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دور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في التنمية

أبرز مؤشرات البنية األساسية
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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... أبرز مؤشرات البنية األساسية

مليون إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول
٠.٤٩-٩٤.٩٠٩٦.٥٨٩٥.٣٦١.٢٧مشترك

مشتركو الهاتف المحمول لكل ١٠٠ من 
-١.٢٩-٩٥.٣٨٩٥.٧٣٩٤.٠٩١.٦٥%السكان *

مليون إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت
٨.٦٣-٨.٤٢٩.٨٩٩.١٥٧.٤٩مشترك

مشتركو الهاتف الثابت لكل ١٠٠ من 
٠.١٠-٧.٦٠٧.٧٣٧.٧٠٠.٠٣%السكان *

٣٨.١٧٤١.٧٩٥٠.٤٨٢٠.٨٠٣٢.٢٦مليون مستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول

USB Modem ٣.٥٦٢.٢٤٣.٢٨٤٦.٤٣٧.٦٤مليونمشتركو-

)ADSL( مليون مشتركو اإلنترنت فائق السرعة
٧.١٢٧.٩٩٨.٤٥٥.٧٥١٨.٨وصلة

مليار نبضة السعة الدولية لإلنترنت**
٧.٠٤-٢,٣٧٣.٠٧٢,٥٧٦.٣٠٢,٥٦٥.٧٨٠.٤١/ ثانية

٣٩٨١٣٩٨٦٤٠٠٩٠.٥٨٠.٧٠مكتب بريدعدد مكاتب البريد الحكومية

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... ودوره في التنمية
إجمالي خريجي برنامج تنمية القدرات 

المقدم من خالل هيئة تنمية تكنولوجيا 
المعلومات

٢٤.٣٤٢٥.٦٥٢٦.٧٧١.٦٦٨.٣٢ألف خريج

* يتم حساب معدالت النمو على أساس الفارق بين نسب االنتشار المسجلة خالل الفترات الزمنية المختلفة محل المقارنة وذلك لكونها 
تمثل نسبًا مئوية وليست أرقاًما مطلقة.

** بيانات )أكتوبر-ديسمبر ٢٠١٩(.

 بلغت كثافة انتشار اإلنترنت ٥٧.٣ % وذلك وفًقا لنتائج مسح »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر واألفراد« 
.٢٠٢٠/٢٠١٩
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مؤشرات البنية األساسية

 إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ٩٥.٣٦ مليون مشترك
 إجمالي خطوط الهاتف المحمول لكل ١٠٠ من السكان )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ٩٤.٠٩%

 إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ٩.١٥ مليون مشترك
 عدد مشتركي الهاتف الثابت )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: )الحضر: ٧.٠٢ مليون مشترك، الريف: ٢.١٤ مليون مشترك(

 مشتركي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ٥٠.٤٨ مليون مشترك
 عدد مستخدمي USB Modem )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠( ٣.٢٨: مليون مشترك

 وصالت اإلنترنت فائق السرعة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(:٨.٤٥ مليون وصلة
 إجمالي السعة الدولية لإلنترنت )أكتوبر - ديسمبر ٢٠١٩(:   ٢,٥٦٥.٧٨  مليار نبضة / ثانية

 إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ٤٠٠٩ مكتب
 عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ٥.٣٥ مليون مستفيد

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول
 بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو ١٠٤.٥١ مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠ 

مقارنة بنحو ١٠٣.٣٢ مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠١٩.
 بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى ٩٥.٣٦ مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٩٤.٩٠  

مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠١٩. يسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو ٩١ % من إجمالي 
مشتركي الخدمة التليفونية في يوليو - سبتمبر٢٠٢٠.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

خط
ن 

يو
مل إجمالي خطوط

الهاتف المحمول

إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول
 بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول إلى ٩٤.٠٩% بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو  ٩٥.٣٨%  بنهاية يوليو - سبتمبر٢٠١٩  بمعدل 

تغير سنوي  -١.٢٩%، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو  ٧.٧٠%  بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠.
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إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

٢نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠
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الخطوط الثابتة 
المستخدمة

إجمالي 
السعة

الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنتراالت
 بلغ إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت نحو٩.١٥ مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو٨.٤٢ مليون خط بنهاية الفترة يوليو - 

سبتمبر٢٠١٩. 

 ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى ٢٥.٢٤مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو ٢٤.٠٦مليون خط بنهاية الفترة يوليو 
- سبتمبر٢٠١٩بزيادة سنوية ١.١٨ مليون خط وبمعدل نمو سنوي ٤.٩٢%.

مشتركو الهاتف الثابت )حضر/ ريف(
 بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )حضر( نحو٧.٠٢ مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو ٦.٥٣ مليون خط بنهاية الفترة يوليو 
- سبتمبر٢٠١٩في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )ريف( نحو ٢.١٤ مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠ مقارنة بنحو ١.٨٩ 

مليون خط بنهاية الفترة  يوليو - سبتمبر٢٠١٩.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

خط
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يو
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السعة الدولية لإلنترنت
 ارتفعت السعة الحالية لإلنترنت إلي   ٢,٥٦٥.٧٨ مليار نبضة/ث بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر٢٠١٩ وذلك مقارنة بنحو  ٢,٣٩٧.٠٧ 

مليار نبضة / ث بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر٢٠١٩ بمعدل نمو سنوي  قدر بنحو ٧.٠٤%.

بنحو  مقارنة  أكتوبر-ديسمبر٢٠١٨  الفترة  بنهاية  نبضة. ث/شخص   ٢٥٣١٥.٠٤ لإلنترنت  الدولية  السعة  من  المواطن  نصيب  بلغ   
٢٤٠٩٢.٣٣ نبضة. ث/شخص بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر٢٠١٩ بمعدل نمو سنوي ٥.٠٨ %.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

حـضــر ريـــف

٣نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠

اإلنترنت

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٩

يناير-مارس
٢٠١٩

أبريل-يونيو
٢٠١٩

يوليو -سبتمبر
٢٠١٩

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٩

أبريل-يونيو
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠١٩

يناير-مارس
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠٢٠

٤

٦

٨

٢

٠

٦.٨١٦.٥٣ ٧.٤٨ ٧.٠٢٧.٣٩

١.٩٥١.٨٩ ٢.٢٩ ٢.١٤٢.١٣

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٩

أبريل-يونيو
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠١٩

يناير-مارس
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠٢٠

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٨

٢٥٠٠
٣٠٠٠

١٠٠٠
١٥٠٠
٢٠٠٠

٥٠٠
٠

١٩٨٣.٨٣
٢٣٩٧.٠٧ ٢٥٧٦.٦ ٢٥٦٥.٧٨٢٣٧٣.٦



المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

USB Modemمستخدمو االنترنت عن طريق المحمول و
 بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول ٥٠.٤٨ مليون مستخدم بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠ و ذلك مقارنة بنحو ٣٨.١٧ 

مليون مستخدم خالل نفس الفترة من العام السابق.

 في المقابل بلغ عدد مشتركي USB Modem ٣.٢٨ مليون مستخدم خالل الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠ و ذلك مقارنة بنحو ٣.٥٦ مليون مشترك 
خالل نفس الفترة من العام السابق. 

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

Mobile Internet مستخدمو

USB Modem مستخدمو
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 ADSL مشتركو االنترنت فائق السرعة
 ارتفع إجمالي عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة ADSL إلى٨.٤٥  مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو 

٧.١٢ مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠١٩بزيادة سنوية ١.٣٤ مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي ١٨.٨%.

٤نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠
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عدد المعاشات المنصرفة من خالل البريد

 بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد إلى نحو ٥.٣٥ مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠ مقارنة بنحو 
٥.٢٣ مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠١٩.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

مليون مستفيد

قيمة المعاشات المنصرفة من خالل مكاتب البريد
 بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد  ٦.٤٨مليار جنيه بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠( مقارنة بنحو  ٦.٧٦ مليار جنيه بنهاية الفترة )يوليو 

- سبتمبر٢٠١٩(.

مليار جنيه
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بر
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ب
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م

          مكاتب البريد الحكومية

 ارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى ٤٠٠٩ مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٣٩٨١مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠١٩ 
بمعدل نمو سنوي ٠.٧٠%.

