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 مدخل لواقع صناعة البرمجيات في سورية

صناعة القرن  "،ICT"اختصارًا باإلنكليزية  التي تعرف ،االتصاالتو تعد صناعة المعلومات 
التاسع كما كانت صناعة الكيمياء في القرن  ،ياالقتصادتقود التطور التي  حادي والعشرينال

. فهي صناعة كثيفة المعرفة وذات قيم مضافة عشرينوالصناعات الكهربائية في القرن ال عشر
 اً سبب كونها قطاعوب ،سبب ارتفاع قيمتها المضافةبمرتفعة جدًا. لذلك تركز عليها الدول المتقدمة 

بل وقيادة العالم سياسيًا بما يخدم مصالح الدول في قيادة اقتصاديات العالم  اً قيادي اً مفصلي
، منشورة في موقع جامعة الملك عبد العزيز سمير رضوان د. دراسة للباحث ففيمة. المتقد

إلى أن صناعة تقنية المعلومات هي أولى الصناعات العالمية الصاعدة، ويقدر  يشار، السعودية
%، ومعدل نمو 2.5نتاج العالمي الكلي بنحو % بينما يقدر نمو اإل16معدل نموها السنوي بنحو 

 200%. ويقدر اإلنتاج العالمي الحالي من صناعة البرمجيات بنحو 1.6السكان عالميًا بنحو 
مليار دوالر، وهو ما يعادل ربع اإلنتاج لجميع أعمال الصناعات اإللكترونية. وتقدر حصة 

 %.13ن %، واليابا25%، أوروبا 50أمريكا من هذا اإلنتاج بنحو 
 وعلى الرغم من تميزهي جزء من هذه الصناعة.  software industryوصناعة البرمجيات 
نها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا أ إالّ  ن تلك الصناعات بميزات عديدةع االتصاالتو صناعة المعلومات 

 كترونيةبالصناعات الكهربائية والميكانيكية واإللالتي ترتبط بشكل وثيق الحاسوب،  اناتبتقاليوم 
كصناعة السيارات  ،في كل القطاعات بكثافة البرمجياتاستخدام يتم إذ  .وبغيرها من القطاعات

إلى حد أنها  ،وغيرها االتصاالتو األقمار الصناعية والطاقة واألجهزة المنزلية واإلعالم  وصناعة
الدول التي لم إلى هذه المنتجات الجديدة  ويتم تصدير .اباتت جزءًا أساسيًا منها وال تعمل بدونه

 .هذه الصناعات تتقدم في
في جميع مجاالت  االتصاالتو إن الدور الشامل الذي تلعبه تطبيقات صناعة المعلومات 

السلعي والخدمي وفي مجاالت اإلدارة الحكومية والخاصة وفي حياة األفراد تجعل منها  االقتصاد
التقدم  مدىإلى  اليوم استخدامها يشيرأداة ال بد منها لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي. وأصبح 

 ي واالجتماعي والعلمي ألي بلد في العالم.االقتصاد
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 االقتصادلعب في سورية سوى دور متواضع حتى اآلن في تورغم كل ذلك فهذه الصناعة ال 
السوري، وهو أقل بكثير من الممكن. لذلك فثمة حاجة لدراسة إضافية جديدة تضيف على ما تم 

راسات لتحدد مكامن القوة والضعف والفرص والتحديات على نحو أكثر قربًا من من قبل من د
الواقع، ثم لتصوغ؛ بناءًا على كل ذلك؛ إطارًا عامًا الستراتيجية وطنية وبرنامج عمل لتطوير هذه 

 الصناعة.
 من أجل ذلك قامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في سورية بالتعاقد مع المركز العربي

هدف الدراسة ت. و هالقيام بهذه الدراسة بناءًا على الشروط المرجعية المعدة من قبلل(ADC) للتنمية 
معرفة أفضل بأهمية صناعة البرمجيات في سورية، والتعرف العميق على واقع هذه خلق  إلى

الصناعة من كافة جوانبها، جانب الطلب وجانب العرض والجوانب األخرى المختلفة ذات 
خطوط عامة الستراتيجية   ة، لتشخيص نقاط القوة والضعف وإمكانيات تطويرها، ووضعالعالق

 وطنية لتنمية هذه الصناعة مع برنامج تنفيذي لوضع االستراتيجية قيد التطبيق. 

ق الدارس مراجعة مكثفة لسياسة الدولة تجاه ريولتحقيق هدف الدراسة وغايتها تطلبت من الف
التنظيمية لصناعة البرمجيات في سورية، و البنية التشريعية صناعة البرمجيات ومراجعة 

وتشخيص البنية التنظيمية والمؤسسية للمهنة ودراسة جانب الطلب بحسب البرمجيات المستخدمة 
دراسة ميدانية عبر عينات من ب ها القيامودراسة الطلب بحسب المستخدم/الزبون. كما تطلب تنفيذ

من تناول موضوعات ذات عالقة بتطوير هذه الصناعة مثل العرض والطلب. وكذلك كان ال بد 
 تعليم المعلوماتية والتدريب على مهن صناعة البرمجيات وعلى قضايا الملكية الفكرية وغيرها.

ونظرًا ألهمية تنمية الطلب الكامن في تنمية هذه الصناعة، ألنه القاطرة التي تقطر كامل 
نب بشكل رئيسي، فركزنا على عدة جوانب من تنمية الصناعة خلفها، فقد ركزنا على هذا الجا

السوق وتوسيعها وتحريض الطلب الكامن، إذ ركزنا على عوامل تقوية العرض من زاوية توسيع 
في السوق وعلى قدرات الشركات المبرمجة على التسويق كما ركزنا على جانب الطلب ودوره 

 توسيع السوق. 

فقد عرضنا تجارب بعض الدول بقصد نقل بعض الخبرة. من تجارب دول أخرى  االستفادةوبغاية 
وفي نفس الوقت فقد تعرضنا ألهم المشكالت ذات الوزن واألهمية التي تواجهها صناعة 
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البرمجيات. وقد أولينا أهمية خاصة للطلب الكامن، وخاصة طلب الجهات الحكومية كونها 
 ن.المؤسسات األكبر والزبون األهم الممكن في سورية حتى اآل

كل ما تقدم كان هدفه ونتيجته وضع إطار عام الستراتيجية وطنية وبرنامج عمل متطلبات 
تطويرها لتلعب الدور الممكن ولتساهم بدور أكبر في خلق فرص عمل بأجور مرتفعة ولتساهم 

واإلدارة في سورية  االقتصادفي رفع حصتها في الدخل الوطني ودورها في خدمة بقية قطاعات 
 واالجتماعية.  يةاالقتصاداألفضل في التنمية ومساهمتها 

تتميز صناعة البرمجيات بمجموعة من الخصائص التي ترفع من إمكانيات نموها في سورية. و 
وجد مجموعة من نقاط القوة والضعف. والفهم العام لهذه الخصائص والشروط تأما في الواقع ف

تعد المدخل المناسب للتفكير بالمدى  المناسبة وغير المناسبة وتحليل هذه المزايا والعوائق
 المناسب. االهتمامالمناسب لمنح هذه الصناعة 

 
 :والسورية خصوصا   عموما  القسم األول: مزايا صناعة البرمجيات 

بمجموعة من الخصائص  ،إحدى مكونات اقتصاد المعرفة التي تعد ،الصناعةتتميز هذه 
 السوري: االقتصاد ة معتالئمالم

صاالت  توفيرال يتطلب تج البرمجي المنف ،ها الثابت قياسًا برقم أعمالهاانخفاض رأسمال •
 هو ال يتطلبف ها،إلنتاج قوة العملفي وكثافة  مواد أوليةو  إنتاج ومعدات وتجهيزات كبيرة

 وطاولة عمل وخط إنترنت فعال.   سوى الحاسوب
العمل  قوة ارتفاع قيمتها المضافة مقارنة بأية صناعات أو خدمات أخرى مما يجعل •

السورية الشابة نقطة قوة كبيرة لسورية شريطة تأهيلها المناسب. إذ تعد معظم قيمة 
 ،إلى حد بعيد فيها البرمجيات قيمة مضافة بسبب انخفاض قيمة المواد األولية المستعملة

 والنخفاض قيمة االهتالكات بسبب انخفاض رأسمالها الثابت. 

تطلب ياره رأس المال األول واألهم في هذه الصناعة، و تتميز بأهمية المورد البشري باعتب •
. وهي وفكرية بعيدًا عما يبذله اإلنسان من جهود عضلية جهودًا ذهنية المنتج البرمجي

غير أنها تتطلب من جهة أخرى تأهياًل أكاديميًا  ،تخلق فرص عمل بأجور مرتفعة
 فهي جزء من اقتصاد المعرفة.  ،وتدريبًا جيداً 
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سلعًا  السلع البرمجية المنتجة ال تعدفintangible س مجي منتج غير ملمو المنتج البر  •
 . السلع الناتجة من الصناعات األخرى  استهالكية كبقية

ليس في صناعة البرمجيات وقت محدد للعمل، إاّل في تتميز بمرونة أوقات العمل، ف •
لمتخصصين في أذهان ا إلىاعتبارية، إذ تأتي األفكار البرمجية التي تتبادر  حاالت
 . فيمكنه أن يعمل في كل وقت.مختلفة أوقات

تتميز بمرونة مكان العمل فليس من الضروري العمل في مكتب محدد بل يمكن العمل  •
 البيت أيضًا باالرتباط مع مركز العمل.  في

األشخاص  خصائص الشخصية السورية للعمل في هذه الصناعة التي تتطلب منتتالءم  •
العمل لساعات طويلة، كما تتطلب مواهب ومهارات على الجلد رة و العاملين فيها القد

 خاصة وقدرة على اإلبداع واالبتكار وهو ما تميز به السوريون تاريخيًا. 
تحديد مشكالته والقيام ببحث واقعي لتقديم حلول  معرفة الواقع السوري والقدرة على •

لمستوردة أن تلبي متطلبات وال يمكن للبرمجيات ا ًا،مناسبة للسوق يجعل دورها ضروري
 هذا الواقع. وهذه مزية لشركات البرمجيات ومكاتبها.

التواصل مع األسواق المجاورة المتشابهة في واقعها ومشكالتها وهذا ما ال يستطيع غير  •
 المبرمجين السوريين القيام به.

ية مقارنة استخدام اللغة العربية في البرمجيات السورية مميز قوي لمكاتب البرمجة السور  •
 منه بشكل أكبر بكثير. االستفادةيمكن  اً بالبلدان العربية والعالم مما يعطيها تميز 

 
مة هذه الصناعة ءومن خالل االستبيان المنفذ لهذه الدراسة، يظهر أن ثمة معرفة بمدى مال

% من الشركات السورية ترى أن 60 أن (ع58)يبين الجدول رقم ومدى ترشحها للنمو. إذ 
في  السوري  االقتصاددورًا أهم في  إلى حد كبير تلعب أن صناعة البرمجيات في سوريةبإمكان 

 تعتقد ذلك إلى حد ما. منها % 25المدى المنظور, مقابل 
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فيما إذا كانت مجموعة من خصائص الشخصية للسوريين مناسبة لتطوير صناعة  وحول
تائج االستبيان الظاهرة في الجدول رقم , فإن نيةاالقتصادالبرمجيات ولعب دور أكبر في التنمية 

ع( تبين أن شركات البرمجيات ترى أهمية هذه الصناعة لالقتصاد السوري ألنها تخلق فرص 59)
، وفي المرتبة الثانية الرتفاع القيمة المضافة التي تخلقها إلى حد كبيرعمل أكبر بأجور أكثر 

، وفي المرتبة الثالثة يةاالقتصادتنمية هذه الصناعة باعتبارها تمثل سببًا للعب دوٍر في ال
وفي المرتبة الرابعة كون الصناعة تناسب  ة البرمجيات للفرد المشتغل،النخفاض رأس مال صناع

الخصائص الشخصية للسوريين وتتقاطع هذه النتيجة مع نتائج جداول أخرى في االستبيان ومع 
 . (ع50)نتائج الجدول رقم 
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زال حجمها متواضعًا ين هذه الصناعة في سورية ال تنمو النمو المناسب وال ورغم هذه المزايا فإ
قد بينت نتائج االستبيان الذي أعددناه ف ي واالجتماعي متواضعة.االقتصادومساهمتها في النمو 

 (ط43)يبين الجدول رقم بحسب رأي شركات الطلب على البرمجيات الدراسة ذلك بوضوح. ف هلهذ
حًا في اإلجابة باعتبار أن صناعة البرمجيات السورية تنمو ببطء وبمعدل أن هناك تركزًا واض

% منها اعتبرت أن هذه الصناعة تراوح مكانها. وبالنظر إلى 25مقابل  اإلجابات% من 61
الشركات األكبر حجمًا )رأس مالها  إجابات % من37مال(. فإن رأسالقياس حجم الشركة )بم

% من 88ن هذه الصناعة تنمو ببطء وكذلك الحظت األكبر من مليون ليرة( الحظت بأ
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% منها 59مليون ليرة. وحتى الشركات األصغر, فإن  50-15الشركات ذات رأس مال ما بين 
  الحظ هذا النمو البطيء لصناعة البرمجيات السورية.

ن من االستبيان أ (ع14) شركات البرمجيات فقد أعطت رأيًا مشابهًا. إذ يبين الجدول رقموكذلك 
% من الشركات أن 32. صرحت 2009 – 2005معدل نمو األعمال كان جيد جدًا خالل الفترة 

% من اإلجابات 29% فيما قالت 25 – 11معدل نمو عدد العقود قد بلغ في المتوسط ما بين 
% سنويًا. ومن ناحية ثانية فإن ارتفاع معدل عدد 50 -26أن معدل النمو قد تراوح ما بين 

% من الشركات 43س إلى حد كبير على معدل نمو قيمة هذه العقود. إذ صرحت العقود قد انعك
% 30% يقابلها 25إلى  11معدل النمو الوسطي لقيمة العقود أو الفواتير قد تراوح ما بين  أن

% خالل 50إلى  26من الشركات صرحت بأن معدل النمو في قيمة العقود قد تراوح ما بين 
 جيد غير أنه يبقى نموًا ألرقام صغيرة. ويوضح الجدول رقم وهو نمو 2009 – 1005الفترة 

قيمتها ما بين  2010% من الشركات لديها عقود قيد التنفيذ خالل هذا العام 53أن  (ع15)
% من الشركات لديها عقودًا قيمتها تتراوح ما بين مليون و 84ماليين ليرة. أي أن 10مليون إلى 

% من الشركات تتوقع تنفيذ عقود خالل العام 49أن  (ع16) ماليين ليرة. كما يبين الجدول 10
% من الشركات تتوقع تنفيذ عقود تقل 43الحالي بقيمة تتراوح ما بين مليون وعشرة ماليين مقابل 

% من شركات البرمجيات أكدت 49أن   (ع55) قيمتها عن مليون ليرة سورية. يبين الجدول رقم
% من 49بطء خالل السنوات الخمس األخيرة. فقد أيد بأن صناعة البرمجيات في سورية نمت ب

% رأوا أنها تراوح 20% منهم أنها تنمو بسرعة مقابل 22شركات البرمجة هذا الرأي بينما رأى 
 مكانها.
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وتشير المقابالت التي أجراها فريق العمل إلى أن سبب نمو الطلب على البرمجيات في سنوات 
يعود بالدرجة الرئيسية إلى تراجع طلب القطاع الحكومي الذي نما ثم تراجعه اآلن  2005ما قبل 

 وتراجعه بعد هذا التاريخ. حادي والعشرينفي السنوات األولى للعقد األول للقرن ال
 

 :خالصة لواقع صناعة البرمجيات في سوريةالقسم الثاني: 
ات السابقة، يعد ضعيفًا. ومقابل المزايا وبالرغم منها فإن واقع هذه الصناعة، كما تظهره الدراس

 وتقف مجموعة من األسباب خلف ضعفها في سورية:
عدم وجود استراتيجية حكومية معتمدة موضوعة قيد التنفيذ مما يعيق تقدم الخدمة في  -

السوق وعدم اهتمام السياسة الحكومية في الفترة السابقة بهذه الصناعة بالمستوى 
 المطلوب.

خمسية العاشرة فيما يخص تطوير صناعة البرمجيات. ضعف تنفيذ ما ورد في الخطة ال -
لصناعة البرمجيات والتي مازالت ال تساعد بالقدر الكافي على  التحتيةالبينة وضعف 

خلق نشاط أعمال مربح واسع وخاصة وضع خدمات اإلنترنت التي تعد العمود الفقري 
 لهذه الصناعة. 

هو العامل األهم والحاسم في  ضيق السوق وضعف الطلب في القطاعين العام والخاص -
ضعف تطور هذه الصناعة وخاصة ضيق السوق وضعف الطلب الحكومي الذي هو 

 السوق األهم لصناعة البرمجيات في سورية.
نقص البنية التشريعية المناسبة لنمو هذه الصناعة وكذلك نقص البنية المؤسسية  -

 وضعفها.
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والمشاركة في المعارض المحلية ق خبرات وقدرات الترويج والتسويضعف استراتيجيات  -
 والدولية و ضعف مخصصات التسويق. 

ات الكبيرة عن هذه الصناعة بسبب ضعف السوق وضعف الوعي االستثمار غياب  -
 بممكنات نمو أرباحها.

ومن الصعب القيام  مكاتب صناعة البرمجيات.و ال يوجد إحصاء واف عن شركات  -
يرة جدًا، ناهيك عن المبرمجين األفراد، بتقدير دقيق بسبب الشركات الصغيرة والصغ

شركة لغاية عام  150-140وتتقاطع تقديرات عدة أن عدد الشركات المعروفة يتراوح بين 
وأغلبها  معظم الشركات صغيرة الحجم بالمقاييس الدولية والقليل منها متوسط. و 2010
منتجات مستوردة. الطابع التجاري، وتسويق ب يتسم أعمال الكثير منهابالدكاكين و  أشبه

من بينهم تنتج أو تطور برمجيات والقليل من الشركات يمكن اعتباره مقدم  20وأقل من 
 .لقطاع األعمال total IT solutionsحلول متكامل 

ضعف تعاون شركات البرمجيات مع بعضها بحيث تجمع قدراتها الصغيرة والمتوسطة  -
دي للمشروعات األكبر وتكون أكثر لتكون جسمًا أكبر وتجمع خبرات أكثر تستطيع التص

إقناعًا للزبائن في القطاع الحكومي والقطاع الخاص السوري إضافة للسوق الخارجية 
 وخاصة السوق العربية.

قلة الكفاءات ذوي الخبرات وإن وجد عدد من الخريجين فلم يكونوا خبراتهم بعد. وذوي  -
 لم.الخبرات يهاجروا طلبًا لدخل أعلى وهربًا من خدمة الع

دوران الخبرات وتركها العمل في شركات البرمجيات ومكاتبها لفترات طويلة بسبب  -
 انخفاض مستوى الرواتب

بعض الشركات متوسطة الحجم حيث تمارس نشاطات متعددة في آن مثل بيع العتاديات  -
 . االتصاالتللمعلوماتية والبرمجيات وتجهيزات 

ة للبرمجيات في القطاعين العام ال يمتلك أصحاب المصلحة أي الجهات المستخدم -
والخاص نفس الوعي بأهمية قطاع المعلوماتية وال يملكون نفس الخبرة بما يسمح بتطوير 

 نشاط مربح يساعد على النمو.

غالبية العاملين في صناعة البرمجيات التأهيل األكاديمي المناسب وإن ملك  لكال يم -
 الخبرة الفنية غابت خبرة الممارسة.

عاقد الحكومية معقدة خاصة وأن الحكومة ما زالت الزبون األكبر فالقانون طريقة الت -
وهو مصمم ليناسب توريدات مادية مثل  2004لعام  51المطبق هو قانون العقود 

شابهها أو تنفيذ مشروعات مادية أو ما يسمى  مشتريات المواد واآلالت والتجهيزات وما
 ر قانون العقود كليًا.توريد وتركيب وهي مشكلة ال تحل بدون تطوي
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 ضعف مؤسسات التدريب وضعف الوعي بأهمية التدريب. -

والقيود على  VOIPقيود على عدد من النشاطات يسبب تضييق السوق مثل القيود على  -
 ربط مكاتب الشركات المتباعدة للشركة الواحدة.

 

ص غير وفي الخصائ ،ومن خالل االستبيان، أعطت شركات البرمجيات رأيها في العوائق
المالئمة للعب هذا الدور األكبر، فأعطت المرتبة األولى للسبب المتعلق باعتبار أن هذه 
الصناعة تتطلب تأهياًل أعلى مما هو متوفر في سورية، وأعطت المرتبة الثانية للسبب المتعلق 

تر  وأخيرًا لم ،باعتبار أن هذه الصناعة تتطلب عالقة دولية أوسع مما هو متاح لسورية اليوم
شركات البرمجيات في كبر رؤوس األموال التي تتطلبها صناعة البرمجيات سببًا معيقًا ألن 

 السوري. االقتصادأكبر في  اً تلعب دور 
رأي شركات البرمجة ومكاتبها في أثر مجموعة من المشكالت على  (ع63)ويبين الجدول رقم

ة إلى الخارج من أهم المشكالت نزوح الكفاءات السوريإذ تعتبر . صناعة البرمجيات في سورية
% من الشركات أن لهذه الهجرة أثر 55المؤثرة في صناعة البرمجيات السورية. وقد اعتبرت 

كبير على هذه الصناعة. وتعتبر ضعف الطلب المحلي وصغر حجم السوق السورية ثاني 
بدرجة  % من الشركات اعتبرتها مؤثرة49المشكالت المؤثرة في صناعة البرمجيات حيث أن 

كبيرة. وجاءت إجراءات التعاقد مع الحكومة في كافة مراحله في المرتبة الثالثة في معرض تقييم 
% من الشركات 52أثر مجموعة من المشكالت على صناعة البرمجيات السورية. حيث اعتبرت 

الرابعة  على صناعة البرمجيات. ويأتي نقص محللي النظم في المرتبة اً كبير  اً أن لهذا العامل تأثير 
في التقييم أما ضعف التدريب فقد حل في المرتبة الخامسة وحل في المرتبة السادسة تدني أجور 
المبرمجين كعامل دافع لهجرتهم واعتبرت الشركات المنتجة للبرمجيات أن التكاليف الضريبية 

قيمت  تأتي في المرتبة السابعة في تأثيرها على قطاع الصناعة البرمجية والمعلوماتية كما
الشركات السورية تأثير ضعف منافسة المنتج السوري لمثيله غير السوري ليأتي في المرتبة 
الثامنة وبتأثير متوسط ويأتي تاسعًا وعاشرًا تأثير كل من ارتفاع تكاليف تأسيس الشركة وتعقد 
إجراءات الحصول على التراخيص، ولكن بأثر ضعيف لكل منهما على صناعة البرمجيات 

 ة.السوري
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 الفصل األولـ  1

 مراجعة السياسات والخطط الحكومية تجاه صناعة البرمجيات
 

 (:2010ـ  2006السياسات المتعلقة بالبرمجيات في الخطة الخمسية العاشرة )ـ 1ـ1

 صناعة البرمجيات في الخطة الخمسية العاشرة: ـ1ـ1ـ1

واستراتيجيات، وسياسات، ومشاريع مقترحة، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة رؤية مستقبلية، 
تتعلق بصناعة البرمجيات في غير فصل من فصولها الثمانية والعشرين، باإلضافة إلى مخططها 

ي المقدم للمؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي االقتصادالُمتضَمن في صلب التقرير 
لمعنى المحدد والضيق لصناعة . وأهم ما جاء حول الموضوع، سواء با2005االشتراكي عام 

البرمجيات هذه أو بالمعنى األوسع واألشمل من خالل عالقتها بالعلم والتقانة وتأثرها بالنظام 
التعليمي والبحث العلمي وانتمائها لما بات يعرف باقتصاد المعرفة. فقد جاء في "المخطط ـ 

"تعتمد وسمات المرحلة التنموية":  دور الدولة الجديدالتقرير" المقدم لمؤتمر الحزب تحت عنوان "
العالمي اليوم وهي المعرفة إنتاجًا  االقتصادالخطة على الميزة التنافسية األكثر أهمية في 

واستهالكًا وتطويرًا. إذ أن أحد أهداف الخطة الرئيسية هو التحول نحو اقتصاد المعرفة المؤدي 
بدأ متطور في الفكر التنموي العالمي إلى نمو مستدام" )...(" إن الخطة تعتمد أيضًا على م

والذي يعتبر أن اإلنفاق على التعليم والصحة والبيئة والبحث العلمي هو استثمار منتج اقتصادي 
 ومصدر للنمو وليس مجرد  عبء  على الموازنة."

، حللــت فيــه واقــع االتصــاالتو لقطــاع المعلومــات  خاصــاً  أفــردت الخطــة الخمســية العاشــرة فصــالً 
المنتســـبة إلـــى لجنـــة الشـــركات فـــي الجمعيـــة علومـــات، وقـــدرت عـــدد شـــركات المعلوماتيـــة قطـــاع الم

شـركة تمثـل أكبـر الشـركات العاملـة فـي المعلوماتيـة  130 بنحـو آنـذك العلمية السـورية للمعلوماتيـة
الطــابع التجــاري الــذي  ،يغلــب علــى عمــل الشــركات الوطنيــة، ويســتخلص التحليــل أنــه " فـي ســورية

منتجـات مسـتوردة، ونسـبة الشـركات التـي لـديها قسـم لتطـوير البرمجيـات ال يتجـاوز يتمثل بتسـويق 
 25%. وال يتجـاوز عــدد الشــركات المتخصصــة فـي تطــوير البرمجيــات والخــدمات المعلوماتيــة 25
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ان منها تعمالن على تصدير البرمجيات إلى شركات ومؤسسات عالمية. أما من حيث تاثن ،شركة
 1"لوماتية في سورية ُتصـنف ضـمن فئـة الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة.الحجم،  فإن شركات المع
العــام والخــاص  فــي هــذا القطــاع  والــنقص فــي اليــد العاملــة  االســتثماروتــرى الخطــة فــي ضــعف 

الخبيــرة والمؤهلــة عــاملين  رئيســيين  لضــعف نمــوه. كمــا توصــلت الخطــة إلــى تشــخيص عــدد مــن 
ــــة المســــتقبلية لقطــــاع دحــــد الصــــعوبات التــــي أعاقــــت نمــــو القطــــاع وتطــــوره.  االتصــــاالتت الرؤي

 والمعلوماتية، الرؤية للمعلوماتية في التالي: 

تـــــوفير منظومـــــات الحواســـــيب ومعالجـــــة المعلومـــــات بأشـــــكالها المختلفـــــة لجميـــــع المؤسســـــات  •
والفعاليـات، علــى نحـو يمّكنهــا مـن معالجــة المعلومـات وفــق احتياجاتهـا، بغيــة رفـع مردوديتهــا 

 سية.وقدرتها التناف

والمعلومـات، وبوجـه خـاص  االتصاالتبناء قطاع اقتصادي وصناعي يتمحور حول تقانات  •
صــــناعة البرمجيــــات وتطــــوير المحتــــوى الرقمــــي بأشــــكاله المختلفــــة )إنترنــــت، بــــث تلفزيــــوني 

 وإذاعي، إلخ(.

والمعلومـــات لـــدعم التنميـــة االجتماعيـــة، وخاصـــة لزيـــادة مشـــاركة  االتصـــاالتاســـتخدام نظـــم  •
فــــي الحيــــاة العامــــة، وإضــــفاء الشــــفافية علــــى اإلجــــراءات الحكوميــــة، وتبســــيط هــــذه المــــواطن 

 اإلجراءات.

للقطاع ، هدف تفعيل العرض في مجـال البرمجيـات ودعمـه  4وقد وضعت الخطة في الهدف رقم 
 )باالرتبـاط  تفعيل العرض في مجال البرمجيـاتليصل إلى مرحلة النضج وقد وضعت استراتيجية: 

 2(لرابعبالهدف ا

تشجيع شركات إنتاج البرمجيات الثقافية والترفيهية، لتمكين هذه الشركات، الصغيرة  •
 غالبًا، ألداء دور في السوق العربية أو المتعددة اللغات.

إحداث حاضنات متخصصة بصناعة البرمجيات في سورية الستقبال شركات البرمجة  •
الالزمة  االتصاالتوسائل وتحفيزها، على أن تقدم الدولة لهذه الحاضنات المنشآت و 

والمناخ المميز )كليات وجامعات متخصصة، خدمات متقنة،...( بغية تحفيز 
 من الشركات العربية والعالمية. االستثمار

على البرمجيات المفتوحة المصدر كبدائل جيدة وقد تكون أفضل من  عتمادزيادة اال •

                                                           
 550 -513ص   13مصدر: الخطة الخمسية العاشرة الفصل  - 1
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ت بما يالئم االحتياجات البرمجيات التجارية. مع التوجه نحو تطوير هذه البرمجيا
 3المحلية.

  :وقد وضعت الخطة برنامجا خاصا لتنفيذ االستراتيجيات الخاصة بتقانة المعلومات تضمن

إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع تقانة المعلومات، الذي يتضمن حقوق وواجبات األطراف 
 المعنية المختلفة.

 لى صناعة البرمجيات ومتطلباتها. وضع قواعد تنظيم مهنة المعلوماتية، مع التركيز ع

إيجاد استراتيجية متكاملة إلدخال البرمجيات المفتوحة المصدر في صلب صناعة 
البرمجيات، وال سيما في ظل وجود حاجة ماسة لعدد من المنتجات التي يمكن للبرمجيات 

 المفتوحة أن تقدمها )أنظمة أمن المعلومات، قواعد البيانات البسيطة،...(.

حاضنات للبرمجيات تسمح للشركات الناشئة في هذا المجال باالنطالق في أعمالها  إنشاء
 من خدمات الدعم الفني واإلداري والتسويقي الالزمة لذلك. االستفادةو 

 في السياسات المقترحة: ـ2ـ1ـ1

في اإلنسان المنتج للمعرفة  االستثمارالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وعلى مراحل. ويدخل  •
المكثف في البحث العلمي والتقانة كمصدر أساسي  االستثماراألولويات, و على رأس 

 ي.االقتصادمستقبلي للنمو 

 الحديث/اقتصاد المعرفة"/. االقتصادفي تطوير الموارد البشرية لبناء  االستثمار" •

 أهم المشروعات المقترحة: ـ3ـ1ـ1

ية في القطاع االستثمار ت فقد اقترحت الخطة مجموعة من المشروعات اولتنفيذ تلك السياس
 الصناعي المقترح تنفيذها خالل الخطة الخمسية العاشرة، وكان أهمها المشاريع: 

 صناعات هندسية )التكنوبوليس( في محافظتي حمص وحلب.  •

 القرية االلكترونية )صناعة مكونات صلبة الكترونية( في منطقة ريف دمشق.  •

ات البرمجيات( في منطقة حاضنات لصناعة البرمجيات )خدمات حاضنة لشرك •
 حسياء في محافظتي حمص وحلب.

                                                           
  534مصدر المصدر السابق ص  - 3
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 اإلجراءات والخطوات المقررة لتحقيق األهداف:  ـ4ـ1ـ1

 هداف التالية:األالخطة الخمسية العاشرة  حددت

 تفعيل الطلب المؤسساتي  .1

 تفعيل طلب األفراد .2

 تفعيل العرض في مجال التجهيزات العتادية  .3

 تفعيل العرض في مجال البرمجيات .4

 تفعيل العرض في مجال الخدمات .5

 التنمية البشرية واإلنسانية .6

 مواجهة المعوقات الخارجية .7

 :للوصول إلى تلك األهداف فقد رسمت الخطةو 

 سسات )باالرتباط  بالهدف األول(:ـ تفعيل طلب المؤ 1ـ4ـ1ـ1

 ويحتاج تفعيل طلب المؤسسات إلى القيام بالخطوات التالية:
والمعلومات وهي المؤسسة  االتصاالتت العاملة في قطاع تفعيل دور المؤسسات والهيئا -أ

 لالتصاالتوالهيئة العامة لالستشعار عن بعد والهيئة العامة  لالتصاالتالعامة 
الالسلكية المحدثة مؤخرًا. وذلك بهدف دفعها إلى تقديم خدمات جديدة ومتميزة وتحسين 

باقي القطاعات والمؤسسات  سوية الخدمات الحالية وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات
منها في تحسين األداء ورفع فاعلية  االستفادةويحفز الطلب على هذه الخدمات و 

 الوطني. االقتصاد

والمعلومات في المؤسسات الحكومية  االتصاالتإيجاد آليات جديدة إلدخال تقانات   -ب
لتنفيذ إلى المختلفة، تمّكن من تفعيل جميع المراحل: من التوصيف إلى التعاقد إلى ا

 االستخدام األمثل للموارد.
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 تفعيل طلب األفراد )باالرتباط  بالهدف الثاني(: ـ 2ـ4ـ1ـ1

 ويحتاج تفعيل طلب األفراد إلى ما يلي:

الثابتة وخدماتها للتماشي مع المنحى العالمي ومع  االتصاالتإعادة موازنة أسعار  -أ
المتطورة، مع تخفيض أسعار  الناتج المحلي للفرد، وتقديم حزم جديدة من الخدمات

المثلى من البنى التحتية، خاصة مع احتمال  لالستفادةالمكالمات الدولية تخفيضًا كافيًا 
تقّلص التقاص الدولي في هذا المجال قريبًا وانعدام إمكانات الحصول على القطع 

 األجنبي من جرائه.

أسعاره تخفيضًا ملموسًا تحقيق قفزة نوعية في تغطية شبكة الهاتف النّقال، وتخفيض   -ب
)االشتراك الشهري، سعر الدقيقة الهوائية، بطاقات الدفع المسبوق،...(، ورفع نسبة 

 %.22% من مساحة سورية، وتحقيق كثافة هاتفية تصل إلى 100التغطية لتبلغ 

تحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية التي تحمل خدمات اإلنترنت المختلفة إليصالها إلى   -ت
تغطية ونفوذية كبيرين، وتنويع خدمات اإلنترنت حسب االحتياجات )خدمات معدل 

واسعة الحزمة، خدمات نّقالة، الخ.(، مع تحديد هدف هو الوصول إلى كثافة تصل إلى 
 % )مليون مشترك(، وزيادة سعة الشبكة الفقارية وتوسيع مناطق التغطية.12

 االتصاالتاظمة فّعالة لقطاع إحراز تقدم على الصعيد التنظيمي، بإحداث هيئة ن  -ث
 وجودتها. االتصاالتتستطيع الدفاع عن حقوق المستخدم في تسعير خدمات 

تشجيع استخدام الحواسيب في سورية، عن طريق إدخالها أساسًا في سياسات التعليم في  -ج
جميع المجاالت، وبفضل سياسات تثقيف شعبية على استخدام الحواسيب. ويجب أيضًا 

 بتسهيالت المتالك الحاسوب، ال سيما لدى الطبقة ذات الدخل المحدود. أن يترافق ذلك

البرمجيات والمضمون العربي في جميع المجاالت، ومن ضمنها التثقيفية  إنتاجتشجيع   -ح
 والترفيهية، وإحداث هيئة للرقابة على المضمون، تعمل على أسس واضحة ومعلنة.

على اإلنترنت، ومنها الخدمات تحقيق قفزة نوعية في حزمة الخدمات واإلعالم  -خ
 والمعلومات الحكومية الموجهة للمواطنين.

 

 
 

 تفعيل العرض في مجال العتاديات )باالرتباط  بالهدف الثالث(: ـ 3ـ4ـ1ـ1
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 وتحتاج في هذا المجال إلى: 
تشجيع الشركات المنتجة العالمية للمكونات األساسية المستخدمة في تجميع التجهيزات  -أ

المباشر في سورية )أو في مناطق استثمارية خاصة بين سورية ولبنان  االستثمارعلى 
أو غيرها من دول الجوار(، انطالقًا من موقع سورية المميز بين أوربا وآسيا، مع 

 إعطائها ميزات تفضيلية استثنائية.

تشجيع إقامة شركات تجميع المنتجات األساسية في سورية، مع تحفيزها للوصول إلى  -ب
 اد والمؤسسات في سورية، وإلى األسواق اإلقليمية.أسواق األفر 

إطالق مشروع تصنيع الحاسوب الشعبي الرخيص الثمن، بالتعاون مع دول كالهند  -ت
 والصين وماليزيا، مع تحفيز إمكانات التصدير إلى األسواق اإلقليمية والعالمية.

 (:تفعيل العرض في مجال البرمجيات )باالرتباط  بالهدف الرابعـ 4ـ4ـ1ـ1

تشجيع شركات إنتاج البرمجيات الثقافية والترفيهية، لتمكين هذه الشركات، الصغيرة  -أ
 غالبًا، ألداء دور في السوق العربية أو المتعددة اللغات.

إحداث حاضنات متخصصة بصناعة البرمجيات في سورية الستقبال شركات البرمجة  -ب
الالزمة  االتصاالتوسائل وتحفيزها، على أن تقدم الدولة لهذه الحاضنات المنشآت و 

 االستثماروالمناخ المميز )كليات وجامعات متخصصة، خدمات متقنة،...( بغية تحفيز 
 من الشركات العربية والعالمية.

 تفعيل العرض في مجال الخدمات )باالرتباط  بالهدف الخامس(:ـ 5ـ4ـ1ـ1

طاع، وإحداث هيئة ُيشرِّع إلعادة تنظيم الق لالتصاالتالعمل على إصدار قانون جديد  -أ
ناظمة، مستقلة وشفافة، تعمل على الدفاع عن حقوق المستهلك )الخدمة الشاملة، 
تخفيض األسعار، المنافسة،...( وتحافظ على المصالح الوطنية، إضافة إلى إصدار 
قانون ينظم تقانة المعلومات يتضمن حقوق الملكية الفكرية، وحقوق خصوصية 

 توقيع اإللكتروني والتجارة اإللكترونية، الخ.المعلومات وسريتها، ونظم ال

بغية تمكينها من التفاعل السريع والمنافسة في  لالتصاالتتطوير المؤسسة العامة  -ب
السوق ومن طرح حزمة من الخدمات الريعية للمشتركين، وإعادة هيكلتها وتفعيل 

بحيث استقاللها اإلداري والمالي، وضمان حرية عملها على صورة شركة تجارية، 
برنامج؛ مع ضرورة إعادة -تتأّطر مثاًل عالقتها مع المالك )الدولة( عن طريق عقد

رسملة المؤسسة )استثمار مباشر من الدولة، استثمار من المصارف العامة، أو غيرها( 



27 
 

 ات الالزمة لتطوير البنية التحتية. االستثمار لتمكينها من الحصول على 

في مختلف المجاالت حالما أمكن ذلك،  تصاالتاالإطالق المنافسة في قطاع خدمات  -ت
، مع دفعها "جعاالت" توّفر االستثماروتحفيز الشركات الكبرى في هذا القطاع على 

 للدولة قطعا أجنبيًا.

استكمال استثمار الشبكة الوطنية لتبادل المعطيات، مع إمكان تقديم مراتب خدمة  -ث
اإلنترنت على نحو واسع أمام  مختلفة حسب الطلب عليها، وفتح مجال تقديم خدمات

 الشركات الخاصة المتنافسة.

تقديم خدمات موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعها على استخدام  -ج
 في عملها. االتصاالتو تقانات المعلومات 

 التنمية البشرية واإلنسانية )باالرتباط بالهدف السادس(:ـ 6ـ4ـ1ـ1

 التنمية البشرية: القيام بالخطوات التالية لدفع
وفي تقانات المعلومات المتقدمة، سواًء  االتصاالتإحداث كليات متخصصة في  -أ

أكانت حكومية أم مشتركة أم خاصة، بالتعاون مع جامعات مماثلة في دول منتجة لهذه 
 التقانات.

إحداث مراكز للتدريب المهني المتخصص للعاملين والموظفين الحاليين،  -ب
 نات والتقنيات الحديثة واستخدامها الفّعال.تؤهلهم لتمّثل التقا

إحداث مدن تقانية في سورية ضمن بيئة متميزة وتتعاون فيها الجامعات  -ت
والحاضنات التقانية والشركات العاملة في هذا القطاع على بناء بيئة متميزة تهدف إلى 

 ات السورية والعربية واألجنبية.االستثمار رفع السوية التقانية واجتذاب 

الق برامج للتثقيف الشعبي في جميع المجاالت الثقافية والتربوية، ومن إط -ث
 والمعلومات. االتصاالتضمنها المناحي االجتماعية والفكرية الستخدام تقانات 

 خطة العمل:ـ 7ـ4ـ1ـ1

، يتضّمن تنظيم العالقة وتعريف األدوار لالتصاالتإعداد مشروع قانون جديد وحديث  -أ
 معنية المختلفة.وتوزيعها بين ألطراف ال

، مستقلة وشفافة، تعمل على تنظيم حقوق االتصاالتإحداث وتفعيل هيئة ناظمة لقطاع  -ب
 .االتصاالتوواجبات األطراف المختلفة العاملة في مجال 
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وضمان حرية عملها كشركة تجارية بغية  لالتصاالتإعادة هيكلة المؤسسة العامة  -ت
 وق تتسم بالتعددية.تمكينها من التفاعل السريع والمنافسة في س

إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع تقانة المعلومات، الذي يتضمن حقوق وواجبات  -ث
 األطراف المعنية المختلفة.

 وضع قواعد تنظيم مهنة المعلوماتية، مع التركيز على صناعة البرمجيات ومتطلباتها. -ج

ب صناعة إيجاد استراتيجية متكاملة إلدخال البرمجيات المفتوحة المصدر في صل -ح
البرمجيات، وال سيما في ظل وجود حاجة ماسة لعدد من المنتجات التي يمكن 

 للبرمجيات المفتوحة أن تقدمها )أنظمة أمن المعلومات، قواعد البيانات البسيطة،...(.

إنشاء حاضنات للبرمجيات تسمح للشركات الناشئة في هذا المجال باالنطالق في  -خ
 لدعم الفني واإلداري والتسويقي الالزمة لذلك.من خدمات ا االستفادةأعمالها و 

إطالق المبادرة الوطنية لإلدارة الحكومية اإللكترونية، بهدف النهوض بأتمتة المؤسسات  -د
الحكومية في نطاق برنامج شامل لإلصالح اإلداري يعمل على تعزيز التوجه نحو خدمة 

وإنتاجية المؤسسات الحكومية  ، وزيادة فعاليةيةاالقتصادالمواطن والمؤسسات االجتماعية و 
 والمعلومات على الوجه األمثل. االتصاالتباستخدام تقانات 

إطالق المبادرة الوطنية للمناطق التقانية باالرتباط بإستراتيجية )التنمية البشرية  -ذ
واإلنسانية(. وهي تهدف إلى إقامة مناطق تقانية في أنحاء مختلفة من سورية، تقوم فيها 

 االتصاالت، وجامعات أو فروع لجامعات متخصصة في مجال تقانات حاضنات تقانية
والمعلوماتية، وشركات لتطوير البرمجيات، ومؤسسات أخرى، بغية النهوض بالقدرات 
المحلية ودعم الصناعة الحاسوبية والبرمجية في سورية، وتشجيع إحداث شركات 

 الخدمات المبنية على هذه الصناعات.

ية لمراكز التميز القطاعية باالرتباط باستراتيجيات )تفعيل الطلب إطالق المبادرة الوطن -ر
المؤسساتي( و)التنمية البشرية واإلنسانية(. وتهدف إلى إقامة مراكز تميز قطاعية، على 
غرار المركز المقترح لتقديم االستشارات والخدمات في المعلوماتية، وذلك في القطاعات 

والمعلومات للنهوض  االتصاالتتخدام تقانات التي تتطلب إنجاز قفزة نوعية في اس
 بأدائها.

إطالق المبادرة الوطنية لبناء القدرات باالرتباط باستراتيجيات )التنمية البشرية  -ز
واإلنسانية(، بهدف االرتقاء بالقدرات التقنية للخريجين السوريين في مجال تقانات 

م هذه التقانات عمومًا في والمعلومات إلى المستوى الالئق، ودعم استخدا االتصاالت



29 
 

المختلفة  يةاالقتصادجميع مستويات التعليم الجامعي، بغية تحسين إنتاجية القطاعات 
 في سورية.

إطالق المبادرة الوطنية لمجتمع المعرفة باالرتباط باستراتيجيات )تفعيل العرض  -س
س مجتمع في مجال العتاديات(، و)التنمية البشرية واإلنسانية(، وتهدف إلى إرساء أس

المعرفة في سورية، بما تتضمنه من توعية ومساعدة على ممارسة الحريات العامة 
وانفتاح على مختلف الفئات االجتماعية وعلى البلدان العربية والعالم. وتتضمن هذه 

والمعلومات وطرق استخدامها على المستوى الشعبي في  االتصاالتالمبادرة نشر تقانات 
 إنتاج المضمون العربي الثقافي واإلعالمي والترفيهي. المدن والريف، وتشجيع 

 

 
 سياسات الدولة وخططها تجاه تطوير صناعة البرمجيات: ل يةيمو نظرة حول تق ـ5ـ1ـ1

والتقانـة  االتصـاالتمن خالل ما تقدم يبدو من الواضح أن الحكومـة وبـدءًا مـن اسـتراتيجية قطـاع 
مجيات ومنحتها أهمية أكثر بكثير من السابق. قد أدركت بصورة أفضل أهمية صناعة البر  2004

وقـــد انعكســـت هــــذه األهميـــة ســــواء فـــي االســـتراتيجية أم فــــي الخطـــة الخمســــية العاشـــرة إذ حــــددت 
 األهداف وحددت السياسات وحددت البرامج التي تترجم تلك األهداف إلى حيز الواقع.  

 االتصاالتالتحتية لقطاع  استهدفت الخطة الخمسية العاشرة استكمال بناء وتطوير البنية
والمعلومات، وتسهيل اتصال المواطنين والجهات المختلفة بالشبكة، من خالل تحسين معدل 

ووسعت  2008مركز نفاذ حتى نهاية عام  43االختراق بالشبكة الثابتة والخليوية، وأنشأت لذلك 
النترنت قامت بتخفيضات البوابات التشاركية للجهات العامة، ولتحفيز المواطنين على استخدام ا

على رسوم اشتراك الهاتف الثابت، وتخفيضات على رسوم االشتراك باالنترنت، وحفزت مزودي  
خدمة الخليوي على القيام بتخفيضات ملموسة على االشتراك واالستهالك لخدمات الهاتف 

ن من المحمول. جملة هذه السياسات تحفز بشكل غير مباشر الطلب على البرمجيات، كما كا
برامج ومشاريع للجهات العامة لتقديم الخدمات  إدراجالسياسات المحفزة للطلب على البرمجيات 

اإللكترونية للمواطنين، والسعي إلقامة الحكومة اإللكترونية التي ستشكل طلبا غير محدود على 
في هذا واستكمال البنية التشريعية والقانونية  لالتصاالتالبرمجيات. إن إصدار قانون جديد 

المجال باإلضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشكيل حاضنات األعمال، يسهم بشكل 
غير مباشر بتطوير قطاع البرمجيات، والذي لم يحظ باهتمام مباشر وعمل ممنهج لتطويره، 

 يحيث ترك بشكل كامل تقريبا لمبادرة القطاع الخاص، في حين كان مطلوبا من الحكومة تبن
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واضحة في هذا المجال، مثل إقامة تحالفات وشراكات وتوسيع دور الجامعات ومراكز سياسات 
 البحث العلمي في قطاع البرمجيات، وتقديم دعم مادي وتسهيالت للشركات القائمة.  

المبـادرة الوطنيـة إطـالق ويالحظ عمومًا ضعف تنفيذ المبـادرات التـي تضـمنتها الخطـة مثـل تـأخر 
الوطنيـة المبـادرة  إطـالق، والمبادرة الوطنية للمناطق التقانية إطالق، كترونيةلإلدارة الحكومية اإلل

إطـالق المبـادرة الوطنيـة لمجتمـع ، و إطالق المبادرة الوطنية لبنـاء القـدرات، لمراكز التميز القطاعية
. كما أن عـددا مـن البـرامج والمشـاريع ذات األولويـة بالنسـبة للقطـاع لـم تنفـذ خـالل سـنوات المعرفة

، لالتصــــاالتالمؤسســــة العامــــة  لتأهيــــل والبحــــوث،، ومخــــابر اشــــاريع المعلوماتيــــةالخطــــة مثــــل: م
مركـز تـدريب ، و والتقانـة االتصـاالتوزارة  ،ةالتدريب التقاني المستمر لقطاع المهندسين في سـوريو 

 االتاالتصـوزارة  ،مراكز مجتمع المعلومـات، و والتقانة االتصاالتوزارة  ،وتأهيل لتقانة المعلومات
. وهنـاك العديـد والتقانـة االتصاالتوزارة  ،إحداث األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية، و والتقانة

مــن البــرامج والمشــاريع التــي لــم تنفــذ وكــان ممكنــا فــي حــال تنفيــذها أن تخطــو ســورية خطــوة هامــة 
 . باتجاه تطوير قطاع المعلوماتية والبرمجيات، وبالتالي باتجاه مجتمع المعرفة

يتضح من خالل تتبع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، أن اإلصالح المؤسساتي واإلداري ذو أولوية 
تهــا قــد كــان الســبب ءحاســمة بالنســبة لتنفيــذ الخطــة ومشــاريعها، وأن اآللــة البيروقراطيــة، وعــدم كفا

ة يـالية والتمويلنفذ ولعدم تنفيذ العديد من المشاريع، ويتضح أن المشكلة الم الرئيسي لبطء تنفيذ ما
لم تكن العقبة أمام التنفيذ، ولكن اإلدارة البيروقراطيـة لـم تجـد مـا يكفـي مـن الحـوافز لتنفيـذ الخطـة، 

 خاصة وأنها اعتادت عدم المساءلة عن تقصيرها.  

إذًا ورغم أن األهداف المذكورة أعاله هي أهداف جيدة، ورغم ما تحقق على األرض، غير أنه 
بالتنفيذ، ولم تكن  االهتمامبالتخطيط غلب على  االهتماموالممكن. ف كان أقل من المطلوب

البرامج التنفيذية التي تضع هذه األهداف موضع التطبيق بمستوى هذه األهداف واحتياجاتها، ولم 
ات المالية الالزمة أو الكافية، وكانت مبادرات القطاع الخاص ضعيفة. ففي عتمادتخصص اال

ندسية )التكنوبوليس( في محافظتي حمص وحلب. ولم تقم القرية الواقع لم تقم صناعات ه
االلكترونية )صناعة مكونات صلبة الكترونية( في منطقة ريف دمشق. ورغم قيام بعض 
حاضنات لصناعة البرمجيات )خدمات حاضنة لشركات البرمجيات( فهي لم تكن كافية، ولم تقم 

لم يتم سوى القليل لتفعيل الطلب حاضنات في منطقة حسياء في محافظتي حمص وحلب. و 
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المؤسساتي وتفعيل طلب األفراد وتفعيل العرض في مجال التجهيزات العتادية وتفعيل العرض في 
مجال البرمجيات وتفعيل العرض في مجال الخدمات والتنمية البشرية واإلنسانية ومواجهة 

كان المعلم  االتصاالتقانون المعوقات الخارجية، فكل هذا لم يتم منه سوى القليل. ولعل صدور 
بما يؤثر إيجابًا على صناعة  االتصاالتاألبرز كونه يضع أسسًا جديدة لتطوير قطاع 

 البرمجيات.

ع( وبنسبة 40فإن الشركات المنتجة للبرمجيات ترى بحسب الجدول رقم ) بحسب االستبيان
 البرمجيات. % بأن ليس لدى الحكومة السورية سياسة محددة وواضحة لتنمية صناعة76

  

 
 

ترى بأن  المستخدمة للبرمجيات السورية الجهات% من 40أن  (ط33)يبين الجدول رقم بينما 
على إمكانيات توسيع  سينعكس إلى حد ما صناعة البرمجياتالحكومية لتشجيع  اإلجراءات

 % منهم يرون أن االنعكاس سيكون إلى حد30استخدام هذه البرمجيات من قبل مؤسستهم، وأن 
الصناعة. وقد بينت إجابات شركات  هكبير. وهذا يشير ألهمية سياسة الدولة في تشجيع هذ

القطاع العام والقطاع اإلداري أن سياسات الدولة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على استخدامهم 
 لتطبيقات المعلوماتية أكبر من التأثير على القطاع الخاص وهذا أمر منطقي مفهوم. 

شركات الطلب أنه رغم كل المشروعات التي ذكرت أعاله فإن رأي شركات البرمجة بينما ترى 
والشركات المستخدمة يشير إلى عدم إحساسهم بهذه المشروعات والمبادرات مما يشير إلى أن ما 
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الجهات  أن (ط35)يبين الجدول رقم ة في أرض الواقع. إذ ر يكتب على الورق ال ينفذ بالضرو 
لتشجع هذا الصناعة حيث أن كافية ال توجد برامج حكومية وغير حكومية  المستخدمة ترى أنه

% نفت وجود 86% من الشركات السورية أكدت عدم وجود إعفاءات ضريبية داعمة وأن 89
% من 58تسهيالت مصرفية بشروط ميسرة وكذلك عدم وجود حاضنات لشركات البرمجيات )

% من 54ات( وال برامج تعليمية مجانية )من الشرك%57الشركات( وبرامج تدريبية مجانية )
 الشركات السورية(. 

 

 
 

ت اهتمامًا خاصًا من قويجدر التنويه إلى أن اإلجابة على الفقرة المتعلقة باإلعفاءات الضريبية ال
حول وجود  قبل الشركات السورية ويقول ذلك من خالل تركز اإلجابات وفرزها بشكل واضح.

ع( الذي يحتوي رأي 44يبين الجدول رقم )صناعة البرمجيات:  برامج حكومية محددة لتشجيع
% من الشركات المنتجة للبرمجيات في سورية ترى بأنه ال توجد برامج 62شركات البرمجة أن 

% منها أشار إلى وجود ضعيف لهذه البرامج . كما أشارت 29تعليمية مجانية للمعلوماتية مقابل 
% منها قالت أنها موجودة 40تدريبية مجانية مقابل  % من الشركات إلى عدم وجود برامج51

% من الشركات بأنه ال 86ولكنها ضعيفة. وفيما يتعلق بالتسهيالت المصرفية فقد أوضحت 
% بأنه ال وجود ألية إعفاءات ضريبية. ومن جهة ثانية فقد 93توجد مثل هذه التسهيالت وأكدت 

مجية ولدعم المشاركة في المعارض % إلى وجود ضعيف لحاضنات الشركات البر 49أشارت 
الداخلية والخارجية. وتوضح هذه النتائج بأن الحكومة السورية ال توفر ما يكفي من الدعم, وفق 

 الفقرات المحددة السابقة, للشركات المنتجة للبرمجيات 
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    حول صناعة البرمجيات:  الخمسية الحادية عشرةرؤية الخطة ـ 6ـ1ـ1
ة الحادية عشرة من استراتيجية وطنية بعيدة المدى تتلخص بتوفير البنية تنطلق الخطة الخمسي

التحتية المالئمة لبناء مجتمع المعرفة وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، ولذلك يحتل قطاع 
بناء قطاع والمعلومات أهمية خاصة في الخطة التي وضعت في مقدمة أهدافها "  االتصاالت

، كما تهدف الخطة إلى ردم الفجوة 4" االتصاالتو تقانة المعلومات اقتصادي وصناعي قائم على 
الرقمية بين شرائح وفئات المجتمع والمناطق المختلفة من البالد. وسوف تعمل سياسات الخطة 

والمعلوماتية، وتطوير  االتصاالتو على بناء الثقة واألمان في استخدام تطبيقات األنترنت 
السلكية والالسلكية وخدماتها،  لالتصاالتى تطوير البنية التحتية صناعة البرمجيات، باإلضافة إل

وتطوير العمل الحكومي المشترك والخدمات الحكومية، وتتضمن خطة الوزارة عددا من البرامج 
والمشاريع التي يفترض العمل بها خالل السنوات الخمس القادمة. تتوقع الخطة العامة أن تبلغ 

ت ا% من إجمالي استثمار 18والتخزين ما يقارب  االتصاالتو النقل في قطاع  تااالستثمار جملة 
بتطوير  االهتمام% منها )وهذا مؤشر على مدى 45ت العامة نحو ااالستثمار ، تشكل 5الخطة

%، لمجمل القطاع ومن 7و 6القطاع(، وذلك بهدف تحقيق معدل نمو سنوي وسطي يتراوح بين 
نة المعلومات أكبر بكثير وتقارب المعدالت المتحققة وتقا االتصاالتالمؤكد أن معدل نمو قطاع 
 % سنويا(.  15و 11في السنوات الماضية ) بين 

                                                           
 نشورة مصدر: مسودة خطة وزارة االتصاالت وتقانة المعلومات غير م  - 4
 : مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة أهداف االقتصاد الكلي، هيئة تخطيط الدولة . مصدر - 5
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 واالجتماعية في سورية: يةاالقتصادوالمعلومات للتنمية  االتصاالتاستراتيجية تقانات ـ 1ـ2

 أسس االستراتيجية والتوجهات للوصول إليها التي وردت في االستراتيجية: ـ1ـ1ـ2

التصورات  2004عام  االتصاالتها وزارة توالمعلومات التي وضع االتصاالتاستراتيجية حددت 
والمعلومات، وأهدافها العامة، وقد حددت  االتصاالتالرئيسية لإلستراتيجية الوطنية لتقانات 

 :أهدافها بما يلي

 االنتقال الكامل نحو مجتمع المعلومات خالل الربع األول من هذا القرن. •

والمعلومات لالرتقاء باألداء في األعمال والخدمات والتعليم  االتصاالتتقانات استخدام  •
 والتأهيل، بغية تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستديمة.

والمعلومات أداة أساسية في نشر الثقافة والتمكين من التعلم  االتصاالتاستخدام تقانات  •
يب. وذلك لكافة أفراد المجتمع على الفاعل والتعلم المستمر والذاتي والتأهيل والتدر 

اختالف أعمارهم وأماكن إقامتهم بغية محو األمية ورفع المستوى المعرفي للمواطنين 
 والتواصل مع المغتربين.

 والمعلومات لدخول اقتصاد المعرفة دخواًل فاعاًل. االتصاالتاستخدام تقانات  •

اإلجراءات والخدمات اإلدارية  والمعلومات لالرتقاء بمستوى  االتصاالتاستخدام تقانات  •
 في الدولة.

 والمعلومات لجميع األفراد والمؤسسات في سورية. االتصاالتإتاحة استخدام تقانات  •

 

حول البنى التحتية التي تسعى سورية للوصول إليها في عام  ستراتيجيةإأهداف  ـ2ـ1ـ2
2013: 

ط هاتف ثابت أي خنسمة ) 100لكل  خطاً  30: في الهاتف الثابت كثافةمعدل  •
 تقريباً  ثابتماليين خط  4واحد على األقل لكل أسرة(؛ وهذا ما يتطّلب إضافة 

بقيمة  تقديرياً  استثماراً و (، 2003نهاية عام  في % عن الوضع الحالي125)زيادة 
 .مليون دوالر 600إلى  500
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أيضًا؛ وهذا ما يتطّلب  نسمة 100لكل  خطاً  30: في الهاتف النقال كثافةمعدل  •
مرات(،  6 نحو)مضاعفة الوضع الحالي  خلوي تقريباً ماليين خط  6ضافة إ
مليار دوالر إذا ُأضيفت إليه  4، وإلى دوالرمليار  2 قد يصل إلى تقديرياً  استثماراً و 

 كلفة أجهزة الهاتف النّقال الالزمة للمشتركين.

 4 الوصول إلى نحوأي ، نسمة 100لكل  مشتركاً  20: في اإلنترنت كثافةمعدل  •
مليون  200إلى  150بقيمة  تقديرياً  يتطلب استثماراً وهذا ما ، إجماالً  مشتركماليين 

 .دوالر

الوصول إلى  أي ؛نسمة 100لكل  حاسوباً  30: الستعمال الحواسيب كثافةمعدل  •
إجماال، وهذا ما يتطلب استثمارًا تقديريًا )من المؤسسات  حاسوب ماليين 6نحو 

ار دوالر )مع أخذ سعر البرمجيات األساسية الالزمة في ملي 3والمواطنين( يزيد عن 
 الحسبان(.

 تطور البنىعلى هذه المؤشرات دالالت واضحة ومحسوسة  استنادًا إلىاألهداف الموضوعة تقّدم 
، مع استثمارات مادية كبيرة تحقيق هذه األهدافيتطلب و المادية والبشرية على السواء.  التحتية،
، كما (لناتج المحلي اإلجمالي للفردإلى انسبة مخفَّضة للخدمات )يرات الوصول إلى تسع مراعاة

 .وتنمية الموارد البشريةفي التأهيل  كبيراً  يتطلب استثماراً 

 مؤشر الوصول إلى المجتمع الرقمي: ـ3ـ1ـ2

ال تكفي مؤشرات البنية التحتية، في الحقيقية، للداللة على مدى التقدم نحو المجتمع الرقمي. 
، الذي يأخذ في الحسبان لالتصاالتمؤشر االتحاد الدولي  اعتمادلهذا الغرض مثاًل ويمكن 

عالقات متعددة تدل، إضافة إلى البنية التحتية، على جودة الخدمات وتسعيرها نسبة إلى دخل 
الفرد وإلى مستويات المعرفة في التعليم وفي المجتمع لتصل إلى تقييم أشمل الستخدامها الفعلي 

يات اإلنتاجية واالجتماعية. وتصنَّف بلدان العالم حسب هذا المؤشر بين المتدنية في العمل
والمتوسطة والجيدة والعالية. وتهدف االستراتيجية الوطنية المقترحة إلى الوصول بسورية إلى 

 المرتبة الجيدة بين دول العالم، وهو ما يتطّلب تحقيق قفزة نوعية في كثير من المجاالت.
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 ي:االقتصادوالمردود  تثماراالس ـ4ـ1ـ2

ات المطلوبة للوصول إلى األهداف المقترحة في البنية التحتية االستثمار يتبيَّن، بحساب بسيط، أن 
% سنويًا من 4مليار ليرة سورية(، أي نحو  400مليار دوالر )زهاء  8تصل وحدها إلى قرابة 

البرمجيات المتخصصة وفي  ات فياالستثمار الناتج القومي الحالي لسورية؛ هذا دون حساب 
 الخدمات.

