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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي
تقــدم
ســريعا ،فــإن مســتقبل أي بلــد يعتمــد علــى
فــي ضــوء تطــور العصــر الرقمــي
ً
ّ
التقنيــات الرقميــة وتطــور االقتصــاد الرقمــي ،وذلــك مــع تغ ّيــر العالــم فــي عــام ،2020
حيــث ســلطت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد الضــوء علــى األســاليب الرقميــة للعيــش
والعمــل والمعامــات.
التوجهــات وإعــداد الكويــت لحقبــة مــا بعــد جائحــة
وللحصــول علــى رؤى حــول هــذه
ّ
ً
بحثــا
فيــروس كورونــا المســتجد ،أجــرت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ً
ـتفيضا يشــمل العديــد مــن المجــاالت ،كالبنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
مسـ
والمنظومــة ذات الصلــة ،فض ـ ً
ا عــن اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن طــرف
األســر واألفــراد والشــركات ومؤسســات القطــاع العــام .ويشــمل هــذا التقريــر ســوق
ومنظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت ،و ُي ّ
ركــز علــى حجــم الســوق ونموه
والتشــريعات واالبتــكارات والمهــارات .وتســتفيد هــذه الدراســة مــن نتائــج اســتطالع آراء
المســؤولين التنفيذييــن الــذي ُأجــري علــى مســتوى ص ّنــاع القــرارات المتعلقــة باالتصــاالت
وســجلت الــردود علــى االســتطالع بمقيــاس مــن  1إلــى
وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــتُ .
( 7حيــث ّ
يمثــل الرقــم  7أفضــل درجــة) ،واســ ُتخدمت الدرجــات المتوســطة كمؤشــرات.
وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم النتائــج :
نمــوا
حجــم الســوق وجاهزيتــه  :شــهد اإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ً
ّ
مركــب .%4.1
ـو ســنوي
مطـ ً
ـدل نمـ ّ
ـردا فــي الفتــرة مــن عــام  2016إلــى عــام  ،2019بمعـ ّ
فــي عــام  ،2020تراجــع اإلنفــاق بنســبة  %8.8ليصــل إلــى  4.7مليــار دوالر كنتيجــة لجائحــة
ً
ووفقــا لتوقعــات مؤسســة البيانــات الدوليــة،
فيــروس كورونــا المســتجد بصــورة أساســية.
ســجلت مســاهمة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي االقتصــاد نســبة  %3.7فــي
عــام  ،2020بينمــا ســجل القطــاع إســهام فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي
ّ
والتحــول
ويشــكل كل مــن اإلقبــال المتزايــد علــى البرمجيــات والخدمــات،
بنســبة .%8.1
ّ
توجهــات
والتحــول مــن المكالمــات الصوتيــة إلــى البيانــات
إلــى نمــاذج النشــر الســحابية،
ّ
ّ
ّ
توضــح جاهزيــة وتطــور قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت.
رئيســية
االقتصــاد الرقمــي  :تتمتــع بيئــة األعمــال فــي الكويــت بجاهزيــة عاليــة فيمــا يتعلــق
(ســجل
التحــول الرقمــي فــي غايــة األهميــة للشــركات
باســتخدام التقنيــات ،و ُيعــد
ّ
ّ
ـريعا فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا
درجــة  .)6.3واع ُتمــدت نمــاذج األعمــال الرقميــة سـ ً
المســتجد (الدرجــة )5.7 :والتجــارة اإللكترونيــة (الدرجــة )5.6 :واقتصاد العمــل الحر (الدرجة:
ّ
وتمثــل االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات أحــد
 )5.3و ُتعــد منتشــرة بصــورة جيــدة فــي الدولــة.
WWW.CITRA.GOV.KW
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الملخص التنفيذي
الممكنــات الرئيســية للوصــول إلــى الخدمــات األساســية لفئــة واســعة مــن الســكان ،ممــا
ُ
يحســن جــودة الخدمــات فــي قطاعــات مثــل القطــاع الحكومــي (الدرجــة )5.5 :والوصــول
ّ
إلــى الخدمــات فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والتمويــل (الدرجــة.)5.7 :
التحول الرقمــي الوطني (الدرجــة ،)6.1 :ولكن ال
التشــريعات  :يتضــح تركيــز دولــة الكويــت على
ّ
يــزال هنــاك حاجــه العــداد خطــة وطنيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات (الدرجــة )5.3 :وحاجة
لترويــج اهميــة القطــاع (الدرجــةُ )5.4 :يمكــن وصــف اإلطــار القانونــي للتقنيــات الناشــئة ،مثل:
ـد مــا" (الدرجــة)5.0:
التجــارة الرقميــة والــذكاء االصطناعــي ،بأنــه "مالئــم إلــى حـ ٍ
االبتــكار  :إقبــال متوســط علــى مخاطــر ريــادة األعمــال بيــن النــاس فــي الكويــت (الدرجــة:
 .)5.0يســهل بــدء تأســيس شــركة رقميــة فــي الكويــت بصــورة مالئمــة (الدرجــة)5.2 :
وتوجــد إمكانــات نمــو جيــدة للشــركات االبتكاريــة (الدرجــة .)5.1 :ومــع ذلــكُ ،يمكن تحســين
وخصوصــا علــى صعيــد حمايــة الملكيــة الفكريــة (الدرجــة )5.0 :وكفــاءة
البيئــة القانونيــة
ً
النظــام العدلــي فــي تســوية المنازعــات (الدرجــة.)5.1 :
المهــارات ُ :تعتبــر المهــارات الرقميــة بيــن الجمهــور العــام (الدرجــة )5.1 :ومهــارات االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات بيــن الخريجيــن مــن الطــاب (الدرجــة )5.1 :جيــدة .وشــهد التركيــز
علــى التدريــب وتطويــر الموظفيــن ضمــن الشــركات تحسـ ًنا خــال الخمــس ســنوات الماضية،
ولكــن ُيمكــن تحســينه أكثــر (الدرجــة.)5.0 :
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ّ
المتبعة
نظرة عامة على المشروع والمنهجية
المعلومات العامة والهدف
يتطــور العصــر الرقمــي بســرعة حيــث تســتخدم التقنيــات الرقميــة فــي المنــازل وأماكــن
العمــل بمعــدل لــم يســبق لــه مثيــل ،عــاوة علــى ذلــك ،وجهــت جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد تركيــز االهتمــام إلــى األســاليب الرقميــة للعيــش والعمــل والمعامــات .وأصبحــت
المحــددة للنجــاح فــي هــذا العصــر
التقنيــات أحــد العوامــل الحاســمة والواضحــة
ّ
الجديــد ،وال ســيما أنهــا ســاعدت األفــراد والمؤسســات علــى التك ّيــف واالســتجابة للظــروف
ً
ووفقــا لمؤسســة البيانــات الدوليــة وهــي إحــدى شــركات األبحــاث
الطارئــة بســرعة.
توصــل االقتصــاد العالمــي إلــى الســيادة الرقميــة فــي الوقــت
الســوقية العالميــة ،فقــد
ّ
الحاضــر؛ إذ شـ ّ
المحولــة رقم ًيــا أكثــر مــن
تقدمهــا الشــركات
ـكلت المنتجــات والخدمــات التــي
ّ
ّ
نصــف إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي الــذي يبلــغ  82تريليــون دوالر فــي عــام .2020
ـدم التقنيــة الرقميــة وتطويــر االقتصــاد
وفــي وقتنــا الحاضــر ،يرتبــط مســتقبل أي بلــد بتقـ ّ
الرقمــي ،وتلــك الــدول التــي اســتثمرت فــي تأســيس االقتصــاد المســتند إلــى المعرفــة والبنية
التحتيــة الرقميــة امتلكــت القــدرة علــى االســتجابة بصــورة أســرع ألزمــة فيــروس كورونــا
المســتجد فــي عــام  ،2020حيــث كانــت التشــريعات األساســية للعمــل والدراســة عــن
بعــد ُمط ّبقــة بالفعــل .واصبــح ال بــد لهــذه الحكومــات أن تجمــع الــرؤى المتعلقــة بتطــور
التحــول الرقمــي
التقنيــات الرقميــة وتحديــد الطريقــة التــي ُيمكــن مــن خاللهــا تحقيــق
ّ
وتحســين معيشــة المواطنيــن والمقيميــن فــي إطــار اســتعدادها لحقبــة مــا بعــد أزمــة
فيــروس كورونــا المســتجد.
وتجــري الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وهــي الجهــة الحكوميــة المســؤولة
ً
بحوثــا دوريــة لتقييــم
عــن تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت،
تطــور التقنيــات فــي البــاد .والســتكمال الجهــود البحثيــة المبذولــة فــي عــام  ،2019أجــرت
مفصلــة عــن المشــهد العــام لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
الهيئــة دراســة بحثيــة
ّ
بالكويــت فــي عــام  .2020وكان لهــذه الدراســة ثالثــة أهــداف رئيســية ،وهــي :
التأســيس  :تقييــم حالــة ومســتوى تطــور البنيــة التحتيــة الرقميــة للكويــت من خــال تقييم
ومقدمــي خدمــات اإلنترنــت.
مشــغلي االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة
ّ
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المعلومات األساسية واألهداف
الدعــم  :تقييــم منظومــة التقنيــات فــي الكويــت مــن حيــث الرؤيــة الوطنيــة والتشــريعات
المحليــة واالبتــكارات والمهــارات.
والتوجهــات فــي اســتخدام التقنيــات بيــن األســر واألفــراد
ـدم
االســتخدام  :فهــم مــدى التقـ ّ
ّ
والشــركات والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة.
وتتوافــق هــذه الدراســة البحثيــة مــع األهــداف االســتراتيجية لخطــة التنميــة الوطنيــة لرؤيــة
المحــددة
دولــة الكويــت لعــام «( 2035كويــت جديــدة») .وتناولــت الدراســة األهــداف
ّ
للرؤيــة ،مثــل :زيــادة اإلنتاجيــة المحليــة ،وتطويــر القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة،
وتحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن ،وإشــراك القطــاع الخــاص فــي النشــاط االقتصــادي
الوطنــي ،وتحديــد الخطــوط العريضــة للسياســات الداعمــة للنمــو.
ـدم الذي أحــرزه قطــاع االتصاالت
وعــاوة علــى ذلــك ،أجــرت هــذه الدراســة
قياســا لمــدى التقـ ّ
ً
وتقنيــة المعلومــات باســتخدام المؤشــرات المعتــرف بهــا دول ًيــا والتــي طورتهــا وكاالت
عالميــة ،مثــل االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،وســاعدت هــذه المؤشــرات الهيئــة العامــة
ـدم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي تقييــم مســتوى تقـ ّ
فــي الكويــت ومقارنتــه بالــدول األخــرى ،وتحديــد المجــاالت التــي تتطلــب التحســين،
واالحتفــاء باإلنجــازات المحليــة.
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إطار عمل الدراسة البحثية والتغطية
تناولــت هــذه الدراســة البحثيــة ثالثــة جوانــب رئيســية وهــي :البنيــة التحتيــة ،والمنظومــة،
واالســتخدام .وشــملت ســبعة اســتطالعات هــذه الجوانــب ،حيــث س ُتنشــر النتائــج ضمــن أربعــة
تقاريــر ،ويوضــح الشــكل أدنــاه إطــار عمــل الدراســة البحثيــة ونطاقهــا.
إطار عمل الدراسة البحثية والتغطية

