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الرقمنة في مصر

الملخص التنفيذي

ًّ
مهما بعد الثورة الصناعية الرابعة والتي اتسمت بانتشار األجهزة الحاسوبية وتنوع استخداماتها
أصبح التحول الرقمي توجهً ا
ووفرة المعروض منها وإتاحتها لالستهالك واالستفادة منها لجميع دول العالم؛ ونتيجة لذلك أصبحت الرقمنة خطوة أساسية
وليست رفاهية ،مع توجه دول العالم إلى االستفادة من تقنياتها لميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية؛ تسهي ً
اًل للمواطنين تارة،
وزيادة نسب الشفافية والمساءلة تارة أخرى ،وكان لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى؛ ولذلك
جاءت الرقمنة على قائمة أولويات حكومة د .مصطفى مدبولي؛ مما أدى إلى طفرة في سوق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
والخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة ،كما شجعت الحكومة الشركات التكنولوجية الناشئة بجانب حدوث طفرة في الخدمات
المالية التكنولوجية؛ ولذا كان على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن يتتبع نتائج تلك الجهود وصداها على
مستوى المؤشرات والتقارير الدولية والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا اإلطار في تقرير جديد ضمن سلسلة جهود على
طريق التنمية بعنوان “جهود على طريق التنمية – الرقمنة في مصر” والذي ينقسم إلى  3فصول على النحو التالي:
•مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر :وهنا يسلط التقرير الضوء على حجم قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات والذي وصلت قيمة صادراته إلى نحو  4.5مليارات دوالر في  2021/2020مقارنة بـ 4.1
مليارات دوالر في  ،2020/2019كما وصلت قيمة مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلى 164.7مليار جنيه في  2021/2020مقارنة بـ  52.8مليار جنيه في ،2014/2013
وقد تقدمت مصر  3مراكز في مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية عام .2020
•رقمنة الخدمات في مصر :يتتبع التقرير في هذا الجزء عمليات الميكنة ،ثم التحول الرقمي ،ثم الرقمنة التي شهدها
القطاع الخدمي في جمهورية مصر العربية بدءً ا بالخدمات الصحية ،والتعليمية ،والزراعية.
•نحو التحول القتصاد غير نقدي :في هذا القسم يركز التقرير على جهود البنك المركزي لتقنين آليات عمل
التكنولوجيات المالية الرقمية؛ مما أدى إلى زيادة ثقة المواطنين في استخدام القنوات المالية الرقمية وانخفاض
معدالت التعامالت النقدية.
يعتمد التقرير على مفهوم عملي “للتحول الرقمي” يمتد من خطوة أولى :وهي تحويل البيانات الخام (ورقية كانت
أو حاسوبية) وتطويعها لتناسب األنظمة الحاسوبية المتطورة ،أما الخطوة الثانية :فتعتمد على التحويل الكامل
لالعتماد على البيانات الرقمية والحاسوبية الذكية في كل األنظمة اإلدارية حسب كل قطاع؛ لتتمكن الجهة
ُّ
وتوقع االتجاهات المستقبلية؛ لتحسين عمليات تقديم
المستخدمة لتلك التكنولوجيات من تسهيل جمع البيانات،
الخدمات وإدارة األعمال.
كل ذلك وأكثر في إصدارة تعتمد على مصادر موثوقة محليًّا ودوليًّا ومصممة في شكل مميز يعتمد على الربط بين
المحتوى والرسومات البيانية لتسهيل االستيعاب لجميع المعلومات والمفاهيم ،كما يتم دعم بعض الموضوعات
بفيديوهات للمركز منشورة على قناته على اليوتيوب.

الرقمنة في مصر

103

حقائق
وأرقام

1.010

مليون كم

ماليين نسمة
عدد السكان

المساحة الكلية لمصر

%51.5

%43

سكان الحضر

الذكور

%57

توزيع
السكان

%48.5
اإلناث

سكان الريف

%34.2
أقل من  15سنة

%61.8
من سن  64-15سنة

%4

من  65سنة وأكثر

* السكان في عام 2021

المؤشرات
االقتصادية
%3.3

6.015

تريليونات جنيه
()2021/2020

الناتج المحلي باألسعار الجارية

()2021/2020

النمو االقتصادي

المصدر :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية-

%7.2

2

الربع األول
()2022

معدل البطالة

45.2

مليار دوالر
()2021

الصادرات
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الرقمنة في مصر

زيادة  %5+في عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
في مصر خالل يناير 2022

المصدر ،DataReportal :مايو 2022

الرقمنة في مصر

تـأثيـر جـوجـل فـي مصـر 2021

المصدر ،public first :مايو 2022
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الرقمنة في مصر
مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