%، وتتألف غالبًا من الهواتف 60تصل إلى أكثر من  االستثمارحصة المواطنين من هذا 
النقالة والحواسيب. أما حصة الدولة والشركات المشّغلة من استثمارات البنية التحتية فتقدر بنحو 

ات تقريبًا، االستثمار ثلثي هذه مليار ليرة سورية(. تتكلف الدولة نحو  150مليار دوالر ) 3
ات الكبيرة الالزمة إلطالق البرامج والمبادرات الهادفة إلى تفعيل استخدام االستثمار إضافة إلى 

ات في تقانات االستثمار هذه التقانات وللنهوض بمستويات التأهيل والتعليم. غير أن هذه 
رافقه نمو ملحوظ في الناتج والمعلومات يمكن أن تأتي بمردود اقتصادي كبير ي االتصاالت

المحلي؛ هذا إذا جرى طبعًا تفعيل استخدام هذه التقانات بالسبل المثلى في مجمل النشاطات 
سة عليها تستطيع التفاعل مع  يةاالقتصاد المنتجة، وفي بناء صناعات وخدمات وطنية مؤسَّ

 المحيطة العربية والدولية. يةاالقتصادالمنظومات 

ات الخاصة، تأتي هذه التقانات بنشاطات جديدة ذات ربحية عالية تشجع ر االستثمافمن ناحية 
فيها، وتفتح مجاالت جديدة لالستثمارات الخارجية المباشرة.  االستثماركثيرًا من الشركات على 

والمعلومات آليات جديدة تجلب  االتصاالتأما من ناحية الموازنات الحكومية، فقد قّدمت تقانات 
 االتصاالتلدولة، تمكنها من القيام باستثمارات تعّظم من فعالية قطاع مداخيل إضافية ل
أو الشراكة بأشكالها  االستثماروالمجتمع. فمثاًل، جاءت آليات رخص  االقتصادوالمعلوماتية في 

في مختلف  االتصاالت( في قطاع BOTالمختلفة )ومنها عقود التنفيذ والتشغيل وتحويل الملكية 
ت جديدة للميزانيات الحكومية تمكنها من القيام باستثمارات كبرى، وإحداث الادول العالم بجع

والمالية العامة. وتأتي فعالية  يةاالقتصادمناطق تقانية، وتأهيل الكوادر، والحفاظ على الموازين 
ذي وتيرة النمو المّطردة  االتصاالتالتدخل الحكومي هنا من قيامه بنقل الريعية من قطاع 

قطاعات المعلومات والمعرفة التي تحتاج إلى استثمارات طويلة األمد كي تعم منفعتها طبيعيًا إلى 
 والمجتمع. االقتصادعلى 
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 برنامج العمل والخطط التنفيذية:  ـ5ـ1ـ2

 والمعلومات في سورية:  االتصاالتالبرامج والمبادرات الوطنية إلستراتيجية تقانات 

 :صاالتاالتبرنامج إعادة هيكلة قطاع ـ 1ـ5ـ1ـ2 

في سورية عن طريق تفعيل دور وزارة  االتصاالتيهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة قطاع 
والتقانة في وضع السياسات في هذا المجال، وإحداث هيئة ناظمة للقطاع، وإعادة  االتصاالت

الوطنية. ويهدف أيضًا إلى تأطير وتسهيل عمل جميع  االتصاالتتأهيل مؤسسة )مؤسسات( 
ت العاملة في هذا القطاع، خاصة كانت أم مملوكة من الدولة، وإلى جلب استثمارات الشركا

؛ بغية تحقيق القفزة االتصاالتأجنبية مباشرة، وإلى تشجيع شركات الخدمات القائمة على تقانات 
وفي خدماتها المباشرة. ويتأسس هذا البرنامج  لالتصاالتالنوعية المرجوة في البنية التحتية 

 والتقانة والمؤسسات المرتبطة بها: االتصاالتعلى عدة محاور تعمل على تنفيذها وزارة الوطني 

 ، االتصاالتإعداد مشروع قانون  •

 ، مستقلة وشفافة، االتصاالتإحداث وتفعيل هيئة ناظمة لقطاع  •

 بغية تمكينها من التفاعل السريع والمنافسة في  لالتصاالتالمؤسسة العامة  إعادة هيكلة •

 ، السوق 

والمعلوماتية )على غرار الجاهزية  االتصاالتنموذج لتتبع تطور مؤشرات قطاع  اعتماد •
 اإللكترونية( 

حول توجهات القطاع، ومواجهة  االتصاالتقطاع في الحوار الوطني إطالق  •
، تنفيذ برامج الحديثة التقانات مع المعتمدة، والتأقلم األهداف، و نيالحصار التقا

 .لالتصاالتزمة لتطوير البنية التحتية التحديث والتوسيع الال

 

 برنامج بناء قطاع تقانة المعلومات:ـ 2ـ5ـ1ـ2

يهدف هذا البرنامج إلى بناء قطاع تقانة المعلومات في سورية. وهو برنامج ذو أولوية كبيرة 
يهدف إلى النهوض بالبنية التحتية لقطاع تقانة المعلومات إلى المستوى الالئق بسورية. ويتأسس 
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والتقانة والمؤسسات  االتصاالتا البرنامج الوطني على عدة محاور تعمل على تنفيذها وزارة هذ
 المرتبطة بها:

 دعم انتشار اإلنترنت في سورية  •

 إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع تقانة المعلومات،  •

وضع قواعد تنظيم مهنة المعلوماتية، مع التركيز على صناعة البرمجيات  •
 ومتطلباتها. 

 مشروع الحاسوب الشعبي، عيل تف •

 

 المبادرة الوطنية لإلدارة الحكومية اإللكترونية:ـ 3ـ5ـ1ـ2

تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى النهوض بأتمتة المؤسسات الحكومية في نطاق برنامج شامل 
لإلصالح اإلداري، يعمل على تعزيز التوجه نحو خدمة المواطن والمؤسسات االجتماعية 

 االتصاالتوزيادة فعالية وإنتاجية المؤسسات الحكومية باستخدام تقانات ، يةاالقتصادو 
 والمعلومات على الوجه األمثل. وتتأسس هذه المبادرة على:

o  ،تكوين فريق عمل لتنسيق المبادرة الوطنية لإلدارة الحكومية اإللكترونية 
o  التاالتصافي وزارة المعلوماتية لتقديم االستشارات والخدمات  مركزإحداث 

 ، والتقانة

o  إطالق مشاريع الحكومة اإللكترونية بمستويات مختلفة لدى المؤسسات
 الحكومية التي ترغب بذلك، 

o  تفعيل مشروع مركز دعم اتخاذ القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وتكامله مع
 مكتب اإلحصاء المركزي، 

o  ،إطالق مشاريع التفاعل الشعبي الحكومي 

o مؤشرات الحكومة اإللكترونية.نموذج لتتبع تطور  اعتماد 
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 للمناطق التقانية:المبادرة الوطنية  ـ4ـ5ـ1ـ2

تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى إقامة مناطق تقانية )إلكترونية( في أنحاء مختلفة من سورية، 
 االتصاالتتقوم فيها حاضنات تقانية، وجامعات أو فروع لجامعات متخصصة في تقانات 

ت لتطوير البرمجيات، ومؤسسات أخرى، بغية النهوض بالقدرات المحلية والمعلوماتية، وشركا
ودعم الصناعة الحاسوبية والبرمجية في سورية، وتشجيع إحداث شركات الخدمات المبنية على 

 هذه الصناعات. وتتأسس هذه المبادرة على عدة محاور:

 تكوين فريق عمل لتنسيق المبادرة الوطنية للمناطق التقانية،  •

ق مشروعين إلحداث منطقتين تقانيتين في شمال وجنوب سورية، خالل إطال •
 مدة ال تزيد عن السنة، 

الهندية لتقانات المعلومات إلى جانب حاضنة -وإقامة مشروع الجامعة السورية •
 متخصصة في هذه التقانة، ومركز استشارات وتأهيل وخدمات في المعلوماتية؛ 

يزية للتقانات المتعددة الوسائط إلى جانب المال-وإقامة مشروع الجامعة السورية •
مشروع مدينة اإلنتاج السينمائي وحاضنة متخصصة في هذا اإلنتاج وفي 

 النشاطات اإلعالمية.

 المبادرة الوطنية لمراكز التميز القطاعية: ـ5ـ5ـ1ـ2  

ستشارات تهدف هذه المبادرة إلى إقامة مراكز تميز قطاعية، على غرار المركز المقترح لتقديم اال
والخدمات في المعلوماتية، وذلك في القطاعات التي تحتاج إلى قفزة نوعية في استخدام تقانات 

والمعلوماتية للنهوض بمستويات أدائها، سواًء في إجراءات العمل أم في تقديم  االتصاالت
لويات . ويمكن، في المرحلة الحالية، وضع األو يةاالقتصادالخدمات إلى المواطنين والفعاليات 

 كما يلي:

o  بمشاركة مصرف سورية المركزي ، تميز في األتمتة المصرفيةمركز إحداث
 والمصارف السورية العامة 

o  تميز في المحاسبة والمالية، بالتعاون مع وزارة المالية والقطاع مركز إحداث
 .المصرفي وغرف التجارة والصناعة
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 المبادرة الوطنية لبناء القدرات: ـ6ـ5ـ1ـ2

 االتصاالته المبادرة إلى االرتقاء بالقدرات التقنية للخريجين السوريين في مجال تقانات تهدف هذ
والمعلومات إلى المستوى الالئق، ودعم استخدام هذه التقانات عمومًا في جميع مستويات التعليم 

رة المختلفة في سورية. وتتأسس هذه المباد يةاالقتصادالجامعي، بغية تحسين إنتاجية القطاعات 
 على:

 تكوين لجنة عليا لتنسيق بناء القدرات، منبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء،  •

 والمعلوماتية،  االتصاالتإنشاء المعهد التخصصي في  •

ربط البحث العلمي التطبيقي في الجامعات ومراكز األبحاث السورية بالفعاليات  •
 ، يةاالقتصاد

اإلنتاجية في الصناعة  والمعلومات لتحسين االتصاالتبرنامج تنمية قدرات  •
 والزراعة والخدمات، 

 

 المبادرة الوطنية لمجتمع المعرفة: ـ7ـ5ـ1ـ2

تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى إرساء أسس مجتمع المعرفة في سورية، بما تتضمنه من توعية 
ومساعدة على ممارسة الحريات العامة وانفتاح على مختلف الفئات االجتماعية وعلى البلدان 

والمعلومات وطرق استخدامها على  االتصاالتبية والعالم. وتتضمن هذه المبادرة نشر تقانات العر 
المستوى الشعبي في المدن والريف، وتشجيع إنتاج المضمون العربي الثقافي واإلعالمي 

 :على وتتأسس هذه المبادرةوالترفيهي. 

من  االستفادة تبني إعالن المبادئ الصادر عن قمة جنيف لمجتمع المعلومات، مع •
الصادر عن برنامج األمم  2003التوصيات الواردة في تقرير التنمية اإلنسانية لعام 

 المتحدة اإلنمائي.

تشجيع نوادي اإلنترنت وإحداث مراكز النفاذ المجتمعية في األرياف وبوابات المجتمع  •
لعامة ، والمؤسسة الالتصاالتالمحلي على اإلنترنت، بالتعاون مع المؤسسة العامة 
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للبريد، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وبرنامج فردوس، والبرامج األخرى 
 المشابهة.

تشجيع إنتاج المضمون المعرفي والثقافي واإلعالمي واالجتماعي والترفيهي العربي على  •
 والتقانة، وبالتعاون مع الفعاليات المعنية. االتصاالتاإلنترنت، بمبادرة من وزارة 
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 الفصل الثاني ـ 2

 البنية التشريعية والقانونية لصناعة البرمجيات

 نظرة عامة: ـ1ـ 2

على الصعيد العالمي، إلى نشوء فجوة  االتصاالتو أدت التطورات المتسارعة في تقانة المعلومات 
تشريعية وقانونية، في مختلف الدول بغض النظر عن مستوى تطورها، وقد كانت الدول األكثر 

في التعاطي مع التغيرات التي فرضها هذا التطور على عمل المؤسسات والكيانات  تقدما، أسرع
واألسواق. ويتضح من التغيرات المستمرة في التشريعات والقوانين، سواء المحلية منها أو التي 
تشكل موضوعا التفاقيات دولية، أن الدول النامية كانت تفتقد لرؤية متكاملة لنتائج وآثار ثورة 

الدولية حول الفضاء  االتفاقياتالمعلومات، ويتضح من مشاريع القوانين ومشاريع  تاالتصاال
السيبراني، على سبيل المثال، مدى الحرج الدولي في التعاطي مع الفضاء السيبراني الدولي، 

 وعجز الدول عن ضبطه وجعله آمنا. 

دة النظر في تشريعاتها والمعلومات تحديًا أمام جميع الدول، إلعا االتصاالتلقد طرحت ثورة 
 االتصالوقوانينها المعمول بها، والتي أصبحت تنتمي إلى عصر آخر، سابق على عصر 

الرقمي واإلنترنت، وبالتالي ليس األمر خاصا بالدول النامية والتي منها سورية، بل هو عام 
تشريعاته، في وشامل، والفارق بين الدول أن بعضها قد تلمس باكرا الحاجة إلى إعادة النظر في 

حين تباطأ البعض اآلخر، وتأخر في التعامل بإيجابية كاملة مع هذا التطور العلمي والتقني، 
وسورية هي واحدة من تلك الدول التي تأخرت في التعاطي مع استثمار نتائج هذه الثورة في 

نية التشريعية كما أن التأخر في استكمال الب واالجتماعية في البالد. يةاالقتصادعملية التنمية 
الثنائية واإلقليمية  االتفاقياتوالقانونية لهذا القطاع قد يشكل عامال معوقا لتنفيذ التزاماتها في 

والدولية )اتفاقية الشراكة السورية التركية، اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشروع 
التجارة العالمية كعضو مراقب(، لذلك  اتفاقية الشراكة السورية األوروبية، االنضمام إلى منظمة

واالجتماعية الداخلية،  يةاالقتصادتبدو سورية أمام استحقاقات ملحة تتطلبها عملية التنمية 
 العالمي.  االقتصادواستحقاقات االندماج اإلقليمي، واالندماج في 
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يعية والتنظيمية في إطار الدراسة الحالية لسوق البرمجيات في سورية، تشكل دراسة البيئة التشر 
ركنًا أساسيًا، وموجهًا رئيسيًا لخطة العمل الالحقة لتنمية وتطوير هذه السوق. لقد استوجبت 

الجديدة، ذات الطابع الليبرالي، تغيرات هامة في البنية التشريعية  يةاالقتصادالسياسات 
امة البنية والتنظيمية، نتيجة دخول القطاع الخاص المحلي واألجنبي كفاعل رئيسي، في إق

، وقد كانت التشريعات السابقة، مخصصة االتصاالتالتحتية وتقديم الخدمات، وإدارة قطاع 
لقطاع عام مسيطر دون شركاء، كما كانت سوق القطاع مغلقة أمام المستثمرين ومقدمي 

الجديدة، سيكون مطلوبًا من سورية فتح سوق هذا القطاع  االتفاقياتالخدمات األجانب، وفي ظل 
ام شركائها التجاريين، ويتطلب التطور في الخدمات التي يقدمها القطاع تشريعات جديدة، أم

لضمان أمن المعلومات وخصوصيتها، وضمان الحقوق في المعلومات على السواء الفردية 
والجماعية، حق الوصول إلى المعلومة، وحماية الخصوصية، وحرية التعبير، وحقوق الملكية 

لدراسة الحالية سنحاول التعرف على اإلجابات عن التساؤالت المطروحة والتي الفكرية. في إطار ا
 منها:

في سورية؟ ما هي التشريعات  االتصاالتما هي التشريعات المعمول بها والناظمة لعمل قطاع 
المفروضة على سورية من خالل  اتااللتزاموالقوانين الناظمة لعمل قطاع البرمجيات؟ ما هي 

ولية واإلقليمية؟ ما هي المجاالت التي يتجلى فيها قصور التشريع المحلي؟ وما هي الد االتفاقيات
متطلبات تالفي هذا القصور؟ في محاولة اإلجابة على هذه التساؤالت سوف نستعرض بشكل 
مكثف التشريعات والقوانين السورية ذات الصلة بهذا القطاع، كما سوف نتعرض ألهم التزامات 

المعقودة، والمزمع عقدها )الشراكة واالنضمام إلى  االتفاقياتع من خالل سورية في هذا القطا
منظمة التجارة العالمية(، وسوف نوجز في قسم أخير أهم التشريعات والقوانين المطلوبة لتطوير 

 وسوق البرمجيات في سورية. االتصاالتوتنمية قطاع 

وقطاع البرمجيات،  االتصاالتطاع لقد تم اختيار هذه المنهجية، نتيجة الترابط الوثيق بين ق
، نتيجة ارتباط جزء هام من تطورها االتصاالتوغالبا ما ينظر إلى البرمجيات كجزء من قطاع 

في مجال البرمجيات  لالتصاالتبتطوره، باإلضافة إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة 
المعمول بها في سورية وفي العديد  وسوقها، كما تتفق هذه المنهجية مع بنية التشريعات والقوانين

 من الدول. 
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 التشريعات والقوانين الناظمة لعمل صناعة البرمجيات: ـ 2ـ2

والمعلومات، وكانت الخطة الخمسية  االتصاالتتأخرت سورية في وضع إستراتيجيتها، لقطاع 
رئيسية، وقد العاشرة قد جعلت من االنتقال إلى مجتمع المعرفة والمعلومات هدفا من أهدافها ال

 االتصاالتتجلى ذلك في أكثر من استراتيجية قطاعية وبرامج خاصة، وكانت أهداف قطاع 
. ولتحقيق كل من هذه األهداف، وضعت الخطة استراتيجيات 6والمعلومات أكثر تركزا وتحديدا

وسياسات تتناسب مع ذلك الهدف. رغم محاولة الخطة تجاوز عقبة غياب اإلستراتيجية الوطنية 
، ووضعها االتصاالتو لقطاع المعلومات  ةاستراتيجيلخاصة بصناعة البرمجيات، وليس فقط ا

استراتيجيات جزئية لتحقيق تلك األهداف، فإن عدم وجود استراتيجية وطنية شكل نقطة ضعف 
كبيرة، للخطة ولألهداف التنموية بعيدة األمد، كما كانت هذه الثغرة، عامال محبطا لتطور هذا 

الخاص إليه. وقد تم تجاوز هذه الثغرة مؤخرا من خالل إعداد  االستثمارلجذب القطاع، و 
 . 7االتصاالتو اإلستراتيجية الوطنية الستخدام تقنيات المعلومات 

يتضح من البرنامج، أولوية الجانب التشريعي والتنظيمي في القطاع، وهو جانب هام ورئيسي في 
تنص علية اإلستراتيجية في هذا الجانب غير كاف،  اإلستراتيجية الوطنية، مع ذلك يبدو أن ما

مع ذلك تعتبر اإلستراتيجية خطوة إيجابية على الطريق ويتطلب المزيد من التحديد والوضوح، 
 والمعلومات. االتصاالتالصحيح لتطوير قطاع 

 

 :2010 لعام 18رقم  االتصاالتقانون  ـ1ـ2ـ2

 :االتصاالتصدور قانون ـ 1ـ1ـ2ـ2

، 2010لعام  18رقم  االتصاالتمال البنية التشريعية والقانونية، صدر قانون وفي ضوء استك
قد  االتصاالتو ، فإن تقانات المعلومات لالتصاالتوحسب األسباب الموجبة للقانون الجديد 

القصوى من اإلمكانيات  لالستفادةأصبحت من أهم مرتكزات مجتمع المعلومات، وتسعى الدول 

                                                           
 قطاع االتصاالت وتقانة المعلومات  13الفصل  -مصدر: الخطة الخمسية العاشرة ، هيئة تخطيط الدولة   - 6
والتقانة،  االتصاالتواالجتماعية في سورية، وزارة  ةاالقتصاديوالمعلومات للتنمية  االتصاالتاستراتيجية تقانات مصدر:   -7

 ج.ع.س. 
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ات لتحقيق قفزات تنموية ملموسة، ومن األسباب أيضا أنه "قد جرى التي تتيحها تلك التقان
تدريجيا خالل السنوات الماضية دخول مشغلين ومقدمي خدمات جدد من القطاع الخاص إلى 

)الهاتف النقال، خدمات اإلنترنت، الخ.(، دون أن يترافق ذلك مع وضع إطار  االتصاالتسوق 
 االستجابةوتحديد بنيته على نحو يمكن من  صاالتاالتقانوني جديد ومتكامل لتنظيم سوق 

للطلب المتنامي كما ونوعا على الخدمات، ويضمن وصول تلك الخدمات إلى محتاجيها من دون 
  8تمييز وبأسعار مناسبة، ويقر مبادئ المنافسة العادلة ويمنع الهيمنة." 

من هذا التقدم  الستفادةاركزت األسباب الموجبة على عامل التقدم العلمي والتقني، وضرورة 
باإلضافة إلى تنظيم السوق والمنافسة فيها وإيصال الخدمات إلى محتاجيها دون تمييز، بحيث 

 يتضمن القانون:

، وإقامة نظام االتصاالتوتنظيم سوق  االتصاالتإعادة الهيكلة المؤسساتية لقطاع  -
 للتراخيص، وتشجيع وحماية المنافسة الفاعلة.

 والمستثمرين وضبط المخالفات وحماية مصالح الدولة واستثماراتها.رعاية المستهلكين  -

يحدد القانون في مادته األولى نطاق تطبيقه وسريانه وهو الجمهورية العربية السورية، وتستثني 
والطيف الترددي التي تستخدمها القوات  االتصاالتالمادة الثانية منه " شبكات وخدمات 

ول القانون حيز التطبيق يلغى العمل بالقوانين السابقة: المرسوم المسلحة." من تطبيقه. ومع دخ
وكذلك النصوص التي  10/11/1957تاريخ  451والقانون رقم  10/7/1975تاريخ  1935رقم 

 تتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر نافذ. 

الرموز أو األصوات  على أنها " أي نقل أو بث أو إرسال لإلشارات أو االتصاالتيعرف القانون 
أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة أو البيانات أو المعلومات، بوسائل إلكترونية"، وهو 
تعريف شامل لتبادل كافة أنواع المعطيات وبالتالي ستكون جميعها موضوعا لتطبيق القانون، 

ة، والسوق خلوها وتعريف المشغل والمزود للخدم  االتصاالتويتضح من خالل تعريف شبكة 
من أي اشتراط على جنسية مالك الشبكة أو المشغل أو مزود الخدمة، كما خال تعريف السوق 

 االتصاالتمن التمييز بين الشبكات الثابتة والنقالة، والشبكات العمومية التي تمتلكها شركة 
                                                           

   2010  لعام 18رقم  مصدر: األسباب الموجبة لقانون االتصاالت  - 8
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ق كل متكامل، العامة، والشبكات التي يديرها مشغلون من القطاع الخاص، واعتبر التعريف السو 
)العامة(، والوضع  االتصاالتوفي تعريفه للقوة المؤثرة في السوق، لم يتطرق إلى شركة 

، مما االحتكارالذي تتمتع به، وهو يخضعها مثل غيرها ألحكام قانون المنافسة ومنع  االستثنائي
 يعني ضمنا فتح السوق بما فيها سوق الثابت للمنافسة أيضا، كما لم يحصر العارضين
والمشغلين ومزودي الخدمة بالسوريين أو الشركات السورية نتيجة عدم ربط الترخيص بأي شرط 

الدولية والتي تملك سورية كما بقية الدول األعضاء  االتفاقياتيرتبط بالجنسية، وهذا ينسجم مع 
حديد إمكانية، عدم تطبيقها في المرحلة الحالية، أو على األقل تمتلك إمكانية ت االتفاقياتفي 

 المجاالت التي تستطيع الشركات األجنبية العمل فيها.

 

 :االتصاالتإعادة الهيكلة المؤسساتية لقطاع  ـ2ـ1ـ2ـ2

(، ويحصرها في رسم السياسات العامة 3يحدد الباب الثاني من القانون مهام الوزارة ) المادة 
( ورسم سياسة تقديم 2) االتصاالت(، تحديد بنية سوق 1وتقانات المعلومات ) االتصاالتلقطاع 

 االتفاقياتالمحددة في  اتااللتزامب(. وسيكون من مهام الوزارة " ضمان التقيد 3الخدمة الشاملة )
وتقانات المعلومات التي تكون سورية منضمة  االتصاالتالدولية واإلقليمية والعربية في مجال 

 (.8إليها أو طرفا فيها" )

" حيث تنص المادة الرابعة منه على االتصاالتاظمة لقطاع ويختص الباب الثالث ب "الهيئة الن
. وتحدد المادة لالتصاالتإحداث الهيئة، ومهامها وهي المهام المنقولة من المؤسسة العامة 
( وضع األسس والنواظم 1الخامسة من القانون مهام الهيئة وصالحياتها، والتي تتلخص ب: )

ي في التشريعات المتعلقة بالقطاع واإلسهام في وضعها ( إبداء الرأ2والضوابط لتنظيم القطاع، )
، االتصاالت( تحديد األسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات 3موضع التنفيذ، )

( إدارة 8والسنوية ، لجميع أنواع التراخيص، ) االبتدائية( وضع أسس تحديد البدالت واألجور، 5)
( 9نظيم استخدامه في أراضي الجمهورية العربية السورية، )الطيف الترددي الراديوي المدني وت
( 10مع السلطات المعنية في الدول األخرى، ) االتصاالتتنسيق توزيع وتخصيص ترددات 

( 12للمشغلين ومقدمي الخدمات والمستخدمين اآلخرين، ) االتصاالتترخيص استخدام ترددات 
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( وضع آلية 13، )االتصاالتلدخول إلى منشآت ضمان إتاحة الربط البيني، والتشغيل البيني، وا
( مراجعة أنظمة التسعير 14لتحديد التزامات الخدمة الشاملة على المشغلين ومقدمي الخدمات، )

( وضع وإقرار ونشر 17ضمانا لكونها منصفة،...، ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها، )
( 18المختلفة، ) االتصاالتوشبكات  المواصفات التقنية ومعايير الربط البيني بين تجهيزات

( تحديد متطلبات أمن 23، ومنح التصاريح الالزمة لذلك، )االتصاالتأنواع تجهيزات  اعتماد
 بالتنسيق  مع الجهات المعنية بذلك.   االتصاالت

إذا تتمثل مهمة الهيئة في وضع معايير وضوابط لعمل القطاع، وهي غير معنية، بالتشغيل 
ستكماال لعملية الفصل بين الوظائف والمهام يعالج الباب الرابع من القانون . وااالستثمارو 

سيسها كشركة مساهمة مغلقة على تأ 18، والتي تنص المادة لالتصاالتموضوع الشركة السورية 
(، تملك الدولة، ممثلة لالتصاالت: السورية " )اختصاراً لالتصاالتالشركة السورية تسمى "

للعموم، وهي حسب  االتصاالتمها كاملة. وتقوم الشركة بتقديم خدمات بالخزينة العامة، أسه
محل المؤسسة  20تخضع لقانوني التجارة والشركات، وتحل الشركة حسب المادة  19المادة 
. وفق المواد السابقة تم الفصل بين مهمة اإلستراتيجية والسياسات والتي تولتها لالتصاالتالعامة 

ووضع الضوابط والتي تولتها، الهيئة الناظمة، ومهمة تقديم الخدمة الوزارة، ومهمة التنظيم 
 ، وهو ما قصد به إعادة الهيكلة للقطاع.لالتصاالتللمستهلكين والتي تقوم بها السورية 

 

 :، وإقامة نظام للتراخيص، وحماية المنافسة الفاعلةاالتصاالتتنظيم سوق  ـ3ـ1ـ2ـ2

شبكة  – 24التراخيص، وتنص الفقرة ) أ ( من المادة  يعالج الباب الخامس من القانون موضوع
العمومية على: "يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي شبكة عمومية  االتصاالت

الدولية في سورية، أو  االتصاالتعمومية، أو إنشاء أو إنهاء  اتصاالتأو تقديم خدمات 
من الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون اإلعالن عن أي من ذلك، إال بعد الحصول على ترخيص 

الخاصة، فليس مطلوبا  االتصالواللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة." أما بالنسبة لشبكات 
حصولها على الترخيص، طالما أنها ال تستخدم أطيافا ترددية عامة، وال تتصل بشبكة مرخصة. 

الستخدام الطيف الترددي  إفرادياً التراخيص الفردية والنمطية  26وتمنح الهيئة حسب المادة 
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السرية على المرخص لهم، سواء  26والترقيم وتقديم الخدمات المختلفة للعموم. وتفرض المادة 
( يحظر على ين آخرين أو بالنسبة للمشترك " )بفي ما يتعلق بمعلومات وبيانات مرخص

دامها ألي غرض آخر المرخص له، أو من العاملين لديه، العبث ببيانات أي مشترك، أو استخ
غير الغرض الذي حصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على 

 موافقة المشترك." 

ويبحث الباب السادس من القانون في إدارة الطيف الترددي الراديوي، وتنظيمه، والجهة المسؤولة 
مهمة  38(. كما أوكلت المادة 36ة المادالدولية والتشريعات األخرى ) االتفاقياتعنه، ومراعاة 

 . االتصاالتاألنواع للهيئة،  تحديد المواصفات القياسية، والقواعد التقنية لتجهيزات  اعتماد

سع هذا الموضوع ، أهمية خاصة في القانون حيث يعالج الباب التا االتصاالتيحتل تنظيم سوق 
التي تقوم الهيئة بتعريفهم وتحديد على " تحديد القوة المؤثرة في السوق" و  39وتنص المادة 

رغم وصفهم بالقوة المهيمنة في السوق، ال تبدو  االحتكارالتزاماتهم، وهي بذلك تنزع عنهم صفة 
عملية الفصل والتصنيف واضحة، وسيكون مطلوبا من الهيئة توضيح الفارق والتمييز بين القوة 

ية وحما االتصاالتم المنافسة في سوق تنظي – 40ية. وتبحث "المادة االحتكار المهيمنة والقوة 
الخاص بحماية  2008لعام  2( "مع مراعاة أحكام القانون رقم المستهلك " وتحدد في الفقرة )أ

، وتعديالتهما، تطبق االحتكارالخاص بالمنافسة ومنع  2008لعام  7المستهلك، والقانون رقم 
في  االتصاالتالمستهلك في أسواق  أحكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية

سورية. وتكون الهيئة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بذلك."  ويتبين من هذه المادة أن 
القانون قد أخضع حماية المستهلك والمنافسة للقانون العام، وبالتالي لم تؤخذ خصوصية حقوق 

عليها.  االعتداءمعلومات وأسلوب المستهلك في القطاع والمرتبطة بالخصوصية والسرية وأمن ال
ثغرة في القانون وقد لجأت عدد من الدول العربية إلى هذا النوع من المعالجة، مع ذلك يبقى ذلك 

التزامات المرخصين بالربط البيني وإتاحة الدخول  43و 42و 41توضح المواد  يفضل استدراكها.
كلفة وفصل الحسابات، ومعاملة للطلبات ومراعاة الت االستجابة، و االتصاالتإلى منشآت 

المستخدمين على قدم المساواة، ويخضع المرخصون ذوي الوضع المهيمن، لرقابة الهيئة 
 ومراجعتها المحاسبية، وأسلوب تقديمها للخدمات، وسيكون ذلك من أهم مهام الهيئة خالل الفترة

نطاق الخدمة الشاملة  44دمة الشاملة" حيث تحدد المادة الخالقادمة. ويعالج الباب العاشر "
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( على " تحدد الهيئة طور الالحق للقطاع وتنص الفقرة )بالباب على الت 7 -()أ وتفتح الفقرة
( من هذه المادة إلى جميع أفراد المجتمع، المذكورة في الفقرة )أ الشروط الخاصة بتقديم الخدمات

هذه الشروط لتصديق أيا كان موقعهم الجغرافي، وبخاصة من حيث السعر والجودة. وتخضع 
ملة، لذلك األعباء المترتبة على المرخصين لتقديم الخدمة الشا باالعتبارالوزير"  يأخذ القانون 

على إحداث صندوق لدعم  46مقدمو الخدمة الشاملة"  وتنص المادة فئات " 45تحدد المادة 
 الخدمة الشاملة، وآلية تمويل هذا الصندوق.

حماية  -ماية الخصوصية والبيانات واألمن وهو الباب الثاني عشرلح خاصاً  يفرد القانون باباً 
تجاه المشتركين، وحماية  اتااللتزام 50البيانات والخصوصية واألمن الوطني. لقد حددت المادة 

تجاه  اتااللتزام 51خصوصيتهم وبياناتهم ومواقعهم من قبل المرخص له، كما حددت المادة 
يتطرق لألمن في الفضاء السيبراني ومسؤولية المرخصين  األمن الوطني، ولكن القانون لم

الدولية في هذا الخصوص،  االتفاقياتوالمعتدين في هذا الفضاء، واإلجراءات والعقوبات أو 
وتبرز هذه الفجوة في معظم التشريعات العربية، والمطلوب تالفي هذه الثغرة والعمل بشكل 

ذ تدابير رادعة ألعمال التخريب والقرصنة والسطو مشترك على األقل على المستوى العربي التخا
الدولي. في حين  يكرس القانون الباب الرابع عشر للضابطة  االتصالعلى البيانات من خالل 

العقوبات التي يتعرض لها المخلون بأحكام  69إلى  61العدلية والعقوبات، وتوضح المواد 
ألف  50ث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين القانون، وتتراوح العقوبات بالحبس من شهر إلى ثال

عقوبة قصوى من ستة   61ل.س. وثالثة ماليين حسب طبيعة الجرم المرتكب، وقد أنزلت المادة 
أشهر حبس إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مائتي ألف  ل.س. إلى ما ال يتجاوز المليون ل.س. 

ل بواجبات العقوبات المترتبة على اإلخال 62للمخل بالتزامات العمل في الهيئة، وتحدد المادة 
( على " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن السرية وتنص الفقرة )ب

خمسين ألف وال تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته ألحكام واجب السرية 
من  66ذا القانون. " وتعاقب المادة ه من 27( من المادة المشتركين، الواردة في الفقرة )ب تجاه

 القانون، المسيء في تقديم الخدمة  بالغرامة والسجن وتعويض المتضرر. 

من المالحظات اإليجابية على القانون أنه صدر مرفقا بالتعليمات التنفيذية، وهو خطوة إيجابية 
ن التعليمات التنفيذية محتويات الترخيص م – 10لسرعة تطبيق القانون والعمل به، وتؤكد المادة 
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والمكالمات الخاصة بالمشتركين لدى  االتصاالتبضمان سرية وخصوصية  االلتزام( 28على ")
بالتوصيات  االلتزام( " 29المرخص له، ووضع القواعد الالزمة لتحقيق ذلك" وتشترط الفقرة )

واإلقليمية والدولية  وغيره من المنظمات العربية لالتصاالتالدولية الصادرة عن اإلتحاد الدولي 
 36المختصة." وتكرس التعليمات التنفيذية الباب التاسع لحماية البيانات والخصوصية )المادتان 

 (.                                                                                37و

يص والطيف الترددي يستوعب القانون الجديد معظم المشكالت المطروحة، في ما يخص الترخ
، كما يشير في أكثر من مكان إلى سرية وخصوصية وأمن المعلومات، االحتكاروالمنافسة، ومنع 

 وهي من القضايا الرئيسية التي كان التشريع السوري مفتقدا لها.

 

 قانون التوقيع اإللكتروني:ـ 2ـ2ـ2

، 25/2/2009بتاريخ  /4/صدر قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة بموجب القانون رقم
على الوسائل االلكترونية في  عتماديتطّلب االوقد كان من األسباب الموجبة للقانون أنه "

المعامالت توّفر آليات دقيقة إلثبات حدوث هذه المعامالت وتالقي إرادتي طرفي المعاملة 
د لحظت األسباب وق 9"وتحديد وقت إبرامها وإمكانية العودة إلى مضمونها بأمانة تامة، الخ.

الرسمية إلكترونيًا، واستخدام التوقيع اإللكتروني لإلثبات، مع  إمكان تبادل الوثائق الرسمية وغير"
 تسهيل تبليغ القرارات لدى الجهاتلإلسناد و هذه الوثائق الصفة الرسمية  الحفاظ على اكتساب

طريق الشبكات المعلوماتية  تسهيل التعامل التجاري والتسّوق عن، و العامة على جميع المستويات
 " .واألمان )اإلنترنت، ...(، مع الحفاظ على متطّلبات السالمة

تعكس األسباب الموجبة إلصدار القانون األهمية التي أسندت للقانون، في مجال المعامالت 
الرسمية، والتجارة اإللكترونية، وفي توثيق العمليات التجارية و البيانات وغيرها، وتبين تجربة 
الدول المتقدمة والنامية، أن توفر الثقة واألمان في العالقات عبر الشبكة، من شأنه تطوير 
العديد من األعمال، والتي ترتبط جميعها ببرمجيات خاصة، فالحكومة اإللكترونية، والصحة 
اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، جميعها تحتاج برمجيات، كما تحتاج تطوير وتحديث مستمر، 

                                                           

 األسباب الموجبة لقانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة مصدر: -9
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على البرمجيات، من هنا كان إصدار قانون التوقيع  ومتنامياً  مستمراً  لتالي تشكل طلباً وبا
 لتطوير سوق البرمجيات وتوسيع الطلب عليها. ضرورياً  اإللكتروني، شرطاً 

جملة بيانات ُتدرج ول التوقيع اإللكتروني على أنه "يعرف القانون في مادته األولى من فصله األ
ى وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو بوسيلة إلكترونية عل

إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرِّد يسمح بتحديد شخص الموقِّع ويميزه عن 
غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها."  وهو يعرف التوقيع اإللكتروني المصدق بأنه مصدق 

وني، وهو يحدد في نفس الوقت الجهة المرخصة بإصدار شهادات التصديق بشهادة تصديق إلكتر 
 . ويمنح القانون التوقيع اإللكتروني الحجة القانونية المماثلة للوثائق الكتابية.10اإللكتروني

للتوقيع اإللكتروني المصدَّق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعامالت  -أ  – 2مادة 
ة واإلدارية، ذات الحجّية المقّررة لألدلة الكتابية في أحكام قانون البيِّّنات، إذا المدنية والتجاري

روعي في إنشائه وإتمامه األحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي 
يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل 

                 ا القانون.الثالث من هذ

على سرية البيانات المقدمة إلى مزود خدمات التصديق  -ب–ويؤكد القانون في مادته الرابعة 
من القانون مزود خدمات التصديق  5اإللكتروني وحظرت من نشرها أو إفشاءها، وتحمل المادة 

 – 12ن أحكامه وفق؛ مادة اإللكتروني مسؤولية حماية تلك البيانات، ويبين القانون نطاق سريا
المدنية والتجارية المحّررة والموّقعة إلكترونيًا وفق  المعامالت تسري أحكام هذا القانون على:

المحّررة والموّقعة إلكترونيًا التي تعتمدها الجهات  المعامالت.القانون  الشروط الواردة في هذا
                                                                                               .العامة

ينيط القانون مهمة تنظيم نشاطات تقديم خدمة التوقيع اإللكتروني ب "الهيئة الوطنية لخدمات 
 23، ويحصر وفق الفصل الرابع المادة  11الشبكة" والتي ينص على إحداثها للقيام بذلك الدور

التوقيع اإللكتروني، واألفراد من الجهات العامة منح التراخيص للجهات المصدرة لشهادات 
 .             12المخولون بالتوقيع بالهيئة

يكرس القانون الفصل الخامس للعقوبات، ويتضح أنه قد اختار العقوبات األشد لردع المخالفات 
 لضوابط إصدار شهادات التوقيع اإللكتروني، أو تزوير تلك الشهادات أو تحريفها، أو التالعب

                                                           
 1، الفصل األول، تعاريف، المادة /4قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة بموجب القانون رقم/مصدر:  - 10
 15والمادة  14، الفصل الثالث المادة /4قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة بموجب القانون رقم/مصدر:  - 11
  30 -23مصدر: المصدر السابق: الفصل الرابع المواد  - 12
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ببيانات أو منظومة التوقيع اإللكتروني أو إفشاء تلك البيانات أو استخدامها ألغراض غير تلك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 13المخصصة لها، ويحكم بالعقوبات األكثر تشددا في حال طال التزوير وثائق رسمية

 

 ":التواصل مع العموم على الشبكة»مشروع قانون  ـ3ـ2ـ2

والتقانة بالتعاون مع وزارة اإلعالم مشروع قانون ينظم عمل المواقع  االتصاالتأعدت وزارة 
ومن أبرز مضامينه  مادة. 46يتألف من تسعة أبواب و و  .االلكترونية اإلعالمية واإلعالنية

والتي تمارس أي نوع من أنواع النشاط اإلخباري أو  االشتراط على كافة المواقع اإللكترونية
 :الثقافي الحصول على ترخيص لممارسة عملها، ويراعى بشروط الحصول على الترخيص

تمنح الرخصة بقرار من وزير اإلعالم إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وله حق  •
 إليه. رفض منح الرخصة ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها

يشترط بمقدم طلب الترخيص اإلفصاح عن المقر الثابت الذي سيمارس منه نشاط موقعه  •
اإللكتروني ويجب إبالغ الجهات اإلدارية المختصة لدى أي تبديل لعنوان هذا المقر، 
ويشترط به أن يكون عربيًا سوريًا منذ خمس سنوات ويحمل شهادة جامعية ).....( وال 

اإللكترونية الصادرة قبل صدور هذا القانون من أي من هذه  يستثنى أصحاب المواقع
 الشروط.

ويشترط في العاملين بأي وسيلة إعالم إلكتروني أن يكونوا مسجلين في نقاباتهم المهنية.  •
ويشترط في كل موقع إلكتروني إخباري تحديد شخص يسمى المدير المسؤول إلى جانب 

الجهات الرقابية والقضائية عن أي مخالفات رئيس التحرير ويكونان هما مسؤوالن أمام 
 ترتكب عبر هذه الوسيلة إضافة إلى مرتكب المخالفة األساسي.

إضافة إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون المطبوعات على وسائل اإلعالم  •
اإللكترونية في حال قيامها بأي مخالفات للقانون وتعليماته التنفيذية، "كالسجن والغرامة 

. وإلزام المواقع اإللكترونية بحفظ نسخة عن صفحتها الرئيسية والصفحات "والحجب
 الفرعية ضمن وسائل تخزين آمنة ونسخة أخرى لدى كل تحديث للموقع.

ويعتقد بعض المحللين أن هذا القانون فيه الكثير من القيود بينما الفضاء السبيراني مفتوح ال 
السوريين إلى الخارج وإنشاء مواقع إعالمية هناك. سيؤدي إلى هروب  يعرف القيود والحدود مما

                                                           
 ج. -ب -أ – 31مصدر: المصدر السابق، الفصل الخامس، المادة  - 13
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وهذا سيحرم صناعة البرمجيات السورية من إحدى جبهات العمل وبالتالي ال يساعد على توسيع 
 سوق صناعة البرمجيات السورية.

 

 تشريعات حماية الملكية الفكرية:ـ 4ـ2ـ2

السوري ال يتطرق  14والتجارية"  رغم أهمية الجانب الصناعي، فإن "دليل حماية الملكية الصناعية
إلى هذه الجوانب المرتبطة باالبتكار والعالمة التجارية، وبرامج التشغيل والتصنيع التي تعتبر في 
بعض المجاالت، مثل تصميم اإللكترونيات والدارات سرًا صناعيا. وتبرز في هذا المجال 

والتجارية، أو إلى قانون جديد شامل  الحاجة، إما إلى إعداد قانون جديد لحقوق الملكية الصناعية
كان االتجاه  لحقوق الملكية الفكرية، يتضمن الحقوق الخاصة بالملكية الصناعية والتجارية، و

العالمي نحو الخيار الثاني بوجود قانون واحد يشمل حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية 
 1974كية الفكرية" )الوايبو( عام الصناعية والتجارية، حيث أصبحت "المنظمة العالمية للمل

إحدى الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة، والمتخصصة على الصعيد العالمي بإدارة 
معاهدة دولية بما فيها اتفاقية باريس  23موضوعات الملكية الفكرية، وبذلك أصبحت تشرف على 

وغيرها من  1900والمعدلة بمعاهدة بروكسل  1883آذار  20لحماية الملكية الصناعية 
تشرين أول  2والمنقحة في  1967التعديالت إلى التعديل الرئيسي بموجب وثيقة استوكهولم 

، واتفاق مدريد والئحتها التنفيذية الخاصتان باإليداع الدولي للعالمات التجارية 197915
وتعديالتها، باإلضافة إلى معاهدة التعاون بشأن  1891نيسان  14والصناعية المبرمة في 

براءات ومعاهدة قانون البراءات. وبموجب هذا الدور الذي اضطلعت به "الوايبو" أبرمت اتفاقا ال
مع منظمة التجارة العالمية، حول الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية )اتفاقية 

مدريد وفي معاهدة نيروبي و اتفاقية  اتفاقية(. كما أصبحت سورية عضوا في 1994تريبس 
، كما أصبحت عضوا في اتفاقية 2001تشرين أول عام  15يس لحماية الملكية الصناعية في بار 

. تقدمت سورية بطلب انضمام 2004حزيران عام  /11برن لحماية المصنفات األدبية والفنية في 
إلى منظمة التجارة العالمية، ومؤخرًا تم القبول األولي للطلب على أن تبدأ المفاوضات الحقًا، 

                                                           
دليل حماية الملكية الصناعية والتجارية ،  مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية، وزارة االقتصاد والتجارة، الجمهورية    - 14

 العربية السورية 
 المصدر السابق ) اتفاقية باريس(   - 15
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ية ترتبط باتفاقية "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، وهي قد وقعت اتفاق الشراكة مع وسور 
وللمرة الثانية في  2004اإلتحاد األوروبي باألحرف األولى للمرة األولى في تشرين األول عام 

ن ، وقد يكون من المنتظر قريبا توقيع االتفاق بصيغته النهائية. يتضمن هذا2008كانون األول 
االتفاقان معايير والتزامات مشتقة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما فيها اتفاقية الغاتس 

التي تنص عليها تلك  اتااللتزامبوالتريبس، وسيكون مطلوبًا من سورية توفير متطلبات الوفاء 
ات التطور المعاهدات. أي أن البنية التشريعية والقانونية يجب أن تلبي باإلضافة إلى متطلب

والمتضمن  47الدولية. فالمرسوم التشريعي رقم  اتااللتزامبالتقني والعلمي، متطلبات الوفاء 
 . 1946تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية في سورية يعود إلى العام 

باسم قانون حماية حقوق المؤلف وقد أنيط بوزارة  27/2/2001بتاريخ  12صدر القانون رقم 
 /1275مر التسجيل واإلشراف على تطبيقه، وصدرت تعليماته التنفيذية بالقرار رقم  الثقافة أ
على: إن المصنفات التي تتمتع  12من القانون رقم  2. وتنص المادة رقم 200116 /4/9وتاريخ 

مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في  -ه -3بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي: المادة 
يمها ومجموعات البيانات. وتشمل الحماية عنوان المصنف إال إذا كان العنوان ذلك وثائق تصم

وينطبق نطاق الحماية على المصنفات التي ينتجها  17لفظا جاريا للداللة على موضوع المصنف.
المواطنون السوريون والمقيمون في سورية، والمصنفات المشمولة باتفاقيات ثقافية واتفاقات أخرى 

تنص: لمؤلف  12المادة ينظم الباب الثالث من القانون حقوق المؤلف. ف. و 18يةتلتزم بها سور 
المصنف العلمي أو األدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول 

تنص: للمؤلف  14بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا. والمادة 
من  6و 5المنصوص عليها في المادتين  االستثمارة حقوق أن ينقل إلى غيره الحق في مباشر 

هذا القانون، ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة. والمادة 
تنص: إذا نقلت ملكية النسخة األصلية من مصنف فال يتضمن ذلك نقل حق المؤلف، ومع  15

هور دون أن يكون له حق نسخها أو نقلها ما ذلك يحق لمن يمتلك النسخة أن يعرضها على الجم
سنة  50من القانون مدة سريان حقوق الملكية إلى  22لم يتفق على خالف ذلك. وتحدد المادة 

                                                           
 -، من منشورات وزارة الثقافة 1200الجزء األول لعام 11مصدر: قانون حماية حقوق المؤلف نشر في الجريدة الرسمية العدد  - 16
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والفنون التشكيلية  ةبالحماية المصنفات الفوتوغرافي 25بعد وفاة صاحب الحق، وتشمل المادة 
ن شخص في تأليف مصنف ال يمكن : إذا اشترك أكثر م29سنوات. وتنص المادة  10ولمدة 

فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك، اعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إال 
من هذا القانون، إذا  /21إذا اتفق على غير ذلك كتابة، ويجوز للوزارة أن تطبق أحكام المادة /

ضا ماليا مناسبا. رأت أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعوي
تنص: إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع إلى نوع مختلف من موضوع  30والمادة 

المصنف، فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة، شرط أال يضر ذلك 
تنص:  31باستثمار المصنف المشترك فيه ما لم يجر اتفاق خطي على خالف ذلك. والمادة 

الذي يشترك في وضعه شخص، أو أكثر ، بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري، المصنف 
ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو االعتباري 
بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة، يعتبر الشخص 

ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحده الحق في  الطبيعي أو االعتباري الذي وجه
ويتناول القانون في بابه الثامن العقوبات التي تفرض على  19التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها.

على عقوبة السجن والغرامة المالية على المعتدين  40المخلين بأحكام هذا القانون، وتنص المادة 
للموضوعات المحمية ألغراض تجارية أو لعرضها على  على حقوق الملكية، والمستخدمين

 الجمهور بما يخالف أحكام القانون.  

وفق العرض السابق، فإن قانون حماية حقوق المؤلف يشتمل على حماية حقوق منشئي 
المصنفات البرمجية والرسوم والبيانات الخاصة بها، كما يحمي حق المؤلف في المصنفات 

والمعلومات،  االتصاالتالقانون محدود الشمول في ما يخص تكنولوجيا المنسوخة، مع ذلك يبقى 
فالقانون ال ينص صراحة على حقوق الملكية الفكرية على األنترنت، والعقوبات الرادعة لحاالت 

غير المرخص للمعلومات والبيانات ضمن المواقع، وقد  االستخدام، أو االتصالعبر  االعتداء
انات والمعلومات، وحماية المجال الخاص والمعلومات، وخصوصية غاب عن القانون سرية البي

 المعلومات لألشخاص الطبيعيين والمعنويين. 
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وعكس االستبيان رأي المؤسسات المستهلكة والمنتجة للبرمجيات حول حماية الملكية. وبينت 
ق الملكية حماية المنتجات من خالل تسجيلها في دوائر حماية البرمجيات يحفظ حقو اإلجابات أن 

ع( إلى أن 26للشركات البرمجية المنتجة ويحميها من التعدي على منتجاتها، يشير الجدول رقم )
% فقط من الشركات السورية تقوم بحماية كل منتجاتها في دوائر حماية الملكية الفكرية بينما 10

م من مشكلة % من الشركات البرمجية السورية بحماية جزء من منتجاتها وهذا ما يفاق44تقوم 
% من 51ع( يشير إلى أن 27التعدي على حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات فالجدول رقم )

الشركات البرمجية السورية تعاني من مشكلة التعدي على حقوقها الفكرية إما بشكل مستمر أو 
بنسبة متوسطة. ولذلك تضطر الشركات لحماية منتجاتها باستخدام دارات الحماية التي تضيع 
على الشركات المنتجة والوقت والجهد والمال بداًل من أن تصرف جهودها على المنتج نفسه. 
ومن خالل اللقاءات التي أجريت مع الشركات المنتجة تبين أن تلك الشركات تشتكي من ضعف 
البنية التشريعية الناظمة لعملية حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها، لذلك تسعى لحماية برامجها 

 ق أخرى تعتقد إنها أكثر فاعلية.بطر 
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من المؤكد أن تطبيقًا وحول الحزم في تطبيق تشريعات حماية الملكية بين إجابات االستبيان أنه 
زمًا لتشريعات حماية الملكية الفكرية سوف يترك آثاره بشكل قوي على األسعار في سوق اح

بعشرات  حاليًا" ةصنالمقر "الجاهزة ر البرمجيات االبرمجيات. فهو من جهة سوف يزيد من أسع
ومن جهة ثانية سوف يوسع من فرص المبرمجين السوريين  ،إن لم يكن بمئاتها األضعاف

سوقًا تصبح فيه السوق أكثر عدالة لجهة المنافسة السعرية. على أي حال  تمدلتطوير تطبيقات 
% من 35أكدت حيث  ،هذا التحليل األولي متواضعيعكس بشكل  (ط73)فإن الجدول رقم 

% 25الشركات السورية بأنها سوف تستمر وبدرجة كبيرة في شراء البرمجيات السورية مقابل 
م االرتفاع المحتمل ألسعار البرمجيات األجنبية. غأصرت على عدم شرائها للبرمجيات المحلية ر 

ة مليون لير  50 -15التي يبلغ رأس مالها ما بين  الطلب % من شركات50وفي الواقع فإن 
 ،ومن الحجوم األعلى ربما ،مر إلى أن هذا الحجم من الشركاتسورية أكدت ذلك ويعود هذا األ

تستخدم برامج مطورة بناءًا على متطلباتها الخاصة وال تعتمد على البرمجيات الجاهزة والتي غالبًا 
وهذا بمجمله يعكس ضعف ثقة بالبرمجيات وشركات  ما تكون بأسعار شبه مجانية ومقرضة.

 لبرمجة السورية.ا
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 ية: عتمادتنظيم االـ 5ـ2ـ2

ية رغم أنها تسهم عتماداهتمام جدي بمسألة اال أيتفتقد صناعة البرمجيات السورية حتى اليوم 
. في خلق مزيد من ثقة المستخدمين للبرمجيات السورية بشركات البرمجة وبالبرمجيات السورية

ية قد لحظت في قانون إعادة هيكلة قطاع تمادعوقد كان من التطورات الموجبة أن مسألة اال
 يةعتماداالقواعد  اقتراح االتصاالت. فقد جعل من مهام وزارة 2010لعام  18رقم  االتصاالت

للمؤسسات واألفراد والمنتجات في مجال تقانة المعلومات وفقًا لما هو معمول به عالميًا مع األخذ 
الجهات الوطنية األخرى المختصة، ومتابعة  بالحسبان الواقع السوري، وذلك بالتعاون مع

 االلتزاممن قبل الوزارة والتأكد باستمرار من حسن  هااعتماداإلجراءات المتعلقة بهذه القواعد بعد 
 .بها

إن وجود ية، فقد جاءت أراء جهات الطلب في االستبيان لتبين عتمادحول وجود برامج االو 
شركات عالمية كبرى يؤدي إلى رقي تلك البرمجيات ية للشركات البرمجية من عتمادشهادات اال

% من الشركات السورية ليس 90أن  (25ع)لتصل إلى معايير المنافسة العالمية، ويدل الجدول 
 ية وهذا أيضًا مؤشر سلبي. اعتمادلديها شهادة 
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ية سيؤدي إلى عتماد% من شركات الطلب أن تطبيق شركات البرمجة السورية لال41ويعتقد 
% منهم 40(، كما يرى 36)طجدول ثقة بهذه الصناعة ويساعدها على النمو بدرجة كبيرة خلق 

أنها تخلق ثقة بهذه الصناعة وتساعدها على النمو بدرجة متوسطة. وبحسب الجدول نفسه نجد 
ية لن يؤدي إلى خلق مشاكل عتماد% من شركات الطلب يعتقدون إن تطبيق سياسة اال45أن 

% منهم أنها ستخلق مشاكل بدرجة متوسطة. 38ى بدرجة ضعيفة، ويرى أمام هذه الصناعة إل
ية سيؤدي إلى رفع األسعار بدرجة عتماد% من شركات الطلب أن تطبيق سياسة اال44وتعتقد 

 % منهم فهم يعتقدون أنها سترفع األسعار بدرجة متوسطة. 39كبيرة، أما 
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ع(  الذي يبين أن 45الجدول رقم )ن في أما شركات البرمجيات فقد انعكس رأيها في االستبيا
ية سوف يخلق ثقة بدرجة كبيرة بصناعة عتمادسياسة اال اعتماد% من الشركات ترى بأن 50

% أن من الشركات تعتقد بدرجة كبيرة بأن مثل 44البرمجيات ويساعدها على النمو. كما أن 
تقد بدرجة متوسطة أن % منها تع35هذه السياسة سوف ترفع أسعار المنتجات البرمجية وأن 

ية في حال عتماد% من الشركات بأن سياسة اال50هذه السياسة سوف ترفع األسعار. وترى 
% من الشركات 20تطبيقها سوف لن تخلق أي صعوبة أمام نمو هذه الصناعة. في حين ترى 

 بأنها سوف تخلق مثل هذه الصعوبات ولكن بدرجة ضعيفة .

 

 التشريعية: ةنينظرة تقييمية حول البـ 3ـ2

قد حققت تقدمًا  سوريةتكون وقرب إصدار المسودات المعدة  التشريعات همع إصدار هذو 
ملموسًا في صياغة البنية التشريعية لقطاع المعلوماتية واالتصاالت بما فيها صناعة البرمجيات. 

دمات وهي التي تشكل حجر األساس لتطور القطاعات األخرى، الصناعية والتجارية والخدمية وخ
التعليم وغيرها، ويتضح أن ما توفره القوانين من ضمانات وضوابط، يسهم في تطوير العديد من 
القطاعات، ويبرز قطاع البرمجيات كمستفيد رئيسي من هذا التطور التشريعي، نتيجة عاملين 

وتفتح آفاقا  االتصاالترئيسيين، األول: تسهم التشريعات والقوانين الجديدة في توسيع سوق 
جديدة من خالل  الحكومة اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية واإلعالم اإللكتروني، وجميع هذه 
المجاالت مستهلك كبير للبرمجيات، والعامل الثاني: بما توفره هذه القوانين واألنظمة من ضوابط 
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دميها، ومعايير، تتيح ثقة أكبر في استخدام البرمجيات وحماية لها ولمنشئيها ومالكيها ومستخ
 وكل ذلك يسهم بتوسيع سوق البرمجيات ويطور استخداماتها.

فيما يتعلق بآراء المستطلعين في االستبيان حول البنية التشريعية والتنظيمية بشكل إجمالي فقد 
السورية أكدت بأنها ال تعتقد أن لدى  الطلب % من شركات59ن أ (ط34بين الجدول رقم )

% من 63مية صناعة البرمجيات في سورية. في حين نفت الحكومة سياسة محددة واضحة لتن
وفيما  الشركات وجود إطار تشريعي محدد كاف لتنظيم وتطوير صناعة البرمجيات في سورية.

% تقريبا من الشركات 54ن إيخص كفاية البنى التنظيمية الراهنة لتطوير صناعة البرمجيات ف
% من الشركات السورية 72ة. وأخيرًا, فإن % فقط رأت بأنها كافي15أكدت عدم كفايتها مقابل 

 أيدت وضع تشريع ينظم ممارسة وتطوير البرمجيات وترويجها والمتاجرة بها وتقديم خدماتها.
 