االتصاالت وتقنية
المعلومات
في الكويت

التقرير األول :
البنية التحتية
لالتصاالت وتقنية
المعلومات ،
استخدامها والنفاذ
من قبل األسر واألفراد

التقرير الثاني :

التقرير الثالث :

التقرير الرابع :

نفاذ االتصاالت وتقنية
المعلومات والتجارة
الرقمية بين الشركات

سوق ومنظومة
االتصاالت وتقنية
المعلومات

التحول الرقمي
القطاع الجكومي
وقطاع التعليم

االستبيان األول :
البنية التحتية والنفاذ

االستبيان الرابع :

( مشغلي االتصاالت الثابتة
والمتنقلة ومقدمي خدمات
األنترنت )

الشركات

االستبيان الخامس :
سوق االتصاالت وتقنية
المعلومات
( متخصصو االتصاالت وتقنية
المعلومات )

االستبيان السادس :
القطاع الحكومي

االستبيان السابع :
قطاع التعليم

االستبيان الثاني :

األسر

االستبيان الثالث :

األفراد

البنية التحتية

االستخدام والنفاذ

المنظومة

المصدر  :مؤسسة البيانات الدولية  ،عام 2020
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ّ
المتبعة
المنهجية
نستعرض فيما يلي منهجية الدراسة ،والتي تشمل ك ًلا من البحوث األولية والثانوية.
التعريــف ّ :
تمثلــت الخطــوة األولــى فــي تعريــف مؤشــرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
الالزمــة إلجــراء التقييمــات ،وهــي تعنــي البيانــات الالزمــة إلعــداد هــذه المؤشــرات التــي يجــب
تحديدهــا .وجــرى ذلــك مــن خــال مراجعــة المؤشــرات الحاليــة وأفضــل الممارســات التــي
أوصــت بهــا المنظمــات العالميــة ،مثــل :االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،والمنتــدى االقتصــادي
العالمــي ،واألمــم المتحــدة ،ومكتــب اإلحصــاء األورو ّبــي يوروســتات ،وشــملت هــذه الخطــوة
مفصلــة بالمؤشــرات.
وضــع قائمــة
ّ
جمــع البيانــات  :تجلــت الخطــوة التاليــة فــي جمــع البيانــات الالزمــة عبــر االســتطالعات
المفصلــة فــي هــذه الخطــوة.
والمقابــات ،وقــد صيغــت االســتبيانات
ّ
المجمعــة إلــى جــداول تقريريــة وجداول مؤشــرات؛ وأجرينا
التحليــات  :تــم تحويــل البيانــات
ّ
المســتقاة مــن دراســات ســابقة للتعـ ّـرف علــى
كذلــك تحلي ـ ًلا للبيانــات مقابــل المعلومــات ُ
التوجهــات والــرؤى .
ّ
العرض ُ :ق ّدمت النتائج في شكل تقارير ُتوزع داخل ًيا وخارج ًيا.
وتوجهاتهــا
يشــرح هــذا التقريــر بالتفصيــل اإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ّ
فــي الكويــت ويتنــاول مختلــف نواحــي المنظومــة بالتحليــل ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال
التشــريعات واالبتــكارات والمهــارات ،وتأتــي النتائــج مــن اســتطالع آراء المســؤولين التنفيذييــن
الــذي ُأجــري علــى مســتوى ص ّنــاع القــرارات المتعلقــة باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي
الكويــت .اعتمــدت أســئلة االســتطالع علــى الجــزء الخــاص بالمنتــدى االقتصــادي العالمــي
واســتطالع آراء المســؤولين التنفيذييــن مــن تقريــر التنافســية العالمــي.
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استطالع سوق االتصاالت وتقنية المعلومات
تــم جمــع البيانــات مــن أجــل اســتطالع ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات باســتخدام الطرق
التالية :
المقابــات الشــخصية ّ :
مثلــت المقابــات الشــخصية الطريقــة الرئيســية لجمــع البيانــات
الالزمــة ،حيــث ربــط االتصــال بالشــركات المختــارة أو ًلا عبــر الهاتــف مــن أجــل ترتيــب المواعيد مع
المشــاركين المســتهدفين .ومــا أن تــم تحديــد موعــد االجتماعــات ،حيــث توجــه المتخصصون
فــي إجــراء المقابــات مــن ذوي الخبــرات والتدريــب إلــى المؤسســات المعنيــة بغــرض إجــراء
المقابــات الشــخصية.
االســتطالعات عبــر اإلنترنــت ّ :
فضــل بعــض المشــاركين فــي االســتطالع اســتكماله عبــر
وزود هــؤالء بروابــط مكنتهــم مــن اإلجابــة عــن
اإلنترنــت بــد ًلا مــن المقابــات الشــخصيةِّ .
األســئلة بأنفســهم ،وأجريــت معهــم اتصــاالت متابعــة مــن أجــل ضمــان تعبئــة االســتطالعات
اإللكترونيــة بدقــة.
اســتطالع ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــو اســتطالع آلراء المســؤولين التنفيذييــن،
ُأجــري مــن خاللــه تصنيــف مؤشــرات وســمات متنوعــة علــى مقيــاس مــن  7درجــات حيــث
ّ
يمثــل الرقــم  1أقــل تصنيــف والرقــم  7أعلــى تصنيــف .واســتخدمنا درجــات المتوســط

النســبي مــن  7إلجــراء التحليــات.
شــمل االســتطالع ص ّنــاع القــرارات المتعلقــة باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن جهــات
القطاعيــن العــام والخــاص علــى مســتوى جميــع القطاعــات فــي الكويــت .كمــا لــم يشــمل
االســتطالع إ ّلا الشــركات المتوســطة والكبيــرة الحجــم التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن 50
ً
موظفــا.
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توزيع عينة استطالع سوق االتصاالت وتقنية المعلومات

ّ
يوضــح الشــكل
شــمل االســتطالع  77مــن المؤسســات المتوســطة والكبيــرة الحجــم ،حيــث
أدنــاه توزيــع العينــة.

