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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... أبرز مؤشرات البنية األساسية

إجمالي المشتركين في الهاتف 
المحمول

مليون 
-98.6094.1598.344.460.26مشترك

مشتركو الهاتف المحمول لكل 
-95.9690.4094.013.611.95%100 من السكان *

إجمالي المشتركين في الهاتف 
الثابت

مليون 
10.3011.1711.280.929.52مشترك

مشتركو الهاتف الثابت لكل 100 
7.7910.7310.780.052.99%من السكان *

مستخدمو اإلنترنت عن طريق 
59.6664.5868.536.1214.88مليون المحمول

USB Modem 34.28-3.192.192.094.40مليونمشتركو-

مشتركو اإلنترنت فائق السرعة 
)ADSL(

مليون 
9.5010.3410.521.7610.7وصلة

مكتب عدد مكاتب البريد الحكومية
4060423042851.305.54بريد

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... ودوره في التنمية

إجمالي خريجي برنامج تنمية 
القدرات المقدم من خالل هيئة 

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
31,22635,16435,8161.8514.70ألف 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 أرقامًا مطلقة.

 بلغت كثافة انتشار اإلنترنت 72.2% وذلك وفقًا لنتائج مسح استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر 
واألفراد 2022/2021.



مؤشرات البنية األساسية

 إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول )أبريل - يونيو 2022(: 98.34 مليون مشترك.

 إجمالي خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان )أبريل - يونيو 2022(: %94.01.

 إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت )أبريل - يونيو 2022(: 11.28 مليون مشترك.

 عدد مشتركي الهاتف الثابت )أبريل - يونيو 2022(: )الحضر: 9.15 مليون مشترك، الريف: 2.13 مليون مشترك(.

 مشتركو اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول )أبريل - يونيو 2022(: 68.53 مليون مشترك.

 عدد مستخدمي USB Modem )أبريل - يونيو 2022( 2.09: مليون مشترك.

 وصالت اإلنترنت فائق السرعة )أبريل - يونيو 2022(: 10.52 مليون وصلة.

 إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية )أبريل - يونيو 2022(: 4285 مكتب.

 عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد )أبريل - يونيو 2022(: 5.31 مليون مستفيد.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول
 بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 109.62 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 مقارنة 

بنحو 108.89 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021.
 بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول 98.34 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 مقارنة بنحو 98.60 مليون 
مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021. ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو 90% من إجمالي مشتركي 

الخدمة التليفونية في أبريل - يونيو 2022.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية لالتصاالت

إجمالي خطوط
الهاتف المحمول

إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول
 بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 94.01% بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 مقارنة بنحو 95.96% بنهاية أبريل - يونيو 2021  

بمعدل تغير سنوي -1.95%, من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 10.78%  بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022.

إجمالي خطوط
الهاتف المحمول

إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية لالتصاالت
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية لالتصاالت
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الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنتراالت
 بلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت نحو 11.28 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 مقارنة بنحو 10.30 مليون خط بنهاية 

الفترة أبريل - يونيو 2021. 
 بلغت السعة الحالية للهاتف الثابت 21.89 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022مقارنة بنحو 25.11 مليون خط بنهاية الفترة 

أبريل - يونيو 2021 بتغير سنوى -3.22 مليون خط وبمعدل تغير سنوي -%12.81.

مشتركو الهاتف الثابت )حضر/ ريف(
 بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )حضر( نحو 9.15 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 مقارنة بنحو 8.20 مليون خط 
بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )ريف( نحو 2.13 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 

2022 مقارنة بنحو 2.10 مليون خط بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية لالتصاالت
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 ADSL مشتركو اإلنترنت فائق السرعة
 ارتفع إجمالي عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة ADSL إلى10.52 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022مقارنة بنحو 

9.50 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021 بزيادة سنوية 1.02 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي %10.7.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية لالتصاالت
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٣نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – يونيو 2022
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USB Modemمستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول و

 بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول 68.53 مليون مستخدم بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 و ذلك مقارنة 
بنحو 59.66 مليون مستخدم خالل نفس الفترة من العام السابق.