 
 

% منها بأنه ال 77ع( أن نسبة 40أما الشركات المنتجة للبرمجيات فإنها بحسب الجدول رقم )
كما ر صناعة البرمجيات في سورية. يوجد إلى اآلن إطار تشريعي محدد كاف لتنظيم وتطوي

تؤيد وضع تشريع ينظم ممارسة وتطوير البرمجيات وترويجها والمتاجرة بها  % منها81تعتقد 
 وتقديم خدماتها.
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وأعربت عن مخاوفها من صدور تشريع الخاص بصناعة  رأيهاوقد أبدت تلك الجهات 

وضع لبرمجيات تعتقد أن % من شركات ا54ع( فإن 42البرمجيات. فبحسب الجدول رقم )
% 27إلى حد كبير وأن  لتنظيم نشاط صناعة البرمجيات يضبط ممارسة المهنة خاص تشريع

وضع تشريع لتنظيم نشاط صناعة البرمجيات % يعتقد أن 65ترى أنه يساعد إلى حد ما، بينما 
منها  %57% منها يخلق ثقة أكبر إلى حد ما، وأن 65إلى حد كبير وأن  يخلق ثقة أكبر بها

إلى حد كبير بينما  وضع تشريع لتنظيم نشاط صناعة البرمجيات يساعد على نموهايعتقد أن 
أن وضع تشريع % من هذه الشركات يعتقد 51% يعتقدون أنه يساعد إلى حد ما. وأن 21

% منها يعتقد أن هذا يعتمد على التشريع. 36وأن  يقيد نموهاال لتنظيم نشاط صناعة البرمجيات 
لتنظيم نشاط صناعة البرمجيات يخلق  خاص وضع تشريع% من الشركات أن 20عتقد بينما ي

% منها أنه يخلق تدخل بيروقراطي 31إلى حد كبير بينما يرى  تدخل معيق ألجهزة بيروقراطية
% يعتقدون أنه ال يخلق 18% منها أن هذا يعتمد على التشريع وأن 31إلى حد ما، بينما يرى 
% من أصحاب الشركات إلى حد بعيد أن مثل هذا التشريع 46دًا. ويعتقد أي تدخل بيروقراطي أب

 % منهم أن هذا يتوقف على التشريع. 26يخلق تكاليف إضافية بينما يرى 
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% من الشركات المنتجة للبرمجيات تفضل إحداث غرفة 60ع فإن 43وبحسب الجدول رقم 
رف الصناعة. وتفضل هذه الشركات خاصة لصناعة البرمجيات منفصلة عن غرفة التجارة أو غ

 .(%32بة مهنية )أو حتى نقا ،(%8الجمعيات ) ل عن شكل تنظيمي آخر مثلهذه الصيغة كبدي
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   :الدولية واإلقليمية االتفاقياتوالمعلومات وفق  االتصاالتالتزامات سورية في قطاع ـ 4ـ2
وقطاعات عديدة، سواء اتفاقيات الدولية في مجاالت  االتفاقياتأبرمت سورية مجموعة من 
أو خاصة بالصناعة أو خاصة بالملكية الفكرية وغيرها  االتصاالتقطاعية مثل اتفاقيات خاصة ب

قيات شاملة اأو اتفاقيات اقتصادية واسعة مثل اتفاقية تحرير التجارة الحرة العربية الكبرى أو اتف
 مثل اتفاقية الشراكة المتوسطية السورية األوروبية. 

 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: ـ1ـ4ـ2

اإلستراتيجية بالنسبة لسورية  االتفاقياتتشكل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أحد أهم 
لما تهدف إليه من إقامة منطقة تبادل حر، يشمل إلى جانب السلع التجارة في الخدمات، وكانت 

ية، متماشية مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة إقامة منطقة التجارة الحرة العرب
قد ارتأى  ي واالجتماعي لجامعة الدول العربيةاالقتصاد وكان المجلس 20المنظمة للتجارة الدولية

 أنه:

خرى يتم التشاور األ يةاالقتصادنظرًا الرتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات ثامنًا ـ 
  :لحو بين األطراف 

 الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة.  •
 . العلميوالبحث  التكنولوجيالتعاون  •
 تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية. •
 حماية حقوق الملكية الفكرية. •

ي واالجتماعي بإعداد االقتصاد، بدأ المجلس 2005بعد استكمال التخفيضات الجمركية عام 
ات العربية، بغرض إدماجها في االقتصادة ذات األهمية في الدراسات حول القطاعات الخدمي

اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وكانت القمة العربية في الكويت قد اتخذت قرارا حددت فيه عام 
لالنتهاء من اتفاقية اإلتحاد الجمركي العربي، وتمهيدا للوصول إلى اإلتحاد الجمركي البد  2015

 ة العربية لتشمل تجارة الخدمات.من توسيع منطقة التجارة الحر 
تنبع أهمية هذه االتفاقية، في أنها تستهدف إقامة اتحاد جمركي وسوق مشتركة، وهي في إطارها 
العام، تنسجم مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما فيها اتفاقيات الغاتس والتريبس، 

                                                           
المتضمن البرنامج  19/2/1997تاريخ  1317ي واالجتماعي لجامعة الدول العربية ، رقم  مصدر: قرار المجلس االقتصاد - 20

 التنفيذي والجدول الزمني إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
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سوف تكون ملزمة لسورية، رغم أنها لم  اتاالتفاقيالمترتبة على تلك  اتااللتزاموبالتالي فإن 
تصبح بعد عضوا في منظمة التجارة العالمية، وينطبق ذات الشيء على اتفاقيات الشراكة 

 السورية األوروبية.
 

 اتفاقية الشراكة السورية األوروبية:ـ 2ـ4ـ2

 2004ي عام رة األولى مع دول اإلتحاد األوروبموقعت سورية باألحرف األولى اتفاقية الشراكة لل
وهي تستعد حاليا للتوقيع النهائي على هذه االتفاقية التي  2008ثم للمرة الثانية أواخر عام 

ا حيز التطبيق المؤقت بعد بضعة أشهر من توقيعها كما ستدخل حيز التوقيع النهائي ذهتختس
افة في االتحاد األوروبي إض 25 ـبعد استكمال مصادقة جميع برلمانات الدول األعضاء ال

لبرلمان االتحاد األوروبي والبرلمان السوري. وتستغرق هذه العملية عادة بين سنتان حتى أربع 
تقيم سورية والمجموعة تدريجيًا منطقة ( على " 7المادة تنص االتفاقية في بابها الثاني )سنوات. و 

وطبقا االتفاق،  عامًا تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذا 12تجارة حرة خالل فترة انتقالية أقصاها 
هذا االتفاق المشار إليه فيما يلي وبما يتوافق مع أحكام االتفاقية العامة للتعرفات والتجارة  ألحكام
 21.. "1994لعام 

عاما من  12بموجب االتفاقية سوف تقيم سورية ودول اإلتحاد األوروبي منطقة تجارة حرة، خالل 
والخدمات وفق أحكام اتفاقيات منظمة التجارة توقيع االتفاقية، ويشمل االتفاق أسواق السلع 

 من الباب األول( على أنها 1, المادة 3-)الفقرة بفي  تعرف االتفاقية الخدماتالعالمية، و 
الخدمات المقدمة في معرض ممارسة الحكومة  استثناءتتضمن أي خدمة في أي قطاع, ب“

ين والمصارف والخدمات المهنية مثل المال والتأم الخدماتجميع تفاقية االتشمل و  “ لسلطتها
والمعلوماتية  االتصاالتو والتعليمية والفنية والهندسية، باإلضافة إلى السياحة والنقل والمقاوالت 

تحفظاتها على كافة  4وبما فيها صناعة البرمجيات وغيرها. وقد وضعت سورية في الملحق 
 ب السوري.القطاعات تقريبًا لتعطي بعض الحماية أو بعض المزايا للجان

تتيح االتفاقية للشركات تقديم الخدمات عبر الحدود أو من خالل إقامة شركات تابعة لها في 
على حق إنشاء األعمال  االتفاقيةمن  43الدول األعضاء في االتفاقية، حيث تنص المادة 

 من شروط 44وتقديم الخدمات، بشكل متبادل بين سورية ودول اإلتحاد. يستثنى بموجب المادة 
 النقل الجوي والنقل في المجاري المائية الداخلية والنقل البحري.  43المادة 

 لحقوق الملكية الفكرية ، والتي تنص:  72تفرد االتفاقية مادة هي المادة 
                                                           

 MEDITERRANEAN AGREEMENT-EURO     ESTABLISHING AN ASSOCIATIONمصدر:   - 21

BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES   AND THEIR MEMBER STATES ON THE ONE PART,  

AND THE SYRIAN ARAB REPUBLIC ON THE OTHER PART 
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بموجب أحكام هذه المادة والملحق السادس، يمنح الطرفان ويضمنان الحماية  •
والتجارية طبقًا ألعلى المعايير المالئمة والفعالة للحقوق الفكرية، والصناعية، 

الدولية، بما في ذلك القواعد المنصوص عليها في االتفاق حول الجوانب التجارية 
لالتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالمية،  ICللملكية الفكرية )تريبس(، والملحق 

 إضافة إلى الوسائل الفعالة لتنفيذ هذه الحقوق.

ملكية الفكرية، والصناعية، والتجارية حقوق لغرض هذا االتفاق، تجسد حقوق ال •
المؤلف، بما فيها حقوق المؤلف في برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، وحقوق 

إضافة إلى أية ...المجاورة، والحقوق المتعلقة بالبراءات، والتصميمات الصناعية، 
تشكل  حقوق أخرى محمية بالمعاهدات متعددة األطراف الواردة في الملحق السادس.

الدولية المرجعية األساسية، التفاقيات الشراكة، وهي في الواقع ال تتضمن   االتفاقيات
، وتبقى أحكام اتفاقيات الغاتس والتريبس االتفاقياتات أو إضافات على تلك استثناء

 الدولية.  االتفاقياتهي المرجع والموجه التفاق الشراكة وغيره من 
 
 العالمية: اتفاقيات منظمة التجارةـ 3ـ4ـ2

بحكم الوالية التي تتمتع بها منظمة "الوايبو" كإحدى منظمات األمم المتحدة  لحماية الملكية 
لمرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، عقدت اتفاقا مع منظمة التجارة العالمية حول الجوانب التجارية ا

مالحق  (،1995فاقيات منظمة التجارة العالمية )معاهدة التريبس(، وتضمنت اتالفكرية )
حددت فيه،  االتصاالتالتريبس(، كما خصصت ملحقا لقطاع متخصصة  بتلك االتفاقية )

، وضرورة توفير شفافية اإلجراءات للوصول االتفاقيةتعريف القطاع والمجاالت التي تشملها 
 الدولية وشمول برامج الحاسوب االتفاقياتلحماية وفق وا االستخدامواستخدام الشبكة، وشمولية 

 وحق الدول األعضاء في الحصول على الخدمات، وتقديمها دون تمييز.  بتلك الحماية،
 

 الدولية واإلقليمية على صناعة البرمجيات في سورية: االتفاقيات نظرة حول تأثيرات ـ4ـ4ـ2

ديل المحلي الدولية لها األولوية على القوانين والتشريعات المحلية وتقتضي تع االتفاقياتبما أن 
 البرمجيات. صناعةسة على قطاعاتها وبما فيها تأثيرات ملمو  االتفاقياتلهذه وافق مع الدولي فليت

إن توسيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل قطاع الخدمات أم إبرام اتفاقية 
 السورية األوروبية ودخولها حيز التنفيذ وهي تشمل قطاع الخدمات سيعني فتح سوق  الشراكة

البرمجيات السورية أمام الشركات العربية واألوروبية ودخول العبين كبار ومؤهلين بإمكانيات فنية 
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اص سيلزم سورية بتطبيق أشد خأن نفاذ اتفاقية الشراكة على نحو  ومالية وتنظيمية أكبر. كما
من  لتشريعات حماية الملكية مما سيرفع من تكاليف البرمجيات السورية مما يخلق رفع أسعار

سيشكل تحدي جهة وفرص أوسع أمام شركات البرمجة السورية من جهة أخرى. وهذا التحرير 
سواق أآخر في عقر دار شركات البرمجة السورية ولكنه أيضًا سيفتح أسواق البلدان العربية و 

أما سؤال أي منهما ستحقق، المنافسة القوية وخسارة جزء االتحاد األوروبي أمام هذه الشركات. 
السوق، أم الفرص األكبر وتوسيع السوق، يتوقف على مجمل ما ستفعله الحكومة وما ستفعله من 

وهذا أمر يجب أن شركات إنتاج البرمجيات ومكاتبها ومدى خلق مناخ مالئم واستعداد جيد. 
يؤخذ بالحسبان منذ اليوم وعمل كل ما يلزم خالل الفترة القادمة للتأهيل ورفع القدرة الذاتية 

 البرمجيات السورية. كاتر لش
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 الفصل الثالثـ 3

 البنية المؤسسية لصناعة البرمجيات

أن يمكن  بما وغير الحكومية العديد من الجهات الحكوميةتتأثر صناعة البرمجيات في سورية ب
وتطويرها متجاوزة الصعوبات  صناعةبهذه ال النهوضأدوار إيجابية أو سلبية في من  تمارسه

هها. ولكن ال يمكن وضع تلك الجهات على قدم المساواة بمعيار مدى تأثيرها والتحديات التي تواج
وأهميته. فثمة جهات ال تأخذ على عاتقها مهمة تطوير صناعة البرمجيات باعتبارها مهمة 

على  أساسية ومباشرة لها على الرغم من أهمية تأثير سياساتها وتشريعاتها وقراراتها وإجراءاتها
هناك جهات تقع مهمة تطوير البرمجيات وصناعتها في صلب مهامها  تلك الصناعة. بينما

، الجمعية العلمية لالتصاالتوالتقانة، المؤسسة العامة  االتصاالتوزارة األساسية والمباشرة مثل: 
كليات الهندسة ، لجنة صناعة البرمجيات في غرفة صناعة حلبالسورية للمعلوماتية، 

الجهات التي تعد صناعة البرمجيات ضمن مهامها دراسة أهم وما يهمنا هنا هو . المعلوماتية
 الرئيسية والمباشرة. 

  :والتقانة االتصاالتوزارة  ـ1ـ3

والتقانة بموجب  االتصاالتتحولت وزارة المواصالت في الجمهورية العربية السورية إلى وزارة 
مهام الوزارة  2004لعام  35. وحدد المرسوم التشريعي رقم 2003لعام  62المرسوم رقم 

واالجتماعية واقتراح السياسات  يةاالقتصادباستشراف التقانة الحديثة المالئمة للتنمية 
واالستراتيجيات العامة للدولة المتعلقة بحيازة هذه التقانات وتوطينها وتطويرها، واإلسهام في تنمية 

تنظيم هذا القطاع. بشقيه العام والخاص و  االتصاالتالموارد البشرية، واإلشراف على قطاع 
والمؤسسة العامة للبريد والهيئة العامة  لالتصاالتالمؤسسة العامة  االتصاالتوترتبط بوزير 

 لالستشعار عن بعد.

واالجتماعية واقتراح  يةاالقتصادبمهام استشراف التقانة الحديثة المالئمة للتنمية وتقوم الوزارة 
علقة بحيازة هذه التقانات وتوطينها وتطويرها، السياسات واالستراتيجيات العامة للدولة المت

من خالل كل من مديرية الدراسات والمشاريع ومديرية تقانة واإلسهام في تنمية الموارد البشرية، 
 المعلومات. 
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تقوم مديرية الدراسات والمشاريع بمسؤوليات إجراء الدراسات الضرورية من أجل إدخال برمجيات 
ظومات حاسوبية متقدمة إلى سورية بشكل عام وإلى القطاع وتطبيقات برمجية حديثة ومن

الحكومي بشكل خاص. وبمتابعة تنفيذ المشاريع الوطنية الحكومية التي تقوم بها الوزارة أو تشارك 
 بتنفيذها. ومن أهم مهام هذه المديرية:

وعن  إعداد دراسات حول المفاهيم والتقانات الجديدة في المنظومات الحاسوبية وبرمجياتها .1
 بعض التطبيقات المعلوماتية الهامة التي تحتاجها الدولة. 

إعداد دراسات الجدوى األولية للمشاريع الوطنية الجديدة المطروحة وإجراء الدراسات التفصيلية  .2
إعداد الدراسات الخاصة بتطوير ، و الشروط الفنية لما تعتمده منها الوزارة ووضع دفاتر

 .المشاريع الوطنية القائمة

ابعة إجراءات التعاقد الخاصة بالمشاريع التي تقوم أو تساهم الوزارة في تنفيذها، ومتابعة مت .3
 تأمين البنى التحتية الالزمة للمشاريع. 

المشاركة في إقامة الندوات التدريبية وورشات العمل لتعريف العاملين بالمفاهيم والتقانات  .4
 .يذ وتشغيل المشاريعخطط تدريب الكوادر الالزمة لتنف ، واقتراحالجديدة

المهام المتعلقة بتوفير الظروف والشروط الالزمة لتطور مهنة  تقانة المعلومات تولى مديريةوت
تقانة المعلومات في  استخدامالمعلوماتية ووضع قواعد عامة لممارستها، وكذلك تحسين أساليب 

 هام:ومن أهم هذه المفيها،  واالجتماعية يةاالقتصادسورية لتدعم التنمية 

القواعد األساسية لمزاولة مهنة المعلوماتية بمستوياتها المختلفة بما يتوافق مع المعايير  اقتراح -1
المتبعة عالميًا وبالتعاون مع الجهات األخرى الوطنية المختصة كالجمعية العلمية السورية 

ارة والتأكد من قبل الوز  اعتمادهاللمعلوماتية والنقابات، ومتابعة إجراءات هذه القواعد بعد 
 .بها، وتطوير هذه القواعد دوريًا مع تطور المهنة االلتزاممن حسن  باستمرار

للمؤسسات واألفراد والمنتجات في مجال تقانة المعلومات وفقًا لما هو  االعتماديةقواعد  اقتراح -2
معمول به عالميًا مع األخذ بالحسبان الواقع السوري، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية 

من قبل الوزارة  اعتمادهاألخرى المختصة، ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بهذه القواعد بعد ا
 .بها االلتزاموالتأكد باستمرار من حسن 

التشريعات الالزمة لتقانة المعلومات وخاصة فيما يتعلق بسرية  اقتراحالمساهمة في  -3
رمجيات والتوقيع اإللكتروني المعلومات وأمنها وقواعد تبادلها، وحقوق المؤلفين وصناعة الب

 .للتوافق مع التطورات في تقانات المعلومات باستمرارتحديث هذه التشريعات  واقتراح
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 االستثمارالوسائل واآلليات التي تعزز تطوير صناعة معلوماتية متقدمة وتشجع على  اقتراح -4
يسرة فيها وخاصة في مجال البرمجيات في سورية، على غرار الحاضنات والقروض الم

 .والتشريعات المحفزة لإلستثمار

تطويره نحو مجتمع  باتجاهالوسائل واإلجراءات الالزمة إلعداد المجتمع السوري  اقتراح -5
المعلومات والمعرفة. والمشاركة في متابعة تنفيذ هذه الوسائل واإلجراءات بالتعاون مع 

 .الجهات المعنية األخرى 

في مجال صناعة   أكثر األدوار أهمية وحيويةمن  والتقانة االتصاالتوزارة  ولعل دور
تقوم  وهي، جهةأسس نموها من  ووضعمهنة صناعة البرمجيات ل فهي منظم هامالبرمجيات، 

مشاريع المعلوماتية بما يؤدي لتطوير قطاع صناعة بتبنيها لدور المحفز للجهات الحكومية ب
 الوزارة.في استراتيجية  ا ما سنراه هذو البرمجيات، 

  :لالتصاالتالمؤسسة العامة ـ 2ـ 3

 االعتباريةتتمتع بالشخصية  اقتصاديهي مؤسسة عامة ذات طابع  لالتصاالتالمؤسسة العامة 
الخاص بالمؤسسات  2005لعام  /2وتخضع ألحكام القانون رقم / .مالي وإداري  استقاللذات 

 االتصاالتير خدمات والتقانة مهمتها توف االتصاالتوالشركات والمنشآت العامة وتتبع لوزارة 
ة والسياسات التي تقرها الوزارة وتتمتع يوفق سياسة مجلس اإلدارة المستمدة من الخطط الخمس

السلكية والالسلكية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفق  لالتصاالتبحق الحصر 
  .الذي أحدثت بموجبه 1975لعام  1935المرسوم التشريعي رقم 

بمستوى عال وأسعار مناسبة، في جميع أنحاء  االتصاالتتقديم خدمات  إلى تهدف المؤسسة
ات المثلى االستثمار سعى لتحقيق نمو متسارع ومنزلة رفيعة في السوق العالمية, بفضل تو . سورية

 والعمل الجماعي . واإلبداعفي التقانات والمعرفة والمهارات ,وترسيخ روح المبادرة 
 
 
 
 
 
 :االتصاالت عة لمؤسسةالشركات التاب ـ1ـ2ـ3

 :لالتصاالتيتبع للمؤسسة العامة 
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وتساهم   اآلليةالشركة السورية الكورية لتصنيع تجهيزات المقاسم الريفية والمقاسم الفرعية  -1
من  % 49% من رأسمال الشركة المشتركة وتساهم سامسونغ بنسبة 51المؤسسة بنسبة 

  1997رأسمال الشركة وقد بدأت العمل في عام 

 WLLالالسلكية  االتصاالتوتجهيزات   ISDNركة السورية األلمانية لتصنيع طرفيات الش -2
% 51بنسبة  GTC% من رأسمال الشركة المشتركة وتساهم 25وتساهم المؤسسة بنسبة 

 .%24وشركة سيريتل بنسبة 

% وشركة جي ي تي 25دفع الفواتير االلكتروني( وتساهم المؤسسة بنسبة ) شركة تسديد -3
(GET )من رأس مال الشركة المشتركة, وشركة كنعان للتجارة 63.75بنسبة  ماراتيةاإل %

 .11.25بنسبة 

 
 تحويل المؤسسة إلى شركة: ـ2ـ2ـ3

فالمؤسسة في طور  2010لعام  18وبعد صدور القانون  (2ـ 1ـ 2ـ 2الفقرة )بحسب ما بيناه في 
خضع للقانون التجاري وقانون التحول إلى شركة مملوكة من الدولة وتعد من أموالها الخاصة وت

العمل ويكون لها أنظمتها الخاصة بها. وسيشكل هذا تغييرًا كبيرًا في طبيعة نشاط المؤسسة 
 المتحولة إلى شركة.

 االتصاالتتحتكر المؤسسة حتى اليوم الشبكة الفقارية وهي الهيكل العظمي لخدمات 
ئيسي وهي المقدم الرئيسي لخدمات الحزمة م السوري الر والمعلوماتية في سورية. وهي تدير المخدِّّ 

العريضة. وهي بذلك تشكل الجهة التي تملك البنية التحتية لصناعة البرمجيات. ومن المعروف 
مثاًل أن تأخر المؤسسة في توسيع شبكة خدمات الحزمة العريضة قد شكل عنق زجاجة أمام نمو 

ألف خط مع شركة هواوي  200د صناعة البرمجيات وقد جرى مؤخرًا توسيع هذه الشبكة بعق
الصينية يمكن أن يتوسع حتى مليون خط. وستستمر المؤسسة المتحولة إلى شركة ستستمر 
بلعب هذا الدور الهام ويفترض أن تلعب أدوارها بكفاءة أعلى بعد تحولها إلى شركة وامتالكها 

 لصالحيات ومرونة كافية.
 

 :تصاالتاال لمؤسسة  المجال اإلداري والتنظيمي ـ3ـ2ـ3
 اإلجراءاتانجاز الهيكلية التنظيمية واإلدارية الجديدة للمؤسسة ويجري حاليا استكمال  تم •

 االتصاالتومن المتوقع ان تعزز هذه الهيكلة موقع المؤسسة في سوق  للمصادقة عليه,
 المحلية والعالمية .

 .2010لعام  18رقم  االتصاالتقانون  بموجب االتصاالتإحداث هيئة تنظيم  •



72 
 

الخاص بتقديم بعض  ومشاركة اكبر للقطاع االتصاالتتحرير جزء من خدمات  •
...( ومن المتوقع مستقبال زيادة دور القطاع  ،ISPS ،حصاالت ،الخدمات )خلوي 

  الخاص بتقديم هذه الخدمات .

في العمل  الكبير يكمنالتحدي و  صناعة البرمجيات البنية التحتية واحدة من أهم عوامل نجاح تعد
في مشتركي اإلنترنت، وفي نوعية الخدمات المقدمة  المطلوبة والضروريةزيادة التحقيق  على
 .لهم

 : الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ـ3ـ3

 5595يزيد عدد أعضاء الجمعية عن  1989سست الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية عام تأ
 .دارة منتخب كل سنتينعضو مؤازر. يدير الجمعية مجلس إ 7959و عضو عامل،

تهدف الجمعية إلى نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع السوري، والمساعدة في تشجيع وتنظيم 
تسعى الجمعية إلى إدخال تقانة المعلومات و  .في القطر االتصاالتو سوق تقانة المعلومات 

لثقافة في سورية؛ كما تهدف إلى نشر ا يةاالقتصادفي مختلف القطاعات  االتصاالتو 
المعلوماتية عن طريق تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات ومعارض، إضافة إلى إنتاج برامج 
تلفزيونية وإصدار منشورات في مجال تقانة المعلومات. كما تعمل على االرتقاء بقطاع 
المعلوماتية والقطاعات المرتبطة به في سورية، وذلك من النواحي العلمية والتقنية والثقافية 

تتبنى الجمعية البحوث واألنشطة التي تفيد في  .هنية، وصواًل إلى مجتمع المعرفة الرقميوالم
التعريب والتقييس وتوحيد المصطلحات المعلوماتية، وفي استخدام الحاسوب في اللسانيات، وفي 

  .تطوير البرامج التطبيقية العربية

تمكين  بهدف ،2003" عام تأسس في دمشق "منتدى صناعة البرمجياتبمبادرة من الجمعية و 
شركات البرمجيات المحلية من المنافسة، وتوسيع مساهمة هذه الصناعة في الدخل القومي، 

بتمثيل كافة الشركات العاملة في صناعة ، من خالل قيامه وجذب االستثمارات في هذا القطاع
هيالت المناسبة البرمجيات أمام الجهات الحكومية واإلدارية من أجل الحصول على الدعم والتس

الدفاع عن الشركات بو  ،بمساعدة الشركات على التطوير اإلداري والعلمي، و لهذه الصناعة
، على 2010غير أن الجمعية قامت بحله أواخر عام  ومساعدتها في حل مشاكلها التعاقدية.

 البرمجياتقطاع صناعة معظم أربعين شركة تمثل نحو أول تجمع من نوعه ضم الرغم من كونه 
  .في سورية
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تحديد على  الحكوميةجهات ال بما تضم من خبرات متميزة دور كبير في مساعدةللجمعية و 
، االتصاالتعلى قواعد صحيحة بالتعاون مع وزارة ، وفي طرح مشاريعها احتياجاتها من البرامج

  مما يؤدي إلى تمكين صناعة البرمجيات من التطور والتوسع.

 

 : تيةالمعلوماحاضنات صناعة  ـ4ـ3

توفر الحاضنة مكانًا لمجموعة من الشركات المبتدئة كما توفر لتلك الشركات التجهيزات المطلوبة 
 مثل المكاتب وأجهزة الحاسوب والطابعات.

 الدعم المقدم من الحاضنة: -1

التابعة للجمعية العلمية السورية  االتصاالتو حاضنة تقانة المعلومات من خالل زيارتنا ل
تبين لنا دورها الكبير في تبني وتشجيع الشركات البرمجية اآلن أربع سنوات،  هاعمر للمعلوماتية، 

الناشئة، فهي تقدم التسهيالت المالية والمعنوية والتدريبية والضريبية لتلك الشركات من خالل 
احتضانها في مكاتبها المجهزة بوسائل االتصال والتجهيزات من حواسب وشبكات وطابعات، ومن 

الخدمات التدريبية لعناصرها، والتعاون مع شركات ومؤسسات سورية وأجنبية لتقديم خالل تقديم 
 الدعم الالزم والذي يمكن تلخيصه بالخدامات التالية:

تقوم الحاضنة بإجراء مسابقة للطالب الخريجين حديثًا من كلية المعلوماتية، وتتبنى مجموعة 
جموعة من الطالب النهوض بشركة، حيث منهم لمدة سنتين أو أكثر حتى يستطيع الطالب أو م

تؤمن لكل شركة مكتبًا صغيرًا داخلها وتعطيه بعض الدعم مثل التجهيزات الالزمة وتعفيه من 
دفع فواتير الهاتف والكهرباء والماء والضرائب األخرى، وتوفر له الحجز في المعارض 

 12لحاضنة حاليًا لـ المتخصصة. تختار الحاضنة الطالب الوافدين بآليات صارمة. تتسع ا
شركة صغيرة يكون عدد أعضاء كل شركة عادًة من شخص إلى ثالثة أشخاص أي حوالي 

 شخص هي السعة إلجمالية للحاضنة. 25-30

أهم نقاط الدعم التي و  العالمية. Shellتتعاون الحاضنة مع شركات محلي وعالمية مثل شركة 
تجهيزات المطلوبة واإلعفاء الضريبي كما تقدم المكان المناسب للشركات والتقدمها الحاضنة هي 

ألف  150 –ألف  200 –ألف  250دعم مادي مباشر من الجمعية لألوائل حيث يقدم مبلغ 
وتقدم دورات  Shellللمشاريع الثالثة األولى على التوالي. ودورات مجانية بالتعاون مع شركة 

م المشاركة بالمعارض مثل معرض للشركات كي تتعلم طرق الترويج ألعمالها بشكل فضل وتدع
شام لتكنولوجيا المعلومات وتعد مسابقة ) ابدأ ( بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

ألف للفائز األول والثاني، وتقدم  500لدعم األعمال في دي، حيث تقدم المؤسسة اإلماراتية 
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ع. ومن اإلنجازات المميزة للشركات ألف للثالث والراب 250الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية 
بتنفيذ العديد من األفالم الثالثية األبعاد  Voalaالمحتضنة أن قامت إحدى الشركات المختصة 

بإنشاء موقع خدمة إلكتروني باسم  4Shamلقناة الجزيرة الفضائية لألطفال. كما قامت شركة 
Academia .جديدة في حمص تتسع  وتتوسع الحاضنة في نشاطها حيث تم افتتاح حاضنة

قية في الفترة القريبة ألربع أو خمس شركات صغيرة. كما سيتم افتتاح حاضنة جديدة في الالذ
ال يزيد عن ستة شهور(. وتتوجه الحاضنة إلنشاء دعم افتراضي لشركات صغيرة القادمة )

ط ومتوسطة ناشئة حيث تقوم الحاضنة توفير الدعم لكن دون إعطاء المكان. غير أن نشا
 الحضانة أقل من احتياجات السوق ومن الضروري إنشاء ودعم حاضنات جديدة.

 
 لجنة صناعة البرمجيات في غرفة صناعة حلب: ـ5ـ3

مجموعة من الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال من قبل  2005عام  اللجنة ستتأس
لذا تم "، صاد الظلتحت إطار مجموعة من اللقاءات بعنوان "اقت تكنولوجيا المعلومات في حلب

. وبعد اقتراح أن تكون غرفة الصناعة هي المظلة التي تضم الشركات والعاملين في هذا المجال
، القاضي بإضافة صناعة )البرمجيات( إلى دليل النشاط 2463صدور قرار وزير الصناعة رقم 

ات بتشكيل لجنة صناعة البرمجي، قامت غرفة صناعة حلب 1994ي الصادر عام االقتصاد
قرار ووضع الخطوات التنفيذية الالزمة لذلك، وبعد عدة اجتماعات تم تحديد البهدف مناقشة 

وضع تعريف واضح لصناعة البرمجيات وتحديد أهم المعوقات التي تواجه ترخيص هذه الصناعة 
تم وضع . لعمل على حلها سواء باالشتراك مع مديرية الصناعة بحلب أو مجلس مدينة حلبل

 .2006-6-22داري للجنة في أحد االجتماعات الدورية بتاريخ أول هيكل إ

تحويل عملية إنتاج البرامج إلى صناعة حقيقية ذات كيان واضح منظم مما وترى اللجنة ضرورة 
 االقتصاديساعد على إبراز دور هذه الصناعة في دعم باقي الصناعات إضافة إلى دعم 

ات األعضاء فيها حتى يتمكنوا من تطوير كما أن اللجنة ترى أهمية دعم الشرك الوطني,
 . ومن أهم أهداف اللجنة:منتجاتهم لتنافس على الصعيدين المحلي والعالمي

مساعدة األفراد والشركات الراغبة بالترخيص وذلك عن طريق توضيح وتسهيل  .1
مساعدة خريجي الجامعات على إيجاد وظائف وتطوير . و اإلجراءات الالزمة لذلك

 هم بما يتماشى مع حاجات الشركات والمؤسساتمهارتهم وقدرات
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تحسين أوضاع . و في قطاع تكنولوجيا المعلومات في سورية االستثمارتشجيع  .2
في مجاالت  Standards تطوير أساليب ومعايير جودة العمل. المهنة وخدماتها

 .دمة الزبائنخإنتاج البرمجيات و 
وير البرامج األكاديمية بما العمل على التواصل المستمر مع الجامعات في سبيل تط .3

تبادل وتطوير الخبرات والمقدرات العلمية بين . و يتناسب وحاجات سوق العمل
نظيم محاضرات وندوات بالتعاون مع خبرات عالمية لتطوير . وتأعضاء اللجنة

 .وتحسين واقع صناعة البرمجيات المحلية
صناعة الوصول إلى إنشاء تجمع يضم كل الشركات التي تعمل في مجال  .4

البرمجيات إلنشاء مرجعية ذات رأي وحضور قوي في المجتمع مما يقلل من تدخل 
إنشاء مرجعية لحل النزاعات ولتقديم . و المتطفلين الذين يقومون باإلساءة إلى المهنة

 .الدراسات إلى الجهات التي تطلب منها القيام بذلك
فيما يخص حقوق الملكية المساهمة الفعالة في تطبيق القوانين السورية والعالمية  .5

 .الفكرية

 
 ة لصناعة البرمجيات:ينظرة تقييمية للبنية المؤسس ـ6ـ3

ة واضحة إلى حد ما لصناعة البرمجيات غير أنها بنية غير مكتملة ولم يرغم وجود بنية تنظيم
تؤسس تقاليدها ووجودها ودورها في انتزاع اعتراف قوي من الحكومة ومن مؤسسات القطاع 

ر هذه الصناعة. وبحسب ما قاله أحد أصحاب الشركات المتوسطة في هذه الصناعة الخاص بدو 
فإن السبب يعود إلى صغر حجمها وصغر السوق وصغر الشركات وبالتالي هي غير منظورة 
بشكل جيد. خاصة وأن عدد قليل من شركات البرمجة هي شركات مؤسسة أصوال ومسجلة في 

الحكومة تنظر لشركات البرمجة كمعاهد حرفية وهذا مثال  غرف التجارة والصناعة إضافة إلى أن
 على عدم انتزاع هذه الصناعة العتراف حكومي بها.

يمثل فيها جميع  االتصاالتومن األفكار التي يتم تداولها هي إنشاء لجنة وزارية في وزارة 
ة أصحاب المصلحة مثل شركات البرمجيات تكون بمثابة صوت هذه الصناعة إضافة للجمعي

 العلمية السورية لصناعة البرمجيات التي تهتم بالجانب العلمي فقط وال تهتم بجانب البزنس. 
رائدة في دمشق إقامة منطقة تقانية إليكترونية مشروع  االتصاالتوزارة لومن المشروعات الرائدة 

ي ضافة للخدمات المتطورة التإيجعل حضور هذه الصناعة منظور  اً منظور  اً مما سيخلق تجمع
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سيقدمها هذه المنطقة. ومثل هذا المشروع يجب أن يكون في حلب على السؤال ليغطي 
 احتياجات شمال سورية.

في تنمية هذه الصناعة إنشاء شركة استشارات  اً هام اً ومن المؤسسات التي يمكن أن تلعب دور 
كل متخصصة في تقديم االستشارات للجهات العامة بما يساعدها في تحديد احتياجاتها بش

صحيح وتقوم بإعداد دفاتر الشروط لطلبات العروض وفق المعايير التي تتطلبها هذه الصناعة 
وكذلك يساعد الجهات العامة في اختيار العرض األفضل ويساعد في تنفيذ العقد على النحو 
السليم. مثل هذه الشركة ستجعل الجهات العامة والتي هي الزبون األكبر توسع تطبيقاتها 

عمومًا وتتجه أكثر نحو البرمجيات السورية وهذا بدوره سيؤثر إيجابًا في نمو هذه  وطلباتها
ومن المؤسسات التي تساهم بشكل جيد في نمو صناعة البرمجيات السورية إحداث  الصناعة.

مركز تميز في األتمتة المصرفية، بمشاركة مصرف سورية المركزي والمصارف السورية العامة 
ميز في المحاسبة والمالية، بالتعاون مع وزارة المالية والقطاع المصرفي وكذلك إحداث مركز ت

 وغرف التجارة والصناعة. 
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 الفصل الرابع ـ4

 سورية في االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا قطاعالبنية التحتية ل

هذه البنية التحتية لن تستطيع تشكل البنية التحتية حاماًل ماديًا أساسيًا لتطوير هذه الصناعة. وبدون 
هذه الصناعة النمو. وتشير تجارب البلدان التي نمت فيها صناعة البرمجيات إلى أنها حققت نموًا قويًا 

قع البينة التحتية في سورية افي بنيتها التحتية أواًل. لذلك في أدرجنا في هذه الدراسة عرض مكثف لو 
 ية األخرى.وقمنا أيضًا بمقارنتها مع البلدان العرب

 

 واقع البنية التحتية في سورية: ـ 1ـ4
 
 الهاتف الثابت:ـ 1ـ1ـ4

 مؤشرات الهاتف الثابت:

 2009 2008 2007 2006 2005 الوحدة البيان

 4607 4345 4148 4077 3953 ألف رقم السعة الهاتفية

 %6 %5 %2 %3  % النمو

 3836 3633 3453 3243 2903 ألف مشترك عدد المشتركين

 %6 %5 %7 %12  % نموال

 19 18.5 18 17.33 15.9 100خط لكل  الكثافة الهاتفية

 %2.7 %2.8 %3.8 %9  % النمو

 2288 2317 2322 2294 2301 ألف طلب عدد الطلبات

 
% في عام 2( بين نسبة 2009-2005تفاوتت نسبة النمو في السعة الهاتفية خالل الفترة )

% 4غ المعدل السنوي الوسطي لنمو السعة الهاتفية ، وبل2009% في عام 6ونسبة  2007
خالل هذه الفترة. وتراوحت نسبة النمو في عدد مشتركي الهاتف الثابت خالل الفترة نفسها من 

، وبذلك يكون المعدل 2009و  2008% في عامي 5إلى نحو  2006% في عام 12نحو 
تفعت الكثافة الهاتفية بشكل %. وار 8السنوي الوسطي لزيادة عدد المشتركين قد قارب نسبة 
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خطًا في عام  19إلى نحو  2005شخص في عام  100خطًا هاتفيًا لكل  16تدرجي من نحو 
 %. 4.8، وبلغ المعدل السنوي الوسطي الرتفاع الكثافة الهاتفية 2009

( إلى 2013-2003أعوام ) 10وكما ذكرنا آنفًا فقد تم تحديد هدف استراتيجي للوصول خالل 
نسمة )أي خط هاتف ثابت واحد على  100خطًا لكل  30فة في الهاتف الثابت يبلغ معدل كثا

نسمة، وهذا يعني ضرورة  100خطًا لكل  19هو  2009األقل لكل أسرة(. والمتحقق حتى عام 
-2010شخص خالل الفترة ) 100خطًا لكل  11أن ترتفع الكثافة في الهاتف الثابت بمعدل 

 وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا.راتيجي. ( كي يتحقق الهدف االست2013
 
 شبكة الهاتف الخلوي:ـ 2ـ1ـ4

هما  لالتصاالتتقدم خدمة الهاتف الخلوي شركتان من القطاع الخاص بإشراف المؤسسة العامة 
وتعمالن على أساس عقود التنفيذ والتشغيل وتحويل الملكية  MTNوشركة   شركة سيريتل

BOT فة.وتقدمان العديد من الخدمات المضا 
  

 مؤشرات الهاتف الخلوي للشركتين:
 2009 2008 2007 2006 2005 الوحدة البيان 

 9116 7056 6235 4675 2950 ألف مشترك إجمالي المشتركين 

 %29 %13 %33 %58  % النمو

 45 35.9 34.5 25 16 100خط لكل  الكثافة 

 %25 %4 %38 %56  % النمو

 
 %86وط مسبقة الدفع المعدل السنوي الوسطي لزيادة الخط

 %1.3المعدل السنوي الوسطي لزيادة الخطوط الحقة الدفع ـ 
 %52المعدل السنوي الوسطي لزيادة إجمالي عدد المشتركين بالخلوي 

 %45المعدل السنوي الوسطي لزيادة الكثافة 
( إلى معدل كثافة في 2013-2003أعوام ) 10يجي للوصول خالل تم تحديد هدف استرات

خط لكل  45هو  2009نسمة. والمتحقق حتى عام  100خطًا لكل  30لنقال يبلغ الهاتف ا
 نسمة.  100
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 المشتركون باإلنترنت:ـ 3ـ1ـ4
 

 2009  2008  2007  2006  2005 2004 البيان

 885  713  629  310  216  160 عدد المشتركين باأللوف

 %24 %13 %103 %43 %35  نسبة النمو %

 %4.4  3.68  3.3  1.67  0.01 0.002 صشخ  100خط لكل 

 
( إلى معدل كثافة في 2013ـ  2003أعوام ) 10تم تحديد هدف استراتيجي للوصول خالل 

مشتركًا لكل  4.4هو  2009نسمة. والمتحقق حتى عام  100مشتركًا لكل  20اإلنترنت يبلغ 
 نسمة. 100

 

 في البنية التحتية: االتصاالتاستثمارات مؤسسة ـ 2ـ4

. ويعد إنفاقها التحتيةالجهة الرئيسية في إنشاء وامتالك البنية  لالتصاالتعد المؤسسة العامة ت
نحو  2009ي المتراكم حتى غاية عام االستثمار فقد بلغ إنفاقها ي هو اإلنفاق األهم. االستثمار 

بين في ي السنوي في السنوات األخيرة كما هو ماالستثمار مليار ليرة سورية. وكان إنفاقها  100
 الجدول التالي:
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الوحدة البيان
 اإلنفاق 
 ي االستثمار 

 مليون 
 ل.س

3061 4716 7770 7052 10900 10000 

 %8ـ  %55 %9ـ  %65 %54  % النمو
 

بلغ المعدل السنوي الوسطي مليار ليرة. وقد  10.5بنحو  2011ويقدر اإلنفاق المخطط لعام 
 .%50 ( بنحو2010ـ  2005خالل الفترة ) ي االستثمار نفاق لزيادة اإل
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 :المجاورة العربية الدول مع مقارنة ـ3ـ4

 المعلومات تكنولوجيا تطور مستوى  في المقارنة تبينمن حيث الرؤية االستراتيجية التنموية، 
 التنموية ةالرؤي غياب األخرى، الدول أو المجاورة، العربية الدول وفي سورية في  االتصاالتو 

 كما األزمات، ومواجهة استيعاب وأولوية المشكالت آلنية ،يةاالقتصاد سياساتها وخضوع لسورية،
 التقانات على سورية حصول إعاقة في األمريكي التكنولوجي الحصار عن الناجمة اآلثار تبين

 راتيجياتاست الدول من العديد وضعت لقد. للقطاع التحتية البنية لتطوير المطلوبة الجديدة
 المعلومات لتقانة ومحددة واضحة واستراتيجيات المعرفة، ومجتمع المعلومات، لمجتمع

 سورية أن حين في العالمي، والتقني العلمي التطور ضوء في نسبيا، مبكر وقت في االتصاالتو 
 ةالصل مقطوعة اإلستراتيجية هذه وتبدو فقط، الحالي العقد أواسط للقطاع إستراتيجيتها وضعت قد

 القصور بعض تدارك ممكنا كان قد .المعرفة لمجتمع أشمل استراتيجية أو أخرى  باستراتيجيات
 هيئة) ،في حينها دون تأخير للقطاع العاشرة الخمسية الخطة ومشاريع برامج تنفيذ خالل من

 هذه ولكن ،...(الخ اإللكترونية، الحكومة ،لالتصاالت جديد قانون  ،االتصاالت لقطاع ناظمة
 على شارفت قد الخطة أن رغم أخيرًا، االتصاالتسوى صدور قانون  تنفذ لم والمشاريع امجالبر 

 اإلنجاز، مستوى  في متأخرة مواقع سورية تحتل أن مستغربا يكون  لن إذن. األخير عامها انتهاء
 و الرئيسية، المؤشرات مقارنة خالل من وذلك ،االتصاالتو  المعلومات ثورة من واالستفادة

 . المختلفة التنمية ألغراض المعلومات تكنولوجيا تطبيقات لتنفيذ  العامة ةالجاهزي

 واليمن وفلسطين العراق مثل العربية الدول من عدد ضمن سورية تصنف لإلسكوا دراسة وحسب
 من ضئيل عدد على موقعة وهي التمكينية، البيئة في النضج مستوى  في األول النضج مستوى  في

 المرتبطة والقوانين التشريعات بسن  واالهتمام الوعي تأخر وضعيتها عكسوت الدولية االتفاقيات
 تقع حين في 22البرمجيات قرصنة معدالت فيها وترتفع ،االتصاالتو  المعلومات بتكنولوجيا

                                                           
( اإلسكوا)  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة ، 2007 آسيا غربي في المعلومات لمجتمع اإلقليمية المالمح: : مصدر - 22

  62 ص 2007 نيويورك المتحدة، األمم
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 اإلمارات و األردن من كل وصنفت للنضج، الثاني المستوى  في األخرى  العربية الدول معظم

 من أكبر عددا وقعت قد كانت وهي الثالث، النضج مستوى  في رومص والبحرين المتحدة العربية
 بنضج "يتسم والذي الرابع المستوى  إلى العربية الدول من أي تصل ولم الدولية، االتفاقيات

 معظم إلى وباالنضمام ،االتصاالتو  المعلومات بتكنولوجيا المرتبطة والقوانين التشريعات

 المعايير وبتبني االختراع، وبراءات الفكرية بالملكية بطةالمرت الدولية والمعاهدات االتفاقيات

 في وإقليمية محلية معايير تطوير في والمساهمة ،االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا في العالمية
 وانخفاض اإللكترونية، المواقع وتصميم البرمجيات في العربية اللغة كاستخدام الخاصة المجاالت

  23" البرمجيات قرصنة معدالت

 قطاع في البيانات، وخصوصية األمن، جانب إهمالها في ،تقريباً  جميعها العربية الدول تشترك
 وفلسطين وُعمان وسورية والبحرين األردن) العربية الدول معظم وصنفت المعلومات، تكنولوجيا

 بشكل"  جميعها تفتقر  حيث المعلومات ألمن بالنسبة األول النضج مستوى  في( واليمن ولبنان

 بسوء المتعلقة القانونية والتشريعات والخصوصية المعلومات بأمن المتعلقة السياسات إلى تام شبه

 والمملكة ومصر والكويت وقطر والعراق المتحدة العربية اإلمارات من كل وصنفت 24"االستخدام

 منبأ لالهتمام أولية مالمح بوجود يتسم والذي الثاني، النضج مستوى  عند :السعودية العربية

 دولة أن الرغم وعلى. االستخدام بسوء المتعلقة والتشريعات الخصوصية، وسياسة المعلومات

 أن إال الخصوصية، وسياسة المعلومات أمن مجال في النقص من تعاني المتحدة العربية اإلمارات

 من،األ من جيدة بدرجة فيها المصرفي النظام وتمتع المعلوماتية الجريمة مكافحة لقانون  إصدارها

 نتيجة كان المستوى  هذا في العراق تصنيف أن كما .النضج من الثاني المستوى  في تصنف جعالها

 الدول من أي ترق  لم حين في .المعلومات وأمن الخصوصية حماية مجال في عالمات لنيله
 بعض حققت قد ولبنان عمان وسلطنة البحرين من كل وكانت .الثالث النضج مستوى  إلى العربية
 في تراجع حدث ولكنه ،2006 العام في الخصوصية وسياسة المعلومات أمن مؤشر في التقدم
 : فئات ثالث ضمن اإلسكوا دول تصنيف ويمكن 2007 عام

 :مثل السيبراني، الفضاء تشريعات مجال في موسعة بمبادرات بدأت التي الدول -"1
 المتحدة العربية واإلمارات البحرين

 مصر، :مثل السيبراني الفضاء تشريعات بعض يهالد التي والمناطق الدول -"2

 واليمن وفلسطين واألردن،

                                                           
 62 ص السابق المصدر - 23
  7 ص السابق المصدر - 24
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 والعراق، لبنان، مثل السيبراني الفضاء تشريعات لديها ليس التي الدول -"3

 العربية والجمهورية وقطر السعودية، العربية والمملكة عمان، وسلطنة والكويت،

 .السورية

 السيبراني، بالفضاء تتعلق تشريعات وضعت قد والثانية األولى المجموعتين دول أن من الرغم على
  .الدول تلك في حتى تقنن لم زالت ما التي الصلة ذات المواضيع بعض يوجد أنه إال

 بالركب للحاق مضطرة ستكون  أنها إال المجال، هذا في القصور من العربية الدول معظم تعاني
 التجارة في ،االتصاالتو  المعلومات نولوجيالتك تطبيقاتها اتساع مع المجال، هذا في العالمي

 هذه جميع وفي وغيرها، اإللكترونية والصحة اإللكترونية، والحكومة والصيرفة، اإللكترونية،
 الملكية حماية قانون  مثل بها المعمول قوانينها ببعض نظر إعادة إلى سورية تحتاج المجاالت
 لسد جديدة تشريعات وسن القوانين، من وغيرها ةالتجار  وقانون  المستهلك، حماية وقانون  الفكرية،

 .اإلنترنت وجرائم تعديات في القانونية الثغرة
 ،االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا قطاع بناء في النضج لمستوى  دوري  بتقييم اإلسكوا قامت لقد

 :التالي الجدول وفق اإلسكوا إطار في العربية الدول صنفت 2005 لعام تقريرها وفي

 قطاع بناء في النضج مستوى  وفق اإلسكوا لبلدان العام الترتيب - ٢٣ للجدوا

 25االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا
 الثالث المستوى  الثاني المستوى  األول المستوى  البلد

2003 2005 2003 2005 2003 2005 

 √   √   األردن

 √ √      المتحدة العربية اإلمارات

     √ √  البحرين

     √ √ سورية

     √ √ العراق

     √ √ عمان

     √ √ فلسطين

     √ √ قطر

     √ √ الكويت

   √ √   لبنان

   √ √   مصر

   √ √   السعودية العربية المملكة

     √ √ اليمن

 

                                                           
 األمم ، آسيا لغربي  واالجتماعية االقتصادية اللجنة  ، 2 آسيا غربي في  المعلومات لمجتمع  اإلقليمية  مصدر: المالمح  - 25

 23الجدول  2005 نيويورك المتحدة
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 الفلسطينية، السلطة وأراضي وعمان والكويت والعراق البحرين من كل األول المستوى  يضم 
 لم أولية مرحلة في مازالت الدول هذه أن إلى المستوى  هذا ويشير ليمن،وا وسورية وقطر

 تمتلك بأنها المستوى  هذا دول وتتسم ،االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا قطاع بناء تستكمل
 الشركات هذه ومعظم ،االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا في العاملة الشركات من قليال عددا
 في يوجد وال نسبيا، ضعيفة استثمارات ذات أنها كما والبرامج، للمعدات مستوردة شركات هي
 26.االتصاالتو  المعلومات لتكنولوجيا المحلي والتطوير لإلستثمار كاملة هياكل الدول هذه

بناء القدرات في قطاع تكنولوجيا  االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا في القدرات بناء -ت
الوطني، بل إن  االقتصادبناء القدرات في بقية قطاعات  ليس معزوال عن االتصاالتو المعلومات 

الوطني ككل، أي أن التركيبة التعليمية  االقتصادالقدرات في هذا القطاع هي حصيلة القدرات في 
لقوة العمل الوطنية، تشكل عامال ضاغطا على بناء القدرات في هذا القطاع، حسب مسح قوة 

% من إجمالي 59.8فما دون  االبتدائيةليم المرحلة شكل الحاصلون على تع 2008العمل لعام 
% من إجمالي قوة العمل، وبلغت حصة 28قوة العمل وشكل األميون والملمون ما يقارب 

% في حين بلغت نسبة 9.7% والثانوية نحو 13.2الحاصلين على تعليم المرحلة اإلعدادية 
 . 27%9نسبة خريجي المعاهد المتوسطة  % وبلغت8.3الجامعيين 

 هذا يتسم. و االتصاالتو لقد بذلت جهود خاصة لتطوير القدرات في تكنولوجيا المعلومات 

 لتدريب خطط وجود مع نسبًيا، التعليم في االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا بانتشار المستوى 

 وتطور االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا استخدام على الحكومي القطاع في العاملين وتأهيل
كليات لهندسة  أربع، وكانت سورية قد أحدثت 28واالبتكار والتطوير للبحث دودةمح مالمح

حدثت بعض المعاهد المتوسطة التخصصية، وبدأت وزارة التربية أ، و بداية هذا القرن  يةالمعلومات
مدرسة بالحواسيب  4700بتوزيع أجهزة الحاسوب على المدارس، وجرى تزويد  2002منذ العام 

% من مدارس مرحلة التعليم األساسي، والثانوي مزودة 80يقارب  الشخصية، وأصبح ما
مدرسة  800تلميذ، كما تم ربط ما ال يقل عن  100حاسوب لكل  2.1بحواسيب وبمعدل 

من عام  عتباراً ا مدرسة خالل ثالث سنوات ) 3000ا  بشبكة اإلنترنت، على أن يصبح عدده

                                                           
 39 ص السابق المصدر: مصدر - 26

   4/3 الجدول  دمشق ، لإلحصاء المركزي المكتب ، 2009 لعام اإلحصائية المجموعة 2008 لعام العمل قوة مسح: مصدر - 27
 األمم ،" إسكوا"  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة"  2007آسيا لغربي المعلومات لمجتمع اإلقليمية المالمح: " مصدر - 28

 44. ص 2007 نيويورك ، المتحدة
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قد أشار إلى مجموعة  2005ومات، تونس وكان مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعل 28(2006
، يمكن أن تستخدم تلك األهداف بصفة 2015من األهداف إلنجاز خطة العمل بحلول العام 

سترشادية ونقاط مرجعية عالمية لتحسين التوصيل والنفاذ في مجال استعمال تكنولوجيا ا
ة لكل دولة وهذه أن تصاغ بصيغ وطنية تراعي الظروف الوطني ى، علاالتصاالتو المعلومات 

 األهداف هي:
 مجتمعية نفاذ نقاط وإقامة االتصاالتو  المعلومات بتكنولوجيا القرى  توصيل -1

 .القرى( )توصيل

بتكنولوجيا المعلومات  االبتدائيةو  توصيل الجامعات والكليات والمدارس الثانوية-2
 .(التوصيل األكاديمي) االتصاالتو 

توصيل )والمعلومات  االتصاالتية بتكنولوجيا العلمية و البحث توصيل المراكز -3
 .(مراكز األبحاث

 االتصاالتو توصيل المراكز الصحية والمستشفيات بتكنولوجيا المعلومات  -4
 .(توصيل القطاع الصحي)

توصيل جميع اإلدارات الحكومية المحلية والمركزية بتكنولوجيا المعلومات  -5
نترنت وعناوين البريد اإللكتروني وإنشاء مواقع على شبكة األ /،االتصاالتو 
 .(توصيل اإلدارات الحكومية)

والثانوية لمواجهة تحديات  االبتدائيةتكييف جميع المناهج الدراسية للمدارس   -6
 .(تكييف المناهج)مجتمع المعلومات، مع مراعاة الظروف الوطنية 

الخدمات )تأمين حصول جميع السكان على الخدمات التلفزيونية واإلذاعية  -7
 .(اإلعالمية

التشجيع على تطوير المحتوى وتهيئة الظروف التكنولوجية الالزمة لتيسير وجود -8
 .(تطوير المحتوى )واستخدام كل لغات العالم على شبكة اإلنترنت 
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من أماكن قريبة إلى أكثر من  االتصاالتو تأمين توصيل تكنولوجيا المعلومات  -9
  29(توصيل السكان)نصف السكان 

نسجاما مع هذه المؤشرات قامت اإلسكوا بإعداد جدول يرصد التقدم المحرز من وا
قبل الدول العربية األعضاء في اإلسكوا ، وقد كان ترتيب الدول العربية حسب 

 :30إنجازها كما يلي

 توصل البلد
 االقرى 

 التوصيل
 األكاديمي

 توصيل
 مراكز

 األبحاث

 توصيل
 المكتبات

 توصيل
 القطاع

 الصحي

 توصيل
 إلداراتا

 الحكومية

 تكييف
 المناهج

 الخدمات
 اإلعالمية

 تطوير
 المحتوى 
 العربي

 توصيل
 السكان

المح
 صلة

 25 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 األردن

 27 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3  اإلمارات

 27 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 البحرين

 20 1 2 3 3 1 1 3 3 1 2 سورية

 14 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 العراق

 20 2 1 3 3 2 1 2 3 1 2 عمان

 16 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 فلسطين

 26 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 قطر

 25 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 الكويت

 21 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 لبنان

 22 1 3 3 3 2 2 2 3 1 2 مصر

 22 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 السعودية

 13 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 اليمن

 
 .المعلومات لمجتمع الوطنية المالمح تقارير في المتوفرة المعلومات على بناء ،اإلسكوا إعداد: المصدر

 
 .(المعلومات لمجتمع العالمي القمة مؤتمر أهداف من المائة في ٤٠ من أقل حقق البلد أن أي :ضعيف يعني (1

 ( المعلومات تمعلمج العالمي القمة مؤتمر أهداف من المائة في ٦٠ إلى ٤٠ حقق البلد أن أي :متوسط يعني (٢

 ( المعلومات لمجتمع العالمي القمة مؤتمر أهداف من المائة في ٦٠ من أآثر حقق البلد أن أي :جيد يعني) 3
 

" المشروع خالل من القرى  توصيل مثل المؤشرات من عدد في التقدم، بعض سورية حققت لقد
 شبكة إلى باإلضافة رياف،األ في النفاذ نقاط من كبيرا عددا يشمل حيث" الريفية المعرفة شبكة

 وزارة قامت كما الريفية، المحلية المجتمعات بقضايا ويتخصص األنترنت على وحوار معلومات
 من السورية  الجامعات تمكن افتراضية مكتبة وهي اإللكترونية، المكتبة بإنشاء العالي التعليم
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 كثيرا تتقدم لم سورية فإن ذلك رغم 31العالمية العلمية والدوريات المنشورات إلى المجاني الوصول
 ويتكون  السنوي، تقريره في لالتصاالت الدولي اإلتحاد يصدره الذي الرقمية الفرصة سلم على
 ،واالنتفاع التحتية والبنية الفرصة وهي فرعية مؤشرات ثالثة من الرقمية للفرصة المؤشر هذا

 وكان 0.37  الرقمية الفرصة مؤشر على 2006 -2005 عام سورية نقاط محصلة كانت حيث
 في أخرى  دول أنجزته ما مع مقارنة نسبيا متدن مستوى  وهو 104 وعالميا 14 عربيا ترتيبها

 .32 المنطقة
 
  :االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا تطبيقات في النضج مستوى  ـ1ـ3ـ4

 واالرتقاء تطورها لتسريع النامية، للدول استثنائية فرصة االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا تمثل
 لكافة والصحية التعليمية الرئيسية الخدمات لتقديم الفرصة تتيح كما شعوبها، معيشة بمستوى 

 هذا تطور من لالستفادة معيارا المختلفة التطبيقات وتشكل نسبيا، محدودة وبتكاليف المناطق،
 األول جالنض مستوى  في واليمن وفلسطين والعراق سورية صنفت لإلسكوا دراسة وحسب القطاع،

 تكنولوجيا تطبيقات بضعف المستوى  هذا ويتسم ،االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا تطبيقات في

 إنجاز عدم مع إلكترونية تجارة وجود عدم أو وضعف الحكومة، في االتصاالتو  المعلومات
 سورية أن مع التعليم في االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا استخدم وضعف المتصلة، التشريعات

 ضعيفاً  زال ما المدارس في واإلنترنت الحاسوب انتشار أن ،إالافتراضية جامعة افتتحت قد كانت

 في االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا استخدام وتدني ،(تلميذ 100 لكل حاسب 2.1)ًا جد

 ولبنان عمان سلطنة من كل وصنفت .33اإللكتروني التوظيف وجود عدم أو وضعف الصحة،

 والمملكة والكويت وقطر األردن كانت الثالث المستوى  وفي الثاني، لنضجا مستوى  في ومصر

 حققت لقد. فقط والبحرين المتحدة العربية اإلمارات صعدت الرابع المستوى  وفي السعودية، العربية
 الخدمات تقديم سيتيح الذي األمر المدني، السجل حوسبة خالل من ملموسا تقدما سورية

 شوطاً  قطعت قد المالية وزارة كانت كما مواطن، لكل وحيد وطني رقم وفق للمواطنين الحكومية
 المحافظات في المالية مديريات تصل حاسوبية شبكة وإقامة سجالتها حوسبة مجال في كبيراً 

 يكون  أن ويمكن أعماله، أتمتة مجال في تقدماً  المركزي  المصرف حقق كما المركزية، باإلدارة
 اللغة إلى منه جزء وترجمة الواسع العربي محتواها في سوريةال الحكومية للمواقع التميز

 ما وهذا المستخدمين، وآراء تعليقات واستقبال المواقع، تحديث سرعة إلى باإلضافة اإلنكليزية،
                                                           

 32-31 ص السابق المصدر: مصدر - 31
  .2007 مايو /أيار العالمي، المعلومات مجتمع تقرير :: مصدر - 32

 ،" إسكوا"  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة"  2007آسيا لغربي ماتالمعلو لمجتمع اإلقليمية المالمح: " مصدر  - 33

 84. ص 2007 نيويورك ، المتحدة األمم
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 في" العامة اإلدارة في المعلومات تكنولوجيا" مؤشر وفق سورية تصنيف إلى براون  جامعة دفع
 بمستوى  مقارنة لسورية فرصة ذلك ويعتبر. العالم مستوى  على 58 بةوالمرت عربيا الرابعة المرتبة
 صحي نظام إقامة عن بعيدة سورية زالت ما .34األخرى  المؤشرات لمعظم بالنسبة أدائها

 مصر من كل طورت حين في والتشريعية، األساسية بنيته بعد تستكمل لم وهي إلكتروني،
 لم كما الصحة، قطاع في المعلومات تكنولوجيا قاتتطبي األخرى  العربية الدول من وعدد واألردن
 تضم التي الثالثة المجموعة في تصنف وهي إلكتروني صيرفة نظام كاف بشكل سورية تطور
 مستوى  في سورية صنفت كما إلكترونية، صيرفة فيها تتوفر ال والتي واليمن وفلسطين العراق
 بوجود المستوى  هذا ويتسم واليمن، لعراقوا البحرين جانب إلى اإلعالم، وسائل في األول النضج

 صناعة وفعالية لإلعالم، متدنية وبكفاءة اإلعالم، حرية وتكبل اإلعالم استقالل تعيق قوانين

 من كونها في العالمي الصعيد على سباقة تعتبر سورية أن رغم .35األدنى حدها في اإلعالم
 السورية المؤسسة ووقعت ت،اإلنترن بروتوكول باستخدام الصوت نقل شرعت التي الدول

 مقابل سورية، إلى الواردة اإلنترنت اتصاالت الستثمار كندية شركة مع تجريبياً  عقداً  لالتصاالت
 . شهرياً   هاتفية دقيقة مليون  170 عن يقل ال ما الشركة تمرير

 اتالمعلوم مجتمع بناء في النضج مجال في المجاورة العربية الدول مع سورية مقارنة من خالل
 نسبياً  التطور ضعيفة هي التي العربية، الدول بين نسبياً  متأخر موقع في تقع سورية أن يتبين

 : لديها المعلومات مجتمع نضج مستوى  في األخرى  الدول مع ومقارنة
 ٢٠٠٤36 المعلومات، مجتمع بناء مجاالت في النضج مستوى  وفق اإلسكوا لبلدان العام الترتيب

 
السياسا  البلد

 ت

 ةالبني
  القانونية

 البنية
 األساسية

 بناء
 القدرات

 بناء
  القطاع

 التجارة التعليم الحكومة
 واإلعالم

 المحتوى   الصحة
  العربي

 المتوسط

  اإلمارات

 

3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3.2 

 3.0 2 3 4 3 3 1 3 4 3 4 البحرين

 2.9 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 األردن

 2.4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3  الكويت

 2.4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 سعوديةال

 2.3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 قطر

 2.3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 مصر

 2.2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 لبنان

 1.9 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 عمان

 1.7 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 سورية

 1.3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 فلسطين
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 1.1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 العراق

 1.1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 اليمن

 منطقة

 اإلسكوا

2.38 1.92 2.38 2.38 1.54 2.15 2.46 2.46 2.00 2.08 2.14 

 
 الدول أن إال المجال، هذا في التقدم بعض( 2004 عام)  التاريخ ذلك منذ سورية حققت لقد

 ترتيبها في تقريبا تراوح سورية جعل ما نسبيا، أسرع وبوتيرة أيضا تتقدم كانت المجاورة العربية
 تطور مستوى  في المستوى  هذا وينعكس األخرى، العربية الدول مع مقارنة اإلنجاز سلم عل

   .المجال هذا في عربيا السابعة المرتبة سورية تحتل حيث سورية في البرمجيات صناعة
 

 37البرمجيات صناعة تطور مستوى  وفق اإلسكوا بلدان ترتيب
 اليمن العراق عمان قطر البحرين فلسطين سورية الكويت ماراتإ لبنان األردن سعودية مصر البلد

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  الترتيب

 
 حقوق  وحماية القطاع، في االستثمار مثل العوامل من بعدد البرمجيات صناعة في التطور يرتبط

 سوية أن ويتضح العوامل، من وغيرها الجامعي، التعليم في التطور ومستوى  الفكرية، الملكية
 الخريجين إعداد في ذلك وينعكس عوامل، جملة في الصناعة، هذه على كبير بتأثير تقوم األجور

 العالم دول وبقية المجاورة، األسواق إلى البالد يغادرون  الذين المعلوماتية، الهندسة كليات من
 . سورية في لهم يتوفر ال أفضل، دخل مستوى  عن بحثا

 
 اإلنترنت:ـ 2ـ3ـ4

اإلنترنت وخدماتها الجزء األهم في مكونات البنية التحتية التي تؤثر بشكل مباشر  تشكل شبكة
واإلنترنت، حيث تعتبر االنترنت الطريق الرئيسي  االتصاالتفي صناعة البرمجيات هو 

لالتصال بالشركات الخارجية سواء أكانت تلك الشركات شركات مستخدمة للبرمجيات أو شركات 
كمثال  outsourcingءًا منها في شركات برمجية أخرى أو ما يدعى تصنع برمجياتها أو جز 

أمريكا والهند حيث تصنع أمريكا كثيرًا من برمجياتها في الهند. وحتى نقيم وضع االنترنت في 
سوريا، رأينا أنه من األفضل مقارنة وضع االنترنت في سوريا مع جاراتها من الدول واعتمدنا في 

  www.internetworldstats.comلمي لموقع العاا دراستنا على

                                                           
 األمم آسيا، غربي في المعلومات لمجتمع اإلقليمية المالمحمذكور في ( ) مدارالرقمي االقتصاد دراسات مركز: مصدر  - 37
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الذي يقيم مستوى االنترنت في جميع أنحاء العالم. حيث يظهر الموقع المذكور مقارنة بين وضع 
. ونتائج المقارنة 2009مقارنة مع أيلول  2000اإلنترنت في الشرق األوسط في كانون أول 

 في الجدول التالي:معروضة 

 استعمال اإلنترنت في دول الشرق األوسط

الشرق  دول
 األوسط

 تقدير السكان

 

( 2009) 

مستخدمو 
كانون اإلنترنت 

 2000أول 

، آخر استخدام اإلنترنت
 معطيات

Internet Usage, 

Latest Data 

نفاذ  -نسبة للسكان 
 اإلنترنت

% Population 

(Penetration) 

نمو 
 المستخدمين

(2000-

2009) 

(%) of 

Table 

 % 0.7 % 907.3 % 55.3 402,900 40,000 728,709 البحرين

 % 48.5 32,200,000 250,000 66,429,284 إيران
12,780.0 

% 
56.1 % 

 % 0.5 % 2,300.0 % 1.0 300,000 12,500 28,945,569 العراق

 % 9.2 % 314.4 % 72.8 5,263,146 1,270,000 7,233,701 الصهيوني الكيان

 % 2.6 % 1,078.7 % 23.9 1,500,500 127,300 6,269,285 األردن

 % 1.7 % 566.7 % 37.1 1.000,000 150,000 2,692,526 الكويت

 % 1.6 % 215.0 % 23.5 945,000 300,000 4,017,095 لبنان

 % 0.8 % 416.7 % 13.6 465,000 90,000 3,418,085 عمان

الضفة 
 West)الغربية

Bk.) 

