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الملخص التنفيذي

يتطــور العصــر الرقمي بســرعة حيــث نرى األفراد والمؤسســات يســتخدمون التقنيــات الرقمية 
فــي المنــازل وأماكــن العمــل بمعــدل لــم يســبق لــه مثيــل، وفــي عــام 2020، ضاعفــت جائحة 
ــالت  ــل والمعام ــش والعم ــة للعي ــاليب الرقمي ــي األس ــرعة تبّن ــتجد س ــا المس ــروس كورون في
لتصــل إلــى مســتويات عاليــة جديــدة. أمــا فــي وقتنــا الحاضــر، فــإن التنميــة المســتقبلية 

للعديــد مــن الــدول مبنيــة علــى تقــّدم التقنيــات الرقميــة وتطــور االقتصــاد الرقمــي. 
ــة  ــد جائح ــا بع ــة م ــت لحقب ــداد الكوي ــة وإع ــات الرقمي ــول التوّجه ــى رؤى ح ــول عل وللحص
فيــروس كورونــا المســتجد، أجــرت الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بحًثــا 
مســتفيًضا يشــمل العديــد مــن المجــاالت، كالبنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
والمنظومــة ذات الصلــة، فضــاًل عــن اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن األســر 
ــة  ــة التحتي ــة البني ــل حال ــر بالتفصي ــذا التقري ــرح ه ــام. يش ــاع الع ــركات والقط ــراد والش واألف
وتقنيــة  لالتصــاالت  واألفــراد  األســر  ونفــاذ  واســتخدام  المعلومــات  وتقنيــة  لالتصــاالت 

المعلومــات فــي الكويــت . وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم النتائــج :

تغطيــة الشــبكة : يتمتــع جميــع ســكان دولــة الكويــت بإمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة 
الجيــل الرابــع للهواتــف المتنقلــة، وُتعــد الدولــة كذلــك مــن رّواد تقنيــة الجيــل الخامــس حيــث 

ــس .  ــل الخام ــبكة الجي ــاة بش ــا ُمغط ــبة 97% منه إن نس

ــي  ــبة 12% ف ــادة بنس ــت زي ــتخدام اإلنترن ــبة اس ــهدت نس ــبكة : ش ــتخدام الش ــبة اس نس
عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019، حيــث جــاء معظــم نســبة اســتخدام البيانــات مــن شــبكات 

ــلكية . ــاالت الالس ــل االتص ــة لتفضي ــض نتيج ــاق العري ــل ذو النط ــال المتنق االتص

الســعر : تتــراوح التكلفــة الشــهرية لســلة اشــتراكات النطــاق العريــض ابتــداًء مــن 5 إلــى 6 د.ك. 
)16 إلــى 20 دوالًرا( شــهرًيا فــي الكويــت، وهــي مــن بيــن األقــل ســعًرا فــي العالــم .

انتشــار األجهــزة واســتخدامها : يســتخدم جميــع األشــخاص تقريًبــا فــي الكويــت الهاتــف 
المحمــول واإلنترنــت بصــورة يوميــة، فــي حيــن تمتلــك نســبة 88% مــن المنــازل أجهــزة 
ــهدت  ــة. وش ــزة اللوحي ــة واألجه ــخصية والمحمول ــوب الش ــزة الحاس ــل: أجه ــوبية، مث حاس
أجهــزة التليفزيــون الذكيــة نمــًوا مذهــًلا فــي معــدالت االعتمــاد خــالل الخمــس ســنوات 
الماضيــة ، حيــث ارتفــع معــدل االنتشــار فــي القطــاع المنزلــي الكويتــي مــن 3.4% فــي عــام 

ــام 2020.  ــي ع ــى 74% ف 2015 إل
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انتشــار الشــبكة واســتخدامها : يوجــد 5.6 مليــون اشــتراك  ضمــن االتصــاالت المتنقلــة ذات 
النطــاق العريــض فــي الكويــت بمعــدل انتشــار يتجــاوز 100%، بمعــدل 1.3 اشــتراك  لــكل فــرد 
ــي  ــرة ف ــورة كبي ــض بص ــاق العري ــة ذات النط ــاالت الثابت ــودة االتص ــنت ج ــكان، وتحس ــن الس م
عــام 2020. وتســتحوذ االتصــاالت عبــر األليــاف الضوئيــة علــى حصــة 45% حالًيــا، مقابــل %31 
فــي عــام 2019، وتبلــغ ســرعة غالبيــة االتصــاالت )بنســبة 53%( 10 ميجابــت حالًيــا أو تتجاوزهــا.

التجــارة الرقميــة : فــي حيــن ال تــزال االتصــاالت ووســائل التواصــل االجتماعــي األنشــطة األكثــر 
شــعبية عبــر اإلنترنــت، إّلا أن اســتخدام الخدمــات الرقميــة والتجــارة اإللكترونيــة زاد إلى حــٍد كبير 
فــي عــام 2020 نتيجــة لإلغــالق التــام جــراء الجائحــة. ويشــتري معظــم األفــراد فــي الكويــت 
)بنســبة 63%( عبــر اإلنترنــت ممــا يشــير إلــى أســلوب حيــاة جديــد يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى 
الخدمــات الرقميــة، حيــث ُوجــد تحــّول المشــترون مــن المالبــس ومنتجــات العنايــة الشــخصية 

فــي عــام 2019 إلــى المســتلزمات والمنتجــات المنزليــة اليوميــة فــي عــام 2020.
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الرقمــي بســرعة  غيــر مســبقة حيــث اصبــح االفــراد واألســر يســتخدمون  العصــر  يتطــور 
التقنيــة الرقميــة فــي جميــع مجــاالت الحيــاة والعمــل بشــكل يومــي، وفــي عــام 2020، 
ضاعفــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ســرعة تبّنــي األســاليب الرقميــة للعيــش والعمــل 
ــل  ــد العوام ــي أح ــول الرقم ــح  التح ــدة. وأصب ــة جدي ــتويات عالي ــى مس ــل إل ــالت لتص والمعام
االساســية للنجــاح فــي هــذا العصــر الجديــد، وال ســيما أنهــا ســاعدت العديــد مــن األفــراد علــى 
التكّيــف واالســتجابة للظــروف الطارئــة بســرعة.  فقــد توّصــل االقتصــاد العالمــي إلــى الســيادة 
الرقميــة فــي الوقــت الحاضــر؛ إذ شــّكلت المنتجــات والخدمــات التــي تقّدمهــا الشــركات  فــي 
هــذا القطــاع أكثــر مــن نصــف إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي الــذي يبلــغ 82 تريليــون دوالر 

ــة ( . ــات الدولي ــة البيان ــام 2020 ) مؤسس ــي ع ف
ان تقــّدم التقنيــة الرقميــة وتطــور االقتصــاد الرقمــي هــو جــزء ال يتجــزأ مــن مســتقبل أي بلــد 
ــة  ــاد المعرف ــى اقتص ــز عل ــالل التركي ــن خ ــه م ــدول المتقدم ــن ال ــد م ــذا العدي ــن ه ــد ايق . وق
ــن  ــدان م ــذه البل ــن ه ــا مّك ــود مم ــدى عق ــى م ــة عل ــة الرقمي ــة التحتي ــي البني ــتثمارات ف واالس

ــام 2020. ــي ع ــا ف ــت له ــي تعرض ــتجد الت ــا المس ــروس كورون ــة في ــرعة ألزم ــتجابة بس االس
ــدد  ــة وتح ــة الرقمي ــور التقني ــدرك تط ــدان أن ت ــع البل ــى جمي ــب عل ــج، يج ــذا النه ــة ه لمواصل
الوســائل التــي ُيمكــن مــن خاللها تحقيــق التحــّول الرقمي بهدف تحســين معيشــة المواطنين 

والمقيميــن فــي إطــار اســتعدادها لحقبــة مــا بعــد أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد. 

نظرة عامة على المشروع والمنهجية المّتبعة

المعلومات األساسية واألهداف
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ــؤولة  ــة المس ــة الحكومي ــي الجه ــات، وه ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــري الهيئ تج
عــن تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي دولــة الكويــت، بحوًثــا دوريــة لتقييــم 
تطــور قطــاع االتصــاالت و تقنيــة المعلومــات فــي البــالد، حيــث بــدأت هــذه الجهــود فــي عــام 
2015 و تابعــت الهيئــة هــذه الجهــود البحثيــة فــي عــام 2019. واســتمراًرا لهــذا العمــل، بــدأت 
الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالقيــام بدراســة عــن معرفــة و نفــاذ المجتمــع 
لالتصــاالت و تكنولوجيــا المعلومــات فــي عــام 2020، وكان لهــذه الدراســة ثالثــة أهــداف 

رئيســية، وهــي :

ــالل  ــن خ ــت م ــي الكوي ــة ف ــة الرقمي ــة التحتي ــور البني ــتوى تط ــة ومس ــم حال التأســيس : تقيي
ــت . ــات اإلنترن ــي خدم ــة ومقّدم ــة والمتنقل ــاالت الثابت ــغلي االتص ــم مش تقيي

ــة  ــث الرؤي ــن حي ــت م ــي الكوي ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة  االتص ــم منظوم ــم : تقيي الدع
الوطنيــة والتشــريعات المحليــة واالبتــكارات والمهــارات .

االســتخدام : فهــم مــدى التقــّدم والتوّجهــات فــي النفــاذ و االســتخدام لالتصــاالت و تقنيــة 
المعلومــات بيــن األســر واألفــراد والشــركات والهيئــات الحكوميــة والمؤسســات التعليميــة.

وتتوافــق هــذه الدراســة البحثيــة مــع األهــداف التنمويــة االســتراتيجية لخطــة التنميــة الوطنيــة 
ــّددة  ــداف المح ــة األه ــت الدراس ــدة«(. وتناول ــت جدي ــام 2035 )»كوي ــت لع ــة الكوي ــة دول لرؤي
للرؤيــة؛ مثــل: زيــادة اإلنتاجيــة المحليــة، وتطويــر القطاعــات االقتصادية غيــر النفطية، وتحســين 
ــي،  ــادي الوطن ــاط االقتص ــي النش ــاص ف ــاع الخ ــراك القط ــن، وإش ــة المواطني ــتوى معيش مس

وتحديــد الخطــوط العريضــة للسياســات الداعمــة للنمــو .

