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 الفصل األول:

 مقدمة: 1-1

الوارد على النحو من صندوق اخلدمة الشاملة  تمويلاليت حتكم أسس تقدمي الئ حتدد هذه السياسة املباد
 .بشأن تنظيم االتصاالت 2003لسنة  10يف القانون رقم 

 ،املستخدمنياحتياجات  ونظراً لتزايد وتنوعمستمر،  سوق خدمات االتصاالت يف حالة تطور وملا كان
 تصبحلتواكب هذا التطور و  ضرورة حتديث سياسة اخلدمة الشاملة بصفة مستمرة األمر الذي يتطلب

أن يعكس تطوير سياسة  ، مع ضرورة مراعاةمستجدات السوق احمللى والعامليل على اتساق اتم مع ك
والسالمة  ول على خدمات االتصاالت األساسيةاخلدمة الشاملة معايري اجملتمع فيما يتعلق ابحلص

جلميع أفراد  ومتكافئنفاذ عادل  توفري من أجل لقومي والقدرة على حتمل التكاليفالشخصية واألمن ا
ذوي و اد املقيمني يف املناطق النائية ، وخاصة ابلنسبة لألفر  خدمات االتصاالت األساسية إىل اجملتمع

يعزز من و  خدمات االتصاالتايدة معدل انتشار استخدام ز يؤدي بدوره إيل  مما ، اخلاصة االحتياجات
 االجتماعي والثقايفالرتابط و التكامل يعزز و  جملتمععلى اإجيابية  حبدوث أتثرياتيسمح  تطويرها بشكل

 الصحة العامة.خدمات لتعليم، و االرتقاء ابو 

 :حملة عامة 1-2

لتعويض مقدمي  2005 عام قام اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت إبنشاء صندوق اخلدمة الشاملة يف
، غري جمدية اقتصادايً الناطق املومشغلي خدمات االتصاالت عما يتحملونه يف سبيل تقدمي خدماهتم يف 

 ترتكز، واليت اخلدمة الشاملة أهداف قيقحت على للعملاخلدمات تلك ابملناطق احملرومة من والنهوض 
من خالل تعريفة متوازنة  األسعار أبنسبفراد اجملتمع أاالتصاالت جلميع  خدمات على ضمان توفري

 التعليمية املؤسساتو ناطق النائية للمتقدمي تلك اخلدمات ابإلضافة إىل  عادلة وأسسللخدمات 
مع ، مارسات االحتكاريةاملنافسة احلرة ومكافحة كافة امل تعزيزع احلفاظ على موغريها واملكتبات العامة 
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لمناطق اليت التزال حمرومة من مجيع خدمات ضرورة اختاذ االجراءات الالزمة لتوفري خدمات االتصاالت ل
 .والثقايفتعزيز الرتابط القومي من أجل االتصاالت 

 2003لسنة  10رقم قانون تنظيم االتصاالت  املصري ينظمهاالتصاالت  قطاع أن إىل اإلشارةوجتدر 
الشاملة ومحاية  ةوتوفري اخلدم احلرةاملعلومات، واملنافسة  عالنيةرئيسية:  أسسأربعة  على والذي يرتكز

 .املستخدم

 ةأن تكون اخلدمة الشاملة متاح فإنه جيب، 2003لسنة  10االتصاالت رقم تنظيم وفقا لقانون و 
املقيمني يف املناطق  أبسعار معقولة، مبا يف ذلك املستخدمني مجهورية مصر العربيةجلميع املواطنني يف 

 .ذوي االحتياجات اخلاصةو  ةل املنخفضو ذوي الدخو  واحلدودية ملناطق النائيةالريفية أو ا

 :اإلطار القانوين للخدمة الشاملة

 ( من قانون تنظيم االتصاالت:2ألحكام املادة ) وفقا  
 :اآلتيةا للقواعد يتم تقدمي خدمات االتصاالت وفق

 .املعلوماتعالنية  (1
 .احلرةمحاية املنافسة  (2
 .الشاملةاخلدمة توفري  (3
 .املستخدمنيمحاية حقوق  (4

