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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... أبرز مؤشرات البنية األساسية

مليون إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول
101.022.٤٥٥.٩٣2 ٩٥.٣٦٩٨.٦0مشترك

مشتركو الهاتف المحمول لكل 100 من 
٩٧.٨٧1.٩1٣.٧٩ ٩٤.0٩٩٥.٩٦%السكان *

مليون إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت
10.٥٨2.٧٤1٥.٦0 ٩.1٥10.٣0مشترك

مشتركو الهاتف الثابت لكل 100 من 
10.2٥2.٤٦2.٥٥ ٧.٧0٧.٧٩%السكان *

٥0.٤٨٥٩.٦٦٦2.0٨٤.0٧2٣.00مليون مستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول

USB Modem ٣.2٨٣.1٩٣.2٦2.1٩0.٨2مليونمشتركو-

)ADSL( مليون مشتركو اإلنترنت فائق السرعة
٨.٤٥٩.٥0٩.٧٣2.٣٩1٥.1وصلة

٤00٩٤10٧٤21٩2.٧٣٥.2٤مكتب بريدعدد مكاتب البريد الحكومية

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

المقدم من خالل هيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا المعلومات

2٦,٧٧٣1,2٣٣2,٣٩٨٣.٧٤21.02ألف خريج

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

 بلغت كثافة انتشار اإلنترنت ٥٧.٣ % وذلك وفًقا لنتائج مسح »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر واألفراد« 
.2020/201٩



%
مؤشرات البنية األساسية

 إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول )يوليو - سبتمبر2021(: 101.02 مليون مشترك.
 إجمالي خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان )يوليو - سبتمبر2021(: %٩٧.٨٧.

 إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت )يوليو - سبتمبر2021(: 10.٥٨ مليون مشترك.
 عدد مشتركي الهاتف الثابت )يوليو - سبتمبر2021(: )الحضر: ٨.٤٥ مليون مشترك ، الريف: 2.1٣ مليون مشترك(.

 مشتركي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول )يوليو - سبتمبر2021(: ٦2.0٨ مليون مشترك.
 عدد مستخدمي USB Modem )يوليو - سبتمبر2021( ٣.2٦: مليون مشترك.

 وصالت اإلنترنت فائق السرعة )يوليو - سبتمبر2021(:٩.٧٣ مليون وصلة.
 إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية )يوليو - سبتمبر2021(: ٤21٩ مكتب.

 عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد )يوليو - سبتمبر2021(: ٧.0٨ مليون مستفيد.

            إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول
 بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 111.٦0 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - 

سبتمبر2021مقارنة بنحو 10٤.٥1 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2020.
 بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 101.02 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021 مقارنة بنحو ٩٥.٣٦0  
مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2020. ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو ٩1 % من إجمالي 

مشتركي الخدمة التليفونية في يوليو - سبتمبر2021.

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 ٩٧.٨٧% بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021مقارنة بنحو  ٩٤.0٩%  بنهاية يوليو - سبتمبر2020  بمعدل    

تغير سنوي  ٣.٧٩%, من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو  10.2٥%  بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021.

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 نحو10.٥٨ مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021مقارنة بنحو٩.1٥ مليون خط بنهاية الفترة يوليو 

- سبتمبر2020. 

  ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت الى 2٥.٣٣مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021مقارنة بنحو 2٥.2٤مليون خط بنهاية الفترة يوليو 
- سبتمبر2020بزيادة سنوية 0.0٩ مليون خط وبمعدل نمو سنوي ٣٥.%0.

مشتركو الهاتف الثابت )حضر/ ريف(
 بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )حضر( نحو٨.٤٥ مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021مقارنة بنحو ٧.02 مليون خط بنهاية الفترة يوليو 
- سبتمبر2020في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )ريف( نحو 2.1٣ مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021 مقارنة بنحو 2.1٤ 

مليون خط بنهاية الفترة  يوليو - سبتمبر2020.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت
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ن 

يو
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 ADSL مشتركو اإلنترنت فائق السرعة
ارتفع إجمالي عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة ADSL إلى٩.٧٣  مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021مقارنة بنحو    

٨.٤٥ مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2020بزيادة سنوية 1.2٨ مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 1.%1٥.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

ريــف حضــر
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

 ارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى ٤21٩ مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021 مقارنة بنحو ٤00٩مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2020 
بمعدل نمو سنوي 2٤.٥%.

