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*وفًقا لنتائج مسح استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر واألفراد لعام 2020/20١٩
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ــوري  ــات االتصــاالت، ف ــة لخدم ــع شــركات، هــي: شــركة راي ــات أرب ــا المعلوم ــالم وتكنولوجي ــاع االتصــاالت واإلع ــن مؤشــر قط يتضم
ــاالت. ــة لالتص ــركة المصري ــي، الش ــاج اإلعالم ــة اإلنت ــة لمدين ــة، المصري ــات الفوري ــوك والمدفوع ــا البن لتكنولوجي
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المعلومــات  تكنولوجيــا  دور  بتعزيــز  الخاصــة  المعلومــات 
المجتمعيــة،  التنميــة  فــي  ومســتدامة  فعالــة  بصــورة 
ــي  ــات ف ــا المعلوم ــوادي تكنولوجي ــم إطــالق مشــروع “ن ت
ــا  ــوادي التكنولوجي ــغ عــدد ن ــة”، وقــد بل ــة المجتمعي التنمي

٧٧ نــادى.
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 قطاع التدريب والتنمية البشرية، الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات
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