار  4     
(الحكومة% 20)  

 تدعيم
 لمصرالموقع الجغرافي      

 األمثلواالستغالل 
 للكابالت البحرية       

 لتصبح 
 مركزاً عالمياً لخدمات اإلنترنت       

 مشروعات عمالقة|  الرقمىممر مصر 
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 (2020)فرص استثمارية رئيسية |  الرقمىالمجتمع 

 الموازنة المشروع

 مليار جنيه 45 (البرودباند)االنترنت فائق السرعة 

 مليار جنيه 24 تطوير المناطق التكنولوجية 

 مليار جنيه 8.6 تصميم وصناعة اإللكترونيات

 مليار جنيه 1.75 التحول الى البث التليفزيوني الرقمي االرضي

 مليار جنيه 3 وريادة األعمال التكنولوجى اإلبداع

 مليار جنيه 4+ مليار جنيه  30 والحوسبة السحابية الرقمىالمجتمع 

 (القومىمشروع قناه السويس ) الرقمىممر مصر 
 (تطبيقات لوجستية –حوسبة سحابية  -كابالت بحرية )   

 مليار جنيه 9+ مليار جنيه  4



19 

 األهداف الكمية المستهدفة |المعلومات االتصاالت وتكنولوجيا قطاع 
2014/2013 2020/2019 

 مليار جنيه 150 مليار جنيه 60 للقطاع القومىالناتج 

 %7 %4 مساهمة القطاع  في الناتج المحلي االجمالي

 %19 %10 تحقيق معدالت النمو

 الف800/ 200 الف 40/ 10 (غير مباشرة/ مباشرة)خلق فرص عمل جديدة 

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

 مليار جنيه 70 مليار جنيه 14 صناعة اإللكترونيات

 %50 %13 (منزل)فائق السرعة  اإلنترنت إنتشار
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...شكراً  


