
 الكويتدولة 
 

، مصدره الرئيسي هو النفط     ٢٠٠٤ مليار دوالر في عام   ٥٠بلغ الناتج القومي المحلي للكويت        
وبلغ عدد  .   من االحتياطي العالمي وهو ثالث أكبر احتياطي في دول الخليج                 %   ١٠ويملك الكويت     .  والغاز 

 . مليوناً  ٢,٧٥سكان الكويت      
  

 السياسات واالستراتيجيات -١
 

 تقدم التمويل لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء لمشروع                ةم و لحك بالرغم من أن ا   
الحكومة اإللكترونية أم لمشاريع التحديث، فإن الكويت ال يملك خططاً موثقة ترتبط بمخرجات البحث                               

  . والتطوير وصادرات التكنولوجيا المتقدمة واالستثمارات األجنبية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                         
 : يبين الجدول اآلتي وضع الكويت في مجال السياسات واالستراتيجيات              

 
   مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-١الجدول 

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        مبادرات بخصوص    

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          استراتيجية واضحة في مجال       نعم
  معلومات واالتصاالت      تكنولوجيا ال   خطة تنفيذية بخصوص   ال
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          خطة للبحث العلمي في مجال          نعم
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         تسهيالت عملية موجهة للبحث في          نعم
 1خطة لمبادرة التكنوبول     نعم
 مبادرة تكنوبول تشغيلية       ال
 حاضنة تكنولوجية مزمعة       نعم
 وجود حاضنة تكنولوجية    ال

 .، منتدى االقتصاد العالمي٢٠٠٣-٢٠٠٢تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي   : لمصدرا
 

وقد كانت جمعية تكنولوجيا المعلومات الكويتية فاعلة في الدعوة إلى التغيير في السياسات المتعلقة                        
 . ١٩٩٩بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل قانون حماية النشر في عام                 

 
 بدأت وزارة التعليم خطة تحديث للنظام التعليمي على             ٢٠٠٢سكان، وفي عام     يمثل الطالب خمس ال      

 وخاصة إدخال التعليم اإللكتروني لربط المدارس العامة والمكتبات في شبكة واحدة،                           ، سنة  ٢٥مدى  
  ٢٠٠٣وتشمل األهداف القريبة المدى تغطية المدارس االبتدائية في عام                . واستخدام الحاسوب في المدارس      

والتعليم عن بعد هو إحدى         .  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ نسبة حاسوب لكل ثمانية طالب في العام الدراسي               وتحقيق
 .أولويات الوزارة  

 

                                                 
 ممثلة بمراكز بحوثها وشركات تهدف إلى خلق تكنولوجيات جديدة أو لجذب   هو تجمع لجامعاتtechnopoleالتكنوبول   1

 . تكنولوجيات عالية يمكن استخدامها في الصناعة وتحتاج إلى تضافر جهود الجامعات والشركات
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وال توجد استراتيجية تكنولوجيا معلومات واتصاالت تحكم قطاع الصناعة في الكويت التي تهيمن                           
 أما التحرك نحو التجارة      وقد أكدت الحكومة على التحرك نحو الحكومة اإللكترونية،            . عليها صناعة النفط   

 . اإللكترونية فيقوده قطاع النفط حيث تجري المشتريات إلكترونياً حالياً            
 

  البيئة القانونية والتنظيمية  -٢
 

وقعت الكويت على العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالعالمة التجارية وبراءات االختراع                           
 الكويت قانون حماية النشر والتأليف للمنتجات الصوتية                أصدر١٩٩٩وفي عام   . وحماية الملكية الفكرية        
ولكن ذلك لم يمنع من وصول القرصنة إلى نسب عالية وهي من أعلى النسب في                . والفيديوية والحاسوبية  

 .  لمقاومة ذلك   ٢٠٠٤ولكن بعض اإلجراءات اإليجابية بدأت في عام            . العالم  
 

