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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي
ســريعا ،تدخــل فيــه التقنيــة الرقميــة فــي الحيــاة اليوميــة
يشــهد العصــر الرقمــي تطــو ًرا
ً
بشــكل غيــر مســبوق .وضاعفــت جائحــة كوفيــد 19-ســرعة تب ّنــي األســاليب الرقميــة للعيــش
والعمــل والمعامــات لتصــل إلــى مســتويات عاليــة جديــدة .وفــي وقتنــا الحاضــر ،يعتمــد
تقــدم التقنيــة الرقميــة وتطــور االقتصــاد الرقمــي.
مســتقبل البلــدان علــى
ّ
وللحصــول علــى رؤى حــول التوجهــات الرقميــة وإعــداد الكويــت لحقبــة مــا بعــد كوفيــد،19-
أجــرت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ً
ً
ـتفيضا يشــمل العديــد مــن
بحثــا مسـ
المجــاالت ،كالبنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والمنظومــة ذات الصلــة ،فضــ ً
ا
عــن اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن طــرف األســر واألفــراد والشــركات والقطــاع
العــام .ويغطــي هــذا التقريــر المشــهد العــام لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي أوســاط
األعمــال التجاريــة ،ويركــز علــى اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والتجــارة الرقميــة،
مســتفيدا مــن نتائــج اســتبيان أجــري علــى مســتوى الشــركات .وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم
ً
نتائــج التقريــر:
ً
ملحوظــا فــي االســتعداد للعصــر
تقدمــا
التقــدم العــام  :أحــرزت الشــركات فــي الكويــت
ً
الرقمــي خــال العقــد األخيــر ،مــا جعلهــا تتقلــد اليــوم مكانــة رائــدة ضمــن اقتصــادات
المعرفــة فيمــا يخــص االتصــال واســتخدام األجهــزة .
اســتخدام األجهــزة  :عام  ،2020اســتخدمت كل الشــركات بالكويت — مهمــا كان حجمها
أو القطــاع الــذي تشــتغل فيــه — الحواســب (المكتبيــة والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة)
واإلنترنــت فــي عملياتهــا اليوميــة .
اال ّتصــال  :تســتخدم معظــم الشــركات االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق العريــض ،ويشــيع
اســتخدام االتصــاالت المتنقلــة ذات النطــاق العريــض كذلــك ،مــا يشــير إلــى أن معظــم
الشــركات تســتخدم خيــارات اتصــال متعــددة.
ـات مؤتمــرات الفيديــو والبرمجيــات
تطــور التطبيقــات :تســتخدم معظــم الشــركات تطبيقـ ِ
المختلفــة إلدارة عملياتهــا الرئيســية ومنــح موظفيهــا إمكانيــة النفــاذ عــن بعــد للمــوارد
التنظيميــة.
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الملخص التنفيذي
اعتمــاد الحوســبة الســحابية  :ازداد اســتخدام الشــركات للمنصــات الســحابية الخاصــة
والعامــة بشــكل كبيــر خــال الســنوات الخمــس األخيــرة ،إذ ارتفــع اســتخدام الشــركات
للحوســبة الســحابية الخاصــة مــن نســبة ضئيلــة تعــادل  %4عــام  2015إلــى نحــو %40
عــام  .2020وتســتعمل معظــم الشــركات فــي الكويــت ( )%88النمــوذج الســحابي العــام
«البرمجيــات كخدمــة» ،مــا يجعلــه نمــوذج النشــر المفضــل لتنفيــذ البرمجيــات وتحديــث
التطبيقــات .
ارتفاعــا
الحضــور علــى الشــبكة  :ارتفــع عــدد الشــركات التــي تمتلــك مواقــع إلكترونيــة
ً
كبي ـ ًرا خــال الســنوات الخمــس األخيــرة .فعلــى ســبيل المثــال ،أنشــأ أكثــر مــن ثلثــي إجمالــي
الشــركات فــي الدولــة مواقــع إلكترونيــة عــام  .2020ولكــن اليــزال هنــاك مجــال للتحســين،
حيــث إن نســبة النفــاذ أدنــى قليـ ًلا مــن متوســط النفــاذ فــي اال ّتحــاد األوروبــي وأدنــى بكثيــر مــن
نســبتها فــي البلــدان الرائــدة كفنلنــدا والدنمــارك واليابــان.
التجــارة الرقميــة  :توفــر معظــم الشــركات اليوم خدمــات العمــاء وتتعامل مع المؤسســات
الحكوميــة والماليــة عبــر اإلنترنــت ،وتشــهد التجــارة الرقميــة نفـ ً
ـعا ،حيــث تبيــع %88
ـاذا واسـ ً
مــن الشــركات فــي الكويــت المنتجــات وتشــتريها عبــر قنــوات إلكترونيــة .ويعــد ضعــف الدعــم
الحكومــي  ،الســيما فيمــا يتعلــق بالمهــارات واالســتراتيجيات ،التحــدي األكبــر الــذي يعرقــل نمــو
التجــارة الرقميــة فــي الكويــت.
دعما كبيـ ًرا ،حيث يتعين وضع سياســات استشــرافية
تســريع تطــور االقتصــاد الرقمــي يســتلزم
ً
وإقامــة بنيــة تحتيــة رقميــة وطنيــة قويــة .يتوجــب تركيــز الجهــود فــى هــذه الجوانــب والتــي
تشــمل مجــاالت خمســة أساســية تتمثــل فــي شــبكات االتصــال والتقنيــة الرقميــة الناشــئة
واألمــن والثقــة واالبتــكار والشــركات الناشــئة وتنميــة المهــارات.

16

WWW.CITRA.GOV.KW

ّ
المتبعة
نظرة عامة على المشروع والمنهجية
المعلومات األساسية واألهداف
يتميــز العصــر الرقمــي بســرعة التطــور ،خاصــة بعــد أن أصبحــت التقنيــة الرقميــة تســتخدم
فــي أماكــن العمــل والمنــازل بمعــدل لــم يســبق لــه مثيــل ،وضاعفــت جائحــة كوفيد  19ســرعة
تب ّنــي األســاليب الرقميــة للعيــش والعمــل والمعامــات لتصــل إلــى مســتويات عاليــة جديــدة،
المحــددة للنجــاح فــي هــذا العصــر
وأصبحــت التقنيــة أحــد العوامــل الحاســمة والواضحــة
ّ
الجديــد ،إذ إنهــا تســاعد األفــراد والمؤسســات علــى التك ّيــف مــع الظــروف الطارئــة واالســتجابة
ً
توصــل االقتصــاد العالمــي
ووفقــا لمؤسســة البيانــات الدوليــة ألبحــاث الســوق،
لهــا بســرعة.
ّ
إلــى الســيادة الرقميــة فــي الوقــت الحاضــر؛ إذ شـ ّ
تقدمهــا
ـكلت المنتجــات والخدمــات التــي ّ
المحولــة رقم ًيــا أكثــر مــن نصــف إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي الــذي بلــغ 82
الشــركات
ّ
تريليــون دوالر عــام  ( 2020مؤسســة البيانــات الدوليــة ) .
بتقــدم التقنيــة الرقميــة وتطويــر االقتصــاد
وفــي وقتنــا الحاضــر ،يرتبــط مســتقبل البلــدان
ّ
الرقمــي ،حتــى شــكل بنــاء اقتصــاد المعرفــة أحــد مجــاالت التركيــز للعديــد مــن البلــدان الرائــدة
علــى مــدى عقــود .وفــي الواقــع ،مكنــت االســتثمارات التــي أجريــت مــن أجــل بنــاء اقتصــاد
المعرفــة وإقامــة البنيــة التحتيــة الرقميــة هــذه البلــدان مــن االســتجابة الســريعة ألزمــة
قدمــا ،يجــب علــى البلــدان أن تجمــع الــرؤى المتعلقــة
كوفيــد  19عــام  .2020ولكــي تمضــي
ً
ـول الرقمــي
بتطــور التقنيــة الرقميــة وأن تحــدد الطريقــة التــي ُيمكــن مــن خاللهــا تحقيــق التحـ ّ
وتحســين معيشــة المواطنيــن والمقيميــن فــي إطــار اســتعدادها لحقبــة مــا بعــد أزمــة
فيــروس كورونــا المســتجد .
وتجــري الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات – الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن
ً
بحوثــا دوريــة لتقييــم تطــور
تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت –
التقنيــة الرقميــة فــي البــاد .والســتكمال الجهــود البحثيــة المبذولــة عــام  ،2019أجــرت الهيئــة
مفصلــة لمنظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالكويــت عــام  .2020وكان
دراســة بحثيــة
ّ
لهــذه الدراســة ثالثــة أهــداف رئيســية تتجلــى فــي :
التأســيس  :تقييــم حالــة ومســتوى تطــور البنيــة التحتيــة الرقميــة للكويــت مــن خــال تقييــم
شــركات االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة وشــركات اإلنترنــت.
الدعــم  :تقييــم منظومــة التقنيــة الرقميــة فــي الكويــت مــن حيــث الرؤيــة الوطنيــة
والتشــريعات المعمــول بهــا محل ًيــا ،فضــ ً
ا عــن االبتــكارات والمهــارات.
WWW.CITRA.GOV.KW

