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 :مقدمة
ة وحتتوي هذه البطاق  ،يف عامل تكنولوجيا املعلوماتاحلديثة نسبيا  تعترب البطاقة الذكية واحدة من اإلصدارات 

ملعروف ة ولكنه ا لكرتونية مدجمة يف بطاقة شبيهة يف حجمها ببطاقة  الدفع البالس تيكية املمننط ة اإعلى شرحية 
مث     ،. الش  رحية اكلكرتوني  ة ال  ه حتتويه  ا ه  ذه البطاق  ة لكنه  ا ا  لين الكث    م  ن املعلوم  اتأكث  ر ق  وة و أم  ا 

ص الحيات ، احلس اتت البنكي ة، املل   الط ي، وا العن ، املعلومات  الشخص ية حلام   البطاق ة ياتري خ امل يالد
 نيخ ل تومن البديهي أ  تتناسب كلف ة الش رحية م ع ق درة املعاس ة وس عة ال (....،الدخول لشبكات الكمبيوتر

مث     جمموع ة م ن املع اي  ال ه ق د حتت وي عل ى أرق ام س رية  يعتم د عل ىال ذي املوج ود تلبطاق ة  األما  ونظام
 يخوارزميات تشف  معقدة( حتفظ يف الشرحية. عامة وخاصةمفاتيح  ، أوسر ةكلم
حسب النظ ام بواسطة موجات الراديو  أوبواسطة تالمس حمسوس  القارئشرحية البطاقة الذكية تتواص  مع  

  أنواع:ثالثة  إىل القارئوتنقسم البطاقات من حيث كيفية تواصلها مع املستخدم 
 .البطاقات التالمسية -
  .تالمسالبطاقات عدلة ال -
 .البطاقات ذات اخلاصية املشرتكة -

تعترب تطبيق ا  ذ ذه التكنولوجي ا، ن ذكر يف بعض اسهات  لكن أ  وقد ظهرت يف سوراي جمموعة جتارب متفرقة 
 :هامن
 .bar codeلكرتونية لتسجي  املركبات تعتمد نظام ال  إوزارة النق : بدأت مشروع بطاقة  -
يف اذوي   ة  bar codeلكرتوني   ة ذات ال      س   تخدمل البطاق   ة اإلوزارة الداخلي   ةحاألحوال املدنية:ا -

 .الشخصية
ق ة ل   مش فى بطا400لكرتوني ة تض من إص دار م ل بتطبي م مش روع رائ د للبطاق ة اإلوزارة الصحة: قا -

 .العيو  ومرضى السكري
 هذا إضافة  عدة أنواع من البطاقات السابقة الدفع يف األسواق.

ة ومتاشيا  مع التطور التكنولوجي الع املي ظه رت احلاج ة لوج ود  لي ة لتنظ يم تطبيق ات ونتيجة ذذه التجارب املتفرق
 .سورية إىلهذه التطبيقات إدخال البطاقات الذكية والعم  على  اتكنولوجي
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 اكختصارات: .1

 .البطاقة: البطاقة الذكية -
 .اذيئة: هيئة خدمات الشبكة -

 . املشروع: مشروع البطاقات الذكية -

 :األهداف .2
 يهدف مشروع البطاقات الذكية يف سورية إىل حتقيم األمور التالية:

 تقدمي خدمة أفض  وأسه  للمواطنني. .1
 يحتقيم وفر تملصاري (. ةرفع الكفاءة املالي .2
 الضبط اإلداري وتقلي  الفساد. .3
  يتعام   أببناء ثقافة للخ دمات احلكومي ة تتماش ى م ع التوجه ات العاملي ة وتت يح الفرص ة للم واطن  .4

 .اإلجراءات اإلدارية املعقدةمع أنظمة متطورة تضمن له العيش األفض  بعيدا  عن الب وقراطية و 
 وص  املشروع: .3

 ملنظومة البطاقات الذكية: اإلطار العام .3.1

 مت اقرتاح بناء املنظومة على أساس أربع بطاقات أساسية، وفم ما يلي: 
 .شخصيةذات عائدية  بطاقة -1 
  .ةيعائلبطاقة ذات عائدية  -2 
 بطاقة ذات عائدية للمركبة. -3 