ي تشغله شركتان خاصتان برخصة من وزارة          إن الهاتف الثابت ملكية الدولة والهاتف الخلو            
ولم يبدأ . وتخطط الدولة لخصخصة الهاتف الثابت      .  في إحداهما  % ٢٥االتصاالت مع حصة للدولة بمقدار     

 . المشغل الثالث بالعمل بعد        
 

أما خدمات اإلنترنت فتراقب عن كثب من قبل وزارة االتصاالت التي تطلب من المزودين األربعة                  
 . هي اإلنترنت التقيد بضوابطها     وفروعهم ومقا 

 
لم يوافق المجلس الوطني الكويتي بعد على مداوالت اإلنترنت الالزمة لخدمات الحكومة والتجارة                      

وكذلك قضايا حقوق حماية المستهلك والحرية              . وكذلك األمر بالنسبة للتوقيع اإللكتروني         .  اإللكترونيتين  
 . الشخصية 

 
ئل اإلصالح االقتصادي فمسائل االحتكار الحكومي والحماية تعيق                 ال يزال الكويت متأخراً في مسا         

 . االستثمار األجنبي     
 

 البنية األساسية  -٣
 

١٧,٨٢وكانت نسبة نفاذ الهاتف الثابت       . ٢٠٠٤في عام   % ٧٧بلغت نسبة نفاذ الخلوي في الكويت     
ات االتصاالت لمشغلي          ووزارة االتصاالت هي المالك الوحيد لشبكة الهاتف الثابت وهي من تبيع خدم                  %. 

وترتبط الكويت مع دول الخليج بكابل محوري وألياف ضوئية وأقمار                . الخلوي ومزودي خدمات اإلنترنت      
 . والنفاذ إلى اإلنترنت متاح بكل السرعات والتقنيات           . صنعية لنقل الصوت والبيانات  

 
والسياسات التي         يوجد في الكويت أربعة مزودي خدمات إنترنت يقدمون اإلنترنت وفق الضوابط        

 ألفاً في   ٥٥٩ ألف مشترك، وعدد مستخدمي اإلنترنت في الكويت            ١٠٠بلغ عدد المشتركين       . تضعها الحكومة     
 . وكلفة اإلنترنت عالية     %. ٢١,٤٥، أي بنسبة نفاذ    ٢٠٠٤عام  

 
.  وهي رابع أعلى نسبة في العالم العربي      % ١٦,٣٦أما نسبة نفاذ الحاسوب في الكويت فهي أكثر من         

وال يزال الطلب على      . من إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات         %  ٤٠ الكويت على الحواسيب أكثر من        وتنفق
 . الحواسيب في تزايد مع تنفيذ مشاريع الحكومة اإللكترونية، وكذلك استخدام اإلنترنت               
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 بناء القدرات  -٤
 

وفي .   ات واالتصاالت    ساهمت الجمعية التكنولوجية الكويتية بالتوعية فيما يخص تكنولوجيا المعلوم                       
رخصة قيادة الحاسوب     " أصدر وزير التربية قراراً يطلب من كل المعلمين الحصول على شهادة              ٢٠٠٢
 . ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧قبل العام الدراسي     " الدولية

 
وفي بعض    . ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦تدعم الحكومة مشروع تأمين حاسوب لكل ثمانية طالب حتى العام                  

وبعض المؤسسات الخاصة تقدم حواسيب للمدارس لدعم             . لب المدارس تصل النسب إلى حاسوب لكل طا      
 . جهود تطوير العلوم   

 
تقدم جامعة الكويت ومراكز أخرى التدريب المهني على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمتد من                               
الدروس الموجهة لألطفال إلى الدروس العالية المهنية والحصول على شهادات مثل شهادات سيسكو                          

 . ويمكن استعمال المخابر المتوفرة في الخليج عن بعد             .  وغيرها ومايكروسوفت   
 