17

المعلومات األساسية واألهداف
والتوجهــات الســائدة بيــن األســر واألفــراد والشــركات
التقــدم
االســتخدام  :فهــم مســتوى
ّ
ّ
والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة فيمــا يتصــل باســتخدام التقنيــة الرقميــة.
وتتوافــق هــذه الدراســة البحثيــة مــع األهــداف االســتراتيجية لخطــة التنميــة الوطنيــة لرؤيــة
ـددة للرؤيــة،
دولــة الكويــت لعــام «( 2035كويــت جديــدة») .وتناولــت الدراســة األهــداف المحـ ّ
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 الــذي أحــرزه قطــاع االتصــاالت
وعــاوة علــى ذلــك ،أجــرت هــذه الدراســة
قياســا لمــدى التقـ ّ
ً
وتقنيــة المعلومــات باســتخدام المؤشــرات المعتــرف بهــا دول ًيــا والتــي طورتهــا وكاالت عالمية،
مثــل االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،وســاعدت هــذه المؤشــرات الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة
ـدم االتصــاالت وتقنيــة المعلومات فــي الكويــت ومقارنته
المعلومــات فــي تقييــم مســتوى تقـ ّ
بالــدول األخــرى ،وتحديــد المجــاالت التــي تتطلــب التحســين ،واالحتفــاء باإلنجــازات المحليــة.
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إطار عمل الدراسة البحثية ونطاقها
تناولــت هــذه الدراســة البحثيــة ثالثــة جوانــب رئيســية ،وهــي :البنيــة التحتيــة ،والمنظومــة،
واالســتخدام ،وشــملت ســبعة اســتبيانات هــذه الجوانــب ،حيــث س ُتنشــر النتائــج ضمــن أربعــة
تقاريــر .ويوضــح الشــكل أدنــاه إطــار عمــل الدراســة البحثيــة ونطاقهــا.
إطار عمل الدراسة البحثية ونطاقه

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
وفيما يلي تفصيل منهجية الدراسة التي تشمل ك ًلا من البحوث األولية والثانوية.
التعريــف  :انطــوت الخطــوة األولــى علــى تعريــف مؤشــرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
المطلوبــة إلجــراء التقييمــات وتحديــد أنــواع البيانــات الالزمــة إلعــداد هــذه المؤشــرات .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 وضــع الئحــة مفصلــة
بالمؤشــرات.
جمــع البيانــات  :تجلــت الخطــوة التالية فــي جمع البيانــات الالزمة عبــر االســتبيانات والمقابالت،
وشــملت إعداد اســتبيانات مفصلة.
المجمعــة إلى جــداول تقريرية وجداول مؤشــرات ،وحللــت بالمقارنة
التحليــل ُ :حولــت البيانــات
ّ
مــع المعلومــات المحصــل عليهــا من الدراســات الســابقة من أجل كشــف التوجهــات والرؤى.
العرض  :تقدم النتائج على شكل تقارير ُتوزع داخل ًيا وخارج ًيا.

ويشــرح هــذا التقريــر بالتفصيــل مســتوى اســتخدام الشــركات لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
فــي الكويــت ،ويســتفيد مــن نتائــج اســتبيان أجــري علــى مســتوى الشــركات فــي الدولــة.
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استبيان الشركات
تمت االستعانة بالطرق التالية في استبيان الشركات لجمع البيانات :
المقابــات الشــخصية ّ :
مثلــت المقابــات الشــخصية الطريقــة الرئيســية لجمــع البيانــات
الالزمــة ،حيــث تــم االتصــال بالشــركات المختــارة أو ًلا عبــر الهاتــف مــن أجــل ترتيــب المواعيــد
ـاور
مــع المشــاركين المســتهدفين ،ومــا أن تــم تحديــد مواعيــد االجتماعــات ،حتــى توجــه محـ ِ
خبيــر ومــد َّرب إلــى الشــركات بغــرض إجــراء المقابــات الشــخصية.
االســتبيانات عبــر اإلنترنــت َّ :
فضــل بعــض المشــاركين تعبئــة االســتبيان بأنفســهم عبــر
وزود هــؤالء بروابــط مكنتهــم مــن اإلجابــة عــن
اإلنترنــت بــد ًلا مــن إجــراء المقابــات الشــخصيةِّ ،
األســئلة بأنفســهم ،وأجريــت معهــم اتصــاالت متابعــة مــن أجــل ضمــان تعبئــة االســتبيانات
اإللكترونيــة بدقــة.
واعتمــدت اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء بالكويــت اســتبيانات الشــركات هــذه ،وضمنــت خطــة
انتقــاء الع ّينــات أن يشــتمل االســتبيان علــى الشــركات مهمــا كان حجمهــا أو مجــال عملهــا أو
موقعهــا الجغرافــي.
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توزيع عينة استبيان الشركات
أجــري اســتبيان شــمل مــا مجموعــه  253شــركة ،ولــم يتجــاوز هامــش الخطــأ فــي حجــم
ّ
ويوضــح الشــكل أدنــاه توزيــع عينــة
هــذه العينــة نحــو  %6.16عنــد مســتوى ثقــة نســبته .%95
اســتبيان الشــركات.

العينة الكاملة للشركات ( ) 253
%10
الجهراء

%33

%22

مدينة الكويت

حولى

%2
مبارك الكبير

%12

%20

االحمدي

الفروانية

حسب المحافظة

%34

%8

 9 - 1موظفين
 49 - 10موظفًا
 99 - 50موظفًا

%34

%24

 250موظفًا أو أكثر

حسب حجم الشركة
المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
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توزيع عينة استبيان الشركات

%2

%20

الزراعة والصيد

خدمات اإلسكان والغذاء

%2

%5

النفط والغاز

تقنية المعلومات واالتصاالت

%12

%4

التصنيع

المصارف والتمويل والتامين

%12

%9

البناء

الخدمات المهنية  /خدمات األعمال

%20

%8

البيع بالتجزئة وبالجملة

الصحة وأنشطة العمل االجتماعي

%4

%1

النقل

التعليم

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
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االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت
االتصاالت وتقنية المعلومات في األعمال
ســعت الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى التحــول الرقمــي طــوال العقــد األخيــر ،وعــززت
جائحــة كوفيــد  19مــن ضــرورة التحــول الرقمــي وســاهمت فــي تســريع تبنــي الشــركات
لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،حيــث زادت الجائحــة من ســرعة تحول المســتهلك نحــو البيئات
الرقميــة وأدت إلــى ظهــور جهــات فاعلــة مــن الجيــل الرقمــي .ونظــ ًرا ألن أوائــل الشــركات
التــي اعتمــدت التحــول الرقمــي كانــت أكثــر قــدرة علــى معالجــة االختــاالت التــي تســببت بهــا
الجائحــة ،بــدأت الشــركات األخــرى التــي لحقتهــا وتأخــرت عنهــا فــي اعتمــاد التقنيــة الرقميــة
بتســريع خطــط االعتمــاد الرقمــي الخاصــة لتعزيــز مســتوى الفعاليــة واللحــاق بنظرائهــم.
وإذ يعتمــد مســتقبل أي شــركة ،مهمــا كان حجمهــا أو قطاعهــا ،علــى ســرعة تبنــي نمــاذج
األعمــال الرقميــة وإقامــة بنيــة تحتيــة مالئمــة للعصــر الرقمــي ،يحلــل هــذا التقريــر المشــهد
العــام لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالكويــت مــن خــال التركيــز علــى مجاليــن رئيســيين
اثنيــن :اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي أوســاط األعمــال التجاريــة ونفــاذ التجــارة
الرقميــة .ويوضــح الشــكل أدنــاه المحوريــن األساســيين للدراســة البحثيــة التــي أجرتهــا الهيئــة
العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات :
اإلطار المفاهيمي والنطاق