نموا بين
قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات األعلى
ً
قطاعات الدولة في 2021/2020

المصدر :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات ،نوفمبر 2021

األداء العام لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر
 4.5مليارات دوالر

 164.7مليار جنيه

 22.8مليار جنيه

%90+

قيمة الصادرات الرقمية
في  2021/2020مقارنة
بنحو  4.1مليارات دوالر
في .2020/2019

قيمة مساهمة قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات في الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
في  2021/2020مقارنة بـ52.8
مليارات جنيه في .2014/2013

حجم االستثمارات الحكومية
المستهدفة لقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات خالل
العام المالي  2023/2022بنسبة
نمو تصل إلى .% 22

من البيانات القادمة من
الشرق للغرب تمر عبر
المياه اإلقليمية واألراضي
المصرية من خالل شبكة
الكابالت الدولية.

المصدر :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات -وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،يونيو 2022

الرقمنة في مصر
مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

مصر تتقدم  6مراكز في مؤشر سرعة اإلنترنت للهاتف المحمول

المصدر :شركة أوكال  ،Speed testأبريل 2022

مشروع “تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل
التنمية المجتمعية الشاملة في مجال الزراعة” ضمن
أفضل  5مشروعات رائدة في مسابقة جائزة القمة العالمية
لمجتمع المعلومات ( )WSISلعام  .2021يهدف المشروع
إلى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لنشر المعرفة الزراعية في مصر والشرق األوسط بين أكثر
من  21مليون مستخدم.
المصدر :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تطبيق  MY NTRAضمن أفضل
 5مشروعات في فئة الحكومة
اإللكترونية لعام  ،2022وذلك
بسبب دعمه لعملية التحول
الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات إلكترونيً ا
باإلضافة إلى الترويج لإلبداع واالبتكار.
المصدر :الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
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الرقمنة في مصر
مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

تقدم جديد تحرزه مصر في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2021

المصدر :معهد بورتوالنز ،يناير 2022

مصر تطلق أول منصة رقمية للذكاء االصطناعي في ،2021

وتسهم المنصة في دعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي،
وتسهيل التواصل مع الشركات الناشئة وقطاع الصناعة.

المصدر :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،يوليو 2021

الرقمنة في مصر
مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

مصر األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تصنيف
التنافسية الرقمية العالمي

المصدر :المركز األوروبي للتنافسية الرقمية2021 ،
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الرقمنة في مصر
مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

ً
متقدما في مؤشر األمن السيبراني العالمي 2020
مركزا
مصر تحرز
ً

المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت ،يونيو 2021

الرقمنة في مصر
مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

مصر تتقدم  4مراكز في مؤشر اإلنترنت الشامل 2022

المصدر :وحدة أبحاث اإليكونومست2022 ،
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الرقمنة في مصر
مالمح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر

مصـــر األولى عالميـــًا في تنافسية قطاعي اإلنترنت والهاتف
خالل 2021

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ،ديسمبر 2021

الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

مصر ضمن الدول مرتفعة األداء في مؤشر تطور التقنيات
الحكومية 2020

المصدر :البنك الدولي ،سبتمبر 2021

تطبيق في خدمتك الجديد
تطبيق أصدره مركــز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء ،لتلقي شــكاوى المواطنيــن والتواصل مع الجهات
المختصة بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين
واالرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
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الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

تقدم مصر  3مراكز في مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية
عام 2020

المصدر :إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ،يونيو 2020

دمج ذوي الهمم في المجتمع
عام  2018تم تأسيس المركز

عام  2020تم إطالق تطبيق

التقني لخدمات األشخاص

“واصل” للرد على االستفسارات

ذوي اإلعاقة ،األول من نوعه

حول فيروس كورونا ،للصم

في المنطقة العربية وإفريقيا.

وضعاف السمع.

المصدر :وزاة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ديسمبر 2021

الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

«مصر الرقمية» بوابة التحول الرقمي في مصر
إلكترونيا بشكل ميسر
عبارة عن منصة تقدم الخدمات الحكومية
ًّ

المصدر :بوابة مصر الرقمية ،يونيو 2022

صندوق مصر الرقمية
مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون بإنشاء
صندوق “مصر الرقمية”؛ لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي
وتطويــر آلياتــه ،ودعــم قطاعات الدولــة المختلفــة لتنفيذ
الخطــط والمبادرات ذات الصلة ،ونشــر الوعــي بالخدمات
الرقمية والعمل على محو األمية الرقمية.
المصدر :رئاسة مجلس الوزراء ،أكتوبر 2021

15

16

الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

مجمع اإلصدارات المؤمنة والذكية
«قلعة مصر الرقمية»

المصدر :رئاسة الجمهورية -أبريل 2021

بوابة التشريعات المصرية

اإلطالق الرسمي لمنصة التقاضي اإللكتروني

تم إنشائها في  ،1998وتضم أكثر من  280ألف تشريع

للمحاكم االقتصادية بالتعاون بين وزارتي

وأكثر من  ٧٠ألف حكم متنوع ،وتقوم على أساس
استخدام الذكاء االصطناعي في عملية البحث
واستنباط العالقات بين األحكام
والقرارات بشكل آلي.

