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 اإلطار العام

 أولويات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قصرية املدى

 مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واألهداف قصرية املدى

 (2017 -2013)اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

 (2017 - 2013)النمو املتوقع للقطاع 
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 اإلطار العام

 أولويات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قصرية املدى

 مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واألهداف قصرية املدى

 (2017 -2013)املعلومات اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 (2017 - 2013)النمو املتوقع للقطاع 
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 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قطاع 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واجلهات التابعة

 العالقات االقليمية والدولية

 الربيد

 اهليئة القومية للربيد

 املعلوماتتكنولوجيا 

 شركات تكنولوجيا املعلومات

 االتصاالت
 شركات االتصاالت

 خدمات االتصاالت
 االستثمار األجنيب املباشر االستثمار األجنيب املباشر

 االبداع التكنولوجي وريادة االعمال
 ومتكني ذوى االعاقة التنمية البشرية واخلدمات اجملتمعية
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 األولويات |املعلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا طاع ق

 االبتكارو اإلبداع تشجيع
 الشفافيةتفعيل مبدأ 

 إىل مجيع الشركاء الدعم الكامل من احلكومة

 تنشيط وتنمية القطاع

للوزارة واهليئات التابعة املؤسسىالتكامل   
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 2013ابريل  مت السماح باخلدمة خدمة حتويل األموال من خالل احملمول

 2013مايو  بدء وضع خطة االستعداد للتحول الرقمي الرقمىالتحول اىل البث التلفزيوني 

 2013الربع األخري  مستهدف الرخصة املوحدة

 2013مايو  مت السماح باخلدمة التتبع اآليل للمركبات

 2013مايو  املعلقةمت حل املشاكل  الرتددات اخلاصة بشركات احملمول

 االتصاالت |تنشيط وتنمية القطاع
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 تنمية الطلب احمللى
 شراكة بني الوزارة والوزارات واهليئات املختلفة

 (بروتوكول 41)

 تشجيع الربامج مفتوحة املصدر وتطبيقات احملمول

 مناذج جديدة للمشاركة بني احلكومة والقطاع اخلاص
(PPP & Revenue Sharing) 

 جنيهمليون  365 املشروعات احلكومية

 جنيهمليون  65 برامج التدريب 

 جنيهمليون  30   برنامج دعم الصادرات

 مليون جنيه 25 (SMEs)مبادرات التحفيز اجلديدة للشركات احمللية 

 مليون جنيه 14 برنامج تنمية قدرات الشركات واملنظمات غري اهلادفة للربح

 تكنولوجيا املعلومات |تنشيط وتنمية القطاع
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 منجنيه مليون  450توفري التمويل بقيمة 
    والبنك املتحد والصندوق االجتماعي للتنمية املصرى األهلىالبنك   

 (شركة 182تقدم حتى االن )

 إجراءات فورية حلل املشكالت املالية لشركات القطاع 
 مليون جنيه  44,1 –شركة  26

 
 مليون جنيه 17.3 –شركات  10 :مت حل
 مليون جنيه 26.8 –شركات  16 :جارى

 املعارض واملؤمترات الدولية فىدعم وترويج الشركات املصرية 
GSMA, CeBit, Cairo ICT, Gitex, … etc. 

 دعم الشركات احمللية

 تكنولوجيا املعلومات |تنشيط وتنمية القطاع
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 العامل فىاحلفاظ على مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز صناعة التعهيد وتصدير اخلدمات 

 تقديم الدعم الالزم للشركات للحفاظ على منوهم املستمر

 ضمن  للتعهيدكوادر متخصصة 
  EDUEgypt برنامج 
 خريج جامعي سنوياً 8.500

 الزيارات الرمسية اخلارجية
 االمارات العربية املتحدة/ اجلزائر /اململكة العربية السعودية / اهلند  /األمريكيةاملتحدة الواليات 

GSMA/WSIS & WTPF/ GITEX 

تقديم احلوافز الالزمة جلذب املزيد من االستثمارات  فىاالستمرار   

 التعهيد

 املباشر األجنبىاالستثمار  |تنشيط وتنمية القطاع
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 اهلندزيارة 

 السيربانىجمال األمن  فىتوقيع مذكرة تفاهم 
 (CERT)جمال وخاصة فى 

 جماالت فىالتعاون وتبادل اخلربات: 
األجهزة اإللكرتونية 
احلكومة اإللكرتونية 
التعليم اإللكرتوني 
االبتكار وريادة األعمال 
إنشاء املناطق التكنولوجية 
صناعة خدمات التعهيد ومراكز االتصال وصناعات تكنولوجيا املعلومات 
 يف املناطق النائية واملهمشة" أكشاك اإلنرتنت"إنشاء 

تعزيز ودعم شركات القطاع اخلاص العاملة مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كال البلدين 
املشاركة يف املؤمترات املقامة يف كال البلدين والندوات واملعارض 
 (الربودباند)جمال اإلنرتنت فائق السرعة  فىالتعاون 

 نتائج الزيارة
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 األمريكيةزيارة الواليات املتحدة 

 مصر وامكانية زيادة استثماراهتا فىاحملافظة على استثمارات الشركات العاملية العاملة 
Microsoft, Oracle, Cisco, HP, Teradata, Intel, Apple, Yahoo! 

 تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للقطاع فىمشاركة الشركات العاملية 
Microsoft, Oracle, Intel, HP, Cisco, UnitedLayer 

 جماالت االبداع وريادة االعمال فىاالستفادة من التجارب العاملية 
TiE Silicon Valley, nestGSV 

 اخلارج فىالتواصل واالستفادة من خربات املصريني املغرتبني 
Brains4Egypt 

 نتائج الزيارة
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  باملعادىالتكنولوجية املنطقة االستثمارية 
 (التعهيد)صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات 

 املباشر األجنبىاالستثمار  |تنشيط وتنمية القطاع

 املرحلة األساسية

 مبانى 5
 

 2م 25.500        :املساحة
 4.500      :عدد املقاعد

 فرص العمل 
 8.000 :           املباشرة

 20.000      : الغري مباشرة

MB3 
 جديدة  مبانى 3
 (حتت اإلنشاء)
 2م 17.000        :املساحة

 3.050      :عدد املقاعد

 العملفرص 
 5.200            :املباشرة  

   13.000:       الغري مباشرة

MB4 
 جديدة مبانى 8

 (جاهزة لالستضافة)  
 2م 45.000:        املساحة

 7.500  :    عدد املقاعد

 العملفرص 
   13.500   :       املباشرة  

   34.000:       الغري مباشرة

 مبانى3

 

 2م 12.000 :       املساحة
 2.175      :عدد املقاعد

 فرص العمل 
 3.700           : املباشرة

 9.250:         الغري مباشرة

MB1 
 املرحلة االستثمارية

MB5- MB6-MB7- MB8 
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 تعيني أفضل الكفاءات

 (شهور 3)تطوير االسرتاتيجية 

 املؤسسية احلوكمةتطبيق 

 خدمات بريدية جديدة

 الربيد |تنشيط وتنمية القطاع
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 2014 (WSIS) املنتدى الدويل جملتمع املعلومات 

 مبادرة حوض النيل
 (2013أكتوبر )األفارقة احياء جملس وزراء االتصاالت 

 (2013سبتمرب )املكتب التنفيذي جمللس وزراء االتصاالت العرب 
  ( اليبي/العراق)املبادرات العربية... 

  استضافة املؤمترات الدولية اهلامة

 املبادرات اإلقليمية

 العالقات اإلقليمية والدولية |تنشيط وتنمية القطاع
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 تشجيع اإلبداع واالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعظيم العائد من تنمية امللكية الفكرية

ربط مصر بعجلة االبتكار واإلبداع العاملية من خالل جذب الشركات العاملية للمشاركة مع الشركات واجلامعات 
 جمال البحث واالبتكار  فىاملصرية 

 اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال |تنشيط وتنمية القطاع
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 التعلم عن بعد

 متكني ذوى اإلعاقة

 املناطق الريفية واملهمشة

 ومتكني ذوى اإلعاقة التنمية البشرية واخلدمات اجملتمعية
 أمن النشء مبادرة الفالح

االحرتافىالتدريب   

 التعهيد

 متكني الشركات الصغرية واملتوسطة اجلهاز اإلدارى للدولة

 التنمية البشرية |تنشيط وتنمية القطاع
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 اإلطار العام

 أولويات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قصرية املدى

 مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واألهداف قصرية املدى

 (2017 -2013)املعلومات اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 (2017 - 2013)النمو املتوقع للقطاع 
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الت
صا

 االت

50,347 (داتا اى تى)+  الشركة املصرية لالتصاالت 

7,405 فودافون 
4.514 (لينك دوت نت)+  موبينيل 

3,202 اتصاالت مصر 

5,147 شركات اتصاالت اخرى 

 70,615 بشركات االتصاالت  العاملني إمجايل عدد

جيا
نولو

تك
ات  

علوم
امل

 