 بطاقة ذات عائدية للشركات. -4
واخلاصة املمكنة  اله تعتمد عليها كافة التطبيقات أساسا  للبنية السابقةالبطاقات حبيث لكن اعتبار 
، حبيث تكو  ك  بطاقة من البطاقات خمصصة لعدد من يف املستقب  القريب واملتوسط تلبطاقات الذكية

 .التطبيقات
وتوف  القدرات املؤسسية الوطنية إلنتاج البطاقات  ،ولضما  القياسية يف التعام  مع البطاقات الذكية

وطنية تتوىل تنظيم العم   جهة إبجيادفمن الضروري التفك   ،د ممكن على جهات خارجيةأبق  اعتما
تلشك  القياسي البطاقات وبرجمتها  صدارإ تلبطاقات الذكية وتقدم الدعم للجهات التطبيقية يف

ن حاجة التطبيقات املختلفة م انسجامها معوسهولة  ،ساسيةب لضما  التكام  بني البطاقات األاملناس
ياحملدثة مبوجب قانو  التوقيع اكلكرتوين وخدمات  دمات الشبكةخهيئة وتعترب .املعلومات والبياانت

تتوىل هذه اذيئة وضع القواعد الناظمة حبيث ، الشبكة( هي اسهة األكثر قدرة على إدارة املشروع
لذكية يشبكة اكتصاكت(، اخلاصة مبنظومة البطاقات ا الشبكةوإدارة ، الالزمة لعم  املنظومةواملعاي  

وأمن املعلومات، ووضع املواصفات القياسية للبطاقات العذراء وقوارئ هذه البطاقات، ومعاي  
 التشني .
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بتحمي   لجهة صاحبة التطبيمتلصورة اله تسمح ل يضا  مسؤولة عن ضما  هتيئة البطاقةأوتعترب اذيئة 
 ترتكبينما زمة لعلل بياانت ك  تطبيم عن تطبيم أخر، ووضع القواعد الال بياانت التطبيقات املختلفة،

 ا.للجهات املعنية هبتلبياانت البطاقات  التطبيقات الالزمة لتحمي  مسألة
 ويوضح الشك  هيكلية منظومة البطاقات الذكية: 

 
 هيكلية منظومة البطاقات الذكية 
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 :التطبيقات .3.2

ة لكن أ  تلوَّد بعدد من التطبيقات املختلفة، وحبيث تكو  هذه األربعالبطاقات ك  واحدة من أنواع 
 البطاقات قابلة إلضافة تطبيقات جديدة حسب احلاجة، فمثال :

ضافة توزيع املواد إىل التطبيم اخلاص ببطاقة العائلة لكن إتإلضافة : ةيعائلبطاقة ذات عائدية 
 ، إخل...زوت على العائالتاملاحصص ، وتوزيع املدعومة النذائية

التطبيقات اخلاصة بتوزيع  تإلضافة إىل رخصة س  املركبة، لكن وضع :بطاقة ذات عائدية للمركبة
 إجبارية ملركبات القطاع العام(.يارية للقطاع اخلاص و تاخمثال  ي تكو  على املركبات  احملروقات
لكن إضافة التطبيم ، ة الشخصيةإىل معلومات البطاقتإلضافة  :شخصيةذات عائدية  بطاقة

التوقيع وبياانت التقاعد، وبياانت جازة السوق، الصحي، وصندوق الدعم اكجتماعي، وإ ملل اخلاص ت
 .أية تطبيقات أخرى لكن إضافتها كحقا  ومعونة البطالة، و اكلكرتوين، 

لكن اضافة عدد ي تكضافة اىل معلومات السج  الصناعي والتجار بطاقة ذات عائدية للشركات: 
 .التطبيقات اخلاصة تلشركاتمن 

 إدارة قواعد البياانت: .3.3

يئة بوضع تتوىل اسهات املسؤولة عن البياانت عملية إدارة قواعد البياانت اخلاصة هبا، بينما تقوم اذ 
 معاي  تبادل البياانت.