2,461,267 35,000 355,500 14.4 % 915.7 % 0.6 % 

 % 0.8 % 1,353.3 % 52.3 436,000 30,000 833,285 قطر

 % 13.4 % 3,750.0 % 26.8 7,700,000 200,000 28,686,633 السعودية

 % 16.4 3,565,000 30,000 21,762,978 سوريا
11,783.3 

% 
6.2 % 

 % 5.1 % 297.6 % 60.9 2,922,000 735,000 4,798,491 اإلمارات العربية

 % 0.6 % 2,366.7 % 1.6 370,000 15,000 22,858,238 اليمن

 غ/م غ/م غ/م غ/م n/a 1,551,859 غزة قطاع

 الشرق  إجمالي
 األوسط

202,687,005 3,284,800 57,425,046 28.3 % 1,648.2 % 
100.0 

% 

http://www.internetworldstats.com/middle.htm
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#bh
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ir
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#iq
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#il
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#jo
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#kw
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#lb
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#om
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#qa
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sa
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sy
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ae
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ye
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#gs
http://www.internetworldstats.com/middle.htm
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2009أيلول  30( إحصاءات الشرق األوسط تم تحديثها في 1مالحظة: )  

NOTES: (1) The Middle East Statistics were updated as of September 30, 2009. 

 

حيث كان  2000يظهر من الجدول السابق الوضع المتدني الذي كانت عليه االنترنت في عام 
 117مستخدم بينما تضاعفت بأكثر من  30.000لإلنترنت في سوريا نحو  عدد المستخدمين
. ولكن ورغم هذا التحسن الكبير يبدو أنه غير كاٍف حيث تحتل سوريا 2009ضعفًا حتى عام 

وتأتي بعدها الضفة الغربية وُعمان  2009المركز العاشر بين دول الشرق األوسط في أيلول 
بالت التي أجريت مع الشركات السورية المنتجة للبرمجيات واليمن والعراق. ومن خالل المقا

كانت الشكوى المشتركة بين الجميع هي ضعف شبكة االنترنت، وأشارت بعض الشركات إلى 
عدم إمكانية التواصل بكفاءة مع شركات برمجية عالمية أخرى حيث أرادت تلك الشركات 

مبرمجيها ومحلليها ولكن اصطدمت  استضافة مشاريع برمجية لتقوم بتطويرها لديها من قبل
بعقبات كثيرة كان من أبرزها ضعف شبكة االنترنت في سوريا. وأكدت أيضًا الشركات 
المستخدمة للبرمجيات أن ضعف شبكة االنترنت في سوريا أدى إلى تضرر مصالحها حيث 

بريدها  عانت بعض الشركات المتواجدة في المناطق الصناعية من عدم قدرتها حتى على متابعة
اإللكتروني بشكل فعال، ناهيك عن التواصل والبحث في الشبكة وإدارة مواقعها اإللكترونية. لذلك 
يصبح تطوير شبكة االنترنت في سوريا من حيث االنتشار الجغرافي والبشري ومن حيث السرعة 

 (.24/7والتوفر الدائم لها )

بمرحلة تحد كبير لتحويل مشتركي  سةالمؤس مرت لالتصاالتوبحسب رأي إدارة المؤسسة العامة 
dial up في  سورية الحزمة الضيقة إلى الحزمة العريضة، فالمشكلة األساس تأتي من تأخر

ن أل المؤسسة سعىتا التأخر بدخول الحزمة العريضة، و هاستخدام االنترنت، وهذا التأخير سبب ل
ابات الحزمة العريضة، إضافة ا في كل عقود التوسع ألي مورد عددًا ال بأس به من بو هيكون ل

ألف خط قابل للتوسع إلى  200التي تبدأ من  pdn2شبكة  إرساء مشروع إلى اإلعالن عن
ى سيكون لد 2010 مليون خط، وهذا المشروع قيد التصديق حاليًا، لكن أواخر العام الحالي 

حاول بالتعاون مع تألف بوابة من خالل توسيع البوابات التي تقوم بها المؤسسة، و  150 المؤسسة
 صلتبالسرعة الممكنة ولكن لم  adslمزودات خدمة اإلنترنت نشر أكبر عدد ممكن من بوابات 

والمؤسسة تعيد النظر  adslإلى نتائج مرضية بسبب تعقيد خدمة الحصول على  المؤسسة
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ي إطار فو بالعقبات اإلدارية والتكنولوجية التي تعترضها لتقديم الخدمة بأفضل وأحسن الطرق. 
على المؤسسة أن تمتلك من الكوادر الفنية ما يكفيها لتشغيل كل ف ،الكوادر البشرية المؤهلة
 أن والتدريب المستمر داخليًا وخارجيًا وفق العقود التي تبرمها،  عبرتجهيزاتها الفنية، وذلك 

نترنت وتبادل الكوادر المتعلقة باإل استثناءالكوادر الفنية بفي عدد  عاني من نقصتال  المؤسسة
اإلدارية و التجارية و النقص الواضح في الكوادر للمؤسسة هي في مجاالت المالية  االمعلومات، أم

التنظيمية، وهذا األمر عانت منه جميع الشركات التي لديها الحق الحصري في تقديم الخدمات و 
  في ظل غياب المنافسة وكذلك عدم القدرة على جذب مثل هذه المؤهالت. 

إلى  2005ألف مشترك في عام  216ازداد عدد المشتركين في خدمة اإلنترنت من سورية وفي 
ارتفاع أجور بوابات غير أن  2010ألف مشترك لغاية النصف األول من عام  861نحو 

ADSL  الكثيرين للدخول عبر الحزمة الضيقة التي وصلت دفعت بوعدم توافرها بشكل كاف
. كما أن ه ولذلك تكثر شكوى مستخدميها من بطء االنترنتيمكن تجاوز  تقنيتها إلى سقف ال

بالمئة تقريبًا من عدد مشتركي الحزمة الضيقة  5ال يشكلون سوى  اليوم الحزمة العريضة يمشترك
ألف من أصحاب االشتراكات الثابتة  300بينهم نحو  مشتركألف  860الذين يتجاوز عددهم 

دمون بطاقات مسبقة الدفع في حين ال يتجاوز ألف يستخ 500لدى مزودي الخدمة وأكثر من 
حزمة العريضة و الطلب يتزايد على خدمات ال ألف مشترك. 39 عدد مشتركي الحزمة العريضة

عددًا لحلول مؤقتة وطبقت  لالتصاالتالمؤسسة العامة  لجأتبينما تعجز المؤسسة عن ذلك وقد 
بطريقة تمّكن من زيادة عدد   PDNمن التعديالت الفنية على الشبكة الوطنية للمعطيات 

كما تم تركيب  10Gbpsالبوابات، إذ تم استبدال البوابة الدولية ببوابة سرعات عالية من مرتبة 
بوابة لتوسيع عدد بوابات النفاذ للحزمة العريضة، وحاليًا بدأت المؤسسة بتركيب  70000
تم تنفيذ توسعة كاملة للشبكة بوابة حزمة عريضة، وذلك تلبية لطلبات المشتركين ريثما ي 80000

. غير أن المشروع األكبر هو العقد الذي أبرمته بناء شبكة تبادل المعطيات الجديدة عبر
ويتضمن  2010يتم تنفيذه خالل الربع األخير من العام و المؤسسة مع شركة هواوي الصينية 

وتضمن  2008في  شملها تنفيذ عقد سابق مع الشركة المذكورة 127موقعًا من أصل  82توسيع 
موقعا  21آالف بوابة في  9مواقع إضافة إلى ربع العقد البالغ  106ألف بوابة في  33تركيب 
 70نحو  منهاألف بوابة،  150 نحو  2010يقارب عدد البوابات المركبة نهاية العام وسآخر، 

 ألفًا متاحة لالستثمار.  20ألف بوابة منفذة حاليًا منها أكثر من 

بسعة  2الشامل لشبكة اإلنترنت وتراسل المعطيات بي دي أن األهم هو المشروع وع المشر ويبقى 
نحو  2011ألف بوابة حزمة عريضة ليصبح بذلك عدد البوابات نهاية عام  200أولية تتجاوز 
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بالمئة من مشتركي الهاتف الثابت لهذه  80موقعًا وتغطي  490ألف بوابة موزعة على  350
مع شركة هواوي الصينية لتنفيذ البنية التحتية  لالتصاالتلمؤسسة العامة تعاقدت اوقد المواقع. 

  وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية PDN2لشبكة تراسل المعطيات واالنترنت 

ITNPLS   لتكون قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في خدمات اإلنترنت والطلب المتزايد
الجديدة ستوفر بنية تحتية قابلة لربط مليون مشترك بالحزمة  إن الشبكة على الحزمة العريضة.

  NGNألف بوابة و تراعي التحول إلى شبكات الجيل القادم  200العريضة ومزودة مبدئيًا بنحو 
وتتكون  ماليين يورو 10.39وبتكلفة نحو شهراً  12تي تصل مدة تنفيذها إلى أن الشبكة الجديدة ال

ت رئيسية نواة الشبكة والتجميع والنفاذ ويتألف كل منها من مجموعة هذه الشبكة من ثالثة مستويا
من الموجهات والمبدالت ذات السعات العالية والتي تختلف مواصفاتها بحسب موقعها في الشبكة 
 التي تتمتع بمرونة كبيرة للتوسع الجغرافي إليصال الخدمة إلى مناطق لم تكن مخدمة سابقاً 

قيادة والتحكم مهمته قيادة ومراقبة الشبكة على مدار الساعة بحيث سيكون مع الشبكة مركز للو 
وتعد شبكة المعطيات الوطنية التي بدأت دراستها في عام  ويحل المشاكل الطارئة. اإلنذاراتينقل 

الشبكة الجديدة و البنية التحتية الرئيسية لتراسل المعطيات  2005ووضعت في الخدمة في  2000
تقدم  الذي يعتبر المنصة العالمية الموحدة التي NGNات الجيل القادم تراعي التحول إلى شبك

خدمات االنترنت من صوت وفيديو وداتا حتى تكون مسايرة للتطور الحاصل وتكون حاملة لعبور 
  الصوت فيها في وقت ما.

يشكل شرط جيد لتطوير صناعة البرمجيات  ADSLإن تطوير وتوفير خدمة الحزمة العريضة 
ة. والمسألة األخرى ذات االرتباط هي أسعار هذه الخدمة التي تعد مرتفعة في سورية في سوري

خفضت في خطوة لتشجيع استخدام اإلنترنت قياسًا لدخل الفرد ومقارنة مع الدول األخرى. و 
أجور حزمة النفاذ العريضة لخدمة االنترنت  2010خالل نيسان  لالتصاالتالمؤسسة العامة 

(ADSLبنسبة تتجا ) تم تعديل تعرفة حزمة االنترنت و بالمئة حسب شرائح السرعات.  31وز
بحيث يصبح  1/8( الشهرية لمشتركي المؤسسة على أساس المشاركة بنسبة ADSL) العريضة

ليرة  1000أجر االشتراك الشهري للخدمة بحزمة مفتوحة مع أجور البوابة لمشتركي المؤسسة 
 2300ليرة سورية بدال من  1500يلوبايت/ثانية وك 256ليرة لسرعة  1450سورية بدال من 

ميغابت/ثا  1ليرة لسرعة  3350ليرة سورية بدال من  2200كيلوبايت/ثا و 512ليرة لسرعة 
ليرة سورية بدال من  7600ميغا بت/ثا و 2ليرة لسرعة  6100ليرة سورية بدال من  4000و

ميغا  8ليرة لسرعة  22600من ليرة سورية بدال  14800ميغابت/ثا و  4ليرة لسرعة  11600
أما بالنسبة ألجور االشتراك بالخدمة وفق حجم االستخدام متضمنا أجور البوابة فتصبح  بت/ثا.
غيغا بت/ثا وكل واحد  2كيلوبايت/ثا بحجم استخدام  256لسرعة  900ليرة بدال من  800
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 4ت/ثا بحجم كيلو ب 512وللسرعة  ليرة. 200ليرة سورية بدال من  100غيغا بت إضافي 
 100ليرة وكل واحد غيغابت/ثا إضافي  1200ليرة سورية بدال من  1000غيغا بت/ثا تصبح 

كما خفضت األجر الشهري للحزمة لمزودات خدمة  ليرة سابقا.  200ليرة سورية بدال من 
ليرة  18300ليرة لكل واحد ميغابت بالثانية بدال من  9200بالمئة لتصبح  50االنترنت بنحو 

على أجور النفاذ لحزمة االنترنت المخصصة لزبائن المؤسسة من  وأجرت المؤسسة تعديالً  قًا.ساب
كيلو  256ليرة سورية لكل  4500مختلف الفعاليات بحيث تصبح التعرفة الشهرية الجديدة 

ميغا  1ليرة سورية لكل  16100كيلو بت/ثانية و 512ليرة سورية لكل  8500بت/ثانية و
ميغا  4ليرة سورية لكل  64400ميغا بت ثانية و 2ليرة سورية لكل  32200بت/ثانية و
ميغا  9ليرة سورية لكل  126000ميغا بت/ثانية و 8ليرة سورية لكل  112000بت/ثانية و
ويتم حساب تعرفة الحزمة وفق ما   ميغا بت/ثانية.  10ليرة سورية لكل  140000بت/ثانية و

ميغا بت /ثا  20ميغا بت/ثا وحتى /10أكثر من/ ميغا بت/ثا ضمنا أما 10جاء أعاله حتى 
 20ليرة سورية لكل ميغا بت/ثا أكثر من  12200ليرة سورية و 14000ميغا بت/ثا  1فلكل 

ميغا بت/ثا وحتى  40ميغابت/ثا أكثر من  1ليرة لكل 10600ميغا بت /ثا و 40ميغا وحتى 
أن المؤسسة كما  ميغا /ثا. 80ليرة سورية لكل ميغا بت/ ثا أكثر من  9200ميغا/ثا و 80

حددت تعرفات لسرعات جديدة لم تكن موجودة سابقا بالنسبة للنفاذ المخصص لزبائن المؤسسة 
يورو لكل  1200يورو لكل ميغا و  700ميغا وما فوق مشيرا إلى أن التعرفة كانت  4تبدأ من 

المئة عما كانت عليه ب 60ميغا/ثا وبالتالي تم تخفيض األجور بالنسبة لزبائن المؤسسة نحو  2
 . سابقاً 

وخدمات اإلنترنت تقوم على شبكة الهاتف الثابت بالدرجة الرئيسية وهذه بالتالي يتم تطويرها فقد 
مليون مشترك  2.9.ماليين اشتراك هاتفي مقابل نحو  4.9 وصل عدد االشتراكات الهاتفية إلى 

عدد الخطوط  الخليوي وقد بلغ. وإلى جانب الهاتف الثابت ينمو استخدام الهاتف 2005في 
ماليين اشتراك لغاية النصف األول من العام  10.2وي وصل إلى نحو يلهاتف الخللالفعالة 
وي تركيب ونشر يالخل اشركتوقد استكملت  .2005مليون اشتراك في  2.9، مقابل 2010

منها إلى لتغطية كافة مراكز المحافظات و  الجيل الثالث من الخليوي  المحطات وتشغيل خدمة
حيث وصل عدد المشتركين  خدمات الجيل الثالثالمناطق واألرياف لتلبية الطلب المتنامي على 

 ألف مشترك. 50إلى نحو 

 :البنية التحتية واالستفادة من الموقع الجغرافي لسورية والربط اإلقليميـ 4ـ4
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الموقع الجغرافي المتميز أن أحد أهم األهداف االستراتيجية في المرحلة القادمة هو االستفادة من 
ولعل  ونقل البيانات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. لالتصاالتلسورية لجعلها نقطة عبور 

أحد أبرز مشاريع المؤسسة في المرحلة الحالية والمستقبلية هو شبكة الربط اإلقليمية التي تعد 
البنية التحتية لتحويل سورية إلى مشروعًا استراتيجيًا حيويًا ينفذ على عدة مراحل بهدف تجهيز 

نقطة عبور دولية، تتيح تبادل سعات االنترنت مع الدول المجاورة من خالل امتالك كبل دولي 
وبما يحقق عوائد مالية ويسهم في تخفيض األجور محليًا للنفاذ لالنترنت وتأمين موارد بديلة من 

المؤسسة حاليًا ما . وتملك الوثوقية العليا الموارد التقليدية وينفذ عبر عدة محاور مضاعفة لتحقيق
كيلو متر من شبكات األلياف الضوئية والتي يتوقع أن يتضاعف أطوالها من  5000يقارب 

 وهذه المشروعات هي: االتصاالتخالل مشاريع التوسع في كافة مجاالت 

ابل المؤسسة بتطوير الك حيث  بدأتباستخدام األلياف الضوئية سورية بمحيطها  ربط   (1
، حيث تم واإلسكندريةالذي يصل بين طرطوس  أليتار( ALETARالضوئي البحري )

كما   DWDMموجات ضوئية مع موجة ضوئية للحماية باستخدام تقنية  8تطويره إلى 
 ( بيرتار.BERTARيتم تطوير الكابل الضوئي الذي يصل بين طرطوس وبيروت )

موجات  8قبرص ويعمل على وكذلك تحسين كابل أوغاريت الذي يربط طرطوس مع 
ضوئية وبذلك يتم تشكيل حلقة لحماية الحركة مع كابل قدموس الذي يربط بيروت مع 
قبرص، أي بمعنى آخر ضمان الحركة االتصالية العابرة أو ديمومتها بين المحطات 

 الثالث أو المدن الثالث )طرطوس، بيروت، قبرص(.
إّن مشروع : ة عمان دمشق اسطنبول( جدJADIالربط اإلقليمي عبر مشروع )مشروع  (2

جادي لتبادل سعات االنترنت بين سورية واألردن والسعودية وتركيا سيوضع في الخدمة 
 لالستفادةبعد استكمال عمليات الربط الحدودية بين أطراف المشروع. يهدف المشروع 

لنطاق عريضة ا إقليميةهذه الدول إلنشاء شبكة أرضية  فيمن البنية التحتية المتاحة 
بحيث تؤمن سعات عابرة بينها عبر محور جدة عمان دمشق اسطنبول الستثمارها في 

والدولية من مسارات عبور للربط بين الشرق  اإلقليميةتلبية متطلبات السوق الدولية 
 االتصاالتتم االتفاق بين أطراف المشروع المتمثلة في المؤسسة وشركات  وقدوالغرب. 

غيغا بت من السعات  200 إلىتركية لتأمين كل منها سعة تصل السعودية واألردنية وال
غيغابت  100المتوافرة على شبكتها القائمة على أن يتم تقاسم هذه السعات بواقع 

 وقد أنهتغيغا بت لسورية.  20و لألردنغيغا بت  20غيغا بت لتركيا و 60للسعودية و
من  األولكي خالل الربع عمليات الربط مع الجانب التر السورية  االتصاالت مؤسسة
 بالسعات المطلوبة  األردنيةعلى الحدود النهائية كما تقوم بتأمين التجهيزات  2010
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( بدءًا من اإلمارات مرورًا بالسعودية واألردن وسورية RNCوشبكة الربط اإلقليمي ) (3
 سيتم من خالله وصل الشرق بالغرب لتمرير حركة االنترنت عالية السرعة والتيو وتركيا 

غيغا للموجة الواحدة عن طريق الكوابل الضوئية المارة عبر )اإلمارات  40تصل إلى 
( والسعة القصوى RCNتركيا( وسميت ) -سورية -األردن -السعودية -العربية

وسيتم من خالل هذا   غيغا، 3200تيرا أي ما يعادل  3.2المدروسة للمشروع حاليًا 
إلى مرسيليا مرورًا بإيطاليا ويتفرع إلى المشروع إحداث كبل ضوئي بحري من طرطوس 

سيتيح الكبل تبادل سعات االنترنت مع الدول المجاورة ضمن شبكة الربط و  اليونان
ومنها إلى الهند  اإلماراتالتي بدأ العمل بتنفيذها و تصل بين الفجيرة في  اإلقليمي

هة أخرى وذلك والصين شرقًا من جهة مع اسطنبول في تركيا ومنها ألوروبا غربًا من ج
لنقل المعلومات والمعرفة بين الشرق  اإلماراتضمن محور تركيا سورية األردن السعودية 

والغرب وبالتالي يمكن استثمار فوائده داخليًا من ناحية امتالك كبل دولي يوفر سعات 
 تمتو هائلة ويحقق عوائد مالية ويسهم بتخفيض األجور محليًا للنفاذ إلى االنترنت. 

بحضور األطراف  2010لعروض الفنية لمشروع الكبل البري في بيروت أيلول دراسة ا
 -األردنية االتصاالتمجموعة  -موبايلي السعودية -اإلماراتية االتصاالتالمشاركة: )

 السورية(.  االتصاالتو  -وشركتي مدى وزين في األردن

في حماية ( تشكل رديفًا لقناة السويس التي تساهم RCN- JADIوهذه المشروعات ) (4
في زيادة إيرادات وستساهم  ية المتبادلة بين الشرق والغرب.الدول االتصاالتحركة 

المؤسسة الناجمة عن تمرير الحركة الدولية العابرة بين الشرق األقصى واألدنى والخليج 
 االتصاالتإلى أوروبا )برًا أو بحرًا(، وكذلك تعزيز الدور اإلقليمي والدولي لمؤسسة 

الدولية ما سيساهم في خلق بنية تحتية تساهم في  االتصاالتى ساحة السورية عل
إحداث مناخ استثماري جديد، وهذا المشروع يلعب دورًا في زيادة عدد المنافذ الدولية 
لسورية على البوابات الدولية المزودة لالنترنت أي )خلق بدائل مناسبة( وبالتالي تخفيف 

أن المشروع يساعد المؤسسة عات بأسعار منافسة. و راء سرسم االنترنت نتيجة إمكانية ش
  على زيادة هامش الخيارات التي تؤدي إلى تخفيف تكلفة االنترنت. 

المؤسسة حاليًا في ذات المجال على  وتعمل إضافة إلى ربط سورية بكبل بحري عالمي. (5
الطلب تطوير البوابات الدولية البحرية والدولية لتأمين السعات المطلوبة الستيعاب 

أن خطة المؤسسة للسنوات الثالث القادمة ب علماً المتزايد على خدمات الحزمة العريضة 
غيغا بت بالثانية على أن  50 الوصول في نهاية العام الحالي إلى سعة إلىتهدف 

غيغا  3.5علما أن السعة الحالية تصل إلى  2012و 2011تتضاعف في نهاية عام 
 بت بالثانية
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 االتصاالتالحكومة السورية الموافقة على مقترح وزارة  قررتالث: فقد إدخال المشغل الث (6
ستحافظ  لالتصاالتأّن المؤسسة العامة و بتحويل عقدي شركتي الخليوي إلى تراخيص، 

% من إيرادات الخليوي في سورية حتى بعد حصول 25على الحصول على نسبة 
يبقى كما كان عليه في مرحلة شركتي الخليوي على التراخيص إاّل أن تدخل المؤسسة لن 

. سيتطلب من كل واحدة من الشركتين تسديد مبلغ يصل إلى مليار ومائتي BOTعقد 
  .BOTبداًل من مليون دوالر للحكومة السورية كقيمة للترخيص 
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 ـ الفصل الخامس5

 تقارير ودراسات سابقة

بقة فقد سعى فريق اسلابقصد االستفادة من جهود اآلخرين السابقة وما توصلت له الدراسات 
ت التي االبحث لمراجعة الدراسات السابقة وعرض خالصاتها. والحظ الفريق الدارس فقر الدراس

 تمت حول صناعة البرمجيات في سورية.

 :2010تقرير األمم المتحدة عن مؤشرات الحكومة االلكترونية عام  ـ1ـ5

 يشير هذا التقرير إلى:

ي تقرير األمم المتحدة عن مؤشرات الحكومة ( نقطة ف14تراجع ترتيب سورية )  -أ
( عالميًا في 119. فبعد أن كانت سورية تحتل المرتبة )2010االلكترونية عام 

دولة شملها  192( من أصل 133أصبحت في المرتبة ) 2008تقرير عام 
 . وقد اعتمد التقرير أربعة مؤشرات مختلفة هي: 2010تقرير عام 

( عام 125تراجع ترتيب سورية من المرتبة ) مؤشر الخدمات االلكترونية:  -ب
 في مجال الخدمات االلكترونية المتاحة 2010( عام 170إلى المرتبة ) 2008

( عام 125تقدم ترتيب سورية من المرتبة ) مؤشر الموارد البشرية )التعليم(: -ت
في مجال الموارد البشرية )التعليم(.  2010( عام 123إلى المرتبة ) 2008

 .2005( عام 116تيب سورية في هذا المجال كان )علمًا أن تر 

على الرغم من أن القيمة المطلقة لمؤشر  :لالتصاالتمؤشر البنية التحتية  -ث
إلى  2008( عام 0.0923قد ارتفعت من ) لالتصاالتالبنية التحتية 

( عام 111فإن ترتيب سورية قد تراجع من المرتبة ) 2010( عام 0.1208)
 . 2010( عام 114إلى المرتبة ) 2008

 2008( عام 150تراجع ترتيب سورية من المرتبة ) مؤشر التشاركية الرقمية: -ج
 في مجال مؤشر التشاركية. 2010( عام 176إلى المرتبة )
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 2010تقرير األمم المتحدة عن مؤشرات الحكومة االلكترونية عام 

 



99 
 

 
 2010تقرير األمم المتحدة عن مؤشرات الحكومة االلكترونية عام 

 دراسة حول "معوقات صناعة البرمجيات في سورية": ـ2ـ5

قام بهذه الدراسة د. عمار جوخدار من جامعة دمشق ـ كلية الهندسة المعلوماتية ـ الهيئة العليا 
للبحث العلمي، التي يصفها ب "الورقة"، و"تتناول صعوبات العمل البرمجي بشكل عام، 

تعثر صناعة البرمجيات في سورية وتحاول وصعوباته في سورية بشكل خاص، وتبين أسباب 
اقتراح الحلول الممكنة. و"تهدف هذه الورقة إلى مناقشة األسباب التي أدت إلى تعثر صناعة 
البرمجيات في بلد توفرت فيه العديد من مقومات النجاح إضافة لموقعه الجغرافي المتميز، وكان 

يات من سورية إلى خارجها وليس من المتوقع أن تؤدي هذه المقومات إلى تصدير البرمج
 العكس".

صعوبة صناعة البرمجيات في السوق العالمية بدءًا بصعوبة المتطلبات وبعد أن تستعرض الورقة 
المتطلبات إلى تكنولوجيا متميزة ومعقدة الوظيفية وخصوصيتها، مرورًا بحاجة هذه المتطلبات 

لقادرة على استعمال هذه التكنولوجيا، تصل ، وانتهاء بصعوبة إيجاد الخبرات الهندسية التحقيقها
ما تزال غير قادرة صعوبات اإلضافية لصناعة البرمجيات في سوريا. وخاصة أنها "إلى تحديد ال

على التصدي للمشاريع الكبيرة أو على النمو والتطور". وللوقوف على هذه الصعوبات حددت 
لشركة والزبون ورأس المال والمؤسسات الورقة الالعبين األساسين في صناعة البرمجيات، وهم ا

 التعليمية.
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فدور الزبون في تحديد األسعار دفع الشركات إلى التنافس على تخفيض أسعارها من خالل 
االعتماد على خريجي المعاهد الخاصة ذوي األجر المنخفض بداًل من االعتماد على المهندسين 

ور هذه الشركات في غياب دور العلم كبح تطذوي األجر المرتفع. فكان لذلك دور كبير في 
أما الشركات التي حاولت بناء فرق برمجية محترفة فقد  واالعتماد على الخبرات الشخصية.

لبرامجها بسبب وجود تيار  األسعار المنصفةفهي لن تستطيع الحصول على  واجهت األمرَّين،
يع بناء فرقها بسبب الشركات التي تسعى إلى كسر األسعار على حساب النوعية، ولن تستط

إلى الخارج. أما المستثمر الذي كان يؤمن بصناعة البرمجيات فقد َفَقَد  الهجرة المتزايدة للمهندسين
إيمانه هذا ولم يعد يستثمر في هذا المجال. يضاف إلى هذه األسباب ضعف البنية التحتية الذي 

وال مع شركات إذا لم نتمكن  ال يخفى أثره على أحد، فال يمكن العمل مع زبائن خارج سورية،
 باالتصال بهذه الشركات بالسرعة الالزمة والوقت المناسب.

 وتوصلت إلى التوصيات والحلول ومن أهمها:

على الشركات مأسسة العمل البرمجي من خالل االعتماد على مهندسين مختصين  •
خاصة قادرة على فصل العمل البرمجي بين  frameworksبيئات عمل  وعلى

 االختصاصات وإخفاء التفاصيل المعقدة عنهم.  مختلف
الحد من هجرة المهندسين من خالل خلق فرص عمل جيدة وإنصاف الخبرات  •

 المحلية التي تعاني من ضعف االهتمام مقارنة بالخبرات التي تقيم في الخارج. 
أن يعطي القطاع العام أفضلية للتعاقد مع الشركات المحلية، وخاصة الشركات التي  •

 ور في سورية، وتعتمد على أيد عاملة سورية ال على االستيراد من الخارج. تط
ر البرمجيات، وكذلك تقييم يتوعية الزبون من خالل تزويده بآليات حديثة لتقييم وتسع •

الشركات مما يحميه من االستغالل، ويسمح بتثبيت أسعار البرمجيات وفتح مجال 
 التنافس الشريف بين الشركات.

خريجين وجاهزيتهم للعمل ة بالجامعات مما قد يتيح رفع نوعية الربط الصناع •
 اإلنتاجي.

 لى مدار الساعة.لتأمين إنترنت سريعة وع لالتصاالتتدعيم البنية التحتية  •
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 جلسة حوار: ـ3ـ5

 17/1/2005في  د. راكان رزوق و م. محمود عنبرتحت عنوان "جلسة حوار" قدم كل من 
شركات صناعة وفي فقرة عن " الواقع ومستلزمات التطوير".ـ  تصناعة البرمجياعرضًا عن "

عناصر القوة و  مجاالت التخصصو  حجم الشركات الوطنية" تم استعراض الوطنية البرمجيات
 . ونقاط الضعف

حجم أعمال شركات البرمجيات الوطنية صغير، وتنظيمها اإلداري فإن حجم الشركات لوحظ أن: "
، حيان تكون البنية الهرمية أكبر بكثير من القدرات البشرية المتوفرةتقليدي )هرمي( وفي بعض األ

عالقاتها ، و التعاون فيما بينها ضعيف وكذلك بين هذه الشركات والجهات العلمية واألكاديميةو 
 ومعظمها شركات ناشئة". ،الخارجية محدودة

ى تلبية سعي شركات البرمجيات الوطنية  إلتم رصد: " مجاالت العمل والتخصصوحول 
الحاجات المحلية من النظم البرمجية، وعدم تمكنها من تعريف تخصص دقيق لعملها، عدم 

عدم اتباع المنحى ، و مجاراة االتجاه العالمي في تحويل صناعة البرمجيات إلى صناعة عالمية
( واقتصار العالقة مع الزبون على مفهوم التوريد )تجاري ، العالمي في معيرة المنتجات البرمجية

ضعف الخدمات التي ترافق تنفيذ , وعدم نشوء عالقات شراكة فعلية تهدف إلى إنجاح المشاريع
المشروع البرمجي وتكون في بعض الحاالت أهم عوامل النجاح والفشل مثل التركيب والتشغيل 

 وتهجير البيانات والتشغيل تحت اإلشراف والدعم الفني".

تفهمها للواقع النقاط المسجلة في عناصر القوة: " : كانت أهموعن عناصر القوة ونقاط الضعف
مرونتها في العمل، وقدرتها على استقطاب الكوادر الوطنية، واهتمامها بتطوير واقع ، و المحلي

وجود قاعدة جيدة ، و بدء ورود أعداد جيدة من الكوادر المعلوماتية إلى سوق العمل، و المعلوماتية
تميز ، و إمكانية الوصول إلى أسواق الدول المجاورة، و صمن الزبائن في القطاعين العام والخا

التبدل المستمر في الكوادر )منافسة ". وكانت نقاط الضعف: "سورية في مجال اللغة العربية 
ضعف مستوى البرمجيات المطلوبة الذي ينعكس على ضعف المستوى ، و األسواق المجاورة(

ضعف مستوى التأهيل ، و ركات الوطنيةالتقني للمنتجات، وضعف الدور االستشاري لدى الش
ضعف المشاركة في النشاطات الوطنية ، و والتدريب )المستمر( الذي تقدمه للعاملين فيها
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غياب ، و بيئة التمويل )رأس المال المغامر( غياب، و واإلقليمية والعالمية، وضعف التسويق
 ".الجهات الراعية والضامنة لشركات البرمجيات

أطر  ، وعدم وجود ضرائب مرتفعةرمجيات في سورية عدد العرض: "الوحول واقع صناعة الب
، وغياب سوق المحلية الصغيرة جداً , والقانونية  للعمل، وهجرة الكوادر )رغم محدوديتها(

، وعدم وجود للشركات أو لألفراد(االعتمادية )، وافتقاد استثمارات حكومية )أو دعم حكومي(
  ة )غير جاذبة لالستثمارات(".معايير، وبنية تحتية ضعيفة، وبيئ

هل يجب طرح مبادرة مستقلة وانتهى العرض إلى طرح مجموعة من التساؤالت ومن أهمها: "
 لتنمية صناعة البرمجيات؟ كيف سيتم التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بصناعة البرمجيات؟

ن للشركات المحلية أن هل يمك ات، كيف يمكن تسريع تنمية هذا القطاع؟االستثمار كيف سنجلب 
االتحاد  -الواليات المتحدةكيف سنصل لألسواق الكبيرة ) تتعاون الختراق األسواق الدولية؟

ما دور المغتربين السوريين في هذه  % من السوق العالمي؟88اليابان(  التي تشكل  -األوربي
  اعد في هذا المجال؟هل يمكن للمنظمات الدولية أو الدور االستشارية الدولية أن تس البلدان؟

 

 : االتصاالتورقة عمل حول تنظيم قطاع المعلومات و  ـ4ـ5

من قبل المهندس أحمد  2007قدمت الورقة لمؤتمر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لعام 
 د.هواشرف عليها د. ماهر مجت ةفراس حماد

ير منظمة، وأن القوانين السورية غ االتصاالتتعتبر الورقة أن سوق تكنولوجيا المعلومات و 
والتشريعات التي تحكم السوق متدنية الكفاءة، باإلضافة إلى افتقاد شبكات التوريد، ووجود عدد 
متزايد من منظمي األعمال غير المتخصصين والذين حولوا نشاطهم إلى بيع وشراء منتجات 

عن  األسعار عوضاً ، األمر الذي طبع السوق بطابع منافسة االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و 
المنافسة في النوعية والجودة، وقد انعكس ذلك على العالقة مع المستهلك الذي فقد الثقة 
بالحصول على منتج جيد أو خدمات ما بعد البيع مناسبة، وأصبح يبحث عن السعر األدنى حتى 

 لتنظيم للسوق.بالنسبة للحلول التكنولوجية والبرمجية. ويرى الباحث في هذه الوضعية حالة عدم ا
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ويلحظ الباحث بطء تطور القطاع مقارنة مع سوق الهاتف النقال، ومع بلدان أخرى، ويعزو ذلك 
أو تلك   “ Hardware “ـإلى صغر المنشآت والشركات العاملة في القطاع سواء تلك المسوقة لل

جارية، معظم الشركات يمكن تصنيفها على أنها مخازن أو محالت ت Software“" ـالمسوقة لل
وبعضها متوسط الحجم ذو نشاطات متعددة تشمل بيع األجهزة والبرمجيات والمعدات السلكية 
والالسلكية، وهناك عدد ضئيل من الشركات والتقدم حلوال تكنولوجية لقطاع المعلومات 

، وتستشهد الدراسة بأن مجموع الشركات المسجلة في الجمعية السورية للمعلوماتية االتصاالتو 
 شركة لديها نشاط في تطوير البرمجيات. 20ركة منها أقل من ش 120

ترى الدراسة أن القطاع الحكومي هو الزبون األفضل حتى اآلن بالنسبة لمنتجات وخدمات 
، ولكن تخضع مشتريات هذا القطاع إلى نظام العقود االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و 

لومات، وتقترح الدراسة تحديث هذا القانون والمناقصات غير المتناسب مع سوق تكنولوجيا المع
 والشروط التي تخضع لها العطاءات. وترى الدراسة أن من أهم المعيقات لتطور القطاع : 

 والمربح.عدم وجود التشريعات والقوانين التي تتوافق مع هذا القطاع الحيوي   -1

خل الحياة المشرعين رؤية استراتيجية واضحة لهذا القطاع وأهميته داى لم يكن لد -2
 .السورية

المهنيين العاملين في تكنولوجيا المعلومات من بعض الخبرات الجيدة  رغم وجود -3
 فإن هذه الكفاءات ذات خلفية أكاديمية، وتفتقر للبعد التجاري والتسويقي  االتصاالتو 

الكثير من الصعوبات  أدى إلى ،وخبرات المبيع داخل القطاع عدم وجود التسويق الجيد -4
 .منتجات وخدمات جديدة إلى السوق  تقديم في

كل البعد عن أية رؤية  االتصاالتعملية الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات و بعد  -5
 استراتيجية 

في الحياة االقتصادية  االتصاالتالوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات و  ضعف -6
 .مقارنة مع العديد من البلدان المجاورة ،واالجتماعية

سرعة  وبطيئة التفاعل مع  االتصاالتمجال تكنولوجيا المعلومات و التدريب في ضعف  -7
 .االبتكارات الجديدة والمنتجات والخدمات التي تدخل السوق 



104 
 

إنشاء أعمال تحفيز بعيدة عن  االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و ل ال تزال البنية التحتية -8
مقارنة  ةزال مرتفعتال  راالستثماتجارية مفيدة على المدى المتوسط والطويل ، ألن تكلفة 

 ةمع القطاعات األخرى في سوري

 

 هذا القطاع: تقترح الدراسة لتطوير
. تضم الوزارات المختلفة وكل االتصاالتإنشاء لجنة وطنية لتكنولوجيا المعلومات و  -أ

 القوى بما فيها األحزاب السياسية وأصحاب المصلحة في القطاع

والمعلومات وإنشاء " مجلس  االتاالتصوضع معايير ومواصفات لتكنولوجيا   -ب
 والمعلومات للقطاع العام" االتصاالتمناقصات تكنولوجيا 

 .االتصاالتتصنيف الشركات السورية في تكنولوجيا المعلومات و   -ت

 التوسع في تطبيق مفاهيم التسويق الجديدة   -ث

   تاالتصااللمؤسسات تكنولوجيا المعلومات و  التدريب الالزم التقني والتجاري  توفير -ج
 

 ""تصميم استراتيجية وبرنامج عمل ـ5ـ5

دراسة بعنوان "تصميم استراتيجية وبرنامج عمل مفصل ليقود تطوير صناعة البرمجيات في 
أعدها الخبير كارلوس لياو مع عامر قباني لصالح مركز األعمال والمؤسسات السوري " سورية
 200738عام 

ين وتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للشركات كما جاء في الدراسة فإن هدفها اإلجمالي هو تحس
تطوير وتعزيز القدرة التنافسية السورية الصغيرة والمتوسطة ، وهي تهدف على نحو خاص إلى 

 لقطاع البرمجيات.

 التالية: لمراحلإنجاز ا الدراسة المحدد، تتطلبمن أجل تحقيق هدف و 
 طوير القطاع في سورية.لتحقق من البيانات وتعزيز القائم بشأن برنامج تا .1
 تحليل البيانات وتقييم القدرات الحالية لبرنامج تنمية القطاع في سورية.. 2
على النقاط السابقة، وضع استراتيجية وخطة عمل شاملة للمساعدة على  بناءً و  .3

 .تطوير تنافسية قطاع البرمجيات
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لمنتدى صناعة البرمجيات ق" ترى الدراسة أن بعض التقدم قد أحرز ومن أهم ما أنجز هو " ميثا
. قدرت االتصاالت، وإنشاء  حاضنة لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات و 

% من 7مليون  مستخدم  أي ما يعادل  1.5الدراسة عدد مستخدمي األنترنت بما يقارب 
شار اإلنترنت في دول )انتالسكان، وترى الدراسة بأنها نسبة متدنية مقارنة مع الدول المجاورة  

حسب التقديرات غير الرسمية بلغ الحجم الكلي للمناقصات العامة في  مرات(. 8 أكبر الخليج
% من سوق 80مليون دوالر أمريكي يمثل  3نحو   2006قطاع تكنولوجيا المعلومات عام 

حال تم ، وفي دوالرمليون  4هو جمالي اإلمبلغ أن اليمكن االفتراض و تكنولوجيا المعلومات 
 20مرات ويصبح الطلب الكلي نحو  5احتساب السوق غير النظامية فإنه يمكن رفع هذه القيمة 

مليون دوالر، وتعتبر الدراسة أن السوق ما تزال عذراء تقريبا، ويمكن رفع هذه القيمة عدة 
 أضعاف.

كزت الشكاوى ، وتر تنظيم في برنامج قطاع األعمالالمقابالت التي أجرتها الدراسة غياب ال بينت
  في: 

 .تسجيل العدم وجود قانون واضح للملكية الفكرية وعملية  •

 .الشركة الفتتاح كبيروجهد  كبيرة بيروقراطية  وجود •

  أو النوعية.نقص الموارد البشرية المؤهلة سواء في الكمية  •

  ارتفاع معدل دوران الموارد البشرية. •

  ارجية.الخة أو سواء المحلي الكبيرة،ات االستثمار نقص  •

 لتسويقلال توجد استراتيجيات  •

ترى الدراسة عددا من نقاط القوة والميزات التي يمكن أن تستفيد منها سوق البرمجيات في و 
 سورية ومنها: 

 لسوق السورية.لخصائص مماثلة تتمتع بسهولة الوصول إلى األسواق المجاورة التي  •

البرمجيات السورية ، في  مهارات اللغة العربية والبرمجة التي تميز بحق شركات •
  المنطقة وفي العالم.

ووزارة التي أطلقتها وزارة التربية و العالي والبحث  ( للتعليمSHERN)تطوير شبكة  •
 التعليم العالي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

كمصدر رئيسي للمهندسين المهرة في تكنولوجيا  كلية الهندسة المعلوماتيةوجود  •
 (مهندساً  250تخرج في كل عام في المتوسط العام مات )المعلو 

 الشركات السورية  محدود جدا، وكانت  ال يزال تصدير البرمجياتترى الدراسة أن 
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العربية المتحدة ودول  اإلماراتبعض العطاءات ال سيما مع دولة على حصلت قد 
 . أخرى في الخليج العربي

يتم تطوير التطبيقات  و ةاصة الموجهخالتطبيقات اليوجد سوى عدد قليل من  ال •
 ت الدولة.الرئيسية لتحقيق احتياجا

 ، ال تزال صغيرة جداً ةفي سوري معظم الشركات التي تقدم خدمات البرمجياتترى الدراسة أن كما 
  .ومحدودة في قدراتها اإلنتاجية

  للقطاع التي تقترحها الدراسة:أهداف خطة التنمية 

 ة.ة التنافسية ونوعية التجارة والصناعتحسين اإلنتاجية والقدر   •

 حسين )بمعنى تقليل( وأتمتة بيروقراطية الدولة ت •

 زيادة وتحسين تطبيقات عامة للسكان والخدمات. •

 ولتحقيق هذه األهداف يجب اتباع السياسات التالية:

تخفيض البعض ا جديدة ومنحهاللشركات لر تسهيالت يتوفو ، شركاتالتسهيل إنشاء  •
 ن ثالث سنوات(عقل تاإلعفاء )لفترة ال أو  يبيالضر 

ات مع توزيع التي تستثمر في مجال تكنولوجيا المعلوممنح تخفيضات ضريبية للشركات  •
 .( في األجهزة30٪ين في المائة )( في مجال البرمجيات وثالث70٪سبعين في المائة )

أسعار  تسهيل الحصول على التمويل لالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات ، مع •
  تفضيلية.فائدة 

 وإغرائهم، العاليةلفنيين ذوي المهارات ل، و ينجر االمه ينمنح مزايا خاصة للعلماء السوري •
، والمساهمة في تطوير التجارة والصناعة وأنشطة البحث بالعودة وتقديم خبراتهم ومعارفهم

 .دوالتطوير في البل

المتخصصة في مجال  االتاالتصحاضنات تكنولوجيا المعلومات و لمواصلة الترويج  •
 .البرمجيات
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إصالح المصارف و في سورية من خالل استخدام البرمجيات ات المؤسسالجانب تعزيز  •
 .والتأمين واإلدارة ، والشروع في برامج لتعزيز اإلنتاجية

  (إنشاء مجمعات صناعية وتجارية )ما يسمى القرية اإللكترونية تسهيل •

، مع ميزانيات تقانة المعلوماتو  االتصاالتوزارة بإنشاء مراكز وطنية للتميز مرتبطة  •
 .كافية لتوفير تقنية معلومات عالية الجودة والخبرة لمساعدة المؤسسات العامة

  ، وإعطاء بعض التسهيالت إلثبات وجودهاح السوق العامة للشركات األجنبيةفت •

 تلخص أهمها في التالي:من التدابير الخاصة في قطاع البرمجيات، والتي ي وتفرد الدراسة عدداً 

توفير بالمتعهدين  إلزام االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و لينبغي للمناقصات العامة  •
 وفق اإلدارة اإلستراتيجية للمشروع مواصفات الالبرمجيات و 

ؤسسات الدولية )االتحاد األوروبي، برنامج األمم المتحدة التعاون مع المنظمات والم •
، الخ( لدعم هذه المراكز ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيب، الصندوق العر اإلنمائي

 ماديا وعلى كافة المستويات األخرى.

وعقد صفقات مع  ،قطاع البرمجياتتسهيالت تمويلية من قبل الحكومة لتطوير  منح •
ن االستفادة من الممكاريع وتجهيزات قطاع البرمجيات  و البنوك للمساعدة في تمويل مش

 .، حيث يمكن تمويل ثلث هذا المشروع مجاناً ةمن الصناديق الدولي

الرئيسية التي  االتصاالتوضع خطط التدريب مع شركات تكنولوجيا المعلومات و  •
 معرفتهم للموظفين المحليين. لنقلوذلك  األجانب،تستخدم المهنيين 

إنشاء الحدائق التكنولوجية في بيئة مالئمة ومميزة ، حيث يمكن للجامعات االستفادة من  •
ويمكن لهذه الحدائق بالتالي  ربها من الحاضنات التكنولوجية والشركات العاملة هناك.ق

 البالد. في ات السورية والعربية واألجنبيةاالستثمار تشجيع 

 وتخلص الدراسة إلى استنتاجات وتوصيات من أهمها: 
ق الوطنية ، سواء في األسواربية على شبكة اإلنترنت هو ضرورةتطوير المحتوى باللغة الع -1

 .واإلقليمية
والثقافة  والترفيه، األكاديمي،ومن المهم تطوير الشبكات في مجاالت مثل التعليم   -2

وبالتالي زيادة الطلب  واالقتصادية،التنمية االجتماعية  يشجعوهذا مما ال شك فيه  والخدمات.
 المعلومات وتشجيع إنشاء الشركات الجديدة. على تكنولوجيا الفردي
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 الكثير من القدرة على النمو. الديهو  التطبيقات،وق السورية حاجة كبيرة لجميع أنواع لسل -3
 هي: جيداً  بعض التطبيقات التي يجب أن يكون استثماراً 

 المصادر المفتوحة.في أدوات  االستثمار، ويفضل النظم الوظيفية شبه مخصصة -أ

تخطيط موارد  ل تطبيقاتعالقات العمالء على شبكة اإلنترنت مع سهولة تكام إدارةنظم  -ب
 .المؤسسات المختلفة

لمستعرض أو المرافق ، مثل إضافات اطبيقات الصغيرة ألغراض محددة جداً الت  -ت
 .استرجاع النص

 .ة مثل اللغة العربية أو الفارسيةاستكشاف بيئات لغوية للغات اإلقليمي  -ث

ق، والتعدين، ، إدارة الفنادلمصارف والتأمين واإلدارة الصحيةمثل انوافذ قطاعية،  -ج
 .والهندسة والبناء

 .ية وأجهزة المساعد الرقمي الشخصيألعاب وتطبيقات المحمول األخرى للهواتف الخلو  -ح

، معلومات عامة بأمر )على سبيل المثال بيهات، والتنخدمات الرسائل القصيرة للتسويق -خ
 .ت، الخ(لبرامج التلفزيونية ، والمسابقافتح الصيدليات ، والجدول الزمني السينما وا

 أتمتة ورش جمع البيانات في المنشآت الصناعية والتكامل في نظم إدارة اإلنتاج. -د

تعزيز وتمكين الشركات التي تنتج البرمجيات التعليمية والترفيهية ألداء دور أفضل في  -ذ
 األسواق العربية أو اللغات.

أنظمة  إبرام اتفاقات مع الشركات التي تملك تخصيص نظم تخطيط موارد المؤسسات. -ر
، نظم تخطيط موارد الخصائص التي تخدم سوريةمع موثوقة وقابلة للتكيف تماما 

 .المؤسسات وترجمتها إلى اللغة العربية

  عبر بروتوكول اإلنترنت. االتصاالتحلول  -ز

 كساحة عمل هامة أمام صناعة البرمجيات األلعاب الرقمية واألفالماالهتمام ب -س
صناعة تكنولوجيا المعلومات أصبحت أن  سةإذ ترى الدرا الشركات االستشارية -ش

هناك حاجة إلى لذا ، وبالتالي في مجاالت المعرفة. أكبرمدى ذات كثر تعقيدا و فأأكثر 
لحصول ول، لمساعدة المستفيدين على نحو أفضلالمهنيين ذوي المهارات المتخصصة 

ة لكل على حلول البرمجيات. وأسرع طريقة للحصول على المهارات المتخصصة الالزم
هو استدراج الشركات االستشارية الدولية إلنشاء فروع لها في سوريا  ،نوع من األعمال

 . التعاون مع المساهمين المحليين السوريةب

لم تنفذ الدراسة األهداف الموضوعة أمامها، ولم تستنفذ الشروط المرجعية للدراسة، وقدمت 
والعالم، ولكنها لم تسبر بشكل كاف  عرضا موسعا نظريا حول تجارب بعض الدول في المنطقة

 سوق البرمجيات وعوامل تطورها خالل الفترة القادمة. 
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 ـ الفصل السادس6

 االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و  التجارب في بناء قطاع ضبع

حققت بعض الدول العربية، معدالت عالية نسبيا في مستوى النضج كمجتمعات معلوماتية، حيث 
 2.73وتلتها قطر ب  وهي األولى عربياً  4نقاط من  3صلت اإلمارات العربية المتحدة على ح

نقطة، في حين  1.55، وحصلت سورية على 39نقطة لكل منها 2.64 ـنقطة والبحرين والكويت ب
على مؤشر التنافسية في  عالمياً  21والمرتبة  المرتبة األولى عربياً  2006احتلت األردن عام 

، ثم الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً  35و في المرتبة  ات اإلنترنت، تلتها مصر عربياً تقديم خدم
واستراتيجيات وضعت بشكل مبكر من  . تعكس هذه النتائج جهوداً 40عالمياً  50والمرتبة  عربياً 

                                                           
 اإلسكوا، األمم )آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية ، اللجنة٢٠٠٧ آسيا غربي في المعلومات لمجتمع اإلقليمية مصدر : المالمح - 39

 130ص  ٢٠٠٧ المتحدة نيويورك،
 6المصدر السابق ص   - 40
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قبل هذه الدول، وإذا كانت الظروف الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي، )صغر المساحة 
السكان، وتوفر الموارد المادية( قد أسهمت بتطوير البنية التحتية، وتوفير البنية  وضآلة عدد

األساسية لمجتمع المعلومات، فإن دوال أخرى مثل مصر واألردن تعتبر في مستوى الناتج المحلي 
في قطاع تكنولوجيا المعلومات  ملموساً  وكثافة السكان مشابهة لوضعية سورية، وحققت تقدماً 

"التلزيم في تقديم خدمات اإلنترنت، وفي  ، وهي اآلن تحتل مراتب متقدمةتاالتصاالو 
، "هند الشرق األوسط"وترشح بعض الدراسات مصر لتكون  "،“Outsourcing الخارجي"

، لذلك نعتقد أن تجربة البلدين مصر واألردن في  41وتمنحها ميزات تنافسية، تجعلها أكثر أهمية
 . االتصاالتفي صياغة المشروع السوري لتقانة المعلومات و  دةتكون مفيهذا المجال يمكن أن 

                                                           
  up, Boston USA , May 2007Yankee Gro  Services to Egypt?  Is the Future Bright forمصدر  - 41

Outsourcing IT 
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  :مصرتجربة  ـ1ـ6

 عدة وأطلقت التنمية، في االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا بدور التسعينات أوائل منذ مصر اهتمت

 مراكز القدرات، وإقامة العديد من بناء طريق عن قوية وطنية صناعة بناء إلى مبادرات تهدف

 ات، وحاضنات األعمال ومراكز األبحاث.المعلوم

 المصرية: لرؤية الوطنية: اأوال  
 تكنولوجيا المعلومات، حول المؤتمر الوطني األول 1999نظم مركز مصر للمعلومات، عام 

مصر، وأحدثت على  في االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا لتشجيع خمسية خطة الحكومة وتبنت
المجتمع  نحو االتجاه وتكنولوجيا المعلومات تبنت االتصاالتة وزار  باسمإثر ذلك وزارة جديدة 

 ديسمبر/األول كانون  في والمعلومات لالتصاالت الخطة القومية مشروع فوضعت المعلوماتي،

 األطر وتوفير والمعلومات االتصاالت وتنمية صناعة تشجيع إلى خاللها من وعمدت ،١٩٩٩

 المرتبطة القضايا لخدمة والمعلومات االتصاالت نظم ويرتط إلى باإلضافة القطاعات، لهذه الالزمة

 وقد ركزت الخطة على المحاور التالية:  .القضايا من وغيرها المصري  االقتصاد ونمو بإصالح
 واستخداماتها المعلومات الوطني على الطلب تنمية  -1

 العالمية األسواق إلى لتوجه  -2

 البشرية الموارد تنمية  -3

 العالمية مع الصناعات التحالفات امةق  -4

 لالتصاالت األساسية البنية تطوير -5

 الصناعة النطالق التشريعي المناخ تهيئة -6
"مجتمع المعلومات المصري" التي وضعت أسس تطوير مجتمع المعلومات  ثم جاءت مبادرة
رئيس الجمهورية عام السياسية على أعلى مستوى )وقد تبنت القيادة  2020حتى أفق عام 

 الثابتة الهواتف مجال في االتصاالت شبكة وتجديد تطوير والتي تتضمن لرؤية ( هذه ا2002
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 وتطوير الصناعات الحضاري، للتراث إلكتروني توثيقالاإللكتروني، و  التعليم وتطوير والنقالة،

 .42المعلومات تستخدم تكنولوجيا صحية خدمات وتطوير التكنولوجية،

  ية:المصر  اإلستراتيجيات والمبادراتثانيا : 
في إطار الرؤية الوطنية، تم وضع عدد من اإلستراتيجيات القطاعية، والمبادرات الموجهة 

 لالتصاالتلقطاعات وأغراض محددة، فمن الناحية التشريعية والقانونية، تم إصدار قانون جديد 
ية تم ، ومن الناحية التنظيم2004وآخر لحماية الملكية الفكرية، وقانون للتوقيع اإللكتروني عام 

إحداث هيئة ناظمة للقطاع غير مسؤولة عن التشغيل، تقوم بتنظيم واإلشراف على القطاع، في 
 .االستثمارحين تقوم شركات عامة وخاصة بالتشغيل و 

 
 في مصر: لالتصاالتالبنية التحتية  -أ

مليون  10.2إلى  2000مليون مشترك عام  7.5عدد المشتركين بالهاتف الثابت من  ازداد
كان هناك شركتان خاصتان لتقديم خدمة الهاتف  2001وفي نهاية عام   200543م مشترك عا

مليون  11.2نحو  2005مليون مشترك بلغ هذا العدد عام  3.4المحمول وكان عدد المشتركين 
مليون  5مليون مستخدم لإلنترنت أصبح العدد  1كان هناك  2002مشترك، وفي أوائل عام 

جيغابت/ الثانية  3.3ميغا بت/ الثانية إلى  20لية لإلنترنت من مستخدم، وازدادت الطاقة الدو 
 1999شخص عام  100جهاز لكل  1.25من  الحاسوبسنوات، وازداد عدد أجهزة  4خالل 

 .44 2005شخص عام 100جهاز لكل  3.58إلى 
 

 لكل أسرة حاسوبمشروع جهاز  -ب
ير تجهيزات الحاسب قامت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على تطوير مبادرة لتوف

، وبالتوازي مع ذلك، توفير حاسب محمول مع " ائتمانيةالمطلوبة بأسعار مناسبة، وتسهيالت 

                                                           
" اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  2007" المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات لغربي آسيامصدر:     - 42
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موزع، ومنفذ بيع  500كان هناك  2005، في عام الحاسوبنوت بوك" لكل مهني في مجال 
 45وخدمة ومركز صيانة مشتركون في تنفيذ هذه الخطة.