117,000 شركات تكنولوجيا املعلومات احمللية 

 43,000 جمال تكنولوجيا املعلومات وجمال األعمال فىشركات التعهيد 

 160.000 إمجايل عدد العاملني بشركات تكنولوجيا املعلومات 

 49,000 اهليئة القومية للربيد

 279,615 اإلمجايل

 عدد العاملني |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 عدد العاملني الشركات
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 مشرتكو اهلاتف الثابت مليون مشرتك 6.84

8.28 % انتشار اهلاتف الثابت كثافة 

 مشرتكو اهلاتف احملمول  مليون مشرتك 96.74

115.40 % انتشار اهلاتف احملمول  كثافة 

 مستخدمو اإلنرتنت مليون مستخدم 37.21

44.39 % كثافة انتشار اإلنرتنت 

مليون مشرتك 2.45   مشرتكو اإلنرتنت فائق السرعة ADSL  

مليون مستخدم 14.23   مستخدمو اإلنرتنت عن طريق اهلاتف احملمول 

 مؤشرات االتصاالت |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

2013أغسطس  املؤشر  
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 اإلبداع
1.500 
 موظف 

 اخلدمات

23.000 
 موظف

 التعهيد
18.200   
 موظف 

 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات: املصدر

 التعهيدمؤشرات  |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

http://www.bobsguide.com/logos/29476.gif
http://www.vodafone.com.eg/en/Home/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HSBC.svg
http://www.esnad-bpo.com/index.htm
http://www.vodafone.com.eg/en/Home/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ericsson_logo.svg
http://www.catalyst-us.com/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oracle_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EMC_logo.png
http://www.rdi-eg.com/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EMC_logo.png
http://www.rayacorp.com/
http://www.vodafone.com.eg/en/Home/index.htm
http://www.rayacorp.com/
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 احلكومية مكاتب الربيد عدد مكتب 3.830

 املعاشات املنصرفة عدد شهرياً/مليون مستفيد 4.74

 املعاشات املنصرفة قيمة شهرياً/مليار جنيه 3.249

 املدخرات يف صندوق توفري الربيد قيمة مليار جنيه 120.75

 حسابات صندوق التوفري عدد مليون 21.91

 مؤشرات الربيد |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

2013أغسطس  املؤشر  
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 مصرىمليار جنيه  12

مصرىمليار جنيه  65 الدخل اإلمجايل للقطاع  

 تكنولوجيا املعلومات

 مصرىمليار جنيه  53

 مصرىمليار جنيه  48 الناتج القومي احمللى للقطاع

 % 3.2 مسامهة القطاع يف الناتج القومي احمللى

 % 6 معدل النمو يف القطاع

   (2012/2011)الرئيسية املؤشرات  |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

شركة 4129 عدد شركات القطاع  

 االتصاالت
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 فرص العمل
 مليار جنيه مصرى 76 مليار جنيه مصرى 20

جنيه مصرىمليار  96 الدخل اإلمجايل للقطاع  

 جنيه مصرىمليار  66 الناتج القومي احمللى للقطاع

 % 4.1 مسامهة القطاع يف الناتج القومي احمللى

 % 10 معدل النمو يف القطاع

   (2014/2013)الرئيسية املؤشرات  |قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 االتصاالت تكنولوجيا املعلومات

10.000 

 مباشرة

40.000 

 غري مباشرة

50,000 

 امجاىل

 5,767 عدد  الشركات
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 أولويات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قصرية املدى

 مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واألهداف قصرية املدى

 (2017 -2013)املعلومات اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 (2017 - 2013)للقطاع النمو املتوقع 

 اإلطار العام
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والعدالة االجتماعية للجميع على حدٍ سواء من حتقيق الرخاء واحلرية 

 خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 املعرفة واخلدماتالوصول إىل بإتاحة 

 مالئمةبطرق بسيطة وبتكلفة   
 مكانيف أي وقت وأي   

 الرؤية

 (2017 -2013) اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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قوي املعرفة واقتصاد معلوماتي على تطوير جمتمع قائم على العمل 

 علىيعتمد 
 إىل املعلومات متكافئة، وبتكلفة مالئمة، للوصول توفري فرص  

 حبقوق استخدام الوسائط الرقمية، والتمتع 
مناخ عام يشجع يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير 

 واالبتكارعلى التنافس 

 الرسالة

 (2017 -2013) اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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 حنوجاهدةً املعلومات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا تسعى 

بناء جمتمع قائم على املعرفة واقتصاد معلوماتي قوي، من أجل   
   إضافة قيمة إىل

، واملستثمرين األجانب، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجمتمع 
والعاملني بالوزارة ، واملؤسسات احلكومية، واألسواق احمللية والعاملية

 ،أنفسهمواملواطنني ، وقطاعتها املختلفة
 ،مع الرتكيز يف الوقت ذاته على القطاعات املهمشة  

