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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي
يتطــور العصــر الرقمي بســرعة حيــث نرى األفراد والمؤسســات يســتخدمون التقنيــات الرقمية
فــي المنــازل وأماكــن العمــل بمعــدل لــم يســبق لــه مثيــل ،وفــي عــام  ،2020ضاعفــت جائحة
فيــروس كورونــا المســتجد ســرعة تب ّنــي األســاليب الرقميــة للعيــش والعمــل والمعامــات
لتصــل إلــى مســتويات عاليــة جديــدة .أمــا فــي وقتنــا الحاضــر ،فــإن التنميــة المســتقبلية
ـدم التقنيــات الرقميــة وتطــور االقتصــاد الرقمــي.
للعديــد مــن الــدول مبنيــة علــى تقـ ّ
التوجهــات الرقميــة وإعــداد الكويــت لحقبــة مــا بعــد جائحــة
وللحصــول علــى رؤى حــول
ّ
ً
بحثــا
فيــروس كورونــا المســتجد ،أجــرت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ً
ـتفيضا يشــمل العديــد مــن المجــاالت ،كالبنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
مسـ
والمنظومــة ذات الصلــة ،فضــ ً
ا عــن اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن األســر
واألفــراد والشــركات والقطــاع العــام .يشــرح هــذا التقريــر بالتفصيــل حالــة البنيــة التحتيــة
لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات واســتخدام ونفــاذ األســر واألفــراد لالتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات فــي الكويــت  .وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم النتائــج :
تغطيــة الشــبكة  :يتمتــع جميــع ســكان دولــة الكويــت بإمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة
رواد تقنيــة الجيــل الخامــس حيــث
الجيــل الرابــع للهواتــف المتنقلــة ،و ُتعــد الدولــة كذلــك مــن ّ
إن نســبة  %97منهــا ُمغطــاة بشــبكة الجيــل الخامــس .
نســبة اســتخدام الشــبكة  :شــهدت نســبة اســتخدام اإلنترنــت زيــادة بنســبة  %12فــي
عــام  2020مقارنــة بعــام  ،2019حيــث جــاء معظــم نســبة اســتخدام البيانــات مــن شــبكات
االتصــال المتنقــل ذو النطــاق العريــض نتيجــة لتفضيــل االتصــاالت الالســلكية .
ـداء مــن  5إلــى  6د.ك.
الســعر  :تتــراوح التكلفــة الشــهرية لســلة اشــتراكات النطــاق العريــض ابتـ ً
( 16إلــى  20دوال ًرا) شــهر ًيا فــي الكويــت ،وهــي مــن بيــن األقــل ســع ًرا فــي العالــم .
انتشــار األجهــزة واســتخدامها  :يســتخدم جميــع األشــخاص تقري ًبــا فــي الكويــت الهاتــف
المحمــول واإلنترنــت بصــورة يوميــة ،فــي حيــن تمتلــك نســبة  %88مــن المنــازل أجهــزة
حاســوبية ،مثــل :أجهــزة الحاســوب الشــخصية والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة .وشــهدت
نمــوا مذهــ ًلا فــي معــدالت االعتمــاد خــال الخمــس ســنوات
أجهــزة التليفزيــون الذكيــة
ً
الماضيــة  ،حيــث ارتفــع معــدل االنتشــار فــي القطــاع المنزلــي الكويتــي مــن  %3.4فــي عــام
 2015إلــى  %74فــي عــام .2020
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الملخص التنفيذي
انتشــار الشــبكة واســتخدامها  :يوجــد  5.6مليــون اشــتراك ضمــن االتصــاالت المتنقلــة ذات
النطــاق العريــض فــي الكويــت بمعــدل انتشــار يتجــاوز  ،%100بمعــدل  1.3اشــتراك لــكل فــرد
مــن الســكان ،وتحســنت جــودة االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق العريــض بصــورة كبيــرة فــي
عــام  .2020وتســتحوذ االتصــاالت عبــر األليــاف الضوئيــة علــى حصــة  %45حال ًيــا ،مقابــل %31
فــي عــام  ،2019وتبلــغ ســرعة غالبيــة االتصــاالت (بنســبة  10 )%53ميجابــت حال ًيــا أو تتجاوزهــا.
التجــارة الرقميــة  :فــي حيــن ال تــزال االتصــاالت ووســائل التواصــل االجتماعــي األنشــطة األكثــر
ـد كبير
شــعبية عبــر اإلنترنــت ،إ ّلا أن اســتخدام الخدمــات الرقميــة والتجــارة اإللكترونيــة زاد إلى حـ ٍ
فــي عــام  2020نتيجــة لإلغــاق التــام جــراء الجائحــة .ويشــتري معظــم األفــراد فــي الكويــت
(بنســبة  )%63عبــر اإلنترنــت ممــا يشــير إلــى أســلوب حيــاة جديــد يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى
ـول المشــترون مــن المالبــس ومنتجــات العنايــة الشــخصية
الخدمــات الرقميــة ،حيــث ُوجــد تحـ ّ
فــي عــام  2019إلــى المســتلزمات والمنتجــات المنزليــة اليوميــة فــي عــام .2020
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ّ
المتبعة
نظرة عامة على المشروع والمنهجية
المعلومات األساسية واألهداف
يتطــور العصــر الرقمــي بســرعة غيــر مســبقة حيــث اصبــح االفــراد واألســر يســتخدمون
التقنيــة الرقميــة فــي جميــع مجــاالت الحيــاة والعمــل بشــكل يومــي ،وفــي عــام ،2020
ضاعفــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ســرعة تب ّنــي األســاليب الرقميــة للعيــش والعمــل
والمعامــات لتصــل إلــى مســتويات عاليــة جديــدة .وأصبــح التحــول الرقمــي أحــد العوامــل
االساســية للنجــاح فــي هــذا العصــر الجديــد ،وال ســيما أنهــا ســاعدت العديــد مــن األفــراد علــى
توصــل االقتصــاد العالمــي إلــى الســيادة
التك ّيــف واالســتجابة للظــروف الطارئــة بســرعة .فقــد
ّ
الرقميــة فــي الوقــت الحاضــر؛ إذ شـ ّ
تقدمهــا الشــركات فــي
ـكلت المنتجــات والخدمــات التــي ّ
هــذا القطــاع أكثــر مــن نصــف إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي الــذي يبلــغ  82تريليــون دوالر
فــي عــام  ( 2020مؤسســة البيانــات الدوليــة ) .
ـدم التقنيــة الرقميــة وتطــور االقتصــاد الرقمــي هــو جــزء ال يتجــزأ مــن مســتقبل أي بلــد
ان تقـ ّ
 .وقــد ايقــن هــذا العديــد مــن الــدول المتقدمــه مــن خــال التركيــز علــى اقتصــاد المعرفــة
واالســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة علــى مــدى عقــود ممــا ّ
مكــن هــذه البلــدان مــن
االســتجابة بســرعة ألزمــة فيــروس كورونــا المســتجد التــي تعرضــت لهــا فــي عــام .2020
لمواصلــة هــذا النهــج ،يجــب علــى جميــع البلــدان أن تــدرك تطــور التقنيــة الرقميــة وتحــدد
ـول الرقمي بهدف تحســين معيشــة المواطنين
الوســائل التــي ُيمكــن مــن خاللها تحقيــق التحـ ّ
والمقيميــن فــي إطــار اســتعدادها لحقبــة مــا بعــد أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد.
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المعلومات األساسية واألهداف
تجــري الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وهــي الجهــة الحكوميــة المســؤولة
ً
بحوثــا دوريــة لتقييــم
عــن تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي دولــة الكويــت،
تطــور قطــاع االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات فــي البــاد ،حيــث بــدأت هــذه الجهــود فــي عــام
 2015و تابعــت الهيئــة هــذه الجهــود البحثيــة فــي عــام  .2019واســتمرا ًرا لهــذا العمــل ،بــدأت
الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالقيــام بدراســة عــن معرفــة و نفــاذ المجتمــع
لالتصــاالت و تكنولوجيــا المعلومــات فــي عــام  ،2020وكان لهــذه الدراســة ثالثــة أهــداف
رئيســية ،وهــي :
التأســيس  :تقييــم حالــة ومســتوى تطــور البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي الكويــت مــن خــال
ومقدمــي خدمــات اإلنترنــت .
تقييــم مشــغلي االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة
ّ
الدعــم  :تقييــم منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت مــن حيــث الرؤيــة
الوطنيــة والتشــريعات المحليــة واالبتــكارات والمهــارات .
والتوجهــات فــي النفــاذ و االســتخدام لالتصــاالت و تقنيــة
ـدم
االســتخدام  :فهــم مــدى التقـ ّ
ّ
المعلومــات بيــن األســر واألفــراد والشــركات والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة.
وتتوافــق هــذه الدراســة البحثيــة مــع األهــداف التنمويــة االســتراتيجية لخطــة التنميــة الوطنيــة
المحــددة
لرؤيــة دولــة الكويــت لعــام «( 2035كويــت جديــدة») .وتناولــت الدراســة األهــداف
ّ
للرؤيــة؛ مثــل :زيــادة اإلنتاجيــة المحليــة ،وتطويــر القطاعــات االقتصادية غيــر النفطية ،وتحســين
مســتوى معيشــة المواطنيــن ،وإشــراك القطــاع الخــاص فــي النشــاط االقتصــادي الوطنــي،
وتحديــد الخطــوط العريضــة للسياســات الداعمــة للنمــو .
ـدم الــذي أحــرزه قطــاع االتصــاالت
عــاوة علــى ذلــك ،أجــرت هــذه الدراســة
قياســا لمــدى التقـ ّ
ً
وتقنيــة المعلومــات باســتخدام مؤشــرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات األساســية الصــادره
مــن المنظمــات العالميــة والمعتــرف بهــا دول ًيــا مثــل االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،وســاعدت
ـدم
هــذه المؤشــرات الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي تقييــم مســتوى تقـ ّ
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت ومقارنتهــا مــع البلــدان األخــرى وتحديــد فــرص
التطويــر.
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إطار عمل الدراسة
تناولــت هــذه الدراســة ثالثــة جوانــب رئيســية ،وهــي :البنيــة التحتيــة ،والمنظومــة ،واالســتخدام
والنفــاذ .وشــملت ســبعة اســتبيانات ،مــن خــال أربعــة تقاريــر كالتالــي :
إطار عمل الدراسة البحثية ونطاقها

االتصاالت وتقنية
المعلومات
في الكويت

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

االستبيان األول :
البنية التحتية والنفاذ
( مشغلي االتصاالت الثابتة والمتنقلة
ومقدمي خدمات اإلنترنت )

التقرير الثاني :

التقرير الثالث :

التقرير الرابع :

نفاذ االتصاالت وتقنية
المعلومات والتجارة
الرقمية بين الشركات

سوق ومنظومة
االتصاالت وتقنية
المعلومات

التحول الرقمي
القطاع الحكومي
وقطاع التعليم

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

االستبيان السادس :

االستبيان الرابع :

الشركات

القطاع الحكومية

االستبيان السابع :

االستبيان الثاني :

قطاع التعليم

األسر

االستبيان الثالث :

