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الملخص التنفيذي

يشكل االستثمار في الحوسبة السحابية بكافة خدماتها وتطبيقاتها إحدى أهم الفرص لنشر 
التطبيقات والخدمات الحكومية بأقل الموارد المالية والبشرية المطلوبة، ويأتي هذا التوجه 
منسجمًا مع استراتيجية التحّول الرقمي في الخدمات الحكومية اإللكترونية ومع التطورات 

التكنولوجية عالميًا. تهدف هذه السياسة إلى رسم الخطوط األساسية لدفع عجلة االنتقال باتجاه 
الخدمات السحابية لدى القطاع العام والخاص ولتشجيع االستثمار في الخدمات السحابية في 

إطار المنافسة والشفافية، وبما يوفر بيئة عمل جاذبة لإلبداع واالبتكار في مجال التحّول الرقمي. 

ولوضع هذه السياسة، قامت وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع اإلسكوا بإجراء تحليل الوضع الراهن 
من خالل استمارة تّم توزيعها على بعض الجهات الحكومية المستهدفة، باإلضافة إلى عقد عدد من 

االجتماعات المشتركة مع أصحاب المصلحة ومقّدمي الخدمات في القطاع العام، واالطالع على تجارب 
عدة دول عربيًا وعالميًا، بغية االستفادة من تجاربهم في مجال تطبيق الحوسبة السحابية.

وقد ُحّددت أهداف هذه السياسة بما يلي:

تسريع وتيرة اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام، من خالل دفع الجهات الحكومية للنظر في 
خيارات الحوسبة السحابية لالستثمارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما 

يضمن االستثمار األمثل للموارد المتاحة؛

تشجيع مزّودي خدمات االتصاالت وغيرهم لالستثمار في الحوسبة السحابية في سورية؛

وضع إطار تنظيمي لخدمات الحوسبة السحابية في السوق المحلية، وضمان توفر خدمات تنافسية؛

 حماية المستخدم النهائي من خالل توفير نماذج عمل معيارية للعالقة ما بين األطراف المختلفة 
)المزّود – المستفيد(؛

تحفيز اإلبداع واالبتكار في مجال التحول الرقمي من خالل توفير الحلول التقنية المبتكرة التي 
تناسب البنى التحتية بأقل التكاليف للشركات واألفراد؛

وقد جرى إعداد هذه السياسة مع مراعاة األطر العامة التالية:

ُتطّبق سياسة الحوسبة السحابية على كافة المشتريات الحكومية في مجال التحّول الرقمي 
وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يتم تقييم الحلول السحابية أواًل )مبدأ "السحابة أواًل"( قبل البحث عن 

الحلول األخرى وبما يتوافق مع هذه السياسة؛

ُتصّنف البيانات الحكومية والخاصة استنادًا إلى مستوى سالمتها وسريتها وتوافرها، مع ضرورة عدم 
المبالغة في مستوى التصنيف الذي يترتب عليه نفقات إضافية غير مبّررة، والتي قد تؤدي في بعض 

األحيان إلى نتائج عكسية؛

ُتعتمد بيئة السحابة الموّزعة في البنية السحابية في سورية، مع ضمان إمكانية التشغيل البيني 
السحابية بين الخدمات السحابية ونقل البيانات؛

يتم وضع الضوابط والنواظم لمزّودي الخدمات السحابية، في إطار تنظيمي يسمح بتقديم الخدمات 
السحابية في إطار من التنافسية الشفافة، وبما يشجع االستثمار في خدمات الحوسبة السحابية.
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تضمنت هذه السياسة المواضيع التالية:

بنية الحوسبة السحا�ية في سو��ة؛

الحوسبة السحا�ية في القطاع العام: 
مهام ومسؤوليات الجهات المعنية 
بتط�يق هذه السياسة، وهي و�ارة 

االتصاالت والتقانة، والهيئة الوطنية 
لخدمات الشبكة، وجهات القطاع العام.