استخدام
االتصاالت وتقنية
المعلومات

التجارة الرقمية
األجهزة
واالتصال

شبكة اإلنترنت
ووسائط
التواصل
االجتماعي

األنتشار

المشهد العام
لالتصاالت وتقنية
المعلومات في
الكويت
( الشركات )
البرمجيات
والحوسبة
السحابية

العمليات

التحديات

مؤسسة البيانات الدولية ،عام 2021
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استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات في أوساط األعمال التجارية

لتحليــل مســتوى اســتخدام الشــركات بالكويــت لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،خضعــت
ثالثــة جوانــب مختلفــة للدراســة ،وهــي :األجهــزة واالتصــال ،وشــبكة اإلنترنــت ووســائط التواصل
االجتماعــي ،والبرمجيــات والحوســبة الســحابية.

األجهزة واالتصال

تشــكل أجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،واتصالهــا مــن خــال شــبكات التواصــل،
الضروريــات األساســية إلقامــة األعمــال التجاريــة فــي العصــر الرقمــي .وتســتعمل جميــع
الشــركات فــي الكويــت الحواســب (المكتبيــة والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة) واإلنترنــت فــي
عملياتهــا اليوميــة؛ حيــث ارتفــع عــدد الشــركات التــي تســتخدم أجهــزة الحوســبة بشــكل
ملحــوظ منــذ  ،2015حيــن كانــت  %86مــن الشــركات تســتخدم الحواســب و %83منهــا
تســتخدم اإلنترنــت.
وفــي عــام  ،2015لــم تتخطــى نســبة الموظفيــن الذيــن يســتخدمون الحواســب وخدمــات
اإلنترنــت بانتظــام إلنجــاز األعمــال عــن عــن  %25مــن موظفــي الدولــة  ،ولكــن تضاعفــت
هــذه النســبة بأكثــر مــن مرتيــن فــي الســنوات الخمــس األخيــرة ليصبــح نحــو ثلثــي الموظفيــن
يســتعملون هــذه األجهــزة والخدمــات مــرة واحــدة فــي األســبوع علــى األقــل فــي عــام .2020
نفاذ اإلنترنت والحواسب في أوساط األعمال التجارية

% 100

% 100

% 83.1

% 85.8

% 62.1

% 57.8
% 25.0

% 25.0

نفاذ الحواسب الموظفون الذين يستخدمون
الحاسوب مرة واحدة في
األسبوع على األقل
2015

نفاذ اإلنترنت

الموظفون الذين يستخدمون
اإلنترنت مرة واحدة في
األسبوع على األقل

2020

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام  .2020ملحوظة :النفاذ :نسبة الشركات التي
تستخدم الحواسب/اإلنترنت .االستخدام :نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسوب/اإلنترنت بانتظام (مرة واحدة في األسبوع
على األقل) في عملهم.

WWW.CITRA.GOV.KW

25

وبالنظــر إلــى التقــدم الــذي أحرزتــه الكويــت فــي العقــد األخيــر ،غــدت الدولــة اليــوم علــى
الئحــة الــدول الرائــدة فيمــا يتعلــق بمقيــاس اســتخدام الموظفيــن للحواســب ،وفــي حيــن
أن دو ًلا كفنلنــدا والنرويــج تحتــل الصــدارة فــي هــذا الصــدد ،باســتخدام أكثــر مــن ثالثــة أربــاع
عمالهــا المحلييــن للحواســب ،فــإن الكويــت تتلوهــا مباشــرة وتحتــل مكانــة أعلــى بكثيــر مــن
المتوســط األوروبــي الــذي يعــادل .%57
مقارنة الدول من حيث تغطية شبكة الجيل الخامس ،لعام 2020

% 78

% 76

% 73
% 67

% 65

% 64

% 62
% 59

% 58

% 57

% 56
% 51

% 50

% 48

% 48

% 45

% 42
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المجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة ،لعام  .2020الدول األخرى  -مصادر متنوعة (بعضها
المصدر :الكويت -
ً
بناء على البيانات ُ
ً
ّ
يوضح معدل التغطية نسبة السكان المشمولين بتغطية شبكة الجيل الخامس.
طبقا لنشر االستخدام المخطط له).
كتوقعات

ازداد عــدد الشــركات التــي تســتخدم االتصــاالت ذات النطــاق العريــض بشــكل ملحــوظ خــال
الســنوات الخمــس األخيــرة ،حيــث تســتخدم تقري ًبــا كل الشــركات العاملــة في الدولــة اتصاالت
ارتفاعــا كبي ـ ًرا بالنظــر إلــى أن هــذه االتصــاالت كانــت توجــد فــي أقــل
كهــذه اآلن ،مــا يشــكل
ً
مــن نصــف مجمــوع الشــركات عــام  ،2015وذلــك بحســب التقاريــر .ويشــيع اســتخدام االتصــال
الثابــت ذي النطــاق العريــض وينتشــر اعتمــاد االتصــال المتنقــل ذي النطــاق العريــض ،وهــو مــا
يشــير إلــى أن معظــم الشــركات فــي الدولــة تســتخدم أكثــر مــن نــوع واحــد لالتصــال باالنترنــت
وعمومــا فــإن الشــركات الصغيــرة التــي فيهــا أقــل مــن عشــرة موظفيــن ،والتــي غال ًبــا مــا
.
ً
تعمــل فــي قطاعــات كالبيــع بالتجزئــة والخدمــات الشــخصية والمهنيــة والمــوارد ،تشــكل
نســبة أقــل مقارنــة بالمؤسســات التــي تســتخدم االتصــال المتنقــل ذا النطــاق العريــض فقــط.
وأظهــرت االســتبيانات فــي هــذه الدراســة الواســعة تباي ًنــا فــي أنــواع االتصــال باالنترنــت
المفضلــة فــي المنــازل والشــركات ،ففــي حيــن أن المنــازل تميــل إلــى االتصــال المتنقــل ذي
النطــاق العريــض ،تفضــل الشــركات االتصــال الثابــت ذا النطــاق العريــض ،ألنهــا تســتلزم
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اتصــاالت مســتقرة ،عاليــة الســرعة وثابتــة إلجــراء عملياتهــا .وســيزيد التوفــر الواســع لشــبكات
الجيــل الخامــس مــن تبنــي الشــركات لالتصــال المتنقــل ذي النطــاق العريــض فــي المســتقبل،
وســتحافظ معظــم الشــركات ،فــي جميــع األحــوال ،علــى نوعــي االتصــال االثنيــن مــن أجــل
اســتيفاء متطلبــات العصــر الرقمــي المتزايــدة.
نفاذ االتصال المتنقل ذي النطاق العريض واالتصال الثابت ذي النطاق العريض في أوساط األعمال التجارية

% 97
% 77

2019

% 46

% 45

2020

النطاق العريض المتنقل

النطاق العريض الثابت

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام  .2020ملحوظة :نسبة
الشركات حسب نوع االتصال باإلنترنت

تتقلــد الكويــت مكانــة رائــدة ضمــن أفضــل البلــدان اتصــا ًلا فــي العالــم فيمــا يخــص النفــاذ
إلــى االتصــال الثابــت ذي النطــاق العريــض فــي أوســاط األعمــال التجاريــة ،وتحتــل فنلنــدا مرتبــة
الصــدارة ،حيــث توفــر  %99مــن الشــركات اتصــا ً
ال ثاب ًتــا ذا نطــاق عريــض ،تتلوهــا الكويــت
وبلجيــكا بنســبة نفــاذ تصــل إلــى  ،%97مــا يفــوق بكثيــر المتوســط فــي االتحــاد األوروبــي الــذي
يعــادل .%92
نسبة الشركات التي تستخدم االتصال الثابت ذا النطاق العريض في مختلف الدول2020 ،
% 99