 تجدر اإلشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو 2٤,٤٦٤ ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021  مقارنة بنحو  
2٥,2٨2 ألف مواطن خالل الفترة يوليو - سبتمبر2020  وبمعدل نمو سنوي -2٣.٣%.

٤نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر  2021

USB Modemمستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول و
 بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول ٦2.0٨ مليون مستخدم بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021 و ذلك مقارنًة 

بنحو ٥0.٤٨ مليون مستخدم خالل نفس الفترة من العام السابق.
 في المقابل بلغ عدد مشتركي USB Modem ٣.2٦ مليون مستخدم خالل الفترة يوليو - سبتمبر2021 و ذلك مقارنة بنحو 2٨.٣ 

مليون مشترك خالل نفس الفترة من العام السابق. 
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

مكاتب البرید الحكومية
متوسط السكان المخدومين بمكتب برید حكومي
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عدد المعاشات المنصرفة من خالل البريد
 بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد إلى نحو ٧.0٨ مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2021 مقارنة بنحو 

٥.٣٥ مليون مستفيد بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر2020.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

مليون مستفيد

قيمة المعاشات المنصرفة من خالل مكاتب البريد

 بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد  ٩.0٩مليار جنيه بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2021( مقارنة بنحو  ٦.٤٨ مليار جنيه بنهاية الفترة )يوليو 
- سبتمبر2020(.

مليار جنيه

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

المصدر: البورصة المصرية
٥نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – سبتمبر  2021
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* ترجع سبب الزيادة في أعداد المعاشات للتوسع في منافذ البريد واالعتمادية الكبرى على أن تكون الهيئة القومية للبريد هي بوابة تقديم الخدمات الحكومية 
فضالً عن أنه تم تدقيق البيانات بشكل وافى.
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* ترجع سبب الزيادة في قيم المعاشات للتوسع في منافذ البريد واالعتمادية الكبرى على أن تكون الهيئة القومية للبريد هي بوابة تقديم الخدمات الحكومية فضالً 
عن أنه تم تدقيق البيانات بشكل وافى.

يتضمن مؤشر قطاع االتصاالت واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات أربع شركات هي: شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، 
والمصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي، والشركة المصرية لالتصاالت.
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تطور قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية
 بلغت قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية 1٦٥٨ نقطة خالل الفترة )يوليو - سبتمبر2021( مقارنة بنحو 120٦ 

نقطة خالل الفترة )يوليو - سبتمبر2020(.
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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودوره في التنمية

البنية األساسية الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية
 بمقارنة استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية على مستوى الحضر والريف، كانت نسبة األسر التي تمتلك تليفونًا ثابًتا 
٤1.٧% في الحضر مقارنة بالريف1٦%، وكانت األسر التي تمتلك حاسب آلي ٧٣.٩% في الحضر مقارنة بالريف ٥٥.٨% واستخدام اإلنترنت من 

المنزل ٧0.٥% في الحضر مقارنة ٥1.2% في الريف.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2020-201٩

نسب األسر المصرية المتصلة باإلنترنت من المنزل وفًقا لوسيلة االتصال
  بمقارنة نسب األسر المصرية المتصلة باإلنترنت من المنزل طبًقا لوسيلة االتصال على مستوى الحضر والريف، كانت نسب األسر التي تستخدم 
 Mobile broadband( في الحضر ٥٩% مقارنة بـ ٤1.1% في الريف، يليه نسبة األسر التي تستخدم )Fixed )wired( broadband network(

network via a handset( في الحضر ٥2.٩% مقارنة بـ ٤1.٥% في الريف.

أسباب عدم استخدام اإلنترنت من المنزل
 كان أحد أهم أسباب عدم استخدام اإلنترنت من المنزل هو عدم احتياج األسر لإلنترنت من المنزل بنسبة ٣٨%، يليها ارتفاع تكلفة الخدمة 

والمعدات ٧% و٦.1% على التوالي. في حين تراوحت باقي األسباب من 0.1 إلى %2.

 نسبة األسر التي تمتلك )حاسب آلي( في الحضر نحو: ٧٣.٩ %.
 نسبة األسر التي تستخدم اإلنترنت من المنزل في الحضر نحو: ٥.٧0 %.

 نسبة األسر التي تستخدم Fixed )wired( broadband network من المنزل في الحضر نحو: ٥٩%.
 نسبة األسر التي تستخدم Mobile broadband network via a handset من المنزل في الحضر نحو:٩.٥2%.