 
 اليتيكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد  ( من نفس القانون:9للمادة ) وفقا  و 

التقيد ابلقواعد والنظم ، وذلك دون املوحد احملاسيبحتددها اللوائح الداخلية للجهاز وابتباع قواعد النظام 
 .املالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة املالية للجهاز مع بداية السنة .احلكومية

كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة اجلهاز من سنة إىل أخرى  
إىل صندوق اخلدمة الشاملة لالتصاالت فيما عدا ما قد خيصصه جملس الوزراء من هذا الفائض للدولة 
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ندوق بقرار من ، ويتم الصرف من موارد الصختص بعد التشاور مع وزير املاليةبناء على عرض الوزير امل
 :س اإلدارة على أوجه الصرف اآلتيةجمل

 .التمشروعات البنية األساسية الالزمة لتحقيق قاعدة اخلدمة الشاملة لالتصا (1
 الرتددي.إعادة تنظيم الطيف  (2
 واملعلومات.مشروعات اخلطة القومية لالتصاالت  (3
املعتمد للخدمة  االقتصاديخدمات االتصاالت بقيمة الفرق بني السعر  ومقدمي مشغليتعويض  (4

 .دد مبعرفة الدولة لصاحل املستخدمقد حي والسعر الذي
 

على تشمل  واليتحيدد الرتخيص الصادر التزامات املرخص له  ( من القانون25ملادة )ا كما تنص
  يلي:األخص ما 

 املستخدمة.نوع اخلدمة والتقنية  (1
 الرتخيص.مدة  (2
 تنفيذها.احلدود اجلغرافية لتقدمي اخلدمة وخطة التغطية السلكية والالسلكية ومراحل  (3
 اخلدمة.مقاييس جودة وكفاءة  (4
 .حالة قطع اخلدمة أو إيقافها يفااللتزام ابستمرار تقدمي اخلدمة واإلجراءات الواجبة االتباع  (5
 ذلك.حتديد سعر اخلدمة وطريقة التحصيل وااللتزام ابإلعالن عن  (6
 .دمة جلمهور املستخدمني دون متييزحة اخلإات (7
 .الذي يضعه اجلهاز القوميااللتزام بنظام الرتقيم  (8
 .الشاملةاخلدمة مراعاة متطلبات  (9

وذلك كله طبقاً لنوع اخلدمة  وارئ جماانً وتوفري خدمة الدليلتقدمي خدمات اتصاالت اإلغاثة والط (10
 هبا.املرخص 

 .القوميااللتزامات اخلاصة بعدم املساس ابألمن  (11
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االلتزام اخلاصة ابلقواعد الفنية املتعلقة ابلسالمة الصحية والبيئية والتخطيطية واإلنشائية الواجبة  (12
 .لوزارات واجلهات املعنية ابلدولةيتم وضعها ابالتفاق مع ا اليتاالتباع طبقاً للمعايري 

 والتدريب. العلميجمال البحث  يفاإلسهام  (13
سبيل التحقق من وفاء املرخص له  يفيتحملها  اليتااللتزام مبا حيدده اجلهاز مقابل األعباء  (14

 .املالية ومجيع املستحقات الدوريةابلتزاماته وكذلك التأمينات 
 الرتخيص.اجلهاز من املعلومات والبياانت املتصلة مبوضوع  يطلبهتقدمي ما  (15
 .يضاتاء ابجلزاءات املالية والتعو الوف (16
 احلرة.ظل قواعد املنافسة  يفتقدمي اخلدمات  (17
 بكفاءة.وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصالح األعطال  (18
سرية االتصاالت واملكاملات اخلاصة بعمالء املرخص له ووضع القواعد الالزمة للتأكد من ضمان  (19

 ذلك.
 على ما يلي:  (26) كما نصت املادة

تشغيل وتقدمي خدمات االتصاالت املرخص هبا ويتوىل  يف أساسيةتعترب  اليت"حيدد اجلهاز اخلدمات 
يقدمها طالب الرتخيص إىل  اليتهذا التحديد الدراسات واالقرتاحات  يفويراعى  منها،حتديد أسعار كل 

 اجلهاز.