عــالوة علــى ذلــك، أجــرت هــذه الدراســة قياًســا لمــدى التقــّدم الــذي أحــرزه قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات باســتخدام مؤشــرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات األساســية الصــادره 
ــاعدت  ــاالت، وس ــي لالتص ــاد الدول ــل االتح ــا مث ــا دولًي ــرف به ــة والمعت ــات العالمي ــن المنظم م
هــذه المؤشــرات الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي تقييــم مســتوى تقــّدم 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت ومقارنتهــا مــع البلــدان األخــرى وتحديــد فــرص 

ــر. التطوي

المعلومات األساسية واألهداف
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تناولــت هــذه الدراســة ثالثــة جوانــب رئيســية، وهــي: البنيــة التحتيــة، والمنظومــة، واالســتخدام  
والنفــاذ. وشــملت ســبعة اســتبيانات، مــن خــالل أربعــة تقاريــر كالتالــي :

  إطار عمل الدراسة

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 (

االستبيان الخامس :
سوق االتصاالت وتقنية 

المعلومات
) متخصصو االتصاالت وتقنية 

المعلومات (

االستبيان السادس :

القطاع الحكومية

االستبيان السابع :

قطاع التعليم

االستبيان الثاني :

األسر

االستبيان الرابع :

الشركات

االستبيان الثالث :

األفراد

التقرير الثاني :

نفاذ االتصاالت وتقنية 
المعلومات والتجارة 
الرقمية بين الشركات

التقرير الثالث :

سوق ومنظومة 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

التقرير الرابع :

التحول الرقمي 
القطاع الحكومي 

وقطاع التعليم

االستخدام والنفاذالمنظومةالبنية التحتية

المصدر : مؤسسة البيانات الدولية ، عام 2020

إطار عمل الدراسة البحثية ونطاقها
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المنهجية المّتبعة

نستعرض فيما يلي منهجية الدراسة، والتي تشمل كًلا من البحوث األولية والثانوية.

التعريــف : أواًل، ُعرفــت مؤشــرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المطلوبــة إلجــراء التقييمــات، 
ــة  ــالل مراجع ــن خ ــك م ــرى ذل ــرات، وج ــذه المؤش ــداد ه ــة إلع ــات الالزم ــواع البيان ــددت أن وُح
المؤشــرات الحاليــة وأفضــل الممارســات التــي أوصــت بهــا المنظمــات العالميــة، مثــل: االتحــاد 
الدولــي لالتصــاالت، والمنتــدى االقتصــادي العالمــي، واألمــم المتحــدة، ومكتــب اإلحصــاء 

ــوة.  ــذه الخط ــي ه ــرات ف ــم المؤش ــدت قوائ ــث اعتم ــتات، حي ــي يوروس األوروّب

ــت  ــد صيغ ــالت، وق ــتبيانات والمقاب ــر االس ــة عب ــات الالزم ــت البيان ــا، ُجمع ــات : ثانًي ــع البيان جم
ــة. ــات تجريبي ــدة جلس ــراء ع ــد اج ــوة بع ــذه الخط ــي ه ــة ف ــتبيانات المفّصل االس

التحليــالت : ُحولــت البيانــات المجّمعــة إلــى جــداول تقريريــة وجــداول مؤشــرات؛   وتــم تحليــل 
البيانــات  بشــكل زمنــي للتعــّرف علــى المقارنــات الســنوية للمؤشــرات ومقارنــات مــع دول اخرى 

وافضــل الممارســات لتحديــد التوّجهــات والــرؤى.

العرض :  يتم عرض النتائج بشكل 4 تقارير حسب القطاع المعني.

يتضمــن  هــذا التقريــر تحليــل لحالــة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي دولــة 
ــا  ــات ، مبني ــة المعلوم ــاالت وتقني ــراد لالتص ــر واألف ــاذ األس ــتخدام ونف ــتوى اس ــت  ومس الكوي

علــى نتائــج ثالثــة اســتبيانات :

اســتبيان  البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتــم جمــع البيانــات الحديثــة لعــام . 1
2020 مــن الجهــات ذات الصلــة )مشــغلو االتصــاالت المتنقلــة، ومقّدمــو خدمــات اإلنترنــت، 

ووزارة االتصــاالت، والهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات(
اســتبيان اســتخدام ونفــاذ االفــراد لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن هــم اعمارهــم مــا . 2

بيــن 5-74 عامــا
استبيان استخدام ونفاذ االسر لالتصاالت وتقنية المعلومات من خالل رب االسرة. 3
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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(.

ــل  ــية دلي ــورة رئيس ــة وبص ــة الدولي ــات المعياري ــى المقارن ــاًء عل ــرات بن ــة بالمؤش ــت قائم ُوضع
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت لجمــع البيانــات اإلداريــة بشــأن االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
لعــام 2020، وُاجــري بحــث إضافــي ُيرّكــز علــى الجهــود البحثيــة المماثلــة إلضافــة المزيــد مــن 
ــي  ــتبيان التفصيل ــع االس ــة، ُوض ــرات النهائي ــة المؤش ــى قائم ــاًء عل ــة. وبن ــرات ذات الصل المؤش
ــة  ــص عملي ــددة لتخصي ــدارات متع ــى إص ــك إل ــيم ذل ــري تقس ــم ُأج ــات ث ــع البيان ــة جم ووثيق
جمــع البيانــات مــن ُمختلــف الجهــات، مثــل: مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة ومــزودي 
ــلت  ــات. وُأرس ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــاالت والهيئ ــت ووزارة االتص ــات اإلنترن خدم
االســتبيانات إلــى كل جهــة فــي هــذه القطاعــات شــاملة ســوق االتصــاالت فــي الكويــت 

ــة. ــتوى الدول ــى مس ــات عل ــن بيان ــة لتكوي ــن كل جه ــات م ــت البيان ــل، وُجمع بالكام

تم اجراء استبيانا االسر واالفراد على الطرق التالية :

ــات مــن خــالل مقابــالت . 1 المقابــالت عبــر الهاتــف : مّثلــت الطريقــة الرئيســية لجمــع البيان
ــة ــا 30-40 دقيق ــة مدته هاتفي

ــاركون . 2 ــل المش ــا فض ــة عندم ــذه الطريق ــتخدام  ه ــم اس ــت : ت ــر اإلنترن ــتبيانات عب االس
ــت ــر اإلنترن ــهم عب ــتبيان بأنفس ــتكمال االس اس

االســتبيانات الشــخصية عبــر االتصــال المرئــي : ُتســتخدم هــذه الطريقــة فــي الحــاالت . 3
التــي يفضــل فيهــا المشــاركون إجــراء مقابــالت  افتراضيــة   )مثــل: زووم أو تيمــز(

ــم  ــت ، و ت ــة الكوي ــي دول ــاء ف ــة لإلحص ــن اإلدارة المركزي ــتبيانات م ــتمارة االس ــاد اس ــم اعتم ت
االخــذ بعيــن االعتبــار احــدث البيانــات المتاحــة مــن هيئــة المعلومــات المدنيــة  بالنســبة للتعــداد 

الســكاني.

دراسة البنية التحتية والنفاذ

استبيان األسر واألفراد
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توزيع عينة استبيان األسر

أجريــت مقابــالت مــع 1158 أســرة بصــورة إجماليــة إلعــداد اســتبيان األســر، وبلــغ هامــش الخطــأ 
لحجــم هــذه العينــة نحــو 2.88% عنــد مســتوى ثقــة نســبته 95%، حيــث يوّضــح الشــكل أدنــاه 

توزيــع العينة الســتبيان األســر.

%13

%22

%24 %19

%7

%15

مدينة الكويت

االحمدي

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

الفروانية

حولى

إجمالي عينة األسر ) 1158 (

حسب المحافظة

حسب الجنسية

الجهراء

مبارك الكبير

%62
الكويتيون غير الكويتيون

%38



23 WWW.CITRA.GOV.KW

توزيع عينة استبيان األفراد

وبالمثــل، أجريــت مقابــالت مــع 1269 فــرًدا فــي االســتبيان المخّصــص لألفــراد، وبلــغ هامــش 
الخطــأ لهــذه العينــة نحــو 2.75% عنــد مســتوى ثقــة نســبته 95%، حيــث يوّضــح الشــكل أدنــاه 

توزيــع عينــة اســتبيان األفــراد. 
ــريحة  ــن ش ــم تضمي ــا و ت ــار 5-74 عام ــن اعم ــن م ــن والمقيمي ــراد الكويتيي ــة االف ــملت العين ش
عامــا وذلــك اســتنادا الــى  االطفــال وصغــار الســن التــي تراوحــت اعمارهــم مابيــن 14-5 
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.
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مدينة الكويت

االحمدي

العمرالنوعالجنسية

استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات ، لعام 2020

الفروانية

حولى

إجمالي عينة األفراد ) 1269 (

حسب المحافظة

الجهراء

مبارك الكبير

ذكركويتي

من 55 الى 74 عاما
من 45 الى 54 عاما من 35 الى 44 عاما

من 25 الى 34 عاما

من 20 الى 24 عاما

من 15 الى 19 عاما

من 5 الى 14 عاما

١٧٫٣٠١٧٫٣٠

أنثيغير كويتي
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االتصاالت وتقنية المعلومات في الكويت

ــا حاســًما فــي العصــر الرقمــي ضمــن أي خطــة تنميــة  ينبغــي أن يمثــل التحــّول الرقمــي جانًب
ــزة  ــتخدمون أجه ــم يس ــأوا وه ــن نش ــراد الذي ــة )أي األف ــل األلفي ــّكل جي ــد، ويش ــة ألي بل وطني
الحاســوب واإلنترنــت( وجيــل مــا بعــد األلفيــة )األفــراد الذين نشــأوا وهــم يســتخدمون الهواتف 
الذكيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي( مًعــا نســبة 56% مــن الســكان فــي الكويــت فــي 
الوقــت الحاضــر. وترتفــع هــذه النســبة تدريجًيــا لتبلــغ 75% إذا ُأخــذ الكويتييــن وحدهــم فــي 
االعتبــار. ويشــّكل 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 خــالل 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 خــالل التطويــر التدريجــي للبنيــة التحتيــة 

الرقميــة والسياســات المرتبطــة بهــا.

يجــري هــذا التقريــر تحليــًلا للمشــهد العــام لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت 
ــة و   ــة التحتي ــا: البني ــيين، وهم ــن رئيس ــى جانبي ــز عل ــع التركي ــب، م ــرض والطل ــي الع ــن جانب م
االســتخدام والنفــاذ مــن قبــل األســر واألفــراد، واشــتمل كل جانــب مــن هــذه الجوانــب علــى 

ــاه .  ــكل أدن ــي الش ــح ف ــو موّض ــا ه ــّددة، كم ــاالت مح ــتة مج س

االتصاالت وتقنية المعلومات
في الكويت

تغطية الشبكة
والنطاق الترددي

انتشار األجهزة
واستخدامها

االشتراك
انتشار اإلنترنت

واستخدامه

نسبة استخدام
الشبكة

أنشطة ومهارات
االتصاالت وتقنية المعلومات

جودة الخدمة
استخدام المنصات

الرقمية

السعر
اإلتفاق على

االتصاالت وتقنية المعلومات

التجارة الرقميةااليرادات واالستثمار

استخدام األسر واألفرادالبنية التحتية والفاذ

المصدر: مؤسسة البيانات الدولية، عام 2021.



25 WWW.CITRA.GOV.KW

البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت وإمكانية الوصول إليها

ُأجــري تحليــل لخمســة مجــاالت مختلفــة لتحديــد مســتوى جاهزيــة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت 
ــتخدام  ــبة اس ــتراكات ونس ــرددي واالش ــاق الت ــبكة والنط ــة الش ــًدا تغطي ــت، وتحدي ــي الكوي ف

الشــبكة وجــودة الخدمــة والســعر.

