
 جمهورية مصر العربية
 

استطاعت مصر خلق إطار قانوني وتنظيمي للبنية األساسية لمجتمع المعلومات واالتصاالت مما                          
ات الحكومة      يقطبت   والذي يظهر في ميادين مختلفة مثل    في بناء مجتمع المعلومات      اً هامّ اً تقّدمانعكس   

ال على ذلك الوجود التفاعلي لبعض الوزارات         كمث و ،لكتروني  اإلتعليم   واللكترونية   اإل عمال    واأل اإللكترونية  
 . ٢٠٠٣ عام   في٣,١٩مصر  لاإللكتروني    مؤشر االستعداد     بلغ .   الحكومية على اإلنترنت     

 
 السياسات واإلستراتيجيات  -١

 
 لتسهيل انتقال مصر إلى مجتمع         ١٩٩٩في    وتكنولوجيا المعلومات      االتصاالت   تشكّلت وزارة    
وزارة بإعداد الخط القومية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتضمنت هذه                  لفت الالمعلومات العالمي، وكُ         

 : الخطة المحاور التالية      
 

 محمولة؛الثابتة والتليفونات مجال ال في ات االتصاالتشبكلتحضير رقمي  -

 لكترونية إلى المواطنين والمستثمرين في مواقعهم بسرعة وسهولة؛                 اإل حكومة    الخدمات  تقديم  -

 مجتمع معلومات؛       إلى تحويل المجتمع المصري       لمال إلكترونية     خدمات أع   تسهيل    -

خالل     من    معلومات     استخدام ال  معرفة و  ال   نشر يستهدف  الذي  لكتروني  اإل  تعليم  تطوير تطبيقات ال   -
 اإلنترنت؛  

  عن بعد؛   يةمعلومات لتقديم خدمات عالّجية وطب       ال  م تكنولوجيا   استخدبا صحية  الخدمات   تطوير ال  -

 لحضارة المصرية؛    لعالمي   ال  لتقديم المحلّي و ي ل الطبيع ي والحضار  راث  تللق إلكتروني   يوثت -

لشركات المصرية ورفع        نوعية ا  خالل رفع مستوى    ا من    التكنولوجي  المتعلقة ب   ر الصناعات     يطوت -
 . لمنافسة  على ا  العالمية     ا قدرته

 
  على تأسيس هيئة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات            ٢٠٠٥وافقت الحكومة المصرية في عام     

)ITIDA(                            وقدمت الحكومة إستراتيجية لمواجهة التحديات ودخول اآلفاق المستقبلية واستطاعت مبادرة مجتمع ،
  . المعلومات تحديث البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر                  

 
 شريعي القانوني والتاإلطار  -٢

 
 ت اتفاقية وتبنّ ١٩٩٠عام  منذ  )  WIPO( عالمية    الفكرية ال   ملكية    ال حماية   هيئة   إلى مصر انتسبت   

 وقانون براءة االختراع والعالمة        )TRIPSاتفاقية (حقوق الملكية الفكرية     في تجارة   ال علقة بمت ال الجوانب  
 TRIPSمعاهدة نيروبي و   وTLTالتجارية وحقوق الطبع، كما وقعت على اتفاقية باريس ومدريد والهاي و            

 .  كما أنها عضو في منظمة التجارة العالمية             وورقة مصدر واتفاقية االتصاالت األساسية،      
 

عن الوظائف التنظيمية كما وضعت           )  المشغل ومقدم الخدمة    (فصلت مصر بنود خدمات االتصاالت    
.   مجموعة من القوانين أهمها قانون االتصاالت الجديد وقانون التوقيع اإللكتروني وحسنت قانون االستثمار                

قطاع     وتشجيع االستثمارات في      تحرير  يهدف إلى تنظيم و   ٢٠٠٣  عام  لالتصاالت   متكامالً    قانوناًأعدت مصر   
 . لالتصاالت  المختلفة   المجاالت     شفافية في تأمين ال    في مصر واالتصاالت  