سوف  املعتمد هلا االقتصاديمن هذه اخلدمات أبقل من السعر  أيسعر بتحديد  جملس الوزراء قاموإذا  
، وىف حالة ابلفروق الناجتة عن ذلك الشاملة اخلدمةاخلدمة من صندوق  مقدميأو  مشغلييتم تعويض 

ر املالية وموافقة على عرض الوزير املختص وابلتشاور مع وزي عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناءً 
 جملس الوزراء.

 :املبادئ اإلرشادية لسياسة اخلدمة الشاملة

ويتحقق ذلك من خالل حتديد فئات املستخدمني واملناطق الغري جمدية اقتصاداي حتديدا  :كافؤ الفرصت -
 .دقيقا من أجل تنفيذ برامج اخلدمة الشاملة على اسس موضوعية



 

8 
 

ليات املتبعة لتنفيذ برامج اخلدمة الشاملة بصورة منتظمة وفقا حيث يتم مراجعة اآل :والتطور  املرونة -
 .السكان وذلك من خالل حتليل النتائج اليت مت احلصول عليهاالجتاهات السوق واحتياجات 

لفرتات ال تقل عن  للتقييممن خالل برامج واضحة وقابلة  الشاملةمتول اخلدمة  الشفافية واالستقرار:  -
 .ستثماراهتم وتوفري اخلدماتال اجليدط يخطمن التمخس سنوات، لتمكني مقدمي خدمات االتصاالت 

وذلك من خالل توفري اخلدمات املتاحة أبسعار عادلة ومعقولة مع مراعاة اال يقل : اجلودة واألسعار  -
 مستوى جودة اخلدمة عن احلد األدىن الذي حيدده اجلهاز

مع والتقليل من التكاليف  املوارد املخصصة من خاللاخلدمة الشاملة  أن يتم متويل: جيب الكفاءة  -
 .احلرة املنافسة قواعدمراعاة 

ويتأتى ذلك من خالل العمل على ااتحة خدمات االتصاالت : االتصاالت خدمات إىلالنفاذ   -
 يف كافة أحناء مجهورية مصر العربيةاالساسية 

وغريها من  للمدارس، ومقدمي الرعاية الصحية، واملكتبات األساسيةتقدمي خدمات االتصاالت  -
والثانوية، ومجيع الفصول الدراسية،  االبتدائية املؤسسات التعليمية: جيب أن تكون املشاريع القومية 

 .ومقدمي الرعاية الصحية واملكتبات قادرة على الوصول إىل خدمات االتصاالت األساسية
ميزة غري  وقواعد اخلدمة الشاملة أي تمويلونعين به عدم تقدمي آليات ال :والتكنولوجي احلياد التنافسي  -

 .عن غريه وعدم متييز أي تقنية على أخرىزه مقدمي اخلدمة متي حدعادلة أو غري مواتية أل
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 الفصل الثاين: سياسة اخلدمة الشاملة:

 الشاملة:تعريف اخلدمة  2-1
لذا ميكن ، األساسيةالوقت الراهن على توفري خدمات االتصاالت  اخلدمة الشاملة يف أولوايتترتكز 

فراد اجملتمع أبسعر مناسب جلميع  األساسيةخدمات االتصاالت  إاتحةهنا "أبتعريف اخلدمة الشاملة 
 ."اقتصاداي ةدياجملغري  األماكنوخاصة يف 

اخلدمة الشاملة وتشمل هذه  ةسياسوبشكل أكثر حتديدا، اعتمد القانون أهداف واضحة لتنفيذ 
 األهداف:

 .تعزيز توافر خدمات عالية اجلودة أبسعار معقولة -
 يف مجيع أحناء البالد. ديثةص احلصول على خدمات االتصاالت احلزايدة فر  -
، مبا يف ذلك ذوي الدخول املنخفضة، خدمنيمثل هذه اخلدمات جلميع املست توافرتعزيز  -

مماثلة ملا يتم تقدميه يف  أبسعار  ، واملناطق عالية التكلفةاحلدودية والنائيةاملناطق واملستخدمني يف 
 .كافة أحناء مجهورية مصر العربية

، واملكتبات، ومرافق املؤسسات التعليميةيف  ديثةاالتصاالت واخلدمات احللنفاذ إىل زايدة ا  -
 .والنائية ية الصحية يف املناطق الريفيةالرعا

وضع أسس عادلة وبال متييز بني مقدمي خدمات االتصاالت إلسهامهم يف صندوق اخلدمة  -
 الشاملة.