% 97

% 97

% 95

% 95

% 95

% 95

% 95

% 93

% 92

% 92

% 91

% 89

% 89

% 85

% 83
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المصدر :الكويت  -استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام  .2020ملحوظة :نسبة الشركات التي تستخدم
االتصال الثابت ذا النطاق العريض .تعكس القيم الواردة بيانات  2019وبيانات الشركات التي بها أكثر من  10موظفين فقط بالنسبة لكل الدول
باستثناء الكويت .تعكس قيم دول االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة بيانات .2018
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ً
شــائعا تجريــه الشــركات فــي الكويــت ،معــز ًزا بمبــادرات
نشــاطا إلكترون ًيــا
ويعــد التواصــل
ً
العمــل مــن المنــزل التــي أطلقــت فــي مســتهل جائحــة كوفيــد  .19وفــي الواقــع ،أشــارت
 %99مــن الشــركات إلــى أنهــا اســتخدمت تطبيقــات اتصــاالت الفيديــو عــام  ،2020بالمقارنــة
مــع  %59فقــط عــام .2015
وتوفــر معظــم المؤسســات الخاصــة والعامــة فــي الكويــت خدمــات العمــاء عبــر اإلنترنــت
وتجــري معامــات الحكومــة اإللكترونيــة والعمليــات المصرفيــة اإللكترونيــة ،وفــي عــام ،2020
قدمــت  %90مــن الشــركات تقري ًبــا خدمــات عبــر اإلنترنــت ودعمــت المعامــات اإللكترونيــة
بالمقارنــة مــع  %50فقــط عــام .2015
وال يقتصــر التحــول الرقمــي علــى التواصــل والتجــارة فقــط ،بــل يشــمل األنشــطة ذات التوجــه
عمومــا مــن الصيغــة الماديــة إلــى
المــادي (كالتعييــن والتدريــب) .وانتقلــت هــذه األنشــطة
ً
الصيغــة اإللكترونيــة الســنة الماضيــة بســبب الحجــر الصحــي والقيــود المفروضــة علــى التنقــل
التــي تســببت بهــا الجائحــة.

أنشطة اإلنترنت الشائعة في الشركات
% 68

التواصل  :بعث الرسائل اإللكترونية وإستقبالها
التواصل  :مؤتمرات الفيديو أو االتصاالت الهاتفية عبد اإلنترنت
 /نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت

% 59

% 30

% 60

% 54

التعامل مع المؤسسات الحكومية العامة ( الهيئات العامة )
% 23

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
ملحوظة :نسبة الشركات التي تستخدم اإلنترنت في النشاط المشار إليه
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% 95
% 91

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

التدريب

% 99

% 54

تقديم خدمات العمالء
التعيين

% 99

% 89

% 89

% 79

شبكة اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي

فــي العصــر الرقمــي ،أصبحــت المواقــع اإللكترونيــة وصفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي
أدوات التعامــل الخارجــي األساســية التي تمكن الشــركات من رفع نســبة ظهورهــا ومصداقية
عالمتهــا التجاريــة ومــن إجــراء المعامــات التجاريــة وتقديــم المعلومــات والخدمــات .وتشــكل
المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات وصفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي بوابــات إلــى التجــارة
الرقمية.
وارتفــع عــدد الشــركات التــي لهــا حضــور إلكترونــي فــي الكويــت بشــكل ملحــوظ خــال
الســنوات الخمــس األخيــرة ،وبمــا أن العربيــة واإلنجليزيــة تســتخدمان بشــكل واســع فــي
الكويــت ،فيتعيــن علــى الشــركات توفيــر مواقــع بعــدة لغــات ،حتــى ازداد عــدد الشــركات التــي
لهــا مواقــع بأكثــر مــن لغــة بمقــدار الضعــف تقري ًبــا بيــن عامــي  2015و ،2020أي مــا يعنــي
نصــف الشــركات فــي الدولــة.

الشركات التي لها حضور إلكتروني

% 70

2015

% 44

2020

الشركات التي لها مواقع إلكترونية

% 47
% 24

الشركات التي لها مواقع إلكترونية بعدة لغات

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
ملحوظة :نسبة الشركات التي لها مواقع إلكترونية ومواقع إلكترونية بعدة لغات.

ال يــزال هنــاك مجــال للتحســين فيمــا يتعلــق بالحضــور اإللكترونــي للشــركات ،حيــث إن نســبة
هــذا األخيــر فــي الكويــت ال ترقــى إلــى المتوســط فــي االتحــاد األوروبــي وفــي دول كفنلنــدا
والدنمــارك واليابــان .وبالرغــم مــن أن معظــم الشــركات المتوســطة إلــى الكبيــرة فــي الكويــت
ً
موظفــا)
لهــا مواقــع إلكترونيــة ،ليــس لنحــو  %40مــن الشــركات الصغيــرة (التــي بهــا 49-10
فــي الدولــة حضــور إلكترونــي .ولهــذه اإلحصائيــات أهميــة بالغــة ،حيــث إن نجــاح بلــد مــا وتطــور
االقتصــاد الرقمــي فيــه رهيــن بنشــاط المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة .وســيتعمد نمــو
ـادا كبي ـ ًرا علــى تبنــي نمــاذج األعمــال الرقميــة وعلــى
هــذه األخيــرة فــي العصــر الحديــث اعتمـ ً
حضورهــا اإللكترونــي.
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حضور الشركات على اإلنترنت في مختلف الدول 2020 ،

% 96

% 92 % 93

% 84 % 84 % 87

% 78 % 78 % 79 % 80
% 73 % 75 % 75 % 76

% 71
% 60 % 62 % 63
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المصدر :الكويت  -استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات التي بها أكثر من  10موظفين ،لعام .2020
ملحوظة :نسبة الشركات التي لها موقع إلكتروني .تعكس قيم دول االتحاد األوروبي واليابان والمملكة المتحدة بيانات .2019

خــال الســنوات العشــر األخيــرة ،اســتعمل المســتخدمون فــي الكويــت وســائل التواصــل
االجتماعــي بشــكل متزايــد للتواصــل مــع اآلخريــن ،وســلكت الشــركات فــي البلــد هــذا الــدرب
واعتمــدت وســائل التواصــل االجتماعــي ألغــراض التواصــل العــام ،وكان للشــركات حضــور
إلكترونــي أقــوى مــن الحضــور فــي وســائل التواصــل االجتماعــي قبــل خمــس ســنوات .وفــي
عــام  ،2020تعــدت نســبة الحضــور في وســائل التواصــل االجتماعي نســبة الحضــور اإللكتروني،
إذ إن لنحــو  %88مــن إجمالــي الشــركات حضــور فــي منصــة تواصــل اجتماعــي رائــدة علــى
األقــل فــي الوقــت الحاضــر.
ويشــكل تطبيــق إنســتغرام أكثــر منصــات التواصــل االجتماعــي التــي تســتخدمها الشــركات
فــي الكويــت شــهرة ،حيــث إن لنحــو  %79مــن الشــركات حضــور علــى هــذه المنصــة ،ولتويتــر
أساســا
شــهرة كبيــرة كذلــك ،إذ توجــد فيــه نحــو ثالثــة أربــاع الشــركات .وتســتخدم الشــركات
ً
تطبيقــات إنســتغرام وتويتــر الســتهداف المســتهلكين الشــباب ،ذلــك ألن هاتيــن المنصتيــن
تعرفــان إقبــا ًلا كبي ـ ًرا مــن طــرف الشــباب .ولــكل الشــركات الكبيــرة التــي بهــا أكثــر مــن 250
ً
موظفــا صفحــة علــى تطبيــق إنســتغرام ،بينمــا تملــك  %95منهــا صفحــة علــى تطبيــق تويتــر.
ـدا للشــركات العاملــة فــي الكويــت ،حيــث تنتشــر
ويعــد الحضــور فــي هــذه المنصــات مهمــا جـ ً
الهواتــف الذكيــة واإلنترنــت ،ويشــكل جيــل األلفيــة وجيــل مــا بعــد األلفيــة الضليعــان فــي
التقنيــة الرقميــة  %56مــن الســكان.
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حضور الشركات في وسائل التواصل االجتماعي

% 88

% 42

% 79
حضور الشركات في
وسائل
التواصل االجتماعي

% 39

% 71
الشركات التي لها حضور علي مواقع التواصل
االجتماعي

% 26
% 57

% 21

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام  .2020ملحوظة :نسبة الشركات التي لها صفحة في
مواقع التواصل االجتماعي .نسبة منصات وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة من طرف الشركات التي تستخدم وسائل التواصل االجتماعي.