 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -٣
 

 الخاصة معظم      بينما تمتلك الشركات     الثابتة،   لالتصاالت  األساسية     البنية معظم  تمتلك الدولة في مصر   
 ويصل عدد شركات      متقّدمة اتصاالت رقمية    بشبكة    تتمتّع مصر حالياً    .   البنية األساسية لالتصاالت الخلوية         

وصل حجم اإلنفاق في     .  ٢٠٠٥ شركة عام      ١٣٢٠تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملة في مصر إلى                 
ر في مصر خدمات اتصاالت وإنترنت عالية          مليون دوالر، ويتوف   ١٠١٨توسيع وصيانة البنية األساسية إلى       

 مليون مستخدم لإلنترنت بينما        ٤,٢ مليون مقابل   ٨,٥٨الجودة، وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى         
 . ٢٠٠٥ مليون حاسوب عام      ٢وصل عدد الحواسيب الشخصية إلى     

 

 بناء القدرات  -٤
 

   . جامعية   ال ثانوية و وال مستويات االبتدائية    ال في المدارس في   ة في مصر   المهارات التكنولوجي      يبدأ تعليم  
تكنولوجيا المعلومات         و االتصاالت  في دورات  القومي االتصاالت    معهد  أما في مجال التدريب المهني فقد عقد        

 . تكنولوجيا المعلومات        األساسية ل    مهارات   ال، و المتخصصة 
 

تكنولوجيا    لالمختلفة    الت  مجا   طالب مسّجلون في الجامعات للدراسة في ال               ١٥٠٠٠  حاليا أكثر من     يوجد 
 خاصة للحواسيب والمعلومات أما أقسام              كليات   ١٠ كليات عامة و    ٨ ويوجد حالياً   المعلومات واالتصاالت     

 .  كلية عامة    ١٣االتصاالت في كليات الهندسة فيصل إلى        
 

  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء -٥
 

ت البنية األساسية       رفّوو) ITIDA( معلومات     ال جيا  هيئة تطوير صناعة تكنولو    يةمصرال حكومة   شكلت ال   
 من خالل الشركات المحلية             ل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              اعم أ  لتشجيع النجاح في      ةضروريال

 وتسعى الحكومة لتقديم الحوافز لهذه         ، خدمات اإلنترنت    يواألجنبية والشراكة مع القطاع الخاص ومزود          
 .  والمناطق االقتصادية الخاصة      الجهات مثل الحوافز الضريبية      

 

 مليون دوالر،   ١٧٧٥,٦ حوالي   ٢٠٠٥تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتى عام      على  نفاق  اإلبلغ  
 ، والشركات القائمة في االتصاالت     ١٢٦٤ القائمة في تكنولوجيا المعلومات نحو       تكمـا بلـغ عـدد الـشركا       

 .٥٦نحو 
 

ركات العامة والخاصة لزيادة صادراتها في مجال               قامت الحكومة بعدد من اإلجراءات لدعم الش           
 . االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مثل اإلعفاءات الضريبية والدعم التقني والمادي                

 
 التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -٦

 

  طلقت  وأ ٢٠٠٤بدأت وزارة التنمية اإلدارية خطة التطوير اإلداري لبرامج الحكومة اإللكترونية عام                     
تقدم مجموعة من الخدمات مثل إدارة سلسلة التوريد والشراء                 لة  عربيباللغة ال    الرسمية    ة  يلحكوم  لشبكة ا    ابوابة 

ق،   ا ورأال  بتهتّم الحكومة بنشر مبادرة نحو مجتمع معلومات                كما   .  اإللكتروني والوصول إلى الخدمات العامة           
 . ع ودعم الدفع والشراء اإللكتروني     وتنظر في تشجي    اإللكترونية  االقتناء  بتنشيط طلبات     يةمال أوراق  ال وب
 

