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تقرير موجز عن مؤشرات
االتصاالت وتكنولوچيا المعلومات
مارس ٢٠١٩ | عدد شهري



اإلنــتــــــــــــرنـت

الــهــــــــاتـف المـحـمــول

نسبة انتشار 
الهاتف المحمول

مشتركو الهاتف 
المحمول 

% مليون خط

٠.47- معدل النمو -3٢.٠
الشهري %

٩.58- معدل النمو -١٠.7
السنوي %

١١٠.١٩

١٠٠.6٢

١٠٠.٢4

٩3.١3

 فبراير
٢٠١8 

 يناير
٢٠١٩ 

 فبراير
٢٠١٩ 

١٠١.٠٩ ٩3.43

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

3٢.٠٩3٢.4٩مليون مستخدم 34.١3

١٢١٩.8٠ ١١8٢.44 ١583.44مليار نبضه/ ث

4.8١.٢-٠5

3.١6٢٢.٩7-

٢.٢5-5.43- 3.٢53.٠8 3.١5 مليون مستخدم

مستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول

USB Modem مستخدمو

السعة الدولية لإلنترنت

الوحدة
 فبراير
٢٠١8 

فبراير 
٢٠١٩

معدل النمو 
الشهري %

معدل النمو 
السنوي %

 يناير
٢٠١٩ 

٢٠١٩/٢٠١8الوحدة

48 %نسبة انتشار مستخدمي اإلنترنت*

4٠.٩مليون مستخدم مستخدمو اإلنترنت*

*وفقا لنتائج مسح استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في االسر واالفراد لعام ٢٠١٩/٢٠١8