 
 

 مجاني بإنترنت اتصال -ت
مبادرة اإلنترنت المجاني بجهود مشتركة من قبل  2002ومة في كانون الثاني عام أطلقت الحك

وتكنولوجيا المعلومات ومصر تلكوم، وبالتعاون مع مقدمي خدمة اإلنترنت من  االتصاالتوزارة 
مجانيا في خدمة اإلنترنت في القاهرة بداية، وفي أيلول  اشتراكاً القطاع الخاص، منحت المبادرة 

عام كانت التجربة معممة على كامل أرجاء مصر. وقد كان نتيجة هذه المبادرة زيادة من ذات ال
مليون مستخدم في تشرين ثاني  5إلى  2002مليون بداية عام  1أعداد مستخدمي اإلنترنت من 

 .46منزلي اشتراكمليون  1.1من خالل  2005
 

  :خدمات الحزمة العريضة -ث

بدأت وزارة التعليم في عام  ريع اإلجراءات للتوصيل.% وتم تسهيل وتس50خفضت التعرفة بنسبة 
، 47مدرسة على صعيد البالد 7000إلشراك  االتصاالتبرنامجا لمدة سنتين، مع وزارة  2005

 االتصالفي خدمة الحزمة العريضة، ولتوسيع اإلفادة من خدمات الحزمة العريضة، تم تشميل 
 تحتية الضعيفة.   بالالسلكي، في األرياف، والمناطق ذات البنية ال

 
 أندية تكنولوجيا المعلومات -ج

قامت مبادرة أندية تكنولوجيا المعلومات على تشاركية بين العام والخاص، حيث تمنح 
دوالر أمريكي، ويقدم من خالل هذه  0.2 اتصال باإلنترنت بسعر محدد يعادلالمستخدمين ساعة 

جامعيون وخريجون جدد، تقدم الحكومة األندية تدريب أولي مجاني للمستخدمين، يقوم به طلبة 
ات طرفية وشبكة لكل مركز، وبلغ حاسوبمخدم و الالزمة واتصال بإنترنت وطابعة و التجهيزات 
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، وتهدف خطة الوزارة 48محافظة 26مركزا موزعة على  1244نحو  2005عدد هذه المراكز عام 
دورها هذا بالمشاركة في "  مركز جديد سنويا، تقوم هذه المراكز باإلضافة إلى 300إلى إقامة 

 أولمبياد مصر للمعلوماتية ".
 
 

 المدرسة الذكية في واحة سيوه. -ح
يقوم المشروع على فكرة، خدمة المدرسة لمحيطها، تشارك منظمات المجتمع األهلي في إدارة هذا 

 نحو المشكالت البيئية وغيرها والتي تشكل أولوية للمجتمع المحلي. االهتمامالنشاط وتوجيه 
 

  :مراكز بحث وتطوير في تكنولوجيا المعلومات -مراكز التميز -خ

الغرض من هذه المراكز توفير أرضية لتفعيل البحث والتطوير، الذي يقوم به خبراء مصريون  
في مجاالت تخصصهم، مثل هذه األبحاث يمكن أن تتم لمصلحة مؤسسات محلية أو دولية، 

تساهم وزارات  .49ثين المصريين المهاجرينطاب للباحتشكل هذه المراكز عامل جذب واستق
وشركات تكنولوجيا المعلومات ووزارة البحث العلمي ووزارة الصحة والبنوك  االتصاالت

ية وشركات صناعة األدوية، وزارة التعليم، وزارة الصناعة، ووزارة النقل، االستثمار والمؤسسات 
كل منها، وكانت الجهات  ومزودي خدمة الهاتف المحمول في هذه المراكز حسب اختصاص

وأوراكل و إس إ إس  وعدد من الشركات   الرئيسية الداعمة للمراكز، أي بي إم، وميكروسوفت،
  .50الكبرى المحلية

 
  :برنامج تطوير التدريب على  المهارات األساسية -د

بالتعاون مع الجامعة ومراكز األبحاث، ويربط بشكل رئيسي  2000أنشئ هذا البرنامج عام 
ذة الجامعة في تحسين األساس التعليمي للمتدربين يولي البرنامج أهمية عالية لنوعية التعليم، أسات

 في جامعة القاهرة. 21مركز، منها  172وينفذ البرنامج من خالل 
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 :المبادرة المصرية للتعليم -ذ
م في ، كوسيلة لتحسين التعلياالتصاالتتهدف هذه المبادرة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات و 

البالد عن طريق نموذج شراكة بين العام والخاص. وهي تهدف إلى خدمة التجارة والصناعة من 
في مدارس ومعاهد البالد عبر شراكة مع  االتصاالتخالل تحسين مستوى تكنولوجيا المعلومات و 

 CA, Cisco, HP, IBM, Intel, Microsoft, Oracle andشركات من القطاع الخاص:

Siemens   ت كل منها رسالة نوايا لدعم هذه المبادرة والتي تستهدف المرحلة األولى منها وقع
  51معهد 300ألف طالب في أكثر من  820

 

 :مركز الجدارة للتعليم اإللكتروني -ر
وتكنولوجيا المعلومات, وبرنامج سيسكو  االتصاالتكشراكة بين وزارة   2004أقيم المركز عام 

بحي لسيسكو، يركز المركز على تقديم تعليم إلكتروني للجامعات األكاديمي، وهو الذراع غير الر 
وشركات القطاع العام والخاص )خاصة المؤسسات الصغرى و المتوسطة(، كانت ميكروسوفت 

   52مع المركز. اتفاقاً وأوراكل قد وقعت 
 

 :مبادرة محو األمية -ز
أو اإلنترنت لتعليم  تهدف المبادرة إلى إيجاد واسطة رقمية سهلة الوصول عبر أقراص مدمجة

كتابة اللغة العربية، وأساسيات الرياضيات. ألغرض إتاحة هذه الواسطة الرقمية في أندية 
 .53اإلنترنت

   

  تجربة األردن: ـ2ـ6
لقطاع  واضحة رؤية التي صاغت الدول مقدمة في األردن ، يأتي2002حسب تقرير اإلسكوا لعام 

 في األردنية الرؤية وتتجلى القومية، اإلستراتيجية ططهاخ ضمن ،االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و 
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 تحديث على حرصت التي القليلة الدول من األردن يكون  وبذلك  REACHبمبادرة  ما يعرف
 .54متواصل بشكل المتحقق اإلنجاز مدى وقياس  الخطط

 
 

 والتنظيمية القانونية البيئةأوال : 
، سميت بموجبه الوزارة المشرفة لالتصاالتا قانونا جديد 1995كانت األردن قد أصدرت عام 

 وتكنولوجيا المعلومات، وحددت المادة الثالثة من القانون مهام الوزارة :  االتصاالتبوزارة 
 :التالية المهام الوزارة تتولى : 3" المادة

 والتنسيق المملكة في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لقطاعي العامة السياسة إعداد .أ
 الوزراء مجلس على وعرضها ، الحال مقتضى حسب القطاعين، هذين في لمعنيينا مع

 .السياسة لهذه وفقا سنتين آل وطنية إستراتيجية خطة ووضع إلقرارها
 ، إلقرارها الوزراء مجلس على وعرضها الخدمات بشمولية المتعلقة السياسة اقتراح .ب

 وتكنولوجيا االتصاالت ماتخد انتشار رقعة لتوسيع السياسة هذه تطوير ومتابعة
 في الشاملة واالجتماعية االقتصادية التنمية احتياجات يلبي بشكل وعموديا أفقيا المعلومات

 .المملكة
 في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاعي في االستثمار تشجيع خطط وضع .ج

 وبما متطورة ورةبص للمستفيدين توفيرها يكفل جو في لتقديمها المنافسة أساس على المملكة
 55ومعقولة " عادلة وبأسعار القطاعين هذين في التقنية التطورات مع يتماشى

كما نص القانون على إحداث هيئة ناظمة للقطاع سميت في المادة الرابعة منه ب " هيئة قطاع 
 "  تتبع مباشرة إلى رئيس الوزراء.االتصاالت

 أعقاب في (WIPO)الفكرية  للملكية يةالعالم المنظمة معاهدة على ٢٠٠٤ عام األردن وقع
 التجارة اتفاقيات حزمة على األردني النواب مجلس ومصادقة العالمية التجارة منظمة إلى  انضمامه
الفكرية  للملكية العالمية للمنظمة الفكرية الملكية لحقوق  التجارية الجوانب اتفاق ومن ضمنها الدولية،

  الفكرية. الملكية مختلف موضوعات تغطي التي التشريعات من طائفة سن جرى  كما
 

 الرؤية واإلستراتيجية الوطنيةثانيا : 

                                                           
في غربي آسيا ، قضايا مختارة ، اللجنة االقتصادية    االتصاالتأولويات تكنولوجيا المعلومات و:  مصدر  -16

  المقدمة 1ص  2002تموز / يوليو عام  /2واالجتماعية لغربي آسيا 
 

 الجريدة بعدد األصلي القانون نشر *الهاشمية،  األردنية المملكة،   9519لسنة     ( 13 )رقم * االتصاالت مصدر : قانون  - 55

 2002لسنة   (8 ) رقم المؤقت االتصاالت لقانون المعدل القانون بموجب القانون هذا تعديل تم .  1995 /1/10 تاريخ 4072 الرسمية



117 
 

 تنمية بهدف ، ٢٠٠٠ عام في REACH) ) ريتش" مبادرة األردن في الخاص القطاع أطلق
 اتاالستثمار  واجتذاب ،االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا صادرات وزيادة مجتمع المعلومات،

  56المباشرة" األجنبية
 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لقطاعي الوطنية اإلستراتيجية الخطة وثيقة الحكومة عدتأ 

 الشرائية القدرة من الخدمات أسعار تقريب إلى والهادفة ،٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤ من البريد للفترة وقطاع
 ،نطاقها وتوسيع الخدمات وتحسين النقالة، االتصاالت لخدمات أعداد  المستخدمين زيادة بهدف
 وغير المباشرين الخدمات مزودي عدد وزيادة توفيرها، في أحدث التقنيات واستخدام مزاياها وزيادة

 57األردن في المباشرين
 

 2011-2007الوطنية لألردن  االتصاالتاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات و ثالثا : 
موعة من وضعت اإلستراتيجية في إطار خطة خمسية تعمل الحكومة على تنفيذها عبر مج

 لبناء المبادرات من بعدد والخاص العام بقطاعيه األردن األهداف الفرعية والسياسات. لقد قام
 .المبادرات هذه تنفيذ في للتعجيل ست وزارات واختيرت .التنمية في التكنولوجيا وتفعيل القدرات
 بنظام لتووص عمان في رئيسي مركز مع التعليم بوزارة مديرية ٢٨ ربطت الخصوص، وجه وعلى
 integrated database management system. متكامل بيانات قواعد إدارة
 المجتمعات متنوعة إلى خدمات لتقديم المعلومات تكنولوجيا مراكز أقيمت الريفية، المناطق وفي

 والتكنولوجيا الصناعة حديقة على كثيرة آمال عقدت وقد .والتدريب، االتصال ضمنها من الريفية،
 رؤوس اجتذاب في وتنجح جديدة عمل فرص خلق من أن تتمكن يرجى التي األردنية، معةالجا في

 شمال في توجد التي ،"السايبرسيتي" المعروفة ب التكنولوجيا حديقة وهناك .األردن إلى األموال
 .58تكنولوجيا المعلومات مشاريع احتضان في متخصصة وهي كبيرة مساحة على عمان

إستراتيجية البحث والتطوير لتكنولوجيا  :االتصاالتيا المعلومات و كما وضعت وزارة تكنولوج
 .2009 -2007 االتصاالتالمعلومات و 

 
 :الرؤية اإلستراتيجية واألهدافرابعا : 

ديناميكي عبر البحث اإلبداعي  واتصاالتتقوم الرؤية على تطوير قطاع تكنولوجيا معلومات 
، والتنافسية، وتوفر فرص مواجهة تحديات تصادياالقالمحلي وتطوير القدرات الهادفة للنمو 
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التشغيل في سوق العمل األردني،وفقا لذلك  سيكون األردن في وضعية، المحور اإلقليمي 
 االتصاالت، ورائدا  في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتالرئيسي في تكنولوجيا المعلومات و 

 تراتيجية البحث والتطوير هما:  الممكن للتطور. الهدفان اإلستراتيجيان العريضان إلس
من  االتصاالتالفعلي ل تكنولوجيا المعلومات و  االستخدامتسريع انتشار وتحسين  -أ

 .االقتصادقبل جميع القطاعات الرئيسية في 
  59االتصاالتتأمين تنافسية مدعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات و تسريع النمو و  -ب

وزارة، والقاضية بأن تضع الوزارة ، والمهام الموكلة للاالتصاالتوحسب قانون 
 االتصاالتخططا استراتيجية كل عامين، كان آخرها الخطة اإلستراتيجية لوزارة 

تهدف الخطة اإلستراتيجية لوزارة . و 2012 -2010وتكنولوجيا المعلومات للفترة 
وتكنولوجيا المعلومات إلى تنظيم كافة الجهود على مختلف المستويات  االتصاالت

 االتصاالتارة وتوجيهها نحو تحقيق الرؤية في رفع تنافسية قطاعي في الوز 
 وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد بما يخدم تحسين حياة المواطنين.

 
 :األهداف الوطنية التي تساهم بها الوزارةخامسا : 

 األردني ليكونه مزدهرا ومنفتحا على األسواق اإلقليمية والعالمية  االقتصادتطوير  -أ
 دة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفاعلية.إعا -ب
 أن يكون لألردن مرافق و بنى تحتية ذات كفاءة ومردود عالي. -ت

 
  :وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتأهداف اإلستراتيجية الوطنية لقطاع سادسا : 

% إلى مستوى 11الوصول إلى رفع نسبة انتشار األنترنت من المستوى الحالي البالغ  -أ
50% 

مليار دوالر في  1.5مليار دوالر مرتفعا من  3نمو حجم القطاع ليصل إلى مستوى  -ب
 .2005العام 

 19000المساهمة في تخفيض نسبة البطالة من خالل توفير وزيادة الوظائف بمقدار  -ت
 وظيفة. 35000وظيفة جديدة لتصبح 

 الوطنية:  الرؤيةسابعا : 
 واالقتصادي االجتماعيتنافسية  تسرع التطوير وتكنولوجيا معلومات ذات  اتصاالتقطاعات 

 وتحسن نوعية الحياة في كافة أنحاء المملكة.
                                                           

وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  2011 -2007مصدر: اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا  المعلومات واالتصاالت   - 59
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 :الرسالة -ثامنا  
 تعزيز البيئة القانونية والمؤسسية.... -أ

 ...االتصاالتدعم وتعزيز قدرة وتنافسية قطاع  -ب
 رقمية من موارد تكنولوجيا المعلومات .... وردم الفجوة ال االستفادةالسعي نحو تعظيم  -ت

 
 القيم المؤسسية المهنية: ثامنا : 
 الممارسات المهنية الفضلى •
 مفتوحة... اتصالبيئة عمل إيجابية: بيئة عمل تتسم بقنوات  •
 التميز:  التميز في األداء ونوعية الخدمة المقدمة... •
 الشفافية:  بساطة ووضوح كافة اإلجراءات ... •
 عن البيروقراطية ...اإلبداع:  التفكير اإليجابي الخالق والبعيد  •

 
 المنهجية المتبعة: تاسعا : 

 أهداف الوزارة اإلستراتيجية  -أ
وتكنولوجيا المعلومات والبريد  االتصاالتتهيئة وتطوير البيئة الممكنة لقطاعات  -ب

 .واالقتصادية االجتماعيةللمساهمة في التنمية 
 .استثماريةتمكين البيئة الضرورية لزيادة جاذبية األردن كوجهة  -ت
 إلى المجتمع المعرفي  االنتقاللمساهمة في ا -ث
 وتكنولوجيا المعلومات. االتصاالتمجتمع متصل بوسائل  -ج
 دعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية. -ح
 تقوية ودعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة. -خ
 المساهمة في تحقيق حكومة كفوءة وحكم رشيد.  -د
 رفع الجاهزية المؤسسية. -ذ

 
 بة الهند:نظرة على تجر  ـ3ـ6

قاد وزير ماليتها نهج االنفتاح  1990. بعد 1990كانت الهند تتبع سياسة تنموية حمائية حتى 
 األجنبية للهند.  فتسارع قدوم الشركات األجنبيةات االستثمار االقتصادي وفتح الهند أمام 

ربة وبينما اعتمدت الصين على اإلنتاج الصناعي والصادرات الصناعية في تنميتها، فإن تج
الهند تختلف كثيرًا عن تجربة الصين. إذ انطلقت الهند من االعتماد على تصدير خدمات 
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تنتجها الفئات المتعلمة من أبنائها الذين درسوا العلوم والهندسة والطب. وتقدم الهند غالبًا 
لزرقاء. العقول والياقات البيضاء لالقتصاد العولمي بينما تقدم الصين غالبًا قوة العمل والياقات ا

غير أن الصين بدأت اليوم تتجه لتقدم نسبة أكبر من الياقات البيضاء. وبينما تعد الصين 
مصنع العالم فإن الهند هي خادمة مع عمالة تتمتع بمهارات العالم األول وأجور العالم الثالث. 
فقد اعتمدت الهند في نهضتها على قطاعات الخدمات وهي قطاعات تحتاج إلى قوة عمل 

 لة ومدربة جيدًا. ولكن وفي كال التجربتين فإن الدولة لعبت وتلعب دور هام.مؤه

مؤسس لقدرة الهند  1948فقد كان جواهر الل نهرو رئيس وزراء الهند بعد االستقالل عام 
أول معاهد التكنولوجيا الهندية السبعة )آي آي  1951التنموية بطابعها الحالي. فقد أنشأ عام 

بور الشرقية. وتبعها إنشاء معاهد مماثلة خاصة. كما أنشأت الهند المعاهد تي( في مدينة كاراغ
وافق البرلمان الهندي على القرار  1958الستة إلدارة األعمال. وفي الرابع من آذار عام 

المتعلق بسياسة العلوم في الهند والذي حمل الحكومات الهندية المتعاقبة مسؤولية تطوير 
بحث العلمي بكافة مجاالته. وفيما بعد تم تطوير هذه السياسة عبر وترويج ورعاية العلم وال

. 2003ووثيقة سياسة العلم والتقانة عام  1983وثيقة السياسات التكنولوجية التي صدرت عام 
جامعة... وتمول  162وتعد الهند اليوم صاحبة ثالث قوة بشرية علمية في العالم فهي تضم 

نفاق الخاص بالعلوم والتقانة. ويبلغ إنفاقها على العلم % من اإل85الحكومة الهندية نحو 
 %. 2ته إلى د% من ناتجها القومي وتخطط لزيا1والتقانة نحو 

ولكن لم يكن في الهند فرص عمل كافية للخريجين فكان أن قوة العمل الهندية المؤهلة تهاجر 
بيرة للهند. وجاءت للعمل  في الخارج وخاصة في الواليات المتحدة. وكان في هذا خسارة ك

الفرصة المناسبة التي استغلها الهنود بجدارة وهي تطوير اإلنترنت وإدخاله في العمل التجاري 
من باب واسع منذ بدايات التسعينات. فأراد الهنود تقديم خدماتهم للسوق األمريكية من الهند 

أنهم يستطيعوا دون حاجة لحضورهم الفيزيائي إلى الواليات المتحدة. وعرف األمريكيون 
االنتفاع بخدمات الهنود وهم في الهند دون الحاجة لقدومهم إلى الواليات المتحدة. وبدأت ثورة 

أواخر الثمانينات ثم تكساس  إلكتريكتلزيم األعمال األمريكية للهنود وجاءت جنرال 
واب فقط أنسترومنتيشن لتنجز بعض أعمال الرقاقات في الهند. ولكن الهند وبداًل من فتح األب

فقد اتجهت لتشجيع الشركات الهندية إلنشاء  IBMلشركات التكنولوجيا األجنبية المتقدمة مثل 
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. كما ذهبت للهند (Servers)مصانعها الخاصة إلنتاج الحواسيب الشخصية والمخدمات 
شركات مثل دار النشر سايمون أند سوشتر تشحن الكتب القديمة إلى الهند حيث يتم كتابتها 

دوالر كأجور شهرية  50لتحويلها إلى نسخ إليكترونية. وكانت تدفع أجور  الحاسوبنية بمرة ثا
دوالر في الواليات المتحدة. وجاءت شركة تكساس أنسترومنتيشن فكانت أول  1000بداًل من 

 1994وعام ند. شركة متعددة الجنسية تؤسس مركز تصميم الدوائر الكهربائية وتطورها في اله
 ةاألمريكيلت سكرايب أنديانا وهي شركة طبية تقدم خدمات السجالت الطبية جاءت شركة هيو 

جاءت  2000فنقلت ذلك إلى الهند فخفضت كلفة نسخ الملفات الطبية إلى الخمس. عام 
بينما  2000مشكلة األلفية أو ما سمي ب "خطأ األلفية" وهي المشكلة الناجمة عن دخول العام 

مما كان يهدد بانهيار أنظمة  2000وال تتفهم العام  1999تى ات مبرمجة على أرقام حالحاسوب
كاملة وحدوث مشكالت كبرى. ولكن الهنود هم من تصدى لمعالجة هذه المشكلة  حاسوب

بتكلفة زهيدة ولكن هذا شكل شهرة للهند فكانت االنطالقة الواسعة لسمعتها العالمية. ثم انفجرت 
ت اإلنترنت وكانت هذه فرصة أمام الهنود خاصة فقاعة الدوت كوم وتعاظم الطلب على خدما

الدولية ورفعت  االتصاالتوأن األلياف البصرية كانت قد أدخلت ونما استخدامها وسهلت 
كفاءتها. فازدهر التلزيم من أمريكا إلى الهند وقد ساعدها إتقان أبنائها للغة اإلنكليزية. وفي 

ولمية مثل هيولت باكرد )إتش بي( وتكساس الهند ترى اليوم مباني تحمل أسماء الشركات الع
 هات. وبيتزا  3Mو    Texas Instrumentsسأنسترومنت

الهند تتحول إلى المكتب الخلفي القتصاد العالم وهي تقوم بخدمات المكتب الخلفي الذي ال 
الهاتفية وتشغيل شبكة  االتصاالتيتعامل مع الزبائن فتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات و 

وديمومتها ومعالجة المعلومات والمراجعة والمحاسبة واالحتفاظ بسجالت الشركات  بالحاسو 
وأرشيفها. كما أنهم يتولون أكثر فأكثر مهام أكثر تعقيدًا وهذا يجتذب الشركات العالمية ألنه 
يخفض تكاليفها كثيرًا. وكي نفهم كل هذا علينا أن نعرف أن األجور واإليجارات في الهند تقل 

تها في الدول الغربية بخمس مرات كحد أدنى. واألجور في الصين تعادل مثلي عن مثيال
األجور في الهند. كما تدير الشركات الهندية العمليات الخلفية مثل صيانة الحواسيب والشبكات 
ومشاريع البحوث الخاصة والرد على مكالمات الهاتف المحولة إلى هناك من جميع أنحاء 

فسار عن األمتعة المفقودة على خطوط الطيران األمريكية يتم عن طريق العالم. كما يتم االست
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ات األمريكية الصغيرة ومتوسطة ياالتصال بمركز هاتفي في الهند. وفي العديد من المستشف
الحجم يقوم أطباء األشعة بتلزيم قراءة الصور المقطعية المحوسبة إلى أطباء في الهند. ومن 

قدمها الهند اليوم تقديم اإلقرارات الضريبية مثاًل حيث قدم عام األمثلة على الخدمات التي ت
ألف إقرار ضريبي أمريكي نفذت في الهند لصالح مكلفين أمريكيين بالضرائب.  25نحو  2003

ألف إقرار  400بلغ نحو  2005ألف إقرار وفي العام  100بلغ العدد  2004وفي العام 
الهند ليصبح في مكاتبها  -اإلخبارية في بنغالوروسعت رويترز عملياتها  2004وعام  ضريبي.

أعلنت شركات  2005شخص. عام  1500 حتىشخص وكان الهدف زيادة العدد  300
كانت  2006وعام  مايكروسوفت وانتل وسيسكو أنها ستستثمر أكثر من بليون دوالر في الهند.

تفتح مركز في  يكروسوفت مثالً ماو  مدينة هندية. 14ألف عامل في  43تملك   IBMشركة 
التي يسألها أمريكيون عند إدارة قرص الهاتف  الحاسوبالهند للرد على األسئلة بشأن برامج 

 500شركة من أصل أكبر  400كانت  2006في العام . ف800على األرقام التي تبدأ ب 
ى شركة عالمية قد عهدت أعمالها التي يقوم بها موظفوها اإلداريون )أعمال المكتب الخلفي( إل

ومن األمثلة على نمو الشركات الهندية "شركة إنفوسيس تكنولوجيز ليميتد" في شركات هندية. 
بنغالور الهند التي نمت بسرعة لتصبح رائدة في تقديم الخدمات للشركات الكبرى العابرة 
للقارات. ويصف توماس فريدمان مقرها الرئيسي قرب بنغالور "ما أن تدخل بابها حتى ترى 

تلف عن الهند. فنجد بركة سباحة ضخمة وسط الصخور والمروج المشذبة وبقربها عالمًا يخ
ملعب غولف ضخم ومطاعم متعددة وناد صحي رائع ... وتبدو األبنية المصنوعة من الفوالذ 

 يكتب مستخدمو األبنيةوالزجاج تتكاثر مثل األعشاب الضارة كل أسبوع. وفي بعض تلك 
الشركات األمريكية واألوروبية. وفي شركات أخرى يديرون الشركة برمجيات حاسوبية لصالح 

العمليات الخلفية للشركات المتعددة الجنسية. وتشمل خدماتهم من صيانة الحواسيب والشبكات 
إلى مشاريع البحوث الخاصة إلى الرد على مكالمات العمالء المحولة إلى هناك من جميع 

خارج سور هذا المكان فالطريق مليئة بالحفر أنحاء العالم...." . ثم يضيف فريدمان "لكن 
 (.60وتسير عليها األبقار المقدسة والعربات التي تجرها األحصنة وعربات الريكشو الممكنة")

                                                           
 لبنان -بيروت –دار الكتاب العربي  – 2005كتاب العالم مسطح   –دمان ( توماس فري 60
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ورغم أن قطاعات التقانة المتقدمة تغطي في الهند قطاعات عدة مثل الذرة والفضاء 
عة البرمجيات وخدمات المعلومات الحيوية غير أن صنا والتقاناتواإلليكترونيات وعلوم البحار 

وتقديم خدمات األعمال للشركات العالمية الكبرى هي القطاع األبرز الذي يؤمن  االتصاالتو 
وظائف بدخل مرتفع لمئات اآلالف. ويتركز في بعض المدن الرئيسية حتى اآلن مثل بنغالور 

د لنشر هذا النشاط إلى وتشيناي ومومباي وحيدر آباد وكالكوتا وغورغون ونويدا. وتخطط الهن
 (.61المدن الصغيرة) تعشرا

 :مستقبل سوق التلزيم الخارجي في مصر وكيفية استفادة سورية من التجربة -4.6

الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من هتمام بمصر كوجهة للتلزيم الخارجي كما بدأت بدأ اإل
كالت عدد من المش من انيتعمصر  لكن .هانمو لجذب هذه الصناعة والحفاظ على  المبادرات
 .حلها لبدء المنافسة الواجب

بأن مصر قد احتلت مركزًا أعلى من بلدان  A.T. Kearney 2007أشار التقرير الصادر عن 
الشرق األوسط وأفريقيا كتونس  دانأوروبة الشرقية كالتشيك، هنغاريا، وبولندا وأيضًا على بل

جوجل، آي بي إم، مصر )بالدخول إلى الشركات العالمية وجنوب إفريقيا. كما بدأت 
 .(مايكروسوفت، أوراكل، وأورانج

مي للتلزيم لوقد وضعت الحكومة المصرية أهدافًا طموحة لزيادة حصة مصر من السوق العا
بزيادة  2010الخارجي لتتقاسم الشركات المصرية عائدات تبلغ أكثر من مليار دوالر بحلول عام 

 .2005أربع أضعاف عن عائدات عام 
 

 مقارنة بين مصر ومصادر التلزيم الخارجي األخرى: 1.4.6

تسعى مصر لتكون مصدرًا هامًا في سوق التلزيم الخارجي العالمي. وذلك في ظل تمتعها بعدد 
من الخصائص الهامة والضرورية لهذا المجال مثل المهارات اللغوية، تكاليف اليد العاملة 

 أوروبة وآسيا والشرق األوسط.لرخيصة نسبيًا، باإلضافة لقربها من ا
 

 مصر والهند: 1.1.4.6

                                                           
 تاريخ  -نشرة كلنا شركاء اإلليكترونية ومجلة أبيض واسود  -كيف بنت الهند نهضتها التكنولوجية   –( محمود عنبر  61
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تفاع ر يث المستويات العالية من الفقر، اهناك تشابه كبير بين خصائص الهند ومصر من ح
اإلضافة إلى تقارب في رتفاع معدالت األمية )خاصة بين النساء(، بالسكن في المناطق الريفية، ا
في مصر( األمر الذي يدل على أن القوى  24في الهند، و 23) متوسط عمر القوى العاملة

العاملة في كال البلدين يافعة للغاية وقابلة للتدريب. والتشابه ال يتوقف هنا ففي كال البلدين تسهم 
الخدمات بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي. وكما أن كال البلدين يسمح بمستوى عالي 

في الهند، بينما ال يوجد حد في مصر(  %75ات )للملكية األجنبية لشركات تكنولوجيا المعلوم
 األمر الذي يؤثر إيجابًا في الناتج المحلي اإلجمالي.

وعلى الرغم من أن الهند حققت تقدمًا كبيرًا على مصر في مجالي تطوير خدمات التكنولوجيا 
لهذا المجال والتلزيم الخارجي، إال أن المؤشرات تشير إلى تقدم مصر في البنية التحتية األساسية 

عن الهند بثالث مرات )من حيث استخدام الهاتف واإلنترنت(. يجب على مصر أن تستخدم هذه 
 الميزة الكبيرة في تنمية سوق تكنولوجيا المعلومات.

فعلى سبيل المثال يعاني السوق الهندي  ،تعاني الهند من العديد من المشاكل الخاصة بقوة العمل
بسبب النسب العالية لدوران اليد العاملة التي  لموارد البشريةا سمعة سيئة نتيجة استنزاف من

% في بعض الشركات. باإلضافة إلى المحافظة على إمدادات كافية من 50-%20تراوح بين ت
 500لشركات البرمجيات والخدمات عجزًا قدره الهندية العمال التقنيين )قدرت الرابطة الوطنية 
ألف طالب هندسة  400على الرغم من تخريج  2010 ألف موظف في مجال المعلومات عام

يتمتع الكثير من الخريجين في الهند بالتدريب الكافي، حيث يفتقرون إلى الخبرة  الفي كل عام(. 
رتفاع بشكل مستقل. كما تعاني الهند من االمشاريع والعمل  كإدارة الالزمة في العمل والمهارات

 % سنويًا.15-10أجور موظفي تكنولوجيا المعلومات بـ 
سيكون على  حاق بركب مقدمي الخدمات في الهند،أن الشركات المصرية عليها الل باإلضافة إلى

مصر التعامل مع عدد من قضايا البنية التحتية وقضايا جذب اإلستثمار واالختناقات المرورية 
ل إنشاء من خال هاالهند إلصالح المتبعة في يمكن لمصر االستفادة من بعض الخطواتوالتي 

طرق جديدة تسحب حركة السير من داخل المدن إلى الخارج. وعلينا عدم إغفال تمتع مصر 
 ببعض المزايا في مواجهة الهند وهي:

لشركات األوروبية، في القوى العاملة في مصر متعددة اللغات األمر الذي يعد جذابًا بالنسبة ل •
 اللغة اإلنجليزية. حين أن غالبية القوى العاملة في الهند ال تتحدث سوى 

تقع مصر في نفس المنطقة الزمنية لعدد من الدول األوروبية األمر الذي يساعد على قيام  •
األعمال فيما بينها. كما أن قرب مصر يساعد على أن نكون المركز األقرب للتلزيم الخارجي 

 .يعد منافساً األمر الذي 
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الغربية جعل القوى العاملة المصرية النشاط السياحي الطويل في مصر واأللفة مع الثقافات  •
 شريكًا مناسبًا للشركات األوروبية.

 
 مصر والصين: 2.1.4.6

ستقطبت عدد من اف ،بدأت الصين بدفع سوق التلزيم الخارجي لديها بتسويق خدماتها خارج البالد
الشركات متعددة الجنسيات كمايكروسوفت وجنيرال إليكترك. يوصف سوق التلزيم الخارجي في 
الصين بأنه سوق محلي يعتمد على طلبات الشركات الصينية وفروعها. ولكن الصين وضعت 

 المبرمجين أجوركاألجور )تقدر  العديد من المزايا نصب أعينها التنافس مع الهند من خالل
الهند( باإلضافة إلى أن الصين تخرج حوالي  مثيلتها في % أقل من50-%40بحوالي الصينين 

 يًا ويتوقع بأن يرتفع العدد في السنوات القادمة.ألف تقني سنو  50
مصر باالستحواذ على حصة بما فيها تسعى الصين بما لديها من مزايا أكثر من الدول األخرى 

 من سوق التلزيم الخارجي من خالل:
إنخفاض التكلفة: تتميز الصين بإنخفاض في قيمة العقارات والطاقة وهذه الميزة غير متوافرة  •

 في مصر.
لبنية التحتية: يمكن وصف البنية التحتية في الصين بأنها جيدة في مراكز خدمات ا •

المعلوماتية في بكين وشنغهاي باإلضافة إلى أنها بدأت في تحسين مراكز أخرى في البالد. 
كما أن بنية االتصاالت التحتية قوية نسبيًا في الوقت الذي تعد فيه مشكلة في كل من مصر 

 والهند.
دفعت السياسات الحكومية في الصين عجلة النمو في البالد، وعلى الحكومية: فقد السياسات  •

الرغم من اتخاذ الحكومة المصرية لبعض الخطوات لجذب سوق التلزيم الخارجي إليها فإنه 
 يتوجب عليها التحرك بسرعة إلدخال التحسينات وإزالة العوائق التي تواجهها.

 كثير من العقبات التي تواجه سوق التلزيم الخارجي منها:وفي الوقت نفسه تعاني الصين من ال
ملكية الشركات: بالرغم من أن الحكومة الصينية قد رفعت نسبة التملك لألجانب في شركات  •

( هذه القواعد سيكون لها األثر السلبي 2007% عام 49% إلى 35من تقانات المعلومات )
 في تطور الشركات واألسواق.

% 90تتمتع الصين بسمعة سيئة في مجال الملكية الفكرية ويقدر بأن  أمن المعلومات: حيث •
 من البرمجيات في الصين مسروقة.

ية مثل الهند وال يتعدد اللغات متع الصين بمهارات اللغة اإلنجليز الحواجز اللغوية: حيث التت •
 مثل مصر.
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لفة يوجد إنسجام وإبالثقافات الغربية في حين  التباعد الثقافي: حيث اليوجد في الصين إلمام •
 في مصر.

ن مقدمي الخدمة. ال يوجد عدم وجود منافسة محلية: خالفًا للمنافسة الحاصلة في الهند بي •
يبدو  في حين بين الشركات الصينية واألجنبية الموجودة في الصين. في الصين منافسة

 الحال أفضل في مصر مع وجود عدد أكبر من المنافسين.
 

 زيم الخارجي في مصرمستقبل سوق التل 2.4.6

عامًا. فالهند  20د تقدر بحدود يوجد فجوة كبيرة بين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر والهن
دول  هتمام متزايد فيق التلزيم الخارجي. ومع ذلك ظهر ا مصر في عملية التطوير وسو  سبقت

هند حيث برز هذا ستعانة بمصر في مجال التلزيم الخارجي وذلك بداًل من الالشرق األوسط لال
 االتجاه واضحًا في دول الخليج.

تقر الشركات الهندية بأن قاعدة المهارات التي يتمتع بها المهندسون المصريون تطابق المعايير 
هم الهنود. ولكن يتمتع المهندسون المصريون بتعدد اللغات األمر يتمتع بها نظراؤ  الدولية التي

ية ين الهنود يتحدثون اللغة اإلنجليز . حيث أن المهندسالذي يعطيهم ميزة تنافسية عن الهنود
بالدرجة األولى األمر الذي يجعل من الصعب على دول األتحاد األوروبي االعتماد على الهنود 

 في عمليات التلزيم الخارجي.
هتمام عاجل وذلك ع ذلك توجد مشاكل هيكلية بحاجة المما سبق نجد بأن مصر بحالة جيدة، وم

مصر واحدة من أهم خمس مواقع للتلزيم الخارجي في العالم في السنوات الخمس  قبل أن تصبح
 إلى العشر القادمة.

 
 

 مصر خالل األعوام الخمسة القادمة )سيناريوهان محتمالن(  3.4.6

لإلستعانة  اً عتبارها مركز امية في مصر بنتلعب مجموعة واسعة من العوامل في عملية الت
كما تواجه مصر اختبارًا مستقبليًا يتمثل بقدرتها على التعلم من بخدمات التلزيم الخارجي. 
مام مصر أ هبأنخالل عملية التنمية التي مرت بها. يعتقد الدارسون  األخطاء التي ارتكبتها الهند

 من خاللهما القيام بتطوير خدمات التلزيم الخارجي المقدمة. هامسارين رئيسيين يمكن ل
بخلق قوة العمل والبنية التحتية  تتمثل اجه مصر تحدياتالتعلم من أخطاء الهند: تو  .1

مماثلة لما واجهته الهند. على مصر أن تقوم بحل هذه القضايا باإلضافة إلى مشاكل 
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مع قيام  النظام التعليمي، ومسائل األمان، وذلك قبل أن ينطلق سوق التلزيم الخارجي.
تي حققتها الهند كما ستصبح ايا ستحقق قفزات أكبر من الضمصر باالهتمام بهذه الق

 العبًا أساسيًا في سوق التلزيم الخارجي في العالم.
: إن نجاح مصر في جذب شركات عالمية لتكنولوجيا يةالهند عدم االستفادة من التجربة .2

ين التقنيين لديها ذلك بسبب عدم لى الخريجالمعلومات ساهم في وجود ضغوطات ع
ل األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت استنزاف تلبية المهارات الموجودة لسوق العم

الموظفين وارتفاع تكاليف العمل. تعاني الهند من سوء امداد المياه والكهرباء كما أن 
المروري وساعات هنالك سوء في تصميم ومد الطرق األمر الذي يودي إلى االزدحام 

دة في الهند ستكون ة في الوصول ألماكن العمل. إن عدم االلتفات للدروس المستفاطويل
 نهاية أي فرصة لمصر لتهديد السيطرة الهندية.

ناريو األول في يبالنظر للجهود الحالية التي تبذلها مصر فإنها تسير على الطريق الصحيح للس
إلى االستمرار في التركيز على  التعلم من أخطاء الهند. ومع ذلك فإن الحكومة المصرية بحاجة

 كثر تطورًا في خدمات تكنولوجيا المعلومات.م من تجارب البلدان األساسية والتعلأهدافها األ

 لحكومة المصرية:ا مهام أمام 4.4.6

كتظاظًا والتي تعد واحدة من أكثر المدن ا تتركز جهود التطوير في مصر على العاصمة
ء قامت الحكومة بإنشاو كما تعاني من مشاكل التلوث وعدم استكمال الطرق الدائرية.  ،بالسكان

 ًا من الشركات العالمية في مجالة الذكية خارج حدود القاهرة والتي استقطبت عدديالقر 
لذلك على الحكومة  .المعلوماتية. في حين تم إنشاء ست إلى سبع مواقع مشابهة في الهند

كما أن على الحكومة معالجة  ،المصرية تكرار تجربة القرية الذكية في أجزاء أخرى في مصر
 لية:القضايا التا

 
  االستثمار في البنى التحتية •
ياسي، االستقرار الجيوسعدم البيانات واألمن: يوجد في مصر مخاوف من اإلرهاب و  •

من إرسال أعمال هامة إلى مصر،  الشركات تخوففي  األمر الذي يلعب دورًا هاماً 
ية . مخاوف أمنإقناعهم بأن بياناتهم تتمتع بالحماية الكاملة العمل على الحكومة حيث

 مشابه تعاني منها الهند بعد عمليات سرقة وابتزاز تعرض لها عمالء سيتي غروب.
المصرية والمجموعات التجارية  نظام التعليم: يجب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة •

فين مدربين تدريبًا جيدًا. إن نمو سوق م مالئم للتعليم تكون مخرجاته موظضمان نظا
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لإلسراع في توظيف  لظهور ضغوط على الشركات التلزيم الخارجي في مصر سيؤدي
 تقنيين األمر الذي يؤدي إلرتفاع األجور ومستوى المعيشة.ال

تشجيع الشركات على الحصول على التدريب المناسب ومنح الشهادات. كما أن مقدمي  •
(، فضاًل عن CCMالخدمات المصرية بالحاجة إلى التركيز على نموذج نضج القدرة )

 سيغما. ودة مثل ستةطرق تحسين الج
 .تطوير موقع بديل لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكندرية •
التركيز على التلزيم الخارجي في مجال العمليات التجارية وإقناع الشركات في أوروبة  •

وأمريكا الشمالية بأن مصر هي المكان األنسب للقيام بالتلزيم الخارجي. مع االهتمام 
 وجيا المعلومات في الدول الخليجية وأهمية االستفادة من هذا السوق.بسوق تكتون

 الخالصة: 5.4.6

يمكن لسورية االستفادة من التجربة المصرية في مجال التلزيم الخارجي نتيجة تشابه الوضع بين 
ة البلدين، وخاصة بالنسبة لموضوع اللغات، التقارب الثقافي، القرب الجغرافي، باإلضافة إلى المنطق

تمكن سورية  -بعد استكمال البنى التحتية  –الزمنية. حيث من المهم البدء في رسم خطط وسياسات 
 من استهداف األسواق في أوروبة ومنطقة الخليج.

على الرغم من أن سورية قامت بالعديد من الخطوات لدفع صناعة البرمجيات كإصدار مجموعة من 
ية إلى أن األخيرة ماتزال بحاجة إلى بذل جهود إضافية كبيرة التشريعات والعمل على تطوير البنى التحت

في إتاحة المزيد من بوابات الدخول إلى شبكة اإلنترنت، كما أن على الحكومة السورية العمل على 
إعادة صياغة نظام التعليم فيما يخص مناهج المعلوماتية في المراحل الدراسية كافة )التعليم ماقبل 

علوماتية في الجامعات السورية(. على سورية اللحاق بركب مقدمي خدمات الجامعي ومناهج الم
شركات البرمجة كبيرة )وطنية قيام تشجيع المعلومات في العالم األمر الذي يتوجب على الحكومة 

وأجنبية( قادرة على االستفادة من الموارد البشرية المتوفرة واالستجابة لمتطلبات عملية التلزيم الخارجي 
 قبلية. المست
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 الفصل السابعـ 7

 تعليم المعلوماتية والتدريب عليها

 

 نظرة على واقع تعليم المعلوماتية في المؤسسات التعليمية السورية: ـ1ـ7
 المؤسسات التعليمية والتدريبيةـ 1ـ1ـ7

ن للعمل و يعتبر خريجو المعلوماتية والبرمجيات من أهم الخريجين في يومنا هذا ألنهم مؤهل
تطوير وتوطين الثورة ألنها تساعد على تعتبر من أهم المشاريع الوطنية تطوير مختلفة بمشاريع 

أن سورية تملك نسبة كبيرة من الخريجين من هذا المجال إال أنها وعلى الرغم من . المعلوماتية
نقص كبير في الكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل من الناحية مازالت تعاني من 

 المتوسط. النوعية سواء على مستوى التعليم الجامعي أو مستوى الدبلومالكمية و 
تدرس المعلوماتية في سورية بمستويات مختلفة أكاديمية )دبلوم متوسط، بكالوريوس، ماجستير، 

 دكتوراه( ومهنية وذلك إما كاختصاص رئيس وإما كاختصاص داعم أو بيني.
وبشكل مباشر في المؤسسات التعليمية  أوال : يتم تدريس المعلوماتية كاختصاص رئيس

 والتدريبية:
 الجامعات الحكومية السورية )دمشق، حلب، البعث، تشرين(: .أ

 التطبيقية والمعلوماتية.الرياضيات شعبة  -قسم الرياضيات -كلية العلوم  .1
 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية_ قسم الحواسيب واألتمتة. .2
لمعلوماتية كاختصاص أساسي مع اختصاصات فرعية كلية الهندسة المعلوماتية )ا .3

في الذكاء الصنعي واللغات الطبيعية، وفي النظم والشبكات الحاسوبية، وفي هندسة 
 البرمجيات ونظم المعلومات(.

 مركز البحوث )اختصاص المعلوماتية(. .4
 .للحاسوبالمعاهد المتوسطة  .5
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، ماجستير علوم الويب، ISEالجامعة السورية االفتراضية )هندسة النظم المعلوماتية .6
 (.ماجستير تقانة الويب

 الجامعات الخاصة: .ب

 هندسة تقانة المعلومات جامعة القلمون الخاصة: تدرس كلية الهندسة اختصاصي .1
 .هندسة الحواسيبو 

هندسة نظم  اختصاصي لية الهندسة والتكنولوجياجامعة المأمون الخاصة : تدرس ك .2
 .علوم الحاسوبو  الحاسوب

هندسة  اختصاصات كلية الهندسة المعلوماتية تدرسحاد الخاصة: جامعة االت .3
 .نظم المعلومات ،هندسة الحاسوب التطبيقي ،الحاسبات

 هندسة الكومبيوتر.اختصاص  كلية الهندسة تدرسجامعة الوادي الدولية الخاصة:  .4
 كلية الهندسة والتكنولوجيا تدرسالجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا:  .5

 هندسة الحاسوب. صاصاخت
علم الحاسوب، برمجيات  اختصاصات كلية تكنولوجيا المعلومات تدرسبينما 

 الحاسوب، المعلومات الحاسوبية.
 

ثانيا : يتم تدريس المعلوماتية بشكل غير مباشر )اختصاصات داعمة أو بينية أو متداخلة( في 
 المؤسسات التعليمية والتدريبية:

 في الجامعات الحكومية: .أ
ية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )اختصاصات هندسة االتصاالت، الهندسة كل .1

 الطبية، األتمتة الصناعية...(

، االقتصاد، HND ،BITأقسام مختلفة في الجامعة االفتراضية )اختصاصات  .2
 ....(ماجستير إدارة التقانة، ماجستير إدارة األعمال، ماجستير إدارة الجودة

األعمال حيث تدرس اختصاصات متداخلة مستندة إلى  المعهد العالي إلدارة .3
 المعلوماتية.

 سطة )اختصاصات السكرتاريا، االتصاالت....(و المعاهد المت .4
 في الجامعات الخاصة: .ب
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في كليات الهندسة )اختصاصات هندسة االتصاالت، المعلوماتية وإدارة  .1
 األعمال...(.

 عمال والمعلوماتية....(.األعمال، إدارة األ ةفي كليات أخرى )اختصاصات إدار  .2
 في المعاهد التدريبية: .ج

 معاهد شبيبة الثورة .1
 معاهد خاصة. .2
 دورات في النقابات المهنية. .3
 دورات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. .4

إن أول دفعة تم تخريجها من مهندسي المعلوماتية في العالم كانت منذ عقود، وأول دفعة تم 
، لقد بلغ عدد 2002اختصاص هندسة المعلوماتية هي عام تخريجها من جامعة دمشق في 

الخريجين في هذا االختصاص منذ ذلك الحين إلى اآلن من جامعة دمشق إلى الفصل األول 
اختصاصات هي النظم والشبكات  مهندسًا في ثالث 1278هو  2009-2008سي للعام الدرا

خريجًا( والذكاء الصنعي  516ت )خريجًا( وهندسة البرمجيات ونظم المعلوما 537الحاسوبية )
النظم والشبكات )خريجًا(. أول قبول في درجة الماجستير الوطني في االختصاصات  223)

وعدد  سنوات، 4( منذ حوالي الذكاء الصنعي - هندسة البرمجيات ونظم المعلومات - الحاسوبية
أول شهادة ) ةأقل من عدد أصابع اليد الواحد 2010الحاصلين على درجة الماجستير حتى

(. 2010عام  الصنعيمجال الذكاء  ، وماجستير في2009ماجستير في هندسة البرمجيات عام 
هذا العام )في الشهر الثالث من عام علمًا بأن درجة الدكتوراه في المعلوماتية قد تم استحداثها 

خريجون  (. إن هذا العدد من الخريجين ال يكفي السوق البرمجية في سوريا، ولكن هناك2010
سوريون ممن كانوا يدرسون خارج البالد، وآخرون ممن تخرجوا من الجامعات الخاصة والجامعة 
االفتراضية يمكن أن يغطوا في المستقبل هذا النقص. عند مقارنة سوريا بالدول النامية التي 
وضعت نصب أعينها التقدم في مجال تطوير صناعة البرمجيات أنه يجب علينا مضاعفة عدد 

 –مهندس  –خريجين من كليات المعلوماتية بكافة االختصاصات والمستويات )مهندس مساعد ال
مبرمج  75,000درجة الدكتوراه( فالهند مثاًل تفخر بإدخال  –درجة الماجستير  –درجة الدبلوم 

سنويًا إلى سوق العمل وهذا رقم كبير جدًا إذا ما قارناه مع معدل الخريجين من كلياتنا 
 ية، طبعًا نحن نقدر الفرق في الكثافة السكانية، ولكن الفجوة تظل كبيرة رغم ذلك.المعلومات

 الجدول رقم بحسب وحول استطالع الرأي حول تعليم المعلوماتية ترى الجهات المستخدمة
و صناعة محول تأثير إنشاء كليات المعلوماتية في سورية على نالذي تضمن السؤال  (ط40)
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% من هذه الشركات ليس لديها معلومات حول 28ر جانب الطلب, أن البرمجيات ومن وجهة نظ
% منها رأت بأن إنشاء هذه الكليات ربما سيكون مفيدًا في المستقبل وهو ما 21هذا التأثير وأن 

% 17. وقد كانت الكلياتوجود هذه حتى اآلن من  يعني أنها مقتنعة بعدم تحقق فوائد ملموسة
% من الشركات 38عدم وجود مثل هذه الفوائد. بمعنى أن من الشركات أكثر تصريحًا عن 

% من الشركات السورية الحظت بأن هناك تأثير 13السورية ترى بأن تأثيرها غير واضح. فقط 
 على صناعة البرمجيات. 2007إيجابي وإلى حد بعيد إلنشاء كليات المعلوماتية في سورية عام 

بحسب  يقعفهو يرقى إلى مستوى تعليم المعلوماتية  فيما إذا كان تعليم المعلوماتية في سوريةو 
(. %30( ومتوسط وبالعكس يكفي لبرمجيات بسيطة )%35ما بين متواضع ) جهات الطلب

% من الشركات السورية أن مستوى برامج تدريب معاهد التدريب على المعاهد 38وتالحظ 
ة وال تقدم فائدة كبيرة % منها اعتبروها متواضع22وبالكاد يكفي لبرمجيات بسيطة و متوسط

 (.41)الجدول رقم
 

 
 

% من الشركات ترى بأن إنشاء 40ع( أن 46أما شركات البرمجيات فبحسب الجدول رقم )
% من الشركات بأن إنشاء 23كليات المعلوماتية في سورية كان مفيدًا إلى حد كبير فيما أشارت 
ية. وبشكل عام فإن الشركات هذه الكليات لم تنعكس بقوة على صناعة البرمجيات في سور 

السورية المنتجة للبرمجيات ترى أن هناك تأثير قوي على صناعة البرمجيات في سورية. وبشكل 
عام فإن الشركات السورية المنتجة للبرمجيات ترى أن هناك تأثير إيجابي إلى حد ما إلنشاء 

% من 47ع( أن 47رقم )كليات المعلوماتية على نمو وتطور صناعة البرمجيات. ويبين الجدول 
الشركات ترى مناهج كليات المعلوماتية السورية عصرية ومناسبة إلى حد ما. وهذه النتيجة تشكل 
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% من 51ع( أن 48اتجاهًا عامًا لدى قطاع منتجي البرمجيات في سورية. ويبين الجدول رقم )
وى احتياجات صناعة الشركات تعتقد بأن تعليم المعلوماتية في سورية يرقى إلى حد ما إلى مست

ترَق إلى مستوى احتياجات قطاع  البرمجيات. إال أن االتجاه العام هو بأن هذه المناهج ال
 صناعة البرمجيات في سورية. 

 
 

 تقويم مستوى برامج تعليم وتدريب المعلوماتية ومستوى الخريجين في الواقع الراهن:ـ 2ـ1ـ7
مقارنة دقيقة بين المعطيات الواقعية عن الموضوع  عند إجراء أية عملية تقويمية البد من إجراء

قيد التقويم مع مرجعية معتمدة عالميًا )في الدول المتقدمة( التي تشمل أهدافًا محددة ومعايير 
 تقييسية وقابلة للتطبيق.

وباعتبار أن المؤسسات التعليمية والتدريبية في سورية شملت أهدافها مرجعيات يمكن تلخيصها 
المجتمع  تلبية حاجة واختصاصيين معلوماتيين من أجلبإعداد وتخريج مهندسين ال في هذا المج
 :محترفين قادرين علىمهندسين و  المتزايدة إلى
العمل على تطوير العلوم والتقانات المعلوماتية كاختصاص رائد بحد ذاته )مجاالت  •

 البحث العلمي األساسي(
اعة البرمجيات، بناء العمل على التطوير حسب االختصاص والتطبيق )صن •

الشبكات الحاسوبية، بناء أنظمة قواعد البيانات، أتمتة األنظمة، بناء األنظمة 
 الذكية...(
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بمتطلبات  العمل على السيطرة على التطبيقات التي تحقق ترابط المعلوماتية  •
لمعظم الشركات والمعامل التي  إنتاج يوفر كوادر عمل، مما والخدمات األعمال

 متة بأنواعها المختلفةاألت تعتمد
 مجتمعالعمل على توسيع تطبيقات المعلوماتية في خدمة ال •

 
 

 التقويم العام:
يمكن تلخيص مقارنة الواقع مع متطلبات المرجعيات أن الجامعات السورية قامت وتقوم فعاًل 

في بتصميم البرامج التعليمية وتجهيز المخابر بتقنيات حديثة من أجل تخريج محترفين مؤهلين 
مجاالت المعلوماتية وتقاناتها معتمدة في ذلك على كوادر كبيرة االختصاصيين ذوي الخبرة. 

 :إلىباستمرار  السعيويجب 
 على تحقيق دراسة عالية المستوى  توفير بيئة تساعد •
 متنوعة وحديثة وعالية الجودة تقديم برامج دراسية •
 للطالب اإلبداعيتنمية الفكر  •
 الذاتي والتدريبتمكين الطالب من التعلم  •

 
 التحديات ونقاط الضعف التي تواجه تعليم المعلوماتية:ـ 3ـ1ـ7

من جهة أخرى ونتيجة للتطور الكبير في مجال المعلوماتية وللمنافسة الحادة الجارية على 
مستوى العالم في نظم االبتكار والتجديد نجد أن تعليم المعلوماتية في سورية يواجه عددًا من 

 دية والخطيرة أهمها:التحديات الج
المخطط البياني األساسي لتسارع تطور العلوم المعلوماتية وتطبيقاتها، ولزوم تطوير  .1

 المناهج التدريسية بالتالي بوتيرة مناسبة.
التربوية المستندة إلى تطبيقات المعلوماتية واالتصاالت ونشوء أنماط  اتتقنيتطور ال .2

 جديدة من طرائق التعليم والتعلم.

 إعادة التأهيل ولزوم تدريب المدربين.أهمية  .3

 لقد أدت هذه التحديات إلى ظهور نقاط ضعف نلخص فيما يلي أهمها:
 في المناهج والتقنيات: .أ

 عدم قدرة المناهج المحلية مواكبة تطور المعلومات الهائل في عالم المعلوماتية: .1
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 لذلك ال بد من:
بمعرفة لجان علمية   داتتحديث المنهج على فترات زمنية معينة ليواكب المستج •

 .حيث يحصل الطالب على معلومات متجددة ومتغيره متخصصة
 إدماج معلومات محدثة تواكب النهضة العلمية داخل المناهج. •
المنهج ال يمكنه تغطية كمية المعلومات ، فاعتماد البحث كجزء أساسي في كل مادة •

 المتزايدة وال الوقت يسمح بذلك
لتقانات والتقنيات المعلوماتية واالتصاالتية وتطبيقاتها في عدم االستفادة من تطور ا .2

 الطرائق التربوية:

 ويمكن تالفي ذلك باتخاذ الخطوات التالية:

بخدمات تقنيات االتصال والمعلومات  مخابر الجامعات والمراكز التعليميةتجهيز  •
 تخدم عملية تطور المعلومات في المناهج. لتصبح قواعد معلومات شاملة

 .المناهج االلكترونية متعددة الوسائط في التخصصات المختلفة  اداعتم •

 :على البحث واالبتكار الذاتي الطالب على تنمية قدراتهمناهج المقررات و ال تساعد ال .3

غنية للبحث والتحري عن  يتيح النظام التعليمي الجديد للطالب فرصاً  يجب أن
المحلية والعالمية، حيث يقوم  المعلومات المستهدفة عن طريق التواصل مع الشبكات

 وتحليلها ومن ثم التدرب على عملية التركيب وتوليد الحلول.الطالب بجمع المعلومات 
 في مجال الكادر التدريسي والتدريبي: .ب
فيما يتعلق بتقنيه الحاسب والبرمجيات التربوية وجود ضعف لدى نسبة كبيرة  .1

ها في المنهج الذي يتم تدريسه، ودمج علوماتوكيفية إدخال المالتقنيات الحديثة و 
ويعيقها عن مواكبة المتغيرات  العملية التعليمية يؤخرمن شأنه أن  األمر الذي
 المعلوماتية.

 على نتائج البحوث الجديدة.دائم األساتذة بشكل إطالع  عدم .2
بين كافة أدوات التدريس وإمكانات التكامل الالزم  عدم اهتمام األساتذة بإجراء .3

يلزم من  ما للمتعلم وفربحيث يوتطبيقات المعلوماتية نترنت الحاسوب واال
 المعلومات المتجددة وبحيث يدربه على عملية التعلم الذاتي والمستمر.