يشــّكل 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 توّفــر هــذه الشــبكات وقدراتهــا مؤشــًرا حيوًيــا علــى جاهزيــة البنيــة التحتيــة 
الرقميــة للدولــة. وشــهدت التقنيــة ذاتهــا تطوًرا ســريًعا خــالل العقديــن المنصرميــن الماضيين، 

مــن شــبكات الجيــل الثانــي لالتصــاالت المتنقلــة إلــى أحــدث شــبكات الجيــل الخامــس.
يمتلــك جميــع ســكان الكويــت حالًيــا 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 99% مــن أبــراج االتصــاالت 

ــع .  ــل الراب ــة الجي ــزة بتقني ــت ُمجه ــي الكوي ــا 7704 ف ــغ عده ــة البال المتنقل
ــد  ــت أح ــام 2019 وأصبح ــف ع ــي منتص ــا ف ــس تجارًي ــل الخام ــات الجي ــت خدم ــت الكوي أطلق
معتمــدي التقنيــة فــي مرحلــة مبكــرة علــى مســتوى العالــم، وشــهدت الشــبكة نمــًوا ســريًعا 
وتغطــي نســبة 97% مــن الســكان وُثلثــي أبــراج الجــوال حالًيــا، توســًعا هائــًلا اســتغرق أقــل مــن 
ــة خدمــات الجيــل الخامــس فــي  ــة الثالث عاميــن. ويقــّدم جميــع مشــغلي االتصــاالت المتنقل

الكويــت حالًيــا

تغطية شبكات االتصاالت المتنقلة

% 97

% 100

% 100

تغطية الشبكة والنطاق الترددي

اإلجمالي

الجيل الرابع

الجيل الخامس

4G7,704

% 99% 68

اإلجمالي

5G
أبراج شبكات االتصاالت المتنقلة

المصدر: الكويت - بناًء على البيانات الُمجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة، لعام 2020. يوّضح معدل التغطية نسبة السكان 
المشمولين بتغطية الشبكة المحّددة.
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ُتعــد تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس فــي الكويــت مــن بيــن أعلــى المعــدالت عالمًيــا. وتشــير 
تقديــرات أحــد التقاريــر الصــادرة عــن إريكســون مؤخــًرا إلــى أن معــدل تغطيــة شــبكات الجيــل 
ــا يبلــغ 15% مــن الســكان، وُيتوقــع أن يصــل إلــى %60  الخامــس علــى مســتوى العالــم حالًي
بحلــول عــام 2026. كمــا تشــير تقديــرات التقريــر أيًضــا إلــى أن معــدل تغطيــة شــبكات الجيــل 

الرابــع بلــغ 80% فــي عــام 2020، وُيتوقــع أن يصــل إلــى 95% بحلــول عــام 2026.

ســاعدت توّجهــات واســتثمارات الكويــت مبكــًرا فــي شــبكات الجيــل الخامــس اقتصادهــا 
ــا المســتجد، ودفــع االنتقــال المفاجــئ  بصــورة كبيــرة فــي أثنــاء أزمــة جائحــة فيــروس كورون
مــن العمــل دون اتصــال باإلنترنــت إلــى العمــل عبــر اإلنترنــت كال شــبكات االتصــاالت المتنقلــة 
ــن  ــى وزم ــرعات أعل ــات بس ــتخدام البيان ــبة اس ــادة نس ــى زي ــب عل ــى الطل ــة إل ــف الثابت والهوات
ــات،  ــذه االحتياج ــس ه ــل الخام ــة الجي ــي تقني ــر. ُتلب ــرددي أكب ــاق ت ــرض لنط ــل وع ــتجابة أق اس
حيــث إن هــذه التقنيــة ُتعــد قفــزة نوعيــة عــن األجيــال مــن األجيــال الســابقة مــن خــالل 
ســرعات أعلــى تفــوق 100 مــرة مــن مثيلتهــا للجيــل الرابــع والمقــدرة علــى دعــم مليــون 
ــل  ــم العوام ــن أه ــس م ــل الخام ــة الجي ــون تقني ــع أن تك ــع. وُيتوق ــر مرب ــالل كيلومت ــاز خ جه
ــة، وخصوًصــا فــي مجــاالت، مثــل: المنــازل الذكيــة والمــدن  المســاعدة للتطــور الرقمــي للدول
الذكيــة ومســتقبل العمــل والتجــارة اإللكترونيــة واالقتصــاد غيــر النقــدي وخدمــات الحكومــة 

ــد. ــن ُبع ــة ع ــة الصحي ــد والرعاي ــن ُبع ــم ع ــة والتعل اإللكتروني

مقارنة الدول من حيث تغطية شبكة الجيل الخامس، لعام 2020

المصدر: الكويت - بناًء على البيانات الُمجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة، لعام 2020. الدول األخرى - مصادر متنوعة )بعضها 
كتوقعات طبًقا لنشر االستخدام المخطط له(. يوّضح معدل التغطية نسبة السكان المشمولين بتغطية شبكة الجيل الخامس.
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فــي حيــن ُتشــكل تغطيــة الشــبكة المحليــة أحــد أوجــه جــودة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت، يمثل 
ــدرة  ــى ق ــي إل ــرددي الدول ــاق الت ــير النط ــرى. ويش ــة األخ ــه المهم ــد األوج ــي أح ــاق الدول النط
ــالت  ــة والوص ــو الدولي ــالت الرادي ــة، ووص ــاف الضوئي ــالت األلي ــا كاب ــة، وخصوًص ــالت الدولي الوص
ــر  ــت البح ــة تح ــالت الضوئي ــل الكاب ــة. وتمّث ــكل ثاني ــت ل ــة بالميجاب ــار الصناعي ــدة لألقم الصاع
أهــم المكونــات، حيــث تحمــل الكابــالت ميجابــت البصريــة الدوليــة تحــت البحــر الــذي يتجــاوز 
ــم.  ــتوى العال ــى مس ــت عل ــر اإلنترن ــات عب ــتخدام البيان ــبة اس ــن نس ــل 99% م ــا 400 كاب عدده
 Gulf Bridge International  )GBICS( وتحديــًدا  بحريــة،  خطــوط  بأربعــة  الكويــت  تتصــل 
،كابــل  البحــري العالمــي FALCON، الكيبــل البحــري الخليجــي )FOG( وكابــل الكويــت - إيــران. 
وايضــا تتصــل الكويــت بأربــع كابــالت ارضيــة: شــركة االتصــاالت الســعودية )STC(, هيئــة الربــط 
الكهربائــي الخليجــي )GCCIA(، شــركة اتحــاد اتصــاالت )موبايلــي( و كيبــل الكويت-العــراق.

ــن  ــة م ــي الثاني ــت ف ــزة 4660 جيجاباي ــة المجه ــعة اإلجمالي ــغ الس ــر، تبل ــت الحاض ــي الوق وف
ــا  ــام 2020، مم ــي ع ــدرات ف ــن الق ــط م ــتخدم إّلا 17% فق ــم ُيس ــة، ول ــالت الدولي ــالل الوص خ
يشــير إلــى أن الدولــة مجهــزة جيــًدا فيمــا يتعلــق بعــرض النطــاق الدولــي للمســتقبل القريــب 
بشــبكة كابــالت متنوعــة. وأظهــرت القــدرات المســتخدمة زيــادة هائلــة خــالل الخمــس ســنوات 
الماضيــة، بالتوافــق مــع التطــور الرقمــي للدولــة. وتضاعفــت القــدرات المســتخدمة بخمســة 
أضعــاف  خــالل الخمســة ســنوات الماضيــة، حيــث شــهد عــام 2020 وحــده زيــادة بنســبة %43 

نتيجــة للزيــادة المفاجئــة فــي النشــاط فــي ظــل الجائحــة.

توفر النطاق الدولي الدولي واستخدامه في الكويت

المصدر: الكويت - الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات  2020.

773.6 جيجا بايت لكل ثانية
قدرة عرض النطاق الدولي 

المستخدمة 2020

4670 جيجا بايت لكل ثانية
قدرة عرض النطاق الدولي

 2020

% 17

137,175

%294

%43

201520192020

540,000

773,597
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االشتراك

يصــل األفــراد والمؤسســات إلــى خدمــات الصــوت والبيانــات مــن خــالل اشــتراكاتهم مــع 
مقّدمــي الخدمــات، وُأجــري تحليــل أربعــة أنــواع مــن تلــك االتصــاالت فــي هــذا التقريــر: االتصــال 
المتعلــق بالهواتــف الثابتــة واالتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض واالتصــال المتنقــل )شــريحة 
ــوت  ــريحة SIM للص ــض )ش ــاق العري ــل ذو النط ــال المتنق ــا( واالتص ــات أو دونه ــع البيان SIM م

ــث(.  ــل الثال ــات الجي ــدث تقني ــع أح ــط م ــات فق ــريحة SIM للبيان ــات أو ش والبيان

زاد عــدد مشــتركي الهواتــف الثابتــة بنســبة 23% خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة ليصــل إلــى  
580 الــف تقريبــا فــي عــام 2020، بمعــدل 19 اتصــال ثابــت لــكل فــرد مــن الســكان. ومــن ناحيــة 
أخــرى، تراجــع عــدد اشــتراكات الجــوال خــالل الخمســة أعــوام الماضيــة، مــن 8.7 مليــون مــن 
هــذه االشــتراكات فــي عــام 2015 ليصــل إلــى 6.9 مليــون فــي عــام 2020. يتوافــق ذلــك مــع 
التوّجــه العالمــي بالتحــّول إلــى المكالمــات الصوتيــة الُمجــراة عبــر اإلنترنــت التي تصــدرت خالل 
العقــد الماضــي وتســارعت مدفوعــة بجائحة فيــروس كورونا المســتجد. ُيجري المســتخدمون 
الكثيــر مــن اتصاالتهــم الصوتيــة ســواًء الشــخصية أو الرســمية مــن خــالل منصــات محادثــات 
الفيديــو، باإلضافــة إلــى ظهــور الباقــات المتغّيــرة التــي يقّدمهــا مشــغلو االتصــاالت المتنقلــة. 
وقــد أدى ذلــك إلــى اندثــار ممارســة امتــالك العديــد مــن شــرائح SIM مــن أجــل إدارة االتصــاالت 
الصوتيــة فيمــا بيــن األشــخاص، ممــا أدى إلــى انخفــاض عــدد االشــتراكات. وبغــض النظــر عــن 
ــدل 1.6  ــن 100%، بمع ــر م ــول أكث ــف المحم ــتراكات الهات ــار اش ــدل انتش ــا زال مع ــع، م التراج
اشــتراك لــكل فــرد مــن الســكان، وغالبيــة هــذه االشــتراكات )بنســبة 70%( مدفوعــة مقدًما.

