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 مةدمقال
 

في  ١٠ ك تقريباً ملت التي    أن الكويت  ونيعتقد الكثير بعد انتهاء حرب الخليج الثالثة وزوال العراقية،         
 ي الحالي قتصاد الكويت   اال  .إعادة بناء العراق  جني بعض ثمار    ستشارك في   ي  العالمالنفط   من احتياطي    المائة

 بعد المملكة العربية     وذلك ،)١()GCC(مجلس التعاون الخليجي    ول  دفي  اقتصاد  هو ثالث أكبر    المزدهر  
 ٣٢,٩٢ حوالي   ٢٠٠٢عام  في  ) GDP(الناتج اإلجمالي المحلي  إذ بلغ   السعودية واإلمارات العربية المتحدة،     

ليصل  ٢٠٠٣ في عام    ةبالمائاثنان    من المتوقع أن ينمو الناتج اإلجمالي المحلي بنسبة           . دوالر أمريكي  بليون
الميزان التجاري والميزان المالي     شهد كلٌّ من     السنتين الماضيتين   خالل    . دوالر أمريكي  بليون ٣٣,١٨ ىإل

  إن الدخل الوطني اإلجمالي لكل نسمة          .المحلي الناتج اإلجمالي     ثلثفائضاً يقترب من     للكويت  
)GNI per capita(    الدخل ذات الدول فوة صبين  الكويت يضع دوالر،  ١٨،٧٢٠مبلغ   ٢٠٠١في عام   ، الذي بلغ

 .)٢(ا ونيوزيلند،أسترالياوالواليات المتحدة، المرتفع مثل 
 

 يالكويتالناتج اإلجمالي المحلي   -١الرسم البياني 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 

 ، وأحد أسباب هذه الزيادة    ٢٠٠٣محلي الكويتي زيادة خالل عام       أن يشهد الناتج اإلجمالي ال     مجموعة بحث مدار  تتوقع  * 
 .العراقمع حل النزاع 

 
تشبه المعلومات واالتصاالت    خاصة بتكنولوجيا     ومتماسكة واضحة وطنيةتفتقر الكويت إلى استراتيجية      

 مشروع  لكن  .لتكنولوجيا المعلومات   واضحة خطةإلى    أيضاً ، وتفتقر )٣(ن األرد في REACHمبادرة ريتش   
  اآلنية الخدماتتقديم   فيما يخص    التطلعات المستقبلية بوضوح األهداف و  في الكويت حدد     ة اإللكتروني ةحكومال
 . بوجٍه عامئاً كان بطيه في هذا االتجاالتقدم  ولكن.نمواطنيلل

                                                      
عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية       البحرين، الكويت،   : يضم مجلس التعاون الخليجي ستة دول هي      ) ١(  
) لبنان، األردن، سوريه، مصر   (عموماً تشمل دور الشرق األوسط العربية دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المشرق العربي               . المتحدة

 ).الجزائر، تونس، المغرب(ودول المغرب العربي 

 )٢( ITU (Internet host data: Network Wizards, RIPE), World Telecommunication Development Report 2002: Reinventing 
Telecoms. 

  هي مخطط أردني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واالسم اختصار لعنوان المبادر              REACHمبادرة ريتش   ) ٣( 
regulatory framework, enabling environment (infrastructure), advancement programs, capital & human resource development  تضمن ت

 .إطار العمل خطة التحرك الالزمة للوصول إلى مجتمع المعلومات، وتصدير البرمجيات، وغيرها
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قطاع و،  الماليوالقطاع  غاز،  الالنفط و  قطاع    -في البلد صناعية األساسية    القطاعات  تستخدم ال  
 ات رد المؤسس امومثل أنظمة تخطيط      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األكثر تقدماً       أنظمة -صاالتتاال
)ERP(  ،يةاتاعد البيانات العالق  ونظم إدارة ق  و )RDBMS(، زبائن  المع  عالقة  الإدارة  نظم   و)CRM ( التي

الشبكات خالل  من  امة أو    اإلنترنت الع   الولوج إليها من خالل شبكة     نوموظفالويستطيع الزبائن والشركاء    
 .صةالخا

 
تتجاوز  .المقاييس اإلقليمية حسب  عام جيدة ب  الخاص و ال ينقطاعالمتوفرة لدى ال  األتمتة  تُعتبر عملية    

  .في العالم العربي  نسبة  ثالث أعلى   ، وهي   ةالمائ في   ١٢ الحاسوب الشخصي في الكويت       نسبة انتشار 
، محليةيات   صناعة برمج  ي تملك لتاوسط  األالشرق  في   األولى   البالدتعتبر من   الكويت  فإن  باإلضافة لذلك،   

، والتي ساهمت   ١٩٨١ منذ عام    )KITS( تكنولوجيا المعلومات والدليل على ذلك تأسيس الجمعية الكويتية ل       
تنظيم على المستوى الوطني من خالل      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    في نشر الوعي حول      هامةًمةً  مساه

كتلك  اتالسياسفي  تغييرات  كما لعبت الجمعية دوراً هاماً في إحداث ال        . ندواتالمحاضرات و  وال مؤتمراتال
 .١٩٩٩ في عام قوق النشرحل وطنيقانون ى اعتماد إلصلت أوالتي 

 
 النقاط المرجعية في تطور مجتمع المعلومات في الكويت  -٢الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اطلبتهل باإلنترنت    دائماً اتصاالًالتي توفر   م األولى في العالم العربي      يكانت جامعة الكويت مؤسسة التعل     
تعتبر الكويت ثالث أعلى دولة عربية في        ليوم  ا.  الكويتإلى  اإلنترنت   دخلت   عندماأي  ،  ١٩٩٢في عام   

. والبحرين اإلمارات العربية المتحدة  بعد  ،  )٤ انظر الرسم البياني  (المعلومات واالتصاالت   استخدام تكنولوجيا   
وهذا  الشخصية واإلنترنت،    سيبواحاستعمال ال مدى  واالتصاالت  كثافة  المعيار المستخدم في القياس هو       

 أعلىأحد  اً  الكويت أيض   تملك    .تبني التكنولوجيا بين البالد العربية    لمعدل النسبي   المؤشر على   بزود  المعيار ي 
ة من الدول التي تستخدم تكنولوجيا الحزم الترددية         حدوا وهي   ،معدالت انتشار اإلنترنت في العالم العربي     

 .العريضة على نطاق واسع
 

الذي  في الكويت،    حرر تماماً تالطريق إلى سوق م   ئاً، و لكن إدخال اإلصالحات االقتصادية كان بطي       
  ال بد من     . طويالً زال ، ما ١٩٩٥في عام   ) WTO( العالمية   منظمة التجارة للدخول في    اًأساسيُيعتبر مطلباً   

 ومجموعة  ،االحتكاراتوتحد من التجارة واالستثمار األجنبي مثل الحماية،         التي  لقضايا  إيجاد حل جذري ل   
.   في الكويت   أن تفتح فروعاً لها    لبنوك األجنبية ، ال ُيسمح ل   على سبيل المثال    ف  .نظمة األخرى كبيرة من األ  

 النقاط المرجعية في تطور مجتمع المعلومات في الكويت
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 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والقوانين، واالتفاقيات الدولية
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 التي تقدم خدمة    بلدالوحيدة في ال  شركة  التي تُعتبر ال  ) MoC (يةالكويتت  التصاالاوزارة  وجود  خر هو   مثال آ و
 الحزم الترددية ) ISPs( اإلنترنت   ةخدممزودو  وشركات الهاتف الخلوي    معظم  منها  شتري  الهاتف الثابت، وت  

 .أقنية االتصالو
 

 Wall Streetقبل مجلة   عتمدة من   مالقتصادية  االمعايير  من ال  مجموعة   وفق الكويت   اإلجماليداء   األ لكن 
مؤشر صنّف  .  دولة، ُيعتبر أداًء مشجعاً    ١٦١الختبار مستوى التحرر االقتصادي في       Heritage Foundationو
 ضمن  ٤٠في المرتبة رقم    ، الكويت   ٢٠٠٢ نوفمبر/ في تشرين الثاني   ، الذي نُشر  ٢٠٠٣لعام  االقتصاد  ر  حريت

، وفق سلم يعبر فيه     ٢,٥٥إذ حصلت على درجة      ،)٣الرسم البياني   انظر  ( الحرصاد  قائمة الدول ذات االقت   
 ٠,٢٠مقدار  تحسنت الكويت ب  .  على االقتصاد األكثر انغالقاً    ٥ عن االقتصاد األكثر تحرراً، والرقم       ١الرقم  

ية المتحدة   في العالم العربي، بعد اإلمارات العرب       ةالثالثالمرتبة   في   تجاءو.  ٢٠٠٢ تها لعام  نتيج نع
 ).١٦المصنفة في المرتبة الـ ( والبحرين )اًعالمي ٢٤المصنفة في المرتبة الـ (
 

التي تعيق صنع القرار وتبطئ     ) األمةمجلس  (الحكومة والبرلمان   في   السياسة القديمة    تايمقسإن الت  
يع التي  حتى المشار و.  التحول االقتصادي واإللكتروني للكويت   في طريق   جز آخر    هي حا  اإلصالحات

بصرف   . غير المناسب   بسبب البيروقراطية أو التخطيط    إنجازها مهلة   غالباً ما تنتهي  عليها   الحكومةتصادق  
عطي تو االقتصادية في الكويت، س    أ اإلصالحات السياسية أو االجتماعية      ستُنجز فيها النظر عن السرعة التي     

 تبني  ة في دازيتستلزم  نمو جديدة   ورة استثمار    سنةً الدافع لدو   ١٢ذي استمر ألكثر من     نهاية شبح الحرب ال   
 .عامالخاص وال ينقطاعالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 
 ٢٠٠٣لعام  االقتصاد تحررمؤشر وفق أداء الكويت   -١الجدول 

 
 السياسة التجارية ٢
 التدخل الحكومي ٣
 ة األجنبياتاالستثمار ٤
 سعاراألر وواألج ٣
 قوانينال ٣
 لية الماليةؤولمسا ٢,٥
 السياسة النقدية ١
 المصارف والتمويل ٢
 حقوق الملكية ٣
 السوق السوداء ٣

 النتيجة ٢,٥٥
 ترتيب على مستوى العالم ال ٤٠

 .Dow Jones  وشركةHeritage Foundation: المصدر 

  النتيجة كلما كانت ،  عالي جداً  = ٥ ،عالي = ٤معتدل،   = ٣،  منخفض = ٢،  منخفض جداً  = ١: قييمنظام الت  )أ(: المالحظات
 ؛ بالمتغير الخاصعالياً وفق القياسمستوى الحرية االقتصادية كلما كان ، منخفضة

  النتائج؛تمثل النتيجة الكلية متوسط) ب(

 . يشير إلى زيادة في مستوى الحرية االقتصادية٢٠٠٢ مؤشر من ةسلبيوفق قيمة تغير ال) ج(
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 ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالَمدار عربية وفق مؤشر تصنيف الدول ال  -٢الجدول 
 

مؤشر 
استخدام 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

عدد خطوط 
 الهاتف الخلوي

عدد خطوط 
 الهاتف الثابت

عدد مستخدمي 
 اإلنترنت

عدد الحواسيب 
 الدولة عدد السكان الشخصية

٣,٧٠٠,٠٠٠ ٥٩٠,٠٠٠ ١,١٠٠,٠٠٠ ١,١٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٧,٥٠٠ ١,٤٣ 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 البحرين ٧٢٨,٠٠٠ ١٠٨,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ ١٧٧,٠٠٠ ٣٩٢,٠٠٠ ١,١٨
 الكويت ٢,٤١٨,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٣٢٠,٠٠٠ ٤٨٣,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٠٤
 قطر ٨٠٥,٠٠٠ ١٠٨,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ١٧٨,٠٠٠ ٢٨٠,٠٠٠ ٠,٨
 لبنان ٤,٣٨٧,٠٠٠ ٢٧٥,٠٠٠ ٥٠٥,٠٠٠ ٧٦٠,٠٠٠ ٨٤٠,٠٠٠ ٠,٥٤

٢٣,٨٩٨,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠ ١,٩٢٠,٠٠٠ ٣,٤٢٠,٠٠٠ ٥,٥٠٠,٠٠٠ ٠,٥٣ 
المملكة العربية 

 السعودية
 األردن ٥,٣٣٢,٠٠٠ ٢٣٣,٠٠٠ ٣٤٢,٠٠٠ ٨٠٥,٠٠٠ ١,٢٤٠,٠٠٠ ٠,٤٩
 عمان ٢,٧٦٠,٠٠٠ ٩٧,٠٠٠ ١٦٥,٠٠٠ ٢٣٤,٥٠٠ ٤٨٤,٥٠٠ ٠,٣٦
 فلسطين ٣,٤٥٠,٠٠٠ ١٣٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٣٢٠,٠٠٠ ٥٧٠,٠٠٠ ٠,٣٥
 المغرب ٣١,٤٣٠,٠٠٠ ٥١٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ١,٢٥٠,٠٠٠ ٦,٤٣٦,٠٠٠ ٠,٢٨
 تونس ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٢٨,٠٠٠ ٥٢٤,٠٠٠ ١,١٦٣,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٠,٢٧
 مصر ٧١,٣٠٠,٠٠٠ ١,١٣٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٩٦٠,٠٠٠ ٤,٦٢٨,٠٠٠ ٠,٢٢
 سورية ١٩,٠٠٠,٠٠٠ ٣٣٤,٠٠٠ ٢٧٥,٠٠٠ ٢,٠٧٠,٠٠٠ ٤٧٠,٠٠٠ ٠,١٧
 ليبيا ٥,٤٣٣,٠٠٠ ١٣٥,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ٥٢١,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ٠,١٦
 الجزائر ٣٢,٥٤٩,٠٠٠ ٣١٠,٠٠٠ ٦١٠,٠٠٠ ١,٩٠٤,٠٠٠ ٥٩٥,٠٠٠ ٠,١١
 اليمن ١٩,١٠٠,٠٠٠ ١٤٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥١٠,٠٠٠ ٥٢٣,٠٠٠ ٠,٠٦
 العراق ٢٤,٣٤٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ ٠,٠٤
 السودان ٣٧,٠٦٥,٠٠٠ ١٨٥,٠٠٠ ٩٢,٠٠٠ ٧٨٠,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠ ٠,٠٤
 المجموع ٢٩٧,٦٩٥,٠٠٠ ٦,٩١٨,٠٠٠ ٩,١٧٨,٠٠٠ ٢٤,٣٣٥,٥٠٠ ٢٧,٠٠٣,٠٠٠ ٠,٢٣

 .٢٠٠٣ مايو/أيارعدد ار، دبحث م مجلة :المصدر
 

 ستراتيجياتاالالسياسات و  -أوال
 

 سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات القومي  -ألف
 

جيا ها في مجال تكنولو   مشاريع في تخصيص الميزانيات لتمويل   ية  حكومة الكويت ال في حين تنهمك   
التحديث  إطار مشروع الحكومة اإللكترونية، أو كجزء من عملية           ضمن سواء   -المعلومات واالتصاالت   

طموحاتها وأهدافها الوطنية  فيما     أن خططها غير موثَّقة، لتعبر عن        أو   اً،خططنجد أنها ال تملك      –المستمرة  
 : ما يلييخص

 
 ؛بحث والتطويرلج اائتن )أ( 
 ؛ المتقدمةالتكنولوجياتصدير  )ب( 
 ).FDIs (المعلومات واالتصاالتفي تكنولوجيا مباشرة الستثمارات األجنبية اال )ج( 
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في الشرق  اً للتكنولوجيا    إقليمي اًلكويت مركز ال  جعلمستقبلية  رؤية  ورغم وجود   باإلضافة إلى ذلك،     
عام علن عنها منذ    ُأ ةحكومال حاضنة أعمال تكنولوجية تمولها    و ةتكنولوجيإنشاء حديقة   خالل  من  األوسط  
أن تكون قيد   هذه الخطط والمشاريع    فقد كان من المفترض ل     ،)٢٠٠٠عمر بزري، ياتي و امرمحمد   (٢٠٠٠

  .٢٠٠٢العمل منذ عام 
 

 المعلومات واالتصاالتفي مجال تكنولوجيا مبادرات   ال-٣الجدول 
 

وجود 
حاضنات 
 تكنولوجية

خطط إنشاء 
الحاضنات 
 التكنولوجية

مبادرة 
عملية 

نشاء إل
التجمع 
 التكنولوجي

خطة 
لمبادرة 
التجمع 
 التكنولوجي

التسهيالت 
العملية للبحث 

في مجال 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

خطة لتسهيالت 
البحث في مجال 

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

خطة واضحة 
لهيكلية تطبيق 

تكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

تحديد 
استراتيجية 

واضحة 
نولوجيا لتك

المعلومات 
 واالتصاالت

 نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال

 .، المنتدى االقتصادي العالمي٢٠٠٣-٢٠٠٢التقرير العالمي حول تكنولوجيا المعلومات عام : المصدر
 

 بناء مجتمع المعلوماتالقطاعية لخطط   ال-باء
 

 التعليم  -١
 

 في المدارس والكليات     د الطالب المسجلين  يبلغ عد . الكويتيين السكان خمس حوالي الطلبة شكلي 
 ويبلغ عدد   –المدارس الدينية والعادية    و التعليم الخاص،     بما في ذلك   –  طالباً ٤٥٦،٧٨٣ حوالي   الكويتية

 تهدف   سنة ٢٥ مدتها بدأت وزارة التربية خطة      ٢٠٠٢في عام   .  مدرسة ٨٣٨ حواليفي الكويت   المدارس  
.  شبكة التعليم  اةسمالممبادرة التعليم اإللكتروني    هي   هذه االستراتيجية    واةنتجديد وتحديث نظام التعليم، و    إلى  
هذه وتُستكمل  .  في شبكة واحدة  لترتبط  في الكويت   عامة  مكتبة  كل   و عامةالمبادرة كل مدرسة    دعو هذه   ت

ية  الشخص الحواسيب في الكويت ولزيادة استعمال      ٦٢٠جميع المدارس العامة الـ      تمتةالمبادرة بمشروع أل  
 . المدارسفي
 

 الشخصية  حواسيبوالثانوية بال اإلعدادية   كل المدارس    زويد، نجح المشروع في ت    ٢٠٠٢عام  نهاية  في   
والباقي  من تكلفتها    ةالمائفي   ٣٤نسبة  وزارة التربية    مليون دوالر أمريكي، تحملت       ٢٤,٦قدرها  تكلفة  ب

 لتغطية المدارس   ٢٠٠٣المشروع في عام     تم توسيع ).  KFAS (المؤسسة الكويتية لتطوير العلوم   تحملته  
سنة ال  مع بداية  بكل ثمانية طال  إلى تأمين حاسوب شخصي ل     الوزارة   ون في مخططال يتطلعاالبتدائية، و 

 . دوالر أمريكي مليون١٠٠اً قيمته  إضافي تمويالًبسيتطلوذلك ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ دراسيةال
 

الفورية التي تنوي الوزارة القيام بها، وتخطط        عمالاألمكاناً متقدماً ضمن قائمة     التعلم عن البعد    يحتل   
أثناء السنة الدراسية القادمة    ليتم تقديمه   اإلنترنت  يعتمد على   م  يبرنامج تعل  حالياً إلعداد مضمون وبنية      لوزارةا

 . رائد مدرسة إعدادية وثانوية كجزء من مشروع٢٤إلى 
  

 الحكومة  -٢
 

 تشكيل  ٢٠٠٢في عام   ، جرى   ٢٠٠١ة األول في الكويت عام      مؤتمر الحكومة اإللكتروني  انعقاد  بعد   
 الحالية  بمهمة اختبار اإلمكانيات  ت هذه اللجنة    فكُلوقد   . اللجنة التقنية المركزية لتنفيذ الحكومة اإللكترونية     
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  لتحتية  البنية  المعنية بال كل المؤسسات الحكومية    حول   المالحظات   تسجيلو
 . اإلنترنتشبكة  عبرالخدمات نحو تقديم بين المؤسسات للتحرك عمل برنامج لتنسيق الو
 

يتبين اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة المجاورة،        دبي  حكومة  السريع ل تنفيذ  مع ال بالمقارنة   
ة التقنية المركزية التي    تشكيل اللجن   باستثناء    .الكويتفي  كترونية  لاإلحكومة  التنفيذ مبادرة   البطء النسبي في    

 الجمعية الكويتية لتكنولوجيا   و ،جامعة الكويت ولتخطيط،  اوزارة  و،  يالكويتاألمة   ممثلين من مجلس     ضمت
إلشراف على  مهمتها ا  للنظام التقني المركزي     أمانة سر  تنشئالحكومة أن   كان من الواجب على     المعلومات،  

 .  الحلولأفضل عارضين الذين يقدمون كومة اإللكترونية للمنح عقود الحاستدراج العروض الضرورية لعملية 
البيروقراطية والفساد،  األتمتة الحاسوبية في التخلص من      دور  إلى  الكبار  يون  الحكومالمسؤولون   يشيربينما  و

السلع ف شراء أو بيع     يلاتساعد في تقليل تك   للتسويق عبر اإلنترنت    مبادرة حكومية   مازالت هناك حاجة إلى     
 بليون دوالر   ١٦,٢بقيمة  ، بشكل رئيسي من النفط،       من الصادرات إيرادات الحكومة    تدرقُ. ويتالكفي  

 .)٤( بليون دوالر أمريكي٧,٤ في السنة نفسها ستيرادكانت قيمة اال، بينما ٢٠٠١أمريكي في عام 
 

اق العالمية  مركز بحث األسو   نشرها   العالمفي  الحكومة اإللكترونية   حول  دراسة  الملفت لالنتباه أن    من   
توفر ل إجماليةنتيجة  ك ١٠٠أصل  من   نقطة   ٣٢ أعطت الكويت    ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلولجامعة براون في    في  

