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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... أبرز مؤشرات البنية األساسية

إجمالي المشتركين في الهاتف 
المحمول

مليون 
2.084-98.601.229 96.5899.82مشترك

مشتركو الهاتف المحمول لكل 
0.23-95.961.64 95.7397.59%100 من السكان *

إجمالي المشتركين في الهاتف 
الثابت

مليون 
10.302.514.08 9.8910.05مشترك

مشتركو الهاتف الثابت لكل 100 من 
7.790.340.06 7.737.45%السكان *

مستخدمو اإلنترنت عن طريق 
41.7957.2559.664.2042.77مليون المحمول

USB Modem 42.12-2.243.263.192.11مليونمشتركو

مشتركو اإلنترنت فائق السرعة 
)ADSL(

مليون 
7.999.269.502.6018.9وصلة

السعة الدولية لإلنترنت **
مليار 

نبضة / 
ثانية

 2,397.07 2,576.30 2,565.780.41-7.04

مكتب عدد مكاتب البريد الحكومية
3986404441071.563.04بريد

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... ودوره في التنمية

إجمالي خريجي برنامج تنمية 
القدرات المقدم من خالل هيئة 

تنمية تكنولوجيا المعلومات
25,6528.4731,239.6921.75ألف خريج

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

** بيانات )أكتوبر-ديسمبر 2019(.

 بلغت كثافة انتشار اإلنترنت 57.3 % وذلك وفقًا لنتائج مسح استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر 
واألفراد 2020/2019.



مؤشرات البنية األساسية

  إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول )أبريل - يونيو 2021(: 98.60 مليون مشترك.
  إجمالي خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان )أبريل - يونيو 2021(:%95.96.
  إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت )أبريل - يونيو 2021(: 10.30 مليون مشترك.

  عدد مشتركي الهاتف الثابت )أبريل - يونيو 2021(: ) الحضر: 8.20 مليون مشترك، الريف: 2.10 مليون مشترك(.
  مشتركي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول )أبريل - يونيو 2021(: 59.66 مليون مشترك.

  عدد مستخدمي USB Modem )أبريل - يونيو 2021( 3.19: مليون مشترك.
  وصالت اإلنترنت فائق السرعة )أبريل - يونيو 2021(:9.50 مليون وصلة.

  إجمالي السعة الدولية لإلنترنت )اكتوبر-ديسمبر 2019(: 2,565.78 مليار نبضة / ثانية.
  إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية )أبريل -يونيو 2021(: 4107 مكتب.

  عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد )أبريل - يونيو 2021(: 3.31 مليون مستفيد.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول
  بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 108.89 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 مقارنة 

بنحو 106.48 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2020.
  بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 98.60 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 مقارنة بنحو 96.58 مليون 
مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2020. ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو 91% من إجمالي مشتركي 

الخدمة التليفونية في أبريل - يونيو 2021.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

إجمالي خطوط
الهاتف المحمول

إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول
  بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 95.96% بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 مقارنة بنحو 95.73% بنهاية أبريل - يونيو 2020 

بمعدل تغير سنوي 0.23%، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.79% بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021.

إجمالي خطوط
الهاتف المحمول

إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت
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الخطوط الثابتة 
المستخدمة

إجمالي السعة

الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنتراالت
  بلغ إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت نحو10.30 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 مقارنة بنحو 9.89 مليون خط 

بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2020.
  ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت الى 25.11 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021مقارنة بنحو 25.02 مليون خط بنهاية 

الفترة أبريل - يونيو 2020بزيادة سنوية 0.09 مليون خط وبمعدل نمو سنوي %0.35.

مشتركو الهاتف الثابت )حضر/ ريف(
  بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )حضر( نحو 8.20 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021مقارنة بنحو 7.48 مليون خط 
بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2020 في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )ريف( نحو 2.10 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 

2021 مقارنة بنحو 2.29 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2020.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

السعة الدولية لإلنترنت
مقارنة  وذلك   2019 أكتوبر-ديسمبر  الفترة  بنهاية  نبضة/ث  مليار   2,565.78 إلى  لإلنترنت  الحالية  السعة  ارتفعت    

بنحو2,397.07 مليار نبضة / ث بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 بمعدل نمو سنوي قدر بنحو %7.04.
  بلغ نصيب المواطن من السعة الدولية لإلنترنت 25085.01 نبضة. ث/شخص بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة 

بنحو 23869.36 نبضة. ث/شخص بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر 2018 بمعدل نمو سنوي %5.09.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

حـضــر ريـــف
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

USB Modemمستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول و

  بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول 59.66 مليون مستخدم بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 وذلك مقارنة 
بنحو 41.79 مليون مستخدم خالل نفس الفترة من العام السابق.