 في مجال الطلبة: .ج
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 تقييد الطالب أنفسهم بإطار المنهاج فقط دون االهتمام بتنمية روح البحث والتقصي. .1
 ورة االستفادة من األجهزة والتقنيات الجديدة.عدم اهتمام الطالب بتنمية روح االبتكار وضر  .2
 عدم وعي الطالب ألهمية العمل الجماعي. .3

 االكتفاء باالعتماد على الذاكرة والحفظ والتعود على االستماع واالستسالم للتلقين. .4

  التدريب على المعلوماتية:ـ 2ـ 7
 معاهد ومراكز التدريب والتأهيل في مجال  تقانة المعلومات: ـ1ـ2ـ7
مرت سورية كغيرها من الدول النامية والعربية، بمراحل مختلفة من التدريب على البرمجيات في  

البداية كان منصبا على البرمجة ولغاتها وأنظمة التشغيل، ومنذ نهاية الثمانينات وبداية 
منصبا على تطبيقات  االهتمامبالمعلومات وأصبح  باالهتمامالتسعينات حدثت نقلة نوعية 

ات واتخذ التدريب طابع المدربين غير المحترفين وأحيانا غير المختصين، أي أن يكون المعلوم
هناك مهندس مدني أو خريج تجارة أو غيرها يهتم ببرمجيات التصميم واإلعالني أو المحاسبة أو 

 الرسم الهندسي أو المونتاج أو الشبكات. 
اقي دول العالم بثورة كبيرة من وخالل فترة التسعينات اتسمت المعلوماتية في سورية مثل ب

الشعبي، جعل المدربين يهتمون بالتدرب على الحاسوب أيا كان اختصاصهم وينوعون  االهتمام
والتطبيقات علها تفيدهم في الحصول على وظائف. وكثيرا ما كان هذا  االختصاصاتفي 

جال عمله التدريب محوال لمجال اختصاص الشخص، بحيث تكون التطبيقات المعلومات هي م
 2000 -1999الرئيسي بعد التدريب. ولكن السقوط المالي لشركات المعلوماتية في أمريكا 

وتعقد المناهج في مجاالت التدريب، تطور مجال التدريب في سورية باتجاه التخصص، وخاصة 
بعد أن أصبحت الحواسب الشخصية بمتناول األسرة السورية، وأصبح المتدربون يهتمون بشكل 

ز ونوعية التجهيزات وبالشهادات الدولية المعتمدة التي تؤهلهم للعمل في الخليج حسب المرك
تخصصات المعلوماتية. وهنا أصبح المتدرب متخصصا أكثر بمعنى أن المهتم بشهادة مهندس 
شبكات هو شخص معلوماتي أكاديمي والمهتم بالشهادات المعتمدة للتصميم اإلعالني هو 

ميلة، والمهتم بالبرمجة والشهادات الدولية، هو معلوماتي أيضا شخص فنان وخريج فنون ج
 والمهتم بالتطبيقات الهندسية هو مهندس بالضرورة. 

 
  من حيث نوعية التدريب:ـ 2ـ2ـ7

من حيث منهجية التدريب فقد كان المدرب يعتمد على خبرته الخاصة ومنهجيته الخاصة، فكثيرا 
طى فقط بعضا مما عنده، وكثيرا ما تحولت الدورات ما يختصر عدد الساعات والتفاصيل ويع

إلى دورات سطحية جدا متنافسة عبر المراكز بتخفيض الكلفة إلى الخمس أو العشر أحيانا 
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وكثيرا ما تحول المتدربون أنفسهم  حجة التنافس في نشر المعلوماتية.بأجهزة قديمة أو مستهلكة ب
 قيهم الدورات التي يقومون بها.إلى مدربين خالل أشهر معدودة أو أيام من تل

أما من حيث الجهات الوصائية والمشرفة فقد كان دور جمعية مراكز تدريب المهن والحرف في 
سورية، دورا تنظيميا عاما وكثيرا ما تنازعت وزارة التربية هذا الدور، في محاولة اإلشراف على 

قد اشتركت في العملية التدريبية من للمعلوماتية، ف السورية هذه المعاهد، أما الجمعية العلمية
خالل برنامجها في نشر المعلوماتية وبعض الدورات التخصصية التي تقدمها الجهات العامة 

 وبنفس المنهجية السائدة. 
وعند دخول مفهوم الشهادات المعتمدة والشهادات التدريبية الدولية وقفت جمعية مراكز تدريب 

لى أساس أن الشهادة الوطنية تغني، ومع التطور وثبوت أن المهن والحرف موقفا سلبيا منها ع
الشهادات الدولية أهم وأكثر مصداقية، وأفضل منهجيا، حاولت الكثير من المراكز الحصول على 
تراخيص أو وسائل لتقديم هذه الشهادات، ولكن توقف جزء هام من هذه الجهود نتيجة الحظر 

 . 2004ية على سورية خصوصا بعد عام الذي تقوم به الواليات المتحدة األمريك
وعلى العموم يؤخذ على سورية أنها ال تدرب في الخارج وهذه نقطة ضعف. فأهمية التدريب في 
الخارج في مراكز ذات معايير عالمية أو التدريب االفتراضي عبر أحد برامج التدريب االفتراضية 

ل القريبة والحصول على شهادة يمنح ثقة وتقديم االمتحان افتراضيًا أو فيزيائيًا في إحدى الدو 
ة تساعد في توسيع الطلب على البرمجيات السورية. ومن المفيد أن تبادر الحكومة لفتح يومصداق

فروع لبعض هذه المعاهد في سورية التي تعتمد معايير عالمية وتمنح شهادات ذات اعتراف 
وإحدى هذه الشهادات في أوروبا  عالمي. مثل هذه الشهادات تخلق ثقة أكبر من قبل الزبائن.

 ”ITIL “Information Technology Infrastructure Libraryالتي تنتشر اليوم مثل 
ومقرها بريطانيا. ويمكن لسورية أن تسعى  )http://www.itil.co.uk (وموقعها على اإلنترنت 

والجايكا  EU-AIDمن جهات مانحة مثل االتحاد األوروبي  لالستفادة من برامج الدعم الفني
 . UNDPوبرنامج األمم المتحدة للتنمية  JICAاليابانية 

 
  من حيث أخالقيات المدربين: ـ3ـ2ـ7

المدرب المعلوماتي هو شخص غير متفرغ حصل على عائد كبير من خالل التدريب، كان يفوق 
م بالتعاون مع المراكز في الترويج للتدريب المعلوماتي أحيانا عائده الوظيفي، وهذا ما جعله يهت

وتطور البرمجيات، ولكن مدرب المعلوماتية في سورية غير محدد الخبرة، وتتعلق بقناعة مدراء 
المراكز بقدرته على اإلعطاء أو خبرته في المجال الذي يقدمه، ومع التوسع الكبير في المجال 

بحيث أصبح المدرب غالبا شخص غير مختص، خاصة  المعلوماتي اختلطت المقاييس وتميعت
بعد التوجه الشعبي للمعلوماتية لتخفيض تكاليف التدريب، وبدأ يعاد تشكيل سوق التدريب حسب 

http://www.itil.co.uk/
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ل.س ودورات تخصصية تصل قيمتها  2000وحتى   500التخصص بدورات رخيصة تبدأ من 
شخص ضعيف المنهجية  دوالر، في هذه البيئة يكون المدرب المعلوماتي 1000أكثر من 

والمقاييس المعرفية للتدريب واكتساب المهارات، وكثيرا ما تحول المدرب إلى مستعرض لواجهات 
البرامج ومعرفا بآلية عمل بعض األزرار، دون أن يعطي جوهرا معرفيا واستراتيجيا عن أهمية هذا 

 باالمتحاناتدة دون اهتمام التطبيق وتطوره، وهذا ما جعل الكثير من المدربين يلهثون وراء الما
وطرق التقييم والفترة المناسبة للتدريب ومنهجية التدريب القائمة على الحاجة التدريبية والتخصص 

 وقياس العائد التدريبي.
وتبعا لعشوائية الداخلين في مجال التدريب كمدربين والتنافس السلبي على التدريب، تدهورت 

بالنوعية والتركيز وتحديث المعلومات والتأكد من استفادة  االهتمامأخالقيات التدريب من حيث 
 المتدرب وغيرها من األمور، وقد ارتبط ذلك بانخفاض تكاليف الدورات من أجل المنافسة. 

 
 التدريب:  مراكز ـ4ـ2ـ7

، أو را عشوائيا، تعلق أحيانا بالصدفةلقد كان تطور المراكز التدريبية في المعلوماتية تطو 
الشعبي بالمعلوماتية، وفرصة وجود بعض  وباالهتمامعة من الناس بالتطور بإحساس مجمو 

العقارات غير المستثمرة، وفرصة تحويلها إلى مراكز تدريبية خاصة، مرخصة أو غير مرخصة 
الشعبي بالمعلوماتية، وقد كان التأثير مركزيا بحيث كان السوق  االهتماممن فورة  واالستفادة

كبيرا وتنافسيا ومتنوعا إلى درجة كبيرة في هاتين المدينتين الكبيرتين،  التدريبي في دمشق وحلب
وكثيرا ما تحولت مراكز تدريب الحالقة وتصليح التلفزيونات والبرادات، وشؤون مهنية أخرى إلى 
التدريب المعلوماتي بفعل التطور السريع للمعلوماتية. هذا ما جعل نسبة كبيرة من أصحاب 

األبناء( لتطوير المركز باتجاه ) (أو يعتمدون على الجيل الصاعد )الثاني نالمراكز غير مختصي
المعلوماتية، في نفس الوقت الذي حدثت فيه طفرة رجوع أموال عربية من الخارج، وعمليات 
تبييض أموال بدأت المنافسة تشتد وتحدث مراكز كبيرة مكلفة وبالتالي أحدث ذلك فارقا في 

المعقد  ع ارتفاع أسعار العقارات لم يعد العمل التدريبيمرستيج والتكلفة و اإلمكانيات والدعاية والب
، وهذا ما أدى إلى إعادة فرز ضمن مهنة التدريب باتجاه التخصص والمكلف والمتنافس مغريا

والفاعلية والنجاح، أما بالنسبة ألخالقيات فقد كانت شخصية مدراء المراكز تعمل على الجذب 
ن التركيز على الفائدة الحقيقية للمتدرب، وكثيرا ما سمحت بتقديم شهادات والترويج التجاري دو 

تدريبية مجانية مزورة، خصوصا لمن عمل في التدريب لصالح دول مثل اليمن والسودان، أو 
كان باستطاعته تقديم شهادات تدريبية للذاهبين للعمل في الخليج وكثيرا ما دفع أصحاب المراكز 

لى متدربين غير مختصين ومن الصعب نجاحهم وتخصصهم في هذه إلى دورات تدريبية إ
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الدورات، باإلضافة إلى مراكمة العدد في القاعات أو غض النظر عن نوعية المدربين السيئين أو 
 تحويل متدربين إلى مدربين لتخفيض التكلفة والمنافسة. 

 
 التدريب على المعلوماتية: ـ5ـ2ـ7

من األمور الهامة التي إن تمت بشكل جيد فسيضمن ذلك إن تدريب المستخدمين للبرمجيات 
عدم استخدام البرامج بطريقة خاطئة تؤدي إلى إدخال بيانات غير صحيحة أو متعارضة وبالتالي 
إفشال البرنامج، كما تؤدي إلى إحاطة المستخدمين لكل ميزات البرنامج وبالتالي تحسين مدى 

لى تسهيل استخدام البرنامج مما يرفع مستوى رضا رضاهم عن تلبيته لمتطلباتهم، كما تؤدي إ
المستخدمين عن سهولة االستخدام، وبهذا نجد أن إغفال جانب التدريب والتأهيل قد يؤدي إلى 
نتائج سيئة قد يكون من اليسير جدًا تالفيها، واستبدال اآلراء السلبية لدى المستخدمين بآراء 

اء فترة التدريب التعرف على األخطاء الموجودة في إيجابية. أيضًا يمكن للشركات المنتجة أثن
البرنامج بشكل مبكر فكلما اكتشف الخطأ بشكل أسرع كلما أمكن تصحيحه بسرعة، وأدى إلى 
تالفي النتائج السلبية لذلك الخطأ من إدخال بيانات خاطئة في البرنامج، وانخفاض رضا الزبون 

التعرف على الصعوبات التي قد يعاني منها عن البرنامج، وأحيانًا يمكن للشركة المنتجة 
المستخدمون لبرمجياتهم أثناء فترة التدريب وتالفيها، فكثيرًا ما تسبب كلمة غير واضحة المعنى 
في إحدى واجهات البرنامج صعوبة فهم البيانات ويكون استبدالها في البرنامج أمرًا يسيرًا جدًا 

 بالنسبة للشركة المنتجة.
 الجدول رقم رأي حول التدريب على البرمجة ترى شركات الطلب  بحسبوحول استطالع ال

% 37% من المؤسسات تقوم بتدريب العاملين لديها داخل وخارج المنشأة مقابل 28أن  (ط17)
% من المؤسسات التي لديها برامج تدريبية 21ال تقدم أي تدريب لعامليها في هذا الشأن كما أن 

م مستوى برامج تدريب يكيف تقيعلى سؤال " ركزت اإلجاباتت ط(42فالجدول ). داخلية فقط
في مختلف فقرات هذا السؤال وبنسب مرتفعة على و  "معاهد التدريب على المعلوماتية في سورية

% من 71سواء لجهة اإلمكانيات البشرية ) ،ذه اإلمكانيات مناسبة إلى متوسطةاعتبار ه
( يظهر لدينا من تحليل 25وال جدول ) ط (.%63الشركات( وأخيرًا بالنسبة لمناهج التدريب )

% بتدريب وتأهيل شركات 17استبيان الطلب المحلي أن شركات البرمجة السورية ال تلتزم بنسبة 
% من شركات العرض تلتزم بدرجة متوسطة 44الطلب التي تطبق برمجيات سورية وأن 

الشركات السورية عن شراء بالتدريب والتأهيل. وأنه من العوامل الرئيسية التي دفعت بعض 
البرمجيات السورية هو ضعف الخدمات التدريبية المقدمة من منتجي البرمجيات السورية حيث 

% من تلك الشركات أن هذا السبب هو من أهم األسباب وراء إحجامهم عن شراء 50صرح 
أن تقديم  % من الشركات المحلية المستخدمة للبرمجيات تؤكد79إن  (.27ات السورية )طالبرمجي
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جدول خدمات تدريبية مجانية على البرامج السورية سيؤدي إلى تحسين انتشار تلك البرمجيات 
 (. وهذا ما يؤكد استنتاجاتنا السابقة حول أهمية التدريب والتأهيل على البرمجيات.29)ط
 

 

 
 % من الشركات لديها برامج للتدريب67ع( أن 9الجدول رقم ) وبحسبأما شركات البرمجة 

% من الشركات لم يتبع المبرمجون فيها 34ع( أن 10وإعادة التأهيل. كما يبين الجدول رقم  )
% من الشركات أن المبرمجين يتبعون دورات تدريبية ولكن كل 26دورات تدريبية  فيما أشارت 

ن لديها يخضعون لدورات تدريبية ي% من الشركات فقد أفادت بأن المبرمج40عدة سنوات. أما 
ع 11(. مثاًل يبين الجدول رقم %19منها( ربما أكثر من مرة في السنة الواحدة ) %21) كل سنة

مقابل  1009% من الشركات خضع مبرمجوها إلى دورات تدريبية داخل الشركة في عام 45أن 
% منها خضع مبرمجوها إلى دورات 2% منها خضع مبرمجوها إلى دورات داخل القطر و15

 ئدة الدورات التي اتبعها المبرمجون, فقد بنيت النتائج المعروضة في خارج القطر. وحول مدى فا
% لم تعتبرها مفيدة بدرجة 2% من الشركات اعتبرتها مفيدة جدًا مقابل 52ع أن 12الجدول رقم 

 كافية.
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كما  أما الشركات الخارجية المستخدمة للبرمجيات السورية فترى أن خدمات التدريب والتأهيل
% فقط 13تساعد على نشر البرمجيات السورية في األسواق الخارجية حيث أشارت  هي حاليًا لن

من الشركات المستخدمة للبرمجيات السورية في األسواق الخارجية أن تحسين خدمات التدريب 
% من تلك 6سيساعد بشكل كبير على انتشار البرمجيات السورية في أسواقهم، وأشارت 

يب سيساعد بتأثير متوسط، يمكن القول بأنه من الصعب تقديم الشركات أن تحسين خدمات التدر 
خدمات التدريب والتأهيل للشركات خارج القطر لذلك فإن هذا العامل لن يساعد كثيرًا على 

 االنتشار في الخارج.
% من 62ع( أن 49الجدول رقم ) ترى وبحسبوحول معاهد التدريب فإن شركات البرمجيات: 

ن مستوى برامج التدريب في المعاهد متوسطًا ويكفي لتطوير برامج الشركات السورية ترى بأ
ع( أن التقييم العام لمعاهد التدريب يتراوح مابين كونها 50بسيطة فقط. ويبين الجدول رقم )

مناسبة وجيدة إلى حد ما. وبالتفصيل فإن اإلمكانيات البشرية جيد إلى حد ما, بينما التجهيزات 
 ومناهج التدريب مناسبة.
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 الفصل الثامنـ 8

 تحليل الطلب والعرض –سوق البرمجيات السورية 

 وتحريض الطلب الكامن

أيهما األسبق العرض أم الطلب؟ وهل يخلق الطلب العرض أم أن العرض يخلق الطلب. في 
الواقع يبدو للوهلة األولى أن الطلب أساس العرض، فحين ينمو الطلب ينمو العرض ألن 

اإلنفاق على المبرمجين وعلى  ن علىن لتوسيع استثماراتهم وسيتشجعو المستثمرين سيتقدمو 
سويقه وأن ما ينفقونه سيتم أن إنتاجهم سيتم ت ن االستثمار في البرمجيات طالما أنهم يعلمو 

ه مع األرباح. غير أن نظريات وتجارب أخرى تظهر أن العرض أساس الطلب، فعرض استرداد
المستخدمين لها سيحرض  ورها وبمدى احتياج المستهلكين/السلعة وتعريف المستهلكين بها وبد

الطلب على السلعة ونحن نعلم مدى اهتمام الشركات كافة بالترويج والدعاية واإلعالن. ولدينا من 
التاريخ القديم والحديث آالف األمثلة بل يمكن تقديم أمثلة كثيرة من واقع صناعة المعلوماتية 

اليوم بدون كومبيوتر وإنترنت وموبايل وغيرها وقد كانت جميعها واالتصاالت فمن يستطيع العمل 
 غير معروفة إطالقًا قبل ربع قرن من الزمن.

إن التجربة تبين أن ثمة عالقة تشابك وتأثير ديناميكي بين العرض والطلب والطلب والعرض وأن 
البرمجيات  السورية فإن سوق  تاالبرمجيثمة تصاعد لولبي بينهما. ولكن وبالنسبة لصناعة 

موجود في العالم والطلب على البرمجيات موجود وينمو مثلما هو موجود إنتاج البرمجيات 
حصة أكبر من السوق ؟ بلظفر لوعرضها ولكن السؤال من يظفر في السوق؟ وما هو السبيل 

 حدي.!تهذا هو ال
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 الطلب على البرمجيات السورية: ـ1ـ8

 حجم سوق البرمجيات السورية: ـ1ـ1ـ8
" يعاني التمويل  4.2.3من استراتيجية الحكومة االلكترونية الفقرة  3اء في الوثيقة رقم ج

المخصص لتوريد أنظمة تقانات المعلومات واالتصاالت من المحدودية بحيث لم يتجاوز 
مليون $ . وقد تم تخصيص الجزء األكبر من  100-80االستثمار العام والخاص سنويًا مبلغ 

زات االتصاالت , كما أنه ال يوجد سياسة موحدة لإلنفاق الحكومي في مجال هذا المبلغ لتجهي
( الحكومي بدقة )المخطط والفعلي اإلنفاقأنظمة تقانات المعلومات, وبالتالي من الصعب متابعة 

بسبب عدم وجود بند مستقل لهذا النوع من المشاريع . و بالرغم من اعتماد سورية الستراتيجية 
على  اإلنفاقإال أن ذلك لم يؤد إلى نمو  2004واالتصاالت في العام  معلوماتالخاصة بتقانات 

 هذا القطاع.

السورية: وهذا يجيب  برمجياتالطبيعة نشاط المنشآت التي تستخدم  (ع28الجدول رقم ) يبين
% من الشركات 37بالنسبة لقطاع الصناعة فإن من هم زبائن شركات البرمجيات السورية. ف

% منها تخصص ما نسبته 20% من برمجياتها لقطاع الصناعة، في حين أن 25تسوق أقل من 
% من الشركات 17% من إنتاجها لهذا القطاع. أما بالنسبة لقطاع الزراعة فإن 50 – 26بين 

% منها ال تنتج أي برمجيات 80% من برمجياتها لهذا القطاع في حين أن 25تسوق أقل من 
% 25% من الشركات تسوق أقل من 39لقطاع السياحة فإن تخص قطاع الزراعة. أما بالنسبة 

 % منها ال تنتج أية برمجيات تستهدف هذا القطاع.45ة مقابل حمن برمجياتها للسيا
% 25% من الشركات المنتجة للبرمجيات تسوق أقل من 34وبالنسبة لقطاع البناء والتشييد فإن 

نتج أية برمجيات تستهدف هذا القطاع. ت % منها ال53من برمجياتها لهذا القطاع في حين أن 
% من إنتاجها لهذا القطاع، 25% من الشركات تسوق أقل من 28أما بالنسبة لقطاع التجارة فإن 

% من البرمجيات لقطاع التجارة كما أن 50 – 26% من الشركات تسوق ما نسبته م 21بينما 
 لتجارة.% من إنتاجها في ا75 – 51% من الشركات تسوق من 21

بشكل إجمالي فإن معظم إنتاج شركات البرمجيات السورية يستخدم بالدرجة األولى من قبل و 
القطاع التجاري، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع السياحة. 

 وأقل القطاعات استخدامًا للبرمجيات السورية هو قطاع الزراعة.
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أو المتوسط للشركات المستخدمة للبرمجيات في السوق السورية وعدم غير أن الحجم الصغير 
يوضح بيقات البرمجيات أقل. و طانتشارها في أكثر من مدينة أو موقع يجعل شعورها بالحاجة لت

أنها ال تدير أكثر من فرع  الجهات التي أجابت على السؤال % من33أن  (ط3)الجدول رقم 
ومن  .% صرحوا بأنهم يديرون فرعين في المدينة األم2ابل واحد في المدينة )داخل سورية( مق

ها فرعين خارج المدينة يلدأن % من المؤسسات السورية المعنية باالستبيان 7أجاب ناحية ثانية 
داخل سوريا. إن عدم االنتشار وخاصة خارج  فرعا 13% منها لديها أكثر من 9كما أن  م.األ

من ناحية ثانية إن عدم يات ونظام المعلوماتية أقل. و سورية يجعل حاجة هذه الشركات للبرمج
اإلجابة على هذا السؤال يفسر بأن الشركة أو المؤسسة المعنية ليس لديها فروع أخرى داخل 

% من عينة الدراسة يمكن أن ال يكون لديها فروع داخل المدينة ولو كان 65المدينة. وهكذا، إن 
عنها رغم أن البعض قد يرى األمر من زاوية  اً إيجابي اً علديها ألجابت بذلك كون هذا يعكس انطبا

 التخفي التي تميز سلوك قطاع األعمال الخاص في سورية.
 

 – 10ط( فمعظم شركات القطاع الخاص صغيرة الحجم وعدد عمالتها بين 7بحسب الجدول )
ات الدولة مشتغل. وهذه الشركات تشعر أن حاجتها أقل ألنظمة المعلوماتية. بينما حجم شرك 50

ومؤسساتها هي من الحجم المتوسط والكبير ولها انتشار وهي أكثر حاجة ألنظمة المعلوماتية 
 وتطبيقاتها ولكن ثمة عوائق ال تشجعها على تطبيقها سنأتي عليها الحقًا.

 

يظهر و. 2010و  2005وما ذكرناه أعاله ينعكس في إنفاقها المتواضع على البرمجيات بين 
% للبيانات 49مقابل  2005عام عن % 57بلغت نسبة عدم اإلجابة ط( أنه 10الجدول رقم )

عدم إجابة المؤسسات على هذا السؤال، إضافة لعدم االهتمام، يرجح . و 2008عام بالخاصة 



145 
 

% من المؤسسات والشركات 48)كمثال( قالت احتمال أن اإلنفاق متواضع أو يكاد ال يذكر. و
 ألف ليرة سورية 100أنها تنفق أقل من  اقها على البرمجيات،التي أجابت على سؤال إنف السورية
% من المؤسسات 16, فإن 2008بيانات وبحسب من أجل شراء برمجيات حاسوبية.  سنوياً 

%  فقط منها قد 2مليون ليرة لشراء البرمجيات ويبقى  5إلى  1والشركات السورية تنفق ما بين 
 سورية لشراء برمجيات حاسوبية. % مليون ليرة50أبرمت عقودا بقيمة تتجاوز 

 
مليون ل.س. يقتصر  50بأن اإلنفاق على البرمجيات بأكثر من  (أ.ط10يبين الجدول رقم )

عامل. كما أن الشركات التي تنفق على البرمجيات  500على الشركات التي تشغل أكثر من 
% 50تمثل عامل و  500-200مليون هي الشركات التي يتراوح عدد عمالها بين  25-5بين 

من مجمل الشركات التي تنفق هذا المبلغ، في حين أن بقية الشركات التي تنفق هذا المبلغ هي 
ألف  100تنفق أقل من عامل. أما بالنسبة للشركات التي  500شركات يزيد عدد عمالها عن 

%، ويليها 29عامل بنسبة  50-10فهي تتكون بالدرجة األولى من الشركات التي عدد عمالها 
% من 17%، ونالحظ بأن 24عمال بنسبة  10األهمية الشركات التي عدد عمالها أقل من ب

عامل. كما  500ألف هي شركات عدد عمالها أكثر من  100هذه الشركات التي تنفق أقل من 
 يبين الجدول توزع باقي فئات اإلنفاق على البرمجيات بالنسبة لعدد عمال الشركات.
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 مليون ليرة سورية 25أنفقت أكثر من  التي جهات(، فإن الطب.10الجدول رقم ) وبحسب
في عام  على شراء البرمجيات مليون ل.س 50باإلضافة إلى الجهات التي أنفقت أكثر من 

 25إلى  5بينما الشركات التي أنفقت ما بين  .إلى القطاع العام اإلداري  جميعها تنتمي 2008
ع العام اإلداري والمؤسسات غير الحكومية والقطاع مليون ليرة فقد توزعت بالتساوي على القطا

ألف ل.س هي بالدرجة  100أقل من  2008في حين أن الجهات التي أنفقت عام  الخاص.
% من مجمل الجهات 20%، والقطاع اإلداري الحكومي 73األولى من القطاع الخاص بنسبة 

 ألف ل.س. 100التي أنفقت أقل من 

 

هي  بأن الشركات الحكومية وال سيما في القطاع اإلداري كن االستنتاج وبالتقاطع بين الجدولين يم
عدد العمال األكبر( ولجهة اإلنفاق على تملك البرمجيات. وهو ما يعني أن األكبر لجهة الحجم )

وبين حجم إنفاقها على شراء هناك عالقة قوية بين حجم الشركة وطبيعة ملكيتها من جهة 
فيد هذه النتائج أن التركيز المستقبلي يجب أن يتجه نحو الشركات البرمجيات من جهة ثانية. وت

األكبر حجمًا والقطاع العام، وأن هناك طلبًا كامنًا يتركز في هذا التقاطع )ثنائية القطاع العام 
 وحجم الشركة(.
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ح يوض (ط10)الجدول رقم نرى أن لشراء البرمجيات وإذ أخذنا قيمة العقود التي أبرمتها الشركات 
بلغت نسبة عدم  2005أن معظم المؤسسات والشركات لم تجب على هذا السؤال وفي عام 

. ويعود السبب برأينا إلى حداثة 2008% للبيانات الخاصة في عام 49% مقابل 57اإلجابة 
 الو  .أو لعدم توفر هذه البيانات في متناول اليد بالنسبة للشخص المكلف باإلجابة هاتأسيس بعض

  .2010 -2009ت متعلقة باإلنفاق الحالي تتوفر بيانا
 

أما بالنسبة للمؤسسات والشركات التي أجابت على هذا السؤال, فقد تركزت اإلجابات ضمن الفئة 
لعام  منها %59لكل السنوات المطلوب البيان بشأنها وبنسبة ألف ل.س(  100)أقل من األولى 
 . 2008% في عام 48و 2007% بالنسبة لعام 52المؤسسات و 2006% لعام 54و 2005

 
إلنفاق االستثماري على التجهيزات والبرمجيات من إجمالي اإلنفاق واالستثمار أما بالنسبة ل

 رح عن أجمالي خطتهاص% من عينة البحث لم ت88تبين النتائج أن  للمؤسسات السورية
فاق على . أما بالنسبة لما يتعلق باإلن2010أو في عام  2009االستثمارية سواء في عام 

اإلنفاق  % لنسبة90تصرح عن أية بيانات لم التي المكونات الصلبة فقد بلغت نسبة المؤسسات 
االستثماري على البرمجيات وعلى ذلك يمكن االستغناء عن البيانات المصرح عنها لضآلة 

  المؤسسات والشركات التي صرحت عنها.
 

ن البرمجيات السورية فاليمكن استنتاج أي بالنسبة لعدد النسخ المباعة خالل السنوات السابقة م
% منها كما 95معلومة ذات قيمة ألن نسبة الشركات التي لم تجب على هذا السؤال تجاوزت 

 ع(.30)يبين الجدول 
 

 ويمكن الخروج باستنتاج مناسب من خالل إجابات شركات الطلب إذ تستخدم برمجيات بسيطة.
يطبق برمجيات متوسطة  ركات المستخدمةمن الش% 35يوضح بأن  (ط21)فالجدول رقم 
% من 52% )النصف تقريبا( يطبق برمجيات بسيطة. ومن ناحية ثانية فإن 48التعقيد مقابل

% من مؤسسات القطاع 56شركات القطاع الخاص تعتمد على برمجيات بسيطة التعقيد وأن 
 العام االقتصادي تطبق برمجيات مركبة.
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ط أن 19يبين الجدول رقم  لمطلوبة في السوق السورية،أما من حيث نوعية البرمجيات ا

% من الشركات تعتمد 30تليها   Desktop% من المؤسسات السورية تعتمد على برمجيات 62
ويبين  . أي أن السوق الرئيسي مازال للبرمجيات البسيطة.client serverعلى برمجيات 

على برمجيات مطورة محليا, وال %. من المؤسسات السورية تعتمد 58 أن (ط22)الجدول رقم 
 %.95% والقطاع العام اإلداري بنسبة 81سيما مؤسسات وشركات القطاع الخاص وبنسبة 

 

 
 

% من 44أجابت ( ط38في الجدول رقم )بأهمية البرمجيات. ف اً محدود اً هذا الوضع يعكس وعي
السوري موجودة ولكنها  الشركات بأن هذه الثقافة والمعرفة بثقافة المعلومات في مجتمع األعمال

% منها إلى أنها موجودة إلى حد ما. وتوحي هذه اإلجابة إلى أن 27بدرجة ضعيفة فيما أشارت 
 هناك وعيًا متواضعًا بالثقافة والمعرفة المعلوماتية قد يشكل عائقًا أمام تطوير صناعة البرمجيات.
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قافة ومعرفة جيدة بتقانة إلى عدم وجود ث% من الشركات السورية 23ومن جهة ثانية أشارت 
% من المستطلعين إلى أنها موجودة ولكن بدرجة ضعيفة. هذا 34المعلومات بينما أشارت نسبة 
% من المستطلعين أجابوا أن تطبيق المعلوماتية أدى لتحسن 50على الرغم من أن أكثر من 

ماتية وتطبيقاتها إنما كبير في أداء مؤسساتهم. وهذا الوعي المتواضع للوعي بأهمية وفائدة المعلو 
يجعل السوق ضيقة ورفع الوعي يفترض به أن يوسع السوق. والترويج والتسويق هو األداة ولكن 

وقد أكدت الشركات التي أجريت معها مقابالت من قبل . عيف هو اآلخرضحتى هذا األخير 
ل أحدهم أنه فريق الدراسة بأن هناك ضعفًا في الطلب البرمجيات السورية وغير السورية، وقا

كثيرًا ما كان يفاجئ عند مقابلته لمديري الشركات الكبرى بعدم امتالكهم للحد األدنى من المعرفة 
 المعلوماتية، وهذا أمر غريب في عصر يدعى بالعصر الرقمي.

 

 
 

ومن مؤشرات نقص الوعي نقص في المتخصصين في شركات الطلب يضعف قدرتها على 
اع بما لديها من برمجيات. وجود مختصين بالمعلوماتية في شركات تحديد احتياجاتها أو االنتف

لديها قسم )الطلب( % المؤسسات والشركات السورية 52أن  ط(16)يبين الجدول رقم الطلب: 
% منها تشغل مختصين بالمعلوماتية قادرين على تحديد احتياجات الشركة 50للمعلومات وأن 

لشركات السورية لديها عمالة مدربة على البرمجيات % من المؤسسات وا46للبرمجيات, كما أن 
 للدعم الفني للبرمجيات. % منها متعاقدون مع فنيين أو شركات برمجيات 54بشكل جيد وأن 

  وهذه إجابة تبدو مؤملة ولكن اإلجابات على األسئلة األخرى تجعلنا نشكك في هذه اإلجابة.
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 الطلب الخارجي: ـ2ـ1ـ8

من السوق الخارجية للبرمجيات وخاصة السوق العربية. فقيمة صادرات  لم تأخذ سورية حصتها
 ألردن.واات السورية مازالت متواضعة وهي تقف خلف بلدان مثل مصر جيالبرم

وترى شركات البرمجة التي شاركت في االستبيان في عوائق تصدير البرمجيات السوري إلى 
السورية المنتجة للبرمجيات. ويأتي في  ع  يلخص تقييم الشركات61الخارج, فإن الجدول رقم 

مقدمة العوامل المعيقة إلمكانيات تصدير البرمجيات السورية إلى الخارج, ضعف البيئة التحتية 
الخاصة والمرتبطة بقطاع الصناعة البرمجية وخاصة االنخفاض الشديد في سرعة االنترنيت 

ترويج والتسويق للبرمجيات السورية وضعف شبكة االتصاالت. ويأتي في المرتبة الثانية ضعف ال
في الخارج. ويأتي في المرتبة الثالثة غياب برنامج حكومي سوري يهتم بالترويج الخارجي لهذه 
الصناعة. وقد حل صغر حجم الشركات السورية وضعف إمكاناتها في المرتبة الرابعة باعتباره 

ج. ويأتي في المرتبة الخامسة ضعف أحد العوامل المعيقة لتصدير البرمجيات السورية إلى الخار 
ثقة الزبائن الخارجيين بضمانات تنفيذ العقود مع شركات البرمجة السورية كعامل معيق للتصدير. 
وجاء في المرتبة السادسة ضعف قدرة شركات البرمجة السورية على تخديم الزبائن في األسواق 

التمويلية وضعف التمويل المحلي الخارجية. أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب المسألة 
وشروطه الصعبة كعامل مقيد لتصدير البرمجيات السورية إلى الخارج. على الرغم من أن 
الشركات السورية أشارت بأنها ال تلعب دورًا كبيرًا في تقييد الصادرات البرمجية. ويأتي في المرتبة 

األسواق الخارجية. ويأتي في  السابعة ضعف تعاون شركات البرمجة السورية مع نظيراتها في
المرتبة الثامنة ضعف قدرة البرمجيات السورية على تلبية متطلبات الخارج. وجاء في المرتبة 
التاسعة واألخيرة ضعف مقدرة البرمجيات السورية على منافسة البرمجيات المشابهة غير السورية 
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سبة لما تبقى من عوامل )أي: في النوعية كعامل معيق لتصدير البرمجيات السورية. أما بالن
ضعف مقدرة المنافسة السعرية والسياسة الضريبية في بلد المقصد( فإن الشركات السورية لم 

 تعتبر أي منها يلعب دورًا معيقًا للتصدير.
 

 
 

ورغم العوائق فإن البرمجيات السورية تمتلك نقاط قوة يمكن أن تساهم في توسيع سوقها. فحول 
الشركات غير السورية ( أن طخ30ات السورية يبين الجدول رقم )ى البرمجيالطلب الخارجي عل

التي أدت بها إلى استخدام البرمجيات السورية, يكمن في التزامها الجيد أن أهم األسباب اعتبرت 
من الشركات(  ثم  %83من الشركات( وفي سعرها المناسب ) %90بالشروط التعاقدية )

من الشركات( وتاليا كونها تلبي %77شركات البرمجة السورية )باستثمار العالقة الجيدة مع 
 من الشركات(.  %83احتياجاتها بشكل جيد )
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% من هذه الشركات لم تعتبر خدمات ما بعد البيع كأحد أسباب 65وعلى الرغم من ذلك فإن 
خفاض استخدامها للبرمجيات السورية, بما يعني أن الشركات غير السورية تعاني أيضا من ان

أن هناك مستوى مالئم جيد إلى حد  (خط31)يبين الجدول رقم و  نوعية خدمات ما بعد البيع.
من الشركات( أو مستوى كفاءة أداء البرمجيات السورية  %67كبير سواء بالنسبة لألسعار)

(. %60% من الشركات( أو مستوى تلبية البرمجيات السورية لمتطلبات الطلب الخارجي )70)
متها متوسطا بشكل عام ءة سهولة استخدام البرمجيات السورية فقد كان مستوى مالوتبقى مسأل

%من الشركات أنها مالئمة إلى درجة كبيرة. على أي 43% من الشركات( فيما اعتبرت 57)
% تقريبا لكل مستويات 5حال, نسب قليلة اعتبرت أن مستوى المالئمة ضعيف وبمتوسط قدره 

  المالئمة.
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أن تحسين كفاءة أداء البرمجيات السورية وموائمتها لمتطلبات  (ط32)ل رقم يبين الجدو و 
من الشركات( وتحسين خدمات ما بعد البيع %58) خارج السوق السورية وحاجات المستخدمين

% من الشركات( سوف يؤدي إلى حد كبير إلى تحسين إمكانيات انتشارها في السوق 55)
من الشركات( سوف يؤدي إلى حد %61سهولة االستخدام ) الخارجية. ومن جهة ثانية فإن زيادة

% من الشركات اعتبرت 81هذا  االنتشار. أما فيما يتعلق بتحسين خدمات التدريب, فإن لما 
ولقد أكدت جميع  ذلك غير ذي تأثير على انتشار البرمجيات السورية في األسواق الخارجية.

صة خارج سورية سوف يؤدي إلى تحسين ( أن المشاركة في المعارض المخت%100الشركات )
 انتشار البرمجيات السورية.

 

 
 

واق الخارجية للبرمجيات برمجيات الشركات األجنبية في السوق السورية أو في األس منافسة
 السورية:

ع أن الشركات السورية تواجه إلى حد ما منافسة من قبل الشركات السورية 37يبين الجدول رقم 
واألجنبية. فنحو  اجه مثل هذه المنافسة )كاتجاه عام( من قبل المنتجات العربيةفي حين أنها ال تو 

% من الشركات المنتجة ال ترى أنها تتعرض منتجاتها لمنافسة في السوق السورية من 66
% ال ترى أنها تتعرض لمنافسة من قبل المنتجات األجنبية، بينما 61المنتجات العربية، ونحو 

 معرضة للمنافسة من قبل المنتجات السورية.ال ترى أنها % فقط من الشركات 15
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 عرض البرمجيات السورية: ـ2ـ8

 شركات البرمجة السورية وقدراتها:  ـ1ـ2ـ8

إن الشركات السورية المنتجة للبرمجيات هي في معظمها شركات حديثة اإلنشاء كما أكدت معظم 
ظم الشركات السورية المنتجة للبرمجيات الشركات التي أجرينا معها مقابالت، حيث أكدوا أن مع

قد تم استحداثها في السنوات القليلة الماضية، وهذا يدل على قصر مدة خبرة تلك الشركات 
هذه الشركات إلى  رأس مالصغر حجم يشير بحاجات السوق ومتطلبات العمل البرمجي. و

لتي أجابت على هذا % من الشركات ا44ع( أن 2محدودية إمكاناتها. إذ يبين الجدول رقم )
% من 36سورية في حين بلغ رأس مال  ةمليون لير  10 -5السؤال بلغ رأس مالها ما بين 

مليون ليرة.  50 – 25% منها بلغ رأس مالها ما بين 8 ، ومليون ليرة 5 -1الشركات مابين 
ار رأس عيوهكذا فإن أغلبية الشركات المنتجة للبرمجيات في سورية من األحجام المتوسطة وفق م

 % منها. 80مليون ليرة سورية وبنسبة  10-1المال وضمن الفئة من 
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ع( الذي يحتوي قيمة 3ويتعزز الحجم الصغير لشركات البرمجة ومكاتبها في الجدول رقم )

% من الشركات بلغت قيمة موجوداتها الثابتة 76الموجودات الثابتة بدون قيمة العقار. إذ بين أن 
ل من مليون ليرة سورية وهو رأس مال ضئيل حتى لو اعتبرنا أن أصحاب بدون قيمة العقار أق

المكاتب تقصدوا القول أن رأسمالهم ضئيل. ولكن وبالمقابل يوجد عدد من الشركات لديها حجم 
جيد من الموجودات الثابتة التي تشير إلى قدرة أفضل. كما يتعزز صغر حجم شركات البرمجة 

 . من االنتشار المحدود لمعظمها

 
% منها ليس لها أي 62ع( أنه فيما يخص فروع داخل مدينة المقر فإن 4إذ يبين الجدول رقم )

فروع.  10 – 3% منها لديها بين 5فروع بينما  3% منها ال يتجاوز عدد فروعها 31فرع وأن 
% من الشركات ال يوجد 69وحول الفروع في مدن أخرى داخل سورية, يبين الجدول نفسه أن 

فروع. كما  3% من الشركات لديها أقل من 19مقابل  يروعًا خارج مدينة المقر الرئيسلديها ف
% منها لديها فروعًا 26% من الشركات ليس لديها فروعًا خارج سورية مقابل 69تبين النتائج أن 
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% منها فقط لديها فروع في أكثر من ثالث دول. وتعزز المساحات 6ال يتجاوز عددها الثالثة و
 لمكاتب الشركات المنتجة للبرمجيات محدودية قدراتها.  المحدودة

 
% من الشركات المنتجة أو/المسوقة للبرمجيات في سورية ال 62ع أن 5إذ يبين الجدول رقم 

 – 250% من هذه الشركات ما بين 30مترًا مربعًا فيما تبلغ مساحة  250تتجاوز مساحتها 
 مترًا مربعًا.  500

 
شركة من الشركات التي أجابت على  26ع( الذي يبين أن 6دول رقم )ونفس المعنى يظهره الج

 18عاماًل مقابل   50 – 10التوظيف ما بين  فئاتاالستبيان بلغ عدد المشتغلين فيها من جميع 
% من الشركات 37عمال. وهو ما يعني أن  10شركة لم يتجاوز فيها عدد العاملين أكثر من 

ن هذه الشركات المتوسطة. وتبقى شركة واحدة تشغل % م53هي شركات صغيرة في حين أن 
ورغم ذلك فإن وجود  عامل. 100 – 51شركات يشغلن ما بين  4عامل مقابل  100أكثر من 

مستخدم إنما يشير إلى قدرة جيدة يمكن أن تنمو ويمكن أن تكسب  50عدد منها لديه أكثر من 
 ثقة الزبائن.
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وق البرمجيات السورية. وينعكس هذا في رقم وصغر حجم الشركات هو مؤشر لصغر حجم س

 5% من الشركات ال يتجاوز رقم أعمالها 73ع  أن 13أعمال الشركات. إذ يبين الجدول رقم 
% ال يتجاوز رقم أعمالها 37ماليين ليرة سورية. كمتوسط للسنوات الثالث الماضية, في حين أن 

% منها يزيد 6مليون ليرة سورية وأن  50 – 25% منها يبلغ رقم أعمالها بين 3مليون ليرة. بينما 
مليون ليرة سورية. فإن صحت هذه األرقام فإنها شركات صغيرة. وحتى لو افترضنا أن  50عن 

 رقم أعمالها أعلى من ذلك فهي تبقى شركات صغيرة في معظمها.  
 

 
 

ـ 2الفقرة )رنا في كما ينعكس في خبرات المبرمجين الذين تستخدمهم وهذا ما سنراه الحقًا. وقد أش
أن هذه الشركات ليس لديها شهادات اعتمادية وال تقوم بالتدريب المناسب وخاصة في  (5ـ 2

الخارج بسبب تكاليفه المرتفعة قياسًا بقدراتها كما أن معظمها ال يستخدم طرق اإلدارة الحديثة في 
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األصغر في السوق إدارة مشاريع البرمجيات كما تفعل الشركات العالمية أو حتى الشركات 
الدولية. فالشركات العالمية بال استثناء تستخدم طرقًا مختلفة إلدارة مشاريعها، وتختلف طريقة 

فأنظمة إدارة  عن أخرى بحسب الشركة وحجم البرمجيات المستخدمة وطريقة التواصل مع الزبائن.
معطيات والمتطلبات المشاريع تدير عمليات التخطيط ووضع الجداول الزمنية والتحليل وجمع ال

من الزبائن ومراحل كتابة البرامج وتصميم قواعد البيانات وتجريب البرامج وتركيبها عند 
المستخدمين وتدريب المستخدمين وصيانة وتطوير البرامج وتوثيق جميع المراحل السابقة، 

تستخدم باختصار إنها تغطي جميع المراحل في إنتاج البرمجيات، لذلك يعتبر من البديهي أن 
تلك الطرق في عملية إدارة المشاريع، لكن ومن تحليل استبيان  حدىإالشركات البرمجية السورية 

% من شركات العرض ال تستخدم أي 44أن  20العرض يظهر لنا نتائج أخرى. فالجدول ع
نظام في إدارة مشاريعها، وهذا يدل على أن شكوى المستخدمين للبرامج السورية من التأخر في 

يم البرمجيات وكثرة أعطالها وضعف تلبيتها لمتطلبات المستخدمين والكثير من المشاكل تسل
 Agile% منها تستخدم تقنية 10األخرى ُتعزى إلى هذا السبب. أما باقي الشركات البرمجية فإن 

% منها تقنية 21وهي تقنية يمكن استخدامها للبرمجيات الصغيرة والمتوسطة.  وتستخدم 
Waterfall تقنية عادًة ما تستخدم في إدارة المشاريع الكبيرة والتي يحتاج إنتاجها لفترة  وهي

% في تستخدم تقنيات أخرى إلدارة مشاريعها البرمجية لم يتم 26طويلة. أما باقي الشركات 
 10% من الشركات التي يبلغ رأس مالها ما بين 33التصريح عنها. كما يوضح الجدول ذاته أن 

أما الشركات التي يبلغ رأس مالها ما بين مليون   Webfallتستخدم تقنية مليون ليرة  25 –
%. ونورد نتائج االستبيان 24وبنسبة  Agile وخمسة ماليين ليرة فإنها تركز على استخدام تقنية 

هذه رغم التحفظ بأن بعض الشركات أجابت بأنها تستخدم طريقة ما بينما الواقع قد يكون عكس 
 ذلك.
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الشركات  رأيي الزبون هو الذي يوسع السوق أو يضيقه فقد ذهبنا في االستبيان ألخذ وبما أن رأ
أن منتجي  (ط25)يوضح الجدول رقم المستخدمة للبرمجيات السورية بشركات البرمجة السورية. و 

البرمجيات السورية يتجاوبون بشكل مرض مع متطلبات المؤسسات والشركات السورية. وقد 
ن يلبون إلى حد ما متطلبات المؤسسات يالتساوي تقريبا ما بين اعتبار المنتجانقسمت اإلجابات ب

والشركات السورية المستخدمة للبرمجيات ويلبون إلى حد كبير هذه المتطلبات, سواء لجهة االلتزام 
وسرعة معالجة  البيع بالمواصفات المتفق عليها وبمدة التسليم وااللتزام بالتدريب وخدمات ما بعد

في سنوات ما ها الت التي تطرأ على البرمجيات ومستوى جودة صيانة البرامج ومدى تحديثالمشك
م شركات % من الشركات والمؤسسات السورية تقيّ 49ط أن 44يبين الجدول رقم و  بعد التعاقد.

% 40ومكاتب البرمجة في سورية بدرجة معتدلة وتلبي االحتياجات البسيطة والمتوسطة يقابلها 
% 89ترى بأنها ضعيفة وتقلد برمجيات خارجية بدون إبداع. وهذه النتيجة تعني أن من الشركات 

بينما  لمستوى شركات ومكاتب البرمجة في سورية. غير عالمن الشركات السورية تعطي تقييمًا 
شركات ومكاتب البرمجيات التي أجابت على االستبيان ترى شركات البرمجيات على %80ترى 
 ع.56ا وتلبي االحتياجات البسيطة والمتوسطة بحسب الجدول رقم معتدلة في مستواهأن 
 

 
 

 البرمجيات السورية: 2ـ2ـ8

% من شركات ومكاتب البرمجيات 19ع أن 23من خالل تحليل االستبيان يبين الجدول رقم 
% من 52% من الشركات تنتج برمجيات متوسطة التعقيد كما أن 64تنتج برمجيات بسيطة وأن 

% من الشركات تنتج 49ع إلى أن 17برمجيات معقدة.  كما يشير الجدول رقم  الشركات تنتج
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( made)  Tailo% منها تنتج برمجيات حسب الطلب80(. وأن (Of the shelfبرامج نمطية 
% من الشركات تقوم بتسويق برامج جاهزة من إنتاج الغير بعد تكييفها بحسب طلب 29وأن 

 الزبائن. 

 
 

ع أن الشركات الكبرى )وفق معيار رأس المال( تختص بتطوير 24جدول وتوضح النتائج في ال
% . كما نالحظ بأن الشركات الصغيرة ذات رأس المال أقل من 100البرمجيات المعقدة وبنسبة 

منها(. ومن الواضح فإن هناك عالقة بين حجم رأس  %67مليون ليرة ال تنتج برمجيات معقدة )
 لمطورة في الشركة.المال ومستوى تعقد البرمجيات ا
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ع  تصنيفات البرمجيات المنتجة والمسوقة من قبل الشركات السورية. ومن 18ويبين الجدول رقم 
( %49( والمستودعات )%53هذا الجدول نالحظ أن هناك تركيزًا في تطوير برامج المحاسبة )

 (. %43( والذاتية )%45والرواتب )
 

 
 

إننا نالحظ  بأنه ال يوجد تركز على صنف واحد من أما بالنسبة للبرمجيات المتخصصة, ف
(. وتبين أن %2المصرفية ) ةالبرمجيات. لكن أقل البرامج المطورة هي تلك المتعلقة باألنظم

%  تطور برامج الدفع 20% من الشركات تنتج برامج التصنيع في المعامل وأيضا 20
% من 43بالبرمجيات الخدمية, فإن اإللكتروني ومثلها تطور البطاقات الذكية.  وفيما يتعلق 

% من الشركات تطور برمجيات األشعة 35الشركات تطور البرمجيات المتعلقة باالنترنيت تليها 
% من الشركات صرحت بأنها تطور مثل هذه 18أما برامج المكتبات وأدلة الهاتف فإن 

ة لتطوير صناعة البرمجيات. إن هذه النتائج تشير, أوليًا, إلى أن هناك إمكانيات حقيقي
 البرمجيات. 
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  جودة البرمجيات: ـ3ـ2ـ8

يشير إلى أن  20ال يمكن التعويل على النتائج المستخلصة من تحليل استبيان الطلب فالجدول ط
% من شركات الطلب الداخلي ال تعرف إن كانت الشركات المنتجة للبرمجيات المحلية 62

دة أم ال. لذلك نكتفي بتحليل استبيان العرض حيث المستخدمة من قبلهم تطبق نظامًا لضبط الجو 
ودة. وتتوزع نسبة % من شركات العرض ال تستخدم نظامًا لضبط الج69أن  21يشير الجدول ع

% تستخدم ISO2000 ،7% تستخدم نظام 20على بنسبة  22بحسب الجدول ع % الباقية31 ـال
CMMIاستخدام نظام لضبط الجودة  ، والباقي يستخدمون أنظمة أخرى لضبط الجودة. إن عدم

يؤدي إلى ضعف في ضبط جودة المنتج نفسه وهذا مؤشر سلبي يشير لعدم نضوج معظم 
 الشركات المنتجة للبرمجيات. 
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توزعت  المستخدمة % من الشركات87بحدود ط فإنه 24بحسب الجدول ولكن ومن جهة أخرى و 
( %26)وعالية  (%61) جودة متوسطةتقسيمها للبرمجيات السورية على أنها ب إجابتها ما بين

 السورية. المستخدمة مقارنة مع مثيالتها األجنبية فيما يتعلق بمدى تلبيتها لمتطلبات الشركات
سرعة أداء البرمجيات تقريبًا تقيم % من الشركات 87 أنمع أيضا ينطبق ما تقدم في الفقرة و 

% من الشركات 65ة حيث اعتبرت بأنها متوسطة وعالي لسورية مقارنة مع مثيالتها األجنبية
% اعتبرتها 22السورية أن جودة البرمجيات السورية متوسطة مقارنة مع مثيالتها األجنبية مقابل 

أكدت أن  المستخدمة % من الشركات55 فإنط 24بحسب الجدول رقم حد كبير. و إلىعالية 
كدت أن هؤالء المنتجين % منها أ38المنتجين للبرمجيات يتفهمون متطلباتهم إلى حد ما مقابل 

ضا تركز في خدمات ما بعد ويمكن القول بأن عدم الر  يتفهمون بدرجة كبيرة حاجاتهم ومتطلباتهم.
% 28)بنسبة  ومدى تحديث البرامج في سنوات ما بعد التعاقد % من الشركات(23بنسبة البيع )

 ر لها المناخ المالئم.ذا ما توفإوهذا يعد قاعدة جيدة النطالقة هذه الصناعة من الشركات(. 
 

 
 

ع أن برمجياتها ملبية أكثر لحاجات 39وأما الشركات المنتجة للبرمجيات فتعتقد بحسب الجدول 
ولكنها متقاربة في  المنتجة من قبل الشركات العربية، السوق المحلية مقارنة مع البرمجيات

ع أن 57يبين الجدول رقم مقدراتها على تلبية حاجات السوق مقارنة مع مثيالتها األجنبية. و 
الشركات السورية ترى بأن السوريين )منشآت أفراد( يفضلون إلى حد ما البرمجيات السورية 

% 18% بأنهم ال يفضلونها. بينما يعتقد 29% من الشركات بينما يعتقد 53كاتجاه عام وبنسبة 
  بأنهم يفضلونها إلى حد كبير.
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% من هذه الشركات 45  يظهران أن ط(25والجدول ) (ط24الجدول رقم ) فإن وبالنسبة للسعر
% من الشركات 56السورية اعتبرت أن السعر مالئم بدرجة متوسطة وبالنسبة للسعر, فإن 

% اعتبرتها مالئمة 32، مقابل السورية اعتبرتها مالئمة إلى حد ما مقارنة مع البرمجيات األجنبية
 إلى حد كبير. 

ع(, فإن أسعار البرمجيات 38مجيات وبحسب )الجدول رقم الشركات المنتجة للبر  أما برأي
المنتجة من قبل الشركات السورية التي أجابت على االستبيان متقاربة مع مثيالتها السوريات وأن 

 أسعار هذه المنتجات البرمجية أدنى من تلك العربية واألجنبية. 
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 االنتفاع بالمصادر المفتوحة:  ـ4ـ2ـ8

 المشكالت، من لكثير مثالياً  حالً  تعتبر تكييف إلى بحاجة والتي المعقدة نبيةاألج البرمجيات إن
 البرمجيات تلك كون  عن ناهيك الكبيرة، الشركات من للكثير ومتكاملة عملية حلوالً  تؤمن فهي

العالم  حول الكبرى  الشركات معظم في تستخدم وهي ال كيف الكفاءة، وعالية وموثوقة مجربة
المجتمع ضد االحتكارات مصادر المفتوحة. وتعد المصادر المفتوحة مبادرة وخاصة برمجيات ال

وفرضها أسعار مرتفعة وما يؤديه من احتكار للمعرفة بل وإعاقة للتطور ألنها تطرح المبتكرات 
بحسب مصالحها المادية وتريد أن تستغل كل اكتشاف أو تطوير جديد حتى النهاية لذلك تتأخر 

جديدة في السوق. وعلى النقيض من الشركات التجارية الكبرى في طرح االكتشافات ال
فالبرمجيات المفتوحة تكتب وتحضر من قبل متطوعين يتشاركون في تطوير البرمجيات. وكل 
شخص في العالم يمكنه االنتفاع بها وتعديلها وتوزيعها بدون دفع أي مقابل للمؤلف ولكن وبدون 

الذي أصبح من أقوى البرامج  Linuxرمجيات هي أن يطلب مقابل من أحد. وأشهر هذه الب
% من مخدمات المواقع اإلليكترونية في اإلنترنت في العالم بما في 30المنافسة وهو يسير نحو 

 اً جيد اً . إن المصادر المفتوحة تمثل مصدر  Amazon.comذلك الموقع الشهير أمازون  
د من التذكر أنه ال يجوز بيعها أو بيع لتطوير صناعة البرمجيات في البلدان النامية ولكن ال ب

النسخ المعدلة منها. لكن يمكن شركات البرمجيات التجارية تبتكر طرق لالنتفاع بهذه المصادر 
المفتوحة عبر بيع الزبون خدمات ودعم تطبيق هذه البرمجيات دون قبض أي ثمن للبرمجيات 

من جهل الزبون بذلك. واعتماد  ينمارسات تذهب لقبض ثمنها مستفيدنفسها, ولكن في سورية الم
Linux  لتطوير أنظمة وبرمجيات يساعد في تطوير فهم خبراء البلدان النامية لهذه البرمجيات

المركبة وفهم أنظمة التشغيل وتطوير المهارات عمومًا. وبمشاركة مبرمجي البلدان النامية في 
ن في تطوير البرمجيات بداًل من تطوير هذه المصادر المفتوحة يحولهم أكثر فأكثر إلى مشاركي

في البلدان النامية أن الجامعات تستطيع،  Linuxبقائهم مستقبلين لها ومن األمثلة حول استعمال 
حتى لو كانت تجهيزاتها قديمة وذواكر حواسيبها محدودة تستطيع ورغم ذلك عبر الربط مع 

ة الكومبيوتر. وفي سورية مخدمات كبيرة لتشغيل مختبرات إلعطاء دورات في الهندية وبرمج
سيخفف االنتفاع بالمصادر البرمجية المفتوحة كثيرًا من تكاليف تطبيق المعلوماتية، فبداًل من 

المرتفع الثمن والذي يتطلب شراء آالف الرخص المرتفعة  Windowsتدريس نظام التشغيل 



166 
 

العالي  Microsoft Office، وبداًل من تدريس برنامج Linuxالثمن يمكن تدريس نظام التشغيل 
المتوفر مجانًا والذي يؤكد الخبراء أنه ال يقل كفاءة  Open Officeالتكلفة يمكن تدريس برنامج 

، ويمكن توفير تلك التكاليف الكبيرة الستثمارها في تحسين Microsoft Officeعن برنامج 
ك لشراء برامج لها العتاد الصلب المطلوب والشبكات والبرمجيات األخرى، ويمكن القياس على ذل

نفس الجودة وبتكاليف أقل، وتخفيض االعتماد على نوع واحد من البرمجيات. مثاًل منظمة ال 
UNRWA  التي تتبنى تدريس شريحة ضيقة من الطالب )الالجئين الفلسطينيين حصرًا( توفر

وحة. فكم مئة ألف دوالر سنويًا فقط في سوريا من خالل االعتماد على المصادر البرمجية المفت
سيكون التوفير على وزارة التربية والتعليم إذا ما تبنت مصادر البرامج المفتوحة عند مقارنتها مع 

بالتأكيد سيتم توفير ماليين الليرات سنويًا، وسيعطي أولوية لبرامج أخرى لدى وزارة  UNRWA ـال
 التربية والتعليم السورية.

 المبرمجون السوريون:ـ 5ـ2ـ8

 األهم البشرية والقوة البشرية، القوى  هي صناعة أي في مهماً  دوراً  تلعب التي واملالع أهم من إن
 تحديد على أعلى المبرمجين قدرة كانت فكلما ن و المبرمج هي البرمجيات صناعة مجال في

 بحسب مركبة برمجيات تكييف أو مركبة برمجيات في وتطويرها وتحليلها الزبائن احتياجات
 تحمل على المبرمجين قدرة ازدادت وكلما وتطورت، الصناعة هذه نهضت اكلم الزبائن احتياجات

 البرمجة شركات إنتاجية ازدادت كلما متكامل بشكل برمجي فريق ضمن والتعامل العمل ضغوط
% من الشركات 59ط أن 45وضح الجدول رقمي .السورية البرمجيات مستوى  وتحسن السورية

برمجين السوريين لجهة قدرتهم على تحديد احتياجات ترى بأن مستوى المالمستخدمة السورية 
 بعض وأشارت % اعتبرتها جيدة.19% منها اعتبرتها ضعيفة و22الزبائن مقبولة مقابل 

 قدرة أن معها أجريت التي المقابالت خالل من السورية للبرمجيات المستخدمة الشركات
 اختصاص لعدم ذلك جعواوأر  المستوى  دون  احتياجاتهم تحديد على السوريين المبرمجين
 يدرس علم فهذا الزبائن، احتياجات دراسة في السورية البرمجة شركات تنتدبهم الذين المبرمجين

 الخطأ يعتبر وعلمياً  .للبرنامج النهائية الصياغة في مهم عامل ألنه األمر هذا تجاوز يمكن وال
 الزبائن ملبية لمتطلبات غير برامج إنتاج إلى يؤدي فهو خطأ فادحًا، المتطلبات تحديد في

  .الزبائن رضا عدم عوامل أهم من يعتبر وبالتالي
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السورية ترى بأن قدرة المبرمجين السوريين  الطلب % من شركات55ط أن 46ويبين الجدول رقم 
 المستخدمة الشركات مقابلة وعند منها تعتبرها ضعيفة. % 33على تحليل النظم مقبولة مقابل 

 في الملحوظ الضعف مشكلة هي إجماع، شبه القت التي المشكلة كانت ةالسوري للبرمجيات
 .الشركات تلك في ديمومتهم وعدم النظم محللي اختصاص وعدم النظم تحليل

 

 
 

 السورية، البرمجيات صناعة شركات لدى النظم محللي في نقص وجود إلى ع63 الجدول ويشير
النظم. فقد رأت  تحليل على البرمجة شركات قدرة ضعف في الرئيسي السبب يكون  أن يمكن وهذا
% 23% من شركات البرمجة أن نقص محللي النظم يؤثر على هذه الصناعة تأثيرًا كبيرًا، و46
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% منها بأنه ال يوجد أثر لنقص محللي النظم 21منها رأت أن هذا التأثير متوسط، بينما رأت 
 على صناعة البرمجيات.