 :من خالل ما يليوذلك 

 القيمة املضافة

 (2017 -2013) اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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 علىعمليات وأدوات تضمن فعالية التعاون بني مجيع األطراف املعنية، مع الرتكيز توفري 
 واملتوسطةاالبتكار، واألعمال الرائدة، واملشروعات الصغرية   

ي، مع املتوفري املوارد والوسائل الالزمة لتعزيز امليزة التنافسية لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر على املستويني احمللي والع 
 وسياساهتادخول أسواق حملية وعاملية جديدة والنهوض بقوانني صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 مثلقائمة باملشروعات الضخمة وإدارهتا من خالل مناذج عمل خمتلفة، توفري 
  O&O وPPP 

ودعم االبتكارات واألعمال ، متعددة املهارات واللغات يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنمية املواهباالستثمار املستدام يف  
 الرائدة

 واالتصاالتالدعم املهين االحرتايف لدفع عجلة تطوير خدمات اجملتمع الرقمي واعتماد العمل بتقنيات تكنولوجيا املعلومات توفري 

، واحلوسبة السحابية، وكابالت االتصاالت السرعةفائق تقوم على استخدام اإلنرتنت )توفري بنية أساسية فعالة وقابلة للتطوير لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 ،بتكلفة مناسبة( البحرية وغريها

 مكانألي شخص للوصول إىل املعرفة واملعلومات يف أي وقت وأي  مالئمة تكلفةوبطرقًا سهلة وتوفر مع وضع السياسات اليت تتيح   

 والتوجيهمجيع ما سبق بآليات مُحكمة وفعالة للمراقبة دعم 

 (2017 -2013) اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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 احملاور الرئيسية
البنية املعلوماتية 

 الرقمىواحملتوى 
   السيربانىاألمن 
 البنية األساسية التنمية اجملتمعية اإللكرتونىوالتوقيع 

 الرقمىممر مصر 

  للدولة اإلدارىتطبيقات وقواعد بيانات اجلهاز 

الربامج 
مفتوحة 
 املصدر

 اجملتمع الرقمي

تطبيقات 
 احملمول

على  منظومة رقمية متكاملة تطوير 
حتقيق  فىتساهم  القومىاملستوى 

التنمية االقتصادية والعدالة 
 االجتماعية

 تدعيم املوقع 
 اجلغرايف ملصر واالستغالل األمثل

 للكابالت البحرية 
 لتصبح 

 مركزاً عاملياً خلدمات اإلنرتنت  

تصميم وصناعة 
 اإللكرتونيات

 تنمية الصناعة

 التعهيد

 القرى التكنولوجية

 دعم الشركات

 اإلحرتافيةاملوارد 

 االبداع وريادة االعمال

 العالقات االقليمية والدولية

 صناعةدعم وتنمية 
 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات   

فرص وخلق  التكنولوجىواإلبداع 
 عمل

 وجذب االستثمارات االجنبية

البنية التشريعية 
 والسياسات احلاكمة

 ومبادراتبرامج 
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السياحة
 

العدل
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واملواصالت
 

 األهداف االسرتاتيجية |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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 التعهيدصناعة 
القرى التكنولوجية 
 دعم الشركات

 ومنظمات اجملتمع املدنى
 اإلحرتافيةاملوارد 
 العالقات اإلقليمية

 والدولية

 اللوحىاحلاسب 
التليفون احملمول 
األلياف الضوئية 

  قانون تنظيم
 االتصاالت

 املزايدات واملناقصات 
 حرية النفاذ إىل

 البيانات واملعلومات 
أمن املعلومات 
سياسات أمن اإلنرتنت 
 سياسات التكنولوجيا

 اخلضراء

  اجمللس األعلى
   السيربانىلألمن 

 اسرتاتيجية وطنية 
 اإللكرتونىالتوقيع 

 التدريب من اجل
 التشغيل

 تأهيل الشباب
لالنضمام إىل سوق 

 العمل وحمو األمية
 متكني ذوي اإلعاقة

 تكنولوجياً

التعليم 
الصحة 
العدل 
الثقافة 
السياحة 

احلوسبة السحابية 
 اإلنرتنت فائق السرعة

 (الربودباند)
الكابالت البحرية 

البنية املعلوماتية 
 الرقمىواحملتوى 

   السيربانىاألمن 
تصميم وصناعة  البنية األساسية التنمية اجملتمعية اإللكرتونىوالتوقيع 