تقوم شركة تطوير المشاريع الصغيرة الكويتية بالتفاوض مع السلطة العامة للتدريب والتعليم التطبيقي                       
 .إلقامة حاضنات تكنولوجية لمساعدة الخريجين على إقامة الشركات                 

 
وتقوم معاهد خاصة بتقديم     . ذا تقوم بتقديم التدريب وبما أن الحكومة هي الموظف األكبر للعاملين ل                

 . التدريب وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واللغات األجنبية                  
 

 كانت الجامعة الكويتية األولى بين معاهد التعليم في العالم العربي التي قدمت لطالبها اإلنترنت في                    
 .  ١٩٩٢عام  

 
 للمساهمة في بعض أهداف خطة التنمية              ٢٠٠٠ في الكويت في عام     بدأ مشروع الحاضنة التكنولوجية        

ويؤكد مركز     . أما البحث والتطوير فهو مهمل والترابط بين الباحثين في المنطقة العربية ضعيف            . الوطنية 
 . ٢٠٠٥-٢٠٠٠البحث العلمي الكويتي على االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات في خطته لألعوام                       

 
  اعبناء القط  -٥

 
والكويت هو أحد أول دول الشرق     .   إن الكويت مستورد لتجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                

ولكن بعد غزو الكويت لم يبق    .   ١٩٨٢األوسط المنتجة للبرمجيات الذي بدأ مع تأسيس شركة صخر في عام            
عديد من شركات تكنولوجيا           ويقوم ال .   في الكويت سوى التطوير الخاص للبرمجيات التي تحتاجها الشركات                  

والكويت هي السوق       .   المعلومات واالتصاالت بتطوير جزئي باعتبار ذلك جزءاً من خدمات مكاملة األنظمة                          
 . الثالثة لتكنولوجيا المعلومات في الخليج بعد السعودية واإلمارات العربية                  

 
في بعض  % ١٠٠إلى تتيح قوانين االستثمار ملكية األغلبية لرأس المال األجنبي التي تصل               

من    %  ٥٠ تخلت الحكومة عن       ١٩٩٨ و ١٩٩٥وبين عامي    . الصناعات ومن بينها تطوير البرمجيات       
 . فقط% ٢٥من شركة الخلوي لتستبقي لنفسها        %  ٢٤حصصها للشركات الخاصة، ومثال ذلك بيعها لـ           

 
 . االت   عن برنامج خمس سنوات للخصخصة من بينها خدمات االتص               ٢٠٠١أعلنت الحكومة في عام        
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وال يوجد تصدير كويتي لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، غير أن شركة صخر الكويتية الملكية                               
 . والمصرية الجنسية تصدر برمجيات وحلوالً      

 
 االستخدامات في المؤسسات الحكومية  -٦

 
إليها عبر      بأتمتة سجالتها ولها قاعدة بيانات يمكن الوصول           ٢٠٠١قامت وزارة الداخلية منذ عام     

 .وهناك وزارات أخرى تخطط الستخدام أنظمة الدفع اإللكتروني            . اإلنترنت تضم سجالت الموظفين المحّدثة       
 

وقد تزايدت رقمنة المعلومات وسجالت         . وقد جرى حوسبة الوزارات الفروع واألقسام الحكومية         
 .  الداخلية  المواطنين عبر التطبيقات المركزية وقواعد البيانات المترابطة في وزارة             

 
تتضمن رؤية الحكومة اإللكترونية في الكويت ربط مختلف مكاتب الحكومة في شبكة وحيدة واسعة                               

والكويت اآلن في منتصف       . مع ضمان أن األنظمة الداخلية لمؤسسات الحكومة يمكن النفاذ إليها من اإلنترنت                        
 . ٢٠٠٧في عام  الطريق إلى الحكومة اإللكترونية والتي يقدر لها أن تكون جاهزة                

 
إن نظام الهوية الكويتي سيجعل تقديم الخدمات اإللكترونية األسهل في دول المنطقة الذي سيمكّن من                             