 تجدر اإلشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو ٢٥,٢٨٢ ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر٢٠٢٠  مقارنة بنحو  
٢٤,٩٩٣ ألف مواطن خالل الفترة يوليو - سبتمبر٢٠١٩  وبمعدل نمو سنوي ١.١٦%.

ن
اط
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ف 

أل

مكاتب البرید الحكومية
متوسط السكان المخدومين بمكتب برید حكومي

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

٥نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠
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يوليو -سبتمبر ٢٠١٩

أكتوبر-ديسمبر ٢٠١٩

أبريل-يونيو ٢٠٢٠

يناير-مارس ٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر ٢٠١٩

أكتوبر-ديسمبر ٢٠١٩

أبريل-يونيو ٢٠٢٠

يناير-مارس ٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر٢٠٢٠

٦.٧٦

٦.٤٨

٧.٢٥

٦.٨٨

٧.٤٧



شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها 
 بلغ عدد شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خالل الفترة )أبريل-يونيو ٢٠٢٠( ١٨٢ شركة مقارنة ب ٣٤٠ شركة تم 

تأسيسها خالل الفترة )أبريل-يونيو٢٠١٩(.

 في حين بلغت رؤوس األموال لهذه الشركات ٢٥٩.٢٤ مليون خالل الفترة )أبريل-يونيو٢٠٢٠( مقارنة ب ٥٧٢.٣٠ مليون جنية خالل الفترة )أبريل-
يونيو٢٠١٩(.

المصدر: وزارة االستثمار، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها

رؤوس اآلموال المصدرة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها

ة 
جني

ن 
يو

مل

كة
شر

المصدر: البورصة المصرية

تطور قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية
 بلغت قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية ١٢٠٦ نقطة خالل الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠( مقارنة بنحو ٩٦٧ نقطة 

خالل الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠١٩(.

طة
نق

 يتضمن مؤشر قطاع االتصاالت و اإلعالم و تكنولوجيا المعلومات ٥ شركات، و هي: شركة راية  لخدمات مراكزاالتصاالت، فوري لتكنولوجيا البنوك 
و المدفوعات الفورية ، المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(، المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي،و الشركة المصرية لالتصاالت.

٦نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠

٤٠٠
٤٥٠

٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠

١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠

١٠٠
٢٠٠

٣٠٠
٣٥٠

٣٠٠

٧٠٠

٠
٥٠

٠

٣٣٦.٠٧
٥٦٢.٥٢

١٧٨.٦٢

٢٥٩.٢٤

٥٧٢.٣٠

٤٠٣ ٤١٤ ٣٣٧٣٤٠ ١٨٢

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٩

أبريل-يونيو
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠١٩

يناير-مارس
٢٠٢٠

أبريل-يونيو
٢٠١٩

٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠

٢٠٠

١٢٠٦
٩٦٧

٨٠٦ ٨٠٢
٨٧٥١٠٠٠

١٢٠٠
١٤٠٠
١٦٠٠

٠
أكتوبر-ديسمبر

٢٠١٩
أبريل-يونيو

٢٠٢٠
يوليو -سبتمبر

٢٠١٩
يناير-مارس

٢٠٢٠
يوليو -سبتمبر

٢٠٢٠



قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودوره في التنمية

البنية االساسية الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي
 بلغت نسبة منشآت القطاع الحكومي التي لديها هاتف ثابت ٩٩.٨%, في حين بلغت نسبة المؤسسات التي لديها حاسب آلي ٩٩.٩% ، وكانت 

نسبة المؤسسات الحكومية التي تستخدم اإلنترنت ٩٥.٣% .

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

استخدام الشبكات في القطاع الحكومي
. %٢٦.٨ extranet ٧٥.٣%، في حين بلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة intranet بلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة 

مجاالت استخدام الحاسب اآللي في القطاع الحكومي
 احتلت فئة )األعمال المكتبية( المرتبة األولى بين مجاالت استخدام الحاسب اآللي بنسبة ٩٧.٤% من إجمالي منشآت القطاع الحكومي، يليها 
)إدارة األعمال المالية واإلدارية( بنسبة ٩٤.٤%، في حين بلغ )تطوير وميكنة المنشأة( ٨٩.٣ % وكانت )متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وإدارة 

األعمال( في المرتبة األخيرة بنسبة ٨١.٤%. 