األفراد

البنية التحتية

المنظومة

االستخدام والنفاذ

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  :أو ً
الُ ،عرفــت مؤشــرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المطلوبــة إلجــراء التقييمــات،
وحــددت 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 ،حيــث اعتمــدت قوائــم المؤشــرات فــي هــذه الخطــوة.
جمــع البيانــات  :ثان ًيــاُ ،جمعــت البيانــات الالزمــة عبــر االســتبيانات والمقابــات ،وقــد صيغــت
المفصلــة فــي هــذه الخطــوة بعــد اجــراء عــدة جلســات تجريبيــة.
االســتبيانات
ّ
المجمعــة إلــى جــداول تقريريــة وجــداول مؤشــرات؛ وتــم تحليــل
التحليــات ُ :حولــت البيانــات
ّ
البيانــات بشــكل زمنــي للتعـ ّـرف علــى المقارنــات الســنوية للمؤشــرات ومقارنــات مــع دول اخرى
التوجهــات والــرؤى.
وافضــل الممارســات لتحديــد
ّ
العرض  :يتم عرض النتائج بشكل  4تقارير حسب القطاع المعني.
يتضمــن هــذا التقريــر تحليــل لحالــة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي دولــة
الكويــت ومســتوى اســتخدام ونفــاذ األســر واألفــراد لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات  ،مبنيــا
علــى نتائــج ثالثــة اســتبيانات :
1.1اســتبيان البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتــم جمــع البيانــات الحديثــة لعــام
ومقدمــو خدمــات اإلنترنــت،
 2020مــن الجهــات ذات الصلــة (مشــغلو االتصــاالت المتنقلــة،
ّ
ووزارة االتصــاالت ،والهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات)
2.2اســتبيان اســتخدام ونفــاذ االفــراد لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن هــم اعمارهــم مــا
بيــن  74-5عامــا
3.3استبيان استخدام ونفاذ االسر لالتصاالت وتقنية المعلومات من خالل رب االسرة
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دراسة البنية التحتية والنفاذ
يهــدف الجــزء المتعلــق بالبنيــة التحتيــة والنفــاذ مــن الدراســة إلــى جمــع البيانــات حــول البنيــة
التحتيــة لالتصــاالت فــي الدولــة ،حيــث ُتجمــع البيانــات مــن مشــغلي شــبكات االتصــاالت
المتنقلــة ومــزودي خدمــات اإلنترنــت ومشــغل الهواتــف الثابتــة (وزارة االتصــاالت) والجهــة
التنظيميــة (الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات).
بنــاء علــى المقارنــات المعياريــة الدوليــة وبصــورة رئيســية دليــل
ُوضعــت قائمــة بالمؤشــرات
ً
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت لجمــع البيانــات اإلداريــة بشــأن االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
لعــام  ،2020و ُاجــري بحــث إضافــي ُي ّ
ركــز علــى الجهــود البحثيــة المماثلــة إلضافــة المزيــد مــن
وبنــاء علــى قائمــة المؤشــرات النهائيــةُ ،وضــع االســتبيان التفصيلــي
المؤشــرات ذات الصلــة.
ً
ووثيقــة جمــع البيانــات ثــم ُأجــري تقســيم ذلــك إلــى إصــدارات متعــددة لتخصيــص عمليــة
جمــع البيانــات مــن ُمختلــف الجهــات ،مثــل :مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة ومــزودي
خدمــات اإلنترنــت ووزارة االتصــاالت والهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــاتُ .
وأرســلت
االســتبيانات إلــى كل جهــة فــي هــذه القطاعــات شــاملة ســوق االتصــاالت فــي الكويــت
وجمعــت البيانــات مــن كل جهــة لتكويــن بيانــات علــى مســتوى الدولــة.
بالكامــلُ ،

استبيان األسر واألفراد
تم اجراء استبيانا االسر واالفراد على الطرق التالية :
1.1المقابــات عبــر الهاتــف ّ :
مثلــت الطريقــة الرئيســية لجمــع البيانــات مــن خــال مقابــات
هاتفيــة مدتهــا  40-30دقيقــة
2.2االســتبيانات عبــر اإلنترنــت  :تــم اســتخدام هــذه الطريقــة عندمــا فضــل المشــاركون
اســتكمال االســتبيان بأنفســهم عبــر اإلنترنــت
3.3االســتبيانات الشــخصية عبــر االتصــال المرئــي ُ :تســتخدم هــذه الطريقــة فــي الحــاالت
التــي يفضــل فيهــا المشــاركون إجــراء مقابــات افتراضيــة (مثــل :زووم أو تيمــز)
تــم اعتمــاد اســتمارة االســتبيانات مــن اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء فــي دولــة الكويــت  ،و تــم
االخــذ بعيــن االعتبــار احــدث البيانــات المتاحــة مــن هيئــة المعلومــات المدنيــة بالنســبة للتعــداد
الســكاني.
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توزيع عينة استبيان األسر
أجريــت مقابــات مــع  1158أســرة بصــورة إجماليــة إلعــداد اســتبيان األســر ،وبلــغ هامــش الخطــأ
ّ
يوضــح الشــكل أدنــاه
لحجــم هــذه العينــة نحــو  %2.88عنــد مســتوى ثقــة نســبته  ،%95حيــث
توزيــع العينة الســتبيان األســر.

إجمالي عينة األسر ( ) 1158

%13
الجهراء

%15

%22

مدينة الكويت

حولى

%7
مبارك الكبير

%19

%24

االحمدي

الفروانية

حسب المحافظة

غير الكويتيون

%38

الكويتيون

%62

حسب الجنسية
استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات  ،لعام 2020
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توزيع عينة استبيان األفراد
المخصــص لألفــراد ،وبلــغ هامــش
ـردا فــي االســتبيان
وبالمثــل ،أجريــت مقابــات مــع  1269فـ ً
ّ
ّ
يوضــح الشــكل أدنــاه
الخطــأ لهــذه العينــة نحــو  %2.75عنــد مســتوى ثقــة نســبته  ،%95حيــث
توزيــع عينــة اســتبيان األفــراد.
شــملت العينــة االفــراد الكويتييــن والمقيميــن مــن اعمــار  74-5عامــا و تــم تضميــن شــريحة
االطفــال وصغــار الســن التــي تراوحــت اعمارهــم مابيــن  14-5عامــا وذلــك اســتنادا الــى
الطبيعــة الســكانية فــي دولــة الكويــت التــي تتســم بالنســبة العاليــة من صغــار الســن  .و تعتبر
هــذه الشــريحة األهــم فــي دراســة وضــع االســتخدام والنفــاذ لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
لمــا فرضتــه الجائحــة مــن انتشــار للتقنيــات فــي مجــاالت التعليــم والترفيــة وغيرهــا مــن
اســتخدامات تتطلــب التشــريعات الالزمــة تماشــيا مــع التوجــه العالمــي فــي حمايــة الوطــن.

إجمالي عينة األفراد ( ) 1269

%11
الجهراء

%16

%24

مدينة الكويت

حولى

%6
مبارك الكبير

%18

%25

االحمدي

الفروانية

حسب المحافظة
%19

%7 %7 %5
% 100
% 62

% 50
١٧٫٣٠
%
38

غير كويتي

كويتي

الجنسية

%21

%28

%13

% 100
% 63

% 50
١٧٫٣٠
%
37

%0

أنثي

النوع

ذكر

%0

من  35الى  44عاما

من  55الى  74عاما

من  45الى  54عاما

من  25الى  34عاما
من  20الى  24عاما
من  15الى  19عاما
من  5الى  14عاما

العمر

استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات  ،لعام 2020
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االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت
ـما فــي العصــر الرقمــي ضمــن أي خطــة تنميــة
ينبغــي أن يمثــل التحـ ّ
ـول الرقمــي جان ًبــا حاسـ ً
ّ
ويشــكل جيــل األلفيــة (أي األفــراد الذيــن نشــأوا وهــم يســتخدمون أجهــزة
وطنيــة ألي بلــد،
الحاســوب واإلنترنــت) وجيــل مــا بعــد األلفيــة (األفــراد الذين نشــأوا وهــم يســتخدمون الهواتف
معــا نســبة  %56مــن الســكان فــي الكويــت فــي
الذكيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي) ً
الوقــت الحاضــر .وترتفــع هــذه النســبة تدريج ًيــا لتبلــغ  %75إذا ُأخــذ الكويتييــن وحدهــم فــي
االعتبــار .ويشـ ّ
ـكل هــؤالء الشــباب ذوي األصــول الرقميــة مواطنــي المســتقبل والمســتهلكين
والقــوى العاملــة التــي ســتقود االقتصــاد الرقمــي المحلــي .وتتغيــر طــرق اســتهالك المنتجــات
والخدمــات علــى أيديهــم ويعيــدون تشــكيل منظومــات الصناعــات ونمــاذج التوظيــف.
يحتــاج هــذا التطــور المســتمر إلــى دعــم مــن خــال بنيــة تحتيــة رقميــة قويــة ،وبالتالــي ،يجــب أن
تتضمــن خارطــة الطريــق التنمويــة ألي بلــد يمتلــك تطلعــات مســتقبلية االحتياجــات المتطــورة
لهــذه الفئــة مــن الشــباب ذوي األصــول الرقميــة مــن خــال التطويــر التدريجــي للبنيــة التحتيــة
الرقميــة والسياســات المرتبطــة بهــا.
يجــري هــذا التقريــر تحليــ ًلا للمشــهد العــام لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت
مــن جانبــي العــرض والطلــب ،مــع التركيــز علــى جانبيــن رئيســيين ،وهمــا :البنيــة التحتيــة و
االســتخدام والنفــاذ مــن قبــل األســر واألفــراد ،واشــتمل كل جانــب مــن هــذه الجوانــب علــى
ّ
موضــح فــي الشــكل أدنــاه .
محــددة ،كمــا هــو
ســتة مجــاالت
ّ
استخدام األسر واألفراد

البنية التحتية والفاذ
تغطية الشبكة

انتشار األجهزة

والنطاق الترددي

واستخدامها
انتشار اإلنترنت

االشتراك

واستخدامه

نسبة استخدام

أنشطة ومهارات

االتصاالت وتقنية المعلومات
في الكويت

الشبكة

استخدام المنصات

جودة الخدمة

الرقمية
اإلتفاق على

السعر

االتصاالت وتقنية المعلومات

االيرادات واالستثمار

التجارة الرقمية

المصدر :مؤسسة البيانات الدولية ،عام .2021
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االتصاالت وتقنية المعلومات
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البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت وإمكانية الوصول إليها

ُأجــري تحليــل لخمســة مجــاالت مختلفــة لتحديــد مســتوى جاهزيــة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت
ـدا تغطيــة الشــبكة والنطــاق التــرددي واالشــتراكات ونســبة اســتخدام
فــي الكويــت ،وتحديـ ً
الشــبكة وجــودة الخدمــة والســعر.