البرمجيات والحوسبة السحابية

غيــرت جائحــة كوفيــد  19أماكــن العمــل بشــكل كبيــر ،إذ ارتفــع عــدد الشــركات التــي تعتمــد
ـدا للعمــل بــدل اعتمــاد العمــل فــي مقراتهــا .ويعــزز نمــوذج
نمــاذج تشــغيلية ال تحــدد مقـ ًرا واحـ ً
العمــل الجديــد التعــاون بيــن اإلنســان واآللــة ،ويقــدم تجــارب جديــدة للموظفيــن ،ويتناســب
مــع البنيــة التحتيــة الرقميــة المعاصــرة .وكشــفت تغيــرات العمــل هــذه ،التــي طــرأت بيــن ليلــة
وضحاهــا ،عــن فجــوات البنيــة التحتيــة والسياســات والعمليــات وأوجــه القصــور فيهــا فــي
العديــد مــن المؤسســات .وألن ضمــان اســتمرارية العمــل أصبــح أولويــة عليــا ،ركــزت معظــم
المؤسســات علــى توفيــر المــوارد الداخليــة للموظفيــن الذيــن يشــتغلون عــن بعــد .
ونجحــت هــذه الجهــود المركــزة ،لكــون كل الشــركات تقري ًبــا فــي الكويــت تتيــح إمكانيــة
النفــاذ عــن بعــد لموظفيهــا اآلن ،كمــا توفــر كل المؤسســات تقري ًبــا لعمالهــا إمكانيــة نفــاذ
كاملــة للبريــد اإللكترونــي؛ ويوفــر جــزء كبيــر منهــا إمكانيــة النفــاذ عــن بعــد للتطبيقــات
والوثائــق كذلــك.
الموارد المتاحة عن بعد للموظفين2020 ،

% 99.6
من الشركات توفر إمكانية
الوصول عن بعد لمورد
واحد على األقل من
مواردها

البريد اإللكتروني

% 43

% 56

% 99

التطبيقات

% 28

% 67

% 95

الوثائق في الخوادم

% 31

% 57

% 88

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
ملحوظة :نسبة الشركات التي توفر النفاذ عن بعد للموارد المذكورة.
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ولتحقيــق االزدهــار فــي القــرن الواحــد والعشــرين ،يجــب علــى الشــركات أن تتحــول إلــى
شــركات رقميــة ،و ُتعــرف هــذه األخيــرة علــى أنهــا التــي تقــدم منتجــات وخدمــات وتجــارب
ممكنــة رقم ًيــا لعمالئهــا وموظفيهــا؛ وعليــه ،فــإن توفــر خدمــات دعــم مرقمنــة تســتعمل
البرمجيــات إلدارة الوظائــف الرئيســية أساســي بالنســبة للشــركات الرقميــة.
ويشــيع اســتخدام التطبيقــات فــي الكويــت ،حيــث إن لــكل الشــركات تقري ًبــا ( )%98.8وظيفــة
رقميــة واحــدة علــى األقــل ،وتعــد تطبيقــات التعــاون التــي تســهل التواصــل بيــن الموظفيــن
ـتخداما .وسـ ّـرعت جائحــة كوفيــد  19مــن اســتخدام هــذا النــوع مــن
أكثــر أنــواع البرمجيــات اسـ
ً
التطبيقــات ،بحيــث ارتفعــت نســبة الشــركات التــي تســتخدمها مــن  %17عــام  2015إلى %92
عــام  .2020ويشــيع اســتخدام تطبيقــات المحاســبة والتمويــل والشــراء كذلــك فــي الكويــت،
وعلــى مــدار العقــد األخيــر ،رفعــت الشــركات فــي الكويــت بشــكل كبيــر مســتوى جاهزيتهــا
فيمــا يخــص االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات؛ فشــرعت معظــم المؤسســات فــي االنتقــال مــن
نماذجهــا التقليديــة المرتكــزة علــى الــورق إلــى نمــاذج مرتكــزة علــى التطبيقــات البرمجيــة.

استخدام التطبيقات في أوساط األعمال التجارية

تطبيقات العمل الجماعي

% 17
% 39

تطبيقات المحاسبة والتمويل

نظام الشراء
إدارة عالقات العمالء

من الشركات
استخدمت على
األقل تطبيقًا واحدًا
من هذه التطبيقات
عام 2020

% 99.6

2015

2020

% 66

% 25

إدارة أصول المؤسسة
إدارة المحافظ والمشاريع

% 22

% 55
% 52
% 50

% 25

إدارة سلسلة اإلمداد

% 21

تخطيط موارد المؤسسة

% 19

حلول البوابات

% 85

% 30

% 23

إدارة الموارد البشرية

% 92

%8
% 20

% 49
% 44
% 35

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات.2020 ،
ملحوظة :نسبة استخدام الشركات للتطبيقات حسب النوع
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ـزءا ال يتجــزأ مــن بيئــة
أصبحــت النمــاذج التشــغيلية المتمركــزة حــول الحوســبة الســحابية جـ ً
تقنيــة المعلومــات الحديثــة ،وزادت جائحــة كوفيد  19واالضطرابات االقتصادية التي تســببت
بهــا مــن أهميــة المرونــة والقــدرة علــى التكيــف التنظيميتيــن .وتــرى المؤسســات بجميــع
أحجامهــا اليــوم أن الحوســبة الســحابية عنصــر مهــم فــي اســتراتيجيات تقنيــة المعلومــات
نهوجــا متعــددة ترتكــز
االستشــرافية .وبالفعــل ،تســتخدم معظــم المؤسســات اليــوم
ً
باألســاس علــى الحوســبة الســحابية ،وذلــك بحســب حجمهــا والقطــاع الــذي تشــتغل
فيــه ،وتلجــأ إلــى نمــاذج ســحابية داخليــة خاصــة ونمــاذج ســحابية خارجيــة عامــة أو نمــاذج
ســحابية مختلطــة عامة/خاصــة.
وازداد اعتمــاد الشــركات للمنصــات الســحابية الخاصــة والعامــة بشــكل كبيــر خــال الســنوات
الخمــس األخيــرة فــي الكويــت ،إذ ارتفــع اســتخدام المؤسســات للحوســبة الســحابية
الخاصــة مــن نســبة ضئيلــة تعــادل  %4عــام  2015إلــى  %40عــام  ،2020ويشــيع اســتخدام
الحوســبة الســحابية الخاصــة بنســبة أكبــر فــي الشــركات الكبيــرة التــي تفضــل الحوســبة
الســحابية الخاصــة الداخليــة علــى الحوســبة الســحابية الخاصــة التــي تســتضيفها شــركات
مقدمــة للخدمــة.
وعلــى غــرار اســتخدام الحوســبة الســحابية الخاصــة ،ارتفــع اســتخدام نمــوذج الحوســبة
ـتخدما اليــوم فــي أكثــر مــن ثلــث
الســحابية العــام «البنيــة التحتيــة كخدمــة»؛ إذ أصبــح مسـ
ً
الشــركات فــي الكويــت .ومــن المتوقــع أن يزيــد الطلــب على عــروض البنية التحتيــة كخدمة
بشــكل كبيــر فــي المســتقبل ،نظــ ًرا ألن ً
ثلثــا آخــر مــن إجمالــي الشــركات يعتــزم اعتمــاد
هــذا النمــوذج عــام  .2021أمــا نمــوذج الحوســبة الســحابية العامــة «البرمجيــات كخدمــة»،
فتســتخدمه نحــو  %88مــن الشــركات فــي الكويــت ،ما يجعلــه نموذج االســتخدام المفضل
لتنفيــذ البرمجيــات الجديــدة وتحديــث التطبيقــات.
الشركات التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية

%8

الحوسبة السحابية
العامة

% 88

% 32

الحوسبة السحابية
الخاصة

% 33

2015
2020

% 26

2015

% 36
%4

البرمجيات  /المنصات كخدمة

% 45

البنية التحتية كخدمة

% 37
%4
سحابة خاصة داخلية

2020

% 21
%4
سحابة خاصة يستضيفها
مقدم خدمات

تخطيط للتنفيذ في 2021
المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
ملحوظة :نسبة الشركات التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية حاليً ا/تخطط الستخدامها حسب النوع.
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التجارة الرقمية
ســرعت جائحــة كوفيــد  19التحــوالت الرقميــة فــي الكيفيــة التــي تنتــج بهــا المنتجــات
والخدمــات وتقــدم وتســتهلك؛ فــازدادت ســرعة التجــارة اإللكترونيــة زيــادة هائلــة عــام
 ،2020رغــم أنهــا كانــت ترتفــع باطــراد خــال الســنوات العشــر األخيــرة .وغيــرت الجائحــة
كذلــك الطــرق التــي يتعامــل بهــا العمــاء مــع الشــركات ويتعاونــون معهــا ،وأصبحــت
جــزءا ضرور ًيــا فــي كل منشــأة تجاريــة.
التجــارة الرقميــة اليــوم
ً
ويحلــل هــذا الجــزء مــن التقريــر مســتوى تطــور وجاهزيــة التجــارة الرقميــة فــي الكويــت مــن
خــال دراســة جوانــب ثالثــة مختلفــة  :النفــاذ والعمليــات والتحديــات.

النفاذ
ارتفــع عــدد الشــركات التــي تقــوم بالمتاجــرة بالســلع والخدمــات عبــر اإلنترنــت بشــكل كبيــر
علــى مــدار الســنوات الخمــس األخيــرة ،حيــث أجــرت معظــم الشــركات ( )%88عمليــات
بيــع وشــراء إلكترونيــة عــام  ،2020بالمقارنــة مــع ثلثــي الشــركات عــام  .2015وهــذا يعــزز
نتائــج دراســة األفــراد فــي ســلوكيات التجــارة االكترونيــة حيــث اظهــرت نتائجــه أن %63
مــن األفــراد قامــو بالشــراء عبــر النترنــت خــال عــام  .2020وتقبــل العديــد مــن الشــركات
اليــوم ( )%81الدفــع اإللكترونــي ،مــا يظهــر التحــول الســريع للكويــت نحــو اقتصــاد دون
نقــود ورقيــة .وتنخفــض نســبة اســتخدام التجــارة الرقميــة فــي الشــركات متناهيــة الصغــر
التــي بهــا أقــل مــن  10موظفيــن ،حيــث إن  %74منهــا فقــط تجــري عمليــات بيــع إلكترونيــة
و %66منهــا تجــري عمليــات شــراء إلكترونيــة.
الشركات التي تجري عمليات بيع وشراء عبر اإلنترنت

% 88

% 87
% 59

2015

% 61

2020

البيع اإللكتروني

الشراء اإللكتروني

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
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مــا تــزال نســبة صغيــرة مــن الشــركات فقــط ( )%13ال تبيــع منتجاتهــا إلكترون ًيــا ،وذكــرت
هــذه المنشــآت العديــد مــن التحديــات التــي تحــول دون قدرتهــا علــى إجــراء عمليــات بيــع
إلكترونيــة ،منهــا :ضعــف المردوديــة وقلــة القــدرات الفنيــة والصعوبــات في سلســلة اإلمداد
وصعوبــة النفــاذ إلــى شــرائح معينــة مــن العمــاء والمنافســة وقلــة المنتجــات أو الخدمــات
التــي يمكــن بيعهــا عبــر اإلنترنــت.
أسباب عدم إجراء عمليات البيع اإللكترونية2020 ،

% 58

ضعف المردودية

% 52

غياب القدرات الفنية أو مقدمي خدمات التجارة الرقمية المحليين
( في مجال تصميم المنصات والتسويق الرقمي والخدمات االستشارية مث ً
ال )
عدم التزام شركات الخدمات اللوجستية باتفاقيات مستوى الخدمة وجودة
الخدمة

% 52

صعوبة استهداف فئات محددة من المستهلكين

% 52

تقديم جهة بائعة أخرى للمنتج أو الخدمة بسعر اليمكن التنافس معه

% 52

عدم وجود منتجات أو خدمات يمكن بيعها عبر اإلنتونت

% 52
% 42

بعض االعتبارات الثقافية والتنظيمات تمنع بيع بعض المنتجات أو الخدمات
غياب الطلب أو ندرته

% 26

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
ملحوظة :النسبة من الشركات التي ال تبيع منتجاتها وخدماتها عبر اإلنترنت

العمليات

تبيــع العديــد مــن الشــركات المنتجات والخدمات عبــر منصات مخصصة للتجــارة اإللكترونية،
بعــد اقتنــى معظمهــا ( )%61حلــو ًلا جاهــزة ،بينمــا طــور أقــل مــن نصفهــا ( )%45منصــات
مخصصــة مــن الصفــر ،وال تبيــع إال نســبة صغيــرة مــن الشــركات منتجاتهــا وخدماتهــا
عبــر منصــات خارجيــة كأمــازون.
% 61

تطوير الشركات لمنصات التجارة الرقمية 2020
% 45
% 13

اشترينا ح ً
ال جاهزًا للتجارة
الرقمية وكيفناه مع
حاجتنا

أنشأنا منصة التجارة
الرقمية الخاصة بنا من
الصفر

مستوى تطور وجاهزية
منظومة المدفوعات
اإللكترونية القائمة في
الكويت

%7

%6

نعرض منتجاتنا وخدماتنا
في منصات بيع إلكترونية
خارجية ( كأمزون وسوق
على بابا وغيرها )

اشترينا ح ً
ال مرتكزًا على
السحابة لممارسة التجارة
الرقمية

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام  .2020ملحوظة :النسبة من الشركات التي
تتلقى طلبات السلع والخدمات عبر اإلنترنت
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تســتخدم الشــركات فــي الكويــت وســائل التواصــل االجتماعــي مــن أجــل الترويــج لمنتجاتهــا
وخدماتهــا والتســويق لهــا أكثــر مــن أي منصــة أخــرى ،ويســتعمل أكثــر مــن ثلثــي الشــركات
فــي الدولــة منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي لهــذه األغــراض ،وتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة
بعدهــا وســائط اإلعــام المطبوعــة التــي تعــد أكثــر الوســائل شــهرة لنشــر اإلعالنــات.
ويســتخدم أكثــر مــن نصــف إجمالــي الشــركات تقنيــة رقميــة تعــزز البحــث اإللكترونــي
مــن أجــل الترويــج للمنتجــات والخدمــات ،ويســتخدم ثلــث المؤسســات أســاليب تقليديــة
كاللوحــات اإلعالنيــة ووســائط اإلعــام اإلذاعيــة ،وتلجــأ لهــذه األخيــرة ،التــي غال ًبــا مــا تكــون
ً
موظفــا.
ذات تكلفــة عاليــة ،معظــم المؤسســات الكبيــرة التــي بهــا أكثــر مــن 250
الوسائل المستخدمة للترويج/اإلعالن2020 ،

% 70

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي
وسائل اإلعالم المطبوعة ( الصحف والمجالت )

% 52

تحسين محركات البحث والتسويق

% 51

التسويق عبد البريد االكتروني
لوحات اإلعالنات
البث اإلذاعي والتلفزيوني
الرسائل النصية الجماعية

% 40
% 37
% 32
% 30

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام .2020
ملحوظة :النسبة من الشركات التي تتلقى طلبات السلع والخدمات عبر اإلنترنت