 
 

السورية ترى بأن قدرة المبرمجين  الطلب من شركات %47ط بأن 47ويوضح الجدول رقم
% من الشركات بأن هذه المقدرة ضعيفة 42ترى و  .مقبولة ةبمرك السوريين على تطوير برمجيات

% من الشركات 52ط بأن 48% من الشركات اعتبرتها جيدة. ويبين الجدول رقم 11ويبقى 
تقيمها  %40ات مركبة مقبولة مقابل السورية ترى قدرة المبرمجين السورين على تكييف برمجي

 تتجه السورية للبرمجيات المستخدمة الشركات بأن السائد الرأي يدعم ما وهذابمستوى ضعيف. 
 الشركات به أدلت ما بحسب التعقيد والمتوسطة البسيطة للمستويات تنتمي التي البرمجيات لتلك

 العالم في . بينما تصبح البرمجياتالمقابالت معها أجريت التي السورية للبرمجيات المستخدمة
 باإلضافة المرضى عن األولية بالمعلومات تعنى كانت التي المستشفيات فبرمجيات تعقيدًا، أكثر
 يمكن حيث أخرى  برمجيات مع تتكامل البرمجيات تلك أصبحت الصحية، معلوماتهم إلى

 بعرض البرنامج مفيقو  الصحية، بطاقته أو الصحي رقمه وتقديم مستشفى أي دخول للمريض
 ما وكل المزمنة واألمراض والعمليات أجراها التي والتحاليل الصحي وتاريخه المريض معلومات

 للبنوك متكاملة وبرامج للمستشفيات، متكاملة برامج هناك أصبح باختصار أي حالته، يخص
 من المعقدةو  المتكاملة البرمجيات تكييف يعتبر .والمعامل االتصاالت وشركات الطيران وشركات

 السعي والمبرمجين مهمة البرمجية شركات أمام لذلك والعملية، الموثوقة البرمجية الحلول أهم
 المتعطشة السورية السوق  يخدم بما البرمجيات تلك تكييف على أعلى قدرة إلى للوصول

 .للبرمجيات
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ر عدد كاف من ويمكن تفسير الوضع السابق بسبب معاناة شركات البرمجيات ومكاتبها من توف
% من الشركات 53ع( أن 7المبرمجين ومحللي النظم السوريين ذوي الخبرة. ويبين الجدول رقم )

% 29المساهمة في االستبيان أفادت بأن لديها من المبرمجين ما يكفي إلى حد ما فيما قالت 
أن  % من الشركات أشارت إلى18منها أن عدد المبرمجين المشتغلين لديها غير كاف. وفقط 

 عدد المبرمجين كاف بدرجة كبيرة. 

 
 

% من شركات البرمجة أفادت بأن أكثر من نصف مبرمجيها من 47 ع أن8ويبين الجدول رقم 
% من الشركات تشغل أكثر من نصف مبرمجيها من خريجي 15حملة اإلجازة في المعلوماتية. و

يها من ذوي الخبرة من % من الشركات تشغل أكثر من نصف مبرمج16المعاهد المعلوماتية. و
 دون شهادة.
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ع أن الشركات المنتجة للبرمجيات تعطي درجة مقبول إلى جيد إلمكانيات 51يبين الجدول رقم 
( %54المبرمجين السوريين فتقيم إمكاناتهم في تحديد احتياجات الزبائن بدرجة مقبول بنسبة )

(  وقدرتهم على %44جيات مركبة )( وقدرتهم على تطوير برم%48وقدرتهم على تحليل النظم )
( وقدرتهم على %46( وقدرتهم على التعامل مع فريق برمجي )%43تكييف البرمجيات المركبة )

من الشركات(. بينما تقيم إمكاناتهم في تحديد احتياجات الزبائن %42تحمل ضغوط العمل )
تطوير برمجيات ( وقدرتهم على %38( وقدرتهم على تحليل النظم )%36بدرجة جيد بنسبة )

( وقدرتهم على التعامل مع فريق %30(  وقدرتهم على تكييف البرمجيات المركبة )%31مركبة )
 المقابالت خالل من الشركات(. ومن%38( وقدرتهم على تحمل ضغوط العمل )%19برمجي )

 تغير ودوران من يشكو معظمها أن تبين للبرمجيات المنتجة السورية الشركات مع أجريت التي
 يحتاج عمل أي إن .في المعلومة والمشاركة الفريق روح ضعف ومن باستمرار البرمجي الفريق

 برمجيًا، العمل ذلك كان إذا وخاصة الفريق، عناصر بين كبيراً  تعاوناً  يتطلب به للقيام فريق إلى
 رمجيةالب بالشركة تهوي  الفريق مع التكيف على القدرة وعدم المعلومة واحتكار األنانية روح فإن
 يقوم فريق وكل فرق  إلى العمل تقسيم على تعتمد العالم في البرمجيات إن المستويات، أدنى إلى

 اآلخر على يعتمد العمل من جزء وكل كاماًل، المشروع ربط بعدها ليتم المشروع من كتلة بإنجاز
  .الفريق توفر روح يتطلب وهذا كبير، بشكل
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  أجور المبرمجين السوريين:ـ 6ـ2ـ8
بما أن قوة العمل تمثل المدخل الرئيسي في قيمة البرمجيات بسبب انخفاض دور األصول الثابتة 
والمتداولة والمواد األولية فإن األجور فيها تشكل الجزء األكبر من التكلفة إلى جانب الترويج 

الهند  والتسويق. هذا األمر هو الذي منح شركات البرمجيات في الهند مثاًل هذه الميزة وجعل من
مركزًا رئيسيًا لصناعة البرمجيات وخدمات المعلوماتية في العالم وجعل الهند مصدرًا رئيسيًا 

ن وأجور العاملين في صناعة البرمجيات يمجبر للخدمات في العالم. وبالتالي فمسألة أجور الم
في السعر  ةوأن تكون منافس مماثالً  اً إيجابي اً وخدمات المعلوماتية في سورية يمكن أن تلعب دور 

مع الحفاظ على مستوى جودة منافس وأن تستطيع منافسة البرمجيات الواردة في داخل السوق 
السورية وأن تجتذب الزبائن في األسواق الخارجية وتزيد من صادراتها. لذلك فإن مستوى أجور 

برمجيات العاملين في صناعة البرمجيات يحتاج لمقارنة في الدول األخرى سواء الدول التي تنتج 
منافسة أو الدول المتقدمة التي تملك صناعة برمجيات متقدمة وتحتاج لتوريد من الخارج 

(outsourcing)  .لتنفيذ جزء كبير من منتجاتها 
% من شركات البرمجة السورية أكدت 94ع أن 52تشير نتائج االستبيان المبينة في الجدول رقم 
% من الشركات 33ية منخفضة إلى حد ما, مقابل أن أجور العاملين في قطاع البرمجيات السور 

 أكدت أن األجور مناسبة مقارنة مع دول الجوار. 
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إن االتجاه العام حول وجهة نظر الشركات باألجور مقارنة باألجور في دول الجوار يشير إلى 
لتي أنها منخفضة إلى حد ما. ولكن عند سؤال الشركات المنتجة للبرمجيات من خالل المقابالت ا

أجريت معهم عن سبب ارتفاع أسعار برمجياتهم، أرجع بعضهم سبب ارتفاع األسعار إلى 
الضرائب العالية المستحقة على البرمجيات حيث قال أحد أصحاب شركات البرمجيات أن 

% من قيمة العقد. كما ارجع بعض أصحاب 50الضرائب تعتبر أن أرباح البرمجيات هي 
رتفاع رواتب المبرمجين السوريين مقارنة مع الدول النامية كالهند اشركات البرمجيات السبب إلى 

وباكستان والفلبين التي تحتوي على عدد كبير جدًا من المبرمجين بأجور منخفضة نسبيًا مقارنة 
 25مع األجور في سوريا، مثاًل فالمبرمج في سوريا الذي لديه سنتي خبرة يكون راتبه غالبًا من 

ف ليرة سورية. باإلضافة إلى الضرائب على العمالة فالتأمينات االجتماعية أل 35ألف ليرة إلى 
% من 7% من أجور كل موظف وتأخذ من كل موظف 17.1تأخذ من صاحب العمل نسبة 

أجره، وبما أن الموظف ال يعرف إال المبلغ الذي يستلمه في نهاية كل شهر، يعتبر صاحب 
ألف ليرة سورية سيدفع عليه  30الذي يتقاضى %، أي أن المبرمج 24.1العمل هو من يدفع 

 ليرة سورية تقريبًا.  7400حوالي 
ونشير من جانب آخر وإلى أن مستوى األجور يرتبط بمستوى تكاليف المعيشة في سورية وأن 

دعم حكومي للزراعة وللسلع األساسية للمعيشة ورفع أسعارها  آيالسياسات الليبرالية مثل تقليص 
الصناعية  الغذاء ورفع أسعار الطاقة وخدمات النقل وبالتالي أسعار المنتجات رأسعابما في ذلك 

ة وغيرها كل هذا يسهم في رفع تكاليف يوتراجع خدمات التعليم المجاني وخدمات الطبابة المجان
 الحياة وبالتالي مستوى األجور مما يفقد سورية هذه المزية.
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  أثر هجرة الكفاءات: ـ7ـ2ـ8
المعلوماتية قد نما في سورية في السنوات العشر األخيرة بصورة ملحوظة وزاد عدد رغم أن تعليم 

الخريجين المختصين كما بينا ذلك تحت عنوان تعليم المعلوماتية إال أن هجرة الخريجين إلى 
خارج سورية تأخذ جزءًا ال بأس به من هؤالء ولكن لم نجد أية دراسة تشير ألعداد هؤالء أو 

ات المهاجرة وإلى أين تتجه وما هو مصيرها بعد سنوات من الهجرة حيث تعاني ألعداد الكفاء
سورية من هجرة الكفاءات عمومًا ومن بينها هجرة كفاءات المبرمجين. وهذا ليس في قطاع 
خبرات المعلوماتية وحسب بل وفي مختلف القطاعات حيث تتضافر مجموعة من العوامل 

البلدان المتقدمة لتدفع بالكفاءات نحو الهجرة مما يفقد الطاردة المحلية مع عوامل جذب في 
البلدان النامية كفاءاتها التي أنفقت عليها الكثير لتأهيلها بينما تحصل عليها الدول المتقدمة 
جاهزة دون أية تكاليف. إنه أحد أوجه التبادل غير المتكافئ بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة. 

% من مبرمجيها وخاصة للواليات المتحدة. غير أن 15د تخسر سنويًا نحو وحتى دولة مثل الهن
الهند بدأت مؤخرًا بإعادة اجتذاب خبراتها المهاجرة بعد نمو سوقها الداخلية وصادراتها من 

 ية والبرمجيات.تامخدمات المعلو 

 
 اً ناك تأثير ع أن شركات البرمجيات السورية ترى بأن ه53من خالل استبياننا، يبين الجدول رقم 

لهجرة الكفاءات البرمجية السورية إلى الخارج على تقييد نمو وتطور صناعة  اً كبير  اً سلبي
ع أن الخدمة اإللزامية تعتبر من أهم العوامل التي 54البرمجيات في سورية. ويبين الجدول رقم 

جور منخفضة تدفع المبرمجين السورين للهجرة. تليها في األهمية مستوى األجور السائد, وهي أ
ع, ولكن هذا ال يتفق مع ما صرح به 51كما تمت اإلشارة إليه في فقرة سابقة وفي الجدول رقم 

عدد ممن قابلناهم من أصحاب شركات البرمجيات. وتأتي نوعية البنية التحتية )االنترنيت 
 واالتصاالت( في المرتبة الثالثة في األهمية في سبب هجرة المبرمجين ثم يأتي ضعف فرص
إنتاج برمجيات تتوافق مع مستوى الطموح الشخصي في المرتبة الرابعة. ويبدو أن بيئة العمل 

 تأتي في أدنى مستوى التقييم للعوامل الدافعة لهجرة المبرمجين السوريين إلى الخارج.
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ن ومن المشاهدات العينية والخبرة اليومية يمكن االستدالل إلى أن هجرة المبرمجين تتجه نحو بلدا
الخليج والسعودية بالدرجة الرئيسية وهؤالء الخريجون يبقون على ارتباط قوي بسورية وحتى 
بالسوق السورية وهم في النهاية يعودون لالستقرار في سورية بعد عدد من سنوات العمل في 
الخليج. وهنا ستكون هذه الهجرة ذات اثر إيجابي على صناعة البرمجيات في المدى األبعد من 

يكتسبون خبرة في أسواق أخرى مما يساعد في رفد  ينن المؤقتيب حيث أن هؤالء المهاجر القري
هذه الصناعة بهذه الخبرات ليس الفنية وحسب بل والتجارية وهو األهم، أي خبرات التسويق 

 والتشبيك مع شركات برمجيات في بلدان أخرى وزبائن محتملين في أسواق أخرى.
 
 سورية:  تسويق البرمجيات ال ـ8ـ2ـ8

الترويج والتسويق هو القاطرة التي تقطر أية شركة نحو األمام، فالشركات تنتج السلع والخدمات 
من أجل السوق. وبالتالي من الطبيعي أن نرى الشركات الناجحة في العالم تولي األهمية الكبيرة 

ساب الزبائن الجدد واألولى والمطلقة للترويج والتسويق ولدراسات السوق والتعريف بإنتاجها واكت
وتعد قسمًا خاصًا بالتسويق وفريقًا مختصًا يتم   في أسواق جديدة وتخصص ميزانيات كبيرة لذلك

تدريبه باستمرار، ورغم كل هذه األهمية فإن اهتمام الشركات المنتجة للبرمجيات ال تولي التسويق 
اتها محدودة وال تستطيع انيكاألهمية المطلوبة مما يجعل سوقها ضيقة. وألن سوقها ضيقة فإم

تخصيص موازنة كبيرة للترويج والتسويق. وهذا ما يجعل بدوره سوقها ضيقة مما يوقعها في دائرة 
 مغلقة.

تظهر اإلجابات على االستبيان تظهر أن شركات البرمجيات السورية ال تولي التسويق األهمية 
شركات المنتجة للبرمجيات ليس % من ال57ع  أن 31التي يتطلبها ويستحقها. إذ يظهر الجدول 
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% منها ليس لديها 43لديها قسم خاص بالتسويق بعناصر متفرغة من عناصر الشركة، وأن 
% ليس 55% ليس لديها إستراتيجية وخطة للتسويق محليًا، وأن 24كادر مؤهل للتسويق، وأن 

موازنة خاصة لديها إستراتيجية وخطة تسويق خارج القطر، وأن نحو نصف الشركات ليس لديها 
الخاص بوسائل الترويج للشركات المنتجة للبرمجيات  ع(32جدول رقم )للتسويق. كما يظهر ال

والموجه إلى السوق المحلية أن العدد األقل من بين شركات البرمجيات تستخدم الطرق المذكورة 
% 27للتسويق بشكل قوي، وهي تميل للتعويل على موقعها على اإلنترنت بين اعتماد متوسط 

% اعتماد متوسط 23% منها. وتعتمد بعضها على الرسائل اإللكترونية )38منها و اعتماد قوي 
% منها اعتماد متوسط و 21% اعتماد قوي( وتعتمد أيضًا على الزيارات الشخصية )26و 
% منها اعتماد قوي( بينما معظمها ال يعتمد على اإلعالنات الطرقية ألن كلفتها مرتفعة، 50

% 13% اعتماد متوسط و17ة أكبر منها تعتمد على اإلعالنات بوسائل اإلعالن )ولكن نسب
منها اعتماد قوي(. ويبدو أن عددًا ال بأس به منها يعتمد على المشاركة في المعارض المحلية 

% منها اعتماد قوي(. وهي تستخدم دعوات الزبائن 36منها اعتماد متوسط و  %34للمعلوماتية )
% منها تعتمد على 24هاب إليهم لتقديم عروض أمامهم عن منتجاتها إذ أن المحتملين أو الذ

% منها اعتمادًا متوسطًا. والقليل منها افتتح مكاتب في مدن 13هذه الطريقة اعتمادًا قويًا و 
% اعتماد كبير( بينما نسبة أعلى 4اعتماد متوسط و  %13سورية أخرى خارج مدينة المقر )

% اعتماد متوسط و 25وزعين محليين في المدن السورية األخرى )تعتمد على االتفاق مع م
% اعتماد متوسط 13% اعتماد كبير(. وعدد قليل من الشركات تستخدم الفاكس بشكل فعال )17
% اعتماد كبير(. وهذه النتائج تتطابق مع ما أدلت به شركات الطلب الداخلي المستخدمة 11و

ال تصلها إعالنات عبر قنوات االتصال واإلعالن  % منها أنه83البرمجيات، حيث أكد نحو 
والزيارات والدعوات لمعرفة احتياجاتها أو أنها تصل إليها بشكل ضعيف ومحدود كما هو مبين 

% من تلك الشركات تصلها اإلعالنات 1ط(، كما ويبين الجدول أن فقط 39في الجدول رقم )
 بشكل كبير. 

 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

 

 
 

ع( الخاص بوسائل الترويج للشركات المنتجة 35( والجدول رقم )ع34كما يظهر الجدول رقم )
للبرمجيات والموجه إلى السوق الخارجية أن الشركات تعتمد في ترويجها لمنتجاتها في األسواق 

% منها استخدام كبير( 43منها استخدام متوسط و  %15الخارجية على موقعها على اإلنترنت )
% منها 18% منها استخدام متوسط و 18ل اإلليكترونية )بينما تعتمد بشكل أقل على الرسائ

% منها 23% منها استخدام متوسط و 18استخدام كبير( وتعتمد على العالقات الشخصية )
% منها استخدام متوسط و 10استخدام كبير. بينما القليل منها يشارك في معارض خارجية )

% 10% استخدام متوسط 3ي الخارج )% منها استخدام كبير( وعدد قليل منها لديه مكاتب ف3
استخدام كبير( ولكن نسبة أكبر من الشركات تعتمد على موزعين محليين في األسواق الخارجية 

 % منها استخدام كبير(.18% منها استخدام كتوسط و 13)
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أن اإلجابة على السؤال )إن كانت  38وقد تبين من تحليل الطلب الداخلي ومن خالل الجدول ط
السياسة اإلعالنية ونشاطات الترويج الخاصة بالبرمجيات المحلية إلى إقناع الشركات تؤدي 

% منهم أنها تؤثر بشكل 62بإدخال تقانة المعلومات في نظمها اإلدارية واإلنتاجية( فقد أجاب 
 % منهم أنها تؤثر بدرجة ضعيفة.22متوسط أو كبير، وأكد 

 
% من الشركات تتأثر بشكل 81ط أن 32الجدول كما تبين من تحليل الطلب الخارجي كما في 

% تتأثر بشكل متوسط بتلك الدعايات. وهذا 13كبير بالدعاية التسويقية للمنتجات البرمجية وأن 
يشير إلى أهمية نشاطات الترويج للمنتجات البرمجية مما يساعد على توسيع السوق البرمجية 

يل الجدول نفسه إذ أن كل شركات الطلب أمام الشركات المنتجة للبرمجيات، كما ظهر في تحل
الخارجي ستتأثر بشكل كبير وإيجابي بمشاركة شركات إنتاج البرمجيات السورية بالمعارض 

أقل من شركات البرمجة السورية قد أولت الترويج  اً مما سبق أن عدد نالحظالمقامة في دولها. و 
 ة المناسبة.والتسويق لمنتجاتها األهمي

 

 بعد البيع:  خدمات ما ـ9ـ2ـ8

في توجه  اً كبير  اً ت ما بعد البيع تلعب دور تج يحتاج لصيانة مستمرة فإن خدماكما في كل من
ضافة لذلك إالزبون نحو شراء هذا المنتج. والمنتج البرمجي بطبيعته بحاجة لهذه الصيانة بل و 

لبرمجيات فهو بحاجة لتطوير مما يجعل خدمات ما بعد البيع تأخذ أهمية مضاعفة في صناعة ا
 وتوسيع سوقها.
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عن خدمات ما  كبيرةراضية بدرجة  هاأن الطلب % من شركات30أكدت ط 23بحسب الجدول 
للبرمجيات ليس  ة% من الشركات السورية المنتج88ع أن 36يبين الجدول رقم بينما . بعد البيع

 لديها برامج لخدمة الزبائن ما بعد البيع )التحديث والصيانة(. 
 

ا الجدول أن هناك ارتباط بين حجم رأس المال وبين وجود مثل هذه الخدمات ويالحظ من هذ
وقد قال مليون ليرة سورية.  10يزيد رأس مالها عن  ي% من الشركات الكبرى والت100مقابل 

أحد أصحاب الشركات السورية في إحدى المقابالت أنه عندما يشتري جهازًا كهربائيًا وليكن تلفازًا 
عن الجهاز المكفول والذي له خدمات متميزة بعد البيع، فكيف الحال إذا اعتمد  مثاًل فإنه يبحث

على برنامج في إدارة شركته أو حتى في إدارة جزء منها وليس لدى الشركة المنتجة برنامج 
خدمات متميزة وسريعة بعد البيع، وأضاف إنني عندما أشتري تلفازًا وتعطل لسبب ما ولم أجد 

ه فإنني وبكل بساطة سأشتري غيره، ولكن عندما أشتري لشركتي برنامج خدمة إصالح جيدة ل
إلدارتها وتعطل ولم أجد الخدمات المطلوب تقديمها من الشركة المنتجة للبرنامج فإنه من 
الصعوبة بمكان استبدال ذلك البرنامج، أو حتى البحث عن شركة أخرى تقوم بإصالحه مما 

 جة كبيرة على قراري.يجعل خدمات ما بعد البيع تؤثر بدر 
 

 توسيع سوق البرمجيات في سورية:تحريض الطلب الكامن و  ـ3ـ8

تطلب التعرف على واقع سوق البرمجيات من ناحيتي يإن أول مستلزمات تحريض الطلب الكامن 
منها يمكن أن نستنتج و العرض والطلب وتحليل هذا الواقع وقد فعلنا ذلك على مدى هذه الدراسة, 

 السوق السورية هي:  أن أهم خصائص
 ( أن استخدام البرمجيات في سورية سواء في اإلدارة الحكومية أو في القطاع االقتصادي ما1
 زال أقل من البلدان المماثلة لسورية في تطورها. ي
  .( وأن حصة البرمجيات السورية في األسواق الخارجية هي حصة محدودة2
سبيًا ورغبتهم محدودة في الطلب على البرمجيات وأن قدرات المشترين المحليين محدودة ن( 3

 أيضًا. السورية وأن قدرتهم على تحديد احتياجاتهم من العتاديات والبرمجيات محدودة
  ًا.زال صغير ي زال صغيرًا بل تراجع وأن الطلب الخاص مايوأن الطلب الحكومي ما ( 4
 ارجيًا، صغيرة داخليًا وخ اً ( هذا يجعل سوق البرمجيات السورية سوق5
 ( وأن شركات البرمجيات السورية غالبها صغير وبعضها متوسط، 6
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( وأن مناخ عمل هذه الصناعة ونشاطها أقل مالئمة من دول مجاورة كما أن رعايتها من قبل 7
 الحكومة مازالت أقل من مستوى البلدان المجاورة، 

 ة هذه الصناعة. يم( وأن سورية تملك مجموعة من الشروط والمؤهالت التي تتحسن لتن8
( وأن توسيع السوق السورية سيجعلها تصطدم بما يعرف بتحديات القادمين الجدد الذين عليهم 9

 المنافسة بالجودة والسعر معًا، 
من الشركات القادمة للسوق من الخارج ذات  اً وتهديد اً انفتاح السوق سيشكل تحدي( إن 10

ولة التريث في تحرير سوق هذه الصناعة من جهة الخبرات والقدرات األكبر. هذا يتطلب من الد
وتقديم دعم أكبر لها من جهة أخرى، كما يتطلب من الشركات السورية رفع قدراتهم من كافة 

الزبائن منذ اآلن ويقووا أقدامهم في السوق قبل دخول القادمين الجدد من  رضاالنواحي لكسب 
 الخارج.

بخصوص مستلزمات توسيع السوق وتحريض وللتعرف على مدى وعي جهتي العرض والطلب 
ع ترتيب 64حول ذلك. ويبين الجدول رقم  اً رئيسي في االستبيان سؤاالً  أدرجناالطلب الكامن 

مجموعة من المستلزمات لتوسيع سوق البرمجيات في سورية بحسب أهميتها، تم اختيارها نتيجة 
موعة من الخبراء والجمعية االستقراء األولي لقطاع الصناعة البرمجية وبالتشاور مع مج

الت اإلجابة على فقرات هذا السؤال تجاوزت دالمعلوماتية السورية. ويشار، أواًل، إلى أن مع
% في المتوسط، من بين االستمارات التسعة واألربعين التي تم جمعها من الشركات المنتجة 95

 الجدول، النقاط التالية: للبرمجيات في سورية. ومن أهم النتائج التي يمكن استخالصها من هذا

أعطت الشركات التي ساهمت في اإلجابة على هذا السؤال دورًا أساسيًا للدولة في تنمية  .أ
صناعة البرمجيات في سورية. حيث اعتبرت أن توسع الدولة في أتمتة أعمالها )في 

ة المرتبة األولى( وتحسين البرامج التعليمية والمناهج في كليات المعلوماتية )المرتب
الثانية( وإيجاد منشآت متطلبة للبرمجيات )في المرتبة الثالثة( وتفعيل قوانين حماية 
الملكية الفكرية )في المرتبة الرابعة( ومنح مزيد من اإلعفاءات والمزايا الضريبية الداعمة 
)في المرتبة الخامسة(، اعتبرتها، من المستلزمات الضرورية لتوسيع سوق البرمجيات في 

نا تجدر اإلشارة إلى أن دور الدولة المرغوب من قبل الشركات والمكاتب سورية. وه
المنتجة للبرمجيات يتمحور حول مسالتين: األولى )ترتيبًا( أن تبادر الدولة لكي تكون 
سوقًا كبيرة للبرمجيات المطورة محليًا؛ وثانيًا أن تبادر الدولة إلى اتخاذ إجراءات ورسم 

 سياسات داعمة لهذا القطاع.
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وترتب الشركات التي ساهمت باإلجابة على هذا االستبيان دورًا تاليًا للقطاع الخاص  .ب
السوري في دعم قطاع الصناعة البرمجية، مطالبة إياه بتوسيع استخدامه للبرمجيات 

 )المرتبة السادسة( والدخول باستثمارات كبيرة في هذه الصناعة )المرتبة السابعة(.
دورًا ثالثًا في مجموعة المستلزمات الضرورية لتوسيع سوق وأعطت هذه الشركات لنفسها  .ج

البرمجيات في سورية. حيث طالبت نفسها بالتعاون مع شركات برمجية عالمية )المرتبة 
بعد البيع )المرتبة التاسعة( والعمل على زيادة الثقة بالمنتج  الثامنة( وتنمية خدمات ما

 عاشرة(.البرمجي السوري محليًا ودوليًا )المرتبة ال
ونالحظ أيضًا أن المسألة التعليمية والبرامج والسياسات الخاصة بها قد حلت بالمرتبة  .د

الرابعة ضمن المستلزمات الضرورية لتوسيع سوق البرمجيات في سورية. حيث رأت 
الشركات ضرورة تطوير برنامج حكومي أو شبه حكومي للتدريب المستمر للبرمجيات 

قبل الجامعي  ادية عشر( وإدخال المعلوماتية إلى التعليم ماوالمعلوماتية )المرتبة الح
 )المرتبة الثانية عشر(.

أما المراتب المتأخرة، فجاءت لتكمل المستلزمات المتعلقة بدور الحكومة المطلوب لدعم  .ه
قطاع صناعة البرمجيات مثل توسيع وتطوير حاضنات لشركات البرمجة )المرتبة الثالثة 

لهذه الشركات )المرتبة الخامسة عشر( وحصر سوق  عشر( ومنح قروض ميسرة
 البرمجيات لقطاع الدولة بالمنتجين المحليين )المرتبة السابعة عشر واألخيرة(.

أما ما يتعلق بتطوير النشاط التسويقي والدعاية واإلعالن وحمالت الترويج فقد حل في  .و
 البرمجيات السورية.المرتبة الرابعة عشر من بين المستلزمات الضرورية لتوسيع سوق 

كل هذا يشير إلى أن الطلب الكامن على البرمجيات السورية هو طلب كبير، وأن  .ز
إمكانيات تنمية هذه الصناعة وسوقها داخليا  وخارجيا  هي إمكانيات كبيرة غير أن هذا 
يحتاج لخطة وبرنامج عمل فاعلين يوضع قيد التنفيذ وتؤمن له أسباب نجاحه مما 

والسؤال: كيف يمكن تحريض الطلب الكامن  الطلب الكامن عبر. يؤدي لتحرض ذاك
وقبل اإلجابة على هذا السؤال سنقوم بمحاولة لتقدير حجم الطلب وما هي هذه الخطة؟ 

 الكامن.
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 ـ تقدير حجم الطلب الكامن:1ـ3ـ 8
 

ولو بشكل  الوصول إلى تقدير كمي لحجم السوق والطلب الكامن على البرمجيات من الصعب
فإن فمعظم شركات القطاع الخاص ال تفصح عن معلوماتها  . فكما رأينا في االستبيانريبيتق

في مختلف المجاالت، وهناك شركات ال تملك رؤية واضحة عن  وبياناتها وأرقامها وخططها
وفي القطاع الحكومي ليس لدى الوزارات تقدير مخطط لحجم إنفاقها على . حاجاتها المستقبلية

 سنوات الخمس المقبلة.البرامج في ال
كما أن االستبيان المنفذ ال يقدم معلومات يمكن أن يعتمد عليها لتقدير كمي لحجم الطلب الكامن 
ولو بطريقة تقريبية، ألن االستبيان باألساس اعتمد على أسئلة تبتعد عن طلب الرقم المطلق من 

سئلة، كما بينت النتائج الشركات لقناعة بأن الشركات لن تجيب على مثل هذا النوع من األ
النهائية لالستبيان بأن جميع األسئلة حول معلومات أو أرقام دقيقة لم يجب عليها وكانت نسبة 

% في بعض األسئلة. لذلك تمت صياغة 90-80عدم اإلجابة عالية جدًا وصلت لحوالي 
إن ذلك فاألسئلة من خالل طلب حقول لنسب مئوية لتشجيع الشركات على اإلجابة. ومع 

 اإلجابات مشكلوك بدقتها.
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ولكن سنحاول من بعض بيانات االستبيان اإلشارة إلى بعض النسب المئوية التي قد تلقي ضوءًا 
% من جهات القطاع العام اإلداري 39ط( يبين أن 13بعيدًا حول الطلب الكامن. فالجدول )

هم بالشكل اإللكتروني ما تزال نسبة تنفيذهم ألعمالواإلقتصادي باإلضافة إلى القطاع الخاص 
% من مجموع هذه 48% من مجموع أعمالهم الورقية واإللكترونية، وأن 25متدنية وأقل من 

% من هذه الجهات تنفذ 13%، وفقط 75-25الجهات تقدر نسبة أعمالها المنفذة إلكترونيًا بين 
تحول بتنفيذ األعمال % وأكثر إلكترونيًا. وبالتالي يمكن االستنتاج بأن عملية ال75أعمالها بنسبة 

من شكل ورقي إلى شكل إلكتروني ما تزال في بداياتها وأن التطور الذي سيفرض نفسه على 
الجميع سيتيح أعمااًل مبيرة من خالل استكمال تحديث عمل الجهات العامة والخاصة بشكل 

 عصري.

قريب % من الشركات والجهات تنوي في المستقبل ال34ط( يبين أن 14كما أن الجدول )
% من الشركات 32وأن  ،% من مجموع العمل25الوصول إلى تنفيذ أعمالها إلكترونيًا حتى 

% من الشركات تنوي أن تصل 7%، و75والجهات تنوي الوصول بتنفيذ أعمالها إلكترونيًا حتى 
% من مجموع العمل. يستفاد 100% وصواًل إلى 75بتنفيذ أعماها اإللكترونية إلى نسب تتجاوز 

النسب أن الطموح لدى الشركات وخاصة الصغيرة والفردية ما يزال محدودًا في المدى  من هذه
القريب ولكن التطور سيفرض نفسه على شكل تحديات أمام قطاع األعمال باتجاه االختيار بين 
األخذ بأساليب العصر أو الخروج من السوق وهذا سيجعل التطور في المدى المتوسط والبعيد 

 اليًا.أكبر من ماهو ح

 اآلن نعود إلى السؤال الذي طرحناه في نهاية الفقرة السابقة:

 كيف يمكن تحريض الطلب الكامن وما هي الخطة؟  

 تحريض الطلب الحكومي: ـ2ـ3ـ8

على نقيض ما يذهب إليه دعاة السياسة الليبرالية المعادية للدولة فإن الدولة كأعلى هيئة وأعلى 
به لها دائمًا دور طليعي في توجيه االقتصاد حتى لو أنكر سلطة منظمة للمجتمع بكافة جوان

زال صناعة المعلوماتية قد نما يذلك. وأمريكا التي هي البلد األهم الذي طور وما  الليبراليون 
قطاعها هذا بفضل أموال الدولة التي تم ضخها باكرًا في سنوات النمو الحرج لهذه الصناعة في 

قرن العشرين. ونفس األمر تثبته تجارب دول عديدة بما في ذلك أربعينات وخمسينات وستينات ال
الهند. وبالتالي فإن توسيع الطلب الحكومي سيكون المحرض األول لتطوير هذه الصناعة وهذا 

 سيحقق تطوير في اإلدارة الحكومية وإدارة مؤسساتها أيضًا.
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مو صناعة البرمجيات من خالل التجارب السابقة في سورية فقد شكل الطلب الحكومي أساس ن
في سورية حتى لو كان نموًا محدودًا فإطالق مشاريع مثل مشروع السجل المدني في وزارة 

وتطوير خدمات التكليف  ،2000وأتمتة سجل األحوال الشخصية  ،2000الداخلية الذي بدأ عام 
بتوزيع أجهزة  2002شروع وزارة التربية التي بدأت منذ العام وم ،التحصيل واالستعالم الضريبيو 

مدرسة بالحواسيب الشخصية، وأصبح ما يقارب  4700الحاسوب على المدارس، وجرى تزويد 
حاسوب لكل  2.1% من مدارس مرحلة التعليم األساسي، والثانوي مزودة بحواسيب وبمعدل 80

 بكة اإلنترنت، على أن يصبح عددهامدرسة بش 800تلميذ، كما تم ربط ما ال يقل عن  100
، وإطالق مشروع للتعليم 62(2006 عام عتبارا منا رسة خالل ثالث سنوات )مد 3000

بدون الحاجة إلنفاق عالي ومشروع النظام االفتراضي   illiteratesكتروني ليصل لألميين لاإل
الذي يهدف لتقديم جولة افتراضية للمواقع التاريخية والفنية في سورية. والمشروع لديه نظام 

 .م التفاعلية واإلعالم اإللكترونيرشفة وتقنية اإلعاللأل

كما أن فريق البحث وجد تجارب ناجحة في هذا المجال فمن خالل الزيارات والمقابالت التي 
أجريناها مع بعض الجهات الحكومية تجارب تستحق الوقوف عندها، فمثاًل تم أتمتة العمل في 

مًا شخصيًا من وزير التعليم العالي ثالث دوائر في وزارة التعليم العالي بشكل كلي، ورأينا اهتما
يومًا حتى تقبل الموظفون نوعية العمل  15ومعاونه بهذا األمر فقد تابعا ميدانيًا سير العمل لمدة 

الجديد. ويوجد تجربة البنك التجاري السوري، حيث تم أتمتة العمل بشكل واسع حيث تمكن  
في البنك من الحصول على المعلومات عضو الفريق الذي قام بزيارة مكتب مدير المعلوماتية 

 بسهولة ويسر.

غير أن األمر األهم الذي تشكو منه شركات البرمجيات ومكاتبها هو تراجع اإلنفاق الحكومي 
على البرمجيات خالل سنوات الخطة الخمسية العاشرة عكس ما تم الوعد به من تطوير كبير 

إلنفاق الحكومي. ونظرًا لألهمية التي توليها لصناعة البرمجيات بينما المطلوب اليوم هو توسيع ا
شركات البرمجيات ومكاتبها للطلب الحكومي فقد رأينا تضمين برامج اإلنفاق الحكومي على 
البرمجيات خالل السنوات القليلة الماضية وبرامجها لإلنفاق على البرمجيات خالل السنوات 

                                                           
 األمم ،" إسكوا"  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة"  2007آسيا لغربي المعلومات لمجتمع اإلقليمية المالمح: " مصدر  - 62
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د كبيرة وقد عرضنا ما حصلنا عليه في الخمس القادمة. وقد طلبنا هذه المعلومات وبذلنا جهو 
( وهو يقتصر على إنفاق السنوات السابقة لعدد من الوزارات بينما لم توافنا أية 2الملحق رقم )

وزارة ببرنامج إنفاقها للسنوات الخمس القادمة رغم إلحاحنا الشديد، وقد ألححنا في الطلب بسبب 
اًل ونتمنى أال يكون سبب عدم حصولنا على أهمية هذا األمر بالنسبة لسوق البرمجيات مستقب
بما حصلنا عليه في الجدول التالي ليعطي  اً برامج الوزارات هو عدم توفرها. وقد قدمنا ملخص

علمًا بأن البيانات المتوفرة ال تشمل كل  2010 – 2007فكرة عن حجم هذه السوق خالل الفترة 
 .وزارة فقط 15 الجهات الحكومية فهي مقتصرة على نحو

 )المبلغ بماليين الليرات السورية( العتادياتوزارة على البرمجيات  15مجموع حجم اإلنفاق في 

 المجموع 2010 2009 2008 2007 العام 

 246 12  80  59  95 (  البرامج1)

 6478 1690 1566 1437 1785 ( العتاد 2)

 %3.8 % 0.7 % 5.1 %4.1 %5.3 % 1/2نسبة 

تها رقمًا إجماليًا إلنفاقها على التجهيزات والبرامج معًا دون تفصيل إلنفاقها على كل بعض الجهات أعطت بيانا •
منهما. مثل: وزارة الصحة ووزارة النفط ووزارة العدل والعديد من الجهات التابعة لوزارة المالية )مديرية الجمارك 

عقاري، المصرف الزراعي، العامة، المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، المصرف الصناعي، المصرف ال
 مصرف التوفير، المؤسسة العامة السورية للتأمين(. وبذلك ظهر الرقم اإلجمالي بوصفه إنفاقًا على التجهيزات.

( ألنها ال 2009ـ  2008ـ  2007ال يمكن اعتمادها ومقارنتها مع السنوات السابقة ) 2010قيمة اإلنفاق في عام  •
رة المالية وشركة عودة للنفط ووزارة العدل ومستشفى األطفال من جهة أولى، تشمل سوى إنفاق وزارة الصحة ووزا

 ( دون تفصيل لكل من هذه السنوات.2010، 2009، 2008وألن وزارة الصناعة أعطت مجموع إنفاقها لألعوام )

ية وأجنبية من غير المعلوم إن كان هذا اإلنفاق على البرمجيات يستهدف شراء برامج مطورة سوريًا أم برامج عرب •
 مستوردة، وبأي نسبة لكل منها.

بعض الوزارات ال تعد زبونًا في سوق البرمجيات، فهي تلبي احتياجاتها من البرامج من خالل مديرية المعلوماتية  •
في الوزارة باالعتماد على موظفيها. وهذا يشير إلى أنها ال تستخدم أكثر من برمجيات بسيطة ألن البرامج 

 كات ومكاتب مختصة إلعدادها وهذا ما ال يتوفر لوزارات الدولة.الشاملة تتطلب شر 
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 ومن هذا الجدول نالحظ ما يلي:
.  ورغم عدم دقة 2010حتى  2007تواضع حجم الطلب على البرمجيات وتراجعه من  •

البيانات المتاحة وعدم شمولها فهي تشير، بشكل عام، إلى إن الطلب الحكومي على 
ضعًا خالل السنوات السابقة، فجميع الوزارات التي أجابت على البرمجيات كان متوا

( مليون 95سوى نحو ) 2007سؤالنا والمدرجة أعاله لم تنفق على شراء البرامج في عام 
، ثم عادت قيمة 2008( مليون عام 59ليرة سورية، وانخفضت قيمة اإلنفاق إلى نحو )

لكنها لم تصل إلى قيمة اإلنفاق في  ، أو2009( مليون عام 80اإلنفاق لترتفع إلى نحو )
( كان مجموع اإلنفاق نحو 2010ـ  2007. وخالل السنوات األربع السابقة )2007عام 

مليون ليرة  19.8( مليون ليرة. وللمقارنة فقد أنفقت الشركة السورية للنفط مبلغ 246)
ينما ب 2010 – 2007خالل أربع سنوات هي  العتادياتو سورية فقط على البرمجيات 

على مدى  586بلغ إنفاق شركة الفرات للنفط والتي تتبع معايير عالمية أنفقت نحو 
السنوات الثالث بينما إنتاج الشركة السورية للنفط يبلغ نحو مثلي إنتاج شركة الفرات 

( و %5.3على التجهيزات )للنفط. كما بلغت نسبة اإلنفاق على البرامج إلى اإلنفاق 
في البلدان على التوالي. بينما  2009و 2008و 2007عوام ( في األ5.1)%( و4.1)

% من مجمل اإلنفاق على 55الغربية يمثل اإلنفاق على البرمجيات أكثر من 
 اً . وهذا يخلق سوق%20فالرقم يصل حتى  واندونيسياالمعلوماتية. وفي بلد مثل الصين 
 .محلية مستقلة عن السوق العالمية
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 حكومي الكامن يحتاج:وببساطة فإن تحريض الطلب ال

 .قرارًا حكوميًا بزيادة االعتمادات لإلنفاق على البرمجيات •

لمؤسسات القطاعين اإلداري والعام الحكوميين بشراء البرمجيات السورية  اً حكومي اً توجيه •
والتعامل مع شركات ومكاتب البرمجة السورية وحتى بالنسبة للمشروعات الكبيرة يتم 

 .غير سورية لنقل المعرفةطلب عروض مشركة سورية و 

ة قوية جعل برنامج الحكومة اإلليكترونية التي ستشمل جميع الوزارات مناسبة النطالق •
 لصناعة البرمجيات السورية.

للعاملين في خدمات المعلوماتية في المؤسسات والدوائر  اً واسع اً برنامج تدريب حكومي •
 .الحكومية

معية المعلوماتية بالتعاون مع كل وزارة ورفع ندوات توعية بأهمية المعلوماتية تقيمها ج •
 يع استخدام المعلوماتية والترويج.الوعي بأهمية توس

برنامج زيارات ينظمها أصحاب شركات البرمجة للقاء عدد كبير من موظفي كل وزارة  •
لشرح أهمية وآثار تطبيق المعلوماتية على اإلسراع في إنجاز األعمال والدقة واألرشفة 

ليص البيروقراطية والتضييق على الفساد وتحسين نوعية المنتجات من سلع الجيدة وتق
وخدمات وتقليص التكاليف والترويج الستخدام البرمجيات السورية وتوضيح مستلزمات 

البرمجيات لتحديد  إدخال وتوسيع استعمال المعلوماتية والترويج للتعاقد مع شركات
 Outsourcingفكرة التزويد الخارجي احتياجات تلك الجهات الحكومية والترويج ل

بالنسبة لخدمات المعلوماتية )وضع البرمجيات وصيانتها( بداًل من لجوء مؤسسات 
 غيل.بها للقيام بصناعة برمجياتها واالكتفاء بكادر تش اً مختص اً الدولة ألن تكون جهاز 

 

 

 مبادرة الحكومة اإللكترونية تقلب موازين الطلب الحكومي:ـ 1ـ2ـ3ـ8
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 ـ انطالق المبادرة:1ـ1ـ2ـ3ـ8

انطلقت فكرة الحكومة اإللكترونية من االستراتيجية الوطنية لتقانة المعلومات واالتصاالت عام 
وهي تهدف الستخدام واسع لتقانة المعلومات واالتصاالت في أداء الخدمات الحكومية . 2004

ارات الحكومية األخرى وتقديمها للمواطنين وشركات األعمال ومؤسسات المجتمع األهلي واإلد
وسريعة  بطريقة مقتدرة ومجدية التكلفة. وهي تهدف  تقديم خدمات أكثر وأفضل إجراءات شفافية

مشاركة وتقديم معلومات أكثر دقة واحتكاك أقل بين واستجابة سريعة وكفاءة أعلى ومحاسبة و 
أفضل بالموضوعية  الموظف والمراجع وتقليص دور العامل الذاتي في إنجاز المعامالت والتزام

خدمة مة وسمعة الدولة لدى المواطنين و والقوانين واإلجراءات القانونية و تحسين صورة الحكو 
ة في إنجاز المعامالت الحكومية وفساد أقل وخفض الستخدام الورق واألحبار وحفاظ على ذاتي

نظر باإلجراءات خفض لتكاليف وإنفاق أقل من الموازنة العامة. وهي مناسبة إلعادة الالبيئة و 
وتنظيم أفضل لبيئة العمل وتحديد أفضل وأوضح للمهام  وإزالة الزائد منهاالحكومية وتنسيقها 

والمسؤوليات ووصف وظيفة أفضل وتجعل المجال أفضل إلبراز االجتهاد )توصيف وتقييس 
العمل الحكومي من بيئة عمل ورقي وحفظ فيزيائي . وهي تحول (الالمركزيةوتوسيع أفضل 

. وهي تتطلب مستلزمات كثيرة تشريعية وتنظيمية ومالية لكترونيإلوثائق إلى بيئة عمل وحفظ ل
وتجهيزات مادية وبرمجيات واحتياجات بشرية. وما يهمنا في هذه الدراسة هو البرمجيات التي 

من توسيع الطلب على البرمجيات وتوسيع سوقها وتشكيله  اً رئيس اً جزءوالتي تشكل يحتاجها 
 هامة النطالقة قوية لصناعة البرمجيات في سورية. ةبمناس

 GSRتم وضع المسودة األولى للبرنامج من قبل مشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية 
قسمت الوثيقة الرئيسية التي أعدت للمشروع هذا المشروع إلى مراحل. فبعد . و UNDP ـالتابع لل

 ث مراحل هي: حددت وثيقة المشروع ثال 2008-2007مرحلة التحضير 

تهيئة المعلومات المتعلقة بالحكومة االلكترونية ونشرها، وتهدف ل 2010-2009 المرحلة األولى:
التحتية التشريعية والتقنية، ومتابعة بناء بنوك المعلومات الوطنية، واستكمال  واستكمال البنية

االلكترونية،  مية للحكومةوضع الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة على البوابة الرق عمليات
 الوصول إلى تحقيق:وعلى العموم  .إضافة إلى إطالق بعض الخدمات الرئيسة

 .توفرة في مرحلة النشر الكترونياً % من الخدمات م70 •
 .مة الكترونيًا بالمستوى التفاعلي% من الخدمات الرئيسية مقد30 •
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مستخدمي األقنية نسبة عدد م الخدمات االلكترونية المتاحة )% معدل استخدا10 •
 .إلى مستخدمي القناة التقليدية(اإللكترونية 

 .عبر أقنية غير القناة التقليدية % من إجمالي الخدمات الحكومية متوفرة5 •

ضع أكبر عدد من الخدمات التفاعلية على وسيتم خاللها و  2013-2011 المرحلة الثانية:
رونية، واالستفادة من الخدمات المشتركة موحدة للخدمات االلكت البوابة الحكومية، وإظهار صورة

 الوصول إلى ما يلي:وعلى العموم  .والربط بين المؤسسات

 .توفرة في مرحلة النشر الكترونياً % من الخدمات م100 •
 .بالمستوى التفاعلي أو المعامالتي  % من الخدمات الرئيسية مقدمة الكترونياً 80 •
نسبة عدد مستخدمي األقنية احة )م الخدمات االلكترونية المت% معدل استخدا30 •

 .االلكترونية إلى مستخدمي القناة التقليدية(
 .عبر أقنية غير القناة التقليدية % من إجمالي الخدمات الحكومية متوفرة30 •
 .توريدات الحكومية تتم الكترونياً % من ال30 •

الخدمات  تقديمتحّوالت متقدمة في طرق  وسيتم فيها 2020و 2013 وتمتد بين المرحلة الثالثة:
للحكومة  الحكومية بحيث يستطيع المواطن إنجاز المعامالت كافة عبر البوابة الرقمية

 الوصول إلى:. وعمومًا اإللكترونية

 .بالمستوى التفاعلي أو المعامالتي  % من الخدمات الرئيسية مقدمة الكترونياً 100 •
مستخدمي األقنية نسبة عدد م الخدمات االلكترونية المتاحة )معدل استخدا 50% •

 .ة إلى مستخدمي القناة التقليدية(االلكتروني
 .عبر أقنية غير القناة التقليدية % من إجمالي الخدمات الحكومية متوفرة70 •
 .% من التوريدات الحكومية تتم الكترونياً 60 •

الحادية مليار ليرة سورية بالخطة الخمسية  50من المتوقع أن يتم رصد اعتماد تأشيري بمبلغ 
تحت محور اإلصالح اإلداري والحكومة االلكترونية مع اعتماد آلية لتخصيص االعتمادات  عشر

للبرامج والمشاريع بحيث تقوم اللجنة التوجيهية العليا للحكومة االلكترونية برئاسة رئيس مجلس 
 .الوزراء بتخصيص المبالغ الالزمة للوزارات وذلك وفق دراسات الجدوى التي تردها

 معوقاتها ومستلزمات نجاحها:ـ 2ـ1ـ2ـ3ـ8
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وبسبب أهمية هذا المشروع ولضمان نجاحه من الضروري تفحص مستلزمات وجودة وتوفرها 
 وتوقع العقبات الممكنة ووضع تصور واالستعداد لمعالجتها منذ اآلن. 

يدة تأمين بنية تحتية ج وثانياً توفير بنية تشريعية وتنظيمية جيدة  أوالً إن تحقيق النجاح يتطلب 
تعليم وتدريب قادر على رفع سوية العاملين في الدوائر الحكومية رابعًا شركات برمجة  وثالثاً 

 خامساً سورية قادرة على القيام بالمهام الواسعة وهذا هو الجانب الذي يهمنا في هذه الدراسة، 
وتخصيص  الكافيوجود معرفة ووعي حكومي كامل يضمن منح هذا التحول االهتمام 

توسيع معرفة  سادساً دات الكافية واتخاذ اإلجراءات الحكومية الكفيلة بنجاح هذا المشروع، االعتما
استخدام الكومبيوتر بين المواطنين وتوسيع نشره، إذ أن انتفاع المواطن بهذه الخدمات مرتبط 

 بقدرته على استخدام الحاسوب.
دون الوقوف طوياًل عندها  من جهة أخرى يواجه هذا المشروع الطموح تحديات حقيقية سنذكرها

 ألنها وردت في غير مكان في هذه الدراسة، ومنها: 
كترونية في أوساط المؤسسات الحكومية يجعل لضعف المعرفة بماهية ودور الحكومية اإل .1

 القناعة بها أقل ويجعل العمل لخلق مستلزماتها أقل
 عدم كفاية البيئة التشريعية وهذا يحتاج لجهد الستكمالها .2
 فاية التخصصات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات عدم ك .3
 انخفاض معدل من يجيد استخدام اإلنترنت والكومبيوتر بين المواطنين .4
 ضعف البينة التحتية بما فيها توفر خدمات الحزمة العريضة  .5
بين المواطنين أي  هالحواسيب الشخصية وضعف معرفة استخدام أجهزةضعف انتشار  .6

 ن ومعظمهم بين الجيل الشاب(ا% فقط من السك2لحاسوبية )نحو ما يسمى األمية ا
  في سورية.لمعلوماتية االرتفاع النسبي لخدمات ا .7

8.  

 

 كترونية:لمشروعات الحكومة اإل ـ 3ـ1ـ2ـ3ـ8

إن الجانب األهم في هذا المشروع من وجهة نظر هذه الدراسة هي المشروعات التي سيطلقها 
متطور الذي سينشره بين المؤسسات الحكومية وبين المواطنين هذا المشروع والمناخ الحاسوبي ال

مما يفتح آفاق واسعة لتطوير صناعة البرمجيات. ويمكن تصور حجم العمل القادم خالل العقد 
من خالل تصورنا لحجم العمل الحكومي وعدد الخدمات وحجمها في  2020-2010القادم 

 مجمل الوزارات والمحافظات.
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لتكون متاحة  بوابة الحكومة اإللكترونيةالمشروع تصاالت والتقانة بإجراءات لقد بدأت وزارة اال
 وزارة". وقد راسلت للمستفيدين عبر عدة قنوات "هاتف ثابت، خلوي، انترنت، مركز خدمة مواطن

في الفترة السابقة الوزارات والمحافظات لمعرفة الخدمات الجاهزة لديها لتتم إضافتها االتصاالت 
الذي أتاحته لكافة  (egov.sy) ة وأنشأت لهذا الغرض موقع جرد الخدمات الحكوميةإلى البواب

الجهات الحكومية ليتسنى لها إضافة كل الخدمات التي تقدمها والمعامالت التي تجريها مع كل 
الخدمات التي ستكون متاحة إليكترونيًا )حسب تسجيل ويتم اآلن تدريجيًا   .رسومها وزمن إنجازها

موصفة بشكل كامل من حيث  846خدمة على الموقع المذكور منها  1200نحو ماتنا آخر معلو 
الوزارة إلتاحة هذا الموقع  وتعمل (األوراق والوثائق المطلوبة مع رسومها والوقت الالزم إلنجازها

أولى مراحل الحكومة االلكترونية التي يتم  ،ضمن مرحلة النشر 2010نهاية العام  معللعموم 
 هذه في، ريف المواطن بالخدمات التي يمكن تقديمها مع كل المعلومات المتصلة بهاخاللها تع

 تم إتاحتها إليكترونيًا:يالجدول التالي الخدمات التي س يبينالمرحلة القريبة 
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. وهو أحد الطبي اإلليكترونيعن مشروع إليكتروني لنرى حجم العمل: الملف  لنأخذ مثاالً 
إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل مستقباًل. والمشروع يعني  المشروعات المزمع إطالقها

مواطن/مريض منذ أن تحمل به أمه حتى يتوفاه هللا فهذا المشروع يتضمن إنشاء قاعدة معلومات 
وطنية يكون فيها لكل مواطن ملف تحول له جميع هذه الملفات اإللكترونية، وربط جميع المشافي 

لها ونتائجها وعالجها بهذا المركز، ويكون الملف تحت والعيادات وتقاريرها وصورها وتحالي
تصرف المريض وأطبائه حين اللزوم ويرسل عن بعد إذ قد يحدث حادث أو مرض مفاجئ ينقل 
المريض بسببه إلى المستشفى في مكان ما فيحتاج المستشفى إلى ملف المريض فيرسل له 

يبة أو مشفى ألي سبب كان يقوم بالبريد اإللكتروني. فعندما يدخل المريض إلى عيادة طب
الطبيب باستدعاء الملف اإللكتروني للمريض لالطالع على وضعه الصحي وتاريخه، ويحتاج 
لمركز لمجموعة من المستلزمات مثل: لقاعدة المعلومات وإدارتها وإدارة خدماتها، ورقم طبي 

ة تصل للجميع للتحميل، ، والحاجة لتوقيع إلكتروني، والحاجة لبنية تحتية جيدنوطني لكل مواط
. Softwareوجود نظام تأمين صحي وطني وهذا كله يتطلب وضع أنظمة برمجية كما يتطلب 

يقاوم جزء ويتوقع أن يواجه مثل هذا المشروع  صعوبات ناجمة عن مقاومة التغيير إذ يتوقع أن 
ن وألن يفعلو  اغير قليل من األطباء هذا النظام بسبب العقلية المتحفظة في الكشف عم

التشخيص سيصبح شفافًا ويكشف الخطأ. كما أن العديد من األطباء ليس لديهم وقت لكتابة 
وصف المرض والعالج، أو ال يوجد لديهم كومبيوتر وأنترنت أو حتى ال يجيدون استخدام 

 الكومبيوتر.

 فرصة كبيرة النطالقة قوية: ـ4ـ1ـ2ـ3ـ8

القة قوية لصناعة طبه الحكومة أن يشكل ان يمكن لبرنامج الحكومة اإللكترونية الذي تهتم
االلكترونية  قدرت وثيقة استراتيجية الحكومةالبرمجيات، فالحكومة زبون من الحجم الكبير إذ 

(  قدرت التمويل الالزم لمجموعة من مشاريع البنية التحتية وللخبرات األساسية 32ص 4 )الوثيقة
( وستصل التكلفة مع ر ل.سمليا 5مليون دوالر ) 115بـ  المبادرةالالزمة إلدارة برامج ومشاريع 

( وذلك للسنوات الخمس مليار ل.س 50مليار $ ) 1ية المشاريع إلى نحو بقية المبالغ الالزمة لبق
% من االعتمادات االستثمارية التي يتم رصدها 4ويشكل هذا الرقم نحو  لإلستراتيجيةاألولى 

 بيرة غير مسبوقة في سورية.خالل نفس الفترة . وهذا يشكل جبهة عمل ك

ومشاريع الحكومة اإللكترونية مشاريع كبيرة تخلق جبهات عمل كبيرة )لننظر األهداف الكبيرة 
ويمكن أخذ فكرة عن هذه للمشروع( تتطلب إمكانيات كبيرة بشرية ومادية وتنظيمية وتسويقية. 
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من استراتيجية  4م من الوثيقة رق 16 الصفحة المشاريع من خالل البرامج التي وردت في
 الحكومة االلكترونية :

o  برنامجeGov.sy . 

o ية المرتفعة.و برنامج تفعيل الخدمات ذات األول 

o .برنامج الدفع االلكتروني 

o  برنامج الخدمات االلكترونية المقدمة لشرائح محددةE-Community of 

interest service . 

o  برنامج تطوير الخدمات الحكومية المشتركةshared Sevices . 

o  برنامج تطوير التوريدات الحكوميةe-procurement . 

o  برنامج نظم المعلومات الخاص بالمشافيHSMP. 

o  برنامج تطوير و تحديث الخدمات الحكوميةGSR. 

o  برنامج الدعم التقني لتبسيط بيئة األعمالEU FUNDED PROJECT . 

o .برنامج اإلدارة الرشيدة 

o .برنامج تبسيط اإلجراءات 

o  ألداء الحكومي.تطوير الرقابة على ابرنامج 

o حداث مكاتب للعالقة مع المواطنين.برنامج است 

o ارة السورية على المستوى الحكومي.برنامج تأهيل اإلد 

o  المواد البشرية ومهارات العاملين.برنامج تطوير 

o بادل البيانات بين الجهات العامة.برنامج معايرة وتمكين ت 

o  للحكومة االلكترونية. التكنولوجية الالزمةبرنامج تأهيل البنية التحتية 

o نية التحتية للحكومة االلكترونية.برنامج تأهيل الب 

o ل وزارة العدل بحجم عملها الهائل.أتمتة عم 

 ما يتوجب على شركات البرمجة ومكاتبها أن تفعله:ـ 5ـ1ـ2ـ3ـ8

جهودها وتنسق  من الواضح أنه على شركات البرمجيات ومكاتبها أن تستغل هذه الفرصة وتنظم
نشاطاتها وأن تبذل كل شيء كي تستفيد من هذه الفرصة وكذلك على الحكومة أن تولي أهمية 
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لهذه المسألة وتجعل من برنامج الحكومة اإلليكترونية قاطرة لتنمية صناعة البرمجيات في سورية. 
الحها كإدارة فهنا تلتقي مصالح الحكومة كزبون كبير مع مصالح قطاع البرمجيات كما تلتقي مص

تنفيذية للدولة يهمها تنمية صناعة رائدة في قطاع االقتصاد الحديث. ولكن وبما أن شركات 
 البرمجيات ومكاتبها هي صاحبة المصلحة فعليها أن تنظم جهودها وأن:

 ليكترونية وأن تتعرف عليه جيدًا.أن تدرس مشروع الحكومة اإل •

عية العلمية ارة االتصاالت والجمأن تتابع باستمرار وأن تكون على صلة مع وز  •
 للمعلوماتية.

أن تنظم من خالل جمعية المعلوماتية سلسلة من المحاضرات تقدم لشركات البرمجيات  •
ومكاتبها لشرح مضمون الحكومة اإلليكترونية وطبيعة مشروعاتها ومستلزمات شركات 

 فيها. فاعالً  اً البرمجة كي تلعب دور 

مج الخاصة بها فعلى شركات البرمجيات أن تساعد البر بما أن كل وزارة ستقوم بوضع ا •
 .معية العلمية السورية للمعلوماتيةجالوزارات من خالل إطار تنظيمي ضمن ال

 .أن تنظم جهودها وتخلق تحالفات بين أكثر من شركة ومكتب للقيام بالمشروعات الكبيرة •

 تحريض طلب القطاع الخاص الكامن: ـ3ـ3ـ8

مي وتحريضه ومساهمته في نمو صناعة المعلوماتية فإن طلب القطاع رغم أهمية الطلب الحكو 
% من الناتج المحلي 70الخاص يبقى القطاع األكبر، فالقطاع الخاص ينتج اليوم أكثر من 

% من قوة العمل، وبالتالي يمكن أن يكون السوق األكبر وخاصة على المدى 75ويعمل به نحو 
اديًا، رغم أنه اليوم ليس الزبون األكبر ورغم أن معظم البعيد حيث يصبح الالعب األكبر اقتص

مؤسساته اليوم هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة كما بينا من قبل، وأن وعي القطاع الخاص 
بتطبيقات المعلوماتية هو وعي متواضع عمومًا. غير أن هذا الوضع تتحمل جزء منه شركات 

م بنشاط فاعل لرفع الوعي والترويج لمنتجاتها البرمجيات ومكاتبها بقدراتها المحدودة التي ال تقو 
 من برمجيات وخدمات في صفوف المؤسسات الخاصة كما بينا هذا من قبل. 