تغطية الشبكة والنطاق الترددي
يشـ ّ
ـكل الوصــول إلــى اإلنترنــت شــريان الحياة فــي العصــر الرقمــي ،وأصبحت شــبكات االتصاالت
المتنقلــة الشــكل الســائد مــن شــبكات االتصــاالت مــن حيــث االســتخدام فــي الوقــت الراهــن،
حيــث أصبــح ّ
توفــر هــذه الشــبكات وقدراتهــا مؤشــ ًرا حيو ًيــا علــى جاهزيــة البنيــة التحتيــة
ـريعا خــال العقديــن المنصرميــن الماضيين،
الرقميــة للدولــة .وشــهدت التقنيــة ذاتهــا تطو ًرا سـ ً
مــن شــبكات الجيــل الثانــي لالتصــاالت المتنقلــة إلــى أحــدث شــبكات الجيــل الخامــس.
يمتلــك جميــع ســكان الكويــت حال ًيــا إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكات االتصــاالت المتنقلــة
بتغطيــة كاملــة فــي جميــع أنحــاء الدولــة ،مثــل شــبكات الجيــل الرابــع حيــث يمتلــك كل
شــخص فــي الكويــت إمكانيــة الوصــول إليهــا ،وفــي الواقــع ،نســبة  %99مــن أبــراج االتصــاالت
المتنقلــة البالــغ عدهــا  7704فــي الكويــت ُمجهــزة بتقنيــة الجيــل الرابــع .
أطلقــت الكويــت خدمــات الجيــل الخامــس تجار ًيــا فــي منتصــف عــام  2019وأصبحــت أحــد
ـريعا
ـوا سـ ً
معتمــدي التقنيــة فــي مرحلــة مبكــرة علــى مســتوى العالــم ،وشــهدت الشــبكة نمـ ً
وتغطــي نســبة  %97مــن الســكان ُ
ـعا هائـ ًلا اســتغرق أقــل مــن
وثلثــي أبــراج الجــوال حال ًيــا ،توسـ ً
ـدم جميــع مشــغلي االتصــاالت المتنقلــة الثالثــة خدمــات الجيــل الخامــس فــي
عاميــن .ويقـ ّ
الكويــت حال ًيــا

% 97
% 100
% 100

% 68

% 99
الجيل الخامس
الجيل الرابع

اإلجمالي

اإلجمالي

4G

تغطية شبكات االتصاالت المتنقلة

7,704

5G

أبراج شبكات االتصاالت المتنقلة

ّ
يوضح معدل التغطية نسبة السكان
المجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة ،لعام .2020
المصدر :الكويت -
ً
بناء على البيانات ُ
المحددة.
المشمولين بتغطية الشبكة
ّ
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ُتعــد تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس فــي الكويــت مــن بيــن أعلــى المعــدالت عالم ًيــا .وتشــير
تقديــرات أحــد التقاريــر الصــادرة عــن إريكســون مؤخـ ًرا إلــى أن معــدل تغطيــة شــبكات الجيــل
الخامــس علــى مســتوى العالــم حال ًيــا يبلــغ  %15مــن الســكان ،و ُيتوقــع أن يصــل إلــى %60
بحلــول عــام  .2026كمــا تشــير تقديــرات التقريــر ً
أيضــا إلــى أن معــدل تغطيــة شــبكات الجيــل
الرابــع بلــغ  %80فــي عــام  ،2020و ُيتوقــع أن يصــل إلــى  %95بحلــول عــام .2026
توجهــات واســتثمارات الكويــت مبكــ ًرا فــي شــبكات الجيــل الخامــس اقتصادهــا
ســاعدت ّ
بصــورة كبيــرة فــي أثنــاء أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ،ودفــع االنتقــال المفاجــئ
مــن العمــل دون اتصــال باإلنترنــت إلــى العمــل عبــر اإلنترنــت كال شــبكات االتصــاالت المتنقلــة
والهواتــف الثابتــة إلــى الطلــب علــى زيــادة نســبة اســتخدام البيانــات بســرعات أعلــى وزمــن
اســتجابة أقــل وعــرض لنطــاق تــرددي أكبــرُ .تلبــي تقنيــة الجيــل الخامــس هــذه االحتياجــات،
حيــث إن هــذه التقنيــة ُتعــد قفــزة نوعيــة عــن األجيــال مــن األجيــال الســابقة مــن خــال
ســرعات أعلــى تفــوق  100مــرة مــن مثيلتهــا للجيــل الرابــع والمقــدرة علــى دعــم مليــون
جهــاز خــال كيلومتــر مربــع .و ُيتوقــع أن تكــون تقنيــة الجيــل الخامــس مــن أهــم العوامــل
وخصوصــا فــي مجــاالت ،مثــل :المنــازل الذكيــة والمــدن
المســاعدة للتطــور الرقمــي للدولــة،
ً
الذكيــة ومســتقبل العمــل والتجــارة اإللكترونيــة واالقتصــاد غيــر النقــدي وخدمــات الحكومــة
اإللكترونيــة والتعلــم عــن ُبعــد والرعايــة الصحيــة عــن ُبعــد.

% 100

مقارنة الدول من حيث تغطية شبكة الجيل الخامس ،لعام 2020

% 95 % 97 % 98
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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
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فــي حيــن ُتشــكل تغطيــة الشــبكة المحليــة أحــد أوجــه جــودة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت ،يمثل
النطــاق الدولــي أحــد األوجــه المهمــة األخــرى .ويشــير النطــاق التــرددي الدولــي إلــى قــدرة
وخصوصــا كابــات األليــاف الضوئيــة ،ووصــات الراديــو الدوليــة والوصــات
الوصــات الدوليــة،
ً
ّ
وتمثــل الكابــات الضوئيــة تحــت البحــر
الصاعــدة لألقمــار الصناعيــة بالميجابــت لــكل ثانيــة.
أهــم المكونــات ،حيــث تحمــل الكابــات ميجابــت البصريــة الدوليــة تحــت البحــر الــذي يتجــاوز
عددهــا  400كابــل  %99مــن نســبة اســتخدام البيانــات عبــر اإلنترنــت علــى مســتوى العالــم.
وتحديــدا (Gulf Bridge International (GBICS
تتصــل الكويــت بأربعــة خطــوط بحريــة،
ً
،كابــل البحــري العالمــي  ،FALCONالكيبــل البحــري الخليجــي ( )FOGوكابــل الكويــت  -إيــران.
وايضــا تتصــل الكويــت بأربــع كابــات ارضيــة :شــركة االتصــاالت الســعودية ( ,)STCهيئــة الربــط
الكهربائــي الخليجــي ( ،)GCCIAشــركة اتحــاد اتصــاالت (موبايلــي) و كيبــل الكويت-العــراق.
وفــي الوقــت الحاضــر ،تبلــغ الســعة اإلجماليــة المجهــزة  4660جيجابايــت فــي الثانيــة مــن
خــال الوصــات الدوليــة ،ولــم ُيســتخدم إ ّلا  %17فقــط مــن القــدرات فــي عــام  ،2020ممــا
ـدا فيمــا يتعلــق بعــرض النطــاق الدولــي للمســتقبل القريــب
يشــير إلــى أن الدولــة مجهــزة جيـ ً
بشــبكة كابــات متنوعــة .وأظهــرت القــدرات المســتخدمة زيــادة هائلــة خــال الخمــس ســنوات
الماضيــة ،بالتوافــق مــع التطــور الرقمــي للدولــة .وتضاعفــت القــدرات المســتخدمة بخمســة
أضعــاف خــال الخمســة ســنوات الماضيــة ،حيــث شــهد عــام  2020وحــده زيــادة بنســبة %43
نتيجــة للزيــادة المفاجئــة فــي النشــاط فــي ظــل الجائحــة.
توفر النطاق الدولي الدولي واستخدامه في الكويت

 4670جيجا بايت لكل ثانية
قدرة عرض النطاق الدولي

773,597

2020

%43
540,000

%294
137,175
% 17

 773.6جيجا بايت لكل ثانية
قدرة عرض النطاق الدولي
المستخدمة 2020

2015

2019

2020

المصدر :الكويت  -الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات .2020
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االشتراك
يصــل األفــراد والمؤسســات إلــى خدمــات الصــوت والبيانــات مــن خــال اشــتراكاتهم مــع
مقدمــي الخدمــاتُ ،
وأجــري تحليــل أربعــة أنــواع مــن تلــك االتصــاالت فــي هــذا التقريــر :االتصــال
ّ
المتعلــق بالهواتــف الثابتــة واالتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض واالتصــال المتنقــل (شــريحة
 SIMمــع البيانــات أو دونهــا) واالتصــال المتنقــل ذو النطــاق العريــض (شــريحة  SIMللصــوت
والبيانــات أو شــريحة  SIMللبيانــات فقــط مــع أحــدث تقنيــات الجيــل الثالــث).
زاد عــدد مشــتركي الهواتــف الثابتــة بنســبة  %23خــال الخمــس ســنوات الماضيــة ليصــل إلــى
 580الــف تقريبــا فــي عــام  ،2020بمعــدل  19اتصــال ثابــت لــكل فــرد مــن الســكان .ومــن ناحيــة
أخــرى ،تراجــع عــدد اشــتراكات الجــوال خــال الخمســة أعــوام الماضيــة ،مــن  8.7مليــون مــن
هــذه االشــتراكات فــي عــام  2015ليصــل إلــى  6.9مليــون فــي عــام  .2020يتوافــق ذلــك مــع
المجــراة عبــر اإلنترنــت التي تصــدرت خالل
التوجــه العالمــي بالتحـ ّ
ّ
ـول إلــى المكالمــات الصوتيــة ُ
العقــد الماضــي وتســارعت مدفوعــة بجائحة فيــروس كورونا المســتجدُ .يجري المســتخدمون
ـواء الشــخصية أو الرســمية مــن خــال منصــات محادثــات
الكثيــر مــن اتصاالتهــم الصوتيــة سـ ً
يقدمهــا مشــغلو االتصــاالت المتنقلــة.
الفيديــو ،باإلضافــة إلــى ظهــور الباقــات المتغ ّيــرة التــي
ّ
وقــد أدى ذلــك إلــى اندثــار ممارســة امتــاك العديــد مــن شــرائح  SIMمــن أجــل إدارة االتصــاالت
الصوتيــة فيمــا بيــن األشــخاص ،ممــا أدى إلــى انخفــاض عــدد االشــتراكات .وبغــض النظــر عــن
التراجــع ،مــا زال معــدل انتشــار اشــتراكات الهاتــف المحمــول أكثــر مــن  ،%100بمعــدل 1.6
مقدما.
اشــتراك لــكل فــرد مــن الســكان ،وغالبيــة هــذه االشــتراكات (بنســبة  )%70مدفوعــة
ً
تتجــه اشــتراكات النطــاق العريــض الثابــت نحــو التراجــع ،مــن أكثــر مــن  100ألــف اشــتراك في
عــام  2015إلــى نحــو  74ألــف فــي عــام  ،2020و ُيمكــن إرجــاع ذلــك إلــى اســتخدام االتصــال
مدعومــا بتحســن
المتنقــل ذو النطــاق العريــض كوســيلة مفضلــة للوصــول إلــى اإلنترنــت
ً
المقدمــة .وأدت جــودة االتصــال مــن حيــث الســرعة
ســهولة الوصــول واألســعار التنافســية
ّ
ـول النــاس نحــو شــبكات االتصــاالت
وزمــن االســتجابة والتغطيــة علــى مســتوى الدولــة إلــى تحـ ّ
المتنقلــة بــد ًلا مــن الكابــات األرضيــة فــي ضــوء تطــور تقنيــة االتصــاالت المتنقلــة إلــى الجيــل
الرابــع والخامــس.
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اشتراكات الهواتف الثابتة والمحمولة في الكويت

158

13

1.7

130

االشتراكات لكل 100

االشتراكات لكل 100

االشتراكات لكل 100

االشتراكات لكل 100

شخص في عام 2020

شخص في عام 2020

شخص في عام 2020

شخص في عام 2020

 8.7م

583,463 583,463

101,390
84,595

 5.6م
 5.6م  5.8م

 7.3م  6.9م

73,948

472,739

اشتراكات الهواتف المتنقلة

اشتراكات الهواتف الثابتة

2020

عدد اشتراكات النطاق العريض
لألجهزة المحمولة

2019

عدد اشتراكات النطاق العريض
للخطوط الثابتة

2015

المجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت ،لعام  .2020اشتراكات الهاتف المحمول تشمل اشتراكات
المصدر :الكويت -
ً
بناء على البيانات ُ
الخدمات الصوتية مع االنترنت  ،الصوتية فقط ،االنترنت فقط ،واألجهزة الى األجهزة