 :"تعريف "خدمات االتصاالت األساسية  2-2

جبمهورية مصر العربية  لكافة املواطنني وتلقي املكاملات احمللية والدوليةإمكانية إجراء خدمة  -
 .وخاصة املناطق النائية واحلدودية
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وبناء البنية األساسية  نرتنتشبكة اإلبسرعة كافية لضمان النفاذ إىل  خدمات نقل البياانت  -
 للمجتمع الرقمي.

 .جماانً  الطوارئغاثة و لإل االتصاالت خدمات -
 .العمالء خدمة -

 تعريف السعر االقتصادي للخدمة 2-3

مبقرتح من مقدم اخلدمة وابالستعانة ابلدراسات االقتصادية عن تكاليف هو سعر يتم حتديده اسرتشادًا 
حد مناذج التكلفة املعتمدة ومنها على سبيل املثال يساوي تكلفة تقدمي اخلدمة وفقا ألاخلدمة حبيث 

LRIC, LRAIC, FAC  جملس إدارة اجلهاز القومي لتنظيم على أن يعتمد هذا السعر من
 االتصاالت.

يف حالة صدور قرار من جملس الوزراء أبن يتم توفري خدمة من خدمات االتصاالت األساسية بسعر أقل 
 ومشغلي ينه يتم تعويض مقدماعتماده من قبل جملس إدارة اجلهاز، فإمت  من السعر االقتصادي الذي

 التصاالت بقيمة الفرق.خدمات ا

 معايري اختيار مناطق مشاريع اخلدمة الشاملة: 2-4

 يعتمد قرار اختيار املشاريع اليت سيتم متويلها بواسطة صندوق اخلدمة الشاملة على ما يلي:

 .مقدمي اخلدماتنطقة يف خطة تغطية املوجود عدم  -
)يتم حتديد معايري اجلدوى  للمناطق احملرومة من اخلدمةاجلدوى االقتصادية عدم وجود  -

 (.حدااالقتصادية وفقا لدراسة مستقلة تقوم هبا إدارة اخلدمة الشاملة لكل مشروع على 

يف التمويل  األولويةويقرتح املناطق ذات  ةيف قائم إدراجهامن اخلدمة و  احملرومةيقوم اجلهاز حبصر املناطق 
 :التالية لمعايريوفقا ل

 .والسيادية املشاريع القومية -
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 حمافظة(.او املنطقة )يف بلدة أو قرية، موقع تلك  -
واملستشفيات واملكاتب احلكومية ومراكز الشرطة  املؤسسات التعليميةوجود مؤسسات مثل  -

 ومكاتب الربيد.
 :آلية التنفيذ 2-5

حتقيق ضمان و  مع مراعاةاخلدمة الشاملة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، سياسة تنفيذ بيلتزم اجلهاز 
على أن يتم إبرام  .مجهورية مصر العربية يف املستخدمنيمعايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات جلميع 

 هذا الشأن على النحو الوارد بالئحة املشرتايت اخلاصة ابجلهاز. يفالتعاقدات 

 :الشاملة اخلدمة متويل عملية سري 2-5-1

يف اليت تعاين من نقص  طرقالاطق أو ناملالطلبات اخلاصة بتغطية  إدارة اخلدمة الشاملة ابستقبالتقوم 
وفقًا للمعايري  ةاملقدم اتتقوم إدارة اخلدمة الشاملة مبراجعة الطلبو ، األساسية خدمات االتصاالت

املوضوعة ووفقًا لرتاخيص الشركات الصادرة من اجلهاز، وبعد ذلك تقوم إدارة اخلدمة الشاملة إبصدار 
ق حمل الدراسة من صندوق اخلدمة الشاملة من أو الطر  اطقاملن تلكأبحقية تغطية  اصةالتوصيات اخل

 عدمه.