الجدول رقم وحول وجود خطط تحديثية لتطبيق المعلوماتية في السنوات الخمس المقبلة يبين 
التحديثية  % من مؤسسات وشركات القطاع الخاص لديها فعال مثل هذه الخطط66أن  (ط11)

% 89ويقابل ذلك  محددة األهداف والمراحل لتطبيق النظم المعلوماتية خالل السنوات القادمة.
% فقط للجهات اإلدارية العامة. وبشكل عام, فإن 85من مؤسسات القطاع العام االقتصادي و

ة ورغم شكنا بالنسب المرتفع% من المؤسسات السورية لديها مثل هذه السياسات والخطط. 73
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لإلجابات اإليجابية للشركات حول وجود خطة لديها حيث يتناقض هذا مع مبالغ اإلنفاق على  
 .البرمجيات خالل السنوات السابقة أو اإلنفاق المخطط للسنوات القادمة

 500أن المؤسسات الكبرى )ذات رأس المال من فئة أكثر من  ط(12)كما يبين الجدول رقم 
% فقط للمؤسسات ذات رأس المال 50ه السياسية التحديثية مقابل مليون ليرة جميعها لديها هذ

مليون فإن نسبة من  100المنخفض أما باقي المؤسسات التي يتراوح رأس مالها ما بين مليون و
% فقط وتنخفض هذه النسبة بالنسبة للمؤسسات 67, و64سياسات تحديثية يتراوح مابين  لديها

  يون ليرة.مل 500 -100ذات رأس المال ما بين 
 

 
 

من المؤسسات التي أجابت على هذا السؤال ترغب فقط % 17أن  ط(14ويبين الجدول رقم )
% 26, في حين أن الكتابية لتنفذ إليكترونياً   أعمالها% من 75بالوصول إلى نسبة أعلى من 

غبة بعدم وجود ر  %. وهو ما يعطي انطباعاً 10منها ال ترغب بالوصول إال إلى نسبة ال تتجاوز 
ولكن جميع الشركات بة في تنفيذ األعمال.  سباالنتقال السريع إلى تكثيف استخدام النظم المحو 

 لم تفصح عن المخصصات المالية لهذا التحول مما يخفض من مصداقية هذه اإلجابات. 
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المؤسسات ط( أن 26ات سورية، يبين الجدول )ية شركات الطلب بشراء برمجبوحول رغ
 تشتري برمجيات سورية % منها بأنها سوف78أكدت  ى السؤالأجابت عل والشركات التي

الختالف شكل ملكية المؤسسة أو  تبعاً  . وال تختلف هذه النسبة كثيراً الستكمال حزمها البرمجية
ط( أن أهم األسباب التي تقف خلف عدم 27ويبين الجدول رقم ) فيما يتعلق بحجم رأس مالها.

مة هذه ءالسورية للبرمجيات المطورة محليًا إلى ضعف مالتفضيل الشركات والمؤسسات 
البرمجيات لمتطلبات وحاجات هذه المؤسسات والشركات، حيث بلغت نسبة الشركات التي أكدت 

ويأتي في المرتبة الثانية مشكلة تدني جودة البرمجيات السورية  % منها. 86على هذا السبب 
تي ثالثًا، وبالنسبة نفسها ضعف خدمات ما بعد % من الشركات السورية. ويأ54من وجهة نظر 

% لكلٍّ 50السورية، وبمعدل البيع وضعف الخدمات التدريبية المقدمة من منتجي البرمجيات 
 منها.
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أن تحسين خدمات ما بعد البيع وتحسين جودة البرمجيات السورية من  (ط29رقم ) يبين الجدولو 
البرمجيات السورية في السوق المحلية. ويأتي بعد  أهم العوامل التي ستؤدي إلى تحسين انتشار

% من 68ولم يؤيد  ذلك تقديم خدمات تدريبية مجانية وتخفيض أسعار هذه البرمجيات بالترتيب.
الشركات ضرورة تقسيط قيم البرمجيات السورية لدعم انتشارها وبالنسبة نفسها تقريبا ضرورة تقديم 

% من المؤسسات السورية أن 54)فيما عدا اعتبار قروض ميسرة لشراء البرمجيات السورية 
تخفيض أسعار البرمجيات سوف يؤدي إلى تحسين انتشارها(. وتبقى العوامل األهم التي تبحث 
عنها المؤسسات والشركات السورية تلك المتعلقة بالجودة وخدمات ما بعد البيع والتدريب 

 المجاني.

 
 

الكامن يعد مرتفعًا ويحتاج إلى تحريض فاعل لتحويل  من خالل التحليل السابق نعتقد أن الطلب
ء منه تدريجيًا إلى طلب فاعل يسهم في توسيع السوق وتنمية صناعة البرمجيات. ونعتقد أن اأجز 

دخول شركات جديدة في قطاعات جديدة متطلبة للبرمجيات ومستخدمة بقوة للمعلوماتية إنما 
رية للتركيز عليها مثل المصارف وشركات تشكل فرصة جيدة أمام شركات البرمجيات السو 

التأمين والصيرفة وشركات تحويل األموال وشركات النفط والغاز وشركات التطوير العقاري 
والفنادق. كما أن دخول خدمات جديدة للسوق تتطلب تستخدم المعلوماتية بكثافة مثل التعليم 

مواقع اإلنترنت  نت لم تبدأ فعاًل بعدكتروني والتجارة اإللكترونية وإن كالاالفتراضي والطب اإل
ورغم أن هذه الشركات تأتي ببرمجياتها الت التجارية وغيرها. و وانتشار الصحافة اإللكترونية والم

معها مثل المصارف وشركات التأمين فإنها تبقى بحاجة لخدمات برمجية من السوق المحلية. 
يث التنظيم الداخلي وتدخل السوق كما أن شركات القطاع الخاص تنمو من حيث الحجم ومن ح

أفضل في تطبيقات البرمجيات  اً استثمارات غير سورية أو سورية ذات خبرة في الخارج تحمل وعي
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كما أن فتح السوق السورية ودخول المنافسة إلى عقر دار الشركات الخاصة يدفعها بقوة لتطوير 
تطوير التنظيم الداخلي للشركات تنظيمها الداخلي وتطبيق المعلوماتية هو العامل األهم في 

ة فتالحظ أعداد أكبر من المحالت التجارية والورش ويتسع طلب القطاع الصغير الخاصة. 
ة مالية ومستودعات وتكاليف وأنظمة الباركود كما تشيع برامج بتستخدم أكثر فأكثر أنظمة محاس
 المهندسين. أومتخصصة باألطباء أو المحامين 

 
 ركات البرمجة شرط لتحريض الطلب الكامن:رفع سوية شـ 1ـ3ـ3ـ8

غير أن زيادة حصة شركات البرمجة ومكاتبها من كعكة الطلب الكامن يحتاج من هذه الشركات 
والمكاتب أن تكون أكثر إقناعًا لزبائنها وأن تكون أكثر تواصاًل معهم إلقناعهم. وهذا يتطلب من 

ورة في هذه الدراسة، وأن تتجمع أو تتعاون الشركات والمكاتب أن تتغلب على نقاط ضعفها المذك
ساليب الحديثة ألتكون جسمًا أقدر على تنفيذ المهام الكبيرة وأن تطور تنظيمها الداخلي وأن تطبق 

في إدارة المشروعات وأن تشغل مبرمجين ذوي كفاءة وشهادات تدريب دولية وأن تطور خدمات 
زاتها ألن هذا جزء من الترويج للشركة وتؤثر ما بعد البيع وحتى أن تحسن مظهر مكاتبها وتجهي

في إقناع الزبون وأن تهتم بالحصول على شهادة اعتمادية من جهة دولية معترف عليها. وإن هي 
 فعلت كل هذا فعليها أن تجعل الزبائن يعلمون ذلك ليرفعوا من ثقتهم بهذه الشركات والمكاتب. 

 ERPيت مع شركة في دبي لشراء برنامج شركة كتاك تعاقدتفعلى سبيل المثال ال الحصر 
متكامل بثمن مرتفع جدًا، وهي مرتبطة مع الشركة البرمجية بعقد دعم وصيانة مكلف جدًا، حيث 
ترسل الشركة المبرمجة خبيرًا من دبي بالطائرة بدرجة رجال األعمال وتحجز له غرفة في فندق 

 من الدرجة األولى لعدة أيام بأجور مرتفعة جدًا.

مدار للتغليف هي شركة من أربعة شركات تابعة لمدار، قامت الشركة بشراء برنامج  شركةو 
ERP  من شركةMicrosoft (Microsoft Dynamics NAVإلدارة عملها )،  ولم تستطع

 لباقي الفروع بسبب ارتفاع تكاليفه. ERPالشركة األم شراء برامج 

كل لها بدياًل أفضل من شراء البرمجيات إن تلك الشركات كانت ستلجأ لبرمجيات سورية والتي تش
األجنبية حيث تعتبر البرمجيات السورية أقل تكلفة وأسرع في االستجابة للمشاكل أو المتطلبات 
الجديدة وسيكون التواصل مع موظفيها أفضل من حيث اللغة، كما أن البرمجيات السورية سيكون 

 لمعظمها واجهات عربية.

م تجد طلبها في السوق المحلية فاضطرت للتوجه للسوق الخارجية ولكن يبدو أن تلك الشركات ل
 رغم كل أعبائه المادية لشراء تلك البرمجيات.
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إن مفاتيح النجاح بالنسبة لشركات البرمجة ونتائجها هي األخذ بأنماط اإلدارة الحديثة واستخدام 
  .أدواتها

 
 البحث عن منتجات برمجية خاصة:ـ 2ـ3ـ3ـ8

تب البرمجة السورية أن تطور برمجيات خاصة بها لها قدرة تنافسية أعلى يمكن لشركات ومكا
تقوم بتحليل السوق وال بأس أن وفرصة أكبر في السوق الداخلية والخارجية. وهذا يتطلب منها أن 

يتم بجهد جماعي لتحديد هذه المنتجات وتحديد زبائنها المحتملين ويمكن أن تعتمد على 
هذه المنتجات بتكاليف منخفضة وتعرضها بأسعار تنافسية وهو ما  المصادر المفتوحة لتطوير

 CMS semi-customized systems, preferably in Open-Source ـيعرف ب

tools;  ويمكن لشركات البرمجة السورية ومكاتبها أن تبرم اتفاقيات مع شركات كبرى عربية
هندية ذات الشهرة فيما يخص تطوير وأوروبية بل والتركيز على التعاون مع شركات البرمجة ال

مجيات معروفة للعمل بواجهة باللغة العربية لمختلف ر المحتوى الرقمي العربي أو تطوير ب
 االستخدامات بما في ذلك تعريب الكثير من األلعاب التي تنمو أسواقها بسرعة.

 :( الفرص والتحدياتDigital Arabic contentالمحتوى الرقمي العربي ) ـ3ـ3ـ3ـ8
المعرفية المكتوبة باللغة العربية والتي تعد للنشر على  يقصد بالمحتوى الرقمي العربي المواد

الرديفة لها سواء كان هذا المحتوى يأخذ شكل النص العربي أو المادة  شبكة االنترنت والشبكات
محتوى  األشكال أو البرامج والقطع البرمجية. ويشترط في المادة حتى تعتبر السمع ـ بصرية أو

تكون منشورة للعموم بحيث يستفيد منها متصفح االنترنت دون الحاجة إلى الدخول  عربي أن
 مرور، كما يشترط أن تكون المادة موثقة ومفهرسة بشكل يسهل التعامل معها وليس بكلمة

 .االكتفاء بتكديس مواد كما وردت من المصدر على الشبكة
ير المحتوى الرقمي باللغة العربية يشكل ساحة هامة يجمع خبراء صناعة البرمجيات على أن تطو 

% 1أمام صناعة البرمجيات العربية عمومًا حيث أن المحتوى الرقمي العربي ال يشكل أكثر من 
من محتويات اإلنترنت وصناعة المعلوماتية عمومًا بينما المحتوى اإلنكليزي مثاًل يشكل نحو 

68.% 
 ويتطلب المعلومات، مجتمع في الهامة الحديثة صناعاتال إحدى الرقمي المحتوى  صناعة تعتبر

 خلق في الصناعة هذه تفاعلها وتساعد وفي المؤسسات عمل طرق  في تغييًرا فيها االستثمار
آثارها،  واتساع نموها سرعة بسبب بتطورها التنبؤ أو حصرها يصعب ومتنوعة جديدة عمل فرص

 المعلومات.كما تساعد في التنمية المستدامة وتطوير مجتمع 
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 تتيح المشتركة العربية فاللغة البلدان العربية، جميع في الرسمية اللغة العربية هي اللغة كما أن
 المغتربين إلى باإلضافة عربي مليون  ثالثمائة من بأكثر تتمثل لهذه الصناعة، واسعة سوًقا

 .العالم بلدان في العرب
 بعض أصناف المحتوى الرقمي:

 .ابات والوزاراتبوابات الشركات والنق •
 .البريد االلكتروني •
 .التجارة االلكترونية •
 .التعليم االفتراضي •
 .محركات البحث •
 .مكتبات اإلذاعة والتلفزيون  •
 .الصحف والمجالت اإللكترونية •
 .البرامج )اإلدارية والمتخصصة والخدمية( •
 .برامج تشغيل الفيديو والصوت وبرامج عرض وتحرير الصور •
 .المواد التعليمية •
 .Animationسوم المتحركة الر  •
 .برامج الجواالت •

 
 أهم العوامل التي تعوق تقدم سوريا في إغناء المحتوى الرقمي العربي:ـ 1

 المحتوى. بصناعة استراتيجيات خاصة وجود عدم •
 وتطوير أدواتها الحاسوبية. العربية اللغة استخدام في والتطوير البحث جهود ضعف •
 وضعف الطلب. العرض ضمور •
 منافسة أو مجاورة أخرى  ببلدان عربية مقارنة سوريا في العريضة الحزمة اتخدم ضعف •
 .الشبكات بهذه االتصال ارتفاع تكاليف •
المحتوى  صناعة في متخصصة كبيرة تجارية شركات أو صناعية مؤسسات وجود عدم •

 .الرقمي
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 .الفني التصميم في اإلبداعية المهارات بعض في واضحة فجوات وجود •
 .المحتوى  صناعة في الخاص القطاع لمساهمة تمكينيةال البيئة ضعف •
 وعدم ،عموماً  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في الكبيرة االستثمارات ضعف •

 .الرقمي المحتوى  صناعة لفرص المجازف المال رأس تنبه المستثمرين وأصحاب

 بتوفير البيئة الكفيلة راءاتاإلج واتخاذ واإلقليمية الوطنية األولويات تحديد من بد فال وبالتالي
في  تأخذ واضحة إستراتيجية وتحديد سياسة رسم من بد ال وكذلك الصناعة، هذه لتطوير المالئمة
 المحتوى  صناعة العالم وأولويات صعيد على المحتوى  صناعة في السائدة التوجهات االعتبار
 العربي. الرقمي

 

 

 ء المحتوى الرقمي العربي:أهم العوامل التي تدعم تفوق سوريا في إغناـ 2

تعتبر اللغة العربية هي لغة العلم في سوريا مقارنة مع دول المغرب العربي ولبنان التي  •
 .تعتمد لغات أخرى 

 .معظم الخبرات في سوريا هي خبرات محلية على عكس دول الخليج •
 .وجود عدد كبير من المثقفين وحاملي الشهادات الجامعية في سوريا •
 .اسي في سوريا على عكس دول مثل العراق وفلسطيناالستقرار السي •
 .وجود عدد ضخم من خريجي اللغة االنكليزية مما يكسب حركة الترجمة أهمية كبيرة •
وجود عدد كبير من الكتب العلمية المترجمة إلى اللغة العربية صادرة عن دور نشر  •

 .سورية

السعي لدور ريادي في صناعة  أهم العوامل االقتصادية والسياسية التي تحفز سوريا علىـ 3
 المحتوى الرقمي العربي:

إيجاد فرص عمل لقطاعات واسعة على كافة األصعدة من أصحاب الياقات البيضاء في  •
 .مجاالت عدة كالسياحة والترجمة واإلعالم واالقتصاد
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 .سرعة االستفادة في هذا القطاع •
مقومات بناء الحضارة والتطور دعم حركة الترجمة إلى اللغة العربية والتي تعتبر من أهم  •

 .العلمي والرقمي
العائد الضخم من األلعاب اإللكترونية والتي يمكن تصنيعها في سوريا إما من شركات  •

سورية بشكل كامل، أو بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال والتي تسعى 
 .لتوسيع سوق مبيعاتها ليشمل عددًا أكبر من المستخدمين العرب

 أهم العوامل الواجب إيجادها لدعم هذه الصناعة:ـ 4

وجود بنية تحتية لالنترنت قوية )كزيادة الحزمة العريضة وتخفيض أسعار االنترنت  •
 وتوسيع دائرة توزعها الجغرافي(.

الرقمي،  المحتوى  لصناعة الالزمة المهارات بتكوين الخاصة والتأهيل التدريب برامج دعم •
 .الرقمي المحتوى  بصناعة ترتبط مجاالت في للتدريب للطالب الدراسية المنح وتأمين

إنشاء جهة تعنى لتنسيق الجهود في مختلف القطاعات والشركات العامة والخاصة  •
 لتطوير مجتمع رقمي.

 .إقامة المسابقات ألفضل محتوى عربي في كافة المجاالت •
 –ويات )المكتبات إنشاء المكتبات الرقمية العربية الخاصة والعامة وعلى كافة المست •

 .المدارس( حتى لو كانت تلك المكتبات صغيرة –الجامعات 
نشر مشاريع الطالب في الجامعات على االنترنت وفق صياغة موحدة لكل جامعة  •

 .بالتكامل مع باقي الجامعات
توصيل االنترنت إلى المدارس والجامعات كافة ودعم المنهاج لتحفيز الطالب على  •

 .البحث في االنترنت
( أو )الموارد الوطنية للمعرفة والمعلومات( والتي KIRMإنشاء البنية األساسية لصناعة ) •

تشتمل على معلومات وطنية، بغية إفادة القطاعين العام والخاص من هذه الموارد 
الموزعة وتحديدها لتشمل ستة مجاالت هي: العلم والتكنولوجيا، والتربية والتعليم، 

ريخ، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ويحدد لكل مجال من والبحث، والثقافة، والتا
 .هذه المجاالت جهة منسقة ومشرفة عليه من بين المؤسسات المرموقة في هذا المجال
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دعم الفضاء السيبراني وحل كافة العقبات أمامه مثل )قوانين التشفير والتوقيع االلكتروني  •
 .والبطاقات االئتمانية وقوانين حقوق النشر(

 .دعم التجارة اإللكترونية البينية بين الشركات السورية •
تحفيز رؤوس األموال لالتجاه نحو هذه الصناعة عن طريق التعريف بها وإقامة الندوات  •

 والمعارض التي تعنى بهذه الصناعة.
 وبحوث دراسات بإعداد البرنامج هذا العربية: يعنى االستخدام الرقمي للغة تبني برنامج •

 ويتألف واالتصاالت، تكنولوجيا المعلومات في استخدامها لتسهيل العربية ةباللغ خاصة
 والتحليل في التحليل الصرفي بحوث إعداد إلى األول المشروع يهدف مشاريع. ثالثة من

 إجراء متابعة إلى الثاني المشروع ويهدف والكتابة، الكالم ومعالجة واآللي اإلعرابي
 ويهدف العربي؛ الخط على والتعرف الكتابة عالجةوم الكالم لمعالجة بحوث ودراسات

 المعلومات تكنولوجيا مجال في وتوحيدها توليد المصطلحات إلى الثالث المشروع
 أخرى. مجاالت مع مقارنة بسرعة فائقة جديدة مصطلحات تدخل حيث واالتصاالت،

 
 
 
 
 
 

 يذهاسلسلة القيمة المضافة لصناعة المحتوى والمشاركون األساسيون في تنف
 المشاركون األساسيون في تنفيذها العملية
 الجهة المنتجة للمعلومات جمع المعلومات وتحديثها

 الجهة المنتجة للمعلومات  تحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي
 شركات خاصة برقمنة المعلومات

 شركات البرمجة
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 شركات البرمجة تطوير التطبيقات
 شركات تصميم المواقع

 م الفني اإللكترونيشركات التصمي
 شركات البرمجة استضافة التطبيقات وإدارتها

 شركات استضافة المحتوى الرقمي
 شركات تزويد خدمات اإلنترنت

 شركات استضافة المحتوى الرقمي اإلعالن والتوعية
 شركات البرمجة

 شركات التدريب والتأهيل
 شركات استضافة المحتوى الرقمي التسويق والمبيعات

 لبرمجةشركات ا
 
 تطوير التسويق:ـ 4ـ3ـ3ـ8

تطبيق طريقة و  ،غير أن تطوير برمجيات ومنتجات خاصة ال تجدي نفعًا بدون تسويق فعال
والتي تعني إدخال مفاهيم جديدة للتسويق لشركات البرمجيات. وتطبيق طريقة  ECRتسويق  

ة أفضل وتلبية رغبات الزبائن بطريق   ("Efficient Consumer Response")تسويق
وبسرعة أكبر وكلفة أقل. وقد بدأت هذه الطريقة منتصف التسعينات عبر إدخال مبادئ اإلدارة 

على كامل خط التوريد.   principles of collaborative management يةالتنسيق
يتسم مناخ  ECRويتحقق خدمة الزبون على نحو أفضل وأسرع وبكلفة أقل. وفي قلب ال 

ماتية متقدمة ومنافسة متنامية وعولمة األعمال وطلب الزبائن يتركز على األعمال بتقنية معلو 
عن الخدمات ونوعية وأمان وحركة أكبر للسلع عبر الحدود. هذا الواقع  اخيارات أفضل ورض

أعاد االعتبار على نحو أساسي للطرق األكثر فاعلية لتوريد المنتج األفضل للزبائن بالسعر 
 .www.ecrnet.orgوقع األنسب. ويمكن الرجوع للم

وبما أن سوريا سوق نام فيمكن أن تنطلق صناعة برمجياتها من البدء بتدريب جميع العاملين 
لديها حول األفكار الجديدة في التسويق واألسواق المحتملة ورفع الوعي بأهمية التسويق والقيام 

لفهم االتجاهات الجديدة في السوق والتغير في سلوك الزبائن دوريًا بأبحاث تسويق شاملة 
ة المعلوماتية وخدماتها تعد ذات مخاطر نيوبما أن تق. والمحاولة لتلبية رغبات الزبائن بسرعة

اقتصادية واجتماعية فيجب تقديم معلومات أوفى للزبائن عنها لتقليص درجة عدم اليقين عند 
مجيات. والشركات السورية يمكن أن تقيم ندوات أكثر حول هذا والبر  للعتادالزبائن عن شرائهم 

http://www.ecrnet.org/
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الموضوع لرفع وعي زبائنهم وتعزيز العالقات المثمرة معهم. كما أن تطبيق معايير نظام الجودة 
الشامل يرفع من كفاءة القطاع. وستقوم الشركات المانحة للشهادات الجودة بزيارات دورية للتحقق 

كما أن المشاركة في المعارض الدولية في الفئة التي سجلوا فيها. من أداء شركات البرمجيات 
تعد واحدة من أهم األدوات للدخول بقوة أكبر لسوق البرمجيات اإلقليمي بل والدولي. كما أن نشر 
كتب ومجالت متخصصة تسهم بقوة في توسيع السوق فهي تعرف بالبرمجيات السورية وبشكاتها 

ات في المدارس والمعاهد والجامعات والنقابات والمنظمات األهلية في ومكاتبها. كما أن إقامة ندو 
 كافة المناطق لنشر وتوعية تسهم في توسيع السوق.

 
 : "بزنس"دائرة الوعي تتحول إلى ـ 5ـ3ـ3ـ8

إن وعي الزبون هو العامل الرئيسي في توسيع السوق والذي يجب أن تنصب عليه الجهود. ويعد 
قيمة المناسبة للبرمجيات وخدماتها مؤشر لوعيه. وإذا ارتفع وعيه فإن ثقته استعداد الزبون لدفع ال

بالبرمجيات السورية شرط لتوجيه طلبه نحو هذه البرمجيات وليس نحو غيرها. ويلعب مستوى 
البرمجيات السورية وإثبات جدارتها شرط لجذب الزبون السوري نحو البرمجيات السورية وخلق 

شكاله المختلفة الرافعة لخلق هذه الثقة. وإذا وثق فعليه أن أية والترويج بثقته فيها. وتلعب الدعا
اجاته بدقة. وقد يكون من المفيد تشكيل وحدة في الجمعية العلمية السورية ييستطيع تحديد احت

للمعلوماتية تقدم مثل هذه الخدمات. وتلعب قدرة المبرمجين السوريين وكفاءتهم دورًا رئيسيًا في 
ياجات الزبون وفي إقناع الزبون على السواء. عندها يصبح الزبون راغبًا في توسيع تحديد احت

لدفع السعر  اً لشراء البرمجيات السورية وخدماتها ومستعد اً استخدامه للمعلوماتية من جهة ومستعد
 المناسب.
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 ـ الفصل التاسع9

 خطوط عامة لبرنامج عمل لتطوير صناعة البرمجيات في سورية

 ؤية والرسالة:ـ الر 1ـ 9

 ؟2020أين ستكون صناعة البرمجيات في سورية عام 

إحدى القطاعات الهامة في االقتصاد الوطني المولد  في سورية أن تصبح صناعة البرمجيات”

بحيث تصبح سورية خالل عشر سنوات  بأجور أفضل للقيمة المضافة والمولد لفرص العمل

إقليمي مستفيدة من يا  ينافس على مستوى وخطتين خمسيتين دولة تملك قطاع برمجيات قو 

 “.المزايا المتاحة

 2020حتى % 25بمعدل سنوي قدره   الوصول لمضاعفة حجم صناعة البرمجيات. 

 أضعاف. 10هذا يحقق مضاعفة قيمة هذه الصناعة وأعداد العاملين بها بنحو 

 لمهام الكبيرة.على القيام بابقدرات إنتاجية كبيرة قادرة  ات منظمة جيدا  شركات برمجي 

  بنية تحتية  مضاهية للبنى التحتية في البلدان المتقدمةو  مؤسسيةو بنية تنظيمية 

 صناعة البرمجياتات قدر داعمة بقوة ل

 بنية تشريعية صديقة لصناعة البرمجيات 

  كافية من حيث العدد والتأهيل.متطور يرفد الصناعة بكادرات بشرية تعليم وتدريب 

 ذه الصناعةدولة يعزز نمو هال دور 
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 منطلق برنامج العمل: 

ينطلق هذا البرنامج من كون صناعة البرمجيات إحدى مكونات اقتصاد المعرفة، بقيمه المضافة 
القته بالعلم والتقانة وتأثره المرتفعة وبدوره الهام في مجمل التنمية االقتصادية واالجتماعية، وع

مالئمة خصائص صناعة البرمجيات التي تعد بالنظام التعليمي والبحث العلمي. كما تنطلق من 
لالقتصاد السوري نظرًا النخفاض رأسمالها الثابت، وارتفاع قيمتها المضافة، وأهمية المورد 
البشري فيها باعتباره رأس المال األول واألهم في هذه الصناعة. كما تنطلق من خصائص 

لب من األشخاص العاملين فيها الشخصية السورية المالئمة للعمل في هذه الصناعة التي تتط
القدرة والجلد على العمل لساعات طويلة، كما تتطلب مواهب ومهارات خاصة وقدرة على اإلبداع 

 واالبتكار وهو ما تميز به السوريون تاريخيًا. 

ورغم كل ذلك فهذه الصناعة ال تلعب سوى دور متواضع حتى اآلن وهو أقل بكثير من الممكن. 
ه يتسم بتوفر إمكانيات كبيرة وآفاق جيدة لتطور هذه الصناعة ولكنها غير ويتلخص الوضع بأن

مستغلة، ويمكنها أن تستغل وتتحول إلى منافع عبر استراتيجية وطنية مدروسة جيدًا يتم توفير 
عناصر نجاحها. لذا يأتي هذا البرنامج ليضع اإلطار العام الكفيل بخلق مناخ مالئم النطالقة 

مجيات في سورية. ويقتصر هذا البرنامج على ما يتعلق بصناعة البرمجيات قوية لصناعة البر 
على نحو مباشر أو غير مباشر وهو يهدف لخلق مناخ صديق يساعد صناعة البرمجيات 

 السورية على النمو السريع وسيشمل ذلك:

 .رسم دور الدولة الذي يعزز نمو هذه الصناعة .1
 .ياتتحقيق بنية تشريعية صديقة لصناعة البرمج .2
 .تطوير بنية مؤسسية تساعد في رفع قدرة صناعة البرمجيات .3
تطوير بنية تحتية كفيلة بنمو صناعة البرمجيات ولتكن مضاهية للبنى التحتية في  .4

 .البلدان المتقدمة
تطوير التعليم والتدريب بما يرفد هذه الصناعة بكادرات كافية من حيث العدد  .5

 والتأهيل.
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تنظيمها وقدراتها الذاتية لتصبح أكثر قدرة على القيام  تنمية شركات برمجية وتحسين .6
 .بالمهام الكبيرة

 

 ـ حول السياسات والخطط الحكومية تجاه صناعة البرمجيات:2ـ9

وضع هدف تحقيق قفزة في صناعة البرمجيات السورية خالل خمس سنوات واستهداف  -1
 %.25معدل نمو سنوي ال يقل عن 

ت في االقتصاد السوري ومنح هذا القطاع أهمية تحديد أوضح لدور صناعة البرمجيا -2
 أكبر من السابق. 

، والتأكيد على ما جاء 2004التأكيد على ما جاء في استراتيجية االتصاالت والمعلوماتية  -3
في الخطة الخمسية العاشرة، واألهم االهتمام بما سيأتي في الخطة الخمسية الحادية عشرة. 

و التأكيد على التنفيذ، لتجاوز الفجوة بين التخطيط غير أن األكثر أهمية من كل ذلك ه
والتنفيذ التي ظهرت على مدى العقد الماضي، ومن ثم اتخاذ كافة القرارات وتطبيق 

 اإلجراءات لوضع السياسات حيز التنفيذ.
االهتمام بجعل األهداف أكثر واقعية في الخطط الخمسية وال يعني هذا عدم وضع  -4

ى ضمن حدود الممكن. واهتمام أكبر بتأمين مستلزماتها المادية أهداف طموحة ولكن أن تبق
والمالية لتنفيذ البرامج المقررة، سواء على مستوى صنع القرار، وعلى مستوى التنفيذ، وعلى 

 مستوى تخصيص االعتمادات، وعلى مستوى منح المزايا وتطوير برامج التحفيز.

ت والمعلوماتية )على غرار الجاهزية اعتماد نموذج لتتبع تطور مؤشرات قطاع االتصاال -5
 اإللكترونية(.

اهتمام أكبر بالترويج لصناعة البرمجيات والمعلوماتية في أوساط المؤسسات الحكومية كشرط  -6
 لمنح هذه الصناعة دورًا أكبر كي ينعكس هذا في االستراتيجيات والسياسات والبرامج. 

 

 ـ دور الدولة: 3ـ9

ذه الصناعة يجب أن تلعبه وتقوم به بكفاءة. وسيظهر هذا الدور للدولة دور ريادي في تنمية ه
 من خالل:
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وضع االستراتيجية وتأمين مستلزمات تنفيذها، ومن خالل إنتاجها للبنية التشريعية  -1
والتنظيمية، ومن خالل المزايا الكفيلة بتشجيع هذه الصناعة وتطوير مشروعات حكومية 

تضمن تقديم تمويل ميسر وتدريب وتطوير خدمات وخاصة ومشتركة متوجهة لهذا التشجيع ت
الحاضنات واجتذاب مساعدات تقنية من منظمات وجهات مانحة دولية وتخفيض الضرائب 

 ودعم التسويق مثل دعم المشاركة في المعارض وغيرها مما تحتاجه هذه الصناعة.
 ها.صناعة ناشئة ومنحها مزايا صناعة البرمجيات اعتبار -2
بون األكبر في سوق البرمجيات من خالل احتياجات قطاعها اإلداري أو من خالل كونها الز  -3

  االقتصادي للبرمجيات.

ستلعب وزارة االتصاالت والتقانة الدور األهم في قيادة العمل الحكومي لتطوير استراتيجيات  -4
  .وسياسات تطوير هذه الصناعة وتأمين مستلزمات تنميتها

 

 ـ تطوير البنية التشريعية: 4ـ9

ار تشريع لتنظيم صناعة البرمجيات، والترخيص لشركاتها ومكاتبها، وقواعد ممارسة المهنة إصد -1
CODE OF CONDUCT وقواعد أخالقياتها المهنة ،CODE OF ETHIC وقواعد ،

الترخيص لشركات البرمجيات، يضمن المرونة وال يعيق الدخول والخروج، واالستعانة بشركة 
 استشارات دولية لهذا الغرض. 

عتبار صناعة البرمجيات من الصناعات الناشئة وتأمين مزايا الصناعات الناشئة لها بما فيها ا  -2
 التشجيع والتحفيز والحماية الخ

تشجيع شركات البرمجيات للتسجيل أصواًل لدى وزارة االقتصاد، والغرف، والجمعية العلمية  -3
 السورية للمعلوماتية.

مل على حقوق الملكية الفكرية على األنترنت، جعل قانون حماية حقوق المؤلف الجديد يشت -4
والعقوبات الرادعة لحاالت االعتداء واالستخدام غير المرخص للمعلومات والبيانات ضمن 
المواقع، وينص على سرية البيانات والمعلومات، وحماية المجال الخاص والمعلومات، 

 وخصوصية المعلومات لألشخاص الطبيعيين والمعنويين وسريتها.
سراع بإصدار تنظيم لموضوع االعتمادية حسب ما ورد في قانون االتصاالت، وإحداث جهة اإل -5

دولية معتمدة في سورية إلصدار شهادة اعتمادية لشركات البرمجيات مما يساعد في زيادة الثقة 
 بالبرمجيات السورية وبشركات البرمجة ومكاتبها.

اإلليكتروني وكما ورد في قانون االتصاالت اإلسراع باستكمال مستلزمات تطبيق قانون التوقيع  -6
 .2010لعام  18
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وضع نموذج عقد إلبرام العقود بين الدولة وشركات البرمجة مع المواصفات يتناسب وطبيعة  -7
 صناعة البرمجيات. 

إصدار قانون موحد للملكية الفكرية والعالمة الصناعية والتجارية، وإحداث هيئة موحدة لحقوق  -8
 الصناعية والتجارية في سورية تتبع وزارة اقتصاد.الملكية الفكرية و 

 تخفيض معدالت األرباح المقدرة من قبل مراقبي الضرائب بما يشجع على الشفافية.  -9
تصنيف شركات البرمجيات إلى درجات أو فئات أو تخصصات وفق معايير مثل حجم  -10

ال، عدد المبرمجين الشركة، مستوى خبرات العاملين، طبيعة النشاط الذي تمارسه، رقم األعم
 ومستوى تأهيلهم، زبائن الشركة، االنتشار في السوق السورية، االنتشار في الخارج.

تعديل مسودة تشريع قانون التواصل على العموم ليكون أكثر مرونة وقريب من تشريعات  -11
 مماثلة في بلدان أخرى.

 ـ تطوير البنية المؤسسية:5ـ9

تنمية صناعة البرمجيات بحيث تلعب الدور األهم  تعزيز دور وزارة االتصاالت فيما يخص .1
في رعاية هذه الصناعة وتنميتها عبر االهتمام بتطوير السياسات والخطط العامة، ومن حيث 

 .تطوير التشريعات أو المؤسسات، ومن حيث اقتراح برامج الدعم والتشجيع
ي أعاد هيكلة قطاع الذ 2010لعام  18التأكيد على التطبيق الخالق لما جاء في القانون   .2

االتصاالت وأحدث الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت وحول مؤسسة االتصاالت من مؤسسة 
عامة تعمل وفق قوانين الدولة إلى شركة تعمل وفق قوانين السوق، وأن يتم إصدار أنظمة 

ر عمل الهيئة الناظمة وشركة االتصاالت بحيث تستطيعان القيام بمهامهما بقدرة ومرونة أكب
  حيث.

توسيع فروع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لتغطي كافة المدن السورية وإنشاء أندية  .3
 معلوماتية تتبع الجمعية في مختلف المناطق السورية. 

من غير الشركات المنتجة  ،الجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات ومكاتب استشاريةقيام  .4
 ،ومية في وضع دفاتر شروط مشاريع البرمجياتلتقدم الدعم للجهات الحك ،للبرمجيات

وإبرام العقود ومتابعة تنفيذها حتى  ،والمساعدة في اإلعالن واستدراج العروض وتقيمها
 االستالم النهائي.

إحداث مركز تميز في األتمتة المصرفية، بمشاركة مصرف سورية المركزي والمصارف  .5
 السورية العامة.
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والمالية، بالتعاون مع وزارة المالية والقطاع المصرفي وغرف إحداث مركز تميز في المحاسبة  .6
 التجارة والصناعة.

اإلسراع بإنشاء المدينة التكنولوجية الذكية في الديماس بدمشق واتخاذ قرار بإنشاء مدينة  .7
 مماثلة في حلب.

تطوير خطة شاملة لتطوير شبكة اإلنترنت وخدماتها وتأمين خدمات الحزمة العريضة لتصل  .8
 كل من يطلبها فورًا وتخفيض أسعارها. إلى

 اإلسراع بتنفيذ مشروعات توسيع شبكة الهاتف الثابت.  .9
 زيادة عدد الحاضنات لشركات البرمجيات وتوسيعها لتستوعب عددًا أكبر. .10
 وإلى من االتصاالت عبور إطار االستفادة من موقع سورية اإلقليمي عبر اإلسراع بتوسيع .11

 .العبور أجور من لالستفادة والبعيدة المجاورة البلدان
 ADSLتخفيض أسعار خدمات الحزمة العريضة  .12
 استهداف مجانية االتصال باإلنترنت بالتعاون بين مؤسسة االتصاالت وشبكات الخليوي. .13

 ـ حول تعليم المعلوماتية:6ـ9

توسيع خطة إدراج مادة المعلوماتية في كافة مراحل التعليم وزيادة عدد ساعاتها وتأمين  .1
ادر والخبرات في مجال وضع المناهج، كما في مجال تدريس تلك المناهج لماليين الطالب الكو 

 في جميع أرجاء القطر بما فيها المدن والقرى والمناطق النائية وشبه النائية.
تطوير تدريس الفيزياء والرياضيات في الجامعات السورية كونها الخلفية األساسية لصناعة  .2

 ن االختصاصات.البرمجيات كما لغيرها م
العمل على بناء مناهج تعليمية متطورة لرفع مستوى الطالب الخريجين من كليات  .3

المعلوماتية، والمحافظة على ذلك التطور بحيث يتم تطوير المناهج بشكل شبه سنوي ألن هذا 
)صناعة البرمجيات، بناء الشبكات وزيادة عدد االختصاصات  العلم يتطور بشكل سريع جدًا،

 . بية، بناء أنظمة قواعد البيانات، أتمتة األنظمة، بناء األنظمة الذكية...(الحاسو 
تنمية الفكر اإلبداعي للطالب، وتمكينه من التعلم الذاتي والتدريب. وتحفيزه على العمل على  .4

اعتماد البحث والقيام بالتطبيقات التي تحقق ترابط المعلوماتية بمتطلبات األعمال والخدمات، مما 
ولمعظم الشركات والمعامل التي تعتمد األتمتة  وادر عمل إنتاج لصناعة البرمجياتيوفر ك

 بأنواعها المختلفة. 
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تجهيز مخابر الجامعات والمراكز التعليمية بخدمات تقنيات االتصال والمعلومات لتصبح  .5
نية قواعد معلومات شاملة تخدم عملية تطور المعلومات في المناهج، واعتماد المناهج االلكترو 

 متعددة الوسائط في التخصصات المختلفة . 
الهندية لتقانات المعلومات إلى جانب حاضنة متخصصة في -إقامة مشروع الجامعة السورية .6

 المعلوماتية؛ التقانة، ومركز استشارات وتأهيل وخدمات. 
ينة الماليزية للتقانات المتعددة الوسائط إلى جانب مشروع مد-إقامة مشروع الجامعة السورية .7

 اإلنتاج السينمائي وحاضنة متخصصة في هذا اإلنتاج وفي النشاطات اإلعالمية.

جعل خدمة العلم لخريجي المعلوماتية في أعمال المعلوماتية ذاتها في إدارات عسكرية أو  .8
حتى مدنية بحيث يمارس الخريج اختصاصه ويحصل على خبرة عملية تنفعه في عمله 

مة العلم على نفوس الخريجين، فال تكون خدمة العلم أحد المستقبلي، مما يخفف من ثقل خد
 دوافع هجرة كادرات المعلوماتية.

 

 ـ التدريب:7ـ9

للوصول إلى مستوى جيد في التعليم في معاهد التدريب المعلوماتية، وإلى مصداقية أعلى  -1
 – MCADللشهادات والمناهج الُمدرسة، االعتراف بالشهادات الدولية في هذا المجال مثل )

MCSD – MCSE… فهذه الشهادات هي شهادات معترف بها عالميًا ولها مناهج قوية ،)
وحديثة، وعند اعتمادها ستجبر معاهد التدريب المعلوماتية على رفع مستواه من حيث الكادر 
والمنهاج والمصداقية لتخريج متدربين قادرين على اجتياز االمتحانات الخاصة بهذه 

 الشهادات. 

اجتذاب مؤسسات التدريب الدولية التي تمنح شهادات ذات اعتراف واعتبار العمل على  -2
 ITIL –“Informationعالمي مثل الشهادات في أوروبا التي تنتشر اليوم مثل 

Technology Infrastructure Library” وموقعها على اإلنترنت 
). http://www.itil.co.uk(  مقرها بريطانيا للقدوم إلى سورية شراكة مع مؤسسات تدريب و

 .وغيرها ISOو  CMMI، وكذلك المؤسسات التي تمنح شهادات سورية
تطوير االهتمام بالتدريب في الخارج في مراكز ذات معايير عالمية أو التدريب االفتراضي  -3

فيزيائيًا وفتح المجال أمام عبر أحد برامج التدريب االفتراضية وتقديم االمتحان افتراضيًا أو 
 المعاهد الدولية إلقامة االمتحانات فيزيائيًا أو افتراضيًا في سورية. 

http://www.itil.co.uk/
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العمل للحصول على مشروعات دعم تقني لتطوير التدريب على صناعة المعلوماتية  جهات  -4
 مانحة دولية مثل االتحاد األوروبي والجايكا. 

عي البرمجيات حول أهمية تصنيف الشركات تنظيم دورات تدريبية نوعية مثل دورات لصان -5
كمعيار للمصداقية )المصداقية تخلق الثقة والثقة تخلق السوق( ودورات حول المعايير مثل 

 . 20000ايزو 
 االهتمام أكثر بدورات تطوير المهارات اإلدارية والتسويقية لمدراء شركات البرمجيات. -6
صادر المفتوحة والمحتوى الرقمي االهتمام بالتدريب على موضوعات متخصصة مثل الم -7

 العربي.
 االستفادة من التجربة المصرية في التدريب. -8
 

 ـ حول طلب القطاع الحكومي:8ـ9

 اتخاذ قرار حكومي بزيادة االعتمادات لإلنفاق على البرمجيات. -1
توجيه حكومي للمؤسسات الحكومية في القطاعين اإلداري واالقتصادي بشراء البرمجيات  -2

عامل مع شركات ومكاتب البرمجة السورية، وحتى بالنسبة للمشروعات الكبيرة يتم السورية والت
 طلب عروض مشتركة سورية وغير سورية لنقل المعرفة.

 المختلفة، الحكومية المؤسسات في والمعلومات االتصاالت تقانات إلدخال جديدة آليات إيجاد -3
 األمثل االستخدام إلى التنفيذ إلى التعاقد إلى التوصيف من: المراحل جميع من تفعيل تمّكن

  .للموارد
جعل برنامج الحكومة اإللكترونية التي ستشمل جميع الوزارات مناسبة النطالقة قوية لصناعة  -4

 البرمجيات السورية. 
إطالق برنامج تدريب حكومي واسع للعاملين في خدمات المعلوماتية وللمدراء أيضًا في  -5

معرفتهم ووعيهم بأهمية تطوير واستخدام تقانات  المؤسسات والدوائر الحكومية لرفع
 المعلومات وتأمين مستلزمات استخدامها الفعال.

إطالق برنامج ندوات توعية بأهمية المعلوماتية تقيمها جمعية المعلوماتية بالتعاون مع كل  -6
وزارة، والقيام بزيارات للقاء عدد كبير من موظفي كل وزارة لشرح أهمية وآثار تطبيق 

لوماتية على اإلسراع في إنجاز األعمال والدقة واألرشفة الجيدة وتقليص البيروقراطية المع
والتضييق على الفساد وتحسين نوعية المنتجات من سلع وخدمات وتقليص التكاليف والترويج 
الستخدام البرمجيات السورية وتوضيح مستلزمات إدخال وتوسيع استعمال المعلوماتية، 
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ع شركات البرمجيات لتحديد احتياجات تلك الجهات الحكومية والترويج والترويج للتعاقد م
بالنسبة لخدمات المعلوماتية )وضع البرمجيات  Outsourcingلفكرة التزويد الخارجي 

وصيانتها( بداًل من لجوء مؤسسات الدولة ألن تكون جهازًا مختصًا بها للقيام بصناعة 
 برمجياتها واالكتفاء بكادر تشغيل. 

 
 ـ الحكومة اإللكترونية:9ـ9

ما يتوجب على شركات البرمجة ومكاتبها أن تفعله كي تجعل من مشروع الحكومة اإللكترونية 
 مناسبة النطالقة قوية لصناعة البرمجيات في سورية:

 أن تدرس مشروع الحكومة اإللكترونية وأن تتعرف عليه جيدًا.  .1
حكومة اإللكترونية لشركات البرمجة العمل على استصدار قرار حكومي بأن تلزم أعمال ال .2

 السورية أو من خاللها أو بالتعاون معها بحسب تركيب البرنامج.
 أن تتابع باستمرار وأن تكون على صلة مع وزارة االتصاالت والجمعية العلمية للمعلوماتية.  .3
أن تنظم من خالل جمعية المعلوماتية سلسلة من المحاضرات تقدم لشركات البرمجيات  .4

تبها لشرح مضمون الحكومة اإللكترونية وطبيعة مشروعاتها، ومستلزمات شركات البرمجة ومكا
 كي تلعب دورًا فاعاًل فيها. 

بما أن كل وزارة ستقوم بوضع البرنامج الخاصة بها فيما يخص الحكومة اإللكترونية فعلى  .5
لمية السورية شركات البرمجيات أن تساعد الوزارات من خالل إطار تنظيمي ضمن الجمعية الع

 للمعلوماتية.
أن تضع كل شركة برنامجًا خاصًا بها كي ترتقي بتنظيمها الداخلي وبكادراتها وبرمجياتها  .6

وخدماتها وتسويقها لتكون أكثر جدارة بالحصول على الحصة األكبر من مشروعات الحكومة 
 اإللكترونية بداًل من الشركات غير السورية.

 ن أكثر من شركة ومكتب للقيام بالمشروعات الكبيرة.تنظم جهودها وخلق تحالفات بي .7
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 ـ طلب القطاع الخاص:10ـ9

تركيز شركات البرمجيات على الزبائن الجدد والنوعيين الداخلين إلى السوق أثر بشكل  .1
إيجابي ويساعد في الترويج مثل  البنوك وشركات التأمين وشركات النفط والغاز والفنادق 

 مجموعات األعمال السورية الكبيرة.ي و وشركات االستثمار األجنب
التركيز على المشروعات الخاص مثل الطب اإللكتروني والتعليم اإللكتروني والصحافة  .2

اإللكترونية والتجارة اإللكترونية التي تحتاج لتشريع وتحتاج لبنوك متطورة مع شبكة واسعة 
 تروني وتطبيق التوقيع اإللكتروني.وتحتاج لتطوير الدفع اإللك

استمرار االهتمام بطلب القطاع الصغير فهو بحر واسع مثل دكاكين البيع و برامج األطباء  .3
 .وبرامج المحامين وغيرها

االهتمام برفع وعي زبائن القطاع الخاص بأهمية توسيع تطبيقات المعلوماتية فوعي الزبون  .4
داد الزبون هو العامل الرئيسي في توسيع السوق والذي يجب أن تنصب عليه الجهود، استع

 لدفع القيمة المناسبة هي مؤشر لوعيه و ثقته بالبرمجيات السورية شرط لتوجيه طلبه نحو
مستوى البرمجيات السورية وإثبات جدارتها شرط لجذب هذه البرمجيات وليس نحو غيرها و 

ى الزبون السوري نحو البرمجيات السورية والدعاية والترويج بأشكاله المختلفة وقدرة الزبون عل
تحديد احتياجاته وقدرة المبرمجين السوريين على تحديد احتياجات الزبون و استعداد الزبون 
لدفع قيمة أتعاب تحديد احتياجاته من قبل مبرمج  وخلق المصداقية بين المبرمج السوري 

 والشركة السورية.
 

 ـ تنمية الطلب الخارجي:11ـ9
والمشاركة في المعارض سورية في الخارج، زيادة االهتمام بالترويج والتسويق للبرمجيات ال .1

 المختصة خارج سورية، 
برنامج حكومي سوري يهتم بالترويج الخارجي لصناعة البرمجيات السورية ويدعم وضع  .2

 % من تكاليف المشاركة.50مشاركة شركات البرمجيات في المعارض الخارجية بنسبة 

عة البرمجية وخاصة االنخفاض الشديد تحسين البيئة التحتية الخاصة والمرتبطة بقطاع الصنا .3
 في سرعة االنترنيت وضعف شبكة االتصاالت. 

تحسين كفاءة أداء البرمجيات السورية ومواءمتها لمتطلبات وحاجات المستخدمين خارج  .4
 السوق السورية، وزيادة سهولة االستخدام، وتحسين خدمات ما بعد البيع. 
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مجيات السورية التي يمكن أن تساهم في توسيع رفع إمكانية االستفادة من نقاط قوة البر  .5
 سوقها في الخارج مثل سعرها المناسب والتزامها الجيد بالشروط التعاقدية. 

 ـ تطوير تنظيم وأداء شركات البرمجة السورية:12ـ9

 تنمية روح عمل الفريق .1

 اتباع منهج إدارة مشروعات البرمجيات واستخدام برمجياتها في تنفيذ مشروعاتها .2

عمال أدوات التحليل والتصميم والتطوير المتعارف عليها عالميًا في هذه الصناعة مثل است .3
 . Web CRM toolsاستعمال وثائق التطبيق والتنفيذ واستعمال منهج دعم التطبيق و 

 تأهيل أعلى وتدريب أفضل لكادراتها وحوافز أعلى مرتبطة باإلنجاز.  .4

راسات عن السوق والتشارك بين الشركات والمكاتب تطوير قدرات الترويج والتسويق والقيام بد .5
 في إنجاز وتكاليف مثل هذه الدراسات.

المشاركة بكثافة أعلى في المعارض والندوات المحلية والدولية بما يسمح بتعريف أكبر  .6
 بالشركات ومنتجاتها ويقيم شبكة عالقات أوسع. 

الشركات المانحة للشهادات الجودة تطبيق معايير نظام الجودة الشامل كفاءة القطاع. وستقوم  .7
 بزيارات دورية للتحقق من أداء شركات البرمجيات في الفئة التي سجلوا فيها.

 .االهتمام بحصول الشركة على شهادة اعتمادية إن كان بمقدورها .8

 ـ تطوير تسويق شركات البرمجيات:13ـ9

ه على رأس قائمة وتضع التسويق أواًل هذا هو الشعار الذي على البرمجيات أن ترفعه .1
 اهتماماتها.

والتسويق الناجح يبدأ بتحديد أية أسواق وأي نوع من الزبائن وأية أسواق تتوقع شركة البرمجة  .2
 .أن تحقق فيها نجاحًا والتعرف الجيد على متطلبات األسواق الزبائن واألسواق التي يستهدفها

جديدة في السوق والتغير في تنظيم جهد جماعي للقيام دوريًا بدراسات لفهم االتجاهات ال .3
قوم بهذا الجهد تسلوك الزبائن والمحاولة بما يساعد على تلبية رغبات الزبائن بسرعة و 

 .الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
االهتمام تحديدها من حيث المواصفة والسعر و دراسة تحديد المنتجات وفق الزبائن واألسواق  .4

ة واألداء الجيد أكثر مما تركز على السعر )المنافسة بإنتاج برمجيات تركز على النوعي
 .بالجودة(
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المشاركة بكثافة أعلى في المعارض والندوات المحلية والدولية بما يسمح بتعريف أكبر  .5
 بشركات البرمجة السورية ومنتجاتها ويقيم شبكة عالقات أوسع

في األسواق المحتمله  تنظيم حمالت جماعية مشتركة للترويج للمنتجات السورية داخل سورية .6
 للبرمجيات السورية ينظمها منتدى صناعة البرمجيات في سورية

إقامة دورات تدريبية خاصة لرفع قدرة شركات البرمجية على التكتيك الماهر لتحديد األسواق  .7
 المحتملة والمنتجات القابلة للترويج.

يق حول األفكار الجديدة في البدء بتدريب جميع العاملين لديها وليس فقط العاملين في التسو  .8
التسويق واألسواق المحتملة ورفع الوعي بأهمية التسويق مع التركيز على تطوير مهارات من 

 يعمل مباشرة في التسويق )التسويق قاطرة نمو الشركات(.
بما أن تقنية المعلوماتية وخدماتها تعد ذات مخاطر اقتصادية واجتماعية فيجب تقديم  .9

ائن عنها لتقليص درجة عدم اليقين عند الزبائن عند شرائهم للبرمجيات. معلومات أوفى للزب
والشركات السورية يمكن أن تقيم ندوات أكثر حول هذا الموضوع لرفع وعي زبائنهم وتعزيز 

 .العالقات المثمرة معهم
التوجه نحو تطوير آليات الترويج والتسويق وتطبيق طريقة تسويق مثل طريقة  .10

 CSR (Corporateوالمسؤولية االجتماعية للشركات  ,Customer Orientationالزبون 
Social Responsibility)  مثلتلبية كفء للزبائن ومثل("Efficient Consumer 

Response") ECR  والتي تعني إدخال مفاهيم جديدة للتسويق لشركات البرمجيات وهي
أقل. وهي بدأت منتصف  طريقة لتلبية رغبات الزبائن بطريقة أفضل وبسرعة أكبر وكلفة

 principles of collaborativeالتسعينات عبر إدخال مبادئ جديدة اإلدارة التنسيقية 
management  على كامل خط التوريد. ويتحقق خدمة الزبون على نحو أفضل وأسرع

يتسم مناخ األعمال بتقنية معلوماتية  ECRوبكلفة أقل عبر شركاء تجاريين. وفي قلب ال 
ومنافسة متنامية وعولمة األعمال وطلب زبائن يتركز على خيارات أفضل ورضا عن متقدمة 

الخدمات ونوعية وأمان وحركة أكبر للسلع عبر الحدود. هذا الواقع أعاد االعتبار على نحو 
. أساسي للطرق األكثر فاعلية لتوريد المنتج األفضل للزبائن بالسعر األنسب

www.ecrnet.org 
غير أن األهم من أية ممارسة تسويقية مسجلة في الكتب هو التسويق غير النمطي وغير  .11

التقليدي الذي يقوم به فريق التسويق والذي ال يتقيد بقوالب بل يبتكر ما هو مناسب لكل حالة 
 مستفيدًا من قواعد التسويق التقليدية. 

 

http://www.ecrnet.org/
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 ـ المبرمجون السوريون:14ـ9

ن صناعة البرمجيات تقوم على المبرمجين أواًل فإن كفاءة المبرمجين تلعب دورًا حاسمًا بما أ .1
 في نمو هذه الصناعة.

تطوير التعاون والعالقات بين خبراء الشركات السورية والشركات العالمية مما يوطد تطوير  .2
ة بمبادرة كل الخبرات والعالقات ويفتح الباب لجبهات عمل. وهذا يكون عبر العالقات المباشر 

 شركة أو المشاركة في المنتديات المعلوماتية ومعارضها أو الزيارات المتبادلة للخبراء 
تطوير التعاون والعالقات بين خبراء الشركات السورية والشركات العالمية مما يوطد تطوير  .3

درة كل الخبرات والعالقات ويفتح الباب لجبهات عمل. وهذا يكون عبر العالقات المباشرة بمبا
 شركة أو المشاركة في المنتديات المعلوماتية ومعارضها أو الزيارات المتبادلة للخبراء 

 

 ـ البرمجيات السورية:15ـ9

االهتمام أكثر بنوعية البرمجيات السورية وجودتها فهي التي تلعب الدور األهم في النهاية   .1
 في قرار المستهلك 

وال سيما في ظل وجود برمجيات وخدمات مختلفة  االنتفاع أكثر بالمصادر المفتوحة لتطوير .2

حاجة ماسة لعدد من المنتجات التي يمكن للبرمجيات المفتوحة أن تقدمها )أنظمة أمن 

وهذا يتطلب إقامة دورات تدريبية لشركات البرمجة المعلومات، قواعد البيانات البسيطة،...( 
 ومكاتبها حول كيفية االنتفاع بالمصادر المفتوحة.

ع تطوير برمجيات خاصة بالصناعة واستهداف المصانع وتقديم حلول متكاملة من توسي .3
  بكل أقسام إلدارة.اإلنتاج حتى المبيع مروراً 

االهتمام على نحو خاص بتطوير منتجات ذات المحتوى الرقمي العربي مثل التعليم  .4
عربية وتطبيقات االفتراضي وتطوير صناعة األلعاب الرقمية اإللكترونية واألفالم باللغة ال

األي باد واآلي بود وبرمجيات الترفيه باللغة العربية وهذا يحتاج لدراسة الهاتف الخليوي و 
 خاصة مفصلة وتطوير برنامج خاص لمثل هذه المنتجات

 االتفاق مع شركات عالمية لديها منتجات معروفة وترجمتها للغة العربية .5
على هذا الخدمة مع توسع شركات ذات حيث ينمو الطلب   VOIPاالهتمام بمنتجات وحلول .6

 مواقع متباعدة تحتاج لالتصال المكثف ببعضها بتكلفة رخيصة.
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الحفاظ على المنافسة بأسعار البرمجيات السورية فالسعر يبقى عاماًل هامًا في البيع في  .7
السوق وهذا يتطلب حصول شركات البرمجة على أسعار مناسبة لخدمات االتصاالت 

 .وأسعار خدمات الحزمة العريضة وأسعار مناسبة للتجهيزات الصلبة وخدمات اإلنترنت
 

 ـ تنمية قدرات شركات البرمجيات وزيادة حجومها:16ـ9

 ثمار الكبير في صناعة البرمجيات.العمل على تشجيع االست .1
 .تحسين التمويل المحلي وتسهيل شروطه لتشجيع شركات البرمجيات على توسيع أعمالها .2

االندماج والتحالفات والتعاون بين شركات البرمجيات للتغلب على نقاط ابتداع أشكال من  .3
 كات السورية وضعف إمكاناتها.الضعف الناتجة عن صغر حجم الشر 

استقطاب شركات العالمية الكبرى للقدوم إلى سورية أو إطالق برامج تعاون معها مثل  .4

 .CA,  Cisco, HP, IBM, Intel, Microsoft, Oracle and Siemensشركات 

 ـ الجانب التنظيمي:17ـ9

بما أن أي برنامج عمل يفقد قيمته إن بقي حبيس األوراق فإن وضع آلية لضمان تنفيذه ونقله 
إلى حيز الواقع يعد أمرًا ال بد منه لالنتفاع الفعال. وهنا من الضروري إنشاء جهة ترعى تطبيق 

راتها على ضوء تطور الواقع. ونقترح هذا البرنامج بل وأن تطوره من خالل ممارستنا وتراكم خب
 هنا اإلطار التنظيمي التالي:

 .أن تكون وزارة االتصاالت هي الجهة الراعية لتنفيذ هذا البرنامج .1
أن يشكل فريق عمل يضم ممثلين ذوي خبرة عن كل من وزارة االتصاالت ومؤسسة  .2

مجيات في حلب يكون االتصاالت والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ولجنة صناعة البر 
بمثابة فريق تنفيذي يمثل صناعة البرمجيات أمام مختلف الجهات الرسمية والخاصة السورية 

 .وغير السورية
 .تسهم كافة هذه الجهات الممثلة في الفريق في تمويل نشاطاته .3
 .يقوم الفريق بإعادة دراسة هذا البرنامج ووضع برنامج تنفيذي عملي لتنفيذ بنوده .4
 ى الزمني لهذا البرنامج بخمس سنوات يرافق الخطة الخمسية الحادية عشر.يحدد المد .5
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