 حتمي  البطاقات الذكية تلبياانت واملعلومات اخلاصة تلتطبيقات: .3.4

تلبياانت اخلاصة البطاقة الذكية  حتمي املختلفة وتلتنسيم مع اذيئة  اتالتطبيقيصاحبة  اسهات تتوىل 
اعتماد املنافذ اله تراها مناسبة إلضافة البياانت واملعلومات اخلاصة بتطبيقها  هبا، ولكن ذذه اسهات

 على البطاقة. 
 دارة الشبكة الوطنية ملنظومة البطاقات الذكية:إ .3.5

   .( Integration Hubإدارة الوحدة املتكاملة يعن طريم  اذيئة هذه املهمة تتوىل

 تصنيع خامات البطاقات الذكية: .3.6

 وتوف ، وترتك مسألة تصنيع العذراء لبطاقات الذكيةلتتوىل اذيئة وضع الضوابط واملواصفات واألسس 
 للجهات املعنية هبا تلتعاو  مع القطاع اخلاص.العذراء البطاقات 

 دارة توزيع البطاقات:إ  .3.7

ذات العائدية بطاقة الالشخصية و ذات العائدية تتوىل وزارة الداخلية ياألحوال املدنية( توزيع البطاقة 
الفروع املختلفة ذما يف  عن طريم اخلاصة تملركبة، وذلكبطاقة الوتتوىل وزارة النق  توزيع  ،ةيعائلال

لتجارة تلتعاو  مع وزارة الصناعة توزيع البطاقة ذات العائدية ، كما تتوىل وزارة اكقتصاد  وااحملافظات
 للشركات.
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 أولوايت التنفيذ .4

مليو  بطاقة( وبطاقة السيارة  3.5إ  األولوية يف تنفيذ البطاقة الذكية ينصب على بطاقة العائلة ي أوك :
 مليو  لسيارات املازوت(. 0.5مليو  بطاقة منها  1.4ي

 Barمليو ( من بطاقة  20رتاتيجية للتحول التدرجيي للبطاقة الشخصية يلكن إتباع إس  :اثنيا  

Code  يسنتني( ، مما يتيح عدد معقول من السنوات خالل حبيث يتم استبداذا تدرجييا   إىل بطاقة ذكية
 تطبيقات خمتلفة عليها تإلضافة إىل بياانت اذوية الشخصية. ةإمكانية إضاف

تماد بطاقة الشركات، ويعتمد ذلك على جاهلية قواعد البياانت اخلاصة كما لكن البدء تدرجييا  تع
تلشركات التجارية لدى وزارة اكقتصاد والتجارة يالسج  التجاري(، والشركات الصناعية احلاصلة 

 على ترخيص صناعي ي السج  الصناعي ( لدى وزارة الصناعة.

 عامة : قواعد .5

  خيضع إىل حتمي  املواطن كلفة معقولة لضما  حد صدار البطاقة وإضافة التطبيقات جيب أإ  -
 على سالمة البطاقة.للحرص املواطن ولدفع أدىن من الربح ذذه املنافذ، 

، على أ  ىلساسية يف املرحلة األو البطاقات حمملة تلبياانت اخلاصة تلتطبيقات األ لكن إصدار -
ياانت اخلاصة هبا، وعلى مراح  حسب جاهلية قواعد الباألخرى التطبيقات بياانت يتم إضافة 

 متالحقة، كما لكن إضافة أية تطبيقات أخرى  قد تكو  ضرورية لذلك.
كأساس ملعظم اخلدمات احلكومية ك يعىن حجب إصدار بطاقات   األربعةاعتماد البطاقات إ   -

وك يعين  ...(، بطاقة املوظ ،يالبطاقة اسامعية ذات طبيعة خاصةذكية متخصصة بتطبيقات 
 إلناء الوسائ  التقليدية لتقدمي هذه اخلدمات.