 في المقابل بلغ عدد مشتركي USB Modem 2.09 مليون مستخدم خالل الفترة أبريل - يونيو 2022 و ذلك مقارنة بنحو 3.19 
مليون مشترك خالل نفس الفترة من العام السابق.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ون
ملي

مكاتب البريد الحكومية

 ارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4285 مكتب بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 مقارنة بنحو 4060مكتب بنهاية الفترة أبريل 
- يونيو 2021 بمعدل نمو سنوي %5.54.

 تجدر اإلشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد بلغ نحو 24,412 ألف مواطن بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 مقارنة 
بنحو 25,307 ألف مواطن خالل الفترة أبريل - يونيو 2021 وبمعدل تغير سنوي -%3.54.
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد
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عدد المعاشات المنصرفة من خالل البريد

 بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد إلى نحو 5.31 مليون مستفيد بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2022 
مقارنة بنحو 3.31 مليون مستفيد بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2021.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد

* يرجع سبب الزيادة في أعداد المعاشات للتوسع في منافذ البريد واالعتماد على أن تكون الهيئة القومية للبريد هي بوابة تقديم الخدمات الحكومية، فضاًل عن أنه 
تم تدقيق البيانات بشكلٍ وافٍ عن طريق الهيئة القومية للبريد.

مليون مستفيد
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6543210 87

Mobile Internet مستخدمو
USB Modem مستخدمو

مكاتب البرید الحكومیة

متوسط السكان المخدومین بمكتب برید حكومي

٤نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – يونيو 2022
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*يرجع سبب الزيادة في قيم المعاشات للتوسع في منافذ البريد واالعتماد على أن تكون الهيئة القومية للبريد هي بوابة تقديم الخدمات الحكومية، فضاًل عن أنه 
تم تدقيق البيانات بشكلٍ وافٍ عن طريق الهيئة القومية للبريد.

شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها

قيمة المعاشات المنصرفة من خالل مكاتب البريد

 بلغ عدد شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خالل الفترة )أبريل - يونيو 2022( 547 شركة مقارنة بـ 432 
شركة تم تأسيسها خالل الفترة )أبريل - يونيو 2021(

 وبلغت رؤوس األموال لهذه الشركات 373.96 مليون خالل الفترة )أبريل - يونيو 2022( مقارنة ب 266.42 مليون جنية خالل الفترة 
)أبريل - يونيو 2021(.

 بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 10.39 مليار جنيه بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2022( مقارنة بنحو 2.87 مليار جنيه بنهاية 
الفترة )أبريل - يونيو 2021(.

المصدر: الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد

مليار جنيه

6543210 7 111098

يتضمن مؤشر قطاع االتصاالت واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات، هي: شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 
وإي  القابضة،  وأوراسكوم لالستثمار  )نايل سات(،  الصناعية  لألقمار  والمصرية  لالتصاالت،  المصرية  والشركة  اإلعالمي،  اإلنتاج  لمدينة  والمصرية  الفورية، 

فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية.

المصدر: البورصة المصرية
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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 1288 نقطة خالل الفترة )أبريل - يونيو 2022( مقارنة بنحو 

1567 نقطة خالل الفترة )أبريل - يونيو 2021(.
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البنية األساسية الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية
 بلغت نسبة األسر المصرية التي تستخدم الهاتف المحمول  98.5 %، يليها نسب األسر التي تستخدم الهاتف الذكي %74.9 
والتي تستخدم اإلنترنت 74% ثم األسر التي لديها اتصال باإلنترنت من المنزل 73.2%، في حين كانت نسب األسر التي تستخدم 

الحاسب 57.1% ويليها نسب األسر التي لديها هاتف ثابت %33.8.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية و األفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات2022-2021

نسب األسر المصرية المتصلة باإلنترنت من المنزل وفقا لوسيلة االتصال
 بلغت نسبة االسر التي تتصل باإلنترنت في المنزل بواسطة )Fixed broadband( حوالي 43.8%، بينما كانت نسبة االسر التي 

تستخدم Mobile broadband )USB/mobile/ Home wireless( حوالي %58.3.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2022-2021

 نسبة األسر المصرية التي تستخدم الهاتف المحمول نحو: 98.5 %.
 نسبة األسر المصرية التي تستخدم اإلنترنت نحو: 74 %.

