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* معظم الشركات التي تم تأسيسها بالقطاع شركات صغيرة ومتوسطة

الوحدة

المصدر: الهيئة العامة لالستثمار

شركة أعــــداد الشركــــــات

101

107 64130تكنولوجيا المعلومات

34 3525خدمات تكنولوجيا النظم

3 22اتصاالت

157

115.46

مليون جنيه  رأس المــــــال

اإلجمـــالي

86.53

1.02 0.10300.05اتصاالت

87.58 66.4840.90تكنولوجيا المعلومات

26.86 19.9528.22خدمات تكنولوجيا النظم

369.16

144

شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها خالل الشهر *

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الشركة المصرية لالتصاالت

الــهــــــــــاتف 
الثــــــــــــابت

مشتركو التليفون الثابت وفقا لنوع االشتراك

الوحدة
 يناير
2020

 يناير
2021

معدل النمو 
الشهري %

معدل النمو 
السنوي %

ديسمبر  
2020

24.8924.82مليون خطإجمالي سعة السنتراالت

9.109.85مليون مشتركمشتركو الهاتف الثابت

7.727.73%معدل انتشار الهاتف الثابت 

15111511سنترال أعداد السنتراالت

10521052سنترال السنتراالت في الريف المصري

24.850.130.14-

10.395.4614.14

7.770.450.04

15110.000.00

10520.000.00

عدد المشتركين حكومى %2
عدد المشتركين تجارى %10

عدد المستركين بالمنازل %89

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الشركة المصرية لالتصاالت

%مليون مشترك
7.2444.20
8.8154.95
8.9641.79

1.6813.16-
23.842.40-

مستخدمو اإلنترنت فائق السرعة واإلنترنت عن طريق المحمول

مشتركو اإلنترنت فائق 
ADSL السرعة

نسبة مستخدمي اإلنترنت 
عن طريق المحمول من 

إجمالي مشتركي المحمول 

الوحدة
يناير 2020

 يناير 2021
معدل النمو الشهري %

معدل النمو السنوي %

 ديسمبر 2020

ADSL التوزيع الجغرافي لمشتركين بخدمة

الدلتا %34

قبلى %14
مدن القناة وسيناء والبحر األحمر %6

األسكندرية ومطروح %10
القاهرة الكبرى %36

اإلجمـــالي

أغسطس
2019

أغسطس
2020

يوليو
2020



قـطـــــــــــــــاع الـبـــريــــــد

3982 يناير 2020عدد مكاتب البريد

4026ديسمبر 2020

4029 يناير 2021

معدل النمو الشهري %

معدل النمو السنوي %

الوحدة

0.07
1.18

مكتب

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الهيئة القومية للبريد

  يناير 2020
 ديسمبر 2020

 يناير 2021

معدل النمو الشهري %
معدل النمو السنوي %

الوحدة

متوسط عدد السكان 
المخدومين بمكتب بريد

ألف نسمة

عدد المعاشات المنصرفة من 
خالل البريد

مليون مستفيد
5.67
4.27

4.96

16.16
12.52-

عدد الحواالت البريدية الداخلية 
الفورية

ألف حوالة
25.14

25.29

25.31

0.08
0.67

يتضمــن مؤشــر قطــاع االتصــاالت واإلعــالم وتكنولوجيــا المعلومــات 4 شــركات، هــي: شــركة رايــة لخدمــات االتصــاالت، فــوري لتكنولوجيا 
البنــوك والمدفوعــات الفوريــة، المصريــة لمدينــة اإلنتــاج اإلعالمــي، الشــركة المصريــة لالتصاالت.

833 يناير 2020

1432 ديسمبر 2020

1609 يناير  2021

معدل النمو الشهري %

معدل النمو السنوي %

الوحدة

177
776

نقطة
مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  اســتراتيجية  إطــار  فــي 
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

77 نــادى.

نوادي تكنولوجيا 
المعلومات 

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

 ادارة نوادي التكنولوجيا

التوزيع الجغرافى لنوادى تكنولوجيا 
المعلومات

الفيوم 
5

األقصر 
5

اسوان 
5 أسيوط 5 المنيا 5

بني سويف 
4

البحر األحمر 3

المنوفية 
9

اإلسماعيلية 
1

السويس 
1

بورسعيد 
اسكندرية 1

القاهرة 12 الجيزة 
9

الدقهلية 
7

سوهاج 
6

الوادي الجديد 
6

القليوبية 2

1759
1597

1333

16.53-
24.22-