توزيع عينة استطالع سوق االتصاالت وتقنية المعلومات على حسب حجم الشركة والقطاع
إجمالي عينة االستطالع ( ) 77

%39
 99 - 50موظفًا
 499 - 100موظفًا

%44

%17

 500موظفًا أو أكثر

حسب حجم الشركة

%83

الخاص

%17

العام

حسب القطاع

المصدر :استطالع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لسوق االتصاالت وتقنية
المعلومات ،لعام 2020

22

WWW.CITRA.GOV.KW

توزيع عينة استطالع سوق االتصاالت وتقنية المعلومات حسب االختصاص
إجمالي عينة االستطالع ( ) 77

%4

%8

الزراعة والصيد

خدمات اإلسكان والغذاء

%8

%4

النفط والغاز

تقنية المعلومات واالتصاالت

%13

%9

الصناعة

المصارف والتمويل والتامين

%18

%12

البناء

الخدمات المهنية  /خدمات األعمال

%10

%12

البيع بالتجزئة وبالجملة

الصحة وأنشطة العمل االجتماعي

%5

%3

النقل

أخري

المصدر :استطالع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لسوق االتصاالت وتقنية
المعلومات ،لعام 2020
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المشهد العام لالتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت
سوق ومنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات
يعتمــد نمــو االقتصــاد الرقمــي علــى قــوة المنظومــة التــي تدعمــه ،ويجــدر بص ّنــاع السياســات
والجهــات التشــريعية فهــم مــدى مالئمــة المنظومــة للنمــو الســريع الســتخدام التقنيــات
الرقميــة بيــن األفــراد واألســر والشــركات ومؤسســات القطــاع العــام فــي ضــوء ذلــك النمــو
الســريع .ويعتمــد تطــور االقتصــاد الرقمــي طويــل األجــل علــى النمــو فــي نمــاذج األعمــال
الرقميــة وتحويــل الشــركات القائمــة إلــى شــركات رقميــة وتأســيس شــركات رقميــة جديــدة.
وعلــى صعيــد تحقيــق ذلــك ،يجــب أن تدعــم المنظومــة ريــادة األعمــال الرقميــة مــن خــال
السياســات والتشــريعات وتنميــة المهــارات.
ويجــري هــذا التقريــر تحلي ـ ًلا لســوق ومنظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت،
و ُي ّ
والتوجهــات ،واالقتصــاد الرقمــي،
ركــز علــى خمســة جوانــب رئيســية ،وهــي :الحجــم
ّ
محــددة فــي كل جانــب
والتشــريعات ،واالبتــكار والمهــارات .ويشــمل التقريــر ثالثــة مجــاالت
ّ
ّ
موضــح فــي الشــكل أدنــاه.
مــن الجوانــب الخمســة ،كمــا هــو
إطار العمل المفاهيمي والتغطية

الحجم والتوجيهات

●●اإلنفاق علي االتصاالت وتقنية المعلومات
●●المساهمة في االقتصاد
●●المقومات والمعلومات

المهارات

سوق ومنظومة

●●انتشار المبادرات الرقمية
●●جودة طالب االتصاالت وتقنية
المعلومات
●●التدريب والتطوير

االتصاالت و تقنية
المعلومات

االبتكار

●●سهولة ممارسة األعمال
●●ريادة األعمال
●●حماية الملكية الفكرية

االقتصاد الرقمي

●●الخدمات والشركات الرقمية
●●المحتوي الرقمي
●●اعتماد التقنية الناشئة

التشريعات

●●رؤية الحكومة
●●سياسة وقوانين االتصاالت وتقنية المعلومات
●●التوعية بالتشريعات

المصدر  :مؤسسة البيانات الدولية ،عام 2021
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والتوجهات
الحجم
ّ

بلــغ إنفــاق األفــراد والشــركات ومؤسســات القطــاع العــام علــى االتصــاالت وتقنيــة
ً
وفقــا لتحليــات مؤسســة
المعلومــات  4.7مليــار دوالر فــي الكويــت فــي عــام ،2020
نمــوا
البيانــات الدوليــة .وشــهد اإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الدولــة
ً
ـردا ،مــن  4.6مليــار دوالر فــي عــام  2016ليصــل إلــى  5.2مليــار دوالر فــي عــام ،2019
مطـ ً
ً
بالغــا،
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ  .%4.1وكان لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد أثـ ًرا
ممــا أدى إلــى تراجــع اإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بنســبة  %8.8فــي عــام
ـدل نمو
 2020مقارنــة بالعــام الســابق .وبــدء الســوق طريقــه للتعافــي و ُيتوقــع أن ينمــو بمعـ ّ
ســنوي مركــب يبلــغ  %1.8خــال األربــع ســنوات القادمــة ليصــل إلــى مســتويات اإلنفــاق
ـجلة فيمــا قبــل جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد فــي عــام .2025
المسـ ّ
ُ

اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت  -الماضي والحاضر والمستقبل
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النمو مقارنة بالعام السابق بالنسبة لإلنفاق على اإلتصاالت وتقنية المعلومات
اإلنفاق على االإتصاالت وتقنية المعلومات ( بالمليار دوالر أمريكي )
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مساهمة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في الناتج المحلي اإلجمالي  -مقارنة النمو في الكويت مع دول أخرى

% 8.2
% 7.3

اإلنفاق على االتصاالت
وتقنية المعلومات كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي

% 3.5

% 6.7
% 6.0

% 5.0 % 5.0
% 4.4 % 4.4% 4.5
% 4.2

% 3.7
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اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020

المصدر :بيانات االتصاالت وتقنية المعلومات  -التقرير الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية ،فبراير عام  .2021بيانات الناتج المحلي اإلجمالي
بناء على بيانات البنك الدولي لعام  2019وتوقعات النمو لعام  2020لصندوق النقد الدولي .و ُتحسب مساهمة القطاع على
 التوقعاتً
شكل اإلنفاق اإلجمالي على االتصاالت وتقنية المعلومات في الدولة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

يتضــح ارتفــاع مســتوى جاهزيــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الكويتــي خــال
ّ
ويشــكل كل مــن اإلقبــال المتزايــد علــى البرمجيــات والخدمــات،
الخمــس ســنوات .
ّ
توضــح
توجهــات رئيســية
والتحــول إلــى نمــاذج النشــر الســحابية ،والتركيــز علــى البيانــات
ّ
ّ
تطــور قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت.
زاد اإلنفــاق علــى الخدمــات (خدمــات االتصــاالت وخدمــات تقنيــة المعلومــات وخدمــات
األعمــال) والبرمجيــات فــي الكويــت خــال الخمــس ســنوات الماضيــة ليســتحوذ علــى حصــة
أكبــر بكثيــر ( الشــكل  .)7وتراجعــت فئــة األجهــزة بنســبة  ،%10ويرجــع ذلــك بصورة أساســية
إلــى تزايــد مســتوى جاهزيــة الدولــة فــي اســتخدام األجهــزة (الهواتــف الذكيــة وأجهــزة
الكمبيوتــر الشــخصية واألجهــزة اللوحيــة) .وقــد بلــغ معــدل انتشــار الهواتــف الذكيــة بيــن
األفــراد فــي الكويــت  %97فــي الوقــت الحاضــر ،بينمــا ســجل معــدل انتشــار أجهــزة
الكمبيوتــر الشــخصية واألجهــزة اللوحيــة بيــن األســر  .%88ونظــ ًرا لزيــادة معــدل االنتشــار
بيــن األســر واألفــراد خــال العقــد الماضــي ،فقــد تباطــئ اإلنفــاق تدريج ًيــا عليهــا.
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دا