 نقطةً واإلمارات العربية المتحدة     ٦٠ الواليات المتحدة    هاأعطت الدراسة نفس    . على الشبكة  الحكوميةالخدمات  
تحسنت قد  النتيجة األمريكية    نجد أن    ، مرة ولألاسة  ، عندما ُأْجِرَيتْ الدر   ٢٠٠١مع عام   بالمقارنة    . نقطةً ٣٨

 -نقاط فقط ثالث  بتحسنت  قد  ، بينما الكويت     نقطة ١٢بـتحسنت  قد  بثماني نقاط واإلمارات العربية المتحدة      
 .تقدمها البطيءوهذا دليل على 

 
 الصناعة والتجارة  -٣

 
ي في  صناعالقطاع  الاالت تحكم   تكنولوجيا المعلومات واالتص   ل  أساسية واحدة استراتيجية   ال توجد  

 أنظمة  ستعملالتي ت  والصناعات المتعلقة بالنفط      يةالنفطالصناعات  بشكل كبير   الذي تغلب عليه    الكويت،  
 بشكل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  والخدمات  المستهلك  إلى   ةموجهتتبنى الصناعات ال   .معلوماتية معقدة 

 .كبير
 

لخدمات اتوفر  من خالل   الكويت  في  لوجيا المعلومات واالتصاالت    تكنوبوعي الكلي   المستوى  يظهر   
جديدة الت  اناتقال  من خالل  ، وأيضاً اتخدمالنتشار هذه ال  معدالت العالية   الو  اإلنترنت المصرفية المعتمدة على  

 اتلتطبيقا وبروتوكول   ،)SMS(ل القصيرة   ائ خدمات الرس  ةنظموأ،  )MMS(متعددة الوسائط   المراسلة  ال ةنظمكأ
 .نمواطنيالبين المنتشر ) WAP (ةالالسلكي

 
-خدمة م  الحاسوب الرئيسي إلى بيئ     بيئة منتحوالً  المصارف الكويتية   خالل السنوات الماضية شهدت      
اعد وقة  نظمألجعل  ة  اجحتوقع ال ت ، ألنها (Thin client) أو إلى بيئة الزبون الضعيف        (Client-Server)زبون  
مثل الطرفيات التي سيستخدمها الزبون للولوج إلى هذه األنظمة          من  ة  ر كبي ألنواع متاحة   ها الطرفية بيانات

من تطلب  المعالجة ي وقابلية الوصول   هذا التحرك نحو      إن    .، والهواتف الخلوية وغيرها   شخصيةالحواسيب ال 
 .افة األصعدة األمنية على كاالمصارف الكويتية تحسين إجراءاته

 
ي لكويت الجديد على المجتمع ا    ءبالشيليست  ) B2C(مستهلك  -إلى-شركة نوع   التجارة اإللكترونية من   

  .) سنة ٣٠ أقل  مليوناً، ٢,٤١٨، البالغ عددهم    لكويتا  سكان  من ةبالمائ ٥٢أعمار   (باًاشالذي ُيعتبر مجتمعاً    
 اتصناعفي مجال ال  خاصة  و في الكويت،    شركة-إلى-شركةنمط  التجارة اإللكترونية من    بدأت تظهر   كما  

                                                      
 )٤(  2002United States, . 2002The World Fact book . Central Intelligence Agencyhtml.ku/geos/factbook/publications/cia/gov.cia.www 
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متعددة ا شركات   همتلكوبشكل أساسي تلك التي ت    الخاصة،  يتواجد اآلن في الكويت مراكز التحويل        .لنفطيةا
 .المحليينئها ووكالا هئمع شركاالمعامالت إلجراء الجنسيات 

 
 لرعاية الصحيةا -٤

 
الطبية لعيادات  للكترونية  اإلملفات  المشروع   ٢٠٠١  عام  في يةوزارة الصحة الكويت   أطلقت   

  وشهد النصف  .ة التقليدي ية الورق ىسجالت المرض استبدال نظام   بهدف  التي تتبع الوزارة، وذلك     والمستشفيات  
 شهدست .لمشروع ل مرحلة األولى الالتي تشمل   الطبية   تنفيذ النظام في كل العيادات        ٢٠٠٢من عام   ول  األ

تنفيذه في مستشفيات   يتم  س في المرحلة الثالثة،     أخيراًوالنظام في المستشفيات العامة،     نشر  المرحلة القادمة   
بغية مركزية  حواسيب  شبكة  بالكويت  في  ة  يصحالمؤسسات ال سيربط المشروع كل    .  يةالكويت التخصص 

خدمات الحكومي على ال  نفاق  اإل نظيم ولت ،دارية لكل مريض  الطبية واإل خدمات  الو ، الفعال تشخيصالتسهيل  
 .لمدى البعيدعلى اة يالصح

 
 التنظيميةالهياكل القانونية و  -ثانيا

 
ملكية ال وحقوق   ، االختراع اتبراءوة التجارية الدولية،    معال من اتفاقيات حماية ال    اًعت الكويت عدد  وقّ 

واتفاقية منظمة التجارة   ) WIPO(الملكية الفكرية   لحماية  منظمة العالمية    ال معاهداتبما في ذلك    فكرية،  ال
 ).TRIPS( الفكرية حقوق الملكيةلة يجوانب التجارال بخصوص )WTO (العالمية

 
 نمو صناعة   عزيزلتالالزمة  القوانين  إصدار  وات هامة نحو    اً خط  أيض يالكويتاألمة  مجلس  خطا   

المجموعة الكاملة للقوانين   لم تأخذ صيغة     حتى اآلن    ها، لكن ١٩٩٩عام  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منذ     
أساسية في تبني   التي تُعتبر   على اإلنترنت   لمعامالت  القيام با تشريع  القوانين المفروضة ل   باستثناءالرئيسية،  

 .التجارة اإللكترونية وخدمات الحكومة اإللكترونية
 

 الملكية الفكرية العالميةومنظمات حماية مشاركة الكويت في معاهدات    -٤جدول ال
 

 المنظمة أو المعاهدة التوقيع
 )WTO (منظمة التجارة العالمية )١٩٩٥(نعم 

 )WIPO(لملكية الفكرية العالميةمنظمة ا نعم
 باريساتفاقية  ال

 )WCT( معاهدات حقوق النشر لمنظمة الملكية الفكرية العالمية )١٩٩٨(نعم 
 )PCT(معاهدة التعاون للترخيص  ال
 اتفاقية مدريد ال
 اتفاقية الهاي ال
 )TLT (المميزةالتجارية معاهدة قانون العالمات  ال
 ة االختراعمعاهدة قانون براء ال
 معاهدة نيروبي ال

 )TRIPS(حقوق الملكية الفكرية لة يجوانب التجاراتفاقية ال )١٩٩٥(نعم 
 .INSEAD, 2002 :المصدر
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 الكويت  القوانين اإللكترونية في -٥جدول ال
 

 طنيةالقوانين الو سنة اإلصدار
 قانون حق النشر )١٩٩٩(نعم 
 لمميزة ا التجاريةماتعالقانون ال )٢٠٠١(نعم 
  االختراعاتقانون براء )٢٠٠١(نعم 

  اإللكترونيتوقيعقانون ال مسودة
 قانون الحكومة اإللكترونية ال
 قانون حماية البيانات وسريتها ال
 قانون حرية المعلومات ال
 حاسوباإلنترنت وسوء استعمال الائم قانون جر ال

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 
 

 فكريةحقوق الملكية ال  -ألف
 

حماية وهو يشمل   ،  ١٩٩٩من عام    ديسمبر/ق النشر في كانون األول    قوحلقانون كويتي   طُرح أول    
  الملكية الفكرية    لحماية منظمة العالمية في ال عضاء  دول األ في ال يات  مجربال و  واألفالم، ،ملكية األغاني 

)WIPO .(  منظمة الملكية الفكرية العالمية   إلى  القانون  ُأحيل) WIPO (  الكويت في عام   عضوية  قبول  بعد
 إذ خسرت الصناعات األمريكية     ،ة كبير ، كانت الكويت سوق قرصن    قوق النشر قانون ح صدور  قبل   .١٩٩٨

  هناك   .١٩٩٩القرصنة في عام     مليون دوالر أمريكي بسبب      ٢٥,١المعتمدة على حقوق النشر ما يزيد عن        
تجارة تحالف   وفق ما ذكره     ،يةبرمجالتطبيقات  ال مليون دوالر أمريكي من هذه الخسائر ناتجة عن نسخ           ١٣,٢

مع الخسارة العالمية الناتجة عن قرصنة       تافهةً بالمقارنة   تبدو  هذه الخسائر   ومع أن   ).  BSA(يات  مجربال
مستوى القرصنة في الكويت    دوالر أمريكي في السنة نفسها، إال أن المخيف كان           بليون   ١٠البرمجيات البالغة   

 ).١٠انظر الرسم البياني  (١٩٩٩ في عام ةالمائ  في٨١ذي وصل إلى ال
 

   خسارة أعمال البرمجيات بسبب القرصنة-٣الرسم البياني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).BSA( ياتبرمجتجارة التحالف : المصدر 
 

الكويت من  إلى تحويل   ) USTR (ة األمريكي ةل التجار يثتم مكتب   ١٩٩٩القانون في عام    لقد دفع إصدار     
حلف الملكية  أجبر   للقانون   بطيءلكن التطبيق ال    .ةالخاصالمراقبة  األولوية إلى قسم قائمة     المراقبة  قائمة  

٨٫١ 

٥٫٤ 

١٣,٢ 

٠
٢
٤
٦
٨
١٠
١٢
١٤

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٣

دوالر أمريكي مليون
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 إن معدل قرصنة     . األولوية المراقبة لترشيح إعادة الكويت لقائمة       ٢٠٠٣عام  )٥()IIPA(الفكرية الدولي   
 مليون دوالر   ٥,٤ والذي يعني خسارة أكثر من       ،٢٠٠١ في عام     بالمائة ٧٦البرمجيات في الكويت الذي بلغ      

 .أمريكي، ال يزال واحداً من أعلى المعدالت في العالم وفي منطقة الخليج العربي
 

اشتد تطبيق  : " ما يلي  ٢٠٠٣ في عام    ٣٠١ رقم   حلف الملكية الفكرية الدولي   ل جاء في التقرير الخاص    
 من قبل والوعود  اإليجابية   التقاريرفبعد بعض     .٢٠٠٢ في عام    فُعَضثم  النشر في الكويت    قانون حقوق   

 حتى نهاية   تقريباًالقانون  ، توقف تطبيق    مؤخراً الحكومة الكويتية    هاشكلت التي   المجموعة الوزارية المشتركة  
 يد من عدال، وفي    فقط  صغيرة اًأهدافتطال  كانت  حمالت  لكن ال   . لتطبيقه ثانيةبدأت حملة    ما، عند ٢٠٠٢عام  
 النشر في   وقمكتب حق (شيخة رشا نايف الصباح     القيادة   إن   .قانوني إلى القراصنة  الغير  ُيعاد المنتج   حاالت  ال

 ". تأثيراًلحكومة، لكن النتائج كانت أقلا رغبةتبين ) وزارة اإلعالم 
 

 لعالمفي ا نتهكي حقوق الملكية الفكريةم  أكثر -٦جدول ال
 

  ٢٠٠٠عام  ٢٠٠١عام 
  )في المائة(

 فيتنام ٩٧ ٩٤
 الصين ٩٤ ٩٢
 باقي دول االتحاد السوفييتي/أوكرانيا ٨٩ ٨٧
 روسيا ٨٨ ٨٧
 باكستان ٨٣ ٨٣
 لبنان ٨٣ ٧٩
 قطر ٨١ ٧٨
 واغنيكارا ٧٨ ٧٨
 بوليفيا ٨١ ٧٧
 تايالند ٧٩ ٧٧
 البحرين ٨٠ ٧٧
 عمان ٧٨ ٧٧
 كينيا ٦٧ ٧٦
 الكويت ٨٠ ٧٦
 بلغاريا ٧٨ ٧٥
 رومانيا ٧٧ ٧٥
 السلفادور ٧٩ ٧٣
 غواتيماال ٧٧ ٧٣
 وايغبارا ٧٦ ٧٢
 نيجيريا ٦٧ ٧١
 ماليزيا ٦٦ ٧٠
 الهند ٦٣ ٧٠
 زيمبابوي ٥٩ ٦٨
 هندوراس ٦٨ ٦٨

 ).BSA( ياتبرمجتجارة التحالف : المصدر 
                                                      

 ليمثل الصناعات األميركية التي تعتمد على حقوق        ١٩٨٤التحالف الدولي لحماية الملكية الفكرية تحالف خاص تم تشكيله عام           ) ٥( 
 .عددة األطراف لتحسين حماية حقوق النشر على المستوى العالميحماية الملكية الفكرية لتدعم الجهود الثنائية والمت
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في بداية عام   لحكومة الكويتية   الذي نشرته ا  التقرير   إلى   حلف الملكية الفكرية الدولي   شير تقرير   ي 
قضية  ١٥تم حل   ،  ٢٠٠٢ ذكورة في بداية عام    الم ٧٩ـ  قضايا القرصنة ال  ه من بين    بين أن يالذي  و ٢٠٠٢
 .غير رادعةمالية غرامات أحكام ببراءة وأربعة بالأربعة أحكام من بينها ، فقط

 
 أن العقوبات   اًبينماية حقوق النشر م   حل يقانون الكويت النقد   عن    حلف الملكية الفكرية الدولي    كفّلم ي  

 في حال   ضاعفتُ(سجن لمدة سنة     دوالر أمريكي إضافة إلى ال     ١،٦٥٠اً  تقريبوهي  في القانون،   لمذكورة  ا
 .فعليشكل غير كافية لردع القرصنة بتبدو ، )تكرار المخالفة

 
ة يجوانب التجار متوافقاً مع اتفاقية ال   ن  انشر ك وق ال حقالكويتي ل قانون  ورغم أن ال  باإلضافة إلى ذلك،     

هناك نقص في   ه ال يزال    قال أن  حلف الملكية الفكرية الدولي   فإن   بوجٍه عام،    )TRIPS (ة الفكرية حقوق الملكي ل
 لمالك حق النشر    يةالقانونإعطاء الصالحية   أن  الحلف  عي  يّد  . التنفيذية في اللوائح إصالحه  القانون يجب   

ذكر   .حقوق الملكية الفكرية  لة  يجوانب التجار  من اتفاقية ال   ٩,١لمادة  واضح ل  انتهاك   ته مالياً استغل كتاب لي
بدون (وحيدة الطرف   جراءات  واضحة لإل  يةقانون صالحية    ليس هناك  ه أن أيضاً حلف الملكية الفكرية الدولي   

حقوق الملكية  لة  يجوانب التجار  من اتفاقية ال   ٥٠المادة  وفق  ، كما هو مطلوب      )إنذار إلى الطرف اآلخر   
شخصي الستعمال  االبند استثناء   النظر في   أن ُيَعاد    أيضاً   ولييوصي حلف الملكية الفكرية الد     .  الفكرية
 .رقميةال قنياتتال ليتناسب مع يالقانون

 
 القيم المطلوبةمن انخفاضاً أقل معدالت القرصنة في الكويت شهد ت  -٤الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراقبة  ب الرجوع إلى قائمة    التالية لتجن  اتالتوصيإلى الكويت   حلف الملكية الفكرية الدولي      قدم   
 :ولويةاأل
 

 ؛ في الكويتسمحالقرصنة لن تُأن لحكومة الكويتية في ا مستوى من أعلىاإلعالن  )أ( 
بما في  ( نشرال وقبحقشمولة  السلع الم جميع   ضد قرصنة     ومنظّمة متواصلةالقيام بحمالت    )ب( 

مراكز للقرصنة، إضافةً    ك المساكن والمخازن المستخدمة   في تفتيش     الشرطة ةركاشذلك م 
 ؛)إلى الحمالت ضد مستخدمي البرمجيات المقرصنة

 اإلعالن عن الحمالت للحصول على تأثير رادع؛  )ج(

٨١
٨٠

٧٦

٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢

 النسبة المئوية

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
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موزعين، بما في ذلك ال    (من التجار المخالفين   عدد أكبر    محاكمةالغرامات اإلدارية و  فرض   )د( 
 غير قانونية   اً نسخ تجناإللكترونية وأي شخص يُ   البطاقات  تجار  ون،  يالمستخدمو،  والبائعين

 ؛السجن والغرامات الشديدةوالمعاقبة ب، )نشرال وق بحقشمولةللبرامج الم
حقوق الملكية  لة  يجوانب التجار ية ال اتفاقماية حقوق النشر لينسجم مع       ل قانون ح  يدتع )هـ( 

ئة  النشر في البي   وقبحماية حق وذلك  للتجارة اإللكترونية   مناسب  إنشاء إطار قانوني    والفكرية،  
 .نترنت لإل واالنضمام إلى معاهدات منظمة الملكية الفكرية العالمية،الرقمية

 
نسبة  و ياتمجربال على   ةالمائأربعة في   ية نسبتها   ركمجرسوم   شكل   أخذ التي ت  ، التجارية ثبطاتالمإن   

ق الضعيف  طبيتالمشكلة  تعقيد   ، تزيد ) دوالر أمريكي  ٣٣٣(ة  ر الصناعي اقماألمن  على أجهزة استقبال    مرتفعة  
 .في الدولةلحقوق النشر 

 
 نترنتواإلتصاالت لالتنظيمي الهيكل   ال-باء

 
وكالعديد من دول الخليج    .  ينافسلفترة طويلة قبل أن يتحول إلى قطاع ت       تصاالت  االقطاع  تم احتكار    

في  تتحكم وزارة االتصاالت  إذ  الكويت احتكار تقليدي،    في  تصاالت  اال ودول الشرق األوسط، فإن صناعة    
 .في البلدم لالتصاالت منظّبلد، وتلعب في الوقت نفسه دور البتة الوحيدة في الا الثوطشبكة الخط

 
 عندما  -ثنائي  الحتكار  اال -  مفتوحةٍ تنافسيٍةاً شبه   سوقأصبح قطاع االتصاالت    في أواخر التسعينيات     
خمس سنوات  تها  خصخصة مد للخطة طموحة     تلت ذلك     .ثانالهواتف الخلوية لمستثمر     الحكومة سوق    فتحت

 .سابقةة اليالمبادرات الحكومبجوهر في ال ه شبيهتكانوقد ، ٢٠٠١تموز من عام في ُأعلن عنها 
 

الخطوط الجوية  من   وجزء   ات توزيع الوقود  ص بعض محط  يخصمن الخطة ت  سنة األولى   تتضمن ال  
ثة لالثا  في السنتين     .االتصاالتو الهاتفالبريد و  خصخصة خدمات الثانية  لسنة   وتتضمن ا  . أو كلها  الكويتية
السنة تستهدف    . وشركة النقل العام   نئهيئة الموا وتبدأ خصخصة   خصخصة االتصاالت   تكتمل  بعة  اوالر

 ).PIC (صناعات البتروكيميائيةللشركة الكويت باإلضافة إلى الطاقة والماء، األخيرة قطاعي  ةالخامس
 

مهد الطريق  تي س ت ال يةلقانوناعن الخطط   االتصاالت  ت وزارة    أعلن ٢٠٠٢يونيو من عام    /في حزيران  
في عام  يحدث  ومن المتوقع أن    اآلن  لكن هذا لم يتحقق       . السنة االتصاالت خالل تلك  لخصخصة عمليات   

 . بدالً من ذلك٢٠٠٣
 

 ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠١ية من عام خصخصة الكويتالخطة   -٧جدول ال
 

 السنة األولى ة والخطوط الجوية الكويتيات توزيع الوقودمحط
 السنة الثانية  االتصاالتوالهاتف وخدمات البريد 
 السنتان الثالثة والرابعة  وشركة النقل العامنئهيئة الموااالتصاالت و

 السنة الخامسة صناعات البتروكيميائيةللشركة الكويت والطاقة والماء، قطاعي 
 

 كانت  لكن، إذا  . الزمنية تُنفذ بدقة   اولخطط الخصخصة هذه والجد   فيما إذا كانت    واضح  الغير  من   
استنتاج أن التنفيذ   فيمكننا   اً لذلك، ، مؤشر ثابتة ال وط خدمة الخط  خصوصاًوخصخصة قطاع االتصاالت،    

 . الموعد المحددعن بدرجة كبيرة أخرالفعلي للخطط يت
 

) MTC(لوية  الخ شركة االتصاالت     اهمتان في مجال الهواتف الخلوية       ملاعالشركتان الكويتيتان ال   
أسهم شركة االتصاالت   من   ةالمائ في   ٢٥بنسبة  فظ حكومة الكويت    تتح  و  . الوطنية تصاالتاالشركة  و

 الخلوية من قبل    أسهم شركة االتصاالت   نتيجة لشراء    MTC-Vodafone حديثاًت تسميتها   ُأِعيَدتي  الالخلوية  
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 – ١٩٨٣ ذ عام منالهواتف الخلوية   ق  سوها ل على احتكار الخلوية  حافظت شركة االتصاالت      .شركة أوروبية 
للهواتف الخلوية   رخصة لتشغيل شبكة ثانية       ُأعطيت الشركة الوطنية   ، عندما ١٩٩٩عام   حتى -سيسهاأ ت عند

ْمنَح أي  ُي، لكن لم    ٢٠٠٢عام   منذ    للهواتف الخلوية قيد المناقشة    رخصة ثالثة إعطاء  فكرة   ل  ال تزا   .في البلد 
 .لتقريرهذا احتى تاريخ إعداد ص يرخت
 

 ٢٠٠٢ و٢٠٠١الشركة الوطنية خالل عامي أداء   -٥الرسم البياني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .للشركة الوطنيةسنوي التقرير ال: مصدر البيانات 
 

زارة و تابع بعناية من قبل   ُي و شبه تنافسي في الكويت هو قطاع     ) ISP( خدمات اإلنترنت    يقطاع مزود  
 مقاهيو) ٦(يون والمزودون الفرعيون الثالثة عشر    رئيسال ةثالثت ال   ُيطالب مزودو خدمة اإلنترن     .االتصاالت