وفــي الوقــت الحاضــر ،يوجــد  5.6مليــون اشــتراك ضمــن االتصــاالت المتنقلــة ذات النطــاق
العريــض فــي الكويــت بمعــدل انتشــار يتجــاوز  ،%100بمعــدل  1.3اتصــال لــكل فــرد مــن
الســكان ،وهــذا أعلــى نســبيا مــن بعــض الــدول اإلقليميــة ،مثــل :قطــر والبحريــن والمملكــة
العربيــة الســعودية .ومــن غيــر المتوقــع أن يؤثــر ترشــيد شــرائح  SIMالمتعــددة والتراجــع الناتــج
عــن ذلــك فــي عــدد مشــتركي االتصــاالت المتنقلــة فــي الكويــت علــى عــدد اشــتراكات االتصال
المتنقــل ذو النطــاق العريــض بصــورة كبيــرة .وزادت حصــة اشــتراكات االتصــال المتنقــل ذو
النطــاق العريــض فــي الكويــت مــن  %76فــي عــام  2019إلــى  %82فــي عــام  .2020و ُيتوقــع
التوجــه فــي ضــوء التوســع الســريع فــي تقنيــة الجيــل الخامــس.
اســتمرار هــذا
ّ
240

مقارنة الدول من حيث معدل انتشار االتصال المتنقل ذو النطاق العريض ،لعام 2020
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المجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت ،لعام 2020؛ الدول األخرى  -بيانات عام  2019الواردة من االتحاد
المصدر :الكويت -
ً
بناء على البيانات ُ
ّ
وتوضح األرقام االشتراكات لكل  100شخص.
الدولي لالتصاالت.
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وتحســنت جــودة االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق العريــض بصــورة كبيرة فــي عــام  2020مقارنة
بعــام  ،2019وتســتحوذ االتصــاالت عبــر األليــاف البصريــة (خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل
أو المبانــي) علــى حصــة أكبــر مــن اتصــاالت نظــام خطــوط االشــتراك الرقميــة ،وتســتخدم
خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل أو المبانــي األليــاف البصريــة ،ممــا ّ
يوفــر ســرعات أعلــى مقارنــة
باالتصــاالت المعتمــدة علــى الكابــات النحاســية لنظــام خطــوط االشــتراك الرقميــة .وشــهدت
اشــتراكات االتصــاالت عبــر األليــاف البصريــة زيــادة بنســبة  %124فــي عــام  2020مقارنــة بالعــام
الســابق ،بينمــا تراجعــت اشــتراكات نظــام خطــوط االشــتراك الرقميــة بنســبة  ،%66حيــث
ـول العمــاء نحــو االتصــاالت فائقــة الجــودة لتلبيــة احتياجاتهــم للســرعة بأســعار تنافســية.
تحـ ّ
وتفــوق حصــة اشــتراكات االتصــاالت عبــر األليــاف البصريــة البالغــة  %45فــي الكويــت متوســط
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة البالــغ  ،%29و ُتعــد كوريــا الجنوبيــة الرائــدة فــي
هــذا المضمــار ،حيــث تســتحوذ األليــاف البصريــة علــى حصــة  %84مــن االتصــاالت الثابتــة ذات
النطــاق العريــض .
التوجــه كذلــك فــي ســرعة االتصــاالت ،وتبلــغ ســرعة غالبيــة االتصــاالت
كمــا يتضــح أثــر هــذا
ّ
الثابتــة ذات النطــاق العريــض حال ًيــا فــي الكويــت  10ميجابــت فــي الثانيــة أو تتجاوزهــا .وتبلــغ
بنــاء
حصــة االتصــاالت ذات الســرعة  30ميجابــت فــي الثانيــة أو أكثــر  %18مــن االشــتراكات،
ً
علــى الزيــادة بنســبة  %88مقارنــة بعــام  .2019ويجــري حال ًيــا نحــو  2500اتصــال بســرعة 100
ميجابــت فــي الثانيــة أو أكثــر بعــد أن تضاعفــت مــن عــام  2019إلــى عــام  ،2020إ ّلا أنــه هــذا
المجــال ال يــزال يتيــح فرصــة للتحســن ،حيــث تســتحوذ فئــات الســرعات العاليــة علــى حصــة
أكبــر مــن االتصــاالت فــي معظــم االقتصــادات المســتندة إلــى المعرفــةُ .تعــد كوريــا الجنوبيــة
الرائــدة عالم ًيــا ،حيــث إن  %92مــن االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق العريــض مــن فئــة الســرعة
 100ميجابــت فــي الثانيــة أو أكثــر ،وتأتــي الكويــت فــي مرتبــة أقــل كثيــ ًرا مــن متوســط دول
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،فــي حيــن أن المكســيك هــي األقــل ترتي ًبــا ،حيــث إن
تقــدم الســرعة  30ميجابــت فــي الثانيــة
 %24مــن اشــتراكات النطــاق العريــض الثابــت بهــا
ّ
أو أكثــر .
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تبعا للنوع ،لعام 2020
اشتراكات النطاق العريض للخطوط الثابتة ً

%3
%15

أقل من  100ميجابت بالثانية
من  30إلى  100ميجابت بالثانية
من  10إلى  30ميجابت بالثانية

%35

من  2إلى  10ميجابت بالثانية

%41
%6

أكثر من  2ميجابت بالثانية

%9

% 20

% 46
% 80

% 45

نظام خطوط
االشتراك الرقمية

السرعة

التقنيات الثابتة
األخري

األلياف
البصرية

المؤسسات

األسر

العمالء

التقنيات

مقدمي خدمات اإلنترنت ،لعام 2020
المجمعة من
المصدر :الكويت -
ّ
ً
بناء على البيانات ُ

نسبة استخدام الشبكة

شــهدت نســبة اســتخدام اإلنترنــت زيــادة مضاعفــة فــي عــام  2020مقارنــة بعــام .2019
ويتصــدر االتصــال المتنقــل ذو النطاق العريض نســبة االســتخدام ،حيث ســجل  2.35إكســابايت
لعــام  2020بالكامــل ،مقابــل  0.75إكســابايت لنســبة االســتخدام فــي االتصــاالت الثابتــة ذات
ـول نحــو التقنيــات
النطــاق العريــض .وترجــع الزيــادة المفاجئــة فــي نســبة االســتخدام إلــى التحـ ّ
الرقميــة جــراء جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد علــى صعيــد العمــل عــن ُبعــد وأنظمــة
التعلــم عــن ُبعــد واالســتخدام المتزايــد لخدمــات البــث ضمــن مجــال الترفيــه.
نسبة استخدام اإلنترنت في االتصالين المتنقل والثابت ذو النطاق العريض
2.35
2.11

2019
2020

نسبة استخدام االتصال المتنقل ذو النطاق العريض ( باإلكسابايت)

0.50

0.57

نسبة استخدام االتصال الثابت ذو النطاق العريض ( باإلكسابايت)

المجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت ،لعام .2020
المصدر :الكويت -
ً
بناء على البيانات ُ
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جودة الخدمة

ّ
توضــح مؤشــرات جــودة الخدمــة علــى موثوقيــة شــبكات االتصــاالت وســرعة الخدمــة مــن
ومقدمــي الخدمــات .وتأكــدت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة
قبــل مشــغلي الشــبكات
ّ
المعلومــات مــن ذلــك عبــر تشــريع «الئحــة جــودة الخدمــة» الــذي اصدرتــه فــي الكويــت والــذي
يحكــم كل خدمــة بمقاييــس محــددة .وتأتــي نســبة المكالمــات الغيــر الناجحــة ونســبة
المكالمــات المقطوعــة جيــدة جــدا حيــث انهــا تمثــل نســبة ادنــى بكثيــر مــن المعاييــر التــي
حددتهــا الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهــي  . %1كمــا يعتبــر هــذا المعيــار
متقــدم مقارنـ ً
ـددت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
ـة بالعديــد مــن الــدول فعلــى ســبيل المثــال  ،حـ ّ
والحكومــة الرقميــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة معيــار نســبة المكالمــات غيــر الناجحــة
بأقــل مــن . %1.5
جودة الخدمة  -شبكات االتصاالت المتنقلة والهواتف الثابتة ،لعام 2020
شبكات االتصاالت المتنقلة

عدد شكاوى اشتراكات

الشكاوي لكل

نسبة مكالمات

نسبة مكالمات

الهواتف المحمولة

الهواتف المحمولة

 100من اشتراكات

غير الناجحة

المقطوعة

االتصاالت المتنقل

%0.23

%0.27

%0.09

االتصال المتنقل التي

تم حلها خالل  10أيام
عمل

%78

شبكات االتصاالت الثابتة ذو النطاق العريض

مدة تفعيل الخدمة
لألتصال الثابت ذو
النطاق العريض

3
أيام

الشكاوي لكل

 100من اشتراكات
االتصاالت الثابت ذو
النطاق العريض

1.28

عدد شكاوى اشتراكات
االتصال الثابت ذو
النطاق العريض التي

تم حلها خالل  10أيام
عمل

%78

المجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت ،لعام .2020
المصدر :الكويت -
ً
بناء على البيانات ُ
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السعر

أصبــح اإلنترنــت مــن الضــرورات األساســية فــي العصــر الرقمــي ،والكثيــر مــن الــدول تعتبــر
أن الوصــول إليــه مــن الحقــوق األساســية لإلنســان ،و ُتعــد التكلفــة الميســورة مــن العوامــل
المهمــة لضمــان دمــج الخدمــات الرقميــة ونمــو اعتمــاد اســتخدام النطــاق العريــض .وتخضــع
أســعار خدمــات االتصــاالت للتنظيــم فــي معظــم االقتصــادات شــأنها فــي ذلــك شــأن الكثيــر
مــن الســلع األخــرى .ولتمكيــن المقارنــة المعياريــة ألســعار تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت،
ـدم التكلفــة
أنشــأ االتحــاد الدولــي لالتصــاالت بعــض المعاييــر مــن أجــل القيــاس .وباختصــار ،تقـ ّ
تبعــا لنوع
الشــهرية للخطــة األساســية قــد ًرا معقــو ًلا مــن المكالمــات والبيانــات .ويختلــف ذلك ً
االتصــال؛ ويبلــغ  5جيجابايــت علــى األقــل لالتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض ،فــي حيــن يتــراوح
مــن  500ميجابــت إلــى  1.5جيجابايــت فــي االتصــال المتنقــل ذو النطــاق العريــض .بالنســبة
ـددة مــن الدقائــق والرســائل النصيــة
الشــتراكات الهواتــف المحمولــةُ ،تضــاف مجموعــة محـ ّ
ّ
موضــح فــي الشــكل أدنــاه.
نظ ـ ًرا ألن دمــج خدمــات البيانــات والصــوت هــو الشــائع ،كمــا هــو
وتتــراوح تكلفــة هــذه االشــتراكات فــي الكويــت مــن  5إلــى  6د.ك 16( .إلــى  20دوال ًرا) شــهر ًيا.