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت



* معظم الشركات التي تم تأسيسها بالقطاع شركات صغيرة ومتوسطة

الوحدة

المصدر: الهيئة العامة لالستثمار

 فبراير
٢٠١8 

 فبراير
٢٠١٩ 

 يناير
٢٠١٩ 

شركة أعــــداد الشركــــــات

١٠7

١٠٢ ٢8١١8تكنولوجيا المعلومات

٢٠ 78١6خدمات تكنولوجيا النظم

١5 ٠١٢أخري

3 ١١7اتصاالت

١63

١4٢.٢7

مليون جنيه  رأس المــــــال

اإلجمـــالي

١4٩.3٩

٠.6١ ٠.٠5٢٢.٩٠اتصاالت

١٢8.٠6 ١١١.75١83.53تكنولوجيا المعلومات

6.٢١ 37.5٩٢٩.٢8خدمات تكنولوجيا النظم

336.4١

١4٠

شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها خالل الشهر *

7.3٩ ٠.٠٠١٠٠.6٩أخري

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الشركة المصرية لالتصاالت

الــهــــــــــاتف الثــــــــــــابت

مشتركو التليفون الثابت وفقا لنوع االشتراك

الوحدة
 فبراير 
٢٠١8

 فبراير 
٢٠١٩

معدل 
النمو 

الشهري %

معدل 
النمو 

السنوي %
 يناير
٢٠١٩ 

١٩.7٩٢١.١4مليون خطإجمالي سعة السنتراالت

6.6١8.١5مليون مشتركمشتركو الهاتف الثابت

6.8١7.5٩%معدل انتشار الهاتف الثابت 

١5١7١5١٠سنترال أعداد السنتراالت

١٠5١١٠5١سنترال السنتراالت في الريف المصري

٢٢.486.3٠١3.6٠

8.36٢.53٢6.43

7.6٠.١3٠.7٩

١5١٠٠.٠٠٠.46-

١٠5١٠.٠٠٠.٠٠

عدد المشتركين حكومى %3

عدد المشتركين تجارى ١١%

عدد المستركين بالمنازل %86

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، الشركة المصرية لالتصاالت

%مليون مشترك

5.433٢.٠٢

6.6٢36.53

6.7434.8٩

1.881.64-
24.202.88

مستخدمو اإلنترنت فائق السرعة واإلنترنت عن طريق المحمول

مشتركو اإلنترنت فائق 
ADSL السرعة

نسبة مستخدمي اإلنترنت 
عن طريق المحمول من 

إجمالي مشتركي المحمول 

الوحدة

فبراير ٢٠١8

 فبراير ٢٠١٩

معدل النمو الشهري %

معدل النمو السنوي %

 يناير ٢٠١٩

ADSL التوزيع الجغرافي لمشتركين بخدمة

الدلتا %3٢

قبلى ١3%
مدن القناة وسيناء والبحر األحمر %6

األسكندرية ومطروح ١٠%
القاهرة الكبرى %3٩

اإلجمـــالي



قـطـــــــــــــــاع الـبـــريــــــد

3٩5٠ يناير ٢٠١8عدد مكاتب البريد

3٩73 ديسمبر ٢٠١8

3٩73 يناير ٢٠١٩

معدل النمو الشهري %

معدل النمو السنوي %

الوحدة

0.00

0.58

مكتب

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الهيئة القومية للبريد

 يناير ٢٠١8

 ديسمبر ٢٠١8

 يناير ٢٠١٩

معدل النمو الشهري %

معدل النمو السنوي %

الوحدة

متوسط عدد السكان المخدومين 
بمكتب بريد

ألف نسمة
٢3.٠٠

٢3.٢3

٢3.٢6

0.14
1.16

عدد المعاشات المنصرفة من 
خالل البريد

مليون مستفيد
6.٢5

5.7١

5.73

0.35
8.32-

عدد الحواالت البريدية الداخلية 
الفورية

ألف حوالة
١5٠٠

١8٢8

٢١66

18.49
44.40

يتضمــن المؤشــر ثــالث شــركات تعمــل فــي مجــال االتصــاالت وهــي: الشــركة المصريــة لالتصــاالت، وجلوبــال تيلكــوم القابضــة، أوراســكوم لالتصــاالت واإلعــالم 
والتكنولوجيــا القابضــة.

*الجديــر بالذكــر أن هنــاك اختالفــات بيــن القيــم المعروضــة أعــاله عــن القيــم المنشــورة ســابًقا. يرجــع ذلــك إلــى قيــام البورصــة المصريــة بالبــدء فــي نشــر المؤشــر -بشــكل شــهري- حيــث أن 
القيمــة الشــهرية للمؤشــر هــي قيمتــه فــي آخــر يــوم للتــداول فــي الشــهر، فــي حيــن أن القيــم الشــهرية المنشــورة ســابًقا كانــت محســوبة مــن قبــل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وفًقــا 

للمتوســط الحســابي لقيــم المؤشــر اليوميــة خــالل الشــهر

647 فبراير ٢٠١8

5٠5 يناير ٢٠١٩

543 فبراير ٢٠١٩

معدل النمو الشهري %

معدل النمو السنوي %

الوحدة

38

104-

نقطة
مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية

المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  اســتراتيجية  إطــار  ـفـي 
فعالــة  بصــورة  المعلومــات  تكنولوجيــا  دور  بتعزيــز  الخاصــة 
“نــوادي  مشــروع  إطــالق  تــم  المجتمعيــة،  التنميــة  ـفـي  ومســتدامة 
عــدد  بلــغ  وقــد  المجتمعيــة”،  التنميــة  ـفـي  المعلومــات  تكنولوجيــا 

نــادى.  77 التكنولوجيــا  نــوادي 

نوادي تكنولوجيا المعلومات 

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 قطاع التدريب والتنمية البشرية، الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات

 ادارة نوادي التكنولوجيا

التوزيع الجغرافى لنوادى تكنولوجيا المعلومات

الفيوم 5

األقصر 5
اسوان 5

أسيوط 5 المنيا 5

بني سويف 4

البحر األحمر 3

المنوفية ٩

اإلسماعيلية ١
السويس ١

بورسعيد ١
اسكندرية ١

القاهرة ٢
الجيزة ٩

الدقهلية 7

سوهاج 6

الوادي الجديد 6

القليوبية ٢