 نسبة منشآت القطاع الحكومي التي لديها حاسب آلي: ٩٩.٩ %
% ٧٥.٣ :intranet نسبة منشآت القطاع الحكومي التي لديها شبكة 

 نسبة منشآت القطاع الحكومي التي تستخدم الحاسب اآللي في األعمال المكتبية: ٩٧.٤ %
 نسبة منشآت القطاع الحكومي التي تستخدم اإلنترنت في إرسال واستقبال بريد إلكتروني:٩١.٨ %

 نسبة منشآت القطاع الحكومي التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت فائق السرعة: ٩٥.٧ %  
 نسبة منشآت القطاع الحكومي التي تقدم خدمات حكومية إلكترونية: ٣٧%

 أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ٢٦,٧٧ ألف متدرب
 أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات، حتى نهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ١٣.٩٩ ألف متدرب

٧نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠

٩٩.٨ ٩٥.٩

٦٠.٠
٨٠.٠

١٠٠.٠
١٢٠.٠

٢٠.٠
٤٠.٠

٠.٠
هاتف ثابت حاسب الي تستخدم االنترنت

٩٩.٩

٩٠٨٠٦٠٤٠٢٠٠

Intranet منشأت حكومية لديها

Extranet منشأت حكومية لديها ٢٦.٨

٧٥.٣

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وإدارة األعمال

تطوير وميكنة أعمال المنشأة

 إدارة األعمال المالية واالدارية )الموازنة - المشتريات - األرشيف
)االلكتروني ...الخ

االعمال المكتبية

٨١.٤

٨٩.٣

٩٤.٤

٩٧.٤

١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠



٦٨.٥

٦٤.٧

٥٣.٤

٣.٣

اإلبالغ عن موعد / خبر/ حدث هام خاص بالمنشاة

التواصل بين الجهة و الجمهور بعضهم مع بعض

تبادل المعلومات

أخرى

٦٠٤٠٢٠٠ ٨٠

مجاالت استخدام )Facebook / Twitter/ LinkedIn( في القطاع الحكومي
 بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم صفحة Facebook( / )Twitter/ LinkedIn للتواصل مع بين الجهة 
المعلومات%٥٣.٤  ولتبادل   ،%٦٨.٥ بالمنشأة  هام خاص  موعد/خبر/ حدث  لإلبالغ عن   ،%٦٤.٧ والجمهور 

ومجاالت أخرى بنسبة ٣.٣%.

مجاالت استخدام االنترنت في القطاع الحكومي
القطاع  منشآت  إجمالي  من   %٩١.٨ بنسبة  اإلنترنت  استخدام  مجاالت  بين  األولى  المرتبة  إلكتروني(  بريد  واستقبال  )إرسال  فئة  احتلت   
الحكومي، يليها )تبادل البيانات والملفات( ٧٥.٩% ونسبة )نشر بيانات إعالمية عن الجهة( ٧١%، وكانت نسبة )شراء السلع والخدمات( ١١.٥% 

في المرتبة األخيرة.

المنشآت المتصلة باإلنترنت وفًقا لنمط االتصال في القطاع الحكومي
 بلغت نسبة المنشآت الحكومية التي لديها نفاذ الى اإلنترنت فائق السرعة ٩٥.٧ %، يليها نسبة المنشآت التي لديها نفاذ الى اإلنترنت عريض 

السلكي ١٨.٣%.