تقوم إدارة اخلدمة الشاملة من صندوق اخلدمة الشاملة ابجلهاز  تمويلاألحقية ابحلصول على الحال يف و 
خبدمات االتصاالت األساسية  تلك املناطق أو الطرقتغطية  لتكلفةإبعداد دراسة فنية ومالية تقديرية 

إبعداد مذكرة للعرض على جملس إدارة اجلهاز للموافقة على اخلدمة الشاملة إدارة وبعد ذلك تقوم 
طرح ب وبعد احلصول على موافقة جملس إدارة اجلهاز تقوم إدارة اخلدمة الشاملةالتكلفة التقديرية للمشروع 

قدمي وتشغيل خدمات التليفون احملمول لتقدمي عروضهم املرخص هلم بتعملية يدخلها كاًل من الشركات 
حمل الدراسة، وبعد ذلك تقوم إدارة اخلدمة الشاملة  تلك املناطق  أو الطرق الفنية واملالية اخلاصة بتغطية

من صندوق اخلدمة الشاملة للشركة اليت  تمويلحبيث يتم تقدمي البتقييم العروض املقدمة فنيًا وماليًا 
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إدارة اخلدمة الشاملة مبتابعة سري عملية التنفيذ ومراقبة عملية تشغيل ، وتقوم بعد ذلك يلمتو تطلب أقل 
 وتقدمي اخلدمة من طرف الشركة املنفذة. )الشكل التايل يوضح خمطط سري التنفيذ(.
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استقبال طلب أو مقرتح 
 لتغطية منطقة أو طريق معني

 

مراجعة الطلب الوارد وفقاً 

الموضوعة ووفقاً للمعايير 

 لتراخيص الشركات

هل يتعني تغطية املنطقة 
أو الطريق من صندوق 

 اخلدمة الشاملة؟ 

تتم مخاطبة المشغلين المرخص 

لهم لتغطية هذه المنطقة أو 

الطريق بخدمات االتصاالت 

 األساسية

يتم دراسة حالة المنطقة أو الطريق محل 

 تقييم مالي مبدئيالمناقشة ويتم عمل 

لتكاليف تغطية المنطقة أو الطريق بخدمات 

 االتصاالت األساسية
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             االلتزامات املفروضة على مشغلي ومقدمي خدمات االتصاالت: 2-6

 :االلتزامات العامة 2-6-1
 .رتاخيصاخلدمات وفقا ملا هو منصوص عليه يف ال بنشراصة اخلالتقيد اباللتزامات 

الدعوة لتقديم العروض الفنية والمالية من 

الشركات المرخص لهم لتغطية المنطقة أو 

 الطريق بخدمات االتصاالت األساسية

ً تقييم العروض ف  نيا

 رفض العرض المقدم مقبول فنياً؟

 ً  تقييم العروض ماليا

اختيار العرض األقل 

 تكلفة

متابعة تنفيذ المشروع 

 والرقابة على تشغيله
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عدم التمييز بني املستهلكني وفقا ألماكن تواجدهم، أو احلالة الصحية، أو العرق أو اللون أو  (1
 الدين.

 الطوارئ جماان.توفري خدمات اإلغاثة و  (2
لتحصيل الفواتري ابلدولة على أن تنص  األساسيةطبقا للقواعد إىل املستخدمني الفواتري تقدمي  (3

ووفقا للقواعد والسياسات اليت يصدرها اجلهاز يف هذا  االستخداممفصلة عن  على معلومات
 الشأن.