الكويت
2015

% 5.8
% 5.5

يشـ ّ
التوجهــات الرئيســية األخــرى .ويبلــغ تراجــع اإلنفاق
ـكل نمــو نمــاذج النشــر الســحابية أحــد
ّ
علــى البنيــة التحتيــة ،شــاملة الخــوادم والتخزيــن وأجهــزة الشــبكات ،نســبة  %2.4خــال
الخمــس ســنوات الماضيــة فــي الكويــت .ومــن ناحيــة أخــرى ،شــهد اإلنفــاق علــى البنيــة
التحتيــة كخدمــة زيــادة هائلــة مــن  2مليــون دوالر فــي عــام  2015ليصــل إلــى  12مليــون
التحــول،
دوالر فــي عــام  ،2020بمعــدل نمــو ســنوي مركــب  .%43و ُيتوقــع اســتمرار هــذا
ّ
حيــث تشــير التوقعــات إلــى زيــادة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة كخدمــة فــي الكويــت بثالثــة
أضعــاف خــال األربعــة أعــوام القادمــة ليصــل إلــى  36مليــون دوالر فــي عــام .2024
ـول مــن الصــوت
توضــح البيانــات التغيــر فــي ســلوك االنفــاق علــى الخدمــات مــن خــال التحـ ّ
إلــى البيانــاتّ .
مثــل اإلنفــاق علــى خدمــات االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة أكبــر مكونــات
ـول ذلــك
اإلنفــاق علــى خدمــات االتصــاالت فــي عــام  ،2015بحصــة بلغــت  .%60و ُيتوقــع تحـ ّ
خــال عــام  ،2024حيــث تســتحوذ خدمــات االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة علــى حصــة %52
ً
توجهــات
وفقــا لتوقعــات مؤسســة البيانــات الدوليــة .ويتماشــى ذلــك مــع
فــي ذلــك العــام،
ّ
اســتخدام المنصــة الرقميــة بيــن األســر فــي الكويــت ،حيــث تســتخدم نســبة  %99من األســر
منصــات االتصــاالت فــي الوقــت الحاضــر ،بينمــا تســتخدم نســبة  %60منصــات مؤتمــرات
تحديــدا.
الفيديــو
ً
اإلنفاق على خدمات االتصاالت حسب النوع

اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات
علي حسب التقنية

%5

%4

%6
البيانات (االتصاالت
الثابتة والمتنقلة)

البرمجيات

الخدمات

% 78

% 70

األجهزة
% 27

2015

معدل نمو
سنوي مركب

%10

2020

%5

%5

% 45

% 52

% 77

الصوت (االتصاالت
الثابتة والمتنقلة)
% 17

% 40

معدل نمو
سنوي مركب

معدل نمو
سنوي مركب

معدل نمو
سنوي مركب

%2

% 60

معدل نمو
سنوي مركب

%1

% 55

معدل نمو
سنوي مركب

%2

% 48

% 17
2024

2015

2020

2024
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مقومات سوق االتصاالت وتقنية المعلومات والعقبات التي تواجهه

ّ
تمثــل العديــد مــن العوامــل مقومــات أو عقبــات لنمــو ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
توجهاتــه ،ويتمثــل أبرزهــا فيمــا يلــي :
فــي الكويــت وتؤثــر علــى ّ
ـول فــي ســلوك المســتهلك أحــد أبــرز عوامــل النمــو فــي
المســتهلكون الرقميــون ُ :يعــد التحـ ّ
ّ
ويشــكل جيــل األلفيــة وجيــل مــا بعــد األلفيــة غالبيــة
ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
المســتهلكين فــي الوقــت الحاضــر ،حيــث نشــأ كال الجيليــن فــي عصــر اإلنترنــت وأجهــزة
الحاســوب ووســائل التواصــل االجتماعــي والهواتــف الذكيــة .وخــال العقــد الماضــي ،ســاد
الوصــول إلــى اإلنترنــت واســتخدام الهواتــف الذكيــة فــي الكويــت ،حيــث زاد وجــود األجهــزة
حــد ملحــوظ ،مثــل :الحواســيب المكتبيــة وأجهــزة التليفزيــون
الرقميــة فــي المنــازل إلــى
ٍ
الذكيــة واألجهــزة القابلــة لالرتــداء والســماعات الذكيــة .وشــهدت الخدمــات الرقميــة والتجــارة
ـوا تماش ـ ًيا مــع اعتمــاد األجهــزة ،ممــا ســاعد علــى تشــكيل االقتصــاد الرقمــي،
اإللكترونيــة نمـ ً
وهــي العمليــة التــي تســارعت فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.
التحــول الرقمــي  :مــن أجــل التعامــل مــع تغيــر ســلوك العمــاء ،فــإن الشــركات
مبــادرات
ّ
فــي الكويــت ّ
تركــز علــى تقديــم الخدمــات الرقميــة .وفــي ســبيل اســتقرار الشــركات مــن آثــار
الجائحــة إلــى مــا يســمى اآلن «الوضــع الطبيعــي الجديــد» ،فإنهــا تتجــه إلــى العمــل كشــركات
رقميــة ،حيــث تعيــد تصميــم نمــاذج أعمالهــا لالســتحواذ علــى حصــة أكبــر مــن العمــاء
ّ
وتطــور دور مديــر المعلومــات فــي
المحققــة مــن القنــوات والمنصــات الرقميــة.
واإليــرادات
ّ
ـول
ـول الرقمــي وتحـ ّ
الشــركات بمــرور األعــوام مــن خــال األنشــطة الثوريــة ،مثــل :قيــادة التحـ ّ
نمــاذج األعمــال وإنشــاء مصــادر جديــدة لإليــرادات التــي تســتحوذ علــى حصــة أكبــر مــن الوقــت
والجهــد .و ُت ّ
التحــول تلــك عامــ ًلا رئيســ ًيا لدعــم نمــو اإلنفــاق علــى االتصــاالت
مثــل مبــادرات
ّ
وتقنيــة المعلومــات .وســاعدت المؤسســات التــي ّ
تركــز علــى االســتفادة مــن البيانــات وزيــادة
األتمتــة وتمكيــن العمــل عــن ُبعــد علــى زيــادة االســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة والتطبيقــات
والخدمــات.
التحــول مــن االســتثمارات األوليــة فــي األجهــزة والبرمجيــات
الحوســبة الســحابية  :أصبــح
ّ
التوجهــات المميــزة لتقنيــة المعلومــات فــي
إلــى نمــاذج الحوســبة الســحابية كخدمــة أحــد
ّ
الشــركات فــي الوقــت الحاضــر ،وشــملت المزايــا الرئيســية التــي حققتهــا الشــركات تقليــل
النفقــات الرأســمالية والمرونــة لتوســيع النطــاق كمــا يلــزم وعندمــا يلــزم والقــدرة علــى
وتقــدم بعــض مبــادرات الحكومــة
االســتجابة إلــى احتياجــات الســوق علــى وجــه الســرعة.
ّ
الكويتيــة خــال جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد نمــاذج متميــزة فــي هــذا الصــدد ،حيــث
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إنــه اســتجابة لإلغــاق التــام ومتطلبــات التباعــد االجتماعــي التــي فرضتهــا الجائحــة ،وكان
البــد لدولــة الكويــت تنفيــذ نظــام عبــر اإلنترنــت للمواعيــد بهــدف الســيطرة علــى تدفــق
المســتهلكين إلــى الجمعيــات التعاونيــة واالســواق المركزيــة البالــغ عددهــا  400فــي الكويت.
وقــد جــرى تنفيــذ الحــل مــن خــال بنيــة تحتيــة ســحابية عامــة ســاعدت علــى تطويــر المنصــة
وإطالقهــا خــال أســبوع واحــد ،وهــي العمليــة التــي كانــت لتســتغرق شــهو ًرا بخــاف ذلــك.
و ُيعــد ّ
توفــر الحلــول الســحابية مــن المقومــات الرئيســية لزيــادة اإلنفــاق واعتمــاد التقنيــة بيــن
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،حيــث إنهــا تق ّلــل التكاليــف األوليــة المرتفعــة ،ممــا يجعــل
الحلــول فــي متنــاول المنشــآت الصغيــرة.
المهــارات  :يحــول القصــور فــي المهــارات ضمــن قطــاع التقنيــات ويشـ ّ
ـكل أكبــر التحديــات
التــي تواجــه المؤسســات ،وقــد أظهــر تســارع التركيــز علــى الخدمــات الرقميــة فــي ظــل
الجائحــة هــذا القصــور بصــورة أكبــر ،و ُيعــد بنــاء القــدرات االبتكاريــة المســتندة إلــى البرمجيــات
وتوســيع نطــاق فريــق التطويــر مــن أهــم مجــاالت التركيــز للعديــد مــن الشــركات الرائــدة ،إ ّلا
أن القصــور فــي المهــارات أعــاق ذلــك .وبالنســبة للكثيــر مــن المؤسســات ،فــإن نقــص المهــارات
يؤثــر علــى الجوانــب األساســية ،مثــل اســتئناف األعمــال وشــبكات االتصــال عــن ُبعــد للعمــل
والموظفيــن وأمــن تقنيــة المعلومــات.
الغمــوض االقتصــادي  :بالتزامــن مــع اســتقرار االقتصــاد وتعافــي معظــم الشــركات مــن األثر
األولــي لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ،فــإن الغمــوض حــول انتشــار الفيــروس وطفراتــه
وكفــاءة اللقاحــات ُتعيــق اإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بصــورة كبيــرة ،وســيمتد
ً
عــادة
التعافــي لمــدة طويلــة فــي قطاعــات ،مثــل :النقــل والســياحة .و ُينظــر إلــى التقنيــات
علــى أنهــا أحــد الحلــول للقيــود التــي فرضتهــا الجائحــة ،إ ّلا أن العديــد مــن المؤسســات ق ّلصت
إنفاقهــا بوجــه عــام نتيجــة لمشــكالت التدفقــات النقديــة ،ممــا أثــر بــدوره علــى اإلنفــاق علــى
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
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االقتصاد الرقمي