بناء على البيانات التي تم تجميعها  ٠وطريقة إحتساب سلة األسعار من مؤسسة البيانات الدولية
المصدر :الكويت -
ً
عام . 2020تمثل قيمة التكلفة األرخص للخدمات المحددة
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تأتــي أســعار خدمــات االتصــاالت فــي الكويــت مــن بيــن األرخــص ســع ًرا علــى مســتوى العالــم،
وينطبــق ذلــك علــى مختلــف فئــات الخدمــات ،بمــا فــي ذلــك االتصاليــن المتنقــل والثابــت ذي
النطــاق العريــض وخدمــات البيانــات والصــوت المدمجــة للهواتــف المحمولــة .ومــن أجــل
إجــراء مقارنــة ُمنصفــة بيــن الــدول ،فــإن األســعار ُت ّ
مثــل كنســبة مــن متوســط دخــل الفــرد فــي
الدولــة أو المنطقــة .وتأتــي أســعار االتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض فــي المرتبــة الثانيــة مــن
ً
طبقــا للبيانــات مــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،تســبقها
حيــث رخــص األســعار فــي العالــم
ليختنشــتاين فقــط.
التكلفة الميسورة ألسعار االتصالين المتنقل والثابت ذي النطاق العريض ،لعام  2020الكويت
في مقابل العالم
االتصال الثابت ذو النطاق العريض

0.40

1.11

الدول ذات
الكويت
الدخل المرتفع

1.21

1.26

الدول النائية

أوروبا

2.78

العالم

4.73
3.07

2.96

أسيا والمحيط الدول العربية األمريكيتان
الهادئ

البيانات والصوت لالتصال المتنقل ذو النطاق العريض  :استخدام منخفض

0.55

0.78

الدول ذات
الكويت
الدخل المرتفع

0.79

0.82

الدول النائية

أوروبا

1.49

الدول
العربية

1.89

1.62

أسيا والمحيط
الهادئ

العالم

2.87

األمريكيتان

البيانات فقط لالتصال المتنقل ذو النطاق العريض

0.51

0.56

0.59

0.64

الكويت

أوروبا

الدول ذات
الدخل المرتفع

الدول النائية

1.02

الدول
العربية

1.23

العالم

1.25

2.33

أسيا والمحيط األمريكيتان
الهادئ

البيانات والصوت لالتصال المتنقل ذو النطاق العريض  :استخدام مرتفع

0.86

0.88

0.95

0.95

الدول النائية

أوروبا

الكويت

الدول ذات
الدخل المرتفع

2.40

2.52

الدول
العربية

أسيا والمحيط
الهادئ

2.57

العالم

3.14

األمريكيتان

المصدر :مجموعة أسعار االتحاد الدولي لالتصاالت لتقنية المعلومات واالتصاالت لعام  .2020التكلفة الشهرية
محددة ُم ّ
مثلة كنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد في الدولة أو المنطقة.
تقدم خدمات
ألرخص الخطط التي
ّ
ّ
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استخدام األسر واألفراد لالتصاالت وتقنية المعلومات

خضعــت الجوانــب الســتة المختلفــة للتحليــل بهــدف تحديــد مســتوى اســتخدام االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات مــن ِقبــل األســر واألفــراد فــي الكويــت؛ وهــذه الجوانب هــي نفــاذ األجهزة،
ونفــاذ اإلنترنــت ،وأنشــطة ومهــارات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،واســتخدام الوســائط
الرقميــة ،واإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،واســتخدام التجــارة الرقميــة.
نفاذ األجهزة واستخدامها

تشـ ّ
ـكل األجهــزة األداة الرئيســية التــي يســتخدمها أي شــخص للوصــول إلــى االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،ويتزايــد ّ
توفــر أجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المختلفــة فــي المنــازل،
مثــل :الهواتــف وأجهــزة الحاســوب الشــخصية واألجهــزة اللوحيــة والهواتــف النقالــة وأجهــزة
ـو متزايــد علــى مــدار الســنين ،ويتفــاوت
التلفزيــون الذكيــة واألجهــزة الذكيــة األخــرى ،علــى نحـ ٍ
التوفــر حســب نــوع الجهــاز ،فالهاتــف النقــال مثــ ً
ّ
ا هــو الجهــاز األكثــر انتشــارا ،حيــث
مــدى
ّ
وتشــكل األجهــزة الحاســوبية،
واحــدا علــى األقــل.
تمتلــك كل أســرة فــي الكويــت جهــا ًزا
ً
مثــل :أجهــزة الحاســوب المكتبيــة والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة الفئــة التاليــة مــن األجهــزة
الشــائعة ،وقــد كشــفت الدراســة أن عــدد األســر التــي لديهــا أجهــزة حاســوب أو أجهــزة لوحيــة
ً
ملحوظــا منــذ عــام  .2015ويختلــف مســتوى نفــاذ هــذه
ارتفاعــا
فــي الكويــت قــد ارتفــع
ً
األجهــزة حســب الجنســية ،حيــث يشــيع اســتخدام أجهــزة الحاســوب بيــن األســر الكويتيــة
(بنســبة  )%95مقارنــة بمنــازل الســكان مــن غيــر الكويتييــن (بنســبة  .)%77ومــن بيــن جميــع
ـيوعا ،إذ تمتلــك %79
أجهــزة الحاســوب المحتملــةُ ،يعــد الحاســوب المحمــول هــو األكثــر شـ ً
ـدا .وفــي المقابــل ،نجــد أن نســبة  %71مــن األســر تمتلــك أجهــزة لوحيــة
مــن األســر جهــا ًزا واحـ ً
ونســبة  %33منهــم تمتلــك أجهــزة حاســوب مكتبيــة.
شــهدت أجهــزة التلفزيــون الذكيــة النمــو األكبــر بصــورة مذهلــة مــن حيــث االســتخدام ،حيــث
أصبحــت نســبة  %73.8بالتحديــد مــن األســر فــي الكويــت تمتلــك تلفزيو ًنــا ذك ًيــا فــي الوقــت
الحاضــر ،بعــد أن كانــت النســبة  %3.4فقــط فــي عــام  .2015وترتفــع نســبة النفــاذ بيــن األســر
الكويتيــة ( )%85عــن منــازل األســر غيــر الكويتيــة ( .)%60وفــي الوقــت نفســه ،فــإن النفــاذ
العالمــي للهواتــف المحمولــة فــي العصــر الرقمــي يعنــي أن الهواتــف الثابتــة فقــدت أهميتها،
ورغــم كل ذلــك ،ازداد نفــاذ الهواتــف الثابتــة فــي الكويــت ،وإن كان بوتيــرة أبطــأ بكثيــر مــن
ـد كبيــر لــدى األســر الكويتيــة،
األجهــزة األخــرىُ .يعــد وجــود الهواتــف الثابتــة الف ًتــا للنظــر إلــى حـ ٍ
حيــث تبلــغ نســبة النفــاذ ( %52مقابــل  %20لــدى األســر غيــر الكويتيــة) ،كمــا أن نظــام االتصال
المحلــي المجانــي جعــل الهواتــف الثابتــة خيــا ًرا جذا ًبــا بيــن المواطنيــن.
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نفاذ األجهزة بين األسر
%99.7

%87.7

%99.7
%73.8

%60.0
%39.3
%34.6
%3.4

أجهزة الحاسوب الشخصية
األجهزة اللوحية

الهواتف الثابتة

الهواتف المحمول

2015

التلفزيون الذكي

2020

المصدر :استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :نسبة األسر التي تمتلك الجهاز.

وفــي العقــد الماضــيّ ،
حققــت منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي قفــزات هائلــة فــي
تحســين مســتوى تب ّنــي التقنيــات ،وتتجلــى هــذه الجهــود التــي يبذلهــا المجلــس عنــد مقارنــة
مؤشــرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات اإلقليميــة بالبيانــات المأخــوذة مــن بعــض اقتصــادات
المعرفــة الرائــدة حــول العالــم ،فعلــى ســبيل المثــالُ ،تعــد الكويــت مــن بيــن أفضــل  10بلــدان
فــي العالــم عندمــا يتعلــق األمــر بنفــاذ أجهــزة الحاســوب بيــن األســر.
نفاذ أجهزة الحاسوب بين األسر عبر البلدان2020 ،
%96 %96

%95 %95

%87 %87 %88 %88 %88 %89 %90
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وب
جن

األساسية لألسر الواردة من االتحاد الدولي لالتصاالت .مالحظة :بيانات عام  2019لمعظم البلدان ،باستثناء بلجيكا ()2018

ية

المصدر :الكويت  -استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020البلدان األخرى :بيانات المؤشرات

ُيعــد تطــور األجهــزة المســتقلة التقليديــة إلــى أجهــزة متصلــة بالشــبكة ســمة أساســية يتميــز
معــا باســم إنترنــت األشــياء) ،وكانــت
بهــا العصــر الرقمــي ( ُتعــرف شــبكات هــذه األجهــزة ً
الســاعات ،ومكبــرات الصــوت ،والكاميــرات ،واألجهــزة المنزليــة ّ
ـزءا مــن أي منــزل لعقود.
تمثــل جـ ً
ولكــن فــي هــذا العصــر الرقمــي ،تطــورت هــذه المنتجــات لتصبــح أجهــزة متصلــة تتصــل
باســتمرار مــع بعضهــا عبــر الشــبكات المشــتركة .تنتشــر الســماعات الذكيــة فــي الكويــت ،إذ أن
ّ
وتمثــل الكاميــرات واألجهــزة القابلــة لالرتداء
نســبة  %40مــن األســر تمتلــك مثــل هــذه األجهــزة.
ـيوعا ،حيــث يمتلــك ثلــث األســر
المتصلــة عبــر بروتوكــول اإلنترنــت ثانــي أكثــر األجهــزة الذكيــة شـ ً
التوجهــات األخــرى
واحــدا مــن هــذه األجهــزة .وكمــا هــو الحــال مــع
فــي الكويــت جهــا ًزا
ً
ّ
ألجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،يتزايــد نفــاذ األجهــزة الذكيــة بيــن األســر الكويتيــة،
حيــث بلــغ معــدل النفــاذ اإلجمالــي نســبة  %50فــي عــام .2020
% 40.0

% 36.0

% 32.0
% 15.7

ساعة ذكية

أجهزة قابلة لالرتداء

كاميرا ذكية

األجهزة المنزلية الذكية األخرى

2020
المصدر :استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :نسبة األسر التي تتصل باإلنترنت
عبر الجهاز .األجهزة القابلة لالرتداء :الساعات الذكية ،واألجهزة المستخدمة في اللياقة البدنية األجهزة األخرى :األضواء الذكية،
ومفاتيح التحويل ،ومنظمات الحرارة ،واألبواب الذكية.