 ملعداهتم.الالزمة تقدمي خدمات الصيانة  (4
ي أحدوث يف حالة وتوفري خدمات الشبكة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان سالمة الشبكة   (5

 .لشبكةابسري العمل  خطري يؤثر علىاضطراب 
االشرتاك ورسوم ، والتعريفة ذات الصلة)إن وجدت(،  اخلدمة بفصلنشر املعلومات املتعلقة  (6

 .توصيل اخلدمة سومور 
 :(QoSجودة اخلدمة ) 2-6-2

كما هو   االتصاالت مبحددات جودة اخلدمة احملددة مسبقاً  ومقدمي خدمات جيب أن يلتزم مشغلي
أو القواعد واللوائح ذات الصلة ووفقا للمعايري منصوص عليه من قبل اجلهاز يف الرتاخيص الصادرة منه 

 الدولية املعتمدة يف هذا الشأن.
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 :الفصل الثالث: متويل اخلدمة الشاملة

  آلية التمويل 3-1

من إمجايل  ٪1بنسبة تصل إىل  مجهورية مصر العربيةشبكات االتصاالت يف  يساهم مشغلو
هذا املبلغ   أجل تنفيذ اخلدمة الشاملة. ويسدد اإليرادات املعدلة )على النحو احملدد يف الرتخيص( من

 كمسامهة يف صندوق اخلدمة الشاملة ابجلهاز.

يتم متويل حيث االتصاالت  تنظيم مبوجب قانون وذلك فائض ميزانية اجلهازوهذا ابإلضافة إىل 
برام شاملة من قبل صندوق اخلدمة الشاملة ابجلهاز حيث يقوم اجلهاز إبمشاريع التزامات اخلدمة ال

 تحقة للمشغلنييتم دفع املبالغ املسو . التعاقدات ذات الصلة طبقا لالئحة املشرتايت اخلاصة ابجلهاز
 حيددها اجلهاز.اليت  ومستوايت جودة اخلدمة اإلرشادية ددات واملعاملللمح وفقاً 
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 :اسرتاتيجية تنفيذ سياسات اخلدمة الشاملةالفصل الرابع: 

 :القواعد املنظمة للتعريفة 4-1

عن  ابخلدمة الشاملة تزيد( تعريفة خدمات االتصاالت يف املناطق ذات الصلة أالي أختتلف ) أالجيب 
 .املناطق اجملدية اقتصادايً 

 :احلرة لوائح املنافسة 4-2

يف السوق، لذا تعد  اطار من املنافسة احلرة يفخالل صندوق اخلدمة الشاملة  يتم متويل املشاريع من
طبيق آليات صندوق اخلدمة الشاملة، حيث أن وجود احتكار يف السوق يؤدى املنافسة عامال حامسا لت

 .اختالل يف كفاءة السوقاىل 

 ختصيص الطيف الرتددي اللتزامات اخلدمة الشاملة: 4-3

 لتطوير سياسة اخلدمة الشاملة، يعد أمرا حامساً الرتددي وتوفره طيف للستخدام اال تعظيم اجلهاز أن يدرك
لتوفري خدمات  -كلما أمكن ذلك   – امليكروويف تردداتلتقدمي االستعداد  يكون اجلهاز على أمتو 

 ة.الشامل اخلدمةتعزيز اجلدوى االقتصادية ملشاريع لالرتاسل لشبكات االتصاالت أبسعار خمفضة 

 إدارة برامج التزامات اخلدمة الشاملة: 4-4

واصدار توصيات بتحديد  عن حتديد مشاريع اخلدمة الشاملة، سئولةامل هي ابجلهاز إدارة اخلدمة الشاملة
وحساب  أولوية املشروعات، واملبالغ الواجب ختصيصها لكل مشروع من صندوق اخلدمة الشاملة،

املشغلني، وصرف املرتبطة هبذه املشاريع، وإصدار واثئق العطاءات، واختيار  تمويلتكاليف ومتطلبات ال
رصد ومتابعة تنفيذ املشاريع  أيضاً الشاملة تشمل مسؤوليات إدارة اخلدمة كما األموال للشركات املعنية.  

 وإعداد التقارير ذات الصلة.
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، تشمل هذه التقارير جملس إدارة اجلهاز علىسنوية للعرض  ربع تقوم إدارة اخلدمة الشاملة إبعداد تقارير
مشروعات ومراحل التنفيذ اخلاصة بتلك املشروعات ونسبة اإلجناز وامليزانية اخلاصة بتلك ما مت إجنازه من 

 املشروعات وطرق السداد املستخدمة.