  في المقابل بلغ عدد مشتركي USB Modem 3.19 مليون مستخدم خالل الفترة أبريل - يونيو 2021 و ذلك مقارنة بنحو 2.24 
مليون مشترك خالل نفس الفترة من العام السابق. 

Mobile Internet مستخدمو

USB Modem مستخدمو

 ADSL مشتركو اإلنترنت فائق السرعة

  ارتفع إجمالي عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة ADSL إلى 9.50 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021مقارنة بنحو 
7.99 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2020 بزيادة سنوية 1.51 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي %18.9.

٤نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – يونيو 2021

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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عدد المعاشات المنصرفة من خالل البريد

  بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد إلى نحو 3.31 مليون مستفيد بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 
مقارنة بنحو 5.28 مليون مستفيد بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2020.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد.

* يرجع انخفاض أعدد المستفيدين من المعاشات بالبريد نتيجه التاحه الصرف من خالل محافظ المحمول وبطاقات البنوك االئتمانية

قيمة المعاشات المنصرفة من خالل مكاتب البريد

  بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 2.87 مليار جنيه بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021( مقارنة بنحو 7.47 مليار جنيه بنهاية 

الفترة )أبريل - يونيو 2020(.

         مكاتب البريد الحكومية

  ارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4107 مكتب بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 مقارنة بنحو 3986 مكتب بنهاية الفترة أبريل 
- يونيو 2020 بمعدل نمو سنوي %3.04.

  تجدر اإلشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 25,018 ألف مواطن بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 
مقارنة بنحو 25,311 ألف مواطن خالل الفترة أبريل - يونيو 2020 وبمعدل نمو سنوي -%1.16.

مكاتب البرید الحكومیة

متوسط السكان المخدومین بمكتب برید حكومي

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد.
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شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها 
  بلغ عدد شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خالل الفترة )أبريل - يونيو 2020( 182 شركة مقارنة ب 340 

شركة تم تأسيسها خالل الفترة )أبريل - يونيو 2019(.
  في حين بلغت رؤوس االموال لهذه الشركات 259.24 مليون خالل الفترة )أبريل - يونيو 2020( مقارنة ب 572.30 مليون جنية 

خالل الفترة )أبريل - يونيو 2019(.

المصدر: وزارة االستثمار، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها

رؤوس اآلموال المصدرة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها

تطور قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية
  بلغت قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية 1567 نقطة خالل الفترة )أبريل - يونيو 2021( مقارنة بنحو 

875 نقطة خالل الفترة )أبريل - يونيو 2020(.

6نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – يونيو 2021

يتضمن مؤشر قطاع االتصاالت و اإلعالم و تكنولوجيا المعلومات أربع شركات، هي: شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت، فوري لتكنولوجيا البنوك 
و المدفوعات الفورية، المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي، الشركة المصرية لالتصاالت.

المصدر: البورصة المصرية
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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودوره في التنمية

البنية االساسية الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى االسر المصرية
  بمقارنة استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية على مستوى الحضر والريف، كانت نسبة األسر التي 
تمتلك تليفون ثابت 41.7% في الحضر مقارنة بالريف 16%، و كانت األسر التي تمتلك حاسب آلي 73.9% في الحضر مقارنة بالريف 

55.8% واستخدام اإلنترنت من المنزل 70.5% في الحضر مقارنة 51.2% في الريف.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية و األفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019

نسب األسر المصرية المتصلة باإلنترنت من المنزل وفًقا لوسيلة االتصال
  بمقارنة نسب األسر المصرية المتصلة باإلنترنت من المنزل طبقًا لوسيلة االتصال على مستوى الحضر والريف، كانت نسب 
األسر التي تستخدم )Fixed )wired( broadband network ( في الحضر 59% مقارنة بـ41.1% في الريف، يليه نسبة األسر 

التي تستخدم )Mobile broadband network via a handset( في الحضر 52.9% مقارنة بـ 41.5% في الريف.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019

أسباب عدم استخدام اإلنترنت من المنزل
  )كانت من أهم أسباب عدم استخدام اإلنترنت من المنزل عدم احتياج األسر لإلنترنت من المنزل بنسبة 38%، يليها ارتفاع تكلفة 

الخدمة والمعدات 7% و6.1% على التوالي، في حين تراوحت باقي األسباب من 0.1 إلى %2.