إعطاء عنوان بريد إلكتروني لكل المواطنين ومن استخدام الخدمات اإللكترونية للحكومة والبنوك                            
 . ولكن تنفيذ الحكومة اإللكترونية بطيء       .  والمؤسسات   

 
 منها    ٢٧ في الكويت المعروفة بفاعلية مواقعها، فليس لـ            ٣٦يات الحكومة الـ      من بين مدير    

 . تسهيالت خاصة في التفاعل إال االتصال بالبريد اإللكتروني         
 

 استمارة للمجاالت األساسية مثل الهجرة                ١٣وقد طورت وزارة الداخلية ومركز األنظمة الحاسوبية           
 .  الخ  واإلقامة والتأشيرة ورخصة قيادة السيارات      

 
اعتمدت الكويت نظام المرسال اإللكتروني للشحن والجمارك الذي يسمح لمكاتب الشحن من معالجة                                

وقد وضع النظام بما يناسب متطلبات        .  ساعة يومياً     ٢٤طلبات الشحن باستخدام وصلة إنترنت آمنة على مدى             
 . الحكومة الكويتية لدعم التبادل التجاري الدولي          

 
 

 التعليماالستخدامات في   -٧
 

للجامعة الكويتية شبكة تقدم التعليم عن  بعد، وتقدم المكتبة للطالب تسجيالت فيديوية  للمحاضرات                 
ومثال    . الحية المسجلة، وبوابة للتسجيل في الدروس الجامعية والحصول على المعلومات باستخدام اإلنترنت                      

 . ر آخر للتعلم عن بعد هو مركز الخدمات المجتمعية والتعليم المستم                 
 

 الجامعية ذات االستطاعة العالية، فإن الشبكات المحلية الالسلكية                        Ethernetوإضافة إلى شبكة اإلثرنت      
 . تتوفر في العديد من أماكن االجتماعات والمطاعم في الجامعة                

 
 .  مدرسة متوسطة وثانوية ستستخدم كمشروع تجريبي لوحدة تعليم إلكتروني                ٢٤في الكويت  
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 . ٢٠٠٤ة في الكويت، ولكن بدأت بعض الصفوف االفتراضية منذ عام          ال توجد جامعة افتراضي    
 

 االستخدامات في التجارة واألعمال  -٨
 

 من جهة أخرى قدر عدد      .يتزايد عدد الكويتيين المهتمين بالتجارة اإللكترونية والخلوي التجاري            
 باستخدام اإلنترنت يساهم    ، وتقدم الصرافة٢٠٠٣ مليون بطاقة في عام    ١,٤٥البطاقات المصرفية بأكثر من       

ويقدر لقطاع النفط أن يكون دوره رئيسياً في التجارة اإللكترونية            .  في تطور التجارة اإللكترونية في الكويت       
فشركة النفط الكويتية قامت بأتمتة عمليات تقديم العروض الداخلية لديها              .  بين األعمال في األعوام القادمة    
وأحد مواقع التجارة اإللكترونية بين األعمال             .  لمزوديها والمتعاقدين معها         ويمكن أن تقيم سوقاً افتراضية    

 الذي يستعمل نظاماً إلكترونياً إلدارة العالقة مع الزبائن يتضمن كل ما هو                     OurGulf.com:  والزبائن هو 
 .مطلوب من أمان وخصوصية      

 
تستعمل الرسائل القصيرة       ونظراً للنسبة العالية النتشار الهاتف الخلوي فإن الشركات والبنوك                   

وتقدر أبحاث مدار حجم     . والتطبيقات القائمة على ميفاق التطبيقات الالسلكية لتقديم الفواتير واإلعالنات           
 . مليوناً بين األعمال       ٣١٠، كان منها       ٢٠٠٣ مليون دوالر في عام     ٣٥٥التجارة اإللكترونية بـ     

 
ومن المصارف التجارية السبعة تقدم أربعة               وتقدم كل المصارف في الكويت خدمات على اإلنترنت،            

