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مدير عام الهيئة الوطنية لخدمكات الشبكة

وزارة االتصاالت والتقانة



االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية

2009تشرين األول / استراتيجية الحكومة اإللكترونيةتم اقرار •

الرؤية

وإنتاجية فعالية، وذلك برفع (المواطنين وقطاع األعمال) خدمات متميزة للمستفيدين تقديم 

، متعددةقنوات،ومتاحة بواسطة خدمات الكترونية متكاملةالعمل الحكومي، وتقديم وشفافية 

للمستفيدينحماية البيانات الشخصية مع الحفاظ على 
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أهداف االستراتيجية

:حددت مبادرة الحكومة االلكترونية السورية األهداف الثالثة التالية•
عملهارفع كفاءة اإلدارة الحكومية وتطويرها وتبسيط إجراءاتها وخفض كلفة •

الحكوميةفعالية الخدمات رفع •

واالقتصاديةالتنمية االجتماعية دعم •

ترونية مع يجب ترحيل جميع البيانات الحكومية من الصيغة الورقية إلى الصيغة اإللك

ن، مراعاة إجراءات إدارة السجالت مثل صالحيات الوصول، الثقة، الخصوصية، األم

والشفافية
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األهداف المرحلية

2013المرحلة االولى 2010 المرحلة الثالثة 2020المرحلة الثانية

الخدمات متوفرة في مرحلة النشر 
-%100%70الكترونيا  

يا  الخدمات الرئيسية المقدمة الكترون
30%80%100%

معدل استخدام الخدمات اإللكترونية 
%50%30%10المتاحة

إتاحة الخدمات الحكومية عبر أقنية 
%70%30%5إضافية جديدة

التوريدات الحكومية االلكترونية 
0%30%60%
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المحاور اإلستراتيجية لخطة العمل

الجهة الراعية المحور اإلستراتيجي

اللجنة التوجيهية للحكومة االلكترونية رونيا  تقديم الخدمات الحكومية  الكت

ةوزارة التنمية اإلداري/ رئاسة مجلس الوزراء تطوير اإلدارة العامة

وزارة االتصاالت والتقانة إعداد البيئة التمكينية

6
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صدورهقوانين الفضاء السيبراني

2009للعام / 4/القانون رقم قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة

2010للعام / 8/المرسوم التشريعي رقم قانون االتصاالت  

2012للعام / 7/المرسوم التشريعي رقم يةقانون تنظيم التواصل على الشبكة والجريمة المعلومات

2013للعام / 62/المرسوم التشريعي رقم قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2014للعام / 3/قانون رقم قانون المعامالت اإللكترونية

ورهمسودة الصك التشريعي معّدة بانتظار استكمال أسباب صدقانون حماية البيانات الشخصية اإللكترونية

القوانين والتشريعات
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بوابة الحكومة اإللكترونية



بوابة الحكومة اإللكترونية

(:نشر)تتضمن البوابة توصيف تفصيلي 

3608: الخدمات الكلي المدخل في البوابةعدد •

270+ 2302: الخدمات المنشورة على البوابةعدد •

جهة حكومية81وزارة  27•
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طلبا  
ر 
ألكث

ق ا
الوثائ

عدد الخدمات التي تطلبها الجهة المصدرة للوثيقة اسم الوثيقة
1764 وزارة الداخلية البطاقة الشخصية

362
لح وزارة اإلدارة المحليــة والبيئة المديرية العامة للمصا

العقارية بيان قيد عقاري 

327 وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سجل تجاري 
260 وزارة الداخلية خالصة سجل عدلي
221 تصريح غير موظف

178
لح وزارة اإلدارة المحليــة والبيئة المديرية العامة للمصا

العقارية مخطط مساحي

172
لح وزارة اإلدارة المحليــة والبيئة المديرية العامة للمصا

العقارية رخصة بناء

157 وزارة الداخلية قيد سجل مدني

121
لح وزارة اإلدارة المحليــة والبيئة المديرية العامة للمصا

العقارية سند تمليك

108 سند إقامة
105 وزارة الداخلية جواز سفر
1764 وزارة الداخلية البطاقة الشخصية

362
لح وزارة اإلدارة المحليــة والبيئة المديرية العامة للمصا

العقارية بيان قيد عقاري 



السجالت اإللكترونية الوطنية

الجهة السجل

وزارة الداخلية المدنيالسجل

المديرية العامة للمصالح العقارية السجل العقاري

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السجل التجاري

وزارة النقل سجل المركبات

وزارة الداخلية السجل العدلي

وزارة التنمية اإلدارية في الدولةسجل العاملين

فائدة كبيرةترابط هذه السجالت ببعضها يقدم قيم مضافة كبيرة تسمح بتوفير خدمات ومعلومات ذات



شبكة المعرفة الريفية
:بوابة المجتمع المحلي

تفعيل مساهمة الوحدات اإلدارية
ي في تنمية مجتمعاتها المحلية ف
يةالجوانب االجتماعية واالقتصاد

يدير مواقع الوحدات اإلدارية 
متطّوعون من المجتمع المحلي

موقع 96عدد المواقع الفرعية 
ريفي

www.reefnet.gov.sy
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محتوى إلكتروني للخدمات الحكومية

النتائج اإلمتحانية لوزارة التربية•

وزارة التعليم العالي–نتائج المفاضلة الجامعية •

وفر محتوى إلكتروني حول األليات الحكومية، محطات الوقود،  ت: خدمات البطاقة الذكية•
وزارة النفظ والثروة المعدنية–المواد البترولية في المحطات 

وزارة النقل-مدارس السواقة،  •
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المواقع اإللكترونية

(سورية.-SY.تحت انطاق العلوي السوري )لكترونية المواقع اإل•

موقع حكومي505•

مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الداخلية خاص بالشركات-(SY.)نطاق علوي تحت 9601•

شبكة التواصل االجتماعي•
Facebookمعظم الجهات العامة لديها صفحات على مواقع التواصل اإلجتماعي وخصوصا  •
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خدمات داعمة للمحتوى الرقمي الحكومي

Data Centerمركز خدمات معلوماتية •
(خزانة مخدمات32) •

ةمشتركة، فيزيائية، مستقل: استضافة•

شبكة حكومية أمنة لتبادل المعلومات •
شبكة حكومية مغلقة معزولة والخدمات، 
اإلنترنتعن شبكة 

39: عدد الجهات الحكومية المنضوية•

خدمات 5: عدد الخدكات المقدمة•

شبكة وزارة التربية لربط ؟؟ مدرسة

حكومية

شبكة وزارة التعليم العالي

قيد )الصحة خاصة بوزارة شبكة 
(الدراسة
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خدمات داعمة إلنتاج المحتوى الرقمي

من المعلومات أ•
السياسة الوطنية ألمن المعلومات•

(احترافي–عادي )المسح األمني للمواقع اإللكترونية •

(قيد التجهيز)مركز االستجابة للطوارئ المعلوماتية •

(نفاذاالستضافة، التواصل، ال) الضوابط والنواظم الخاصة بمقدمي خدمات التواصل على الشبكة •

المعامالت اإللكترونية•
اإللكترونيّةوالنّواظم الخاّصة بمواصفات المنظومات المعلوماتيّة للمعامالت الضوابط•
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مشاريع قيد التنفيذ

مشروع المعامالت الوطنية الحكومي•

(توحيد قواعد بيانات الحجوزات الصادر من عدة جهات)مشروع الحجوزات االحتياطية •

فاديا سليمان. م



شكراً إلصغائكم