من قب  املنافذ احلالية  توزيعها، مما يتطلب وقواعداضع إلجراءات  ربعةالبطاقات الذكية األ توزيع -
 .للمؤسسات الرمسية املسؤولة عنها

 ،Bar Codeتتوفر حمليا  قدرات حمدودة إلنتاج البطاقات اإللكرتونية وتألخص تستخدام ال   -
 تنظيميا .و  كن تطويرها إىل إنتاج بطاقات ذكية إذا ما ثبل جدوى ذلك اقتصاداي  ل

 :خطوات التنفيذ .6
 يلي: وفقا  ملايمع األخذ بعني اكعتبار أولوايت التنفيذ(  لكن أ  تكو  خطوات التنفيذ إلصدار البطاقات

بكة اله ستتوىل مهم ة للبطاقات الذكية من قب  هيئة خدمات الش ةالفنيوضع املعاي  واملواصفات  -1
 التنظيم واإلشراف واإلدارة لنظام البطاقات الذكية.

تش   جيع القط   اع اخل   اص احملل   ي عل   ى إنت   اج البطاق   ات الع   ذراء ليق   وم برف   د اسه   ات املعني   ة هب   ذه  -2
 البطاقات.

ص  احبة  م  ا ب  ني اذيئ  ة واسه  ات الذكي  ة تلتنس  يمالزم  ة لربجم  ة البطاق  ة لوالربجمي  ات ا ةجه  ل األت  وف   -3
 املختلفة. اتالتطبيق
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ولك ن  ،حتمي  البطاقات الذكية تلبياانت واملعلومات من قب  اسه ات املس ؤولة ع ن ه ذه البي اانت -4
عل   ى  هب   ااعتم   اد املناف   ذ ال   ه تراه   ا مناس   بة إلض   افة البي   اانت واملعلوم   ات اخلاص   ة  املعني   ةللجه   ة 
 البطاقة. 

 ا.هبها توزيع البطاقات اخلاصة تطبيقية بتحديد املنافذ اله سيتم عرب  جهةتقوم ك   -5
 ييف ح ال احلاج ة(ها وتعديلالبطاقات  ةتلتجهيلات الالزمة لقراءتقوم ك  جهة بتجهيل هذه املنافذ  -6

 وفم املعاي  املوضوعة من قب  اذيئة.
 :الفوائد املتوقعة .7

  لكن أ  تصن  فوائد تطبيم هذا املشروع إىل قسمني:

 املواطن: ىفوائد عل .1

 ت اله لكن للمواطن أ  حيص  عليها بوسيلة مرنة ومن دو  عناء.توسيع اخلدما -
 احلصول على بعض اخلدمات ذات الطابع الشخصي.يف دو  سواه حم املواطن  ضما  -
 محلها يف حمفظته.إىل تقليص عدد البطاقات اله يضطر املواطن  -

 سهولة التنق  يف استخدام البطاقة الذكية من موقع آلخر ومن خدمة ألخرى. -
 الدولة: ىفوائد عل .2

 عتماد منظومة واحدة للتعام  مع إصدار البطاقات.تتقليص كلفة احلوسبة يف دوائر الدولة  -

حتقيم اقتصاد احلجم نتيجة  للعدد الكب  للبطاقات املتوقع إنتاجها، وتلتايل اخنفاض كلف ة اإلنت اج،  -
 وبسبب التشارك تلتكنولوجيا واخلربة ووضع معاي  موحدة.

 العديد من التطبيقات. ذا تتعام  معه توف  مصدر واحد   من تكرار البياانت عن طريمالتخفي -

وع دم احلاج ة لوج ود اجته اد   واز اس تخدام بطاق ةل م ا ب دل األخ رى وضوح صالحيات ك   بطاق ة  -
 .يكأ  يستخدم جواز السفر كبدي  عن البطاقة الشخصية(

 ت مركلاي .قات مستقبال وتوفر البيااندارة أفض  للمعلومات ألغراض التوسع يف التطبيإ -

ما ب ني دوائ ر  نقاط نفاذ موحدة بعدد من اخلدمات وحتقيم التنسيم بفض    تكام  اخلدماتيتسه -
 .كخطوة تجتاه احلكومة اإللكرتونية  اخلدمات املختلفة

 يص التالعب والتلوير والفساد.لضما  التدقيم واإلثبات وتق -
 دمها املؤسسات اخلدمية للمواطن.تسهي  التوسع تخلدمات اله تق -

 :الصعوتت واملعوقات .8

إمكاني  ة خ  رق الش  بكة والوص  ول للمعلوم  ات بطريق  ة غ    ش  رعية، مم  ا يتطل  ب وض  ع مع  اي  ص  ارمة  -
 لألمن.