تتجــه اشــتراكات النطــاق العريــض الثابــت نحــو التراجــع، مــن أكثــر مــن 100 ألــف اشــتراك في 
عــام 2015 إلــى نحــو 74 ألــف فــي عــام 2020، وُيمكــن إرجــاع ذلــك إلــى اســتخدام االتصــال 
ــن  ــا بتحس ــت مدعوًم ــى اإلنترن ــول إل ــة للوص ــيلة مفضل ــض كوس ــاق العري ــل ذو النط المتنق
ــرعة  ــث الس ــن حي ــال م ــودة االتص ــة. وأدت ج ــية المقّدم ــعار التنافس ــول واألس ــهولة الوص س
وزمــن االســتجابة والتغطيــة علــى مســتوى الدولــة إلــى تحــّول النــاس نحــو شــبكات االتصــاالت 
المتنقلــة بــدًلا مــن الكابــالت األرضيــة فــي ضــوء تطــور تقنيــة االتصــاالت المتنقلــة إلــى الجيــل 

الرابــع والخامــس. 
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ــاق  ــة ذات النط ــاالت المتنقل ــن االتص ــتراك ضم ــون اش ــد 5.6 ملي ــر، يوج ــت الحاض ــي الوق وف
العريــض فــي الكويــت بمعــدل انتشــار يتجــاوز 100%، بمعــدل 1.3 اتصــال لــكل فــرد مــن 
ــة  ــن والمملك ــر والبحري ــل: قط ــة، مث ــدول اإلقليمي ــض ال ــن بع ــبيا م ــى نس ــذا أعل ــكان، وه الس
العربيــة الســعودية. ومــن غيــر المتوقــع أن يؤثــر ترشــيد شــرائح SIM المتعــددة 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 76% فــي عــام 2019 إلــى 82% فــي عــام 2020. وُيتوقــع 

اســتمرار هــذا التوّجــه فــي ضــوء التوســع الســريع فــي تقنيــة الجيــل الخامــس.

االشتراكات لكل 100

شخص في عام 2020

عدد اشتراكات النطاق العريض اشتراكات الهواتف المتنقلةاشتراكات الهواتف الثابتة
لألجهزة المحمولة

عدد اشتراكات النطاق العريض 
للخطوط الثابتة

االشتراكات لكل 100

شخص في عام 2020

االشتراكات لكل 100

شخص في عام 2020

1301.7 158 13
االشتراكات لكل 100

شخص في عام 2020

اشتراكات الهواتف الثابتة والمحمولة في الكويت

مقارنة الدول من حيث معدل انتشار االتصال المتنقل ذو النطاق العريض، لعام 2020

472,739

101,390
84,595

73,948 583,463583,463
 6.9 م 7.3 م 5.8 م 5.6 م 5.6 م 8.7 م

2015 2019 2020
المصدر: الكويت - بناًء على البيانات الُمجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت، لعام 2020. اشتراكات الهاتف المحمول تشمل اشتراكات  

الخدمات الصوتية مع االنترنت ، الصوتية فقط، االنترنت فقط، واألجهزة الى األجهزة

المصدر: الكويت - بناًء على البيانات الُمجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت، لعام 2020؛ الدول األخرى - بيانات عام 2019 الواردة من االتحاد 
الدولي لالتصاالت. وتوّضح األرقام االشتراكات لكل 100 شخص.

انيا
ألم

كا
جي

بل
النرويج

متحدة
ة ال

ملك
الم

رلندا
إي

سا
النم

طنة عمان
سل

وبية
جن

ا ال
وري

ك

ربية 
ة الع

ملك
الم

السعودية
البحرين

الكويت

هونغ كونغ

متحدة
ت ال

اليا
الو

نلندا
ف

غافورة
سن

يابان
ال

ربية
ت الع

مارا
اإل

قطر

8787

102 103 105 107 109 115 117 123 125 130
146 152 155 156

203

240



30WWW.CITRA.GOV.KW

وتحســنت جــودة االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق العريــض بصــورة كبيرة فــي عــام 2020 مقارنة 
بعــام 2019، وتســتحوذ االتصــاالت عبــر األليــاف البصريــة )خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل 
ــتخدم  ــة، وتس ــتراك الرقمي ــوط االش ــام خط ــاالت نظ ــن اتص ــر م ــة أكب ــى حص ــي( عل أو المبان
خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل أو المبانــي األليــاف البصريــة، ممــا يوّفــر ســرعات أعلــى مقارنــة 
باالتصــاالت المعتمــدة علــى الكابــالت النحاســية لنظــام خطــوط االشــتراك الرقميــة. وشــهدت 
اشــتراكات االتصــاالت عبــر األليــاف البصريــة زيــادة بنســبة 124% فــي عــام 2020 مقارنــة بالعــام 
الســابق، بينمــا تراجعــت اشــتراكات نظــام خطــوط االشــتراك الرقميــة بنســبة 66%، حيــث 
تحــّول العمــالء نحــو االتصــاالت فائقــة الجــودة لتلبيــة احتياجاتهــم للســرعة بأســعار تنافســية. 
وتفــوق حصــة اشــتراكات االتصــاالت عبــر األليــاف البصريــة البالغــة 45% فــي الكويــت متوســط 
ــي  ــدة ف ــة الرائ ــا الجنوبي ــد كوري ــغ 29%، وُتع ــة البال ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع دول منظم
هــذا المضمــار، حيــث تســتحوذ األليــاف البصريــة علــى حصــة 84% مــن االتصــاالت الثابتــة ذات 

النطــاق العريــض .

ــاالت  ــة االتص ــرعة غالبي ــغ س ــاالت، وتبل ــرعة االتص ــي س ــك ف ــه كذل ــذا التوّج ــر ه ــح أث ــا يتض كم
ــغ  ــا. وتبل ــة أو تتجاوزه ــي الثاني ــت ف ــت 10 ميجاب ــي الكوي ــا ف ــض حالًي ــاق العري ــة ذات النط الثابت
ــاًء  ــتراكات، بن ــن االش ــر 18% م ــة أو أكث ــي الثاني ــت ف ــرعة 30 ميجاب ــاالت ذات الس ــة االتص حص
علــى الزيــادة بنســبة 88% مقارنــة بعــام 2019. ويجــري حالًيــا نحــو 2500 اتصــال بســرعة 100 
ــذا  ــه ه ــام 2020، إّلا أن ــى ع ــام 2019 إل ــن ع ــت م ــد أن تضاعف ــر بع ــة أو أكث ــي الثاني ــت ف ميجاب
ــة  ــى حص ــة عل ــرعات العالي ــات الس ــتحوذ فئ ــث تس ــن، حي ــة للتحس ــح فرص ــزال يتي ــال ال ي المج
أكبــر مــن االتصــاالت فــي معظــم االقتصــادات المســتندة إلــى المعرفــة. ُتعــد كوريــا الجنوبيــة 
ــرعة  ــة الس ــن فئ ــض م ــاق العري ــة ذات النط ــاالت الثابت ــن االتص ــث إن 92% م ــا، حي ــدة عالمًي الرائ
ــط دول  ــن متوس ــًرا م ــل كثي ــة أق ــي مرتب ــت ف ــي الكوي ــر، وتأت ــة أو أكث ــي الثاني ــت ف 100 ميجاب
ــث إن  ــا، حي ــل ترتيًب ــي األق ــيك ه ــن أن المكس ــي حي ــة، ف ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع منظم
ــة  ــي الثاني ــت ف ــرعة 30 ميجاب ــّدم الس ــا تق ــت به ــض الثاب ــاق العري ــتراكات النط ــن اش 24% م

ــر . أو أكث
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التقنيات الثابتة 
األخري

المؤسسات نظام خطوط
االشتراك الرقمية

أقل من 100 ميجابت بالثانية

من 30 إلى 100 ميجابت بالثانية

من 10 إلى 30 ميجابت بالثانية

من 2 إلى 10 ميجابت بالثانية

أكثر من 2 ميجابت بالثانية
األلياف

 البصرية
األسر

العمالءالتقنيات السرعة
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اشتراكات النطاق العريض للخطوط الثابتة تبًعا للنوع، لعام 2020

نسبة استخدام اإلنترنت في االتصالين المتنقل والثابت ذو النطاق العريض

المصدر: الكويت - بناًء على البيانات الُمجمعة من مقّدمي خدمات اإلنترنت، لعام 2020

المصدر: الكويت - بناًء على البيانات الُمجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت، لعام 2020. 

نسبة استخدام االتصال الثابت ذو النطاق العريض ) باإلكسابايت(نسبة استخدام االتصال المتنقل ذو النطاق العريض ) باإلكسابايت(

نسبة استخدام الشبكة

شــهدت نســبة اســتخدام اإلنترنــت زيــادة مضاعفــة فــي عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019. 
ويتصــدر االتصــال المتنقــل ذو النطاق العريض نســبة االســتخدام، حيث ســجل 2.35 إكســابايت 
لعــام 2020 بالكامــل، مقابــل 0.75 إكســابايت لنســبة االســتخدام فــي االتصــاالت الثابتــة ذات 
النطــاق العريــض. وترجــع الزيــادة المفاجئــة فــي نســبة االســتخدام إلــى التحــّول نحــو التقنيــات 
ــة  ــد وأنظم ــن ُبع ــل ع ــد العم ــى صعي ــتجد عل ــا المس ــروس كورون ــة في ــراء جائح ــة ج الرقمي

التعلــم عــن ُبعــد واالســتخدام المتزايــد لخدمــات البــث ضمــن مجــال الترفيــه.

2.35

2020

2019

0.57

2.11

0.50
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ــن  ــة م ــرعة الخدم ــاالت وس ــبكات االتص ــة ش ــى موثوقي ــة عل ــودة الخدم ــرات ج ــح مؤش توّض
ــة  ــاالت وتقني ــة لالتص ــة العام ــدت الهيئ ــات. وتأك ــي الخدم ــبكات ومقّدم ــغلي الش ــل مش قب
المعلومــات مــن ذلــك عبــر تشــريع »الئحــة جــودة الخدمــة« الــذي اصدرتــه فــي الكويــت والــذي 
يحكــم كل خدمــة بمقاييــس محــددة. وتأتــي نســبة المكالمــات الغيــر الناجحــة ونســبة 
ــر التــي  المكالمــات المقطوعــة  جيــدة جــدا حيــث انهــا تمثــل نســبة ادنــى بكثيــر مــن المعايي
حددتهــا الهيئــة العامــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وهــي 1% . كمــا يعتبــر هــذا المعيــار 
متقــدم مقارنــًة بالعديــد مــن الــدول فعلــى ســبيل المثــال ، حــّددت هيئــة تنظيــم االتصــاالت 
ــة  ــر الناجح ــات غي ــبة المكالم ــار نس ــدة معي ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــة ف ــة الرقمي والحكوم

ــن %1.5 . ــل م بأق

جودة الخدمة

جودة الخدمة - شبكات االتصاالت المتنقلة والهواتف الثابتة، لعام 2020

 شبكات االتصاالت المتنقلة

 شبكات االتصاالت الثابتة ذو النطاق العريض

%0.23%0.27%0.09%78

%78 1.28 3
أيام

المصدر: الكويت - بناًء على البيانات الُمجمعة من مشغلي شبكات االتصاالت، لعام 2020. 