  نسبة األسر التي تمتلك )حاسب آلي( في الحضر نحو: %73.9.
  نسبة األسر التي تستخدم اإلنترنت من المنزل في الحضر نحو: %70.5.

  نسبة األسر التي تستخدم Fixed )wired( broadband network من المنزل في الحضر نحو: %59
  نسبة األسر التي تستخدم Mobile broadband network via a handset من المنزل في الحضر نحو: %52.9.

  نسبة األسر التي تمتلك )حاسب آلي( في الريف نحو: %55.8
  نسبة األسر التي تستخدم اإلنترنت من المنزل في الريف نحو: %51.2.

  أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021(: 31.23 ألف متدرب.
  أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021(: 

13.99 ألف متدرب.
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* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019

تليفون ثابت تمتلك حاسب آلي إنترنت من المنزل
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خدمة اإلنترنت غير متوفرة في المنطقة
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الوصول إلى اإلنترنت في مكان آخر
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أسباب ثقافية مثل التعرض لمحتوى ضار
أسباب أخرى
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استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألفراد األسر المصرية 
  بمقارنة استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألفراد األسر المصرية وجدنا تفوق استخدامات الذكور مقارنة باإلناث، فكانت 
نسبة استخدام الحاسب 59.3% للذكور في مقابل 54.1% لإلناث، واستخدام اإلنترنت 61.5% للذكور في مقابل 53% لإلناث، 
امتالك  مؤشر  في  متقاربة  االستخدام  نسب  كانت  حين  في  لإلناث   %48.6 مقابل  في  للذكور   %58.6 ذكي  محمول  وامتالك 

المحمول بين الذكور واإلناث 99.8% و98.4% على التوالي.

أماكن استخدام اإلنترنت ألفراد األسر المصرية
استخدام  أماكن  بعض  في  واإلناث  الذكور  بين  النسب  تقارب  وجدنا  المصرية  األسر  ألفراد  اإلنترنت  استخدام  أماكن  بمقارنة    
اإلنترنت، فكانت نسبة استخدام اإلنترنت من المنزل 95.2% للذكور في مقابل 95% لإلناث، ونسبة االستخدام من خالل الجهات 
التعليمية 25.1% للذكور في مقابل 25.3% لإلناث ونسبة االستخدام من خالل الجيران أو األصدقاء 53% للذكور في مقابل %55 
لإلناث. في حين كانت النسب متفاوتة بين الذكور واإلناث في مؤشر استخدام اإلنترنت من خالل مقر العمل 19.2% للذكور في 

مقابل 5.6% لإلناث ومؤشر استخدام االنترنت من خالل مقاهي اإلنترنت 12.5% للذكور في مقابل 4.7% لإلناث.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019
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* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
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* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019

قل من مرة واحدة فى األسبوع

على األقل مرة واحدة أسبوعيا ولكن ليس بصفة يومية

على األقل مرة واحدة يوميا
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دورية التعامل مع اإلنترنت
  بمقارنة دوريات التعامل مع اإلنترنت بين الذكر واالناث، كان مؤشر التعامل مع اإلنترنت بصفة 
يومية 73.7% للذكور في مقابل 64.9% لإلناث، في حين كانت نسبة التعامل بصفة أسبوعية 
18.1% للذكور في مقابل 26.1% لإلناث وكانت النسب األقل لدورية التعامل أقل من مرة واحدة 

في األسبوع 8.3% للذكور في مقابل 8.9% لإلناث.
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بحث عن معلومات صحية )عن اإلصابة، المرض، التغذية، إلخ.( 32.9 28.6

تنزيل البرامج أو التطبيقات 56.0 60.4

المشاركة فى الشبكات االجتماعية 91.6 89.8

الحصول على معلومات حول السلع أو الخدمات 39.8 36.1

إجراء المكالمات )االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت/ VOIP، باستخدام
iTalk ،skype، إلخ، يتضمن...(

50.9 43.8

إرسال أو استقبال البريد اإللكتروني 94.4 93.2

* استجابة متعددة *% من مستخدمي اإلنترنتذكــورانـاث

التعامل مع المؤسسات الحكومية العامة

الحصول على المعلومات من الهيئات الحكومية العامة
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* استجابة متعددة *% من مستخدمي اإلنترنتذكــورانـاث