تحت ،  وزارة االتصاالت التعليمات التي توزعها    بسلسلة من   بااللتزام  في الكويت   المائة والخمسون   نترنت  اإل
 .ئهالغاإصهم أو يخارطائلة سحب ت

 
، وزارة االتصاالت ل ٢٠٠٢  لعام ٧٠ رقم   لقرار الوزاري من ا لثة  اثالالمادة  في  بنود معينة   تندرج   

هك نتت أوأخالقياً   ةعتبر منحل األخرى التي تُ   المواقعوالمواقع اإلباحية    ضد   اسيموقف الحكومة الق  وتوّضح  
 .العادات االجتماعيةثقافية ووالدينية المعتقدات ال
 

 :ثةالثاللنص الكامل للمادة فيما يلي ا 
 

بصرف النظر عن شكل أو طبيعة      غرف خاصة بهم    با  زبائنهمقاهي اإلنترنت أن تزود     ال ُيسمح ل   )أ( 
 تلك الغرف؛

 تأمين الوصول الجانب المفتوح ل   مدخل أو للواجه  الحواسيب بشكل م  شاشات  يجب أن تُوضع     )ب( 
 يها؛قع اإلنترنت واإلشراف علاموالدخول إلى  عمليات مراقبةالسهل لمفتشي الوزارة ل

لضمان خاصة   مراقبة   ةنظمتركيب أ ) DARs(نترنت  اإلالمفوضين بمهمة   الممثلين  على  ينبغي   )ج( 
صفحات بما في ذلك    التقاليد أو األمن    أو  لدين،  المنافية ل باحية، أو   اإلنترنت  اإلمواقع  حجب  

 .حديث المستمر لهذه األنظمة   تباإلضافة إلى ال  البريد اإللكتروني،   والدردشة  ومواقع  نترنت،  اإل

                                                      
يتراوح ثمن البطاقة المسبقة الدفع     . يقدم أحد مزودي خدمة اإلنترنت الفرعيين بطاقات مسبقة الدفع لالشتراك في اإلنترنت            )٦( 

 . أشهر دون حد لعدد الساعات دوالر لالتصال لمدة ثالثة١١٨ دوالر تكفي ألربع ساعات من االتصال باإلنترنت و١,٥بين 

 ٢٠٠٢ و٢٠٠١أداء الشركة الوطنية خالل عامي 

١

١٠٠
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)دوالر(العائدات 
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يجب أن  .  لدى مزود خدمة اإلنترنت    مراقبةال ةنظمأ من   مالًاكت جزءاً م  ايشكل نظام المراقبة هذ   س
  ت؛وزارة االتصاالتكون هذه األنظمة ُمعتَمدة من 

 حول  ساسيةاأل لوماتمعال كل   وايسجلأن  اإلنترنت  المفوضين بمهمة   الممثلين  على  ينبغي    )د( 
يجب أن   و ،ترنتاإلناالتصال ب وقت بداية ونهاية فترة     ة و  الهوية المدني   ورقم االسمالزبون، مثل   

 ند ع وزارة االتصاالت   إلى مفتشي  تُقدَّملمدة ستة أشهر على األقل و      تُخزَّن تلك المعلومات    
 ؛الطلب

  بذلك؛دولية أو أي أجهزة أو معدات متعلقةالمحلية والالتصاالت ائل لوسُيمنع تقديم أي  )هـ( 
  سنة؛١٨ همراعموز أللزبائن الذين ال تتجاتصال باإلنترنت ُيمنع تقديم خدمة اال  )و( 
على نفقتهم الخاصة،   لمراقبة  لوسائل مرئية    بتجهيز   اإلنترنتالمفوضون بمهمة   ن  لوالممثيتعهد    )ز( 

 ؛وزارة االتصاالتوفق ما تحدده 
 وزارة االتصاالت  من قبل    اإلنترنتالمفوضين بمهمة   لممثلين  ل المعطىص  يرخالتكون  ييجب أن    )ح( 

 ؛ الطلبند عوزارة االتصاالتمفتشي لى معلناً بوضوح، وأن ُيقدَّم إ
 ؛اإلنترنتالمفوضين بمهمة لممثلين  خارج نطاق اخدمات اإلنترنتُيمنع تقديم  )ط( 
وزارة  عن غير طريق مزودي خدمات اإلنترنت المَرخَّصين من قبل        تصال باإلنترنت   ُيحظر اال  )ي( 

 .االتصاالت
 

 المراقبة  أنظمةتركيب  وا ل متثلدمات اإلنترنت أن ي   نفسه مزودي خ   قانونالمن  بعة  ارالتطالب المادة    
 .رخصة صالحة المتمتعين باإلنترنتالمفوضين بمهمة لممثلين  لتزويد الخدمات إالعدم و
 

  دوالر أمريكي مع إيقاف٦,٦٠٠ما بين   تتراوح   ات غرام المذكورة سابقاً تتضمن عقوبات انتهاك البنود      
المفوضين بمهمة  لممثلين  ل إلغاء الرخصة     دوالر أمريكي مع   ٣٣،٠٠٠اإلنترنت لمدة أسبوعين إلى     ة  خدم

 إيقافو دوالر أمريكي    ٣٣،٠٠٠ما بين    غرامةً تتراوح    شدةًأكثر  تتضمن عقوبات     يمكن أن     .اإلنترنت
 .اإلنترنتة مزود خدم  إلغاء رخصة دوالر أمريكي مع١٦٦،٧٠٠خدمات اإلنترنت لمدة أسبوعين إلى 

 
 يةالتجارة اإللكترون  -جيم

 
مجلس المتوقع أن يوافق    ومن  لكتروني،  اإلتوقيع  للوضع مسودة قانون    على  الحكومة الكويتية   تعمل   

قانون التجارة  نموذج  كبير على    شكلالقانون ب  مسودة تعتمد .٢٠٠٣عام   قبل نهاية األمة على هذا القانون     
 ).UNCITRAL(قانون التجارة الدولية لجنة األمم المتحدة لل اإللكترونية

 
، ٢٠٠١االختراع في عام     اتالتجارية وبراء حماية العالمات    لت الدولة قانون  ذلك، عدّ إضافة إلى    

لتجارة ابراءات االختراع من وزير المالية واالقتصاد إلى وكيل وزارة          حماية  ولية  ؤنقل مس يشمل هذا التعديل    
بتكلفة ،  تسجيلسنة من تاريخ ال   ن  يعشرلتصبح  براءات االختراع   حماية  لتعديل مدة   كما وّسع ا  .  والصناعة

االختراع  اتبراءحقوق  خرق   ضدعقوبات جديدة   فقد اعتُمدت   باإلضافة لذلك   و.  كل أربع سنوات  تُدفع  تجديد  
 .حتى سنتينيمكن أن تمتد احتمال السجن لمدة  نهم
 

انية التجديد  إمككفترة أولية، مع     سنوات   ١٠إلى  ميم  التصافترة حماية   اً  هذا القانون الجديد أيض   ُيطيل   
ماذج لفترة سبع سنوات    نلاحماية  ل، يضع القانون الجديد أسس إدخال نظام        أخيراً  .لفترة خمس سنوات إضافية   

 .يتصميم موذجالمتكاملة كن الدارات اإللكترونيةولحماية  تاريخ التسجيلمن 
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 معظم المجتمعات العربية  ، مثلها مثل    في الكويت ركيبة الدينية الثقافية االجتماعية     تنجد أن ال  ،  عموماً 
طريقة متحفظة في تشريع قوانين تسمح للدولة أن تتمتع بفوائد التقنيات الجديدة مثل                 بترجم  تُ،  األخرى

سريعة التنظيمية  التغييرات  يعيق أيضاً ال  مستوى البيروقراطية   إن  .  قيمها التقليدية حماية  مع  اإلنترنت  
بالرغم من   يقيةبيئة تنافسية حق   عزيزاالت وال يساعد في ت    المعلومات واالتص تكنولوجيا  صناعة  لمطلوبة  ال

 .ذلك االتجاهيين في حكومالمسؤولين التصريحات 
 

لجهود  ىخرأ ةفريد هي قضية دول مجلس التعاون الخليجي     العمل المحلية في    الحاجة لحماية سوق    إن   
عدد   (.ء في الكويت  الغرباسكان   خاصةً بوجود عدد كبير من ال       ،في هذه الدول   والتحرير   خصخصةال

.  ) مليوناً ٢,٤١٨ي من أصل عدد القاطنين الكلي البالغ         كويت ٨٤٢،٠٠٠المواطنين الكويتيين هو فقط حوالي      
 بالمائة من القوة العاملة الكويتية، ولهذا فإن أي تدخل            ٩٢فعلى سبيل المثال، توظف الحكومة الكويتية        

  . الكويتيين والشركات التي يملكها كويتيونحكومي في أي قطاع محكوم بشدة بمصلحة المواطنين
 

بينما  ":لكويتنطبق على ا   الدول العربية ت   حولالمالحظة األكاديمية التالية    أن  بدو  يباإلضافة إلى ذلك،     
  .مناقشةً وافية  ناقشالحرية الشخصية وحماية المستهلك لم تُ      فإن قضايا حقوق    هياكل تنظيمية،   يتم إيجاد   

في حين أنها تمنع    التشفير،  فيما يخص    متساهلةسياسات  على  الدول العربية   تحافظ  اذا  المحللون لم تساءل  ي
حماية تكون  ،   مقيداً إلى حد كبير     بينما يكون المستهلك العربي     ف  .هراقبت و آنياً المتاح   حاليالمضمون ال 

 ).Dutta and Coury, 2002(" .المستهلك غائبة بشكل كبير عن البيئة التنظيمية في الدول العربية
 

 البند الرابع للمادة    زيلي .أولويات الحكومة تبين  تحكم اإلنترنت   التي  القوانين  إلى  نظرة أقرب   إن   
 الفرد أو    أن خصوصية  الشك ،من هذا التقرير   ٣,٢فقرة   في ال  اًكر سابق ذُالذي   ،لقرار الوزاري من ا بعة  ارال

 اإلنترنت والمحتويات التي تُعتبر غير      قبةمرافي  لسياسة الدولة    تخضع    سرية االتصال  الزبون إضافةً إلى  
 كل  وايسجلأن  ) DARs(اإلنترنت  المفوضين بمهمة   الممثلين  على  ينبغي  (مناسبة ألن يطلع عليها عامة الناس       

يجب اإلنترنت و االتصال ب وقت بداية ونهاية فترة     و،  ة الهوية المدني   ورقم االسم، للزبون ك  ساسيةاأل لوماتمعال
وهذا  ). الطلب ند ع وزارة االتصاالت   إلى مفتشي  تُقدَّملمدة ستة أشهر على األقل و     علومات  أن تُخزَّن تلك الم   

 .غياب الخصوصية أو قانون حماية البياناتدليل على 
 



 

 

-١٥-

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثالثا
 

 لكويتفي ا الشخصي سوبأعداد الحااإلنترنت و  تقديرات أعداد مشتركي الهاتف و-٦ الرسم البياني
 باآلالف) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(

 
 .مجموعة بحث مدار: المصدر

 
   انتشار الهاتف-ألف

 
الخلوي هاتف  بال مشترك    مليون ١,٢٥ و اًبتا ث اً هاتفياً  خط ٤٨١،٨٩١ان هناك    ك ٢٠٠٢في نهاية عام     

معدل انتشار  عني أن   يهذا  و .)١٧ و ١٦ و ١٥انظر العروض   ( مليوناً من السكان     ٢,٤١٨ التي تعّد    لكويتفي ا 
 اتدراس  تتنبأ إحدى     .ةالمائ في   ٢٠ كان   بتاالثمعدل انتشار الهاتف     و ةالمائفي   ٥٢الهاتف الخلوي كان    

الخلوية لهواتف  ل ةالمائ في   ١٢بنسبة  والثابتة  لخطوط   ل ةالمائخمسة في   ات بنسبة   شتراكبزيادة اال بحث مدار   
بت وأكثر  اثهاتفي   خط   ٥٦٠،٠٠٠ى وجود حوالي    لسيؤدي هذا إ    .٢٠٠٥ و ٢٠٠٢بين عامي   في الكويت   

 .قيد االستخدام خلويي  هاتف مليون١,٧٥ من
 

ط على الحكومة في السنوات     و الضغ العالية نسبياً االنتشار  تتضمن العوامل التي أدت إلى معدالت         
 الهاتفية  ات أكبر في المقاسم   سععلى  الطلب   نتيجة ازدياد    بتاثلاالهاتف  شبكة  تحديث  األخيرة لتوسيع و  

 وا كان ن الذي )ISPs(مزودي خدمة اإلنترنت    بشكل كبير إلى    الهاتف  شبكة   ويرجع الفضل في توسيع      .الحالية
 إن  .مستخدمي اإلنترنت في البلد   المتزايد من   العدد  الهاتفية الضرورية لتخديم    خطوط  ال من نقص    نيشكو

 .السنتين القادمتين  للتوقعات علىبسهولةالحالية لشبكة الهاتف الثابت تكفي سعة ال
 

ة، وهذا التخفيض في    التعرفتخفيض   في   أيضاًالخلوي   الهاتف   مجالفي  شبه التنافسية   بيئة  الساهمت   
 .متاحة على نطاق واسعسكان، جعل الخدمات غنى ال باإلضافة إلىالتعرفة، 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

مشتركو الهاتف الخلوي مشتركو الهاتف الثابت مشتركو اإلنترنت الحواسيب الشخصية

2002 2005
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من تبادل   أيضاً  MTC-Vodafoneعبر شركة  ٧ثريالل ةصناعيالر  اقماألخدمات  مكّنت  ،  في اآلونة األخيرة   
 للهاتف  شبكات وأ ةبتاثوفي األماكن التي ال تتوفر فيها هواتف        ،  هاخارج و الكويتضمن  المعطيات  والصوت  
 GPRSالسلكية شاملة من نوع     شبكة  باعتماد أول    MTC-Vodafoneت شركة   باإلضافة إلى ذلك، بدأ    .الخلوي

أحدث لكويت فيما يخص استخدام      تقبلية ل وذلك يعكس النظرة المس   ،  ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول فيفي الكويت   
 .االتصاالتتقانات 

 
  لدى وزارة االتصاالتالمحليةالمقاسم    سعات-٧الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يةالكويتت التصاالاوزارة : المصدر 
 

ظهر هذا  ُي  .بتاثالهاتف ال  ي طلبات الحصول على خدمة     من أي تراكم ف    الكويت عملياً ال تعاني    
الهواتف العاملة في الدولة    تجاوز عدد   والتي ت لكويت   في ا  ٣٦الـ   ةمحليللمقاسم ال البياني السعة الكلية    التمثيل  

 . جيدفارقب
 

 الكويت مؤشرات الهاتف في  -٨جدول ال
 

  ٢٠٠٢  المتوقع٢٠٠٥
 الخلوي لهاتف اون بشتركلما ١،٢٥٠،٠٠٠ *١،٧٥٦،١٦٠

 )في المائة(معدل انتشار الهاتف الخلوي  ٥٢ ٦٩
 بتاالثون بالهاتف شتركلما ٤٨١،٨٩١ **٥٥٩،١٣٣
 )في المائة(معدل انتشار الهاتف الثابت  ٢٠ ٢٢

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 

 .٢٠٠٥ و٢٠٠٢خالل الفترة بين عامي  ةالمائ في ١٢) CAGR(مركب ال يسطالونمو المعدل * 

 .٢٠٠٥ و٢٠٠٢خالل الفترة بين عامي  ةالمائفي  ٥) CAGR(مركب ال يسطالونمو المعدل ** 

 سعات المقاسم المحلية لدى وزارة االتصاالت

٠
١٠٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠ 
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٦٠٠,٠٠٠
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الحجم  السعة اإلجمالية

 عدد الخطوط العاملة
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٢ت والهاتف الخلوي باثبالهاتف الن ومشترك  ال-٨ الرسم البياني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجموعة بحث مدار: المصدر  

بت، االثهاتف  والللمشتركين في الهاتف الخلوي      ةالمائ وخمسة في    ةالمائفي   ١٢) CAGR(كب  مرال يسطالونمو  ال معدل   *  
 .رتيبعلى الت

 
  والهاتف الخلويبتاالثانتشار الهاتف معدالت   -٩ الرسم البياني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجموعة بحث مدار: المصدر   
 .١٥ي  نفسه في الرسم البيان)CAGR(مركب ال يسطالونمو ال معدل *   

 
 فقري لإلنترنتالعمود   ال-باء

 
 لكن  ، األرضية ةر الصناعي اقم األ الضوئية وشبكات ياف  وشبكات األل كبل بحري   شبكات  بمغطاة  الكويت   

 . الدولةضمننترنت لإلليس هناك عمود فقري رئيسي 
 

، )FOG(ة  يخليجضوئية ال األلياف ال شبكة   ، مجلس التعاون الخليجي   ، باعتبارها عضو في   الكويتأنشأت   
قطر ولبحرين  الوطنية في ا  االتصاالت  ذو ملكية مشتركة بين قطاعات       كيلومتر   ١،٣٠٠نظام كبل بطول    وهو  

إجراء  على   ةقادرهي  و،  gbps ٥  تؤمن هذه الشبكة سرعة نقل تبلغ          .اإلمارات العربية المتحدة والكويت   و
األخرى نحاء  األوبالد األربعة   البين  ة لذلك،   المكافئالبيانات  نقل  أو  الوقت ذاته،    في    هاتفية  مكالمة ١٨٠،٠٠٠

١٫٢٥٠٫٠٠٠
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، ١٩٩٨في عام   افتُتحت  و مليون دوالر أمريكي     ٢٨٣التي بلغت تكلفة بنائها      ،الشبكةهذه   شكلت  .من العالم 
اإلمارات  التي أنشأت مقراً لها في       )FLAG(حول الكرة األرضية    ضوئية  األلياف ال بوابة الوصول إلى حزمة     

 .العربية المتحدة
 

 والقمر الصناعي   ،)Arabsat ( المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية    اً اتصاالت عبر  الكويت أيض متلك  ت 
Intelsat    والقمر الصناعيInmarsat إن . منطقة الشرق األوسط  كل  البيانات من الكويت إلى     ول الصوت   نق ل

واالتصاالت عبر دارات   ،  وط الُمؤجرة الخطو،  الطلب الهاتفي خالل  من  تصال المحلي باإلنترنت متاح     اال
ISDN و DSL. 

 
 )ASPs(ومزودو خدمات التطبيقات ) ISPs(  مزودو خدمة اإلنترنت -جيم

 
العالمي المعدل  قليالً  تجاوز   (ةبالمائ ١٣,٢ انتشار اإلنترنت في الكويت    بلغ معدل    ٢٠٠٢عام  نهاية  في   

اإلنترنت ب ونصلتي مستخدماً،   ٣٢٠,٠٠٠حولي  نترنت  ي اإل  مستخدم ، وبلغ عدد  )ةالمائ في   ١٠الذي يساوي   
كبير على خدمات االتصاالت السريعة     هناك طلب    .ثالثة عشر مزوداً ثانوياً   ومزودين رئيسيين   عبر ثالثة   

  تُظهر التحريات التي أجرتها مجموعة       . وبعض المستخدمين المنزليين   الشركاتباإلنترنت في الكويت من     
عن طريق  اإلنترنت  اً يتصلون ب   مشترك ١١٠٠٠ين أن   يالرئيس  مزودي خدمة اإلنترنت   حولبحث مدار   

 مشتركاً عن طريق الخطوط     ٦٥٠يتصل  بينما  ،  ) من العمل  ١٥٠٠ من المنزل و   ٩٥٠٠ (DSL خطوط  
 . ISDNاً عبر خطوط اشتراك١٥٠هناك فباإلضافة لذلك،  .المؤجرة

 
اٌء عن طريق الطلب    سو،  الصاالتإلى انخفاض تكاليف    مزودي خدمة اإلنترنت    أدت المنافسة في سوق      

إلى زيادة كبيرة في عدد مستخدمي اإلنترنت       ى فيما بعد    أدمما   الهاتفي أو عن طريق االتصاالت السريعة،     
 ٣٣حوالي  إلى    انخفضت تكلفة االتصال باإلنترنت عن طريق الطلب الهاتفي            .٢٠٠٢ في عام    خصوصاً

  ولكن   .في الشهر  دوالر أمريكي    ٦٠ حوالي   ADSLدوالر أمريكي بينما كانت كلفة االتصال عن طريق          
  ومن أجل    . جودة الخدمات  دنيتمما أدى إلى    ،  ناشئةالمنافسة في سوق حرة     تحّمل تكلفة   على السوق   توّجب  

خدمات ذات   تأمين الكويت إجراءات ل    مزودي خدمة اإلنترنت في     عدد من   اآلن يتخذمعالجة هذا الوضع،    
 . مناسبةأسعارجودة عالية ب

 
 مستخدمو اإلنترنت  -١٠ي الرسم البيان
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 الكويتفي نترنت اإل  انتشارمؤشرات  -٩جدول ال
 

  ٢٠٠٢  المتوقع٢٠٠٥
 مستخدمو اإلنترنت ٣٢٠،٠٠٠ *٥٦٥،٩٠٠
 )بالمائة ( اإلنترنتمعدل انتشار ٩,٥١ ٢٢,١١

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٢ الفترة بين عامي  علىةالمائ في ٣٥) CAGR(مركب ال يسطالونمو المعدل * 

 
إن نظرةً أكثر قرباً على البنية التحتية المتوفرة لدى مزود خدمة اإلنترنت الرئيسي في الكويت،                    

QualityNet           الت، حسب  ، سوف تُظهر مستوى الكويت بما يخص البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصا
 :QualityNetالمقتطفات التالية المأخوذة من موقع المزود 

 
  على تقنية النقل غير المتزامن للبيانات       QualityNetيعتمد العمود الفقري لشبكة مزود خدمة اإلنترنت         