)Facebook /Twitter/ LinkedIn( المنشآت التي لديها صفحة على
  %٧.٥ )LinkedIn( ٦٧.٨% يليها نسبة المنشآت التي لديها صفحة على )Facebook( كانت النسبة األكبر من المنشآت التي لديها صفحة على 

.%٥.٦  )Twitter( يليها

٨نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

شراء سلع وخدمات
تحويالت مالية وبنكية

االعالن عن عروض مالية وفنية
تحميل البرامج والتطبيقات

البحث والتطوير والحصول على المعلومات
نشر بيانات اعالمية عن الجهة

تبادل البيانات والملفات
ارسال واستقبال بريد الكترونى

١١.٥
٣٤.٣

٢٥.٨
٥٨.٤

٦٤
٧١

٧٥.٩
٩١.٨

١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

٩٥.٧

١٨.٣
نفاذ الي االنترنت عريض فائق السرعة

نفاذ الي االنترنت عريض السلكي
٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠٢٠١٠٠ ١٠٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

٦٧.٨)facebook(

٥.٦)twitter(

٧.٥)linkedin(

٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠٢٠١٠٠ ١٠٠



٤.١

٢٦.٤

٤٨.١

الكترونيا )بريد إلكترونى/ واتس / فيس بوك....(٥٢.٢

هاتفيا

خطابات ورسائل عبر البريد

أخرى

٣٠٢٠١٠٠ ٥٠٤٠ ٦٠

خدمات الحكومة االلكترونية في القطاع الحكومي
الخاصة  المعلومات  بتوفير  التي تقوم  المنشآت  اإللكترونية ٣٧% وكانت نسبة  الحكومة  التي تقدم خدمات  الحكومية  المنشآت  بلغت نسبة    
بالخدمات الحكومية إلكترونيًا ٣٠.٩% بينما كانت نسبة إمكانية قيام المتعاملين مع الجهة تحميل النماذج واالستمارات الحكومية إلكترونيًا ١٧.٦%، 
وبلغت نسبة استقبال النماذج واالستمارات المستوفاة من الجمهور لطلب الحصول على خدمة إلكترونيًا ١٤.٩% في حين كانت نسبة المنشآت 
التي تقوم بالتحصيل إلكترونيًا من المتعاملين مع الجهة في مقابل الحصول على خدمة والمنشآت التي تقوم بتقديم الخدمة إلكترونيًا متكاملة 

للجمهور بداية من توفير النماذج واالستمارات وصواًل إلى تحصيل مقابل الحصول على الخدمة إلكترونيًا ٥.٤% و ٥.٦ على التوالي. 

أساليب التواصل مع المواطنين

٩نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

تقييم خدمات الحكومة اإللكترونية
 أشارت ٦٧% من المنشآت التي تقدم خدمات الحكومة اإللكترونية أنه يتوافر لديها قسم األسئلة المتداولة من أجل شرح أهم االستفسارات 
الخاصة بالمواطنين، في حين أشار ٤١.٥ إلى توافر عرض توضيحي )فيديو عبر اإلنترنت، دليل يمكن تنزيله يشرح الخطوات التي يجب على 
المستخدم اتباعها  ...( حول كيفية المساعدة في استخدام الموقع  و٢٨.٩% أشاروا إلى توافر وظيفة دعم مباشر »للدردشة« و٣٥.٨% أشاروا 

إلى توافر قسم مسئول عن التسليم واالتصال.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

تقديم الخدمة اليكترونياً متكاملة للجمهور بداية من توفير النماذج٥.٦٠
و االستمارات وصوال إلى تحصيل مقابل الحصول على الخدمة إليكترونياً …

تحصيل مقابل الحصول على الخدمة اليكترونياً من المتعاملين مع الجهة٥.٤٠

استقبال النماذج و االستمارات المستوفاة من الجمهور١٤.٩٠

تحميل المتعاملين مع الجهة لنماذج االستمارات الحكومية االلكترونية١٧.٦٠

توفير المعلومات الخاصة بالحكومة االلكترونية٣٠.٩٠

المنشآت الحكومية التي تقدم خدمات الحكومية االلكترونية٣٧.٠٠

٣٠٢٠١٠٠ ٤٠

٣٠٢٠١٠٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

توافر القسم المسئول عن التسليم واالتصال

توافر وظيفة دعم مباشر “ للدردشة” متوفرة على الموقع

توافر عرض توضيحي )الفيديو عبر اإلنترنت ، دليل يمكن تنزيله شرح الخطوات التي 
يجب على المستخدم اتخاذها...(حول كيفية المساعدة في استخدام الموقع