 مجاالت استخدام االنترنت
  بمقارنة استخدامات اإلنترنت بين الذكور واإلناث، كان في المرتبة األولى إرسال واستقبال البريد اإللكتروني 94.4% للذكور في 
مقابل 93.2 لإلناث، ومؤشر المشاركة في شبكات التواصل االجتماعي 91.6% للذكور في مقابل 89.9 لإلناث، يليه تنزيل برامج 
وتطبيقات 56% للذكور في مقابل 60.4% و اجراء مكالمات عبر اإلنترنت 50.9% للذكور في مقابل 43.8 لإلناث وأخيرًا الحصول على 
معلومات حول السلع والخدمات 39.8% للذكور في مقابل 36.1% لإلناث والبحث عن معلومات صحية 32.9% للذكور في مقابل 

28.6 لإلناث.

األسر تمتلك الحاسب طبًقا للحضر /ريف

  بلغت نسبة األسر التي تمتلك الحاسب في الحضر 72% بينما كانت نسبة األسر التي تمتلك الحاسب في الريف %55.8
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* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019

استخدامات خدمات الحكومة اإللكترونية حسب النوع ٪ من مستخدمي اإلنترنت
  وبمقارنة استخدامات الحكومة اإللكترونية بين الذكور واإلناث، وجدنا تقارب في نسب االستخدام بين الذكور واإلناث، وكان مؤشر 
الحصول على معلومات من الهيئات الحكومية العامة 32% للذكور في مقابل 30.1% لإلناث يليه التعامل مع المؤسسات الحكومية 

عبر اإلنترنت 27.2% للذكور في مقابل 26% لإلناث.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019



المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات.

* وفقًا ألحدث بيان للخريجين

عداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات

استخدام اإلنترنت طبًقا للنوع
  بلغت نسبة الذكور مستخدمي اإلنترنت 61.5% في حين بلغت نسبة اإلناث مستخدمي اإلنترنت %53.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-2019

الخريجينالمســـــار

166تطوير تطبيقات الويب وذكاء االعمال

166تطوير برمجيات مفتوحة المصدر

80تطوير تطبيقات المحمول

56األنظمة المضمنة

47تطوير تطبيقات الويب

30هندسة البرمجيات

30إدارة النظم والشبكات

26تطوير واجهات المستخدم

22الحوسبة السحابية

20هندسة البرمجيات

19اتصاالت السلكية

17تطوير واجهات المستخدم

17المعلوماتية الحيوية

16الحوسبة السحابية

16نظم معلومات الهندسة المدنية

16التصميم الجرافيكي ثالثي األبعاد

16تطوير تطبيقات إنترنت األشياء

16األمن السيبراني

2D 16الرسوم المتحركة بتقنية

15استشارات نظم تخطيط موارد المؤسسات

15علم البيانات

15ميكاترونيكس

15تطوير تطبيقات االتصاالت

15المؤثرات البصرية

14فن األلعاب

13إدارة البيانات

13الميكنة الصناعية

12برمجة األلعاب
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  بلغ إجمالي مشتركي الهاتف المحمول 98.60 مليون مشترك بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021( مقارنة بنحو 96.58 

مليون مشترك بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2020( بمعدل تغير سنوي %2.084. 

  بلغ معدل انتشار التليفون المحمول 95.96% بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021(مقارنة بنحو 95.73 % بنهاية الفترة )أبريل 

- يونيو 2020( بمعدل تغير سنوي %0.23.

  ارتفع إجمالي وصالت اإلنترنت فائق السرعة )ADSL( إلى 9.50 مليون وصلة نهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021( مقارنة بنحو 

7.99 مليون وصلة بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2020( بمعدل نمو سنوي %18.9.

  بلغت نسبة األسر التي تمتلك الحاسب اآللي في الحضر 73.9% بينما كانت نسبة األسر التي تمتلك الحاسب اآللي 

في الريف %55.8.

  بلغت نسبة الذكور مستخدمي اإلنترنت 61.5% في حين بلغت نسبة اإلناث مستخدمي اإلنترنت %53.

  بلغت نسبة استخدام اإلنترنت بالنسبة للذكور في إرسال واستقبال البريد اإللكتروني 94.4 % بينما بلغت نسبة استخدام 

اإلنترنت لإلناث في إرسال واستقبال البريد اإللكتروني نحو %93.2.

  بلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة 

)أبريل - يونيو 2021(: 13.99 ألف متدرب.

  بلغ إجمالي عدد المتدربين في مجال البرمجيات 31.23 ألف متدرب حتى نهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021(.

مؤشرات البنية األساسية

مؤشرات التنمية
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