)ATM(               وتغطي هذه الشبكة الكويت بأكملها، ومزودة بمركز الستقبال استفسارات الزبائن يعمل على مدى ،
 مركزي  ATMإن العمود الفقري للشبكة مكون من ألياف ضوئية تتصل بمبدل           .  ساعة طيلة أيام األسبوع    ٢٤

يتم الوصول إلى العمود الفقري     .  وبالعديد من نقاط اتصال موزعة في مواقع استراتيجية ضمن الكويت          
 .ISDN وADSL وFrame Relayللشبكة عن طريق تقنيات 

 
آلي باستخدام نظام    QualityNet  مزود خدمة اإلنترنت   شبكةالتحكم ب كز  مرُيدار  باإلضافة إلى ذلك،     
 .وأمريكا الشماليةالغربية  في أوروبا لدى مزودي خدمة اإلنترنت خدمةستماليكافئ األنظمة شبكة الإلدارة 

 
مزودي خدمة  سوق  إجمالي   من   ةالمائ في   ٧٠حوالي  على   QualityNet سيطر مزود خدمة اإلنترنت   ي 

 عن طريق مزودي خدمة اإلنترنت    والمشتركين  الحصة زبائن المزود     هضمن هذ تت  . في الكويت  اإلنترنت
 بيع خدمات   ون ويعيد المسبقة الدفع  فقط بطاقات اإلنترنت     الفرعيون  مزودو خدمة اإلنترنت   يبيع  .الفرعيين

أعداد تزداد  ،  جة لذلك  وكنتي .ينرئيسية ال ثالثال مزودي خدمة اإلنترنت  حد  أمن  الوصول إلى اإلنترنت     
 .بمعدالت عالية اإلنترنت اتمستخدمي بطاق

 
 )بالدوالر األمريكي(كلفة االتصال باإلنترنت عن طريق الطلب الهاتفي   -١٠جدول ال

 
 مزود خدمة اإلنترنت شهر واحد ثالثة أشهر ستة أشهر سنة

 Gulfnet/KEMS ٨٣    بالشهر٦٦
٣٣ ٩٣ ١٧٩ ٣٤٠ Fast Telecommunications 
٤٦ ١٣٠ ٢٤٠ ٤٠٠ Qualitynet 

 .مزودي خدمة اإلنترنتمواقع : المصدر 
 

 بين مزودي خدمة ADSLلالتصال باإلنترنت عن طريق االشتراك الشهري تكاليف مقارنة    -١١جدول ال
 )بالدوالر األمريكي (الكويتفي  ين الرئيسياإلنترنت

 
Qualitynet Fast Telecommunications Gulfnet/KEMS*  السرعة)Kbps( 

٦٤ ١٠٠ ٥٦ ٦٠ 
١٢٨ ١٦٧ ٨٣ ٨٣ 
 ٢٥٦ غير متاح ١٣٣ ١٣٣
 ٥١٢ غير متاح ٢٣٣ ٢١٧
 ١٠٢٤ غير متاح غير متاح ٣٦٦

 .مزودي خدمة اإلنترنتمواقع : المصدر 
 . وخدمة حماية الطلبDSL ووحدة DSL يتضمن سعر االشتراك خدمة * 
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  في الكويتDSLة لالتصال عن طريق الشهري  الكلفة -١١ الرسم البياني
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الكويت،   فة االتصال باإلنترنت  عر شبه التنافسي لمزودي خدمة اإلنترنت في تخفيض ت        قطاعالساعد   
 .عالميالكلفة المتوسط مع  عالية بالمقارنة ها ال تزاللكن
 

 وكذلك  ،عجابمثير لإل الكويت  ون في   الرئيسيخدمة اإلنترنت    التي يقدمها مزودو  الخدمات  إن تنوع    
 يقدم كال مزودي خدمة      على سبيل المثال،  ف. تقديم االتصاالت السريعة إلى المنازل والمكاتب التجارية        

 االتصال باإلنترنت عن طريق األقمار الصناعية إلى مستخدمي االتصال عن           QualityNet و KEMSاإلنترنت  
شركةلالشركة الشقيقة    (Shownetم شركة   ا تقد مك،  DSLطريق الطلب الهاتفي أو الدارات المؤجرة أو خطوط         

Showtime  من ناحية أخرى،     و  .ة األقمار الصناعية  خالل شبك االتصال باإلنترنت من    )  للمحطات الفضائية
 . الكويتإلى عن طريق الكبلنترنت مازال العمل جارياً إلدخال اإل

 
بالرغم من أن أحد    بدقة  غير معروف   في الكويت   العاملين  ) ASPs(ات  خدمة التطبيق مزودي  عدد  إن   

 تطبيقات  قديمتل ة، جاهز  لتكنولوجيا المعلومات  الفارسوهي شركة   لدولة،  اتية في ا  حلول المؤسس أكبر مقدمي ال  
 ة في المائ  ٩٩,٥وثوقية في العمل بنسبة     الفارس  شركة  ضمن    ت  .ين بذلك الراغبللزبائن  االستضافة  واإلدارة  

أمن نظام التشغيل،   و،  الفيزيائياألمن  :  المطلوبة ية الخمسة قات األمن طببال  الخاصة بها  بياناتالمراكز  تتمتع  و
 . وأمن الشبكة،أمن البياناتو، التطبيقاتأمن و
 

سرعة ، ليس توفر    اتخدمة التطبيق ى مزودي   ل إل اقتنتجاه اال المستخدمين  قد يكون السبب وراء حذر       
 لشراء رخص   التقليديول من المفهوم     ، بل الحاجة إلى التح     تصالاال وثوقية وال   االتصال باإلنترنت، 

البرمجيات إلى استئجار البرمجيات من طرف ثالث يحدد متى يمكن استخدام البرنامج، وكيف، ومن أين،                 
 .والتعرفة السنوية

 

 في الكويت DSL الكلفة الشهرية ألقنية
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 )٢٠٠٣(  الكلفة الشهرية لالتصال باإلنترنت في الكويت -١٢الرسم البياني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المسبقة الدفع  لكن البطاقات    .ة بالوقت غير محدود عن طريق الطلب الهاتفي     تكلفة االتصال الشهرية     
لمدة أربع   دوالر أمريكي    ١,٧ة تصل إلى    منخفضالتي يبيعها مزودو خدمة اإلنترنت الفرعيون فإن أسعارها ال        

 .باإلنترنت من االتصال ساعات
 

 ةالشخصيالحواسيب ر اشتن  ا-دال
 

انتشار يبلغ  معدل   وهذا يمثل    –حاسوباً   ٣٠٠،٠٠٠ بـالكويت   في   ةالشخصيدر عدد الحواسيب    قُي 
 عربية فيما يخص     دول يضع هذا المعدل الكويت بين أعلى أربع        .٢٠٠٢عام  نهاية   في   – في المائة    ١٢,٤١

استيراد   تُعتبر ضرائب     .ةالمائ في   ١٠ُيقّدر بـ    وفوق المتوسط العالمي الذي      ة،الشخصيالحواسيب  ر  اشتنا
  إن   . في العالم العربي   أقل الضرائب بين  من  ،  ةالمائأربعة في   التي تبلغ   ،  تي تتقاضاها الدولة  الحواسيب ال 

ة إلى  الشخصيعلى دخول الحواسيب    ، يشجع   الحواسيبمبيعات  على  ضرائب  باإلضافة إلى عدم وجود     هذا،  
 .البلد بمعدل عاٍل

 
  من ةالمائ في   ٤٠ساوي حوالي   لذي ي  وا –التجهيزات الحاسوبية   الكويت على   الكبير في   نفاق  نظراً لإل  

ـ ب ٢٠٠٢ في عام    ةالشخصيالحواسيب   مبيعات    فقد قُدرت  -اإلنفاق اإلجمالي على تكنولوجيا المعلومات    
 )في المائة  ١٥ (١٤،٢٠٠ و شخصي مكتبي حاسوب  ) في المائة  ٨٥ أي( ٨٠،٠٠٠ حاسوباً، منها      ٩٤،٢٠٠
 في  ةالمباعالحواسيب المكتبية    من   ةالمائ في   ٦٢ة  نسبالشخصية األصلية   تشكل الحواسيب   .  محمولحاسوب  

  حاسوباً ١٠٣،٨٦٦ة   الشخصي الحواسيبأن تسجل مبيعات      من المتوقع     .حاسوبا ٤٩،٦٠٠ي  ، أ ٢٠٠٢عام  
 . مليون دوالر أمريكي١٠١,٨٢ قيمتها بـ قدروتُ، ٢٠٠٣في عام 

 
  كما   .لكترونيةاإلحكومة  الوع  تحرك نحو تنفيذ مشر   يالبلد  ألن  الشخصية  على الحواسيب   الطلب  يزداد   

 بعد حرب الخليج الثانية،     ت في البلد  تحتية لالتصاال اللبنية  سبب تحديث وتطوير ا    ب أيضاًيزداد  الطلب  أن  

 )٢٠٠٣(الكلفة الشهرية لالتصال باإلنترنت في الكويت 

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠ ١٤٠ ١٦٠ ١٨٠

Dial Up

DSL

ISDN

نمط 
االتصال

 دوالر أمريكي

16

7

5
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 إن انتشار   . في البلد  قسام الحكومية والفروع  باإلضافة إلى أتمتة األ   حرب الخليج الثالثة،     جداً بعد    وحديثاً
 ةالشخصيالحواسيب   شراء    على أيضاً يشّجع   لبلدفي ا الشباب  كبير من   العدد ال استخدام اإلنترنت بين     

 . المنزليخداملالست
 

 الشخصيحاسوب ؤشرات استخدام ال  م-١٢جدول ال
 

٢٠٠٢ * ٢٠٠٥  
 عدد الحواسيب ٣٠٠،٠٠٠ ٤٥٦،٠٠٠
 )بالمائة(معدل انتشار الحواسيب  ١٢,٤١ ١٨,٨

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٢ الفترة بين عامي  علىةالمائ في ١٥) CAGR(مركب ال يسطالونمو المعدل * 

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بناء اإلمكانات في -رابعا

 
من خطة  جزء  هو    المناهج التعليمية واستكشاف الوسائط الجديدة في التعليم كالتعلم عن بعد          تحديثإن   
 لهذا المشروع غير    الدقيقةالتفاصيل    وعلى الرغم من أن       .ي النظام التعليم  ثيحدعاماً لت  ٢٥تها  مدكويتية  

 اًدورفيه الحواسيب   تلعب  الحادي والعشرين   قرن  نحو ال  اًيخلق توجه لهذا المشروع أن    توقع  مالفمن  ،  يةهتنم
 . في نشر المعرفة جداًاًأساسي

 
 الوعي والتعليم  -ألف

 
المدرسين في الكويت على    ر بموجبه حصول    عتب ي اً قرار ٢٠٠٢أصدر وزير التعليم الكويتي في أيار        

  بموجب هذا القرار لن      .العمل والترقية للتقدم إلى    اًأساسيشرطاً  ) ICDL(العالمية لقيادة الحاسوب    رخصة  ال
 بمتابعة مهنة   ٢٠٠٧/٢٠٠٨ُيسمح ألي مدرس ال يحصل على هذه الرخصة قبل بداية العام الدراسي                

 .التدريس
 

. العمل التعليمي في الكويت    فيما يخص إطار  ) TEAM( مشروع اليونسكو    تشمل الخطط أيضاً متابعة    
 اًتطوير الموارد البشرية، وأخير   والتدريب و تحتية للشبكة،   البنية  العمل دراسات استراتيجية، وال    يتضمن إطار 

مدى تعلم  والالعالي،  التعليم  و،  ١٢ إلى   ٧بما في ذلك الصفوف من      في المستويات المختلفة للتعليم،     التطبيقات  
 .التكنولوجياتركيز على العلم ومع ال، الحياة

 
 في المدارس  الحواسيب -باء

 
التعليم ما   مرحلة   بطال ألخرى، وكذلك قدرة     كأداة تعليمية من مدرسة   الحاسوب  تختلف درجة استخدام     
وفي   . واألغراض اإلبداعية األخرى    والبرمجة لبحثالحواسيب في أغراض ا   م  استخدالجامعي على ا  قبل  
 شخصي واحد لكل    حاسوبنسبة  التي تهدف إلى الوصول إلى      كانت حكومة الكويت تدعم المشاريع      حين  

قد انتشرت على نطاق    الشخصية  فإننا نجد أن الحواسيب     ،  أو الخاصة حكومية  المدارس  ال في   بثمانية طال 
 .ةالبريطاني وأ ةكياألمريتلك التي تتبع المناهج التدريسية خاصة و الخاص، التعليمفي مؤسسات واسع 

 
منهاجاً تدريسياً يتضمن ضرورة الحصول على       ، على سبيل المثال   ،لكويتفي ا المدرسة األمريكية   تتبع   
لدى   . الحاسوب علمهي  ، وأحد هذه الوحدات     من المدرسة العليا  لتخرج  ل -ساعة معيارية  أو   - وحدة   ٢٥
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، التي تملك حاسوباً واحداً لكل طالب     ،   في الكويت  الوطنيةليزية  كمدرسة اإلن الموجود في ال  مركز عمر الجديد    
 . األخرىاهتماماتهممتابعة المشروع وللقيام بث والبحبإجراء تسمح للطلبة متكاملة ة يبيئة شبك

 
لتحديث والتطوير  تدعم جهود ا  منظمة خاصة    ك )KFAS(ممت المؤسسة الكويتية لتطوير العلوم       ُص 

دور  من   بالحواسيب بدءاً لتزويد المدارس والكليات    هود المبذولة   الج أيضاًوقد ساندت   البلد،  في  العلمي  
 في   دوالر أمريكي  ٢٣٣،٠٠٠ت وزارة االتصاالت مساعدة مالية قيمتها       منح  .الكويتاألطفال في   حضانة  

 مدرسة  ١٧٠تزويد   ل  دوالر أمريكي   مليون ١٦مساعدة مالية أخرى بقيمة      و ديث الحواسيب  لتح ٢٠٠١عام  
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣ العام الدراسيفي مشروع ينتهي تنفيذ هذا السو الشخصية، بالحواسيبت إعدادية في الكوي

 
 ٢٠٠٢أكتوبر من عام    /تشرين األول  في   عن بعد تعليم  الفوائد  بمدرسين  ال يف لتعر أوليةمبادرة  اُتخذت   
 األمريكية، باالشتراك مع جامعة   وزارة الخارجية   ووزارة االتصاالت   بين  عرض درس آني    خالل  من  

 اً معلم ٤٠ ، الذي حضره  األول  كان هذا الدرس اآلني        .ليزي األمريكي كمعهد اإلن الو Oregonوريغون  أ
لدراسة ارحلة  على م ، مع التركيز    لتعليم اللغة اإلنكليزية  المتاحة على اإلنترنت    الموارد  مقدمة حول   ،  اًكويتي

 .الثانوية
 

  مرتاحين بالتعامل   ويصبحوا حواسيب، عن ال  علموا أكثر تالمدرسون أن ي  استطاع   الدرس،خالل  من   
 من الموضوعات التعليمية    مجال واسع  النشيطة على    اآلنية ويشاركوا في المناقشات     ية، في بيئة تدريس   امعه

على شبكة اإلنترنت ذات    المتوفرة   المواد التعليمية    حولب المعرفة   اكتسالدرس في ا  ساعدهم    كما    .كل أسبوع 
توظيف المواد المتوفرة على    ، و تهمثقافوليزية  كاللغة اإلن طلبتهم ومستواهم في     لعمرالئمة  عالية الم الجودة  ال

 . الموجودةنصوص والمواردال جانب ة لالستخدام في الصفوف إلىتربويعملية وطرق بموقع اإلنترنت 
 

 التدريب المهني  -جيم
 

الدعم األكاديمي  قسام  في كلٌّ من أ   التدريب المهني في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        يتم تقديم    
م ومعهد  يتعللل ةخاصة مثل مركز اآلفاق الجديد    المؤسسات ال مركز الخوارزمي، و  مثل  لجامعة الكويت،   التابعة  

 ،الحكومةوالجامعة،  طالب  إلى  كنولوجية الفعالة   مساعدة الت الالخوارزمي    يقدم مركز      .مركز المعلومات 
الموجهة إلى   ةمناهج األساسي بين ال تتراوح  ناهج تدريسية   ، من خالل م   خاصالقطاع  باإلضافة إلى مؤسسات ال   

 .محترفينمستخدمين الموّجه إلى اللاب يتدرالاالستشارات الرفيعة المستوى ووألطفال ا
 

عتمدة من شركات مثل     م  شهادات (New Horizons)جديدة  الفاق  مركز اآل مثل  مراكز التدريب    تمنح 
Microsoft و Oracle و Cisco و Sun و AutoDesk  ،     التقنية والموجهة باتجاه   مناهج  وتقدم كذلك طيفاً واسعاً من ال
خدمات مركز ال  مثل   يةفاحتراال يةخليجالتدريب  ال أن تستفيد من مراكز       لكويت أيضاً ا   تستطيع  .المستخدم

 بمركز  لطلبة الذين يلتحقون    يمكن ل   . دبي من انطالقاًبعد  عن  تدريب  ذي يمتلك إمكانيات    ، ال يةفاحتراال
ي ويستخدموا معداتها، مما يجعل التعلم       في دب  يتصلوا بالمخابر الموجودة  الكويت أن   ية من   فاحتراالدمات  خال

 .أكثر فاعليةً
 

في تعليمية قصيرة   مناهج  ) KISR(لمعهد الكويتي للبحوث العلمية      المستمر التابع ل   برنامج التعليم يقدم   
المناهج هذه  تتضمن    . دوالر أمريكي  ٣٢٠ إلى   ١٦٦تتراوح بين   بسيطة  مجال تكنولوجيا المعلومات بتكلفة     

 Visualلغة  و،  Microsoft Officeونات  مكو،  Accessو،  Oracle RDBMS إلى   دخالًوم،  AutoCADإلى  مدخالً  
Basicنظام التشغيل ، وWindows 2000 ولغة Java. 
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 وأكاديمية  ،تدريب ال  في مجال  Ciscoمعتمدة من قبل شركة     أكاديمية إقليمية   هي أيضاً   جامعة الكويت    
 من شركة   برامج أكاديمية كما أنها تقدم    كترونية،  لاإلتجارة   للتدريب في مجاالت ال    IBMمعتمدة من شركة    

Microsoftومن شركة Oracle . 
 

 لتعليم الجامعي  ا-دال
 

  يقدم   .يب والتدر ي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيق      ي هما لاعللتعليم ال  انالكويت مؤسست لدى   
في جامعة الكويت برامج للدراسات العليا في الرياضيات البحتة،           الحاسوب  قسم علم الرياضيات وعلم      

 همثابحأفي القسم تغطي اهتمامات     تدريسياً   اً عضو ٥٠هناك حوالي     .الحاسوبالرياضيات التطبيقية وعلم    و
محطات عمل  مجهز بعدة   خاص   حساب   زالقسم مرك   يدير    .الحاسوبفي علم الرياضيات وعلم     اً  واسعمجاالً  

مركزية من نوع   ب  ياسوحالذي يستخدم   جامعة الكويت    الحساب في     مركز  بذلك مالًمك،  SGI و Sunمن نوع   
IBM وحواسيب متوسطة )IBM9000و VAX9000.( 

 
اختبارها ضمن بيئات   وها  ريطووت صميم التطبيقات لتي الحساب المذكورين آنفاً     يستخدم الطلبة مركز   
 أدوات تطوير مثل    ونستخدم، وي UNIX و Linux و Microsoft Windowsتشمل أنظمة التشغيل    تنوعة  معمل  
ANSI، ولغات C++و Pascalو Visual C++رهاي وغ. 