تــم اجــراء تحليـ ًلا لمســتوى جاهزيــة االقتصــاد الرقمــي فــي الكويــت فــي هــذا التقريــر مــن
خــال ثالثــة جوانــب ،وهــي :الخدمــات واألعمــال الرقميــة والمحتــوى الرقمــي واعتمــاد
التقنيــات الناشــئة ،وتــم اســتخدام العديــد مــن المؤشــرات التــي تغطــي تلــك الجوانــب
الثالثــة إلجــراء التحليــل ،وتــم جمــع البيانــات مــن خــال اســتطالع آلراء المختصيــن فــي
وســج ّلت الــردود علــى االســتطالع بمقيــاس مــن  1إلــى  ،7واســتخدمنا الدرجــات
الكويــتُ ،
المتوســطة كمؤشــرات.
ـول الرقمــي أحــد أبــرز المصطلحــات المســتخدمة فــي عالــم األعمــال فــي العصــر
ُيعــد التحـ ّ
الحالــي مــن أجــل اإلشــارة إلــى كيفيــة تغييــر التقنيــة فــي اســاليب مزاولــة األعمــال،
و ُت ّ
ركــز معظــم المؤسســات علــى تحويــل أعمالهــا لتلبيــة احتياجــات العالــم الرقمــي ،والتــي
ً
عــادة مــا تتضمــن أهــداف واســعة ،مثــل :تقديــم المنتجــات أو الخدمــات أو الخبــرات إلــى
المســتهلكين مــن خــال وســائل رقميــة وكذلــك تمكيــن إنتاجيــة الموظفيــن مــن خــال
التحــول الرقمــي بأهميــة بالغــة بالنســبة للشــركات فــي الكويــت،
التقنيــات .يتمتــع
ّ
حيــث ص ّنفــه نســبة  %84مــن المســؤولين التنفيذييــن بدرجــة ســتة أو أكثــر.
للتحــول
و ُتمثــل األعمــال الرقميــة والتجــارة اإللكترونيــة اثنتيــن مــن المكونــات األساســية
ّ
الرقمــي .وقــد أدت أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد إلــى تســارع اعتمــاد نمــاذج األعمــال
الرقميــة ،وتســود مبيعــات ومشــتريات المنتجــات والخدمــات عبــر اإلنترنــت بصــورة كبيــرة
فــي الوقــت الحالــي .أعــط غالبيــة المســؤولين التنفيذييــن (بنســبة  )%57هذيــن المؤشــرين
الدرجــة ســتة أو أكثــر ،بينمــا أعطــى المســؤولين التنفيذييــن مــن قطاعيــن رئيســيين ،وهمــا
قطــاع التصنيــع وقطــاع الفنــادق والمطاعــم ،درجــات أقل بكثير مــن المســؤولين التنفيذيين
ّ
يوضــح االختالفــات القطاعيــة فــي االســتجابة الرقميــة لجائحــة
مــن القطاعــات األخــرى ،ممــا
فيــروس كورونــا المســتجد.
اســتحدث صعــود االقتصــاد الرقمــي نمــاذج جديــدة للتوظيــف ً
أيضــا ،حيــث تنوعــت تلــك
الطــرق مــن العقــود الدائمــة أو نمــاذج العمــل الحــر إلــى نمــاذج العمــل عــن ُبعــد التــي ال
تعتمــد علــى الموقــع .وقــد فــاق اقتصــاد العمــل الحــر المنتشــر فــي الكويــت المتوســط،
حيــث ســجلت درجــة متوســطة تبلــغ  5.3مــن  7ويعطــي  %43مــن المســؤولين التنفيذييــن
الدرجــة  6أو أكثــر .ويشــير اقتصــاد العمــل الحــر إلــى أحــد أســواق العمــل القائمــة علــى
المنصــات الرقميــة ،مثــل :أوبــر ،وإيــر بــي إن بــي ،وطلبــات ،حيــث ُتجــرى ترتيبــات العمــل التــي
ّ
تركــز علــى العقــود قصيــرة األجــل والعمــل القائــم علــى تنفيــذ المهــام.
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ـول إلــى العمــل عــن ُبعــد بصــورة هائلــة ،حيــث اضطــرت معظــم
أدت الجائحــة إلــى التحـ ّ
الشــركات إلــى اعتمــاد هــذا النمــوذج ،إ ّلا أن المســؤولين التنفيذييــن المشــاركين في الدراســة
ّ
توفــر ترتيبــات العمــل المرنــة فــي الكويــت فــي المرتبــة األقــل مــن بيــن المؤشــرات
ص ّنفــوا
المدرجــة ،حيــث أعطــى نســبة  %35فقــط مــن المســؤولين التنفيذييــن الدرجــة
الخمســة ُ
 6أو أكثــر .وعلــى نحــو مثيــر للدهشــة ،أعطــى المســؤولين التنفيذييــن فــي قطــاع التمويــل
أقــل الدرجــات ،ممــا يشــير إلــى المخــاوف بشــأن أمــن تقنيــة المعلومــات كأحــد العوائــق
الرئيســية أمــام العمــل عــن ُبعــد ،وهــو أمــر فــي غايــة األهميــة لهــذا القطــاع نظـ ًرا لتعاملــه
مــع بيانــات ماليــة حساســة.
االقتصاد الرقمي في الكويت ،لعام 2020

أهمية التحول الرقمي
ما مدي أهمية التحول الرقمي لقطاع صناعتك وأعمالك ؟
( الدرجة  1 -غير مهم أبدًا  ،الدرجة  7في غاية األهمية )

أعتماد نماذج األعمال الرقمية
في الكويت إلى أي مدي اعتمدت الشركات نماذج األعمال
الرقمية في أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد ؟
( الدرجة  1 -ال علي اإلطالق  ،الدرجة  7الي حد كبير )

استخدام األدوات الرقمية لبيع السلع
والخدمات

إلى أي مدي تستخدم الشركات في الكويت أحدث األدوات
الرقمية لبيع السلع والخدمات ؟
( الدرجة  1 -ال علي اإلطالق  ،الدرجة  7الي حد كبير )

انتشار اقتصاد العمل الحر

إلى أي مدي ينتشر اقتصاد العمل الحر عبر اإلنترنت في
الكويت ؟
( الدرجة  1 -غير منتشر علي االطالق  ،الدرجة  7منتشر
للغاية )

6.3

5.7

االقتصاد الرقمي
في الكويت ،لعام
2020

5.6

5.3

انتشار ترتيبات العمل المرنة
في الكويت إلي اي مدي تقدم الشركات ترتيبات
عمل مرنة ؟

( الدرجة  1 -غير منتشر علي االطالق  ،الدرجة  7منتشر
للغاية )