نسبة مكالمات 
الهواتف المحمولة 

غير الناجحة

نسبة مكالمات 
الهواتف المحمولة 

المقطوعة

الشكاوي لكل 
100 من اشتراكات 
االتصاالت المتنقل

عدد شكاوى اشتراكات 
االتصال المتنقل التي 

تم حلها خالل 10 أيام 
عمل

مدة تفعيل الخدمة 
لألتصال الثابت ذو 

النطاق العريض

الشكاوي لكل 
100 من اشتراكات 
االتصاالت الثابت ذو 

النطاق العريض

عدد شكاوى اشتراكات 
االتصال الثابت ذو 

النطاق العريض التي 
تم حلها خالل 10 أيام 

عمل
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المصدر: الكويت -  بناًء على البيانات التي تم تجميعها ٠ وطريقة إحتساب سلة األسعار من مؤسسة البيانات الدولية 
عام 2020 .تمثل قيمة التكلفة األرخص للخدمات المحددة 

السعر

أصبــح اإلنترنــت مــن الضــرورات األساســية فــي العصــر الرقمــي، والكثيــر مــن الــدول تعتبــر 
ــل  ــن العوام ــورة م ــة الميس ــد التكلف ــان، وُتع ــية لإلنس ــوق األساس ــن الحق ــه م ــول إلي أن الوص
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، 
أنشــأ االتحــاد الدولــي لالتصــاالت بعــض المعاييــر مــن أجــل القيــاس. وباختصــار، تقــّدم التكلفــة 
الشــهرية للخطــة األساســية قــدًرا معقــوًلا مــن المكالمــات والبيانــات. ويختلــف ذلك تبًعــا لنوع 
االتصــال؛ ويبلــغ 5 جيجابايــت علــى األقــل لالتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض، فــي حيــن يتــراوح 
مــن 500 ميجابــت إلــى 1.5 جيجابايــت فــي االتصــال المتنقــل ذو النطــاق العريــض. بالنســبة 
ــة  ــائل النصي ــق والرس ــن الدقائ ــّددة م ــة مح ــاف مجموع ــة، ُتض ــف المحمول ــتراكات الهوات الش
نظــًرا ألن دمــج خدمــات البيانــات والصــوت هــو الشــائع، كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل أدنــاه. 
وتتــراوح تكلفــة هــذه االشــتراكات فــي الكويــت مــن 5 إلــى 6  د.ك. )16 إلــى 20 دوالًرا( شــهرًيا.
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تأتــي أســعار خدمــات االتصــاالت فــي الكويــت مــن بيــن األرخــص ســعًرا 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 ُتمّثــل كنســبة مــن متوســط دخــل الفــرد فــي 
الدولــة أو المنطقــة. وتأتــي أســعار االتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض فــي المرتبــة الثانيــة مــن 
ــبقها  ــاالت، تس ــي لالتص ــاد الدول ــن االتح ــات م ــا للبيان ــم طبًق ــي العال ــعار ف ــص األس ــث رخ حي

ليختنشــتاين فقــط. 

التكلفة الميسورة ألسعار االتصالين المتنقل والثابت ذي النطاق العريض، لعام 2020 الكويت
 في مقابل العالم

االتصال الثابت ذو النطاق العريض

األمريكيتانالدول العربيةالدول النائيةالكويت العالمأوروبا الدول ذات
الدخل المرتفع

أسيا والمحيط
الهادئ

4.73

3.07
2.96 2.78

1.26 1.21 1.11
0.40

البيانات والصوت لالتصال المتنقل ذو النطاق العريض : استخدام منخفض

الدول الدول النائيةالكويت
العربية

األمريكيتان العالمأوروبا الدول ذات
الدخل المرتفع

أسيا والمحيط
الهادئ

2.87
1.89 1.62 1.49

0.82 0.79 0.78 0.55

البيانات فقط لالتصال المتنقل ذو النطاق العريض

الدول الدول النائيةالكويت
العربية

األمريكيتان العالمأوروبا الدول ذات
الدخل المرتفع

أسيا والمحيط
الهادئ

2.33
1.25 1.23 1.02

0.64 0.59 0.56 0.51

البيانات والصوت لالتصال المتنقل ذو النطاق العريض : استخدام مرتفع

الكويت الدول الدول النائية
العربية

األمريكيتان العالمأوروبا الدول ذات
الدخل المرتفع

أسيا والمحيط
الهادئ

3.14
2.57 2.52 2.40

0.95 0.860.880.95

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

نفاذ األجهزة واستخدامها

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.

تشــّكل األجهــزة األداة الرئيســية التــي يســتخدمها أي شــخص للوصــول إلــى االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات، ويتزايــد توّفــر أجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المختلفــة فــي المنــازل، 
مثــل: الهواتــف وأجهــزة الحاســوب الشــخصية واألجهــزة اللوحيــة والهواتــف النقالــة وأجهــزة 
التلفزيــون الذكيــة واألجهــزة الذكيــة األخــرى، علــى نحــٍو متزايــد علــى مــدار الســنين، ويتفــاوت 
ــث  ــارا، حي ــر  انتش ــاز األكث ــو الجه ــاًل ه ــال  مث ــف  النق ــاز، فالهات ــوع الجه ــب ن ــر حس ــدى التوّف م
تمتلــك كل أســرة فــي الكويــت جهــاًزا واحــًدا علــى األقــل. وتشــّكل األجهــزة الحاســوبية، 
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 
ــذه  ــاذ ه ــتوى نف ــف مس ــام 2015. ويختل ــذ ع ــا من ــا ملحوًظ ــع ارتفاًع ــد ارتف ــت ق ــي الكوي ف
ــة  ــر الكويتي ــن األس ــوب بي ــزة الحاس ــتخدام أجه ــيع اس ــث يش ــية، حي ــب الجنس ــزة حس األجه
ــع  ــن جمي ــن بي ــبة 77%(. وم ــن )بنس ــر الكويتيي ــن غي ــكان م ــازل الس ــة بمن ــبة 95%( مقارن )بنس
ــك %79  ــيوًعا، إذ تمتل ــر ش ــو األكث ــول ه ــوب المحم ــد الحاس ــة، ُيع ــوب المحتمل ــزة الحاس أجه
ــل، نجــد أن نســبة 71% مــن األســر تمتلــك أجهــزة لوحيــة  مــن األســر جهــاًزا واحــًدا. وفــي المقاب

ــة. ــوب مكتبي ــزة حاس ــك أجه ــم تمتل ــبة 33% منه ونس
شــهدت أجهــزة التلفزيــون الذكيــة النمــو األكبــر بصــورة مذهلــة مــن حيــث االســتخدام، حيــث 
أصبحــت نســبة 73.8% بالتحديــد مــن األســر فــي الكويــت تمتلــك تلفزيوًنــا ذكًيــا فــي الوقــت 
الحاضــر، بعــد أن كانــت النســبة 3.4% فقــط فــي عــام 2015. وترتفــع نســبة النفــاذ بيــن األســر 
ــاذ  ــإن النف ــه، ف ــت نفس ــي الوق ــة )60%(. وف ــر الكويتي ــر غي ــازل األس ــن من ــة )85%( ع الكويتي
العالمــي للهواتــف المحمولــة فــي العصــر الرقمــي يعنــي أن الهواتــف الثابتــة فقــدت أهميتها، 
ــن  ــر م ــأ بكثي ــرة أبط ــت، وإن كان بوتي ــي الكوي ــة ف ــف الثابت ــاذ الهوات ــك، ازداد نف ــم كل ذل ورغ
األجهــزة األخــرى. ُيعــد وجــود الهواتــف الثابتــة الفًتــا للنظــر إلــى حــٍد كبيــر لــدى األســر الكويتيــة، 
حيــث تبلــغ نســبة النفــاذ 52% )مقابــل 20% لــدى األســر غيــر الكويتيــة(، كمــا أن نظــام االتصال 

المحلــي المجانــي جعــل الهواتــف الثابتــة خيــاًرا جذاًبــا بيــن المواطنيــن. 
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نفاذ األجهزة بين األسر

نفاذ أجهزة الحاسوب بين األسر عبر البلدان، 2020

أجهزة الحاسوب الشخصيةالهواتف الثابتة
األجهزة اللوحية

التلفزيون الذكيالهواتف المحمول

%39.3

%87.7
%99.7

%73.8

%34.6

%60.0

%99.7

%3.4

2020 2015

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

وفــي العقــد الماضــي، حّققــت منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي قفــزات هائلــة فــي 
تحســين مســتوى تبّنــي 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 المثــال، ُتعــد الكويــت مــن بيــن أفضــل 10 بلــدان 

فــي العالــم عندمــا يتعلــق األمــر بنفــاذ أجهــزة الحاســوب بيــن األســر.
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الكويت

%96%96%95%95
%90%89%88%88%88%87%87%86%86%85%83

%78
%75

%72

المصدر: الكويت - استبيان األسر الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات، لعام 2020. البلدان األخرى: بيانات المؤشرات 
األساسية لألسر الواردة من االتحاد الدولي لالتصاالت. مالحظة: بيانات عام 2019 لمعظم البلدان، باستثناء بلجيكا )2018( 

وسنغافورة )2017(.
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األجهزة المنزلية الذكية األخرىأجهزة قابلة لالرتداءكاميرا ذكيةساعة ذكية

2020

% 40.0

% 87.1
% 98.6

% 81.1

% 99.0

% 27.7

% 87.9

% 36.0
% 32.0

% 15.7

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

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

الهواتف المحمولةأجهزة الحاسوب الشخصية واألجهزة اللوحية

ُيعــد تطــور األجهــزة المســتقلة التقليديــة إلــى أجهــزة متصلــة بالشــبكة ســمة أساســية يتميــز 
ــت  ــياء(، وكان ــت األش ــم إنترن ــا باس ــزة مًع ــذه األجه ــبكات ه ــرف ش ــي )ُتع ــر الرقم ــا العص به
الســاعات، ومكبــرات الصــوت، والكاميــرات، واألجهــزة المنزليــة تمّثــل جــزًءا مــن أي منــزل لعقود. 
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 
نســبة 40% مــن األســر تمتلــك مثــل هــذه األجهــزة. وتمّثــل الكاميــرات واألجهــزة القابلــة لالرتداء 
المتصلــة عبــر بروتوكــول اإلنترنــت ثانــي أكثــر األجهــزة الذكيــة شــيوًعا، حيــث يمتلــك ثلــث األســر 
فــي الكويــت جهــاًزا واحــًدا مــن هــذه األجهــزة. وكمــا هــو الحــال مــع التوّجهــات األخــرى 
ــة،  ــر الكويتي ــن األس ــة بي ــزة الذكي ــاذ األجه ــد نف ــات، يتزاي ــة المعلوم ــاالت وتقني ــزة االتص ألجه

حيــث بلــغ معــدل النفــاذ اإلجمالــي نســبة 50% فــي عــام 2020.