 
دكتوراه ال درجة   هممعظميحمل  ،  اً أستاذ ٢٧أكثر من   جامعة الكويت   الحاسوب في    قسم هندسة    يعمل في  

والحسابات التطورية  الذكاء الصنعي،   وتصاالت،  االوواسيب  الحشبكات  البحثية نحو    هم اهتمامات تتجهو
فيديو عند الطلب،   وال،  تهااعد البيانات وإدار  وتصميم ق ورقمية،  ال ةنظم واكتشاف أخطاء األ   ،والخوارزميات

 . إلخ،يالشبكوالحساب ، ةوزعالمعالجة التفرعية والمو
 

 اً من  سنوي نخرجي، من مجمل المت   ةالمائ أو خمسة في      خريج، ١٠٠حوالي  تبين مصادر متنوعة أن      
  . المعلومات واالتصاالت يحملون شهادة تتعلق بتكنولوجيا١٩٩٧ منذ عام جامعة الكويت
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   الجامعة العربية المفتوحة-١اإلطار 

 تحت رعاية برنامج الخليج العربي لدعم        ٢٠٠٠عام  تأسست    التي )AOU(الكويت الجامعة العربية المفتوحة     تحتضن  
 ).UKOU(المملكة المتحدة  في وباالشتراك مع الجامعة المفتوحة) AGFUND (ألمم المتحدة اإلنمائيةمنظمات ا

 
) مضيفون( فروع   اولديه،   خاص ذات وضع جامعي  التعليم  للالجامعة العربية المفتوحة كمؤسسة عربية خاصة       تعمل   

مقومات مؤسسات التعليم   عة العربية المفتوحة كل     للجام .مصر والمملكة العربية السعودية   والبحرين،  واألردن،  وفي لبنان،   
 ،التعليمو،  حاسوبالوإدارة األعمال،   :  المتنوعة اتالتخصصوهيئة التدريس في    دارية  اإلهيئة  من حيث ال  ،  العالي الفعلية 

 هناك أيضاً  ."العالم القديم "من جامعات   ألي جامعة   مألوفة  الشروط ال وشروط القبول    ةجامعيالمناهج  التتبع كل     .اتواللغ
 .فروع الجامعة العربية المفتوحةفرع من كل أو موجه لمدير 

 
جري الجامعة ت "الرغم من أن    دوالر أمريكي ب   ١،٥٠٠ إلى   ١،٢٠٠بين   ىالسنة األول سجيل لمواد   رسوم الت تتراوح   
 طالب إلى المن  د ممكن   أكبر عد انضمام  لة تسمح ب  وعقللوصول إلى صيغ م   نفقات الدراسة   الوييماً متأنياً للرسوم     تق حالياً

 ".الجامعة العربية المفتوحة
 

تُجهَّز هذا،   وللقيام ب  .تفاعليةبيئة  المباشر عبر    على عملية التدريس      شكل كبير عتمد برامج التعلم المفتوح ب     ت 
مساعدة الخرى  األشكال  األ، باإلضافة إلى     المساندة مالحظاتالوالدراسية  كتب  يشمل ال  منظم أسلوب   فقمحاضرات و ال

 . اإلنترنتمواقعاألشرطة السمعية الممغنطة، وفيديو، وال على إيصال المعلومات، كأشرطة
 

فروع يسهل ذلك على ال   سمشتركة، و م في البالد ال   يتعلال من مراكز    اً عدد لجامعة العربية المفتوحة أيضاً   اعتمدت ا  
لجامعة العربية المفتوحة،   في ا طلبة  الص تقييم   خصو  وب  . حقيقي بيئة تعلم مفتوح  توفير  لجامعة العربية المفتوحة    لاإلقليمية  

 من النتيجة النهائية التي تتضمن درجة        ةالمائ في   ٥٠بنسبة   االختبارات و يةمتحانات الفصل االالواجبات و يتم تثقيل   
تَُعد   . بالمنهاج علقتتمشاريع  حول  إعداد تقارير   كاألنشطة  من   مختلفة   اً تشمل الواجبات أنواع     يمكن أن   .االمتحان النهائي 

 المؤهلينهيئة التدريسية   لجامعة من قبل أعضاء ال    الرئيسي ل مقر  مراقبة ال تحت    الحقاًصحَّح  وت االمتحانات النهائية أسئلة  
 .ضمن شروط صارمة من السرية والنزاهة

 
 

 والتطوير  البحث -هاء
 

 ، أن ١٩٩٦في عام   ) يونسكوال ( للتربية والعلوم والثقافة   ألمم المتحدة امنظمة  التي أجرتها   الدراسة  تبين   
 الناتج  من ) في المائة  ٠,٢٤ (ةالمائ في   اًربع في الكويت ال يتجاوز       على البحث والتطوير  نسبة ما ُينفق    

الناتج اإلجمالي المحلي   من   دوالر أمريكي  مليون   ٦٧هذا مادياً إلى    ترجم  ُي  و  .ياإلجمالي المحلي الكويت  
من هذا  ) ة في المائ  ٩٧,٢ (ةالمائسبعة وتسعون في    .  ر أمريكي  دوال  بليون ٢٧الذي بلغ    ١٩٩٦ي لعام   الكويت

ية متبقبالنسبة ال لقطاع الخاص   ينما ساهم ا   ب ،الكويتفي  ة  يلحكوماموال  األجاء من   في البحث والتطوير    إلنفاق  ا
 . من ذلكإحصاءات حديثة أكثر ال تتوفر . ) في المائة٢,٨(
 

الناتج اإلجمالي  من   ١٩٩٦البحث والتطوير في عام      نسبة اإلنفاق على    جدير بالمالحظة أن    ال من 
إذا لم نشأ مقارنتها    ،   بالمائة ١,٨تُعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي لإلنفاق المقدر بـ            المحلي  

ـ   لدول الصناعية مع نسبة اإلنفاق المرتفعة لدى ا      مثلها مثل  ،    تُصنف الكويت   .في المائة  ٢,٤ التي تُقدر ب
 . في المائة٠,٩٠واً الذي ُيقدر بـ نمالدول األقل  مستوى تحت، ية العربا من الدولمعظم جيرانه
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الممول لبحث  على ا   دوالر أمريكي  ٧٣٥،٠٠٠مبلغ  أن الكويت قد أنفقت      الوطنية  تبين المصادر    
ر  دوال٤٩،٠٠٠ تقريباً، وذلك يساوي  ١٩٩٧ و ١٩٨٢خالل الفترة بين عامي     نفط والبيئة   ال اً في مجالي  حكومي

 .أمريكي في السنة
 

 الناتج اإلجمالي   منكنسبة مئوية   الحالي على البحث والتطوير     نفاق  نا معدل اإل  ستعمل أننا ا  فترضلن 
الدولة إنفاق  سنجد أن   لكويت،  لحساب ذلك بالنسبة ل    – ةالمائ في   ٠,٥ التي هي    -المحلي في البالد العربية     

برنامج تقرير  (على األقل   دوالر أمريكي    مليون   ١٦٢ سيبلغ   ٢٠٠٢الكلي على البحث والتطوير في عام        
أن الكويت  ترى  بحث مدار   مجموعة  لكن  ).  ٢٠٠٢لعام  تطوير اإلنسان العربي    األمم المتحدة اإلنمائي حول     

 . بكثيرتنفق أقل من ذلك
 

 إن  -المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   مشاريع  ال على   تحديد المبالغ المصروفة  ال يمكن    
 الشيء األكيد هو    .في الكويت اليوم  ة  معروفو ةحكومال  تمولها )٧(للتكنولوجياضنات  ا ح طالما ال توجد   -تدوج

في البحث والتطوير    ينفاق الكويت اإلاألسد من   ما زالت تحظى بحصة      هاستكشاف النفط وإنتاج  أن تقانات   
 .حتى اآلن

 
، جداًالبحث والتطوير مهمالن    أن  في  فقط  ن  ال تكم البالد العربية الغنية األخرى،     والكويت،  القضية في    
 .ضعيف المنطقة والعالم العربي  رائهم في   مع نظ ئها  وعلمافيها    البحث والتطوير  برامجالتواصل بين   لكن  
، وقد اشترت ذلك بسرعة على      في العالم العربي  تكنولوجياً  بالد الغنية   البين  تُعتبر من   أن الكويت   اعتقاد  هناك  
كما الواقع المؤلم،   ).  CEDOs( الهندسي   تطويرالوات  ستشارلالمنظمات دولية   من   "سوداءصناديق  "هيئة  
منشآت هذه ال هو أن   ،  ٢٠٠٢لعام  تطوير اإلنسان العربي    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول      تقرير   يذكر

 ما لم ور،  للبحث والتطوي منظمات  بو  أ  الهندسي تطويرالوات  ستشارلال ة أو محلي  ةمنظمات إقليمي بغير متصلة   
 .التطور التكنولوجي والعلمي للعالم العربيفي أن تساهم منشآت مثل هذه الل، ال يمكن التواصل امثل هذينشأ 

 
في خطته  ،  رئيسيالكويتي  العلمي  البحث  ، وهو مركز ال   )KISR (المعهد الكويتي للبحوث العلمية   يصرح   

بالرغم من  ،  لية استغالل تكنولوجيا المعلومات   انيته زيادة فع  عن  ) ٢٠٠٥ إلى   ٢٠٠٠( الخمسية  ستراتيجية  اال
قتصاد االو،  الماءو غذاءالومصادر  البيئة،  وحماية  ،  حول األبحاث المتعلقة بالنفط   أن تركيزه الرئيسي يبقى     

 .لوجيالتكنو
 

 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامسا
 

 المعلومات واالتصاالتيا في تكنولوجق اسواألوشركات ات الكامنة للقدر  ال-ألف 
 

معظم ولهذا نجد أن     ،العربيةدول  معظم ال ، شأنه في ذلك شأن       للتكنولوجيارئيسي  مستورد  الكويت   
في ما هي   ) KCCI (يةصناعة الكويت الغرفة التجارة و  في   "شركات حاسوب " المصنفة ضمن فئة  الشركات  

لتكنولوجيا  ةمحليالسوق  ال تدر قُ .اتخدمومراكز  الحاسوبية  المعدات  وقطع  البيع  ل محالت   حقيقة إال ال
  ومن   .بحث مدار مجموعة   لتقديرات   وفقاً،  ٢٠٠٢ في عام    دوالر أمريكي  مليون   ٤١٠المعلومات بقيمة   

 يسطونمو   معدلب  وذلك ،٢٠٠٥في عام   دوالر أمريكي    مليون   ٥٤٤رتفع إلى   أن ت  السوق   ههذلتوقع  الم

                                                      
حاضنات األعمال أو التكنولوجيا هي أداة للتطوير االقتصادي الهدف منها تسريع نمو ونجاح الشركات الجديدة من خالل تقديم                  ) ٧( 

ة على  الهدف األساسي لحاضنة األعمال إنتاج شركات ناجحة تترك الحاضنة بعد أن تصبح قادر             . سلسلة من الموارد الداعمة والخدمات    
الشركات التي تخرج من الحاضنة تخلق فرص العمل وتنشط المناطق التي تنشأ فيها وتسّوق التقانات الجديدة الهامة                  . االعتماد على نفسها  

 .وتقوي االقتصاد المحلي والوطني
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الكبير بالرغم من الحجم    و.  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ة بين عامي    خالل  الفتر   ةالمائ في   ١٥يبلغ  ) CAGR(مركب  
 .تكنولوجيا المعلوماتأساسية في حتى اآلن صناعة محلية م تظهر لف السوق، هلهذوالنمو المتزايد 

 
والملحقات، واألجهزة اإلضافية    الحاسوب،   ةنظمتشمل أ التي   - يةالحاسوبالتجهيزات  سوق  قُدِّر حجم    
 في دوالر   مليون    ١٦٠ بحوالي – ةالتخزين الخارجي وحدات  وئية و الماسحات الض  و طابعاتالمثل  
خالل  في المائة    ١٠بحوالي  ر  قدَُّي مركب   يسطونمو   معدلتشهد هذه السوق    ، ومن المتوقع أن     ٢٠٠٢عام  

 .٢٠٠٥ و٢٠٠٢الفترة بين عامي 
 

  اإلجمالي المحلي   مقارنة نسبة إنفاق الكويت على تكنولوجيا المعلومات من الناتج-١٣ الرسم البياني
 ٢٠٠٢مع الوسطي العالمي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).العالميفيما يخص الوسطي (أبردين  ومجموعة بحث مدار،: المصدر 
 

 )لوماتموزع وفق قطاعات تكنولوجيا المع(  إنفاق الكويت على تكنولوجيا المعلومات -١٤ الرسم البياني
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 

. ١٫٣٠%

.٣٫٨٨%

٠٫٠٠%

٠٫٥٠%

١٫٠٠%

١٫٥٠%

٢٫٠٠%

٢٫٥٠%

٣٫٠٠%

٣٫٥٠%

٤٫٠٠%

٤٫٥٠%

النسبة المئوية من الناتج اإلجمالي المحلي التي 
 لكويت على تكنولوجيا المعلوماتتنفقها ا

 الوسطي العالمي

مليون دوالر

 ٢٠٠٢اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات في عام 

البرمجية المنتجات
٢٢%

الحاسوبيةالتجهيزات
٣٩% 

المعلومات خدمات تكنولوجيا
٢٤% 

 شبكات البيانات
١٥%
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خدمات وتكنولوجيا المعلومات،   ات في   ستشارالتي تتضمن اال   –خدمات تكنولوجيا المعلومات     قَدرتُ 
خدمات التجهيزات، و خدمات  والنظم،  ومكاملة  تصميم  وتكنولوجيا المعلومات،    في   التدريب والتعليم والتنفيذ،  
  . دوالر  مليون ١٠٠بحوالي   – ة وخدمات البرمج  ،المعطياتتبادل  خدمات  وتكنولوجيا المعلومات،     في الدعم
 في المائة   ١١بحوالي  ر  قدَُّي مركب   يسطونمو   بحث مدار، معدل  وفقاً لتقديرات مجموعة    هذا القطاع،   شهد  سي

 .٢٠٠٥في عام دوالر  مليون ١٣٦ ليصل إلى ٢٠٠٥ و٢٠٠٢خالل الفترة بين عامي 
 

تشكّل ثالث أكبر جزء     الجاهزة،   يةمجرحلول الب ال و يةمجرالبالحزم  التي تتضمن   رمجية،  منتجات الب ال 
إلى تصل  متوقع أن     من ال   . دوالر  مليون ٩٠إجمالية قدرها   ، بقيمة   ةكويتيمن سوق تكنولوجيا المعلومات ال    

  ٢٠٠٢خالل الفترة بين عامي      في المائة    بحوالي ثمانية ر  قدَُّي مركب   يسطونمو   معدلب،  دوالر مليون   ١١٣
 .٢٠٠٥و
 

هو في الكويت، و  تكنولوجيا المعلومات    في المائة من سوق      ١٥ حوالي   شبكات البيانات يشغل قطاع    
 الشبكات الواسعة،   شبكات البيانات تجهيزات  تتضمن    . دوالر  مليون ٦٠بحوالي  ر  قدَّوُي أصغر قطاع،    بذلك
 معدليشهد هذا القطاع    من المتوقع أن      . والتجهيزات المتعلقة بها   والُمجّمعات، والمودمات، شبكات محلية،   وال

  ٨٢ ليصل إلى    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢خالل الفترة بين عامي      في المائة    ١١بحوالي  ر  قدَُّي مركب   يسطونمو  
 .دوالرمليون 

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٢تقييم فرص تكنولوجيا المعلومات خالل الفترة   -١٣جدول ال

 
 مركبال يسطالونمو  المعدل

 ) المائةفي(
)٢٠٠٥-٢٠٠٢( 

٢٠٠٥ 
 )مليون دوالر(

٢٠٠٢ 
 )مليون دوالر(

 

 المنتجات البرمجية ٩٠ ١١٣ ٨
 التجهيزات الحاسوبية ١٦٠ ٢١٣ ١٠
 خدمات تكنولوجيا المعلومات ١٠٠ ١٣٦ ١١
 شبكات البيانات ٦٠ ٨٢ ١١
 المجموع ٤١٠ ٥٤٤ ٩,٩

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 
 

 وجيا المعلومات واالتصاالتاالستثمار في تكنول  -باء
 

 في اإلمارات   اً لها إقليمياً  أنشأت معظم شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متعددة الجنسيات مقر         
ت االتصاالخدم أحدث تقانات     منطقة حرة تست   تمثلالعربية المتحدة، خصوصاً في مدينة دبي لإلنترنت التي         

العربي، والذي ينافس مدينة    العالم  ا التجمع األكثر طموحاً في        انطالقاً من هذ    .وتوفر سرعات نقل عالية   
، فإن الشركات الموجودة في مدينة دبي لإلنترنت ترسل أحياناً بعض            م والتكنولوجيا وعبد العزيز للعل  الملك  

 . في الكويتالموظفين إلى مكاتبها الفرعية
 

على ) Oracle و HP و Cisco و IBMمثل  (الكبيرة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    اعتادت شركات    
 يقوم هؤالء الممثلون بكل أعمال      .مع الزبون العالقة  يهتمون ب الذين   الكويتالتعامل مع ممثليها المحليين في      

ما قبل البيع، تصميم المشروع، التطوير، التركيب، التدريب، خدمات الدعم الفني ما             : التسويق والدعم الفني  
لكبيرة عادة أن تُرسل هذه الشركات مستشارين من مكاتبها األوروبية أو             تتطلب المشاريع ا  .  بعد البيع 

 .اإلقليمية ليعملوا مع الزبون أو الشريك المحلي ولينقلوا الخبرة إليه
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 الشركات الكويتية الرائدة في النظم المتكاملة   -١٤جدول ال
 

 الشركاء الخدمات/المنتجات/النشاطات

رأس (الحجم 
أو حجم /المال و
 الشركة )الاألعم

، ةنظمتحتية لألى البنال (اتإدارة العالق
مع عالقة الالتجارة التعاونية، إدارة 

، ) المؤسسةات تطبيقةكاملم، الزبائن
-شركةنوع لكترونية من اإلتجارة ال

-إلى-شركةنوع من وشركة، -إلى
 . ة التطبيقاتفاستضا، زبون

Art Technology Group (ATG), 
Communication Intelligence Group, 

ClearCommerce, Mercantec, Optika,  
PureEdge, BEA Systems, Oracle, 
Microsoft, Legato, Cisco, Javna, 

Novell, OpenText 

الفارس  
 تكنولوجيال
 معلوماتال

www.al-
faris.com 

النظم، خدمات ومكاملة تطور 
، في الموارد البشريةاستشارات 

 الشروط دفاترجهيز تدراسات الجدوى، 
 .المستهلكاتاالستشارات، وتقديم 

Oracle, Sybase, Microsoft, HP, 
3M/Imation, Epson, HP, IBM, 

Verbatim, Panasonic, Curtis 

حجم األعمال 
 ٣٠: السنوي

 مليون دوالر

معلومات النظم 
 ةالعربياإلدارية 

www.aims-
kw.com 

حكومة ال(لكترونية اإلالخدمات 
فة اإللكترونية، ريلكترونية، الصاإل

التجارة اإللكترونية، المؤسسة 
اإللكترونية، البث اإللكتروني، النشر 

خدمات الهاتفية اإللكتروني، ال
تصميم (، خدمات الوب )اإللكترونية

استضافة ، هاوتسويقالمواقع وإنشائها 
نظم متعددة ال، )النطاقاتوإدارة المواقع 
 منية،األوالحلول ، األنظمة الوسائط
التدريب ي، الشبكالربط حلول وخدمات 

 .االستشاراتو

Microsoft, BEA, RapidSite, Soffront   فهد الغنيم شركة
شركاه للتجارة و

 العامة
www.fapco.net 

، الموارد البشرية (اتيةحلول المؤسسال
خدمة (، االتصاالت )الرواتب، إلخ

كز ا، مرالمحاسبة والزبون
ك ، البنو)طةينظم الوسال، االستعالمات
لتكنولوجيا تحتية البنية الوالتمويل، 

 . التعليم اإللكترونيالمعلومات، 

London Bridge, 724 Solutions, 
Banqit, Verifone, Getronics, 

BroadVision, Telesoft, DiaVox, 
Cisco, Philips, SCT, Thales e-

Security, Internet Security Systems, 
BEA, Oracle, Sybase, Compaq, Sun, 

HP, NTI, NCR 

 ٢٨: رأس المال
 مليون دوالر

متكاملة النظم ال
  *الدولية

www.itsq8.com 

، شبكاتالتجارة اإللكترونية، ال
  AS/400 المركزية مثل بياسوالح
، الحواسيب الشخصية، RS/6000و
،  في تكنولوجيا المعلوماتستشاراتاال

ع، التعليم والتدريب، يراإدارة المش
خارجية، إدارة النظم ات التعاقد مع خبر

 .)تالتطبيقانظم ومكاملة ال(

IBM  يعمل لدى الشركة
 مختصاً في ٥٠

تكنولوجيا 
 المعلومات

نظم  لرافيالخ
 المعلومات

ibm4gbm.www
com.  