 نسبة األسر التي تمتلك )حاسب آلي( في الريف نحو: ٥٥.٨%.
 نسبة األسر التي تستخدم اإلنترنت من المنزل في الريف نحو: ٥1.2%.

 أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2021(: ٣2,٣٩٨ ألف متدرب.
 أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2021(: 1٤.٧٧ ألف متدرب.
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تليفون ثابت تمتلك ا ب آلي إنترنت من المنزل
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أسباب ثقافية مثل التعرض لمحتوى ضار

خدمة اإلنترنت متاحة ولكنها ال تتوافق مع احتياجات األسرة )مثل الجودة والسرعة(
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أماكن استخدام اإلنترنت ألفراد األسر المصرية
 بمقارنة أماكن استخدام اإلنترنت ألفراد األسر المصرية وجدنا تقارب النسب بين الذكور واإلناث في بعض أماكن استخدام اإلنترنت. كانت نسبة 
استخدام اإلنترنت من المنزل ٩٥.2% للذكور في مقابل ٩٥% لإلناث، ونسبة االستخدام من خالل الجهات التعليمية 2٥.1% للذكور في مقابل 
2٥.٣% لإلناث ونسبة االستخدام من خالل الجيران أو األصدقاء ٥٣% للذكور في مقابل ٥٥% لإلناث،  في حين كانت النسب متفاوتة بين الذكور 
واإلناث في مؤشر استخدام اإلنترنت من خالل مقر العمل 1٩.2% للذكور في مقابل ٥.٦% لإلناث ومؤشر استخدام اإلنترنت من خالل مقاهي 

اإلنترنت 12.٥% للذكور في مقابل ٤.٧% لإلناث.

مقر العمل 

جهات تعليمية

جيران / أصدقاء

مقهى االنترنت

المنزل
1٥0100٥00 200

2٥.1 2٥.٣

12.٥ ٤.٧

٩٥.2 ٩٥.0

1٩.2 ٥.٦

٥٣.0 ٥٥.0

دورية التعامل مع اإلنترنت
  بمقارنة دوريات التعامل مع اإلنترنت بين الذكر و االناث، كان مؤشر التعامل مع اإلنترنت بصفة يومية ٧٣.٧% 
للذكور في مقابل ٦٤.٩% لإلناث، في حين كانت نسبة التعامل بصفة أسبوعية 1٨.1% للذكور في مقابل 
2٦.1% لإلناث وكانت النسب األقل لدورية التعامل أقل من مرة واحدة في األسبوع ٨.٣% للذكور في مقابل 

٨.٩% لإلناث.

استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألفراد األسر المصرية 
بمقارنة استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألفراد األسر المصرية وجدنا تفوق استخدامات الذكور مقارنة باإلناث. كانت نسبة استخدام    
الحاسب ٥٩.٣% للذكور في مقابل ٥٤.1% لإلناث، واستخدام اإلنترنت ٦1.٥% للذكور في مقابل ٥٣% لإلناث، وامتالك محمول ذكي ٥٨.٦% للذكور 
في مقابل ٤٨.٦% لإلناث، في حين كانت نسب االستخدام متقاربة في مؤشر امتالك المحمول بين الذكور واإلناث ٩٩.٨% و٩٨.٤% على التوالي.
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مجاالت استخدام اإلنترنت 
  بمقارنة استخدامات اإلنترنت بين الذكور واإلناث كان في المرتبة األولى إرسال واستقبال البريد اإللكتروني ٩٤.٤% للذكور في مقابل 2.٩٣ 
لإلناث، ومؤشر المشاركة في شبكات التواصل االجتماعي ٩1.٦% للذكور في مقابل ٨٩.٩ لإلناث، يليه تنزيل برامج وتطبيقات ٥٦% للذكور في 
مقابل ٦0.٤% و إجراء مكالمات عبر اإلنترنت ٥0.٩% للذكور في مقابل ٤٣.٨ لإلناث وأخيرا الحصول على معلومات حول السلع والخدمات ٣٩.٨% 

للذكور في مقابل ٣٦.1% لإلناث والبحث عن معلومات صحية ٣2.٩% للذكور في مقابل 2٨.٦ لإلناث.
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* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات2020-201٩