التحديات
أشــار ثلثــا الشــركات فــي الكويــت إلــى احتياجهــم لمزيــد من الدعــم الحكومــي لتمكيــن تبني
التجــارة الرقميــة بشــكل اكبــر ،وذكرت منشــآت األعمــال التجاريــة الزراعيــة والمؤسســات المالية
وشــركات الخدمــات الشــخصية والمهنيــة هــذا التحــدي أكثــر مــن غيرهــا مــن المؤسســات
العاملــة فــي قطاعــات أخــرى.
وشــملت التحديــات المنهجيــة التــي ذكرتهــا الشــركات ك ً
ال مــن المنافســة الشرســة وغيــاب
اللوائــح التنظيميــة وقلــة الدعــم المقــدم للشــركات الناشــئة فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة.
وأشــار نحــو نصــف الشــركات التــي شــاركت فــي االســتبيان إلــى أن قلــة المهــارات فــي الســوق
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المحليــة هــي واحــدة مــن التحديــات الكبــرى .وأشــير إلــى مشــكلة قلــة المهــارات مــن طــرف
الشــركات العاملــة فــي سلســلة القيمــة التجاريــة ،كشــركات التصنيــع والتجــارة بالجملــة
وبالتجزئــة وشــركات الخدمــات اللوجســتية والنقــل.
تحديات التجارة الرقمية2020 ،

% 63

االحتياج للمزيد من الدعم الحكومي لشركات التجارة الرقمية

% 57

االفتقار الى المهارات والخبرة الفنية المحلية اللزمة إلنشاء منصات التجارة

% 55

تفضيل العمالء للتعامل مع الشركات الموجودة على األرض ( غير رقمية )

% 54

االفتقار إلى المهارات والموارد االزمة لدعم الشركات الناشئة في مجال التجارة

% 50

عدم وجود منصات تجارة رقمية مملوكة ومطورة داخليًا

% 50

عدم تشجيع الممارسات الحالية للتنافس السليم

% 47

حاجة الشركات الخدمية للقدرات اللزمة لدعم منصة  /تقنية التجارة الرقمية

% 41

عدم تنظيم سوق التجارة الرقمية بالكويت تنظيميًا جيدًا

% 33

ضعف جاهزية منظومة التجارة الرقمية بالكويت

% 32

قلة اهتمام الجهات البائعة ومقدمي الخدمات في مجال التقنية بشركات التجارة

% 24

ارتفاع اسعار النقل والخدمات اللوجستية

% 21

عدم التزام شركات الخدمات اللوجستية باتفاقيات مستوي الخدمة وجودة الخدمة

% 15

صعوبة الحفاظ علي خصوصية البيانات وأمن تقنية المعلومات

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام 2020

ـد غيــاب اســتراتيجية وطنيــة مــن أكبــر مثبطــات نمــو قطــاع التجــارة الرقميــة فــي الكويــت؛
وعـ ّ
إذ تــرى الشــركات فــي الكويــت أنــه ال يوجــد دعــم حكومي مناســب لتعزيــز التجــارة اإللكترونية
الخاصــة بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،ويعــد ضعــف منظومــة الدفع وتنظيــم حماية
المســتهلك مــن المشــكالت المهمــة كذلك.
عيوب منظومة التجارة الرقمية2020 ،

% 67

ال تعتمد الحكومة استراتيجية للتجارة الرقمية علي المستوي الوطني
قلة الدعم الحكومي الهادف الى تشجيع نمو المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والتجارة الرقمية
ضعف تطوير منصات الدفع

% 64

% 61

ال تقدم الجهات المنظمة للشئون المالية والتجارية الدعم الكافي
لمبادرات التجارة الرقمية الصغيرة والجديدة

% 60

% 58

عدم فعالية نظام حماية المستهلك  ،خاصة في عمليات الشراء عبر اإلنترنت

% 46

قلة الجهات البائعة المحلية التي تود االنتقال الي التجارة الرقمية

% 39

ضعف جاهزية و/أو وعي المشترين
ضعف اهتمام شركات االتصاالت وتقنية المعلومات بشركات التجارة
الرقمية الناشئة والجديدة ( حيث يهتمون بالجهات الفاعلة األكبر )
عدم تطور منظومة التوصيل والخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة
الرقمية

% 29

% 21

المصدر :استبيان الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات الخاص بالشركات ،لعام 2020
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الخاتمة والتوصيات