، يالتجاراالستطالع ، التطبيقات المالية
مبدالت أجهزة الصرافة ، تزودنظم ال

، POS وطرفيات نقاط البيع ATMآللية ا
الدفع اإللكتروني، نظم إدارة بوابات 
البوابات ، ات المصرفيةالبطاق

 اتالمؤسساإللكترونية المتخصصة ب
لمدارس، الحكومة اإللكترونية، مثل ا

 خدمة الزبوننظم الرعاية الصحية، 
 .كشف التالعب، نظم المحاسبةو

Oracle, Network Associates, Compaq, 
Hitachi, 3Com, Viztel, Ultimus, 

Kudos Development Group, 
Kingston, CrimsonLogic, Microsoft, 

Electronic Data Systems (EDS) 

: رأس المال
 مليون ١٨,٧٥
 دوالر 

ية لكويتاشركة ال
 *للحاسبات

www.hasibat.c
om 
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 )تابع (١٤جدول ال
 

 الشركاء الخدمات/المنتجات/النشاطات
 رأس المال (الحجم 

 الشركة )أو حجم األعمال/و
،  في تكنولوجيا المعلوماتستشاراتاال

 المتكاملة، يةمجرحلول البالتنفيذ 
التطبيقات البرمجية الخاصة التدريب، 
، الشبكات والتجهيزات، حلول بالزبون

 .تعبر اإلنترنالتزود ، بواباتال

Oracle, BMC Software   اإلدارية معلومات النظم
 يةتالكوي

www.mis-kuwait.com 

قانات الضرورية التفي البحث والتطوير 
م اللغة العربية في استخدلالرتقاء في ا

تعرف ة، مثل الاإلعالم الجديدوسائل 
 ،الترجمة اآلليةوصوت، اآللي على ال

 . وحلول النشر اإللكتروني

 للبرمجياتصخر شركة   

 .نترنتالشركات على اإل مواقع: المصدر
 .الكويت بورصةمسجلة في  شركات *

 
 ٢٠٠٢أكبر الصفقات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الكويت عام   -١٥جدول ال

 
 الزبون الشريك المنتَج/الخدمة )دوالر(القيمة 

 شركة االتصاالت الخلوية غير معروف  GPRSنوعبنية تحتية لشبكة من  ٤,٦٠٠,٠٠٠
ت حديثة ذات جودة استبدال مرسالت قديمة بمرسال ٦٥٨,٠٠٠

 عالية
 شركة االتصاالت الخلوية غير معروف

 الوطنية لالتصاالت  توسيع شبكة الهاتف ٥٠,٥٠٠,٠٠٠
 شركة االتصاالت الخلوية غير معروف تحديث البنية التحتية لخدمة الرسائل القصيرة 

وزارة األشغال العامة  غير معروف نظام إدارة المخططات والخرائط ١,٣٦٠,٠٠٠
 كويتيةال

الفارس لتكنولوجيا  بنية تحتية لألعمال اإللكترونية ١,٥٠٠,٠٠٠
 المعلومات

 المزيني للتبادالت التجارية

 بنك برقان غير معروف برمجيات إدارة آالت الصراف اآللي 
 بنك برقان غير معروف بنية تحتية للشبكات 

 يالمصرف الوطني الكويت  مخدم إدارة المحتوى ومخدم للتجارة 
إدارة العمليات الحاسوبية  لبيت المال الكويتي  ٢,٨٠٠,٠٠٠

والشبكة، وخدمات الحفظ االحتياطي لمعالجة 
 األعطال

متكاملة النظم ال
 الدولية

 بيت المال الكويتي

الفارس لتكنولوجيا  مشروع الدليل اإللكتروني
 المعلومات

الشركة الوطنية الكويتية 
 للنفط

شركة الصناعات  غير معروف Oracle اإللكترونية من مجموعة برمجيات األعمال
 البتروكيميائية

معلومات النظم  بوابة جامعة الكويت
 يةالكويتاإلدارية 

 جامعة الكويت

الفارس لتكنولوجيا  بنية تحتية للتطبيقات التي تعمل على اإلنترنت
 المعلومات

 جامعة الكويت

ية لكويتاشركة ال تركيب بنية تحتية للربط الشبكي 
 للحاسبات

 الشركة المتحدة للعقارات

 .٢٠٠٣فبراير /شباطبحث مدار، مجلة : المصدر 
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 ة الحكوميتالتسهيال  -جيم
 

دخول التي تحول دون    حواجز  اللتخفيض  الضرائب  الملكية و  و االستثماريجري باستمرار تبسيط قوانين      
 .لمستثمرين األجانبا

 
يسمح بوجود  ستثمار األجنبي   اً جديداً لال  قانون ٢٠٠١مارس  / آذار ١١أصدر مجلس األمة الكويتي في       

 -ضمن معايير يجري إعدادها    -شركات مشتركة تغلب عليها الملكية األجنبية، كما سيسمح هذا القانون           
من التي تغلب عليها الملكية األجنبية      يعفي القانون الشركات     .الصناعاتبعض  في  الكاملة  جنبية  األملكية  بال

دخول شجع  يولمدة عشر سنوات،    من الضرائب   لمستثمرين األجانب الجدد    ويعفي ا كيل محلي،   وشروط وجود   
ائب، إضافة إلى طيف    من الضر اة   المعدات المعف  توريدوسمح بتخصيص األراضي،    ويين،  العمال المغترب 

التي توظفها   الكويتيةاليد العاملة   بنسبة  تتعلق  هذه الحوافز   من  الكاملة  ستفادة  لكن اال   .الحوافزواسع من   
 .الشركات الجديدة

 
عليها البورصة الكويتية   الشركات المسجلة في    دخل، لكن   الالشركات الكويتية لضريبة    ال تخضع    

عمل يفرض قانون ال    .إلى المؤسسة الكويتية لتطوير العلوم    لها الوطني    من دخ  ةالمائفي   ٢,٥نسبة  لمساهمة ب ا
في القطاع الخاص نفس    العاملين  يمنح الكويتيين    ل برنامج يتمول ةالمائفي   ٢,٥إضافية نسبتها   ضريبة  الوطني  

ال تفرض حكومة الكويت أي       .الحكومةالذي يتقاضاه العاملون لدى     العائلي  التعويض  االجتماعية و ميزات  ال
 .شخصيالدخل على الضريبة 

 
وغير متطور،  غامض في معظم الحاالت،     "ي  الكويتائب  ضرالقانون  أن  التجارية األمريكية   قسم   يرى 

إلى ضرائب على األرباح    العمليات التجارية األجنبية في الكويت      فمثالً، تخضع   ".  ويحتمل تأويالت كثيرة  
الخاضعة من األرباح    في المائة    ٥٥ دوالر، وتتدرج نسبة الضرائب لتصل إلى نسبة           ١٧،٤٨٠تتجاوز  
اإلتقان في  مستوى  ترى أن   بوجٍه عام   لكن الشركات األمريكية    .   دوالر ١،٢٣٧،٥٠٠ والتي تتجاوز    للضريبة

 . مقبولالكويتائب ضرالقسم عمل 
  
االستثمار األجنبي  المتعلقة ب وزارة التجارة والصناعة كل االقتراحات       الترخيص في   هيئة  تدرس   

ذات التكنولوجيا العالية بدالً من     الصناعات الحديثة   الماضي  هذه الهيئة في      شجعت    .المباشر في الكويت  
لجنة استثمار    سوف تتولى     .، مثل قطاع الفنادق   التي كان ُينظر إليها كقطاعات فائضة عن الحاجة       ت  القطاعا

 عامويشارك في عضويتها ممثلون عن القطاعين ال      وزير التجارة والصناعة    التي يرأسها   رأس المال األجنبي،    
ة لكل  تفصيلي بعد دراسة    جديدقانون االستثمار األجنبي ال   التي حددها   حوافز االستثمار   مهمة منح   خاص،  الو

 .حالة
 

 مجلس التعاون الخليجيدول جمركي لالتحاد اال  -١
 

إنشاء التكنولوجيا المتقدمة من    ذات  سلع  ال الجنسيات ومستوردو    ةالمتعدديمكن أن تستفيد الشركات      
  .٢٠٠٣ناير  ي/كانون الثاني  ١منذ  الذي دخل حيز التطبيق     مجلس التعاون الخليجي،    لدول  جمركي  التحاد  اال
خمسة في  لتصبح  مجلس التعاون الخليجي التعرفة الجمركية المشتركة       لدول  جمركي  التحاد  االدت اتفاقية   وّح

لقرار اة بموجب ا  المعفالسلع  المائة على كل السلع األجنبية المستوردة من خارج االتحاد الجمركي، باستثناء             
مؤسسات المنحت هذه السياسة الجديدة      .١٩٩٩ في عام    لمجلس التعاون الخليجي   ٢٠تَّخذ في الجلسة رقم     الُم
ضمن شروط   من الجمارك على الواردات لوحدات اإلنتاج،        مجلس التعاون الخليجي إعفاءً   دول  صناعية في   ال

 .معينة
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كل صبح  أن ت ا  بعدهينبغي  ثالث سنوات،   مدتها   ية مجلس التعاون الخليجي على فترة انتقال      دولوافقت   
 .لنظام الجمركي الموحدمع متطلبات امتوافقة  ئالموان

 
 .تصديرعلى إعادة ال  في الغالب   يعتمد  مجلس التعاون الخليجي    ألن اقتصاد دول    ذه السياسة هامة    ه 

إلى الكويت  ها  َعاد تَْصِدير ُيالسلع التي تُشَْحن إلى اإلمارات العربية المتحدة من أوروبا أو الواليات المتحدة قد              
وفي مثل  مجلس التعاون الخليجي مثل إيران،      دول  غير  دولة من   عودية أو حتى إلى     أو المملكة العربية الس   
إلى حتماً  وهذا سيؤدي   في كل نقطة دخول،     ضرائب  هم احتمال دفع    ؤالبائعون أو وكال  هذه الحاالت يواجه    

 . زيادة في أسعار المنتجاتلى المستهلكين على شكلع في النهاية  مما ينعكس معالجةالتكلفة زيادة 
 

  تكنولوجيا المعلوماتريصد  ت-الد
 

تتمكن غرفة الصناعة والتجارة في الكويت من تقديم أي إحصاءات حول صادرات الدولة من                 لم   
 أن صادرات   ٢٠٠٣عام  لبنك الدولي   التي أصدرها ا  مؤشرات التطوير العالمية     تؤكد   .تكنولوجيا المعلومات 

 .٢٠٠١عام  إلى ٢٠٠٠عام ن مكانت معدومة متقدمة التكنولوجيا من الالكويت 
 

 ةيالحكوم  التطبيقات -سادسا
 

 حوسبة اإلدارات العامة  -ألف
 

تتضمن معلومات عن   اإلنترنت  متوفرة على   لجنة موظفي الحكومة قاعدة بيانات       أنشأت   ٢٠٠٢ في عام  
 كامالً  سجالًي    يقدم هذا النظام المعلومات     .اً موظف ١٧٠،٠٠٠ الذي يبلغ عددهم     لكويتفي ا  ينحكوميال ينموظف

 ينموظفال  تدريب حالياً  يجري    .اتواإلجازوحديثاً عن كل موظف يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالرواتب           
 تمهيداً لتزويدهم   وعرض االستمارات على الشبكة   ية ملء   الخدمة وكيف طريقة استخدام هذه    على  يين  الحكوم

 .وتنظيم عملهملوصول إلى ملفاتهم  خاصة بكل منهم تمكنهم من اكلمات سرب
 

خدمات  من ال  ةالمائ في   ٥٠قديم حوالي    عن ت  ةولؤمس، باعتبارها ال  وزارة الداخلية فإن  ذلك،  خالل   
 وتوثيق  ،الشرطة، عناصر النظام القضائي   جنسية، ومهام   الهجرة وال من بينها خدمات    الحكومية في الكويت    

تطلب هذا  ي  .دوالر مليون   ٤٥يمة  بقمعلوماتي  برنامج تحديث    ٢٠٠١دأت في عام    بمدنية،  السجالت  ال
وتبادل وتجميع التطبيقات مركزياً وتقديم وسائل آمنة للدفع         شبكة الوزارة،   للعمود الفقري   االمشروع ترقية   

الخطة أيضاً   هذه   تستلزم . الحواسيب الشخصية عامة و الكشاك  األمثل  أجهزة متنوعة   خالل  من  المعلومات  
النهاية كل قواعد بيانات    ربما في    و –كل قواعد بيانات الوزارة     يه  تتجمع ف نموذج بيانات مشترك،    إنشاء  

مدخل عبر  من  ُيجرى  مستخدم  بيانات  تغيير في     يمكن أن يؤدي أي       .ةمركزيضمن قاعدة بيانات     –حكومة  ال
 .حكومةالكل قواعد بيانات  في تلقائيمعين إلى إحداث تغيير 

 
  لشركة وكيل المحلي باعتبارها ال ،  عدات التجارية  للم خرافيشركة ال الوزارة، باالشتراك مع    عملت   

IBM  ،    اعتماداً على هذه البنية       .ةيلحكومة تخدم معظم النظم المعلوماتية ا      أساسية  مركزيعلى إنشاء بنية  
وظائف تتعلق بال تطبيقاً معلوماتياً    ١٣ وطور   وزارة الداخلية المركزية صمم مركز النظم المعلوماتية في        

القيادة رخصة  وطلبات الحصول على     ،  ومعالجة طلبات اإلقامة وسمات الدخول     ة،  األساسية مثل الهجر  
 .اتبصمالتعرف اآللي على ال و،الجنائيةوإدارة المعابر الحدودية والسجالت ، اتتسجيل المركبو، هاوتجديد
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دفع نشاء لل ة، كمقدمة إل  لكترونياإلبطاقة  بالنظام دفع   إلنشاء  في أثناء ذلك تخطط وزارة الماء والكهرباء         
 محطة  ٢٣٠فواتيرهم في إحدى    مسبقة الدفع لتسديد    يشتري المستهلكون بطاقات      يمكن أن     .نترنتعبر اإل 
 .في الكويت سيجري تركيبها إلكترونية

 
  المعلوماتنةرقم  -اءب

 
شبكة واسعة  عبر  المكاتب الحكومية المتنوعة    بوصل  كترونية في الكويت    اإلللحكومة  ارؤية  تتلخص   
إدارة الموارد  الرواتب و تطبيقات  مركزية،  البيانات  القواعد  (النظم الداخلية   جعل  في نفس الوقت    و واحدة،
 توثيق كافٍ ال يوجد   لكن،    .لمؤسسات الحكومية المتنوعة متاحة عبر اإلنترنت     لدى ا  المتوفرة   )، إلخ البشرية

 .المعلومات في الكويتالتي تجري بها رقمنة سرعة ول الح
 

وتخزينها في وسائط معلوماتية رقمية أقل تعقيداً من حالة الدول          بيانات  أن تجميع   هو  نتاجه  استما يمكن    
التي المجتمعات  أول  أحد  رغم أنها   الكويت،  لم تأخذ   .  عمرها مائة سنة  تتعامل مع وثائق    التي يجب أن    

الذي سكانها   عدد و ،في الستينيات ة إال   رسميالحكومة  المجلس التعاون الخليجي، شكل     تطورت ضمن دول    
بدول نامية أخرى في العالم العربي مثل مصر أو          يراً إذا ما قورن      صغ  مليون نسمة ُيعتبر   ٢,٤١٨يبلغ  
 .األردن

 
  خطط الحكومة اإللكترونية -جيم

 
خدمات الحكومة اإللكترونية أسهل من     إن وجود نظام وطني للتعريف في الكويت يمكن أن يجعل تقديم             

 .حتى اآلن مثل هذا النظاملم تعتمد قة التي في المنطاألخرى دول ال
 

 وطنياًمايكروسوفت، مشروعاً   شركة  ، باالشتراك مع    ٢٠٠٢ أبريل/نيسان ٢٩حكومة الكويت في     بدأت 
كل بطاقة  لالفريد  الوطني   الرقمسيستخدم المشروع     .لكتروني لكل مواطن في الكويت    اإلبريد  قديم خدمة ال  لت

  .لسكانكل ا اإللكتروني لهوية في إصدار عناوين البريد
 

، شبكة اإلنترنت  مع خدمة يجري الحصول عليها عبر         مالًاكتماً  الخدمة المجانية جزء  هذه  ستكون   
مصارف الوالعامة  إلدارات  قوا رسائلهم مع ا    ويوثّ اإللكترونية،خدمات الحكومة   من استخدام   ن السكان   مكّوت
الكهرباء  و م المرور والماء  اقسأمثل  لمرافق الخدمية،   االحكومية و   تستطيع اإلدارات     .األخرىؤسسات  والم

 .خدماتغرامات المرور وفواتير الرسال أن تستخدم عنوان البريد اإللكتروني إلالهاتف، وشركات 
 

بين أن ذلك   الكويتية المتنوعة على الشبكة ي     المؤسسة   وجودلبحث مدار   مجموعة  تقييم  فإن  لألسف،   
فعالة قع  اموالتي تمتلك   في الكويت المعروفة     ٣٦الـ  الحكومية   الدوائر     من بين   . كبير نيتحسيحتاج إلى   

  .البريد اإللكتروني عن طريق     القليلة التصاالتاباستثناء   منها ال تؤمن خدمة المراجعة       ةالمائ في   ٧٥هناك  
مة حكوللموقع إنترنت    ُيعتبر ضرورياً جداً       الذي ة،العربيباللغة  عرض المحتوى   تمواقع ال   ال نصف   إن

من  يجعل   ة فقط العربيباللغة  المحتوى  التي تعرض   لمواقع    والعكس صحيح بالنسبة ل      .ةإلكترونية عربي 
خدمات األساسية  اللحصول على المعلومات عن     اعلى سبيل المثال    غير الناطقين بالعربية    مستحيل للباحثين   ال
يوجد أي  ال  .  بحثتملك محرك    مواقعال من   ةالمائ في   ٢٥باإلضافة إلى ذلك، فقط       .لمؤسسات الحكومية ل

فواتير على  التجارية مثل دفع غرامات المرور أو       العامالت ال وظائف متعلقة ب  يقدم  موقع حكومي حتى اآلن     
 .الشبكة
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   مراحل الحكومة اإللكترونية-٢اإلطار 

من المراحل حلة األولى بوضوح أن الّدولة مازالت في المرتُبّين لمواقع الحكومّية المتنّوعة في الكويت امراجعة إن  
 .اإللكترونّيمن الحكم أعلى مستوى المتعارف عليها للوصول إلى لخمسة ا

 
 هقّدم، والذي يشير إليه البحث الذي       الوببر  الحكومة ع  حول   المملكة المتّحدة في  تدقيق  الوطني لل مكتب  التقرير  يمّيز   

 :اإللكترونيةحكومة الاحل الخمسة التّالية في تطّور نموذج المرمصرف لبنان، حاكم  النائب األول لسعيديالالّدكتور ناصر 
تُدعى (ة المعدة للتوزيع العام     الرئيسيالمؤسسة المطبوعة   وثائق  لمعظم  نسخة إلكترونية   يختزن   يموقع أساس  )أ( 

المؤسسة يتم عن   االتصال مع   إن    .عن المؤسسة فقط   معلومات أساسية     الموقع  يعطي  ).دليل المؤسسة  أحياناً
تحميل االستمارات   الموقع   يمستخدمل ال يمكن     .لكترونياإلبريد  عن طريق ال  ليس  و ،أو البريد طريق الهاتف   

 ؛الموقع صفحات قليلة يتضمن . كةبعلى الشأساسي  يءأي شالقيام بأو 
ة ي الستراتيج اًام ه اًكون عنصر لي يموقعها الخارج ر المؤسسة   شر اإللكتروني عندما تطو   نالعملية  حدث  ت )ب( 

 أساسيوضع جزء   تبدأ المؤسسة ب  و, الف الصفحات  آ مئات أو  ويحوي   يصبح الموقع واسعاً  . عامة ال اصاالتهتا
يمكن  . المستخدمينجميع   يجب أن تُتَبع من قبل        طيةوختسلسلية  طريقة  ب ن لك ،بكةش على ال  امن معلوماته 

تدعم .  على الشبكة  القيام بالتثبيت  هم لكن ال يمكن   ها، وإرسال ملئهااالستمارات ل تحميل  ن أو الشركات    يلمواطنل
المكاتب الخلفية  بط ب تريبقى غير م  الموقع الخارجي    لكن لكترونياإلبريد  عن طريق ال  تصاالت  المؤسسة اال 
 للمؤسسة؛

الطريقة المفيدة  على   اً شخصي اً أن يضفوا طابع   ينلمستخدميمكن ل ر اإللكتروني التفاعلي عندما     شالنيمكن القيام ب   )ج( 
 أن يحددوا   ينلمستخدم ل على سبيل المثال يمكن   ف.  الفعالة أدوات البحث من خالل   مع الموقع   بها   ونملاعتالتي ي 

بط الموقع  تر ي . المؤسسة من قواعد بيانات     ةختارفقط الم  يةالمحلالمناسبة  المعلومات  الحصول على   عنوانهم و 
متاحة للتحميل  مارات المؤسسة   إن جميع است    . المكاتب الخلفية  بعض نظم لمؤسسة على األقل ب   الخارجي ل 

 ؛كةبعلى الشالتأكيد عليه والبعض يمكن 
الخاصة بالمؤسسة  تجارية عندما يمكن أن ينجز المستخدمون المعامالت        ال المعامالت ب قموقع متعل تم إنشاء   ي )د( 

هم كنثم يم  . موثوقبشكل   ويسجلوا هوياتهم     للوكالة  أنفسهم ن المستخدمون ع  رح يمكن أن يص    . الشبكة يرع
 أو   األتعاب ات أو  الدفع المضمونة للخدم   ياتعملكالقيام ب  ،على الشبكة مع المؤسسة   كاملة  معاملة   إجراء
 ائب؛الضر

 النافذة الواحدة  مواقع القطاع العام أن تسهل خدمات        ل عندما يمكن    المترابط يالتحكم اإللكترون يتم تحقيق    )هـ( 
لكن عبر وكاالت   ،  الناسيدخل  حيث  المؤسسة   ليس فقط إلى     اًشفافوصوالً  المواقع  قدم  ت. على الشبكة للمواطنين  

 . محلية وإقليمية ية  مستويات حكوم بصلون بحقول أخرى أو     ت ي ةضروروعند ال .  بالكامل ةالحكومة المركزي 
عبر اإلنترنت  بشكل كامل    عالقتهم بالوكالة    ديروا وي ةيمكن أن يرى المستخدمون ملفاتهم وحساباتهم الخاص      

أي إنجاز المناقالت   تطلب  ي ال   إذ" ا المؤتمتة تكنولوجيال"وكالة  كثيرة في ال  ستعمل عمليات   ت. إللكترونيوالبريد ا 
 .فظموالتدخل من قبل 

 
 وهما  توزيع خدمات الحكومة اإللكترونية كمدخل حكومي      واقترحا    على اإلنترنت  موقعانُصمم   

kw.gov.e.www و kw.kuwait.www   البوابة سيكون  هذين الموقعين   أي  يبّين   أي إعالن رسمي     حدث، لكن لم ي
 .معامالت اآلنيةالقدم أي منهما يال  حالياً بالعربية ونموقعيالكال  .الحكومة اإللكترونيةإلى  ةالرسمي

 
خيار لمشروع الحكومة اإللكترونية في الكويت      ها  تي تجري مناقشت  بين الخيارات ال  مهم أنه من    من ال  
 ي الحكوم ينأن يقوي تعاون القطاع   يمكن   الذي   ،)ASP (اتتطبيقال اتخدموفق نموذج مزودي    لخدمات  تقديم ا 

 .والخاص
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  اإلنترنتلىتسوق عال تطبيقات  -دال
 

د اإللكتروني للحكومة   لكن التزوّ لحكومة،   التي تملكها ا   اآلن في معظم المواقع    طلبات الشراء  تُنْشَر 
 .في الكويتمازال غير موجود 

 
 ات في التعليميقطبتال  -سابعا

 
 لكترونيةاإلمدرسة ال/التعليم اإللكتروني  -ألف

 
   جامعية رئيسية  مجمعات، خمسة   اً موظف ١،٢٩٧و طالباً   ١٩،٠٠٠تضم   التي جامعة الكويت،    تمتلك 

ة أقل من   خر تقريباً مساف  عن اآل  جامعي   مجمعكل  ويبتعد  ) قشويال و ة،دليوالعا،  ةجابريوالالخالدية،  وخيفان،  (
حضور للجامعة أن تستغل التعلم عن البعد، حيث يمكن          متصلة  سمح تركيب شبكة      .خمسة كيلومترات 

 والطالب في حرم     معين في حرم جامعي   موجوداً    المدرس نفسه، ويكون أماكن مختلفة في الوقت     من   الدروس
أزال و ناث،ر واإل ولذكبين ا  الجامعية   فصل المجمعات قضية  حل  هذا النظام أيضاً في     ساعد    لقد    .آخرجامعي  
 . وأخرى لإلناثروالذكلصف  ة واحد-ن محاضراتهم ولمدرسن يكرر االحاجة أل