وفيمــا يتعلــق بأجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،أصبــح اســتخدام األفــراد للهاتــف
المحمــول ســمة عالميــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،فــكل فــرد فــي الكويــت تقري ًبــا
اســتخدم الهاتــف المحمــول خــال األشــهر الثالثــة الســابقة لالســتبيان .فضــ ًلا عــن زيــادة
ـد كبيــر على مــدار الســنين ،حيــث ارتفع
اســتخدام أجهــزة الحاســوب واألجهــزة اللوحيــة إلــى حـ ٍ
مــن أعلــى مــن الربــع قليـ ًلا فــي عــام  2015إلــى نســبة  %87فــي عــام  .2020وفــي عــام ،2020
ارتفــع اســتخدام األفــراد ألجهــزة الحاســوب فجــأة بنســبة  %6علــى أســاس ســنوي ،ويرجــع
ـول نحــو العمــل والتع ّلــم مــن المنــزل خــال جائحــة فيــروس
ذلــك بصــورة أساســية إلــى التحـ ّ
كورونــا المســتجد.
% 87.1

% 99.0 % 98.6
% 81.1

% 87.9

% 27.7
أجهزة الحاسوب الشخصية واألجهزة اللوحية
2020

الهواتف المحمولة
2019

2015

المصدر :استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :نسبة األفراد الذين استخدموا
الجهاز في األشهر الثالثة المنصرمةالماصية .في عام  ،2015كانت المدة  12شهرً ا.
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نفاذ اإلنترنت واستخدامه

نفــاذ اإلنترنــت فــي الكويــت هــو نفــاذ كامــل ،حيــث تتمتــع كل أســرة تقري ًبــا باالتصــال بخدمــات
شــيوعا،
اإلنترنــت ،و ُتعــد االتصــاالت المتنقلــة ذات النطــاق العريــض أكثــر أســاليب االتصــال
ً
بالتــوازي مــع النفــاذ الواســع للهواتــف الذكيــة فــي كل مــكان ،حيــث تتمتــع حال ًيــا ثلــث المنــازل
باتصــال ثابــت ذي نطــاق عريــض ،بزيــادة طفيفــة نســب ًيا عــن عــام  .2015وينتشــر اســتخدام
حــد أكبــر بيــن األســر الكويتيــة ،حيــث تبلــغ نســبة
االتصــال الثابــت ذي النطــاق العريــض إلــى
ٍ
ـدم الذي ّ
حققتــه تقنيات
النفــاذ ( %42مقارنــة بنســبة  %15بيــن األســر غير الكويتيــة) .وأدى التقـ ّ
ّ
المفضلــة
الجيــل الرابــع إلــى جعــل االتصــاالت المتنقلــة ذات النطــاق العريــض وســيلة االتصــال
للمســتهلكين ،والمثيــر لالنتبــاه أن نســبة  %76مــن األســر فــي الكويــت تتصــل باإلنترنــت عبــر
مــودم  USBأو جهــاز توجيــه محمــول.
انتشار اإلنترنت بين
األسر لعام 2020
األتصال المتنقل ذو النطاق العريض

% 99.0

% 95.6

% 99.4

األتصال الثابت ذو النطاق العريض

% 73.7
% 31.7 % 32.0

2020

2019

2020

2015

2019

% 25.7
2015

المصدر :استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة  :نسبة األسر المتصلة باإلنترنت
حسب نوع االتصال.

ـزءا ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة؛ حيــث أشــارت نتائــج االســتبيان إلــى أن نســبة
أصبــح اإلنترنــت جـ ً
 %96مــن األفــراد يســتخدمون اإلنترنــت يوم ًيــا ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتخدم نســبة %99.7
مــن المشــاركين اإلنترنــت فــي األشــهر الثالثــة الســابقة لهــذا االســتبيان .وينطبق هذا المســتوى
عامــا ،بمــا فــي ذلــك المســتخدمين الشــباب الذيــن
علــى كل فــرد يتــراوح عمــره مــن  5إلــى ً 64
عامــا ( %95منهــم يســتخدمون اإلنترنــت يوم ًيــا).
تتــراوح أعمارهــم مــن  5إلــى ً 14
ومــن حيــث الموقع ،ينتشــر اســتخدام اإلنترنت فــي كل مــكان ،ويتصل معظم المســتخدمين
باإلنترنــت مــن مختلــف المواقــع ،بمــا فــي ذلــك المنــازل ،وأماكــن العمــل والمــدارس ،واألماكــن
العامــة .ويتصــل نحــو نصــف المســتخدمين (بنســبة  )%46الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  5إلــى
عامــا باإلنترنــت مــن مواقــع أخــرى غيــر المنــزل والعمــل (مثــل :عنــد األصدقــاء ،أو األماكــن
ً 14
العامــة ،أو أثنــاء التنقــات اليوميــة) .ومــع مراعــاة هــذا الشــكل مــن االســتخدام الــذي ال يعتمــد
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ـتخداما لالتصــال باإلنترنــت
علــى الموقــع ،فــإن الهواتــف المحمولــة هــي األجهــزة األكثــر اسـ
ً
مــن قبــل جميــع الفئــات العمريــة.
استخدام اإلنترنت بين األفراد ،لعام 2020
% 98.0

% 76.8
% 72.2

مستخدمو االنترنت اليومي

% 73.3

% 97.3

% 70.6

% 47.3

% 29.6

% 39.8

% 95.7
المنزل

المنزل أو
المدرسة

منزل أخر

موقع الوصول

المرافق
العامة

في وسائل
النقل

الهاتف
الجوال
الوتيرة

الحاسوب
المكتبي

جهاز
أخر

الجهاز
اللوحي

الجهاز المستخدم للوصول

% 99.7

نسبة األفراد الذين استخدموا االنترنت في األشهر الثالثة الماضية لعام 2020
المصدر :استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :الموقع واستخدام األجهزة
خالل األشهر الثالثة الماضية .

أنشطة ومهارات االتصاالت وتقنية المعلومات

أحدثــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد تغييــرات هائلــة فــي نمــط الحيــاة ،ممــا أدى إلــى
ـوالت جذريــة فــي اســتخدام اإلنترنــت بيــن األفــراد ،كمــا أن القيــود المفروضــة علــى الحركــة
تحـ ّ
والعمــل والتع ّلــم مــن المنــزل ضاعفــت معــدل التجــارة الرقميــة ليصــل إلــى مســتويات عاليــة
جديــدة.
ـيوعا التــي يقــوم بهــا األفــراد علــى اإلنترنــت بالتواصــل (مثــل :إجــراء
ترتبــط األنشــطة األكثــر شـ ً
مكالمــات الفيديــو والمكالمــات الصوتيــة وإرســال رســائل البريــد اإللكترونــي) .ومــن األنشــطة
األخــرى المرتبطــة باإلنترنــت والمنتشــرة علــى نطــاق واســع اســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي وبــث المحتــوى الترفيهــي ،وبالرغــم مــن أن هــذه األنشــطة مــا تــزال الســائدة ،إ ّلا أن
اســتخدام الخدمــات الرقميــة (مثــل :الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة ،والتجــارة اإللكترونيــة،
وخدمــات التع ّلــم اإللكترونــي) قــد زاد بصــورة واضحــة فــي عــام  2020مقارنــة بعــام ،2015
حيــث اســتخدم نحــو ثلثــي األفــراد فــي الكويــت هــذه الخدمــات فــي عــام  ،2020مقارنــة بأقل
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مــن الثلــث منــذ خمــس ســنوات.
نحــو هائــل حســب العمــر ،فنجــد أن أكثــر مــن نصــف األفــراد
يتبايــن اســتخدم اإلنترنــت إلــى
ٍ
عامــا يســتخدمون اإلنترنت كوســيلة للتواصــل ،وبطبيعة
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  5إلــى ً 14
الحــال ،يكــون اســتخدام اإلنترنــت للتع ّلــم اإللكترونــي أعلــى بيــن األفراد الذيــن تتــراوح أعمارهم
عامــا .ويشــيع اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ً
أيضــا بيــن األفــراد الذيــن
مــن  5إلــى ً 19
عامــا (.)%65
تتــراوح أعمارهــم مــن  10إلــى ً 14
ومــا يثيــر االنتبــاه أن نســبة  %19مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  5إلــى  9ســنوات
ذكــروا أنهــم يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي ،ممــا أثــار مخــاوف شــديدة بشــأن
التعــرض المبكــر لإلنترنــت والســامة اإللكترونيــة .وتجــدر اإلشــارة ً
أيضــا إلــى أن ثلــث األطفــال
فــي هــذه الفئــة العمريــة يســتخدمون اإلنترنــت مــن أماكــن أخــرى غيــر المنــزل أو المدرســة.
األنشطة التي يجريها األفراد عبر اإلنترنت

% 65

% 63
% 34

% 28

% 66

% 71

% 83 % 84

% 85 % 90

% 65

% 25

التعلم اإللكتروني

المشتريات عبر

الخدمات المصرفية

بث المحتوي

وسائل التواصل

التواصل ( البريد اإللكتروني ،

والصحة

األنترنت

اإللكترونية

المباشر

االجتماعي

ومكالمات الفيديو و الصوت )

2015

2020

المصدر :استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :األنشطة التي أجراها األفراد في
األشهر الثالثة الماضية  ،كنسبة من مستخدمي اإلنترنت.

ُيعــد نســخ المعلومــات فــي البيئــات الرقميــة ،وإرســال الرســائل مــع المرفقــات ،وتثبيــت
شــيوعا التــي يقــوم بهــا األفــراد ،حيــث أجــرى نصــف
التطبيقــات مــن أكثــر المهــام الرقميــة
ً
مهامــا تســتهدف الســامة خــال األشــهر الثالثــة الماضيــة  ،مثــل:
مســتخدمي اإلنترنــت فقــط
ً
ّ
والتحقــق مــن موثوقيــة المعلومات
إعــداد تدابيــر األمــان والخصوصيــة عبــر اإلنترنــت ولألجهــزة
التــي يحصلــون عليهــا عبــر اإلنترنــت ،ويشــيع القيــام بمثــل هــذه المهــام بيــن الكويتييــن
المتقدمــة،
(بنســبة  )%60أكثــر مــن غيــر الكويتييــن (بنســبة  .)%49وفيمــا يتعلــق بالمهــارات
ّ
ـد كبيــر؛ حيــث أجــرى أكثــر مــن ثلــث األفــراد
ُيعــد اســتخدام جــدول البيانــات أمـ ًرا متــداوال إلــى حـ ٍ
هــذه المهمــة خــال األشــهر الثالثــة الماضيــة .
عامــا ،يأتــي تثبيــت
ومــن بيــن مجموعــات الشــباب الصغــار الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  5إلــى ً 14
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شــيوعا ،بالتــوازي مــع اســتخدام الهواتــف الذكيــة فــي
التطبيقــات لتكــون المهــارة األكثــر
ً
ـو مرتفــع .و ُيعــد نســخ المعلومــات فــي البيئــات الرقميــة وإرســال
هــذه الفئــة العمريــة علــى نحـ ٍ
الرســائل مــع المرفقــات مــن المهــارات األخــرى الشــائعة بيــن األفــراد فــي هــذه الفئــة ،حيــث
يتمتــع أكثــر مــن نصفهــم بهــذه المهــارات .وعلــى الرغــم مــن االســتخدام الهائــل للهواتــف
الذكيــة واإلنترنــت ،نجــد أن نســبة قليلــة ( )%11مــن األفــراد فــي هــذه الفئــة العمريــة ينفــذون
مهــام مرتبطــة باألمــان والخصوصيــة خــال األشــهر الثالثــة الماضيــة.
ُينظــر إلــى توفيــر مبرمجــي البرامــج على أنه ضــرورة ملحــة لالقتصاد الرقمــي ،وأظهر االســتبيان
أن نســبة  %15مــن األفــراد فــي الكويــت يمتلكــون مهــارات البرمجــة .كمــا أوضــح نحــو %28
عامــا أن لديهــم مهــارات برمجيــة ،ولكــن
مــن األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  20إلــى ً 24
عامــا ،وال
هــذه المهــارات لــدى  %6فقــط مــن األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  15إلــى 19
ً
عامــا مثــل هــذه المهــارات.
يمتلــك أي مــن األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  10إلــى 14
ً
يبــدو أن تدريــس البرمجــة مقتصــر فــي الغالــب علــى الجامعــات والكليــات فــي الكويــت ،وعلــى
أي حــال ،فــإن تقديــم دورات البرمجــة لطــاب التعليــم المبكــر ســيكون أم ـ ًرا أساس ـ ًيا إلعــداد
الطــاب للعصــر الرقمــي وضمــان ّ
توفــر المهــارات لالقتصــاد الرقمــي .وفــي الواقــع ،أدخلــت
بلــدان مثــل المملكــة المتحــدة البرمجــة فــي مناهــج المــدارس الوطنيــة فــي وقــت مبكــر مــن
عــام  .2013وتحتــاج البلــدان التــي تطمــح إلــى أن تصبــح مــن البلــدان ذات االقتصــادات الرقميــة
إلــى تكييــف مناهجهــا بحيــث تالئــم العصــر الجديــد؛ وذلــك مــن خــال التأكــد مــن قــدرة
العقــول الشــابة علــى تســخير أجهــزة الحاســوب لتعمــل لصالحهــم ،بــد ًلا مــن التأكــد مــن
أنهــم يتعلمــون كيفيــة العمــل علــى الحاســوب .
مهارات االتصاالت وتقنية المعلومات بين األفراد ،لعام 2020