 نسبة األسر التي تتصل باإلنترنت في المنزل بواسطة Fixed broadband نحو: 43.8 %
 نسبة األفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول نحو: 97.6 %.

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت نحو: 72.2 %.  
 نسبة أفراد األسر المصرية التي تستخدم اإلنترنت من المنزل نحو: 90 %.

 أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة )أبريل - يونيو2022(: 35,816 ألف متدرب.
 أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة )أبريل - يونيو2022(: 

14.77 ألف متدرب.

* المصدر: نتائج استبيان دوري » الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2022-2021

استخدام األسر لإلنترنت من المنزل طبًقا للحضر/الريف
 بلغت نسبة األسر المستخدمة لإلنترنت من المنزل في الحضر 84% بينما كانت نسبة األسر المستخدمة في الريف %64

٦نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – يونيو 2022

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودوره في التنمية
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الهاتف ثابت

*نسبة من إجمالي االسر المصرية

*نسبة من إجمالي االسر المصرية

*نسبة من إجمالي االسر الريف  *نسبة من إجمالي االسر الحضر

*يسمح بتعدد االجابات
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* نسب من أفراد األسر المصرية في الفئة العمرية )74-15(
*يسمح بتعدد االجابات
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استخدام الهاتف الذكي
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* نسب من أفراد األسر المصرية في الفئة العمرية )74-15(
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امتالك األسر للهاتف الذكي طبًقا للحضر/الريف
 بلغت نسبة األسر التي تمتلك الهاتف الذكي في الحضر 80.4% بينما كانت نسبة األسر التي تمتلكه في الريف%67.4.

استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألفراد األسر المصرية
 بلغت نسبة األفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول 97.6% بينما بلغت نسبة الذين يمتلكون المحمول 97.4% يليها نسبة 
الذين يستخدمون اإلنترنت %72.2 في حين كان الذين يستخدمون الهاتف الذكي 66% وكانت في المرتبة األخيرة امتالك الهاتف 

الذكي %63.1.

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2022-2021
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* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية و األفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات2022-2021

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2022-2021

أماكن استخدام اإلنترنت ألفراد األسر المصرية
 بلغت نسبة أفراد األسر المصرية التي تستخدم اإلنترنت من المنزل نحو 90%، بينما عن طريق 
التعليمية   الجهات  الجيران واألصدقاء نحو 23.2%، في حين كانت نسبة من يستخدمونه في 

12.5% وكانت نسبة الذين يستخدمونه في مقر العمل 17.7% و 7.5% في مقاهي اإلنترنت.



عى األقل مرة واحدة أسبوعيا ولكن ليس 
بصفة يومية

على األقل مرة واحدة يوميا

أقل من مرة واحدة في االسبوع

6040200 10080

%85.40

%3.60

%10.90

مجاالت استخدام اإلنترنت ألفراد األسر المصرية
  Twitter-( بلغت نسبة أفراد األسر المصرية الذين يستخدمون اإلنترنت في االتصال باآلخرين من خالل الشبكات االجتماعية مثل 
Facebook( نحو 93.2% ,بينما بلغت نسبة الذين يستخدمونه في إجراء مكالمات صوتية VOIP نحو 68.6%، يليها الحصول على 
معلومات عن السلع والخدمات 73.2%, و54.2% كانت نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات 

الصحية وأخيرًا الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خالل الموقع %45.

مجاالت استخدام الهاتف المحمول ألفراد األسر المصرية
 بلغت نسبة أفراد األسر المصرية التي تستخدم المحمول في االتصـــال واستقبـــال مكالمـــات97.2%، بينما بلغت نسبة الذين 
يستخدمونه في إرسال واستقبال الرسائل القصيرة 79.9%، في حين بلغت نسبة أفراد األسر المصرية الذين يستخدمونه في 

الدخول على اإلنترنت نحو %64.3.
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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 المعلومات2022-2021

دورية التعامل مع اإلنترنت ألفراد األسر المصرية
 بلغت نسبة أفراد األسر المصرية التي تستخدم اإلنترنت بشكلٍ يومي 85.4%، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون اإلنترنت 

بشكلٍ أسبوعي 10.9%، في حين بلغت نسبة أفراد األسر المصرية الذين يستخدمونه بشكلٍ غير منتظم نحو %3.6. 