استخدامات خدمات الحكومة اإللكترونية حسب النوع ٪ من مستخدمي اإلنترنت
 وبمقارنة استخدامات الحكومة اإللكترونية بين الذكور واإلناث وجدنا تقارب في نسب االستخدام بين الذكور واإلناث. كان مؤشر الحصول على 
معلومات من الهيئات الحكومية العامة ٣2% للذكور في مقابل ٣0.1% لإلناث، يليه التعامل مع المؤسسات الحكومية عبر اإلنترنت 2٧.2% للذكور 

في مقابل 2٦% لإلناث.
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التعامل مع المؤسسات الحكومية العامة

الحصول على المعلومات من الهيئات الحكومية العامة
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الحضر

األسر التي تمتلك حاسب في الحضر/الريف
 بلغت نسبة األسر التي تمتلك حاسب في الحضر ٧2%، بينما كانت نسبة األسر التي تمتلك حاسب في الريف ٥٥.٨%.

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020-201٩
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 * وفًقا ألحدث بيان للخريجين

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات.

استخدام اإلنترنت طبًقا للنوع
بلغت نسبة الذكور مستخدمي اإلنترنت ٦1.٥% في حين بلغت نسبة اإلناث مستخدمي اإلنترنت ٥٣%.   
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النسبة المئوية لألفراد في الفئة العمرية )1٥-٧٤(

٥٣.0
٦1.٥

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

المسار يوليو – سبتمبر 2021

Professional Web Development and BI 1٥٩

Open Source Applications Development ٨٧

Mobile Applications Development ٥٤

Software Testing and Quality Assurance ٣0

Systems Administration ٣0

Enterprise and Web Applications Development (Java) 2٣

Software Architecture ٢٠
Cyber Security 20

Cloud Platform Development 20

Mobile Applications Development (Cross Platform) 20

Telecom Applications Development 1٩

IOT Applications Development 1٩

User Interface Development 1٨

Cloud Architecture 1٨

Embedded Systems 1٨

VFX and Compositing 1٨

٢D Animation and Motion Graphics 1٨

Data Management 1٧

Web and User Interface Development 1٧

Wireless Communications 1٦

٣D Art 1٦

Mobile Applications Development (Native) 1٥

ERP Consulting 1٥

Industrial Automation 1٤

Geoinformatics 1٤

Digital IC Design 1٣

Game Art 12

Data Science 12

Civil Engineering Informatics 12

Enterprise and Web Applications Development 
(Microsoft)

10

Game Programming 10

Grand Total ٧٨٤



 بلغ إجمالي مشتركي الهاتف المحمول إلى 101.02 مليون مشترك بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2021( مقارنة 
بنحو ٩٥.٣٦0 مليون مشترك بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2020( بمعدل تغير سنوي ٥.٩٣2%. 

 بلغ معدل انتشار التليفون المحمول إلى ٩٧.٨٧% بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2021(مقارنة بنحو ٩٤.0٩% بنهاية 
الفترة )يوليو - سبتمبر2020( بمعدل تغير سنوي ٣.٧٩%.

 - )يوليو  الفترة  بنهاية  وصلة  مليون   ٩.٧٣ إلى   )ADSL( السرعة  فائق  اإلنترنت  وصالت  عدد  إجمالي  ارتفع   
سبتمبر2021( مقارنة بنحو  ٨.٤٥ مليون وصلة بنهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2020( بمعدل نمو سنوي 1.%1٥.

بلغت نسبة األسر التي تمتلك الحاسب اآللي في الحضر ٧٣.٩%، بينما كانت نسبة األسر التي تمتلك الحاسب    
اآللي في الريف ٥٥.٨%.

بلغت نسبة الذكور مستخدمي اإلنترنت ٦1.٥% في حين بلغت نسبة اإلناث مستخدمي اإلنترنت ٥٣%.   

بلغت نسبة استخدام اإلنترنت بالنسبة للذكور في إرسال واستقبال البريد اإللكتروني ٩٤.٤%، بينما بلغت نسبة    
استخدام اإلنترنت لإلناث في ارسال واستقبال البريد اإللكتروني نحو 2.٩٣%.

بلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية    
الفترة )يوليو - سبتمبر2021(: 1٤.٧٧ ألف متدرب.

بلغ إجمالي عدد المتدربين في مجال البرمجيات ٣2.٣٩٨ ألف متدرب حتى نهاية الفترة )يوليو - سبتمبر2021(.   

مؤشرات البنية األساسية

مؤشرات التنمية
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