توافر قسم األسئلة المتداولة من أجل شرح أهم االستفسارات الخاصة بالمواطنين

٣٥.٨

٢٨.٩

٤١.٥

٦٧

الوسائل التي يجب توافرها لسهولة إستخدام الخدمات المتوفرة على الموقع االلكترونى أو بوابة الحكومة االلكترونية
نسب المنشآت التى تقدم خدمات الحكومة االلكترونية

الوسائل التي يجب توافرها لسهولة إستخدام الخدمات المتوفرة على الموقع االلكترونى أو بوابة الحكومة االلكترونية
نسب المنشآت التى تقدم خدمات الحكومة االلكترونية
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يوليو –
المسار سبتمبر ٢٠٢٠

١٢  Digital IC Design

١٢ برمجة األلعاب

١٣ إدارة البيانات

١٣ الميكنة الصناعية

١٤ فن األلعاب

١٥ استشارات نظم تخطيط موارد المؤسسات

١٥ المؤثرات البصرية 

١٥ علم البيانات

١٥ تطوير تطبيقات االتصاالت

١٥ ميكاترونكس

١٦ األمن السيبراني

١٦ تطوير تطبيقات انترنت األشياء

١٦ ٢D الرسوم المتحركة بتقنية

١٦ الحوسبة السحابية

١٦ نظم معلومات الهندسة المدنية

١٦ التصميم الجرافيكي ثالثي االبعاد

١٧ المعلوماتية الحيوية

١٧ تطوير واجهات المستخدم

١٩ اتصاالت السلكية

٢٠ هندسة البرمجيات

٢٢ الحوسبة السحابية

٢٦ تطوير واجهات المستخدم

٣٠ هندسة البرمجيات

٣٠ إدارة النظم والشبكات

٤٧ تطوير تطبيقات الويب

٥٦ األنظمة المضمنة

٨٠ تطوير تطبيقات المحمول

١١٦ تطوير برمجيات مفتوحة المصدر

١٦٦ تطوير تطبيقات الويب وذكاء االعمال

٨٨١ اإلجمالي

 * وفًقا ألحدث بيان للخريجين
المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات.

٠٤٠٨٠١٢٠١٦٠٢٠٠



 بلغ إجمالي مشتركي الهاتف المحمول إلى ٩٥.٣٦ مليون مشترك بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠( مقارنة 
بنحو ٩٤.٩٠ مليون مشترك بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠١٩( بمعدل تغير سنوي ٠.٤٩%. 

الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠( مقارنة بنحو ٩٥.٣٨ %  التليفون المحمول إلى ٩٤.٠٩% بنهاية   بلغ معدل انتشار 
بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠١٩( بمعدل تغير سنوي -١.٢٩ %.

 ارتفع إجمالي وصالت اإلنترنت فائق السرعة ADSL إلى ٨.٤٥ مليون وصلة نهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠( 
مقارنة بنحو  ٧.١٢ مليون وصلة بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠١٩( بمعدل نمو سنوي ١٨.٨ %.

 بلغت نسبة منشآت القطاع الحكومي التي تستخدم اإلنترنت نحو ٩٥.٣ % بينما بلغت نسبة منشآت القطاع 
الحكومي التي لديها نفاذ الى اإلنترنت عريض السلكي نحو ١٨.٣ %.

 بلغت نسبة منشآت القطاع الحكومي التي تستخدم الحاسب اآللي في إدارة األعمال المالية واإلدارية ٩٤.٤%، 
بينما كانت نسبة منشآت القطاع الحكومي التي تستخدم اإلنترنت في تبادل البيانات والملفات ٧٥.٩%.

 بلغت نسبة منشآت القطاع الحكومي التي تستخدم صفحة Facebook( / )Twitter/ LinkedIn للتواصل بين 
الجهة والجمهور ٦٤.٧%.

 بلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية 
الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(: ١٣.٩٩ ألف متدرب.

 بلغ إجمالي عدد المتدربين في مجال البرمجيات ٢٦,٧٧ ألف متدرب حتى نهاية الفترة )يوليو - سبتمبر٢٠٢٠(.

مؤشرات البنية األساسية

مؤشرات التنمية

١١نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر ٢٠٢٠