5.1
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يشــهد العصــر الرقمــي تحــو ًلا فــي تنفيــذ المنتجــات والخدمــات ،و ُينظــر إلــى االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي الوقــت الحاضــر كأداة فــي أيــدي الحكومــات والشــركات للوصــول
إلــى الجماهيــر ،ممــا يضمــن تكافــؤ الفــرص فــي الوصــول إلــى الخدمــات والمزايــا للمجتمــع
ّ
ويوضــح ارتفــاع معــدل انتشــار اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة بيــن األفــراد مــدى ولــوج
ككل.
المجتمــع الكويتــي إلــى العصــر الرقمــي .ويح ّلــل هــذا القســم مــدى تطــور المؤسســات مــن
القطاعيــن العــام والخــاص فــي القطاعــات الرئيســية ،مثــل :القطــاع الحكومــي والرعايــة
الصحيــة والتعليــم والتمويــل لمواكبــة ذلــك.
تحســنت إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات األساســية ،مثــل :الرعايــة الصحيــة والتعليــم
والتمويــل عبــر اإلنترنــت بصــورة ملحوظــة فــي الكويــت خــال الخمــس ســنوات الماضيــة
؛ أعطــى نســبة  %61مــن المســؤولين التنفيذييــن الدرجــة ســتة أو أكثــر لهــذا المؤشــر ،فــي
مقابــل  %40فــي عــام  ،2015كمــا تحســنت جــودة الخدمــات الحكوميــة عبــر اإلنترنــت
مقارنــة بعــام  ،2015حيــث أعطاهــا نحــو نصــف المســؤولين التنفيذييــن ( )%48الدرجــة  6أو
أكثــر.
ّ
ـدد معالــم االقتصــاد الرقمــي،
ُيعــد
توفــر المحتــوى الرقمــي مــن األوجــه المهمــة التــي تحـ ّ
ـدد
ونظ ـ ًرا لتحلــي اإلنترنــت بصفــة العالميــة ،فــإن جــودة االقتصــاد الرقمــي فــي الــدول ُيحـ ّ
ً
ّ
المخصــص لســكانها ،ويعنــي ذلــك بالنســبة
توفــر المحتــوى الرقمــي
أيضــا مــن خــال
ّ
للكويــت أن تمتلــك الشــركات مواقــع إلكترونيــة باللغــة العربيــة وأن يكــون لديهــا محتــوى
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وبــث الفيديوهــات يلبــي احتياجــات الســكان المحلييــن.
وقــد أعطــى المســؤولين التنفيذييــن فــي الكويــت درجــة أعلــى مــن المتوســط لهذا المؤشــر
حيــث منــح الغالبيــة (بنســبة  )%57الدرجــة ســتة أو أكثــر.
أثر االتصاالت وتقنية
المعلومات المترتب على
إمكانية وصول المواطن إلي
الخدمات اإلساسية

االتصاالت وتقنية المعلومات
كأحد ممكنات الخدمات
الحكومية

مالئمة المحتوي للسياق
المحلي

إلي أي مدي تستطيع االتصاالت
وتقنية المعلومات تمكين
الوصول إلى الخدمات األساسية
( الصحة  ،والتعليم  ،والتمويل )

إلي أي ساعد استخدام االتصاالت
وتقنية المعلومات علي تحسين
جودة الخدمات الحكومية في
الكويت

ما مدي مالئمة محتوي االنترنت
للسكان المحلين في الكويت

الدرجة  1ال علي االطالق

الدرجة  1ال علي االطالق

الدرجة  7الي حد كبير

الدرجة  1ال علي االطالق

الدرجة  7الي حد كبير

الدرجة  7الي حد كبير

الدرجة لعام 5.7 - 2020

الدرجة لعام 5.5 - 2020

الدرجة لعام 5.5 - 2020

الدرجة لعام 5.0 - 2015

الدرجة لعام 5.3 - 2015

المصدر :استطالع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لسوق االتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :متوسط الدرجات
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على مقياس من  1إلى .7

تحــول الشــركات إلــى شــركات رقميــة بصــورة كبيــرة علــى اعتمادهــم التقنيــات
يعتمــد
ّ
الناشــئة ،وتؤثــر عوامــل متنوعــة علــى اعتمــاد تلــك التقنيــات ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ّ
توفر
ّ
وتوفــر المهــارات الخاصــة بالتقنيــات وقصــص نجــاح اعتمــاد التقنيــات
الحلــول مــن المو ّرديــن
فــي الســوق ،ومــا إلــى ذلــك .ويتفــاوت االعتمــاد فيمــا بيــن التقنيــات ،حيــث ُتعــد األســواق
اعتمــادا فــي الكويــت ،ويتماشــى ذلــك
المســتندة إلــى التطبيقــات واإلنترنــت هــي األكثــر
ً
مــع ارتفــاع نســبة اعتمــاد نمــاذج األعمــال والخدمــات الرقميــة المذكــورة ً
آنفــا .ويتبــع
ذلــك مباشــرة الحوســبة الســحابية والــذكاء االصطناعــي وتحليــل البيانــات الضخمــة ،حيــث
يعطيهــا نســبة  %20إلــى  %40مــن المســؤولين التنفيذييــن الدرجــة ســتة أو أكثــر ،ممــا يدل
علــى اعتمــاد التقنيــات ضمــن الشــركات بدرجــة أعلــى مــن المتوســط ،بينمــا جــاءت تقنيــات
ـادا ،حيــث أعطتهــا نســبة أقــل مــن  %10مــن
البلوكتشــين والتقنيــات الروبوتيــة األقــل اعتمـ ً
المســؤولين التنفيذييــن الدرجــة ســتة أو أكثــر.
اعتماد التقنيات الناشئة من قبل الشركات في الكويت ،لعام 2020

5.1

السوق المستند الي التطبيقات واإلنترنت
الحوسبة السحابية

5.0

الذكاء االصطناعي

5.0
4.7

البيانات الضخمة واالدوات التحليلية

4.0

البلوكتشين
الروبوتات

3.6

في الكويت إلي أي مدي تعتمد الشركات التقنيات التالية ؟ ( الدرجة  - 1ال علي االطالق  - 7الي حد كبير )
المصدر :تقرير الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات حول اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات لعام .2020
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التشريعات
ال بــد أن يلقــى تطــور االقتصــاد الرقمــي الدعــم مــن خــال القوانيــن واللوائــح التنظيميــة
والسياســات المالئمــة ،وتضطلــع تشــريعات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بــدو ٍر محــوري
فــي ازدهــار أســواق التقنيــة ســريعة التطــور وكذلــك فــي زيــادة كفــاءة وابتكاريــة الخدمــات
الرقميــة.
تــم تحليــل مســتوى جاهزيــة ومالئمــة تشــريعات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي
ّ
يتمثــل أبرزهــا فــي
الكويــت فــي هــذا التقريــر مــن خــال العديــد مــن المؤشــرات ،حيــث
التحــول الرقمــي الوطنــي وقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
رؤيــة الحكومــة بشــأن
ّ
ـدم التقنيــة الرقميــة وتطويــر االقتصــاد
وفــي الوقــت الحاضــر ،يرتبــط مســتقبل أي بلــد بتقـ ّ
الرقمــي ،وتســتحوذ التقنيــات الرقميــة علــى مكانــة بــارزة فــي الــرؤى الوطنيــة والخطــط
ـول الرقمــي للحكومــة
التنمويــة .وقــد أعطــى المســؤولين التنفيذييــن فــي الكويــت التحـ ّ
درجــات مرتفعــة ،حيــث منــح نســبة  %70منهــم الدرجــة  6أو أكثــر .واتخــذت دولــة الكويــت
خطــوات واســعة علــى صعيــد تعزيــز االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ورؤيتهــا ،وقــد تضاعفت
نســبة المشــاركين الذيــن أعطــوا هــذه المؤشــرات الدرجــة ســتة أو أكثــر خــال الخمــس
ســنوات الماضيــة ،مــن نســبة تتــراوح مــن  20إلــى  %25إلــى نســبة تتــراوح مــن  40إلــى ،%50
بينمــا ص ّنــف المســؤولين التنفيذييــن وعيهــم بقوانيــن ولوائــح االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
بأقــل الدرجــات ،بدرجــة متوســطة تبلــغ .5.1
ريادة األعمال في الكويت
إلي أي مدي تعتقد أن لدى الناس في الكويت إقبال على
ريادة األعمال ؟
الدرجة  1 :ال يوجد أقبال  7 -إقبال مرتفع

5.0

سهولة ممارسة األعمال الرقمية
ما مدي سهولة تأسيس شركة رقمية في مجال
االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت مثل ( التجارة
اإللكترونية أو التقنية المالية  ،أو األعمال المستندة إلي
التطبيقات )

5.2

االبتكار في
الكويت،
لعام 2020

الدرجة  1 :صعب  7 -سهل للغاية

الشركات الناشئة والنمو

5.1

إلي أي مدي تحقق الشركات الجديدة ذات األفكار
االبتكارية نموًا في الكويت

الدرجة  1 :ال تنمو أو تنمو ببطء شديد  7 -نمو سريع

المصدر :تقرير الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات حول اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات لعام .2020
مالحظة :متوسط الدرجات على مقياس من  1إلى .7
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خطــت الكويــت بخطــوات متســارعة فــي تحســين مســتوى التنافســية بشــكل عــام.
وتــم تصنيــف الكويــت فــي المرتبــة الـــ 46عالميــا مــن بيــن  141دولــة مــن قبــل المنتــدى
االقتصــادي العالمــي فــي مؤشــره العالمــي للتنافســية (World Economic Forum Global
 Competitiveness Index (GCIللعــام  – 2019والتــي كانــت قفــزة بــارزة مــن المرتبــة الـــ54
عــام  .2018واصبحــت تتماشــى البيئــة االقتصاديــة فــي الكويــت مــع االقتصــادات الرائــدة
المســتندة إلــى المعرفــة علــى مســتوى العالــم .
الشركات الناشئة والنمو  -مقارنة الدول