وفيمــا يتعلــق بأجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، أصبــح اســتخدام األفــراد للهاتــف 
ــا  المحمــول ســمة عالميــة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة، فــكل فــرد فــي الكويــت تقريًب
اســتخدم الهاتــف المحمــول خــالل األشــهر الثالثــة الســابقة لالســتبيان. فضــًلا عــن زيــادة 
اســتخدام أجهــزة الحاســوب واألجهــزة اللوحيــة إلــى حــٍد كبيــر على مــدار الســنين، حيــث ارتفع 
مــن أعلــى مــن الربــع قليــًلا فــي عــام 2015 إلــى نســبة 87% فــي عــام 2020. وفــي عــام 2020، 
ــع  ــنوي، ويرج ــاس س ــى أس ــبة 6% عل ــأة بنس ــوب فج ــزة الحاس ــراد ألجه ــتخدام األف ــع اس ارتف
ذلــك بصــورة أساســية إلــى التحــّول نحــو العمــل والتعّلــم مــن المنــزل خــالل جائحــة فيــروس 

ــتجد. ــا المس كورون

202020192015
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نفــاذ اإلنترنــت فــي الكويــت هــو نفــاذ كامــل، حيــث تتمتــع كل أســرة تقريًبــا باالتصــال بخدمــات 
اإلنترنــت، وُتعــد االتصــاالت المتنقلــة ذات النطــاق العريــض أكثــر أســاليب االتصــال شــيوًعا، 
بالتــوازي مــع النفــاذ الواســع للهواتــف الذكيــة فــي كل مــكان، حيــث تتمتــع حالًيــا ثلــث المنــازل 
ــتخدام  ــر اس ــام 2015. وينتش ــن ع ــبًيا ع ــة نس ــادة طفيف ــض، بزي ــاق عري ــت ذي نط ــال ثاب باتص
ــبة  ــغ نس ــث تبل ــة، حي ــر الكويتي ــن األس ــر بي ــٍد أكب ــى ح ــض إل ــاق العري ــت ذي النط ــال الثاب االتص
النفــاذ 42% )مقارنــة بنســبة 15% بيــن األســر غير الكويتيــة(. وأدى التقــّدم الذي حّققتــه تقنيات 
الجيــل الرابــع إلــى جعــل االتصــاالت المتنقلــة ذات النطــاق العريــض وســيلة االتصــال المفّضلــة 
ــر  ــت عب ــل باإلنترن ــت تتص ــي الكوي ــر ف ــن األس ــبة 76% م ــاه أن نس ــر لالنتب ــتهلكين، والمثي للمس

مــودم USB أو جهــاز توجيــه محمــول.

أصبــح اإلنترنــت جــزًءا ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة؛ حيــث أشــارت نتائــج االســتبيان إلــى أن نســبة 
96% مــن األفــراد يســتخدمون اإلنترنــت يومًيــا، وباإلضافــة إلــى ذلــك، اســتخدم نســبة %99.7 
مــن المشــاركين اإلنترنــت فــي األشــهر الثالثــة الســابقة لهــذا االســتبيان. وينطبق هذا المســتوى 
علــى كل فــرد يتــراوح عمــره مــن 5 إلــى 64 عاًمــا، بمــا فــي ذلــك المســتخدمين الشــباب الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم مــن 5 إلــى 14 عاًمــا )95% منهــم يســتخدمون اإلنترنــت يومًيــا(. 
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 46%( الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 5 إلــى 
ــا باإلنترنــت مــن مواقــع أخــرى غيــر المنــزل والعمــل )مثــل: عنــد األصدقــاء، أو األماكــن  14 عاًم
العامــة، أو أثنــاء التنقــالت اليوميــة(. ومــع مراعــاة هــذا الشــكل مــن االســتخدام الــذي ال يعتمــد 

 نفاذ اإلنترنت واستخدامه

انتشار اإلنترنت بين
األسر لعام 2020
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األتصال الثابت ذو النطاق العريضاألتصال المتنقل ذو النطاق العريض

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

مستخدمو االنترنت اليومي

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

نسبة األفراد الذين استخدموا االنترنت في األشهر الثالثة الماضية لعام 2020

ــت  ــال باإلنترن ــتخداًما لالتص ــر اس ــزة األكث ــي األجه ــة ه ــف المحمول ــإن الهوات ــع، ف ــى الموق عل
مــن قبــل جميــع الفئــات العمريــة.

ــى  ــا أدى إل ــاة، مم ــط الحي ــي نم ــة ف ــرات هائل ــتجد تغيي ــا المس ــروس كورون ــة في ــت جائح أحدث
تحــّوالت جذريــة فــي اســتخدام اإلنترنــت بيــن األفــراد، كمــا أن القيــود المفروضــة علــى الحركــة 
والعمــل والتعّلــم مــن المنــزل ضاعفــت معــدل التجــارة الرقميــة ليصــل إلــى مســتويات عاليــة 

جديــدة. 
ترتبــط األنشــطة األكثــر شــيوًعا التــي يقــوم بهــا األفــراد علــى اإلنترنــت بالتواصــل )مثــل: إجــراء 
مكالمــات الفيديــو والمكالمــات الصوتيــة وإرســال رســائل البريــد اإللكترونــي(. ومــن األنشــطة 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  واســع  نطــاق  علــى  والمنتشــرة  باإلنترنــت  المرتبطــة  األخــرى 
االجتماعــي وبــث المحتــوى الترفيهــي، وبالرغــم مــن أن هــذه األنشــطة مــا تــزال الســائدة، إّلا أن 
اســتخدام الخدمــات الرقميــة )مثــل: الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة، والتجــارة اإللكترونيــة، 
ــم اإللكترونــي( قــد زاد بصــورة واضحــة فــي عــام 2020 مقارنــة بعــام 2015،  وخدمــات التعّل
حيــث اســتخدم نحــو ثلثــي األفــراد فــي الكويــت هــذه الخدمــات فــي عــام 2020، مقارنــة بأقل 

استخدام اإلنترنت بين األفراد، لعام 2020
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مــن الثلــث منــذ خمــس ســنوات.
ــراد  ــف األف ــن نص ــر م ــد أن أكث ــر، فنج ــب العم ــل حس ــٍو هائ ــى نح ــت إل ــتخدم اإلنترن ــن اس يتباي
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 5 إلــى 14 عاًمــا يســتخدمون اإلنترنت كوســيلة للتواصــل، وبطبيعة 
الحــال، يكــون اســتخدام اإلنترنــت للتعّلــم اإللكترونــي أعلــى بيــن األفراد الذيــن تتــراوح أعمارهم 
مــن 5 إلــى 19 عاًمــا. ويشــيع اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي أيًضــا بيــن األفــراد الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم مــن 10 إلــى 14 عاًمــا )%65(. 
ــنوات  ــى 9 س ــن 5 إل ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــال الذي ــن األطف ــبة 19% م ــاه أن نس ــر االنتب ــا يثي وم
ــأن  ــديدة بش ــاوف ش ــار مخ ــا أث ــي، مم ــل االجتماع ــائل التواص ــتخدمون وس ــم يس ــروا أنه ذك
ــال  ــث األطف ــى أن ثل ــا إل ــارة أيًض ــدر اإلش ــة. وتج ــالمة اإللكتروني ــت والس ــر لإلنترن ــرض المبك التع
ــة. ــزل أو المدرس ــر المن ــرى غي ــن أخ ــن أماك ــت م ــتخدمون اإلنترن ــة يس ــة العمري ــذه الفئ ــي ه ف

المرفقــات، وتثبيــت  الرســائل مــع  الرقميــة، وإرســال  البيئــات  ُيعــد نســخ المعلومــات فــي 
ــف  ــرى نص ــث أج ــراد، حي ــا األف ــوم به ــي يق ــيوًعا الت ــة ش ــام الرقمي ــر المه ــن أكث ــات م التطبيق
مســتخدمي اإلنترنــت فقــط مهاًمــا تســتهدف الســالمة خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة ، مثــل: 
إعــداد تدابيــر األمــان والخصوصيــة عبــر اإلنترنــت ولألجهــزة والتحّقــق مــن موثوقيــة المعلومات 
التــي يحصلــون عليهــا عبــر اإلنترنــت، ويشــيع القيــام بمثــل هــذه المهــام بيــن الكويتييــن 
ــة،  ــارات المتقّدم ــق بالمه ــا يتعل ــبة 49%(. وفيم ــن )بنس ــر الكويتيي ــن غي ــر م ــبة 60%( أكث )بنس
ُيعــد اســتخدام جــدول البيانــات أمــًرا متــداوال إلــى حــٍد كبيــر؛ حيــث أجــرى أكثــر مــن ثلــث األفــراد 

ــة .  ــة الماضي ــهر الثالث ــالل األش ــة خ ــذه المهم ه
ومــن بيــن مجموعــات الشــباب الصغــار الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 5 إلــى 14 عاًمــا، يأتــي تثبيــت 

األنشطة التي يجريها األفراد عبر اإلنترنت

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

المصدر: استبيان األفراد الذي أجرته الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات، لعام 2020.
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استخدام أدوات النسخ واللصق لنسخ 
أو نقل المحتوي في البيئات الرقمية

إرسال رسائل مع ملفات مرفقة

البحث عن البرامج والتطبيقات وتنزيلها وتثبيتها وتهيئتها

وضع التدابير األمنية لحماية األجهزة الحسابات اإللكترونية

التحقق من موثقية المعلومات الموجودة عبر اإلنترنت

نقل الملفات أو التطبيقات بين األجهزة

تغيير إعدادات الخصوصية

االتصال باألجهزة الجديدة وتثبيتها

أستخدام برامج جداول البيانات

إنشاء عروض تقديمية باستخدام البرماج ، مثل الباور بوينت

البرمجة

ــي  ــة ف ــف الذكي ــتخدام الهوات ــع اس ــوازي م ــيوًعا، بالت ــر ش ــارة األكث ــون المه ــات لتك التطبيق
هــذه الفئــة العمريــة علــى نحــٍو مرتفــع. وُيعــد نســخ المعلومــات فــي البيئــات الرقميــة وإرســال 
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 )11%( مــن األفــراد فــي هــذه الفئــة العمريــة ينفــذون 

مهــام مرتبطــة باألمــان والخصوصيــة خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة. 
ُينظــر إلــى توفيــر مبرمجــي البرامــج على أنه ضــرورة ملحــة لالقتصاد الرقمــي، وأظهر االســتبيان 
أن نســبة 15% مــن األفــراد فــي الكويــت يمتلكــون مهــارات البرمجــة. كمــا أوضــح نحــو %28 
مــن األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 20 إلــى 24 عاًمــا أن لديهــم مهــارات برمجيــة، ولكــن 
هــذه المهــارات لــدى 6% فقــط مــن األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 15 إلــى 19 عاًمــا، وال 