 التطبيقات في التعليم -٧
 

يوجد بعض المبادرات في        . % ٥٧,٩بحوالي  للبالغين في مصر     تحدد نسبة معرفة القراءة والكتابة       
 البنية األساسية التقنية ومساعدة            لتوفيرITT  وRITSECالتعليم اإللكتروني من المؤسسات اإلقليمية مثل                 



، كما تتبنى    للتعليم العالي    قومي مركز تعليمي إلكتروني      اء  بن بوزارة التعليم العالي   يمية، وتقوم   المنظمات األكاد     
وزارة المواصالت وتكنولوجيا المعلومات مشروع المدارس الذكية لتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في                     

ء جامعة ابن سينا التخيلية              دوالر لكل مدرسة، كما تمول المفوضية األوروبية بنا               ٨٠،٠٠٠المدارس بكلفة     
 . مليون يورو  ٥لتكون مركز تقني تدريبي متطور، وتقدر كلفة هذا المشروع نحو           

 
 لاعمتطبيقات في التجارة واألال  -٨

 
،   يةاإللكترون   تجارة  ة لل  ناجح  ة تحتيية  قانون التوقيع اإللكتروني ونشرت بن  ية مصرالحكومة ال    أصدرت 

هيئة تطوير     تسعى   ، كما   كترونية وسعي دائم لخلق بيئة لألنشطة التجارية         مبادرات نوعية للتجارة اإلل     وتوجد 
إلى    التكنولوجيا المصرية     ل صناعات   يحوإلى ت ) ITIDA( صناعة تكنولوجيا المعلومات المشكّلة حديثا             

 . التصدير العالمي     إلى  صناعات موّجهة    
 

 حسابات       مريين لهن المص  م %  ١٠أّن   رغم   ٨٥٠انتشرت آالت سحب النقود ليصبح عددها حوالي      
 . وتعمل الحكومة لتشجيع استخدام عمليات المصرف اإللكترونية               مصرفية، 

  
 تطبيقات الرعاية الصحية  -٩

 
يستخدم تقنيات تكنولوجيا المعلومات          ، حيث اإللكترونية   برنامج الصحة    وزارة الصحة  أسست  

بعيدة   المناطق   ال طبية المستمرة إلى        الثقافة التوصيلولالطبية    واالستشارة   واالتصاالت كوسط إلدارة الصحة      
 . مصراألقل خدمة في   أو 

 
، وقامت   أّسست وزارة الصحة والسكان قاعدة بيانات على المستوى القومي للرعاية الصحية                  كما   

 .  مختلفة سبعة مواقع   باستخدام المؤتمر عن بعد الذي يقوم بربط         بعد  عن   جال لع اإللكترونية ل   شبكة   باستخدام ال  
 

 لعربي الرقميالمحتوى ا  -١٠
 

يتـضمن المحـتوى العربي على اإلنترنيت في مصر مواقع األخبار والمواقع الثقافية والموسوعات              
نشرت كما  .اللغة العربية على اإلنترنت   بجزء كبير من التراث الحضري والطبيعي       والتـرجمة، وقـد نـشر       

على باللغة العربية   والثانوي  ي  االبتدائوجزء كبير من    عدادية  مـنهج المـرحلة اإل    والتعلـيم   وزارة التـربية    
 .اإلنترنت

 
 مليون    ١٣، وتم تمويل مشروع بقيمة     مبادرة للمحتوى العربي الرقمي      تم إعالن    ٢٠٠٥عام في 
 . الكتب العربية المتوفرة في المجاالت المختلفة           من بوابة عربية لعدد    دوالر لخلق   

ت وضعف التطبيقات واألنشطة العربية أهم      يـشكل العدد المحدود لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاال       
العقـبات أمـام تطوير المحتوى العربي وتسعى مصر لتذليل هذه العقبات من خالل مبادرة المحتوى الرقمي                 

 .العربي
 

 