5.6
5.2

5.2

5.1

5.1

5.0
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5.0

5.0
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المصدر :المصدر :الكويت ،استطالع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لسوق االتصاالت وتقنية المعلومات2020 ،؛ الدول
األخرى ،تقرير التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي لعام  - 2019السؤال :في بلدك ،إلى أي مدى تنمو الشركات الجديدة
ّ
حد كبير»
سريعا؟ مالحظة :متوسط الدرجات على مقياس من  1إلى  7حيث
ذات األفكار االبتكارية نموً ا
يمثل الرقم « 7إلى ٍ
ً

ُيعــد ّ
وخصوصــا مــن المســتثمرين الدولييــن مــن خــال االســتثمار األجنبي
توفــر الدعــم المالــي،
ً
المباشــر ،مــن الجوانــب المهمــة التــي تدعــم الشــركات الناشــئة االبتكاريــة .و ُيمكــن وصــف
ً
وفقــا لــرأي
بيئــة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الكويــت بأنهــا «منفتحــة قليـ ًلا» فقــط ،وذلــك
المســؤولين التنفيذييــن المشــاركين فــي االســتطالع ،و ُيعــد هــذا المؤشــر هــو األقــل ترتي ًبــا من
بيــن المؤشــرات الثالثــة والعشــرين المشــمولة فــي الدراســة ،ممــا يشــير الحاجــة إلــى إجــراء
إصالحــات فــي قوانيــن االســتثمار األجنبــي المباشــر للدولــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات تطويــر
االقتصــاد الرقمــي.
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ّ
ويمثــل الدعــم التشــريعي فيمــا يتعلق
تزدهــر الشــركات الناشــئة مــن خــال األفــكار االبتكاريــة،
بحمايــة الملكيــة الفكريــة ،وكذلــك تســوية المنازعــات مؤشــرات رئيســية لمســتوى جاهزيــة
المنظومــة ،كمــا ُتعــد هــذه التدابيــر أساســية ً
أيضــا لرعايــة البحــث والتطويــر فــي الدوائــر
األكاديميــة والمؤسســات االبتكاريــة الكبــرى فــي الدولــة .وتتمتــع الكويــت بتصنيــف جيــد لــكال
تحســن
هذيــن المؤشــرين بدرجــة أعلــى مــن المتوســط ،إ ّلا أن تصنيــف حمايــة الملكيــة الفكرية
ّ
قليـ ًلا خــال الســنوات األخيــرة ،فــي حيــن أن المشــاركين في االســتطالع يــرون أن جــودة النظام
القانونــي قــد تقلصــت.
ممارسة األعمال في الكويت لعام 2020

االنفتاح علي االستثمار
األجنبي المباشر

حماية الملكية الفكرية

كفاءة النظام القانوني

ما مدي تقييد القواعد واللوائح
الخاصة باألستثمار األجنبي
المباشر في الكويت

ما مدي حماية الملكية الفكرية
في الكويت في رأيك

ما مدي كفاءة النظم العدلية
 ،بالنسبة لتسوية منازعات
الشركات في الكويت

الدرجة  1مقيدة

الدرجة  1ال علي االطالق

الدرجة  1غير فعالة

الدرجة  7غير مقيدة علي االطالق

الدرجة  7الي حد كبير

الدرجة  7فعالة للغاية

4.8

الدرجة لعام 5.0 - 2020

الدرجة لعام 5.1 - 2020

الدرجة لعام 4.8 - 2015

الدرجة لعام 5.2 - 2015

المصدر :تقرير الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات حول اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات لعام .2020
مالحظة :متوسط الدرجات على مقياس من  1إلى .7

عــن طريــق مقارنــة الكويــت مــع االقتصــادات األخــرى المســتندة إلــى المعرفــة ،فإنهــا تأتــي
ضمــن أعلــى  20دولــة علــى المســتوى العالمــي فيمــا يتعلــق بكفــاءة تســوية المنازعــات
القانونيــة ،إ ّلا أن ترتيــب الدولــة يأتــي أقــل مــن  30علــى صعيــد حمايــة الملكيــة الفكريــة.
ّ
ويوضــح ذلــك الحاجــة إلــى أن التركيــز علــى التشــريعات وأن ُتجهــز االقتصــاد الرقمــي لخوض
العقــد الجديــد.
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دعم االبتكار  -مقارنة الدول

كفاءة النظام القانوني

حماية الملكية الفكرية

6.5

فنلندا

6.4

سنغافورة

6.1

هونغ كونغ

6.0

بلجيكا

5.7

6.2

سنغافورة

6.0

فنلندا

5.9

هونغ كونغ

5.5

اإلمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان

5.4

اإلمارات العربية المتحدة

5.6

قطر

5.3

سلطنة عمان

5.6

الواليات المتحدة

5.3

إيرلندا

5.6

الكويت

5.1

المملكة العربية السعودية

5.1

الواليات المتحدة

5.5

قطر

5.3

المملكة العربية السعودية

5.2

البحرين

5.0

الكويت
كوريا الجنوبية

4.6

البحرين

4.6

كوريا الجنوبية

4.2

إيرلندا

4.2

بلجيكا

4.2

المصدر :الكويت ،استطالع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لسوق االتصاالت وتقنية المعلومات2020 ،؛ الدول األخرى،
تقرير التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي لعام .2019

المهارات

التحــول الرقمــي فــي الوقــت الحاضــر ضمــن جــدول األعمــال الرقمــي لكثيــر مــن
يأتــي
ّ
ّ
يوضــح مــدى المهــارات
االقتصــادات ،حيــث ُيعــد تطويــر المهــارات مــن أهــم مكوناتــه،
الرقميــة بيــن الجمهــور العــام الطلــب علــى الخدمــات الرقميــة والتجــارة اإللكترونيــة
واســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات واإلنفــاق عليهــا ،ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن مهــارات
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بيــن الخريجيــن مــن الطــاب والقــوى العاملــة بوجــه عــام
التحــول الرقمــي فــي مؤسســات
ُتمثــل أحــد العوامــل الحيويــة بالنســبة لمســاعي
ّ
القطاعيــن العــام والخــاص ،ومــن ثــم تطــور القطــاع علــى المــدى الطويــل.
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وقــد جــاء تصنيــف مســتوى المهــارات الرقميــة بيــن الجمهــور العــام فــي الكويــت أعلــى مــن
المتوســط ،حيــث ص ّنفــه نســبة  %31مــن المســؤولين التنفيذييــن بدرجــة ســتة أو أكثــر ،فــي
حيــن جــاء تصنيــف جــودة طــاب االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فيمــا يتعلــق بقابليتهــم
للتوظيــف أعلــى قليــ ًلا ،حيــث ص ّنفــه نســبة  %34مــن المســؤولين التنفيذييــن بدرجــة
ســتة أو أكثــر .وفــي ظــل التطــور الســريع للتقنيــات ،يظهــر القصــور فــي المهارات المكتســبة
مــن خــال التعلــم فــي المعاهــد التعليميــة فــي غالــب األمــر ،ويمتلــك التدريــب والتطويــر
وتخصصــات موظفيهــا أهميــة بالغــة ،ويوجــد قصــور
داخــل المؤسســات لتحديــث مهــارات
ّ
لــدى القطــاع الخــاص فــي هــذا الصــدد ،بدرجــة متوســطة تبلــغ  4.9مــن  ،7إ ّلا أن الدرجــة
تحســنت بصــورة ملحوظــة خــال الخمــس ســنوات الماضيــة  ،ممــا يوضــح زيــادة التركيــز لــدى
المؤسســات.
المهارات في الكويت  ،لعام 2020

المهارات الرقمية بين
السكان

جودة طالب االتصاالت وتقنية
المعلومات في الكويت

التدريب والتطوير

إلي اي مدي يمتلك السكان
الفعالين مهارات رقمية كافية
مث ً
ال ( مهارات الحاسوب ،
والقراءة الرقمية ) في الكويت

الي أي مدى يمتلك الطالب
من خريجي االتصاالت وتقنية
المعلومات المهارات الالزمة
للشركات في الكويت

إلي أي مدى تستثمر الشركات
في تدريب وتطوير الموظف في
الكويت

الدرجة  1ال توجد مهارات

الدرجة  1ال توجد مهارات

الدرجة  1علي اإلطالق

الدرجة  7مهارات مرتفعة

الدرجة  7مهارات مرتفعة

الدرجة  7إلي حد كبير

5.1

5.1

الدرجة لعام 4.9 - 2020
الدرجة لعام 4.3 - 2015

المصدر :تقرير الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات حول اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات لعام .2020
مالحظة :متوسط الدرجات على مقياس من  1إلى .7
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تأتــي الكويــت ضمــن أعلــى  25دولــة علــى المســتوى العالمــي فيمــا يتعلــق بالمهــارات
الرقميــة الســائدة بيــن الجمهــور العــام ،و ُتعــد فنلنــدا الرائــدة عالم ًيــا فــي هــذا الصــدد.