يمتلــك أي مــن األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 10 إلــى 14 عاًمــا مثــل هــذه المهــارات. 
يبــدو أن تدريــس البرمجــة مقتصــر فــي الغالــب علــى الجامعــات والكليــات فــي الكويــت، وعلــى 
أي حــال، فــإن تقديــم دورات البرمجــة لطــالب التعليــم المبكــر ســيكون أمــًرا أساســًيا إلعــداد 
ــت  ــع، أدخل ــي الواق ــي. وف ــاد الرقم ــارات لالقتص ــر المه ــان توّف ــي وضم ــر الرقم ــالب للعص الط
بلــدان مثــل المملكــة المتحــدة البرمجــة فــي مناهــج المــدارس الوطنيــة فــي وقــت مبكــر مــن 
عــام 2013. وتحتــاج البلــدان التــي تطمــح إلــى أن تصبــح مــن البلــدان ذات االقتصــادات الرقميــة 
ــدرة  ــن ق ــد م ــالل التأك ــن خ ــك م ــد؛ وذل ــر الجدي ــم العص ــث تالئ ــا بحي ــف مناهجه ــى تكيي إل
ــن  ــد م ــن التأك ــدًلا م ــم، ب ــل لصالحه ــوب لتعم ــزة الحاس ــخير أجه ــى تس ــابة عل ــول الش العق

أنهــم يتعلمــون كيفيــة العمــل علــى الحاســوب . 
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عــزز االســتخدام المتزايــد لإلنترنــت للعديــد مــن أنشــطة التواصــل والوســائط االجتماعيــة 
والترفيــه والتجــارة اإللكترونيــة مــن اســتخدام منصــات البرامــج المختلفــة التــي تمّكــن هــذه 
األنشــطة، وتســتخدم جميــع األســر تقريًبــا فــي الكويــت منصــة تواصــل للمراســلة )مثــل 
ــى  ــكان إل ــي كل م ــت ف ــى اإلنترن ــدة عل ــات المعتم ــذه المنص ــتخدام ه ــاب(. وأدى اس الواتس
ــاك  ــا أن هن ــظ أيًض ــا لوح ــات، كم ــى البيان ــوت إل ــن الص ــل م ــكل التواص ــي ش ــّول ف ــدوث تح ح
توّجــه مماثــل فــي اســتخدام منصــات مؤتمــرات الفيديــو؛ فهنــاك أكثــر مــن نصــف األســر 
فــي الكويــت يســتخدمون هــذه المنصــات حالًيــا، وبالفعــل ضاعفــت الجائحــة مــن اســتخدام 
ــة  ــدة، مدفوع ــتويات جدي ــى مس ــا إل ــل به ــز وزووم لتص ــوفت تيم ــل: مايكروس ــات، مث تطبيق

ــزل.  ــن المن ــم م ــل والتعّل ــادرات العم بمب

تســتخدم أكثــر مــن نســبة 75% مــن األســر فــي الكويــت اآلن منصــات التوصيــل للمنــازل، األمــر 
الــذي يؤكــد علــى حــدوث تحــّول كبيــر مــن معامــالت المتاجــر التقليديــة إلــى التجــارة الرقميــة. 
وباإلضافــة إلــى الجائحــة، أدى دخــول شــركات التجــارة الرقميــة العالميــة واإلقليميــة العمالقــة 
وظهــور المتاجــر الرقميــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المحليــة إلــى تحفيــز اســتخدام منصــات 

التوصيــل.

وأجهــزة  القنــوات  تمهــد  حيــث  الترفيــه،  قطــاع  فــي  مماثــًلا  رقمًيــا  تحــّوًلا  أيًضــا  يحــدث 
االســتقبال الرقميــة الطريــق للتطبيقــات فــي أجهــزة التلفزيــون الذكيــة. حيــث يصــل اآلن أكثــر 
مــن نصــف األســر ككل فــي الكويــت إلــى وســائل الترفيــه مــن خــالل منصــات بــث الوســائط، 
مثــل: نتفليكــس وأمــازون برايــم وشــاهد، وُيتوقــع أن يســتمر هــذا التوّجــه فــي التســارع فــي 
المســتقبل مــع دخــول جهــات فاعلــة جديــدة إلــى الســوق واالســتثمارات الكبــرى المخطــط 

ــي. ــوى إقليم ــاء محت ــا إلنش له

ــات  ــم خدم ــي تقدي ــدأت ف ــي ب ــم الت ــي العال ــة ف ــدول القليل ــى ال ــن أول ــن بي ــت م ــد الكوي ُتع
الجيــل الخامــس للمســتهلكين، وســتعمل هــذه الخدمــات علــى تحفيــز اســتخدام المنصــات 
الرقميــة، وخصوًصــا تلــك المتطلبــة لكميــة كبيــرة مــن البيانــات )مثــل: منصــات بــث الوســائط 
ومؤتمــرات الفيديــو(، وذلــك بفضــل ميــزات النطــاق التــرددي العالي وزمــن االنتقــال المنخفض(.

استخدام المنصات الرقمية
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استخدام المنصات الرقمية بين األسر، لعام 2020

منصات بث
 المحتوي

منصات مؤتمرات
 الفيديو

منصات توصيل 
المنتجات المنزلية

منصات التواصل
الجمعيات

منصات التوصيل

% 56.5% 60.8
% 77.2

% 82.5

% 98.9

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 5.1% مــن دخلهــا الســنوي علــى االتصــاالت وتقنيــة 
وكان  واأللعــاب،  والتطبيقــات  واألجهــزة  االتصــاالت  خدمــات  ذلــك  فــي  بمــا  المعلومــات، 
متوســط إنفــاق األســرة علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت مســتقًرا عنــد 1619 
دينــاًرا كويتًيــا فــي عــام 2020، حيــث ُأنفــق الجــزء األكبــر )67%( مــن هــذا المبلــغ علــى فواتيــر 
االتصــاالت مقابــل الحصــول علــى خدمــات الصــوت والبيانــات المتنقلــة والثابتــة. وشــّكلت 
مشــتريات األجهــزة )كالهواتــف المحمولــة وأجهــزة الحاســوب الشــخصية والمحمولــة( نســبة 

ــات. ــة المعلوم ــاالت وتقني ــى االتص ــاق عل ــن اإلنف 25% م

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يختلــف إنفــاق األســر علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات اختالًفــا كبيــًرا 
حســب الجنســية، إذ كشــفت الدراســة أن األســر الكويتيــة أنفقــت فــي المتوســط 2136 دينــاًرا 
كويتًيــا علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي عــام 2020، مقارنــة بمبلــغ 814 دينــاًرا فقــط 

لألســر غيــر الكويتيــة. 

ــراد،  ــر واألف ــن األس ــات بي ــتخدام البيان ــادة اس ــى زي ــتجد إل ــا المس ــروس كورون ــة في وأدت جائح
ــن  ــن والمقيمي ــى المواطني ــبء عل ــف الع ــة لتخفي ــة الكويتي ــادرات الحكوم ــاعدت مب ــد س وق
علــى اســتقرار نفقــات األســر علــى خدمــات االتصــاالت، فعلــى ســبيل المثــال، أعلنــت الحكومــة 
فــي شــهر مــارس لعــام 2020 أنهــا ســتزّود جميــع المشــتركين فــي الخدمــات المتنقلــة 

ــهر. ــوال الش ــوم ط ــة كل ي ــات المجاني ــن البيان ــت م ــتهالك 5 جيجاباي ــم اس بحج
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متوسط النفقات السنوية لألسر على االتصاالت وتقنية المعلومات، لعام 2020

متوسط نفقات األسر
على االتصاالت وتقنية

المعلومات

دينار كويتي
1619.32

خدمات االتصاالت

األلعاباألجهزة

1086.09

410.7674.77

دينار كويتي

دينار كويتيدينار كويتي

البرامج والتطبيقات

47.70
دينار كويتي

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

التجارة الرقمية

كمــا ُذكــر ســابًقا فــي التقريــر، تنتشــر التجــارة الرقميــة فــي الكويــت، حيــث أشــار نســبة %63 
مــن األفــراد إلــى قيامهــم بعمليــات الشــراء عبــر اإلنترنــت، وفيمــا يتعلــق بالمنتجــات المشــتراة 
عبــر اإلنترنــت، مّثلــت مشــتريات البقالــة وغيرهــا مــن المنتجــات المنزليــة اليوميــة أكثــر عمليــات 
ــى  ــة عل ــود المفروض ــى القي ــر إل ــٍو كبي ــى نح ــك إل ــع ذل ــام 2020، ويرج ــي ع ــيوًعا ف ــراء ش الش
ــر  ــّول كبي ــدوث تح ــى ح ــك إل ــير ذل ــع، ويش ــكل واس ــة بش ــات الرقمي ــار المنص ــة وانتش الحرك
ــر  عــن عــام 2019 عندمــا كانــت المالبــس ومنتجــات العنايــة الشــخصية هــي األكثــر شــراًء عب

ــت.  اإلنترن

وبينمــا يشــتري كال الجنســين المــواد الغذائيــة ومشــتريات البقالــة ومنتجــات االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات بشــكٍل مســاٍو، يميــل المســتخدمون مــن اإلنــاث إلــى شــراء المزيــد مــن المالبــس 
ــن  ــس بي ــوب والمالب ــاب الحاس ــراء ألع ــيع ش ــت. ويش ــر اإلنترن ــخصية عب ــة الش ــات العناي ومنتج

ــا. ــى 24 عاًم ــن 15 إل ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــتخدمين الذي المس
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نوعية مشتريات األفراد عبر اإلنترنت

طرق الدفع التي يستخدمها األفراد للشراء عبر اإلنترنت

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

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

% 51

% 37

معدات الحواسب

% 19.3

% 7.5

خدمات الدفع 
االلكترونية االخري

% 66

% 72.2

% 58

% 83.7

مستحضرات التجميل
ومنتجات العناية 

الشخصية 

k-net شبكة كي نت

% 78

% 42

% 69

% 23.3

المالبس، أو األحذية
أو المنتجات الرياضية

 أو الكورسات

بطاقة االئتماني 
االلكترنية

% 62

% 72.9

% 76

% 43.4

المنتجات المنزلية 
اليومية

) الطعام ، البقالة ( 

الدفعات النقدية
عند االستالم

2020

2020

2019

2019

تشــير نتائــج االســتبيان إلــى تزايــد اســتخدام األفــراد للوســائل غيــر النقديــة للدفــع مقابــل 
المشــتريات عبــر اإلنترنــت، واختــار أقــل مــن نصــف مســتخدمي التجــارة اإللكترونيــة الذيــن 
ــن  ــبة 75% م ــة بنس ــام 2020 مقارن ــي ع ــليم ف ــد التس ــًدا عن ــع نق ــتبيان الدف ــملهم االس ش
المســتخدمين فــي عــام 2019. كمــا زاد اســتخدام بطاقــات االئتمــان وطــرق الدفــع األخــرى، 
ــن  ــام 2020. ولك ــي ع ــر ف ــٍد كبي ــى ح ــوال إل ــف الج ــر الهات ــع عب ــات الدف ــال وخدم ــاي ب ــل ب مث
ظّلــت شــبكة الدفــع المحليــة كــي نــت الخيــار المفّضــل لمســتخدمي التجــارة اإللكترونيــة فــي 