 وجود تكلفة إضافية على بعض أنواع اخلدمات نتيجة احلصول على مستوى خدمة أفض . -

ل عل ى ع دد م ن اخل دمات إىل ح ني إص دار بطاق ة ضياع البطاقة قد يؤدي إىل عدم إمكاني ة احلص و  -
 .بديلة
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 .املواطن  دوى استخدام البطاقة ضرورة توعية -

 اسدوى اكقتصادية .9

إىل أربعة أشهر، ل ذلك  وضعتها وزارة اكتصاكت والتقانةحتتاج الدراسة التفصيلية للجدوى وفم املعاي  اله 
 على جتارب  جمموعة من الدول. ادتكعتم ،جدوى املشروعلبيا  دراسة أولية نقدم س

لجدوى يف الدراسة لبنود األخرى دراسة ال يتم استكمال على أ سدوى املالية األولية تتضمن هذه الدراسة ا
 التفصيلية ياسدوى التقنية، اسدوى املالية، اسدوى التشنيلية، اسدوى التنظيمية، جدوى املوارد البشرية(.

هذه الدراسة وذلك لعدم كفاية األرقام املتوفرة ع ن أع داد الش ركات يف س ورية،  مل نضّمن بطاقة الشركات يف
 على أ  يتم استكمال هذه األرقام لتضمني بطاقة الشركات يف دراسة اسدوى التفصيلية. 

 :مراح  املشروع .9.1
 تقسم إىل:و . 4البندجيب أ  تتوافم مراح  املشروع مع أولوايت التنفيذ املذكورة يف 

  :تأسيسيةرحلة الامل -
من  2و1يتوقع أ  متتد ملدة عامني وتضم اخلطوتني متضمنة  دراسة املشروع ووضع املعاي  الالزمة، و 

 .6الواردة يف البند  خطوات التنفيذ
 :املرحلة التنفيذية -

 . يف خطوات التنفيذ 6إىل  3وتضم اخلطوات من  ثالث سنواتيتوقع أ  متتد على 
 :املرحلة التشنيلية -

 .ا هنا ملدة عامني فقط علما  أهنا عملية مستمرةسيتم حساهب
 :عناصر التكلفة .9.2

 التشاركية: -1
 جتب اإلشارة إىل إمكانية التشارك يف بعض العناصر لتخفي  التكلفة مث :

تلوي  د البطاق  ة  ع  ن طري  مس  تكو  مش  رتكة  ت  دعم اخل  دماتاملعاس  ة ال  ه  :اخل  دمات األساس  ية -
 التكالي .  مما يؤدي إىل تقاسم الالزمةلتطبيقات ت

م ن بطاق ة  ، ب دكلك   ن وع م ن البطاق ات واح دةص در م رة تبطاق ة وحدانية البطاقة الع ذراء:  -
 .تطبيمواحدة لك  

 : ستستخدم مجيع اسهات البنية التحتية نفسها وخاصة فيما يتعلم تكتص اكتالبنية التحتية -
يقدمها مركل املعطيات الذي واألمن، مع اإلشارة هنا إىل إمكانية اكستفادة من اخلدمات اله 

 .ستوفره اذيئة
 :التكلفة املتعلقة تلتحلي  والتصميم والتطوير -2
  ومراجعته نظامالتصميم و  حتلي  -
 األجهلة وتطوير الربجميات -
 اتاكختبار  -
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 والتدريب شنلنيامل حتض  -
 وضع خطط التنفيذ -
  إدارة املشروع -
  تقومي األمن ومتابعته -
  :تلتنفيذالتكالي  املرتبطة  -3
 املعدات -
  الربجميات -
 خطوط اكتصاكت السلكية والالسلكية -
 الطرفيات -
 التكالي  املرتبطة تلتشني :  -4
 تطوير املعدات واكتصاكت السلكية والالسلكية  -
 إصدار البطاقة وتوزيعها  -
 خدمة العمالء  -
 تدريب العاملني  -
 :كلفة التنفيذ -5