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والعدل.
المصــدر :وزارة العــدل،
ديســمبر 2021

الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

تطبيقات الصحة الرقمية في مصر

المصدر :الهيئة العامة للرعاية الصحية  -وزارة الصحة والسكان  -مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الرقميةمصر ُتعزز خدمات الرعاية الصحية”
والرقمنة..
“باالبتكار
الصحة

ســرعت جائحــة كوفيــد  19 -من وتيــرة االبتكار فــي مختلف
قطاعــات الحياة ،وال ســيما قطاع الصحة ،فاتجــه العالم إلى
تطوير وإطالق عدد كبير من تطبيقات الصحة الرقمية خاصة
مع تفشــي جائحة كورونا ،وكانت مصــر من تلك الدول التي
ســارعت باســتخدام التطبيقات الرقمية في مجــال الصحة.
المصدر :مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ،أكتوبر 2021
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الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

التعليم الرقمي محط أنظار المصريين

المصدر :كورسيرا -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،مارس 2022

تطبيق إتكلم عربي
عبــارة عــن تطبيــق تفاعلــي لتعلــم اللغــة العربيــة
والتعريــف بالهويــة المصريــة للمصرييــن بالخــارج أطلقته
وزارة الهجــرة وشــؤون المصرييــن بالخــارج فــي ،2021
يقــوم علــى أســاس تقديــم اللغــة العربيــة لألطفــال
بطريقــة ســهلة ونشــر الكلمــات العربيــة الشــائعة.

الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

إجراءات الدولة لتعزيز التعليم عن بعد خالل جائحة
كوفيد19-

المصدر :وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،يناير 2021
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الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

الجامعات التكنولوجية طفرة جديدة في مجال التعليم في
مصر

المصدر :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مايو 2022

الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة اإلدارية الجديدة
صرح تعليمي رائد لدعم االبتكار التكنولوجي

المصادر :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات -الموقع الرسمي لجامعة مصر للمعلوماتية ،يونيو 2022
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الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

وزارة الزراعة ُت ّ
عزز تواصلها مـع الفالح بالذكاء االصطناعي

المصدر :وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،أكتوبر 2021

الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

تابع ..وزارة الزراعة ُت ّ
عزز تواصلها مـع الفالح بالذكاء االصطناعي

المصدر :وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،أكتوبر 2021
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الرقمنة في مصر
رقمنة الخدمات في مصر

منظومة النقل الذكي ITS

المصدر :رئاسة مجلس الوزراء ،مارس 2022

الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

الدفع والتحصيل اإللكتروني :انطالقة قوية للرقمنة المالية
في مصر

المصدر :وزارة المالية ،مايو 2022

“توقعات إيجابية لقطاع التجارة اإللكترونية في مصر
خالل السنوات القادمة”
قدم الفيديو توقعات إيجابية حول مستقبل التجارة اإللكترونية في
مصــر ،ومنها :قيمة مبيعــات التجارة اإللكترونيــة المتوقعة بحلول
 ،2025ومتوسط إنفاق الفرد عليها ،وعوامل ازدهار ذلك القطاع.
المصدر :مؤسسة فيتش ،أكتوبر 2021
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الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

مصر تمضي نحو اقتصاد غير نقدي

المصدر :صندوق النقد العربي  -مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي ،يوليو 2021

أكثر من

 52ألف شركة

 6ماليين

وثيقة إلكترونية تم إصدارها

سجلت على منظومة

لقرابة  500شركة خالل شهر

الفاتورة اإللكترونية.

ونصف.
* فواتير أو إشعارات دائن أو إشعارات
مدين.

المصدر :وزارة المالية ،أبريل 2022

اإليصال اإللكتروني
تقوم منظومة اإليصال اإللكتروني على إنشاء
نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب
من متابعة جميع التعامالت التجارية لشركات
بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين،
والتحقــق من صحتها .وهــي منظومة مكملة
للفاتورة اإللكترونية ولعملية التحول الرقمي.

الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي
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تراجع المعامالت النقدية وزيادة ثقة المواطنين في المدفوعات
الرقمية في مصر

المصدر :المعهد المصرفي المصري ،يوليو 2021

رقمنة األنظمة المالية
أطلقت مصر العديد من

موقع التمثيل التجاري المصري

المنظومات لتحويل الخدمات

تم إطالقه في  ،2005وهو موقع لتطوير

المالية الحكومية إلى إلكترونية

منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع األعمال

مثل منظومة الفاتورة
اإللكترونية لرقمنة الضرائب
ومنظومة التسجيل المسبق
المصدر :وزارة المالية ،نوفمبر 2021

للشحنات لرقمنة الجمارك.

في مصر ،والترويج للصادرات المصرية والفرص
االستثمارية.
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الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

نموا في مجال الشمول الرقمي 2020
مصر ضمن أسرع  10دول
ً

المصدر :روالند بيرجر ،فبراير 2021

الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

ً
مركزا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ
مصر تقفز 50
اإللكترونـيـة للهاتــف المحـمـول 2021

المصدر :الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول  ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مارس 2022

خدمات اإلقراض واالدخار في مصر
يستعرض الفيديو تطور حجم محافظ الهاتف المحمول
فــي مصــر ،والتعريــف بخدمتــي اإلقــراض واالدخــار عن
طريــق تلــك المحافــظ ،ومميزاتهــا ،وآليــة التعامــل مع
تلــك المحافــظ ،وذلــك فــي خطوة جديــدة نحــو تحقيق
استراتيجية التحول الرقمي ودعم الشمول المالي.
المصدر :البنك المركزي المصري ،أبريل 2021
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الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

وربحا
مصر تملك سوق تكنولوجيا مالية واعدة واألكثر جاذبية
ً
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المصدر :إنتربرانير ميدل إيست ،فبراير 2022

الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

أرقاما قياسية في حجم تمويالت وعدد صفقات
مصر تحرز
ً
رأس المال المخاطر في 2021

المصدر :ماجنيت  -هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ،مارس  - 2022رؤى على طريق التنمية -
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،أكتوبر 2021
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الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

 7شركات ناشئة مصرية ضمن أكثر الشركات الناشئة تموي ًلا
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل 2021

المصدر :فوربس الشرق األوسط ،يناير 2022

مصر موطن للشركات التكنولوجية الناشئة

المصدر :كورسيرا -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،مارس 2022

الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

 %158زيادة في تمويل الشركات الناشئة المصرية خالل 2021

المصدر :هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،ديسرابت إفريقيا ،نوفمبر 2021
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الرقمنة في مصر
نحو التحول القتصاد غير نقدي

مصر ضمن أبرز أسواق التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

المصدر :مؤسسة ومضة ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة األعمال -مارس 2021

“أزمة كورونا وازدهار التجارة اإللكترونية
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا”
يتنــاول الفيديو قضية توجه المســتهلكين حول العالم
لســد احتياجاتهــم بالتســوق عبــر اإلنترنــت والفئــات
والشــركات المســيطرة في تلك التجارة .ورُ غم الجائحة
ًّ
نمــوا كبيــرً ا فــي منطقــة
حققــت التجــارة اإللكترونيــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وأصبحــت مصــر
ضمن األسواق البارزة في تلك التجارة بالمنطقة.
المصدر :مؤسسة ومضة ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة األعمال ،مارس 2021

خاتمة
يُعـ ُّ
ـد تقريــر «جهــود علــى طريــق التنميــة – الرقمنــة فــي مصــر» مرصــدً ا حقيق ًّيــا لتوجــه مصــر نحــو
مســتقبل رقمــي ،ال ورقــي ،علــى جميــع األصعــدة الماليــة ،والزراعيــة ،والصناعيــة ،والتعليميــة،
والصحيــة؛ حيــث ألقــى التقريــر الضــوء علــى أبــرز الجهــود الحكوميــة لميكنــة ورقمنــة جميــع
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن؛ لتوفيــر أوقاتهــم وزيــادة معــدالت الرفاهيــة وجــودة الحيــاة؛
ممــا ســيزيد بالضــرورة تقديــر المواطنيــن والمؤسســات لقيمــة الوقــت لــدى المصرييــن؛ لنكــون
فــي مصــاف الــدول الســاعية بجــد إلــى التقــدم والتطــور ،كمــا يســاعد التحــول الرقمــي فــي جــذب
االســتثمارات وتعزيــز مكانــة مصــر كوجهــة لريــادة األعمــال علــى كل المســتويات ومختلــف
التخصصــات والمجــاالت بشــهادة مــن التقاريــر والمؤشــرات الدوليــة التــي أبرزهــا التقريــر.

اشترك في
النشرة البريدية
لمركز المعلومات

حمل تطبيق
ِّ

IDSC
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رقم بريدي 11582 :ص.ب 191 :مجلس الشعب تليفون )202(27929292 :فاكس)202(27929222 :
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