نه سيتم حتديث سياسات اخلدمة الشاملة بصورة دورية وفقا لالجتاهات العاملية أخذ يف االعتبار مع األ
 .اجلديدة يف جمال االتصاالت وقواعد اخلدمة الشاملة
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 يع القومية اليت تقوم هبا الدولة، ومن ضمن هذه املشاريع:املشار الفصل اخلامس: 

 :املشروع القومي للطرق 5-1

 على تعمل جديدة أخرى طرق إنشاء إىل إضافة احلالية، الطرق كفاءة  ورفع حتسني إىل املشروع يهدف
 وبناء احملافظات، بني والربط التحتية البنية وحتسني لالستثمار جديدة آفاق وفتح النقل حركة تسيري

 املوجودة الطرق شبكة إمجايل من %20.4 متثل كيلومرت  4800 لتنمية جديدة عمرانية جمتمعات
أن تكون خدمات االتصاالت األساسية متاحة يف هذه الطرق، وتكون  مر الذي يستلزم األ، حالياً 

 .مبا يعود ابلنفع علي االقتصاد القومي واملواطن املصري اخلدمة الشاملة مسؤولة عن متويل هذا املشروع

 مشروع املليون ونصف فدان: 5-2

لالستثمار يف االموال  سجذب رؤو الرقعة الزراعية  مبا يتيح يف ع توسالإىل الطموح يهدف هذا املشروع 
آثره ينعكس  هو مايؤدي بدوره اىل زايدة يف حجم الناتج القومي للبالد و سالذي و  هذا القطاع احليوي

يف املستقبل  مجهورية مصر العربيةىل توسيع رقعة األراضي الزراعية يف إيؤدي و ابلضرورة على دخل الفرد 
يهدف املشروع إىل تقليل الفجوة الغذائية وزايدة املساحة املأهولة ابلسكان من كما ،   %20 بنسبة

ن توافر خدمات االتصاالت يف هذه املناطق خالل إنشاء املدن واجملتمعات العمرانية اجلديدة، وابلتايل فإ
صندوق اخلدمة الشاملة بتمويل تغطية  قومإلجناح هذا املشروع حيث ي اجلاذبة واملهمةهو أحد العوامل 

 هذه املناطق خبدمات احملمول.

 لالتصاالت واملعلومات: شاريع اخلطة القوميةم 5-3
 واملكتبات العامة: املؤسسات التعليمية 5-3-1

خدمات االتصاالت امة احلصول على خصومات على مجيع واملكتبات الع التعليميةؤسسات مميكن لل
املعلومات على النحو و لالتصاالت  اإلنرتنت على أساس اخلطة القومية إىل خدمات النفاذو  املتاحة

 50 تبلغ امليزانية السنوية هلذا املشروعاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، و  املنصوص عليه من قبل وزارة
 .مؤسسات التعليميةاخلدمة الشاملة لل تمويلمليون جنيه مصري ل
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 مراكز الرعاية الصحية: متويل 5-3-2

 مستحقاً ريفية، ال اطقناملقع يف يدمات الرعاية الصحية، معتمد من قبل وزارة الصحة، و خل مقدمأي يعد 
املعلومات على و لالتصاالت  قوميةاخلدمة الشاملة وسوف يستند هذا على اخلطة ال متويلللحصول على 

 .النحو املنصوص عليه من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة: 5-3-3

من أهم   فإن يف مجهورية مصر العربية ، ذوي االحتياجات اخلاصةمن عدد كبري من املواطنني نظراً لوجود 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمسامهة يف دمج سياسة اخلدمة الشاملة السعي إىل أهداف 

 هؤالء املواطنني ومشاركاهتم الكاملة يف اجملتمع واستفادة اجملتمع من قدراهتم.

تتنوع اإلعاقات املختلفة ما بني عدم القدرة على احلركة واإلعاقة البصرية والسمعية إىل اإلعاقة الذهنية. 
املستخدمني يف جلميع ق حي الوارد ذكره سلفا فإنهتعريف اخلدمة الشاملة، على النحو  وابلنظر إيل

الستفادة من خدمات االتصاالت األساسية بغض النظر عن أوجه القصور أو امجهورية مصر العربية 
 االختالل أو أي نوع من أنواع اإلعاقة.