 دوكرات( 8ل  ة س ورية يم ن دوكري ن إىل  400إىل  100ترتاوح كل  التنفيذ للبطاقة الواحدة م ا ب ني 
حسب التطبيقات والتقنية املس تخدمة، متض منة  بناء  ع  األسعار العاملية وجتارب الدول األخرى وذلك

 العم .فرص مئات أتمني 
 :كلفة التشني  -6

 .أكثر من عشرين فرصة عم  سنواي   ةتضمنممليو  دوكر للعام الواحد  ترتاوح كلفة التشني  حوايل
 :العوائد املالية .9.3

 (:2011حىت العام ي  1مرحلة (1
 

 ةكلفة البطاق 
 يدوكر(

 ما يدفعه املواطن
 يدوكر(

 عددالبطاقات الكلي
 يمليو (

 الكلفة الكلية
 يمليو  دوكر(

 الربح
 يمليو  دوكر(

 10.5- 10.5 3.5 2 5 بطاقة العائلة
 14 7 1.4 15 5 بطاقة السيارة
 
 
 
 (: 2013حىت العام ي 2مرحلة (2
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 ةكلفة البطاق 

 يدوكر(
 ما يدفعه املواطن

 يدوكر(
 الكلي تعدد البطاقا

 يمليو (
 الكلفة الكلية
 يمليو  دوكر(

 الربح
 يمليو  دوكر(

 البطاقة الشخصية
التكلفة ي4.5

أق  نتيجة  لعدد 

 (البطاقات الكب 

يمقاب  كلفة 2.5
الصورة يف النمط 

 احلايل(
20 40 -40 

تكلفة ي0.5 إجازة السوق
 38 2 4 10 القوارئ(

 5 - 1 5 - بطاقة اكئتما 
بياانت التوقيع 

 الرقمي
- 20 0.2 - 4 

 
 : 2015حىت العام   3املرحلة  (3
 

 كلفة البطاقة 
 يدوكر(

 مايدفعه املواطن
 يدوكر(

 تعدد البطاقا
 ةالسنوي
 يأل (

الكلفة الكلية 
 السنوية

 يأل  دوكر(

 الربح السنوي
 يأل  دوكر(

 450- 450 150 2 5 العائلة بطاقة
 1000 500 100 15 5 بطاقة السيارة

يكلفة 2-5=3 البطاقة الشخصية
 150- 150 300 2.5 (ةالبطاقة احلالي جإنتا 

  2500 - 250 10 - إجازة السوق
 250 - 50 5 - بطاقة اكئتما 
بياانت التوقيع 

 200 - 10 20 - الرقمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليو  دوكر(يالوحدة م اسدوى السنوية (4



 

 

 

 مشروع البطاقات الذكية 

12 

 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املهام املراح 

املرحلة 
1 

دراسة 
 املشروع

       0.02 الكلفة
 - الربح

وضع 
 املعاي 

 الكلفة
 0.04      

 _ الربح

املرحلة 
2 

تنفيذ 
 املشروع

 الكلفة
 

17.5 21 21 
 3.5 3.5 3.5 الربح 

املرحلة 
3 

 ني التش
 الكلفة

 1.1 1.1 
 3.350 3.350 الربح

 
 3.5مليو  دوكر لإلقالع على أنه سيعيد تكلفته مع عائد  18من املالحظ أ  املشروع حيتاج ما يقارب ال  

وسيجري تدقيم هذه األرقام يف الدراسة التفصيلية سدوى . من إقالع املشروع ثالث سنوات بعدمليو  دوكر 
 املشروع.
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 اجع:املر 

دراسة المستشار االقليمي لالسكوا الدكتور عبد االله الديوه جي  حول احداث منظومة وطنية للبطاقات  -

 الذكية لصالح وزارة االتصاالت والتقانة

 تجارب دول أخرى  -

 
 
 
 