 ألف ١٠٠ ألف حساب مصرفي كويتي يوجد     ٥٠٠منها خدمات للزبائن العاديين باستخدام اإلنترنت، ومن بين            
بعض المصارف مثل المصرف الوطني            و .يستخدم اإلنترنت وهي أعلى نسبة في دول اتحاد اإلمارات          

ويمكن اعتبار الكويت مماثلة للدول المتقدمة من حيث                 .   ترنتالكويتي تقدم معظم خدماتها باستخدام اإلن           
 . استخدامها لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التحويل بين البنوك وخدمات الزبائن أو العمليات الداخلية                         

 . ٢٠٠٣ آلة في عام    ٣٠٠وقد قدرت آالت الصرافة اآللية في الكويت بحوالي        
 

 االستخدامات في الصحة  -٩
 

 وزارة الصحة نظام ملء معلومات إلكترونية للمستوصفات والمستشفيات الحكومية لربطها                       اعتمدت 
في شبكة وحيدة وقاعدة بيانات مركزية تسمح بإدارة فعالة لسجالت المرضى، وهو أحد مشاريع الوزارة                          

كومة     الهادفة إلى أتمتة وثائق الصحة الوطنية وإدارتها باستخدام اإلنترنت، وهي تأتي في إطار الح                   
،   ) الذي ُبدء باستخدامه    ( وأهم المشاريع هي إقامة سجل طبي إلكتروني، ونظام عالج صحي أولي                .   اإللكترونية  

ونظام معلومات إلدارة المستشفيات، وأنظمة دعم القرار، ونظام التسجيل الصحي، ونظام الضمان الصحي،                  
وعند االنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع         . ونظام معلومات الميالد والوفاة، وأنظمة المستودعات والبوابات              

 . سيمكن القول إن الكويت تملك نظام عناية صحية متكامل يستخدم اإلنترنت                 
 

وُيطور حالياً نظام العناية الصحية الخاص بالمستشفيات اإلقليمية متضمناً نظام معلومات إدارة                             
كز الصحية مع المشفى اإلقليمي         المستشفيات وحيث سيكون لكل مشفى إقليمي قاعدة بياناته وسيصل المرا            
 . التابعة له، وسيؤدي النظام إلى قاعدة بيانات رئيسية لكل مرضى المستشفيات                

 
 على ربط األطباء والمعاهد الطبية مع شبكة من المستشفيات األميركية                         ٢٠٠٠وقد بدأ العمل منذ عام     

ولكن ال تتوفر معلومات عن تنفيذ هذا        واألوربية المشهورة لالستشارة عن بعد والحد من المعالجة الخارجية،                     
 .ATMNوالكويت عضو في الشبكة العربية للطب عن بعد           . المشروع   
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  2هي باللغة العربية     ) dot-kw( من المواقع الكويتية      %  ٣٣,٥  أن   ٢٠٠٣بّين مسح ميداني في عام      
 . ى اإلنترنت  موقعاً عل    ١٤٠٠وللكويت   .  والباقي باللغة اإلنكليزية     

 
تقوم شركة صخر المصرية والكويتية الملكية، وهي أكبر شركة عربية حالياً في مجال البرمجيات،                          

 . بتصميم وتطوير عدد كبير من البرمجيات التي تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية                  
 

 www.kuwait.kw  و   www.e.gov.kw:   ال تقدم المواقع الحكومية محتوى عربياً، ويقدم موقعان هما          
 . خدمات بوابة حكومية وحكومة إلكترونية باللغتين العربية واإلنكليزية                 

 
وأكبر مصاعب تطوير برمجيات عربية في الكويت هو صغر السوق المحلية، أما سوق اإلنترنت                 

 . العربية فهي في تزايد خصوصاً مع تطبيقات الحكومة اإللكترونية         
 

 

                                                 
2   Madar Research Group 