أدت جائحــة كوفيــد 19-إلــى إيقــاف العديــد مــن مظاهــر الحيــاة ،حتــى صــار مــن الممكــن
اإلشــارة إلــى الطــرق الجديــدة للعمــل والعيــش والتنقــل التــي تســببت األزمــة فــي ظهورهــا
«بالواقــع الجديــد»؛ فنتيجـ ً
ـة للجائحــة ،أصبحــت معظــم المنتجــات والخدمــات حال ًيــا إمــا
مرتكــزة علــى نمــوذج تقديــم رقمــي أو معــززة رقم ًيــا .وارتفعــت نســبة اســتخدام طــرق
التعامــل التجــاري دون نقــود ودون الحاجــة إلــى اســتخدام الرمــز الســري للبطاقــة البنكيــة،
حتــى صــار مــن المتوقــع أن تصبــح المعيــار الســائد خــال هــذا العقــد .وبالنظــر إلــى مختلــف
مهــام العمــل والتعلــم مــن المنــزل التــي يشــهدها العالــم حال ًيــا ،أصبــح الواقــع الجديــد
يفــرض الدمــج بيــن العالميــن الرقمــي والمــادي .وتأثــرت سلســلة اإلمــداد التــي تعــد حجــر
األســاس فــي كل اقتصــاد تأثــ ًرا كبيــ ًرا بســبب الجائحــة ،وانتقلــت األهــداف الوطنيــة اآلن
إلــى بنــاء سالســل إمــداد مرنــة ،مــع اعتبــار تحقيــق االســتخدام األمثــل والظهــور نقــاط
التركيــز الرئيســية فيهــا.
ولتحقيــق االزدهــار فــي العالــم الجديــد ،يجــب على الشــركات أن تتحول إلى شــركات رقمية،
وهــو مــا جعــل التحــول الرقمــي أولويــة تنظيميــة أساســية خــال الســنوات العشــر األخيــرة،
ً
ملحوظــا فــي االســتعداد للعصــر الرقمــي.
تقدمــا
حتــى أحــرزت الشــركات فــي الكويــت
ً
واليــوم ،تســتخدم كل الشــركات فــي الكويــت — مهمــا كان حجمهــا أو القطــاع
الــذي تشــتغل فيــه — الحواســب (المكتبيــة والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة) واإلنترنــت فــي
عملياتهــا ،حتــى تضاعــف اســتخدام اإلنترنــت والحاســوب مــن طــرف الموظفيــن بأكثــر
مــن مرتيــن فــي الســنوات الخمــس األخيــرة ،ليصبــح نحــو ثلثــي الموظفيــن يســتخدمون
اآلن األجهــزة اإللكترونيــة مــرة واحــدة فــي األســبوع علــى األقــل .ويشــيع اســتخدام
االتصــال الثابــت ذي النطــاق العريــض باإلنترنــت فــي كل الشــركات تقري ًبــا ،وتملــك معظــم
المؤسســات اتصــا ًلا متنقــ ًلا ذا نطــاق عريــض كذلــك .وتتقلــد الكويــت مكانــة عالميــة
رائــدة فيمــا يخــص االتصــال باإلنترنــت واســتخدام أجهــزة الحوســبة.
وكان ضمــان اســتمرارية العمــل أولويــة تنظيميــة عليــا فــي بدايــة الجائحــة عــام ،2020
وتكيفــت الشــركات فــي الكويــت بســرعة مــع الوضــع ،بتســخير أســس االتصــال واســتخدام
ً
ســابقا .واليــوم ،تســتخدم معظــم الشــركات
األجهــزة والمهــام الرقميــة الموضوعــة
تطبيقــات مؤتمــرات الفيديــو والبرمجيــات إلدارة وظائفهــا الرئيســية ومنــح موظفيهــا
ِ
إمكانيــة النفــاذ عــن بعــد للمــوارد التنظيميــة.
وتعــد المنصــات المرتكــزة علــى الحوســبة الســحابية واحــدة مــن الخصائــص المحــددة
للبنيــة التحتيــة الرقميــة الحديثــة ،وأبــرزت الجائحــة أهميــة توفيــر خدمــات هندســية فنيــة
مرنــة وقابلــة للتطويــر ،ألن ســرعة االســتجابة أصبحــت أهــم خصائــص المؤسســات القــادرة
علــى التكيــف ،وازداد اعتمــاد الشــركات فــي الكويــت للحوســبة الســحابية الخاصــة
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والعامــة بشــكل كبيــر خــال الســنوات الخمــس األخيــرة ،إذ ارتفــع اســتخدام المؤسســات
للحوســبة الســحابية الخاصــة مــن نســبة ضئيلــة تعــادل  %4عــام  2015إلــى  %40عــام
 .2020ويعــد النمــوذج الســحابي العــام «البرمجيــات كخدمــة» ،والــذي تســتخدمه معظــم
الشــركات اليــوم ( ،)%88نمــوذج النشــر المفضــل لتنفيــذ البرمجيــات الجديــدة وتحديــث
التطبيقــات.
وتجلــت أهــم التطــورات الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد  19فــي زيــادة نســبة التجــارة الرقميــة؛
فقــد غيــرت الجائحــة بشــكل كبيــر الطريقــة التــي تنتــج بهــا المنتجــات والخدمــات وتقــدم
وتســتهلك .وتوفــر معظــم الشــركات فــي الكويــت اليــوم خدمــات العمــاء وتتعامــل مــع
المؤسســات الحكوميــة والماليــة عبــر اإلنترنــت ،وتزايــد عــدد المؤسســات التــي لهــا حضــور
إلكترونــي بشــكل كبيــر كذلــك خــال الســنوات الخمــس األخيــرة ،إذ إن ألكثــر مــن ثلثــي
الشــركات موقــع إلكترونــي علــى اإلنترنــت .واليــزال هنــاك مجــال للتحســين فــي هــذا
الصــدد ،حيــث إن عــدد المؤسســات التــي لهــا حضــور إلكترونــي أقــل بقليــل مــن المتوســط
فــي االتحــاد األوروبــي ،وأقــل بكثيــر مــن الــدول الرائــدة كفنلنــدا والدنمــارك واليابــان.
وارتفــع عــدد المؤسســات التــي تســتخدم اإلنترنــت لبيــع المنتجــات والخدمــات وشــرائها
بشــكل ملحــوظ علــى مــدار الســنوات الخمــس األخيــرة ،حيــث أصبحــت معظــم الشــركات
( )%88تدعــم عمليــات البيــع والشــراء عبــر اإلنترنــت .ويعــد ضعــف الدعــم الحكومــي
المنظــم ،فيمــا يخــص التنظيــم والمهــارات واالســتراتيجيات الوطنيــة ،أكبــر تحــد أمــام نمــو
التجــارة الرقميــة فــي الكويــت.
ويحظــى التطــور الرقمــي فــي الشــركات بأهميــة كبيــرة فــي الكويــت ،فــي ظــل ســعيها
إلــى التحــول الرقمــي علــى المســتوى الوطنــي؛ إذ يرتكــز االقتصــاد الرقمــي علــى الشــركات
الرقميــة المدعمــة بالبيانــات والمقدمــة لتجــارب مخصصــة مســتمرة للعمــاء ،والتــي لهــا
قــوى عاملــة رقميــة ال تشــتغل مــن مقــر عمــل محــدد .وعليــه ،يتعيــن علــى الدولــة
دعــم تطــور االقتصــاد الرقمــي بوضــع سياســات استشــرافية و إقامــة بنيــة تحتيــة رقميــة
وطنيــة قويــة ،ويجــب أن تركــز هــذه الجهــود علــى مجــاالت رئيســية خمســة :
شــبكات التواصــل  :يجــب أن تدعــم البنيــة التحتيــة الرقميــة خــال العقــد القــادم إنشــاء دولــة
رقميــة بالكامــل ،ينجــز فيهــا المســتهلكون والمؤسســات عملياتهــم بأكملهــا رقم ًيــا .ويجــب
أن تدعــم هــذه البنيــة التحتيــة مالييــن األشــياء المتصلــة فــي الدولــة ،والتــي تســتهلك كميــات
هائلــة مــن البيانــات ،وأن تشــكل شــبكات االتصــال الثابــت ذي النطــاق العريــض واالتصــال
المتنقــل ذي النطــاق العريــض ،التــي تضــم تقنيــات الفايبــر والجيــل الخامــس ،ركيــزة هــذه
البنيــة التحتيــة .وســتكون االســتثمارات المســتمرة فــي هــذه الشــبكات ،إلــى جانــب الجهــود
التنظيميــة الراميــة إلــى الحفــاظ علــى مســتوى ميســور مــن التكلفــة ومســتوى مرتفــع مــن
ـدا لنمــو االقتصــاد الرقمــي.
االتصــال لصالــح ســكان الدولــة بأكملهــا ،مهمــة جـ ً

WWW.CITRA.GOV.KW

39

حدد مســتوى جاهزيــة الشــركات فــي العصــر الرقمــي مــن
التقنيــة الرقميــة الناشــئة  :س ـ ُي َّ
خــال االســتخدام المبتكــر للتقنيــة الرقميــة الناشــئة ،كالــذكاء االصطناعــي وتحليــات البيانــات
الضخمــة وإنترنــت األشــياء والواقــع االفتراضي/المعــزز ،وتقنيــة البلوكتشــين ،وســتكون
الســحابة نمــوذج االســتخدام المفضــل لتنفيــذ هــذه التقنيــة الرقميــة ،مــا يحتــم تقديــم
الدعــم إلعتمــاد هــذه التقنيــة الرقميــة بيــن الشــركات مــن خــال وضــع خطــط وطنيــة و
سياســات ذات صلــة.
األمــن والثقــة  :تعــرض التحــول الرقمــي الهائــل والمفاجــئ الناتــج عــن الجائحــة المؤسســات
لمخاطــر أمنيــة كبيــرة؛ فقــد تزايــدت الجرائــم الســيبرانية وتضاعفــت مشــكالت الخصوصيــة.
ولدعــم النمــو الرقمــي وبنــاء ثقــة المســتهلك فــي المؤسســات ،يتعيــن وجــود منظومــة ثقــة
تنظمهــا قوانيــن الخصوصيــة الحديثــة ومنصــات الدفــع اإللكترونــي القويــة .الئحــة حمايــة
خصوصيــة البيانــات والتــي اصدرتهــا الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي
ابريــل  2021تعتبــر خطــوة صائبــة فــي االتجــاه الصحيــح .تشــمل الالئحــة عــدة عوامــل مرتبطــة
بخصوصيــة البيانــات مثــل تصنيــف البيانــات ،الشــفافية والموافقــة علــى كيفيــة جمــع البيانــات
والحصــول عليهــا ،كيفيــة تخزينهــا ،والعمــل بهــا ،وشــروط اســتخدامها ومشــاركتها األطــراف
االخــرى ،باالضافــة الــى عــدة عوامــل اخــرى تخــص أمــن البيانــات لــدى الشــركات.
االبتــكار والشــركات الناشــئة :يعــد تواجــد الشــركات الرقميــة خاصيــة مميــزة لــكل
االقتصــادات الرقميــة ،حيــث يمكــن للشــركات الناشــئة االبتكاريــة التــي تنمــو بســرعة أن تؤثــر
علــى االقتصــاد بأكملــه ،وتزدهــر الشــركات الناشــئة فــي بيئــة تدعــم االبتــكار وريــادة األعمــال،
وتتميــز هــذه البيئــة بحضــور مــوات لآلليــات التــي تعــزز ســهولة ممارســة األعمــال التجاريــة،
ويجــب أن تشــمل هــذه اآلليــات قوانيــن ملكيــة فكريــة قويــة وســهولة توفيــر التمويــل ورأس
المــال الجــريء وســهولة النفــاذ إلــى الفضــاءات والحصــول علــى المــوارد الماديــة.
تنميــة المهــارات  :تنظــر الشــركات إلــى قلــة المهــارات علــى أنهــا مــن معوقــات النمــو ،ولهــذا،
يتعيــن دعــم نمــو االقتصــاد الرقمــي مــن خــال تنفيــذ برامــج لتنميــة المهــارات فــي المــدارس
والجامعــات ،وبنــاء منظومــة للتدريــب واالبتــكار بإقامــة ورش عمــل وفعاليــات وإنشــاء مراكــز
للتميــز.
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