 اإللكرتونيات
البنية التشريعية 

 والسياسات احلاكمة

 الرقمىممر مصر 

  للدولة اإلدارىتطبيقات وقواعد بيانات اجلهاز 

الربامج 
مفتوحة 
 املصدر

 اجملتمع الرقمي

تطبيقات 
 احملمول

 تنمية الصناعة

 التعهيد

 القرى التكنولوجية

 دعم الشركات

 اإلحرتافيةاملوارد 

 االبداع وريادة االعمال

 العالقات االقليمية والدولية
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 البنية التكنولوجية |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 برامج ومبادرات
 تنمية الصناعة 
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 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فىشراكة العام باخلاص  –طرق إبداعية 

 متكاملةمنظومة رقمية تطوير 
 حتقيق فىتساهم  القومىعلى املستوى   
 التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية 

 اجملتمع الرقمي |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 ، التعليم، الرعاية الصحية، العدل، التجارة اإللكرتونية الدعم
 ...املالية، واخلدمات 

 جنيه مليار 22
 (حكومة% 10)

 2010لسنة  67قانون 
شراكة القطاع اخلاص واحلكومة يف مشروعات البنية  

 األساسية واخلدمات واملرافق العامة
 تعديالت ملوائمة مشروعات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 منوذج من املشاريع العمالقة
   مصرىجنيه مليون + 100

 خاص % 100
 (مشاركة األرباح مع احلكومة)
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برودباند -بنية أساسية   

 اجملتمع الرقمي |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 مليار جنيه 17      2017-( سنوات 4- 3)املرحلة األوىل 
 (احلكومة% 20)

 مليار جنيه 28     2020 -(سنوات 4- 3)املرحلة الثانية 
 (احلكومة% 10)

 متكاملةمنظومة رقمية تطوير 
 حتقيق فىتساهم  القومىعلى املستوى   
 التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية 
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 التكنولوجيةتطوير القرى 
 (السادات -برج الغرب  –بنى سويف  –أسوان  –أسيوط  – املعادى)  

 مليار جنيه 23  
 (حكومة% 20)

 برنامج اإلبداع التكنولوجي وريادة االعمال
 مليار جنيه 3-4
 (حكومة%  10)

  تنمية صناعة اإللكرتونيات 
 مليار جنيه 4

 (حكومة%  20)

 دعم وتنمية صناعة
 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات    

 فرص عملوخلق  التكنولوجىواإلبداع 
 وجذب االستثمارات االجنبية

 تنمية الصناعة |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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 تدعيم املوقع اجلغرايف ملصر واالستغالل األمثل
للكابالت البحرية   

لتصبح   
مركزاً عاملياً خلدمات اإلنرتنت    
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جنيه مليار  12 إنشاء مراكز البيانات العمالقة القائمة على استغال ل الكابالت البحرية   
(حكومة% 10)  

 التكنولوجياوادي 
 (اإلمساعيلية)  

 جنيهمليار  4
 (حكومة% 20)  

 ممر مصر الرقمي |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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 أولويات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قصرية املدى

 مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واألهداف قصرية املدى

 (2017 -2013)املعلومات اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 (2017 - 2013)للقطاع النمو املتوقع 

 اإلطار العام
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20 %10 حتقيق معدالت النمو% 

6 %4,1 مسامهة القطاع  يف الناتج احمللي االمجايل% 

 خلق فرص عمل جديدة 
 (غري مباشرة /مباشرة)      

10 /40 
 الف 

100 /400 
 الف 

تكنولوجيا املعلوماتو تصدير خدمات االتصاالت 
 مليار جنيه 18 مليار جنيه 11 (التعهيد)      

 األهداف الكمية املستهدفة |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

2018/2017 2014/2013 
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مليار جنيه 45 مليار جنيه 7 (الربودباند)فائق السرعة  االنرتنت 

 مليار جنيه 24 مليار جنيه 3 تطوير املناطق التكنولوجية 

مليار جنيه 4 مليون 400-300 االلكرتونيات  صناعة وتصميم 

مليار جنيه 2 الرقمي االرضي التحول اىل البث التليفزيوني 

جنيه مليار 4-3 برنامج احلاضنات التكنولوجية 

 مليار جنيه  2 + مليار جنيه 20 واحلوسبة السحابية الرقمىاجملتمع(PPP) 

 (القومىمشروع قناه السويس ) الرقمىممر مصر 
 مليار جنيه 12 (تطبيقات لوجستية –حوسبة سحابية  -كابالت حبرية )      

 الفرص االستثمارية الرئيسية  |اسرتاتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

2018/2017 2014/2013 
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 مقابل الناتج احمللى منو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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  التنمية االقتصادية االجتماعية الرقمية
  فى مصر

 عدالة اجتماعية ..حرية ..رخاء
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