ــت. الكوي
ومــن الناحيــة الديموغرافيــة، يشــيع اســتخدام طرق الدفــع األخرى بيــن الكويتيين بشــكل أكبر 
مــن الجنســيات األخــرى، وينتشــر اســتخدام الدفــع النقــدي عنــد التســليم بيــن المســتخدمين 

اإلنــاث )51%( إلــى حــٍد أكبــر مــن الذكــور )%38(.
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ــة  ــارب رقمي ــتهلكين تج ــن المس ــن م ــار الس ــب صغ ــث يطل ــريًعا حي ــوًلا س ــم تح ــهد العال يش
ذات طابــع شــخصي، واعتــادت األجيــال األكبــر ســًنا علــى أســلوب الحيــاة الرقمــي، وأدت جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد إلــى تســارع هــذا التحــّول، حيــث أدى التحــّول نحــو العمــل والتعّلــم 
ــى  ــأة إل ــز فج ــل التركي ــة. وانتق ــات الرقمي ــتخدام التقني ــي اس ــة ف ــادة مفاجئ ــى زي ــد إل ــن ُبع ع
ــة  ــة التحتي ــي البني ــورات ف ــتثمارات والتط ــت االس ــث ُأجري ــة، حي ــة للدول ــة الرقمي ــة التحتي البني

ــف .  ــتجابة والتكي ــرعة االس ــن س ــادات م ــن االقتص ــاالت لتمكي لالتص

ــات  ــت الخدم ــث أصبح ــة، حي ــى المعرف ــتندة إل ــادات المس ــّور االقتص ــى تط ــة عل ــرت الجائح أث
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 
الطريقــة التــي ُيمكــن مــن خاللهــا تحقيــق التحــّول الرقمــي الوطنــي وتحســين معيشــة 
المقيميــن فــي إطــار اســتعدادها لحقبــة مــا بعــد أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد. وبالتالــي، 
يجــب علــى صّنــاع القــرار الوطنييــن فهــم األنمــاط المتغيــرة فــي اســتخدام تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت فيمــا بيــن القطــاع المنزلــي واألفــراد وكيفيــة تطــّور البنيــة التحتيــة لالتصــاالت التــي 

ُتمكــن ذلــك االســتخدام .

وتكشــف الدراســة أن جميــع األشــخاص تقريًبــا فــي الكويــت يســتخدمون الهاتــف المحمــول 
واإلنترنــت بصــورة يوميــة، ويتزايــد توّفــر أجهــزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المختلفــة فــي 
المنــازل زيــادة مســتمرة خــالل الســنوات األخيــرة، حيــث تمتلــك 88% مــن المنــازل فــي الكويــت 
ــا أجهــزة حاســوبية، مثــل: أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة.  حالًي
ــن  ــا 74% م ــث تمتلكه ــاد، حي ــي االعتم ــًلا ف ــًوا مذه ــة نم ــون الذكي ــزة التليفزي ــهدت أجه وش
المنــازل فــي الكويــت مقابــل 3.4% قبــل خمســة أعــوام. وتمتلــك جميــع المنــازل تقريًبــا فــي 
الكويــت اشــتراًكا فــي خدمــات اإلنترنــت، حيــث يشــّكل االتصــال المتنقــل ذو النطــاق العريــض 

طريقــة االتصــال األكثــر شــيوًعا. يمتلــك ُثُلــث المنــازل باتصــال ثابــت ذي نطــاق عريــض .

ــى  ــا أدى إل ــاة، مم ــط الحي ــي نم ــة ف ــرات هائل ــتجد تغيي ــا المس ــروس كورون ــة في ــت جائح أحدث
ــائل  ــاالت ووس ــزال االتص ــن ال ت ــي حي ــراد، ف ــن األف ــت بي ــتخدام اإلنترن ــي اس ــة ف ــّوالت جذري تح
التواصــل االجتماعــي األنشــطة األكثــر شــعبية عبــر اإلنترنــت، إّلا أن اســتخدام الخدمــات الرقميــة 
ــي  ــخاص ف ــم األش ــتري معظ ــام 2020. ويش ــي ع ــر ف ــٍد كبي ــى ح ــة زاد إل ــارة اإللكتروني والتج
ــي  ــرى ه ــة األخ ــات المنزلي ــة والمنتج ــواد البقال ــت م ــت؛ كان ــر اإلنترن ــبة 63%( عب ــت )بنس الكوي

الخاتمة والتوصيات
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ــًرا مقارنــة بعــام 2019 عندمــا كانــت  ــل ذلــك تحــوًلا كبي األكثــر شــيوًعا فــي عــام 2020، ويمّث
ــر اإلنترنــت .  ــر العناصــر شــراًء عب ــة الشــخصية هــي أكث المالبــس ومنتجــات العناي

ــال  ــخاص واألعم ــازل واألش ــي للمن ــور الرقم ــم التط ــة لدع ــة الرقمي ــة التحتي ــة البني ــب تقوي تج
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 خــالل 
التطويــر التدريجــي للبنيــة التحتيــة الرقميــة والسياســات المرتبطــة بهــا. وفــي الوقــت الحاضــر، 
ــف  ــع للهوات ــل الراب ــبكة الجي ــى ش ــول إل ــة الوص ــت بإمكاني ــة الكوي ــكان دول ــع س ــع جمي يتمت
المتنقلــة، وتأتــي الكويــت كأحــد معتمــدي تقنيــة الجيــل الخامــس فــي مرحلــة مبكــرة علــى 
مســتوى العالــم، وتغطــي الشــبكة الوطنيــة 97% مــن الكثافــة الســكانية، وهــي إحــدى أعلــى 
ــة  ــي الثاني ــت ف ــت 4.66 تيراباي ــي الكوي ــي ف ــاق الدول ــرض النط ــغ ع ــم. ويبل ــي العال ــب ف النس
مــن خــالل الوصــالت الدوليــة، ولــم ُيســتخدم إّلا 17% فقــط منهــا، ممــا يشــير إلــى أن الدولــة 

مجهــزة جيــًدا فيمــا يتعلــق بعــرض النطــاق الدولــي للمســتقبل القريــب . 

وتحســنت جــودة جــودة االتصــاالت الثابتــة ذات النطــاق العريــض بصــورة كبيــرة في عــام 2020، 
ــن  ــر م ــى بكثي ــا، أعل ــة 45% حالًي ــى حص ــة عل ــاف البصري ــر األلي ــاالت عب ــتحوذ االتص ــث تس حي
ــاق  ــة ذات النط ــاالت الثابت ــة االتص ــرعة غالبي ــغ س ــغ 29%. وتبل ــة البال ــدول المتقّدم ــط ال متوس
العريــض حالًيــا فــي الكويــت 10 ميجابــت فــي الثانيــة أو تتجاوزهــا، فــي حيــن زاد االتصــاالت ذات 
الســرعة 30 ميجابــت فــي الثانيــة أو أكثــر بنســبة 88% مقارنــة بعــام 2019. إّلا أنــه هــذا المجــال 
ال يــزال يتيــح فرصــة للتحســن، حيــث تســتحوذ فئــات الســرعات العاليــة علــى حصــة أكبــر مــن 
االتصــاالت فــي معظــم االقتصــادات المســتندة إلــى المعرفــة. وُتعــد التكلفــة الميســورة مــن 
العوامــل المهمــة لضمــان دمــج الخدمــات الرقميــة ونمــو اعتمــاد اســتخدام النطــاق العريــض. 
تتــراوح التكلفــة الشــهرية لخطــة المســتوى االبتدائــي مــن النطــاق العريــض مــن 5 إلــى 6 د.ك. 

)16 إلــى 20 دوالًرا( شــهرًيا فــي الكويــت، وهــي أقــل ســعًرا 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 
ــن  ــة م ــاد التقني ــة اعتم ــب تنمي ــس، وتج ــل الخام ــبكات الجي ــا ش ــاالت، وخصوًص ــة لالتص التحتي
قبــل المســتهلكين والشــركات ســريًعا لالســتفادة مــن التقــّدم الهائــل الــذي أحرزتــه الدولــة 
عالمًيــا فــي مجــال تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس. وُيمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل خطــط 
ــاد  ــد اعتم ــا. وُيع ــج للمزاي ــورة والتروي ــة الميس ــى التكلف ــز عل ــاد والتركي ــز االعتم ــة لتعزي معين
االتصــال الثابــت ذو النطــاق العريــض مــن األوجــه الرئيســية األخــرى، وعلــى الرغم مــن أن االتصال 
ــاع  ــت، إّلا أن ارتف ــي الكوي ــة ف ــال المفضل ــة االتص ــّكل طريق ــض يش ــاق العري ــل ذو النط المتنق
اســتخدام الشــبكات عبــر األليــاف الضوئيــة ُيعتبــر مقيــاس الجاهزيــة الرقميــة للدولــة. وتحتــاج 
الكويــت إلــى التركيــز علــى مســتويات اعتمــاد خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل أو المبانــي 

ــاالت. ــرعة االتص ــط س ــث متوس ــك تحدي وكذل

تطويــر منظومــة التجــارة الرقميــة : تتيــح الزيــادة المفاجئــة فــي اســتخدام التجــارة الرقميــة 
ــات  ــئة والمؤسس ــركات الناش ــتطيع الش ــت. تس ــي الكوي ــة ف ــة االقتصادي ــرة للتنمي ــا كبي فرًص
التــي تعمــل فــي مجــال التجــارة الرقميــة إضفــاء قيمــة اقتصاديــة وفــرص عمــل للمواطنيــن 
الكويتييــن والمقيميــن. ويجــب علــى الكويــت تنفيــذ التدابيــر لتعزيــز تطويــر منظومــة التجــارة 
ألنظمــة  التحتيــة  البنيــة  مثــل  مجــاالت  علــى  والتركيــز  النقــدي،  غيــر  واالقتصــاد  الرقميــة 

ــتثماري. ــال االس ــر رأس الم ــل وتوّف ــال والتموي ــة األعم ــهولة مزاول ــات وس المدفوع

ــور  ــة لتط ــرورة ملح ــه ض ــى أن ــات عل ــي البرمجي ــر مبرمج ــى توفي ــر إل ــارات : ُينظ ــة المه تنمي
االقتصــاد الرقمــي علــى المــدى الطويــل، يبــدو أن تدريــس البرمجــة مقتصــر فــي الغالــب علــى 
ــز علــى اســتحداث دورات فــي تأليــف  ــا. ويجــب التركي الجامعــات والكليــات فــي الكويــت حالًي
األكــواد البرمجيــة خــالل المراحــل المبكــرة مــن التعليــم المدرســي. وتحتــاج الــدول التــي تطمح 
فــي أن تصبــح مــن الــدول ذات االقتصــادات الرقميــة إلــى تكييــف مناهجهــا بحيث تــالءم العصر 
الجديــد؛ وذلــك مــن خــالل التأكــد مــن قــدرة العقــول الشــابة لمســتقبلهم ومســتقبل الدولــة.
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