استخدام أدوات النسخ واللصق لنسخ
أو نقل المحتوي في البيئات الرقمية

% 68
% 66

إرسال رسائل مع ملفات مرفقة

% 65

البحث عن البرامج والتطبيقات وتنزيلها وتثبيتها وتهيئتها

% 56

وضع التدابير األمنية لحماية األجهزة الحسابات اإللكترونية

% 47

التحقق من موثقية المعلومات الموجودة عبر اإلنترنت

% 44

نقل الملفات أو التطبيقات بين األجهزة

% 43

تغيير إعدادات الخصوصية
االتصال باألجهزة الجديدة وتثبيتها

% 39

أستخدام برامج جداول البيانات

% 38
% 31

إنشاء عروض تقديمية باستخدام البرماج  ،مثل الباور بوينت
البرمجة

% 15

المصدر :استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام .2020
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استخدام المنصات الرقمية

عــزز االســتخدام المتزايــد لإلنترنــت للعديــد مــن أنشــطة التواصــل والوســائط االجتماعيــة
ّ
تمكــن هــذه
والترفيــه والتجــارة اإللكترونيــة مــن اســتخدام منصــات البرامــج المختلفــة التــي
األنشــطة ،وتســتخدم جميــع األســر تقري ًبــا فــي الكويــت منصــة تواصــل للمراســلة (مثــل
الواتســاب) .وأدى اســتخدام هــذه المنصــات المعتمــدة علــى اإلنترنــت فــي كل مــكان إلــى
تحــول فــي شــكل التواصــل مــن الصــوت إلــى البيانــات ،كمــا لوحــظ ً
أيضــا أن هنــاك
حــدوث
ّ
توجــه مماثــل فــي اســتخدام منصــات مؤتمــرات الفيديــو؛ فهنــاك أكثــر مــن نصــف األســر
ّ
فــي الكويــت يســتخدمون هــذه المنصــات حال ًيــا ،وبالفعــل ضاعفــت الجائحــة مــن اســتخدام
تطبيقــات ،مثــل :مايكروســوفت تيمــز وزووم لتصــل بهــا إلــى مســتويات جديــدة ،مدفوعــة
بمبــادرات العمــل والتع ّلــم مــن المنــزل.
تســتخدم أكثــر مــن نســبة  %75مــن األســر فــي الكويــت اآلن منصــات التوصيــل للمنــازل ،األمــر
ـول كبيــر مــن معامــات المتاجــر التقليديــة إلــى التجــارة الرقميــة.
الــذي يؤكــد علــى حــدوث تحـ ّ
وباإلضافــة إلــى الجائحــة ،أدى دخــول شــركات التجــارة الرقميــة العالميــة واإلقليميــة العمالقــة
وظهــور المتاجــر الرقميــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المحليــة إلــى تحفيــز اســتخدام منصــات
التوصيــل.
يحــدث ً
تحــو ًلا رقم ًيــا مماثــ ًلا فــي قطــاع الترفيــه ،حيــث تمهــد القنــوات وأجهــزة
أيضــا
ّ
االســتقبال الرقميــة الطريــق للتطبيقــات فــي أجهــزة التلفزيــون الذكيــة .حيــث يصــل اآلن أكثــر
مــن نصــف األســر ككل فــي الكويــت إلــى وســائل الترفيــه مــن خــال منصــات بــث الوســائط،
التوجــه فــي التســارع فــي
مثــل :نتفليكــس وأمــازون برايــم وشــاهد ،و ُيتوقــع أن يســتمر هــذا
ّ
المســتقبل مــع دخــول جهــات فاعلــة جديــدة إلــى الســوق واالســتثمارات الكبــرى المخطــط
لهــا إلنشــاء محتــوى إقليمــي.
ُتعــد الكويــت مــن بيــن أولــى الــدول القليلــة فــي العالــم التــي بــدأت فــي تقديــم خدمــات
الجيــل الخامــس للمســتهلكين ،وســتعمل هــذه الخدمــات علــى تحفيــز اســتخدام المنصــات
وخصوصــا تلــك المتطلبــة لكميــة كبيــرة مــن البيانــات (مثــل :منصــات بــث الوســائط
الرقميــة،
ً
ومؤتمــرات الفيديــو) ،وذلــك بفضــل ميــزات النطــاق التــرددي العالي وزمــن االنتقــال المنخفض).
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استخدام المنصات الرقمية بين األسر ،لعام 2020

% 98.9
% 77.2
% 56.5

% 82.5

% 60.8

منصات بث

منصات مؤتمرات

منصات توصيل

منصات التواصل

المحتوي

الفيديو

المنتجات المنزلية

الجمعيات

منصات التوصيل

المصدر :استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام .2020
مالحظة :كنسبة من األسر التي تتصل باإلنترنت

اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات

تنفــق األســر فــي الكويــت متوســط  %5.1مــن دخلهــا الســنوي علــى االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،بمــا فــي ذلــك خدمــات االتصــاالت واألجهــزة والتطبيقــات واأللعــاب ،وكان
متوســط إنفــاق األســرة علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت مســتق ًرا عنــد 1619
دينــا ًرا كويت ًيــا فــي عــام  ،2020حيــث ُأنفــق الجــزء األكبــر ( )%67مــن هــذا المبلــغ علــى فواتيــر
ّ
وشــكلت
االتصــاالت مقابــل الحصــول علــى خدمــات الصــوت والبيانــات المتنقلــة والثابتــة.
مشــتريات األجهــزة (كالهواتــف المحمولــة وأجهــزة الحاســوب الشــخصية والمحمولــة) نســبة
 %25مــن اإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
ً
اختالفــا كبيـ ًرا
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يختلــف إنفــاق األســر علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
حســب الجنســية ،إذ كشــفت الدراســة أن األســر الكويتيــة أنفقــت فــي المتوســط  2136دينــا ًرا
كويت ًيــا علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي عــام  ،2020مقارنــة بمبلــغ  814دينــا ًرا فقــط
لألســر غيــر الكويتيــة.
وأدت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد إلــى زيــادة اســتخدام البيانــات بيــن األســر واألفــراد،
وقــد ســاعدت مبــادرات الحكومــة الكويتيــة لتخفيــف العــبء علــى المواطنيــن والمقيميــن
علــى اســتقرار نفقــات األســر علــى خدمــات االتصــاالت ،فعلــى ســبيل المثــال ،أعلنــت الحكومــة
ســتزود جميــع المشــتركين فــي الخدمــات المتنقلــة
فــي شــهر مــارس لعــام  2020أنهــا
ّ
بحجــم اســتهالك  5جيجابايــت مــن البيانــات المجانيــة كل يــوم طــوال الشــهر.
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متوسط النفقات السنوية لألسر على االتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام 2020

متوسط نفقات األسر
على االتصاالت وتقنية
المعلومات

خدمات االتصاالت

البرامج والتطبيقات

1619.32

1086.09

47.70

دينار كويتي

دينار كويتي

األجهزة

410.76

دينار كويتي

دينار كويتي

األلعاب

74.77

دينار كويتي

المصدر :استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام .2020

التجارة الرقمية

كمــا ُذكــر سـ ً
ـابقا فــي التقريــر ،تنتشــر التجــارة الرقميــة فــي الكويــت ،حيــث أشــار نســبة %63
مــن األفــراد إلــى قيامهــم بعمليــات الشــراء عبــر اإلنترنــت ،وفيمــا يتعلــق بالمنتجــات المشــتراة
عبــر اإلنترنــتّ ،
مثلــت مشــتريات البقالــة وغيرهــا مــن المنتجــات المنزليــة اليوميــة أكثــر عمليــات
نحــو كبيــر إلــى القيــود المفروضــة علــى
شــيوعا فــي عــام  ،2020ويرجــع ذلــك إلــى
الشــراء
ٍ
ً
تحــول كبيــر
الحركــة وانتشــار المنصــات الرقميــة بشــكل واســع ،ويشــير ذلــك إلــى حــدوث
ّ
ـراء عبــر
عــن عــام  2019عندمــا كانــت المالبــس ومنتجــات العنايــة الشــخصية هــي األكثــر شـ ً
اإلنترنــت.
وبينمــا يشــتري كال الجنســين المــواد الغذائيــة ومشــتريات البقالــة ومنتجــات االتصــاالت وتقنيــة
ـاو ،يميــل المســتخدمون مــن اإلنــاث إلــى شــراء المزيــد مــن المالبــس
ـكل مسـ ٍ
المعلومــات بشـ ٍ
ومنتجــات العنايــة الشــخصية عبــر اإلنترنــت .ويشــيع شــراء ألعــاب الحاســوب والمالبــس بيــن
عامــا.
المســتخدمين الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  15إلــى ً 24
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نوعية مشتريات األفراد عبر اإلنترنت
% 78
% 66

% 51

% 58

% 69

% 76
% 62

% 37

معدات الحواسب

مستحضرات التجميل

المالبس ،أو األحذية

المنتجات المنزلية

ومنتجات العناية

أو المنتجات الرياضية

اليومية

الشخصية

أو الكورسات

( الطعام  ،البقالة )

2019

2020

المصدر :استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :كنسبة من األفراد الذين اشتروا
عاما.
السلع والخدمات عبر اإلنترنت .ويشمل فقط الفئة التي تتراوح أعمارهم من  15إلى 74
ً

تشــير نتائــج االســتبيان إلــى تزايــد اســتخدام األفــراد للوســائل غيــر النقديــة للدفــع مقابــل
المشــتريات عبــر اإلنترنــت ،واختــار أقــل مــن نصــف مســتخدمي التجــارة اإللكترونيــة الذيــن
نقــدا عنــد التســليم فــي عــام  2020مقارنــة بنســبة  %75مــن
شــملهم االســتبيان الدفــع
ً
المســتخدمين فــي عــام  .2019كمــا زاد اســتخدام بطاقــات االئتمــان وطــرق الدفــع األخــرى،
حــد كبيــر فــي عــام  .2020ولكــن
مثــل بــاي بــال وخدمــات الدفــع عبــر الهاتــف الجــوال إلــى
ٍ
ّ
المفضــل لمســتخدمي التجــارة اإللكترونيــة فــي
ظ ّلــت شــبكة الدفــع المحليــة كــي نــت الخيــار
الكويــت.
ومــن الناحيــة الديموغرافيــة ،يشــيع اســتخدام طرق الدفــع األخرى بيــن الكويتيين بشــكل أكبر
مــن الجنســيات األخــرى ،وينتشــر اســتخدام الدفــع النقــدي عنــد التســليم بيــن المســتخدمين
ـد أكبــر مــن الذكــور (.)%38
اإلنــاث ( )%51إلــى حـ ٍ
طرق الدفع التي يستخدمها األفراد للشراء عبر اإلنترنت
% 83.7
% 72.9