 البنية األساسية للمجتمع الرقمي والبنية الرقمية: 5-3-4

قوية لالتصاالت ذات سرعات وقدرات فائقة، متاثل ما هو موجود لدى البلدان  أساسيةاء بنية يعد بن
مبكراً احلاجة املاسة إىل مجهورية مصر العربية األكثر تطوراً، أمراً يف غاية األمهية ألى دولة. ولقد أدركت 

وهو ما يسهم بدوره يف بناء  متقدمة من شبكات اجليل القادم تربطها داخليًا ودولياً، أساسيةوجود بنية 
جمتمع رقمي، حيصل مجيع أفراده على فرص متساوية للنفاذ إىل اخلدمات املعلوماتية فضاًل عن زايدة 

 .اإلنتاجية وتقليل تكلفة خدمات اهلاتف واإلنرتنت فائق السرعة

 املناطق التكنولوجية: 5-3-5
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 على تعمل  داعمة بيئة لتوفري اجلمهورية، أحناء خمتلف يف تكنولوجية مناطق إقامة على الدولة حترص
مجهورية  مسعة تعزيز جانب إىل  احمللي، املستوى على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا صناعة تطوير

 وتعزز واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف  املستوى عاملية خدمات مقدم ابعتبارهامصر العربية 
 يف احمللي، املستوى على واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتصلة اجملاالت منو التكنولوجية املناطق
 املوارد على احلصول املزااي هذه وتشمل األعضاء؛ واملنظمات للشركات مزااي عدة فيه توفر الذي الوقت

 عالية والالسلكية السلكية االتصاالت شبكة ووصالت املنقطعة غري الطاقة إمدادات مثل املشرتكة،
 واملرافق ابلتجزئة البيع ومنافذ السيارات انتظار وأماكن املؤمترات ومرافق اإلدارة ومكاتب واألمن السرعة
 املناطق هذه تعزز املستضيفة، للشركات العامة التكاليف من احلد إىل وابإلضافة، الرايضية و الرتفيهية

 احلضاانت ملراكز مثالية بيئة توفر كما  األكادميية، واألوساط الصناعة بني الروابط التكنولوجية
 .التكنولوجية

 مشروع االنرتنت فائق السرعة: 5-3-6

 وتقرتح الرقمي، اجملتمع تطوير ودعم مصر يف السرعة فائق اإلنرتنت انتشار زايدة إىل شروعامل هدفي
 هتدف كما.  مصر يف السرعة فائق اإلنرتنت خدمات احتياجات لتلبية خمتلفة اسرتاتيجية توجيهات اخلطة
 فرص من املزيد وخلق الرقمية، االتصاالت جمال يف رائدة مكانة يفالعربية  مصرمجهورية  وضع إىل اخلطة

 وابلتايل احلكومية، القطاعات خمتلف يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام وتشجيع العمل،
 اجلهاز أعلن وقد. والريفية احلضرية اجملتمعات بني الرقمية الفجوة وتقليص للمواطنني، احلياة نوعية حتسني
 ،2014 عام السرعة الفائق ابإلنرتنت خاص جترييب ملشروع مناقصة عن االتصاالت لتنظيم القومي

 لثماين اتبعة مؤسسة 1600 حوايل إىل السرعة الفائق اإلنرتنت خدمات تقدمي إىل املشروع ويهدف
 والعدل، العلمي، والبحث والشباب، والصحة، والتعليم، الرتبية وزارة بينها من حكومية وهيئات وزارات

 املركزي للجهاز املركزية واإلدارة العامة، النيابة إىل ابإلضافة هذا، املدين والطريان العاملة، والقوى والزراعة،
 السرعة فائق اتصال توفري املشروع نطاق ويتضمن. املعلومات تكنولوجيا ومعهد واإلحصاء، العامة للتعبئة

 . جغرافية مناطق مخس يف تتجمع اليت املصرية احملافظات مجيع وتغطية ابإلنرتنت