 
الدروس يمكن أن تَُسجل    بحيث    فيديو لكاميرابمقبس   في جامعة الكويت أيضاً      حديثة ال صفوفتَُجهز ال  

المخزنة وللمحاضرات الحية المسجلة    فيديو  ملفات ال طلبة  لل المكتبة الرقمية    ؤمنت  .ميةتُخَزن في مكتبة رق   و
 .ا لذلكحتاجواتي يمكن أن يصل إليها الطلبة كلما الالمكتبة في 

 
لمناهج األكاديمية وتلقي   في ا  للتسجيل   يمدخل الجامع الطلبة جامعة الكويت اآلن أن يستخدموا       يستطيع   

مرحلة  لخدمات أخرى ك   ةباإلضافموظفي الجامعة والكلية،    لالخدمة متاحة     إن    .نتاإلنترعبر  المعلومات  
حزمة األعمال  جامعة الكويت   فقد أدخلت   طلبة،  المع  اآلني  لتفاعل  إلى ا باإلضافة    .الحقة للمشروع 

  .ةجديداإلنترنت ال في بوابة   الرواتب والموارد البشرية     إدارة   حلول و Oracleاإللكترونية والمالية من شركة     
كن الطلبة  يتمقريباً، س   و  .٢٠٠٣عام  منتصف  في   ةمتاحاآلنية  صر مشروع المكتبة    اكون عن تمن المتوقع أن    

واجهة اإلنترنت  ص  يخصمن ت الموقع و عبر  اتهم اليومية   يقطبكافة ت  إلى   لصومن الو  بوابةلل ونستخدمالم
الجامعة تجار الذين يتعاملون مع      بإمكان ال كون  يس .للحصول على أخبار الجامعة واألحداث التي تهمهم       

تقديم عروض األسعار    بقريوفي المستقبل ال   ،عاتودفالم ومراقبةالجديدة  والمقترحات  الطلبات  االطالع على   
 .آنياً
 

توجد ة لجامعة الكويت،    يجامعالتجمعات ال  توزعة في الموالمتعددة   Gigabit Ethernetشبكة  إلى  باإلضافة   
 كما أن االتصال الهاتفي     .الجامعةضمن   متنوعة ومطاعم    ات في مناطق اجتماع   اآلن شبكات محلية السلكية   

تدعم جميع   -Cisco AVVID– الشبكة   محطة عمل على  الجامعية، ك ضمن التجمعات   متاح أيضاً   عبر اإلنترنت   
 .وصالنصو ية والمرئيةالصوت: لبياناتلإلرسال صيغ ا

 
 لوحدة تعليم إلكتروني    رائد الكويت كموقع     ثانوية ومتوسطة في   ةمدرس ٢٤ستكون   ذلك،   غضونفي   
المغطاة التي ستجري تدريسها اللغة      ع  يضاالمو  وتشمل     .٢٠٠٤-٢٠٠٣العام الدراسي    مع بداية     تبدأ
مدارس جميع ال لى  عالمشروع  نشر هذا   تأمل وزارة التربية والتعليم        و  .موالرياضيات والعل  و ليزيةكاإلن
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي العام  مع بداية متوسطةالثانوية وال
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 األعمالات في التجارة وبيقطتال  -ثامنا
 

 لكترونيةاإل واألعمالتطبيقات التجارة اإللكترونية   انتشار ونضج -ألف
 

على اإلنترنت،  يضفي شرعية المعامالت     قانون التوقيع الرقمي الذي ينبغي أن         صدورفي انتظار    
اجتذاباً مستهلك  -إلى-شركةنمط  من  شركة و -إلى-شركةمط  نمن   لكترونيةاإلتجارة  ال مع ذلك قطاع     يكتسب
نمط  من   مناقالت ال ت معظم كان  .٢٠٠٢في عام   دوالر أمريكي    مليون   ١٧٠ اً قدره  مجموع سجالًم،  إضافياً
ء من خالل مبادالت    كالوهم المحليين و  يالشركات المتعددة الجنسيات وموزع   شركة تحدث بين    -إلى-شركة
 . دوالر أمريكي مليون١٥٠بقيمة  تردِّقُو، خاصة

 
شركة -إلى-شركةفي المبادالت من    رئيسي  طرف   ك نبثقأن ي في البلد   نفط والغاز   القطاع  لمن المتوقع    

تمتة ألآنياً    حالً في اآلونة األخيرة  ) KOC( نفذت شركة نفط الكويت      ،على سبيل المثال   ف .السنوات القادمة في  
 كل سنة   تدوالرمن ال ن  ييالالم مئات عدة   جني التي ت  ،ركةالش  إن    .الداخليةطلبات الوقود    عمليات   جميع

اً سوقلتحوي  ع عملياتها   يوستوفي النهاية   الطلبيات آنياً   عملية  تحويل كامل   اد، تعتزم   موالخدمات وال بفضل  
 .ينمقاولالووهمياً للمزودين 

 
ولوجيا  تكن شركةخمس سنوات مع    تها  شركة نفط الكويت اتفاقية مد     أبرمت   ٢٠٠٣  عام أيضاً في  

يتضمن بوابة إلكترونية   ومتكامل،    واسع ي معلومات  حل لبناء Schlumbereger المعلومات واالتصاالت العالمية  
إلى برمجيات  الكامل  الوصول  شركة نفط الكويت    ن في   موظفيتاح لل االتفاقية، سيُ   ومن ضمن     .واحدة آمنة 

 النمذجةوالنفط  ف خزان   يوصت من   -املبالكغطي دورة حياة النفط والغاز       تي  ت ال النفطاستكشاف وإنتاج   
 .مشروعللستشارية االخدمات الالدعم الفني في الموقع وباإلضافة إلى  إلى إدارة الخزان، ةاالقتصادي

 
في التي جرت   مستهلك  -إلى-شركةنمط  لكترونية من   اإلتجارة  معامالت ال  بحث مدار    ت مجموعة قدر 
 اإلنترنت  يالزيادة الكبيرة في أعداد مستخدم    يعزى إلى   دوالر أمريكي، وذلك     مليون   ٢٠بقيمة   ٢٠٠٢عام  

األعلى في  يعتبر  الذي  ) ةالمائ في   ٥٥,٨٣(دفع في الكويت    االئتمان وال لبطاقات  الواسع   إلى االنتشار وأيضاً  
 في  ممارستهاعلى اإلنترنت و  المصرفية المتقدمة   حلول  الانتشار  إن  ).  ٣١أنظر الرسم البياني    (العالم العربي   

 . في البلدكبرأبشكل التجارة اإللكترونية تطور ساهم في انتشار وييت الكو
 

 Ernst & Youngالتي قام بها     والدراسة المنفصلة    ،مدارالتي أجرتها مجموعة بحث     النمو  قديرات  تتبين   
-شركةنمط  لكترونية من   اإلتجارة  الع  اقطقيمة  أن  ،  مجلس التعاون الخليجي   من أمانة السر العامة ل     فيكلبت
بينما يصل حجم   ،  ٢٠٠٥في عام   دوالر أمريكي    مليون   ٤٩٦و مليون   ٣٤٢تصل إلى ما بين     سشركة  -إلى
 . نفسهافي السنةدوالر أمريكي  مليون ٥٥ و مليون٥٤  قيمة ما بينمستهلك-إلى- شركة نمطسوق منال
 

 ُيعتبر،  OurGulf.com وهو موقع    شركة لمستهلك، نمط  الكويت من   التجارة اإللكترونية في    أحد مواقع    
 دارةهذا الموقع نظام اإل    خدميست، و Baanو Microsoft  ُبني باستخدام بيئة عمل       .عاييرموفق جميع ال   اًمتطور

يصادق   .شخصيالطابع  اللوظائف ذات   طيفاً واسعاً من ا    عطييو ،)e-CRM(مع الزبائن   عالقة  اإللكترونية لل 
مثل الخصوصية عن طريق هيئات مختصة      السرية و و األمن،وإرسال البيانات،   ك اآلنيةعملياته  على  أيضاً  

Checkpoint و Verisign و Truste      ٩٠٠١ ومنظمة المعايير الدوليةISO . من واسعة   الموقع تشكيلة     قدمي
 .واألقراص الليزرية يةمكتب والتجهيزات الحواسيبوال ةلكتروني واألجهزة اإلكتبمثل الالمنتجات 
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 شركة -إلى-شركةنمط من  لكترونيةاإلارة تجال معامالتقيمة    -١٦جدول ال
 مستهلك في الكويت-إلى-ومن شركة

 
 يسطالونمو المعدل 

خالل ) CAGR(مركبال
 و٢٠٠٢الفترة بين عامي 
٢٠٠٥ 

 حسب مجموعة 
  ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ بحث مدار

 في المائة

Ernst 
& 

Young 

مجموعة 
بحث 
 مدار

Ernst 
& 

Young 

مجموعة 
بحث 
  مدار

غير  ٤٦٩ ٣٤٢  في المائة٤٩
شركة -إلى-شركةالتجارة اإللكترونية من نمط  ١٥٠ متوفر

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

مستهلك -إلى-التجارة اإللكترونية من نمط شركة ٢٠ ٢٧ ٥٥ ٥٤  في المائة٤٠
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 .حث مدارمجموعة ب: المصدر 
 

 ٢٠٠٢كويت مع نهاية عام مؤشرات الدفع اإللكتروني في ال   -١٧جدول ال
 

 الكثافة 
لكل عشرة (

 )آالف
شبكات 

ATM 

 الكثافة 
لكل المائة (

 المصارف )ألف
 الكثافة 

 )في المائة(
مواقع 
 الباعة

 الكثافة 
 )في المائة(

عدد بطاقات 
 الدفع

 عدد 
 السكان

١،٣٥٠،٠٠٠ ٥٥,٨ ٥,٥٠٠ ٢,٣ ١٢ ٠,٥ ٢٧٠ ١,١ ٢،٤١٨،٠٠٠
 

 مستوياتل ةتاريخيالسل   سالالعلى   اعتماداً   بحث مدار     أجرته مجموعة      تقدير     وه السكان     عدد )أ( :المالحظات
 الموافقة؛ نموالالسكان ومعدالت 

 من مصادر آالت الصراف اآللي       و باعة، ال واقعموأعداد بطاقات الدفع،      يتم تجميع المعلومات حول        )ب(  
 ؛الكويت والقطاع الماليفي قطاع المصارف في متنوعة 

 .من موقع اتحاد المصارف العربيةمصارف مأخوذ العدد  )ج(  
 

شركات تكنولوجيا  فإن  ،   للمشتركين صغيرةالقاعدة  ال و الخلويالهاتف  النتشار  عالي  المعدل  البسبب   
التطبيقات التي تعتمد   و) SMS(القصيرة  الرسائل  ستخدم اآلن خدمات    ت في الكويت    المصارفاالتصاالت و 

 أن  نلمشتركيل سماحال و عروضالواإلعالن عن    الفواتير،   صدارإل) WAP( بروتوكول التطبيق الالسلكي     على
فقد طورت  هذا الطلب،     ونظراً ل   .الهاتفية اتمكالممن ال ة أكثر   يداقتصبطريقة ا يتصلوا ببعضهم البعض    

MTC-Vodafone   ًمن شركة   باستخدام حلول   لخدمة الرسائل القصيرة    تحتية  البنية  الحديثاLogica CMG  ،في و
 Germanشركة  ، باالشتراك مع    MMS(  ،MTC WOW(متعددة الوسائط   الرسائل ال خدمة  ب ت بدأ هنفسالوقت  

Materna مزود خدمة اإلنترنتوMasiya Net . 
 

  وجودتهارفة اإللكترونيةي الص  توفر-باء
 

ت مجموعة بحث   قدروقد  تبني الصيرفة اإللكترونية بين الدول العربية،       لمعدل  بأعلى  الكويت  تحظى   
سبعة المصارف التجارية ال  اآلن أربعة من    قدم  ت  .٢٠٠٢ في عام    ةالمائ في   ٣٤ و ٣١بين  هذا المعدل ما     مدار
  .اتخدمإلدخال هذه ال  الثالثة األخرى   المصارف   اإلنترنت، بينما تخطط     المصرفية عبر خدمات  اللكويت  في ا 
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   إن مصرف   .اآلليالمصرفية عن طريق الهاتف وآالت الصراف        خدمات   جميع المصارف تقدم ال     لكن
 اتخدمتقديم ال  المؤسسات الثالثة البارزة في      ي برجان ه  مصرف الخليج و  ومصرف،  )NBK(الكويت الوطني   

 . اإلنترنتبرعالمصرفية 
 

على المصرفية  خدمة  استخداماً لل لكويت واألكثر   مصارف ا أكبر  الذي ُيعتبر   الكويت الوطني،   مصرف   
 افةكعن  باالستفسار  ) WOLC( تسمح خدماته التعاونية اآلنية      . آنياً معظم خدماته قدم  اإلنترنت في الدولة، ي   

 إلى حسابات   وتحويل األموال ،  دون رصيد سحب  وخدمة ال الحساب الجاري،   وكشف  ،  اتحسابالأنواع  
. دفعال وأوامر   يةسوق المال المنتجات  و،  االعتمادات المستندية والضمانات المصرفية    أنواع   افةكوخارجية،  

 المناقالت عبر  المالية والغير مالية مثل      مناقالت النظام لبدء ال   وان أن يستخدم  ين التجاري يلمستخدملأيضاً   يمكن
 ،تبواالرحساب  طلب  و،  عمليةطلب مسودة ال  و،   عن طريق الفاكس   المحلية والدولية والمناقالت  ،  مراسالتال

 .دفتر الشيكاتوطلب 
 

 على اإلنترنتالمصرفية خدمات ال  -١٨جدول ال
 

 ة السمسر
 عبر الشبكة

خدمة الصيرفة 
اإللكترونية للشركات

خدمة الصيرفة 
 اإللكترونية لألفراد

 
 *المصرف

 المصرف األهلي الكويتي  ال ال ال
 مصرف الكويت والشرق األوسط نعم ال نعم
 مصرف برجان نعم نعم نعم

 المصرف التجاري الكويتي  قيد التجريب قيد التجريب قيد التجريب
 مصرف الخليج نعم ال نعم
 بيت المال الكويتي نعم ال ال
 مصرف الكويت الوطني  نعم نعم نعم

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 
 .بورصة الكويت جميع المصارف ُمسجَّلة في * 

 
التشفير في  تكنولوجيا  آخر ما توصلت إليه ال     الكويت الوطني   مصرف  فيما يخص األمن، يستخدم       

يزود النظام  ).  SSL(المقبس اآلمنة   وطبقة  ) PKI(عام  التحتية للمفتاح ال  بنية  ال مثل   لتحقق من هوية الزبون   وا
سمة   وهناك    .زبونالطرف   من   عليماتتالمعالجة  بحكم  للتموافقة آلية   و عملية تحقق تجاريين ب ال الزبائنأيضاً  

 كل مستخدم حد  د ل إذ ُيحدَّ ،  المعامالت ود قيمة حدالتحكم ب هي   و  WOLC  نظام أمنية إضافية مستخدمة من قبل    
 .ُيراقب بشكل مستمر) ةميالقفي اليوم و(للمعاملة  أعظمي

 
 يسمح  ،على سبيل المثال    ف  .في الكويت المصرفية  خدمات  في ال  ةالمتاحوظائف  التتفاوت قدرات    

ات الحساببين  قالت  انوإجراء الم رصيد،  عن ال ستفسار  اال برجان ب  مصرفالكويت الوطني و  مصرف  
أيضاً يمكن    .أخرى في أي جزء من العالم     مصارف  إلى حسابات في     إلى تحويل األموال     المختلفة، باإلضافة 

خدمات ال باستخدام    للشركة الوطنية لالتصاالت   ، أو هاتف الخلوي أن يدفع المستخدمون فواتيرهم لشركة ال      
  الكويت  لزبائن مصرف   يمكن حينفي    .على اإلنترنت   الكويت الوطني  المصرفية التي يقدمها مصرف   

 لتنفيذ  بروتوكول التطبيق الالسلكي   و عليمات وفق خدمة الرسائل القصيرة    والشرق األوسط أن يصدروا الت    
 .زبونأو إرسال كشف حساب إلى الأو تحويل األموال فواتير، الدفع عملية 
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  اإلنترنتبرالخدمات عالتي تقدم التجارية الكويتية للمصارف النسبة المئوية   -١٥ الرسم البياني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 .مجموعة بحث مدار: المصدر 
 

 الرعاية الصحيةي قطاع ف  التطبيقات -تاسعا
 

 وطنيةلرعاية الصحية ال المتعلقة باقواعد البيانات  -ألف
 

الذي تتبناه   الدولةقد يكون نظام الملفات اإللكتروني على مستوى        ،  الكويتالصحة في   وزارة  بالنسبة ل  
 أكثر  نظامفي  شبكة واحدة وقاعدة بيانات مركزية      عبر  بط  ترلكي ت  هايادات الدولة ومستشفيات   لع اًوزارة رائد ال

 .هذا المشروعمثل كمال ستأي إطار زمني اليحدد ثانية، لم ومرة .  المرضى ت إدارة سجالفعالية في
 

   الطب عن بعد-باء
 

خدام الطب عن   استفي التقدم نحو    ت  لكويدولة ا نترنت   المجال العريض الُمتاح في شبكة اإل      رتوفُّساعد   
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية     والكويت  إنفاق   Yaleفي أواخر التسعينيات، قدرت جامعة       ف .بعد

بالطبع   .في السنة  مليون دوالر أمريكي     ١٠٠ و ٦٠ على المعالجة الطبية في الخارج وسطياً ما بين          المتحدة
وخبرة عن بعد من قبل       طبية   استشارةإلى  الوصول  بدرجة كبيرة بتوفر     خفضهذه التكلفة أن تُ   ليمكن  

الطب عن بعد   ح  ات نج تأثبتلك التي   بخاصة  وفي الواليات المتحدة،    تقدماً كتلك الموجودة    مؤسسات طبية أكثر    
 .صحية كثيرةقطاعات في 

 
لتنفيذ  Apollo األول للطب عن بعد من قبل      المزود   ية، أصبحت مجموعة البدر الكويت    ٢٠٠٠في عام    
 للمعالجة  Apolloتكنولوجيات  استخدام  ب  .في الشرق األوسط وشبه القارة الهندية     فحص صحي عن بعد     شبكة  

شارات الحقيقي، على است  الوقت  وفي  ،  ةصلوا مباشر حالبدر أن ي  مجموعة  مؤسسات  وطباء  أل، يمكن   عن بعد 

٧١% 

٢٩% 
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٠ % 
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الصيرفة اإللكترونية 
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مصاريف مرضى ب الدة وأوروبا بدون إرهاق     في الواليات المتح  رقياً  من المستشفيات األكثر    آمنة   ةتخصصم
 أو األطباء في    ياتالمستشفعدد   بخصوص   اترونشأية م اآلن  ال توجد   لألسف    . الكبيرة ومتاعبه  سفرال

 لتحسين إدارة خدمات الرعاية الصحية      -مدى  أي   وإلى   -الطب عن بعد    ات  يقطبتيستخدمون  الذين  الكويت  
 .ربأكبشكل في الدولة 

 
  العربي الرقميالمحتوى  -عاشرا

 
 شبكة اإلنترنت على اإلنكليزيمحتوى مقارنة بالالعربي   المحتوى -ألف

 
لدى إعداد  بحث مدار    أجرتها مجموعة    kw.الالحقة  تحمل  اإلنترنت األفضل التي    دراسة لمواقع   كشفت   

.  بالعربية ةالمائ  في ٣٣,٥ اإلنكليزية بينما مكتوب باللغة    موجود من المحتوى ال   ةالمائ في   ٦٦هذا التقرير أن    
 اًضمون ومواقع أخرى تحوي م    gov. و org. و net. و com.الالحقة  تحمل  وكما هو متوقَّع، فالمواقع األفضل التي       

 يكونو) باإلنكليزيةمكتوبة   من صفحات اإلنترنت      ةالمائ في   ٨٠ إلى   ٧٠ حوالي(عالية   بدرجة   اًليزيكإن
 على الشبكة   يوجود الكويت  ُيعبر عن ال   .kw.ق ذي الالحقة    المواقع المسجلة في النطا   عربي أقل من    ال اهامحتو

 – من قبل الكويتيين     ةسجل أو الم  kw.الالحقة  حمل  المواقع التي ت   سواء   - موقع   ١،٤٠٠من خالل حوالي    
 .في الكويتإلنترنت الرائدة تطوير اشركة التي تعتبر ، kw.com.infozone.wwwلشركة عام اللمدير حسب ا

 
 ٢٠٠٢ في عام kw. في المواقع األفضل التي تحمل الالحقة توزع صفحات اإلنترنت  -١٦الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة بحث مدار: المصدر 
 

 البالغ  أن مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي،      Global Reachالتي أجرتها مؤسسة    تبين اإلحصاءات    
 اً مليون ٦١٩البالغ عددهم    مالعالفي   من مستخدمي اإلنترنت     ةالمائ في   ٠,٩لون فقط   ك، يش اً مليون ٥,٥عددهم  

تعطي رقماً أكبر من ذلك     مجموعة بحث مدار    ات المنجزة من قبل     حصاءاإللكن    .٢٠٠٢في نهاية عام    
اً نبعد  وإذا است   .٢٠٠٢عام   في   اً مليون ٨,٣بـ  عربي  العالم  في ال نترنت  اإل ي مستخدم عددتقدر  دقة ، إذ    أكثر  و
 من مستخدمي   اً مليون ١,٢ أو   ةالمائ في   ١٥ حوالي   ونمثلالذين ي ناطقين بالعربية في المنطقة     غير ال مغتربين  ال