المهارات الرقمية  -مقارنة الدول
5.8

5.6

5.3

5.3

5.3

5.3

5.2

5.1

5.1

5.0

5.0
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المصدر :الكويت ،استطالع الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لسوق االتصاالت وتقنية المعلومات2020 ،؛ البلدان األخرى،
تقرير التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي لعام  - 2019السؤال :إلى أي مدى يمتلك السكان الفعالين مهارات رقمية
ً
(مثلا :مهارات الحاسوب ،والمهارات األساسية في البرمجة ،والقراءة الرقمية) في بلدك؟
كافية
ّ
يمثل الرقم  7المهارات المرتفعة.
مالحظة :متوسط الدرجات على مقياس من  1إلى  7حيث
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الخاتمة والتوصيات

تتضــح بعــض النتائــج مــن خــال آراء ص ّنــاع القــرارات المتعلقــة باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
فــي الكويــت عبــر المؤشــرات الثالثــة والعشــرين المرتبطــة بالتقنيــات والتــي تشــمل
مختلــف جوانــب منظومــة ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وأظهــر ســوق التقنيــة فــي
الكويــت مســتوى جاهزيــة كبيــر خــال الخمــس ســنوات الماضيــة ،وزادت مســاهمة
التوجهــات فــي
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي االقتصــاد بوجــه عــام .وتماثــل
ّ
الدولــة مثيلتهــا لالقتصــادات المســتندة علــى المعرفــة ،مثــل زيــادة اعتمــاد البرمجيــات
ـول مــن الصــوت إلــى البيانــات.
ـول إلــى نمــاذج النشــر الســحابية والتحـ ّ
والخدمــات ،والتحـ ّ
ـول الرقمــي بفاعليــة ،حيــث أدت جائحــة فيــروس
وتســعى الشــركات فــي الكويــت إلــى التحـ ّ
التوجــه ،الــذي تميــز بســرعة اعتمــاد نمــاذج األعمــال
كورونــا المســتجد إلــى تســارع هــذا
ّ
الرقميــة وانتشــار اســتخدام التجــارة الرقميــة علــى نطــاق واســع .وأصبحت االتصــاالت وتقنية
الممكنــات الرئيســية للخدمــات األساســية فــي الكويــت ،حيــث تــزداد
المعلومــات مــن ُ
شــعبية الوصــول إلــى الخدمــات الحكوميــة والصحيــة والتعليميــة والتمويليــة مــن خــال
اإلنترنــت والتطبيقــات ،إ ّلا أنــه يوجــد مجــال لتحســين بعــض المجــاالت الرئيســية المهمــة
لتطويــر منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بوجــه عــام وتســترعي االنتبــاه.
التحــول الرقمــي الوطنــي بعيــن االعتبــار بصــورة كبيــرة،
ُيؤخــذ تركيــز دولــة الكويــت علــى
ّ
ومــع ذلــك ،توجــد بعــض المجــاالت التــي تســترعي االنتبــاه ،مثــل :وضــع خطــة واضحــة
ـول الرقمــي ،وتعزيــز اســتخدام وتطويــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وتنفيــذ األطــر
للتحـ ّ
القانونيــة المتعلقــة بالتقنيــات الناشــئة وتعزيزهــا ،وحمايــة الملكيــة الفكريــة ،وضمــان
ّ
كفــاءة النظــم العدليــة فــي تســوية المنازعــات ،وتشـ ّ
المركــزة علــى تحســين
ـكل المســاعي
ســهولة ممارســة األعمــال ،وتشــكيل ثقافــة ريــادة األعمــال وتطويــر مهــارات االتصــاالت
وبنــاء علــى هــذه النتائــج ،نوصــي
وتقنيــة المعلومــات مجــاالت أخــرى ُيمكــن تحســينها.
ً
بــأن ُت ّ
ركــز المســاعي لدعــم تطــور االقتصــاد الرقمــي علــى أربعــة مجــاالت واســعة ،وهــي:
التشــريعات المتعلقــة بالتقنيــات  :وضعــت الكثيــر مــن الــدول المتطلعــة إلــى المســتقبل
ً
عامــا
خططــا تنمويــة وطنيــة تفصيليــة ،بأهــداف منشــودة للتحقيــق علــى مــدار  10إلــى 25
ً
ً
خططــا تفصيليــة
أو أكثــر فــي بعــض األحيــان ،بينمــا وضعــت الكثيــر مــن الــدول الرائــدة
خاصــة بالقطــاع لــكل مــن القطاعــات الرئيســية ،مثــل :التصنيــع والتمويــل والتقنيــات ،حيــث
اســتحدثت ســنغافورة علــى ســبيل المثــال مبــادرة «الدولــة الذكيــة» الخاصــة بهــا فــي عــام
 ،2014بالتركيــز علــى ثالثــة محــاور رئيســية ،وهــي :االقتصــاد الرقمــي والحكومــة الرقميــة
والمجتمــع الرقمــي.
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الجهــات ذات الصلــة بالتقنيــات ُ :يعــد إنشــاء جهــات خاصــة بالتقنيــة مــن بيــن أفضــل
الممارســات لالقتصــادات المســتندة إلــى المعرفــة ،وذلــك لدعــم هــذه الخطــط والنمــو
فــي القطــاع .وتمتلــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة وزارة الــذكاء االصطناعــي ومجلــس
الــذكاء االصطناعــي للتركيــز علــى تطويــر السياســات إلنشــاء منظومــة مالئمــة للــذكاء
االصطناعــي .وقــد أسســت المملكــة العربيــة الســعودية الهيئــة الســعودية للبيانــات
والــذكاء االصطناعــي فــي عــام  2019لدعــم جــدول أعمالهــا للــذكاء االصطناعــي .
جــذب الشــركات التقنيــة والمبتكريــن  :يتولــى االقتصــاد المســتند إلــى االبتــكار رعايــة
ريــادة األعمــال ،ويــؤدي وجــود مراكــز التقنيــات التــي تدعــم ريــادة األعمــال إلــى تســهيل
بــدء تأســيس الشــركات ،وتوفيــر المســاحات المكتبيــة وبرامــج التوجيــه ،وجــذب رأس المــال
االســتثماري ،ومــا إلــى ذلــك ،و ُيعــد مــن العوامــل الرئيســية في رعايــة نمو الشــركات الرقمية.
ّ
شــكل هــذه المراكــز ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع قــوة قوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة،
و ُت
ومكاتــب بــراءات االختــراع ،وبيئــة أكاديميــة تجــذب الباحثيــن مــن جميــع أرجــاء العالــم،
األوجــه الرئيســية التــي تدعــم تطويــر قطــاع التقنيــات علــى المــدى الطويــل .ويشــتمل ذلــك
أفضــل ممارســات الكثيــر مــن االقتصــادات المســتندة إلــى المعرفــة فــي الوقــت الحاضــر
علــى تكويــن ثقافــة االبتــكار وريــادة األعمــال بيــن طــاب المــدارس ورعايتهــم مــن خــال
التعليــم العالــي.
تنميــة المهــارات  :يتع ّيــن علــى االقتصــاد الرقمــي أن يوازن بيــن متطلبات مهــارات االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات لعالــم األعمــال وبيــن طموحــات الطــاب والمناهــج الدراســية فــي
ـول الرقمــي للدولــة بنجــاح .وتتوقــع
المؤسســات التعليميــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التحـ ّ
مؤسســة البيانــات الدوليــة نمــو األدوار الوظيفيــة المرتبطــة باألمــن الســيبراني وتحليــل
البيانــات بضعــف معــدل نمــو األدوار الوظيفيــة التقليديــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،مثــل :الدعــم الفنــي والبنيــة التحتيــة والتطبيقــات .ويجــب أن تتناغــم مجموعــة
المهــارات فــي النظــام التعليمــي مــع هــذا الطلــب المســتقبلي مــن أجــل ضمــان اســتمرارية
صلــة الطــاب بالســوق والمســاعدة فــي تطــور االقتصــاد الرقمــي .ويجــب دعــم هــذه
المســاعي عــن طريــق إجــراء بحــوث متعمقــة لفهــم الفجــوة بيــن العــرض والطلــب
فــي مهــارات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،ثــم إطــاق مبــادرات المهــارات المتعمقــة
بمجــاالت التقنيــة ذات الصلــة.
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