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2022-2021

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2022-2021
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* نسب من أفراد األسر المصرية في الفئة العمرية )74-15(
*يسمح بتعدد االجابات
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* نسب من أفراد األسر المصرية في الفئة العمرية )74-15(
*يسمح بتعدد االجابات

* نسب من أفراد األسر المصرية في الفئة العمرية )74-15(
*يسمح بتعدد االجابات
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات.

* وفقًا ألحدث بيان للخريجين
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أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات

مجاالت استخدام اإلنترنت عبر المحمول ألفراد األسر المصرية
 بلغت نسبة أفراد األسر المصرية التي تستخدم المحمول للدخول على مواقع التواصل االجتماعي91.1%، بينما 87% يستخدمونه 
إلجراء محادثات كتابية عبر )......WhatsApp, Messenger, Viber(، بينما بلغت نسبة من يستخدموه إلجراء مكالمات صوتية عبر 
)Skype, Viber, WhatsApp, ...( 67.4% يليها الذين يستخدمونه لتحميل التطبيقات بنسبة 65.9% وأخيرًا تحميل النغمات واأللعاب 

.%59.6

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2022-2021

المســــــــــــــار يوليو - سبتمبر 2021

Professional Web Development and BI 159
Open Source Applications Development 87
Mobile Applications Development 54
Software Testing and Quality Assurance 30
Systems Administration 30
Enterprise and Web Applications Development )Java) 23
Software Architecture 20
Cyber Security 20
Cloud Platform Development 20
Mobile Applications Development )Cross Platform) 20
Telecom Applications Development 19
IOT Applications Development 19
User Interface Development 18
Cloud Architecture 18
Embedded Systems 18
VFX and Compositing 18
2D Animation and Motion Graphics 18
Data Management 17
Web and User Interface Development 17
Wireless Communications 16
3D Art 16
Mobile Applications Development )Native) 15
ERP Consulting 15
Industrial Automation 14
Geoinformatics 14
Digital IC Design 13
Game Art 12
Data Science 12
Civil Engineering Informatics 12
Enterprise and Web Applications Development )Microsoft) 10
Game Programming 10

اإلجمالي     784

* نسب من أفراد األسر المصرية الذين يستخدمون االنترنت عبر المحمول  في الفئة العمرية )74-15(



  بلغ إجمالي مشتركي الهاتف المحمول إلى 98.34 مليون مشترك بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2022( مقارنة بنحو 98.60 
مليون مشترك بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021( بمعدل تغير سنوي -%0.26.

  بلغ معدل انتشار التليفون المحمول إلى 94.01% بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2022( مقارنة بنحو 95.96% بنهاية الفترة 
)أبريل - يونيو 2021( بمعدل تغير سنوي -%1.95.

  ارتفع إجمالي مشتركي اإلنترنت فائق السرعة )ADSL( إلى 10.52 مليون وصلة نهاية الفترة )أبريل - يونيو 2022( مقارنة 
بنحو 9.50 مليون وصلة بنهاية الفترة )أبريل - يونيو 2021( بمعدل نمو سنوي 10.7 %.

  بلغت نسبة األسر المستخدمة لإلنترنت من المنزل في الحضر 84% بينما كانت نسبة األسر المستخدمة في الريف %64 

  بلغت نسبة األسر التي تمتلك الهاتف الذكي في الحضر 80.4% بينما كانت نسبة األسر التي تمتلكه في الريف %67.4. 

  بلغت نسبة أفراد األسر المصرية التي تستخدم المحمول في االتصـــال واستقبـــال مكالمـــات 97.2% في حين بلغت 
نسبة أفراد األسر المصرية الذين يستخدمونه في الدخول على اإلنترنت نحو %64.3. 

  بلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة 
)أبريل - يونيو 2022(: 14.77 ألف متدرب.

  بلغ إجمالي عدد المتدربين في مجال البرمجيات 35,816 ألف متدرب حتى نهاية الفترة )أبريل - يونيو 2022(.

مؤشرات البنية األساسية

مؤشرات التنمية

١0نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – يونيو 2022