 ةالمائ في   ١,١، أو تقريباً    اً مليون ٧,٠٥عدد مستخدمي اإلنترنت الناطقين بالعربية      يصبح  اإلنترنت اإلقليميين،   
ن يقيمالمالعربية ناطقين ب اإلنترنت ال   مستخدمي عددالدراستين  كلتا  أخذ  لم ت   .معالفي ال اإلنترنت  مستخدمي  من  

 .خارج البالد العربية
 

من )  مليون ٣٠٠ (ةالمائ في   ٤,٨يشكلون  اللغة العربية   ناطقين ب سكان ال أن عدد ال  سخرية،  لل ما يدعو وم 
المستخدمين على الشبكة الذين يتحدثون لغةً      عدد  لأن  التباعد  هذا  يوضح  ).   بليون ٦,٢(العالم  في  سكان  تعداد ال 

 kw. توزع صفحات الوب في المواقع األفضل التي تنتهي بالالحقة

% ٣٣,٥٠لعربية ا

% ٠,٥٠غريها 

% ٦٦اإلنكليزية 
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 كلما  عربي على الشبكة  المحتوى  وكلما ازداد ال    .تلك اللغة بكمية المضمون المتاح    أهمية كبيرة بالنسبة ل   خاصةً  
ن يبعض من هؤالء المستخدم   سُينتج  في النهاية     و  .الشبكةبالسكان الناطقين بالعربية    اتصال  أسباب  ازدادت  

 .بذلك يزيدون المضمون الكلي المتاح بالعربيةو، لخاص االجدد مضمونهم
 

 مستخدمو اإلنترنت الناطقون بالعربية  -١٧ الرسم البياني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
عدد   و  .لعالمفي ا  اإلنترنت   ي من مستخدم  ةالمائفي   ١,٣ العالم العربي فقط  في  مستخدمو اإلنترنت   يشكل  

 .ة في المائ١,١ن ذلك،  ممستخدمي اإلنترنت الناطقين بالعربية أقل
 

 في طريق التطورالعقبات   -باء
 

واجه استخدام العربية على اإلنترنت، خصوصاً      ت التي   المعيقاتأحد  يشكل النقص في المعايير الموحدة       
نقص المحتوى  والتصاالت،  لتحتية الضعيفة   البنية  كالعقبات أخرى     وهناك    .ما يتعلق بمجموعات الحروف   في

 .تصال باإلنترنت والبريد اإللكترونيلالبرامج العربية الرنت ونقص العربي على اإلنت
 

باإلضافة إلى  و  .صرفها ولفظها  و حروفها فيما يخص    كثيراً عن اللغات األخرى   تختلف اللغة العربية     
، )ينإلى اليم ر  ايسمن ال األعداد العربية   من اليمين إلى اليسار، وتُكتب      عربي  النص  ُيكتب ال  (ة الثنائي يتهاهاجات
  وعندما   . عالمات الشكل  النص العربي عادةً بدون   كتابة  األخرى هو   اللغات  بين العربية و  األكبر  االختالف  ف
 معنى كل كلمة  اللفظ  ف  يعّر  .ها أو تحت  الحروففوق   عالمات نطقية فإنها تُوضع ك  ،   عالمات الشكل  ستعملتُ

 الكلمات اإلنكليزية سيجد كل هذه    ربية  الع الشخص الذي ال يتقن نطق        على سبيل المثال،   ف .ها نطق يةوكيف
"some", "sum" , "same".     المفقودة عالمات الشكل   فهم الكلمة وإضافة    تاركاً للقارئ مهمة    " سم"  مكافئة لـ

ذلك صعب على اآلالت     لكن   ةأي مشكل يشكل  هذا ال   فللقارئ العربي،     بالنسبة    . الكالم التي تعتمد على سياق   
 .ةخصيأو الحواسيب الش

 
 التي  يةمجرلحلول الب من ا تصميم وتطوير سلسلة    إلى   شركةً مصريةً كويتيةً      بةقع ال ههذدفعت  قد  ل 

، ختزالاالو،  والنطق اآللي ،  والتعرف الضوئي على الحروف    ،  )NLP( الطبيعية   اللغة ستخدم معالجة ت
التي ،  شركة صخر لقد ساعدت     . كالم نص إلى ال تحويلووالتعرف على الكالم،    ،  تصحيحالو،  والتصنيف

ي تعزيز  ، ف األكثر نجاحاً  األكبر و   شركة البرمجيات العربية   بسهولةالتي تُعتبر    و اً موظف ٣٠٠اآلن  تضم  
تسهل  التي   اهامحتوو ائقلوثا أنظمة إدارة ل   تتضمن منتجاته  .العالم العربي في   المحتويات الرقمية    تعريب
 .إدارتهوه تخزين وعربيالمحتوى ال الحصول علىعملية 

 
 على  للحصول،  شركة مايكروسوفت في المقام األول    و،  ياتعدد كبير من شركات البرمج    ن  يسعى اآل  

 .السوقفي  منتج جديد  طرحعندواجهة عربية نسخة عربية أو 
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، لالتصال باإلنترنت عربية  اللغة  المستخدمي  عدد أكبر من    زيادة المحتوى العربي وتحفيز     من أجل    
 : التاليةالمجاالت في عاييربيروت بتطوير مفي يوصي دياب حسين من الجامعة األمريكية 

 
 ؛مجموعة الفونيمات، إلخو، ومجموعة المحارفتصميم لوحة المفاتيح، : خل المعلوماتادم )أ( 
  اللغة الطبيعية وخوارزميات معالجة   ،  الكالم و وصلنصا لضغط   عاييرم: معالجة المعلومات  )ب( 

)NLP(،؛، إلخ وقواعد التحكم 
 معيارية لغات  و،  معياريةبروتوكوالت نقل   :  الشبكات، مثل اإلنترنت    عبرمات   المعلو نقل )ج( 

 ؛، إلخللوب
 ؛، إلخ الصفحةقيتنسو، ةعاطبمجموعات محارف اإلظهار وال: الناتج )د( 
 ؛النشر اإللكتروني، إلخوالتوثيق اإللكتروني، والتجارة اإللكترونية، :  البرامج التطبيقيةعاييرم )هـ( 
 ات الفنية؛لمصطلحا عاييرم )و( 
 يات؛جودة البرمجومراقبة لتأكد للفحص إلجراءات ا عاييرم )ز( 
 توثيقوتوحيد اإلجراءات العتماد      . مطابقة المعايير  لشهاداتالمانحة   نظمةأدلة لتوحيد األ   )ح( 

 .االختبار
 

لتنمية الصناعية  لربية  منظمة الع المنظمات العربية اإلقليمية والمحلية مثل      ال بين   كبر أ اًيقترح دياب تعاون   
 اإللكتروتقنيةلجنة الدولية   وال،  )ISO (لمعاييروالمنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية ل      ) AIDMO (والتعدين

)IEC(  ،مجموعة هندسة اإلنترنت الدولية      و)IETF(،    االتصاالت األوربي   عاييرحاول معهد م  ي ويجب أن  
)ETSI (     ـ   المحتمل   ككجنب هذا أيضاً التف   سُي  . هذا المعاييرأن يتغلب على نقص الناطقة  ٢٢في البلدان ال
 .التطبيقات التجاريةاستخدام  وهاتبنيو فيما يخص استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ةعربيبال
 

واجه تطور  التي ت رأي آخر بخصوص العقبات     ،  بحث مدار، عبد القادر كاملي    مجموعة  لدى مدير    
 :ا التطورمثل هذمحركات  والمحتوى العربي على الوب،

 
م الذي يؤخر تطور    اهالعامل  الإلنترنت في العالم العربي هو، بالطبع،        ل المنخفض   ي الحال االنتشار" 

  ال ُيعتبر    .ة أيضاً ماهلكنها  ،  على نطاق واسع  معروفة  غير  هناك أسباب     لكن    . على الوب  محتوى العربي ال
عرب، حيث من المتوقع    النترنت  اإل من عقلية مستخدمي     مضمون اإلنترنت جزءاً  لقاء الحصول على    الدفع  
 . تكلفةالمعلومات بدونالحصول على عادةً 

 
ستهدف المستخدمين  التي ت محتوى الوب   المعتمدة على   نماذج اإليراد   للفشل المالي ل  هذا سبب رئيسي     

 ".العربيى قانات التي تعتمد المحتواالستثمار في تطوير التالتفكير ضعف هذا ُي  و.في المنطقة
 

من  يصبح   الوبمحتوى  تطوير  االستثمار في   فبالنسبة إلى الحكومات التي ال تبحث عن المكسب،          و" 
في الواقع، يقود القطاع العام اآلن تطوير محتوى الوب العربي، بشكل رئيسي                و  .أكثر فأكثر  اتولوياأل

لشبكة ال يمكن أن يكون هناك حكومة        الحكومية على ا   نشوراتبدون الم   و  .بسبب مداخل الحكومة اإللكترونية   
الحكومات التي كانت ترعى اإلعالم     فإن  العربية،  لدى الجماهير   شعبية اإلنترنت     ومع ازدياد     .إليكترونية

 السياسية،  اها ورؤ هااستراتيجياتو،  عزيز أهدافها تهامة في   ر لإلنترنت كأداة إعالم     ب أك اً انتباه وليالتقليدي، ست 
 ".غراض االجتماعيةخدمة األباإلضافة إلى 

 
  أو بطريقة غير مباشرة    -يتهداقتصعلى الشبكة ا  محتوى العربي   الثبت   الحكومي، سيُ  المجالخارج  " 
  إن   .كبيرة أعداد مستخدمي اإلنترنت      عندما تصبح  بخاصةو في صناعة الخدمات،     -إليراد  مولداً ل  سيكون

 ".العربيةاللغة  تطويره بى علدور محتوى الوب في الخدمات المساعدة وفي التسويق سيشجع
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 الملحق ١
 

 مؤشرات مجتمع المعلومات في دولة الكويت
 

INDICATOR Y2000 Y2001 Y2002 

1. Basic Background Indicators       

   1.1 Population 2,190,000 2,243,080 2,418,000 
   1.2 Area 17,820 sq. km 17,820 sq. km 17,820 sq. km 
   1.3 Density (per sq.km) 90 94 97 
   1.4 Urban population 1,919,000 Not available Not available 
   1.5 Adult literacy 78.6 82 83.4 
   1.6 Poverty 0 0 0 
   1.7 GNI per capita 17,900 18,720 Not Available 
   1.8 GDP growth 3.9 -1 1.4 

2. Telecom Infrastructure    

   2.1 Fixed lines (total) 467,007 472,414 481,891 
   2.2 Domestic (lines per household) Not available Not available Not available 
   2.3 Urban (%) Not available Not available Not available 
   2.4 Waiting list (total number) 0 0* 0 
   2.5 Waiting time (average) Not applicable Not applicable Not Applicable 
   2.6 Revenue per line ($) 841 Not available Not available 
   2.7 Cost of local call ($ per 3 minutes) Not available Not available Not available 
   2.8 Cost of call within region ($ per 3 
minutes) Not available Not available 

1.11 (GCC)/ 2.4 (Rest 
of Arab world) 

   2.9 Cost of call to US ($ per three 
minutes) Not available Not available 1.5 
   2.10 Number of fixed line operators 1 1 1 
   2.11 ISDN lines Not available Not available 150 
   2.11.1 Initial cost ($) Not available Not available 100 
   2.11.2 Monthly charge ($) Not available Not available 166 
   2.12 DSL lines Not available Not available 11000 
   2.12.1 Initial cost ($) Not available Not available 198 
   2.12.2 Monthly charge ($) Not available Not available 60 
   2.13 Leased lines Not available Not available 650 
   2.13.1 Initial cost ($) Not available Not available Not published 
   2.13.2 Monthly charge ($) Not available Not available Not published 
   2.14 Cable Not available Not Available Not available 
   2.14.1 Initial cost ($) Not available Not available Not available 
   2.14.2 Monthly charge ($) Not available Not available Not available 
   2.15 Outgoing traffic (minutes per 
subscriber) Not available 339.7 Not available 
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INDICATOR Y2000 Y2001 Y2002 
   2.16 Incoming traffic (minutes per 
subscriber) Not available Not available Not available 
   2.17 Mobile lines 476,000 878,000 1,250,000 
   2.18 Number of mobile operators 2 2 2 

3. Media Infrastructure    

   3.1 Radios 1,366,560 Not available Not available 
   3.2 Television 930,000 950,000 Not available 
   3.3 Satellites 570,000 650,000 Not available 
   3.4 Daily newspapers 819,060 Not available Not available 

4. Computers and the Internet    

   4.1 Personal computers 250,000 272,000 300,000 
   4.2 Personal computers in education Not available Not available 22,500 
   4.3 Percentage of computers that are 
networked Not available Not available Not available 
   4.4 Internet subscribers 40,000 55,000 80,000 
   4.5 Internet users 150,000 200,000 320,000 
   4.6 Internet hosts 3,360 3,437 3,261 
   4.7 ISPs (main) 2 2 3 
   4.8 ISP monthly charges ($) Not available Not available $25 
   4.9 Telephone usage charges ($) Not applicable Not applicable Not applicable 
   4.10 Available national bandwidth Not available Not available 45Mbps 
   4.11 Hosting availability Not available Not available Not available 
   4.12 Secure servers Not available Not available Not available 

5. ICT expenditure    

   5.1 Telecom expenditure (million $) Not available Not available 490 
   5.2 IT expenditure (million $) Not available Not available 410 
   5.3 Percentage of GDP (%) Not available Not available 2.73% 
   5.4 ICT per capita ($) Not available Not available 372 

6. Capacity building    

   6.1 Scientists and engineers in R&D Not available Not available Not available 
   6.2 R&D expenditure (% of GNI) Not available Not available Not available 
   6.3 ICT related graduates per year Not available Not available Not available 

7. ICT government and business environment   

   7.1 e-readiness index Not available Not available Not available 
   7.2 e-government index Not available 2.12 Not available 
   7.3 IPR enforcement Moderate Moderate Weak 
   7.4 Compliance with WTO Yes Yes Yes 
   7.5 Basic telecom agreement No No No 
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INDICATOR Y2000 Y2001 Y2002 
   7.6 Reference paper No No No 

8. Laws and regulations       

   8.1 Patent law No Yes Yes 
   8.2 Trademark law No Yes Yes 
   8.3 Copyright law Yes Yes Yes 
   8.4 IT Agreement No No No 
   8.5 e-Commerce law No No No 
   8.6 e-Signature law No No Draft 
   8.7 Piracy Rate 80% 76% Not available 

9. ICT policy    

   9.1 ICT strategy Outline Outline Outline 
   9.2 ICT Plan of action Partial Partial Partial 
   9.3 National Initiatives Yes Yes Yes 

 
  .٢٠٠١كان لديه قائمة انتظار في عام     ) أم الهيمان /قرين(عموماً تتجاوز سعة المقاسم الهاتفية في الكويت الحاجة، لكن هناك موقع واحد             * 

 .ال توجد تقارير أحدث لمعرفة ما إذا تم توسيع سعة هذا المقسم الهاتفي ليلبي الطلب
 

 :المصادر
  International Telecommunications Union و  The World Bank و United Nations University World Institute for Development 

Economics Research (UNU-WIDER) و  World Information Technology and Services Alliance (WITSA)      والمصادر المحلية مثل
 . بحث مدار من مجموعة٢٠٠٢معظم مؤشرات عام . وزارة التخطيط ووزارة االتصاالت
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 ٢الملحق 
 

 أهم الجهات المعنية
 

 المؤسسات الحكومية 
 وزارة االتصاالت
 وزارة الداخلية
 وزارة التعليم
 جامعة الكويت

 الشركة الوطنية الكويتية للنفط
 المؤسسات غير الحكومية

 المؤسسة الكويتية لتطوير العلوم
 الجمعية الكويتية لتكنولوجيا المعلومات

 الكويتي للبحث العلميالمعهد 
 القطاع الخاص أو شبه الخاص

MTC-Vodafone 

 الوطنية لالتصاالت
 القطاع الخاص

 الدوليةمتكاملة النظم ال
 ةالعربياإلدارية معلومات النظم 

FAPCO 
 ية للحاسباتلكويتاشركة ال

QualityNet 

Fast Telecommunications 
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 ه الحكومية التي شملتها الدراسةالمواقع الحكومية وشب
 

 االسم عنوان الموقع لغة الموقع وجود محرك بحث
 مجلس األمة kw.gov.alommah.www://http/ ثنائي اللغة )ثنائي اللغة(نعم 

 وزارة الخارجية kw.gov.famo.www://http اإلنكليزية ال
  الكهرباء والماءوزارة kw.gov.mew.www://http العربية ال
 خدمة الرسائل - االتصاالت وزارة net.kems.www://http اإلنكليزية نعم

 القصيرة
اختيار  (العربية ال

 ) اإلنكليزيةفحات بالص
http://www.mof.gov.kw/ 

 

 وزارة المالية

  الصحةوزارة kw.gov.moh.www://http ثنائي اللغة ال
 ال
 

النسخة  (العربية
 )اإلنكليزية قيد البناء

kw.gov.moi.www://http الداخليةوزارة  

 وزارة اإلعالم kw.gov.moinfo.www://http/ اإلنكليزية قيد البناء
kw.gov.moj.www://http/ العربية ال  وزارة العدل
kw.gov.mop.www://http غةثنائي الل ال   التخطيطوزارة
kw.edu.moe.www://http العربية نعم  وزارة التعليم
kw.gov.baladia.www://http العربية نعم  لكويتمحافظة ا
kw.gov.fatwa.www://http العربية ال المجلس الوزاري لالستشارات القانونية 

 والتشريعية
النسخة  (العربية ال

 )اإلنكليزية قيد البناء
/com.kwt-ird.www://http  ية في وزارة العدلقسم العالقات الدول

org.hawally://http/ اإلنكليزية ال  محافظة حولي
kw.gov.housing.www://http العربية ال  الهيئة العامة لتنمية اإلسكان
kw.gov.kia.www://http/ اإلنكليزية ال  هيئة االستثمار الكويتية
kw.edu.kisr.www://http/ اإلنكليزية نعم  المعهد الوطني للبحث العلمي
اختيار  (اإلنكليزية نعم

 )العربية بالصفحات
/kw.edu.paaet.www://http  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

kw.gov.pai.www://http/ ثنائي اللغة ثنائي اللغة  الهيئة العامة للصناعة
kw.gov.pays.www://http العربية ال  امة للشباب والرياضةالهيئة الع

kw.org.pows.www://http/ اإلنكليزية ال اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين وأسرى 
 الحرب

kw.com.knpc.www://http/ اإلنكليزية ال  الشركة الوطنية الكويتية للنفط
kw.gov.cbk.www://http/ اإلنكليزية ال  المصرف المركزي الكويتي
النسخة ( اإلنكليزية ال

، موقع )قيد البناء العربية
 ثنائي اللغةقسم التسجيل 

/kw.edu.kuniv.www://http  جامعة الكويت

kw.org.kims.www://http اإلنكليزية نعم  المعهد الكويتي للتخصص الطبي
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 االسم عنوان الموقع لغة الموقع وجود محرك بحث
اختيار  (اإلنكليزية ال

 )العربية بالصفحات
/kw.org.epa.www://http  الهيئة العامة الكويتية للبيئة

kw.org.kcci.www://http/ ثنائي اللغة نعم  غرفة الصناعة والتجارة الكويتية
org.kuwaitculture.www://http العربية ال   للثقافة والفنون واآلدابالمجلس الوطني
kw.org.zakathouse.www://http العربية ال

html.1index/

 بيت الزكاة

kuwait.www://http- اإلنكليزية نعم

htm.frames/org.fund

الصندوق الكويتي لإلنماء االقتصادي 
 العربي

net.kw-mild.www://http/ العربية ال  قسم المخطوطات والتراث اإلسالمي
org.8sabq.www://http/ اإلنكليزية ال  مكتب التفتيش الحكومي
org.paac.www://http/ يزيةاإلنكل ال الهيئة العامة لتقييم تعويضات أضرار 

 الناتجة عن العدوان العراقي 
kw.net.csc.www://http/ اإلنكليزية ال  لجنة الخدمة المدنية
kw.com.airport-kuwait.www اإلنكليزية ال  مطار الكويت الدولي
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 ٤الملحق 
 
الوب مواقع  

 
Al-Ahli Bank of Kuwait (www.abk-kuwait.com) 
Arab Information Management Systems (www.aims-kw.com) 
Bank of Kuwait and the Middle East (www.bkme.com) 
Burgan Bank (www.burgan.com) 
Commercial Bank of Kuwait (www.cbk.com) 
Fast Telecommunications Company (www.fasttelco.net) 
Global Reach Marketing (www.global-reach.biz) 
Gulf Bank of Kuwait (www.gulfbank-online.com) 
Gulf Company for Trading over the Internet (www.ourgulf.com) 
Gulfnet International/KEMS (www.kems.net) 
Hasibat (www.hasibat.com) 
International Software Consortium (www.isc.org) 
International Telecommunications Union (www.itu.org) 
International Turnkey Systems (www.itsq8.com) 
Kuwait Finance House (www.kfh.com)  
Kuwait Stock Exchange (www.kuwaitse.com) 
Kuwait Information Technology Society (www.kcs.org) 
Kuwait Institute for Scientific Research (www.kisr.edu.kw) 
Kuwait National English School (www.knes.edu.kw) 
Kuwait News Agency (www.kuna.net.kw) 
Kuwait University (www.kuniv.edu) 
Management Information Systems (www.mis-kuwait.com) 
Microsoft Middle East (www.microsoft.com) 
National Bank of Kuwait (www.nbk.com) 
Oracle Middle East (www.oracle.com/me/press/meo/ku_scoops.html) 
Quality Net General Trade & Cont. Co. (www.qualitynet.net) 
The World Bank Group (www.devdata.worldbank.org) 
United States Commercial Service (http://www.export.gov/comm_svc/) 
Wataniya Telecom (www.wataniya.com) 