% 72.2

% 43.4

% 42
% 23.3

% 19.3
% 7.5
خدمات الدفع

شبكة كي نت k-net

االلكترونية االخري

2019

بطاقة االئتماني

الدفعات النقدية

االلكترنية

عند االستالم

2020

المصدر :استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ،لعام  .2020مالحظة :كنسبة من األفراد الذين اشتروا
عاما.
السلع والخدمات عبر اإلنترنت .ويشمل فقط الفئة التي تتراوح أعمارهم من  15إلى 74
ً
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الخاتمة والتوصيات

ســريعا حيــث يطلــب صغــار الســن مــن المســتهلكين تجــارب رقميــة
يشــهد العالــم تحــو ًلا
ً
ذات طابــع شــخصي ،واعتــادت األجيــال األكبــر سـ ًنا علــى أســلوب الحيــاة الرقمــي ،وأدت جائحــة
ـول نحــو العمــل والتع ّلــم
ـول ،حيــث أدى التحـ ّ
فيــروس كورونــا المســتجد إلــى تســارع هــذا التحـ ّ
عــن ُبعــد إلــى زيــادة مفاجئــة فــي اســتخدام التقنيــات الرقميــة .وانتقــل التركيــز فجــأة إلــى
البنيــة التحتيــة الرقميــة للدولــة ،حيــث ُأجريــت االســتثمارات والتطــورات فــي البنيــة التحتيــة
لالتصــاالت لتمكيــن االقتصــادات مــن ســرعة االســتجابة والتكيــف .
تطــور االقتصــادات المســتندة إلــى المعرفــة ،حيــث أصبحــت الخدمــات
أثــرت الجائحــة علــى
ّ
الرقميــة مــن األوجــه الرئيســية «للوضــع المعتــاد الجديــد» ،وبهــدف مواصلــة ســيرها علــى هــذا
النهــج ،كان ال بــد لهــذه البلــدان أن تجمــع الــرؤى المتعلقــة بتطــور التقنيــات الرقميــة وتحديــد
التحــول الرقمــي الوطنــي وتحســين معيشــة
الطريقــة التــي ُيمكــن مــن خاللهــا تحقيــق
ّ
المقيميــن فــي إطــار اســتعدادها لحقبــة مــا بعــد أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد .وبالتالــي،
يجــب علــى ص ّنــاع القــرار الوطنييــن فهــم األنمــاط المتغيــرة فــي اســتخدام تقنيــة المعلومــات
ـور البنيــة التحتيــة لالتصــاالت التــي
واالتصــاالت فيمــا بيــن القطــاع المنزلــي واألفــراد وكيفيــة تطـ ّ
ُتمكــن ذلــك االســتخدام .
وتكشــف الدراســة أن جميــع األشــخاص تقري ًبــا فــي الكويــت يســتخدمون الهاتــف المحمــول
واإلنترنــت بصــورة يوميــة ،ويتزايــد ّ
توفــر أجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المختلفــة فــي
المنــازل زيــادة مســتمرة خــال الســنوات األخيــرة ،حيــث تمتلــك  %88مــن المنــازل فــي الكويــت
حال ًيــا أجهــزة حاســوبية ،مثــل :أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة.
نمــوا مذهــ ًلا فــي االعتمــاد ،حيــث تمتلكهــا  %74مــن
وشــهدت أجهــزة التليفزيــون الذكيــة
ً
المنــازل فــي الكويــت مقابــل  %3.4قبــل خمســة أعــوام .وتمتلــك جميــع المنــازل تقري ًبــا فــي
الكويــت اشـ ً
ـتراكا فــي خدمــات اإلنترنــت ،حيــث يشـ ّ
ـكل االتصــال المتنقــل ذو النطــاق العريــض
ـيوعا .يمتلــك ُث ُلــث المنــازل باتصــال ثابــت ذي نطــاق عريــض .
طريقــة االتصــال األكثــر شـ ً
أحدثــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد تغييــرات هائلــة فــي نمــط الحيــاة ،ممــا أدى إلــى
تحــوالت جذريــة فــي اســتخدام اإلنترنــت بيــن األفــراد ،فــي حيــن ال تــزال االتصــاالت ووســائل
ّ
التواصــل االجتماعــي األنشــطة األكثــر شــعبية عبــر اإلنترنــت ،إ ّلا أن اســتخدام الخدمــات الرقميــة
حــد كبيــر فــي عــام  .2020ويشــتري معظــم األشــخاص فــي
والتجــارة اإللكترونيــة زاد إلــى
ٍ
الكويــت (بنســبة  )%63عبــر اإلنترنــت؛ كانــت مــواد البقالــة والمنتجــات المنزليــة األخــرى هــي
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ّ
ويمثــل ذلــك تحــو ًلا كبي ـ ًرا مقارنــة بعــام  2019عندمــا كانــت
ـيوعا فــي عــام ،2020
األكثــر شـ ً
ـراء عبــر اإلنترنــت .
المالبــس ومنتجــات العنايــة الشــخصية هــي أكثــر العناصــر شـ ً
تجــب تقويــة البنيــة التحتيــة الرقميــة لدعــم التطــور الرقمــي للمنــازل واألشــخاص واألعمــال
فــي أي دولــة .وبالتالــي ،يجــب أن تتضمــن خارطــة الطريــق التنمويــة ألي بلــد يمتلــك تطلعــات
مســتقبلية االحتياجــات المتطــورة لهــذه الفئــة مــن الشــباب ذوي األصــول الرقميــة مــن خــال
التطويــر التدريجــي للبنيــة التحتيــة الرقميــة والسياســات المرتبطــة بهــا .وفــي الوقــت الحاضــر،
يتمتــع جميــع ســكان دولــة الكويــت بإمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة الجيــل الرابــع للهواتــف
المتنقلــة ،وتأتــي الكويــت كأحــد معتمــدي تقنيــة الجيــل الخامــس فــي مرحلــة مبكــرة علــى
مســتوى العالــم ،وتغطــي الشــبكة الوطنيــة  %97مــن الكثافــة الســكانية ،وهــي إحــدى أعلــى
النســب فــي العالــم .ويبلــغ عــرض النطــاق الدولــي فــي الكويــت  4.66تيرابايــت فــي الثانيــة
مــن خــال الوصــات الدوليــة ،ولــم ُيســتخدم إ ّلا  %17فقــط منهــا ،ممــا يشــير إلــى أن الدولــة
ـدا فيمــا يتعلــق بعــرض النطــاق الدولــي للمســتقبل القريــب .
مجهــزة جيـ ً
وتحســنت جــودة جــودة االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق العريــض بصــورة كبيــرة في عــام ،2020
حيــث تســتحوذ االتصــاالت عبــر األليــاف البصريــة علــى حصــة  %45حال ًيــا ،أعلــى بكثيــر مــن
المتقدمــة البالــغ  .%29وتبلــغ ســرعة غالبيــة االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق
متوســط الــدول
ّ
العريــض حال ًيــا فــي الكويــت  10ميجابــت فــي الثانيــة أو تتجاوزهــا ،فــي حيــن زاد االتصــاالت ذات
الســرعة  30ميجابــت فــي الثانيــة أو أكثــر بنســبة  %88مقارنــة بعــام  .2019إ ّلا أنــه هــذا المجــال
ال يــزال يتيــح فرصــة للتحســن ،حيــث تســتحوذ فئــات الســرعات العاليــة علــى حصــة أكبــر مــن
االتصــاالت فــي معظــم االقتصــادات المســتندة إلــى المعرفــة .و ُتعــد التكلفــة الميســورة مــن
العوامــل المهمــة لضمــان دمــج الخدمــات الرقميــة ونمــو اعتمــاد اســتخدام النطــاق العريــض.
تتــراوح التكلفــة الشــهرية لخطــة المســتوى االبتدائــي مــن النطــاق العريــض مــن  5إلــى  6د.ك.
( 16إلــى  20دوال ًرا) شــهر ًيا فــي الكويــت ،وهــي أقــل ســع ًرا مــن مثيالتهــا أو مماثلــة لهــا.
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وتكشــف الدراســة بعــض المجــاالت الرئيســية التــي تحتــاج الكويــت للتركيــز عليهــا
لإلعــداد للحقبــة الجديــدة :
تطويــر البنيــة التحتيــة  :اتخــذت الكويــت خطــوات واســعة علــى صعيــد تحديــث البنيــة
وخصوصــا شــبكات الجيــل الخامــس ،وتجــب تنميــة اعتمــاد التقنيــة مــن
التحتيــة لالتصــاالت،
ً
ـدم الهائــل الــذي أحرزتــه الدولــة
قبــل المســتهلكين والشــركات سـ ً
ـريعا لالســتفادة مــن التقـ ّ
عالم ًيــا فــي مجــال تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس .و ُيمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال خطــط
معينــة لتعزيــز االعتمــاد والتركيــز علــى التكلفــة الميســورة والترويــج للمزايــا .و ُيعــد اعتمــاد
االتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض مــن األوجــه الرئيســية األخــرى ،وعلــى الرغم مــن أن االتصال
ّ
يشــكل طريقــة االتصــال المفضلــة فــي الكويــت ،إ ّلا أن ارتفــاع
المتنقــل ذو النطــاق العريــض
اســتخدام الشــبكات عبــر األليــاف الضوئيــة ُيعتبــر مقيــاس الجاهزيــة الرقميــة للدولــة .وتحتــاج
الكويــت إلــى التركيــز علــى مســتويات اعتمــاد خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل أو المبانــي
وكذلــك تحديــث متوســط ســرعة االتصــاالت.
تطويــر منظومــة التجــارة الرقميــة  :تتيــح الزيــادة المفاجئــة فــي اســتخدام التجــارة الرقميــة
فرصــا كبيــرة للتنميــة االقتصاديــة فــي الكويــت .تســتطيع الشــركات الناشــئة والمؤسســات
ً
التــي تعمــل فــي مجــال التجــارة الرقميــة إضفــاء قيمــة اقتصاديــة وفــرص عمــل للمواطنيــن
الكويتييــن والمقيميــن .ويجــب علــى الكويــت تنفيــذ التدابيــر لتعزيــز تطويــر منظومــة التجــارة
الرقميــة واالقتصــاد غيــر النقــدي ،والتركيــز علــى مجــاالت مثــل البنيــة التحتيــة ألنظمــة
ّ
وتوفــر رأس المــال االســتثماري.
المدفوعــات وســهولة مزاولــة األعمــال والتمويــل
تنميــة المهــارات ُ :ينظــر إلــى توفيــر مبرمجــي البرمجيــات علــى أنــه ضــرورة ملحــة لتطــور
االقتصــاد الرقمــي علــى المــدى الطويــل ،يبــدو أن تدريــس البرمجــة مقتصــر فــي الغالــب علــى
الجامعــات والكليــات فــي الكويــت حال ًيــا .ويجــب التركيــز علــى اســتحداث دورات فــي تأليــف
األكــواد البرمجيــة خــال المراحــل المبكــرة مــن التعليــم المدرســي .وتحتــاج الــدول التــي تطمح
فــي أن تصبــح مــن الــدول ذات االقتصــادات الرقميــة إلــى تكييــف مناهجهــا بحيث تــاءم العصر
الجديــد؛ وذلــك مــن خــال التأكــد مــن قــدرة العقــول الشــابة لمســتقبلهم ومســتقبل الدولــة.
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