الضوابط والنواظم لم�ّودي خدمات 
الحوسبة السحا�ية:

مهام الهيئة الناظمة لالتصاالت والب��د؛
الت�امات م�ّودي خدمات الحوسبة السحا�ية؛

البنود الرئيسية الواجب توّفرها في عقود 
الخدمة، ووثيقة مستوى تقديم الخدمة؛

اإلج�اءات المطلوبة لتطو�ر الحوسبة 
السحا�ية في سو��ة؛

الحوكمة؛

الرصد والتق�يم؛

خطة الت�وي�.
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يشهد قطاع االتصاالت والمعلومات تطّورًا وتغيرًا كبيرًا ومتسارعًا، ويشمل هذا التطور المعّدات 
والتجهيزات، باإلضافة إلى الخدمات والتطبيقات. ونتيجًة لذلك، أخذت مراكز البيانات بالتطّور بشكل 

كبير وزادت الكلف التأسيسية والتشغيلية، وهذا ما حّفز شركات تكنولوجيا المعلومات على إيجاد 
حلول بديلة أحدثت نقلة نوعية في تقديم الحلول التكنولوجية. حيث تّم العمل على تطوير حلول 

بديلة تسهم في تقليص االستثمارات المطلوبة لبناء وتطوير مراكز البيانات وشراء البرمجيات، 
واالستعاضة عن ذلك باستئجار البنى التحتية والمنصات والبرمجيات المتاحة عبر اإلنترنت، وهذا ما 

يسمى بالحوسبة السحابية.

نشــأت الحوســبة الســحابية محدثــًة تغيــرًا رئيســيًا فــي اقتصاديــات تكنولوجيــات المعلومــات 
واالتصاالت، فهــي ُتعّد أحــد أهم النمــاذج وأكثرها إبداعـًا لتطويـر واستثمار مـوارد البينـة التحتيـة علـى 

مسـتوى العالـم. وهـذه التقنيـة ُتعتبر بسـيطة، إال أن نماذج األعمال الخـاص بهـا جذابـة، إذ ينتقل هـذا 
النمـوذج من تحويل عملية شـراء البنيـة التحتيـة والتطبيقـات التكنولوجيـة بوصفهـا منتـج ُيشـترى، إلـى 

خدمـة ُتقـّدم، ولـم يعـد المستفيد بحاجـة إلـى البحـث عـن تمويـل كبيـر لشـراء تجهيـزات البنية التحتية 
والتطبيقات وُرخص التشغيل، حيـث ُيمّكـن هـذا النمـوذج الشـركات، خاصـة الصغيـرة منهـا والمتوسـطة، 

مـن الحصـول علـى مـوارد قويـة وفّعالة، لـم يكـن بمقدورهـا تحّمـل نفقاتها. كمــا يّمكــن المؤسســات الكبيــرة 
من الحصول علــى حّيز كبير مـن المعالجـات وسـعات التخزيـن واالتصال الضخمة وفقًا الحتياجاتها، دون 

قيــود علــى المـوارد أو االضطرار إلــى زيــادة حجــم تجهيزاتهــا ومنشــآتها.

وقد عّرف المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا NIST(1( الحوسبة السحابية كما يلي: "الحوسبة 
السحابية هي نموذج يتيح الوصول الشبكي السهل المالئم وحسب الطلب إلى مجموعة مشتركة 

من الموارد الحاسوبية القابلة للتكوين )مثل الشبكات والمخّدمات والتخزين والتطبيقات والخدمات 
البرمجية( التي يمكن توفيرها وإطالقها بشكل سريع بأقل جهد إداري أو تفاعل بشري مع مزّود 
الخدمة"، وتتوفر ثالثة نماذج للخدمة وهي )IaaS, PaaS, SaaS(، وأربعة نماذج للنشر )خاصة، 

مشتركة، عامة، هجينة(.

في اآلونة األخيرة، قامت العديد من الدول بإعادة النظر في آلية إدارة مواردها التكنولوجية ووضع 
الخطط واالستراتيجيات الالزمة إلدارة مراكز البيانات واالستثمار في الحوسبة السحابية التي تتيح لها 

قابلية التوسع بمرونة عالية، وتوفير النفقات واإلدارة المثلى للموارد المتاحة، وتحقيق نتائج أفضل بجهد 
إداري أقل، وإتاحة خدمات إلكترونية للمستفيدين بشكل أسرع، باإلضافة إلى تطوير المهارات وتوفير 

بيئة مناسبة لالبتكار وتعزيز نمو االقتصاد الرقمي.

وقد كانت للجمهورية العربية السورية نظرة بعيدة المدى، إذ خّصصت أحد برامج استراتيجية التحّول 
الرقمي للحوسبة السحابية، بما يضمن إطالق مشروع رائد للبنى التحتية للحوسبة السحابية، وتقديم 
عدد من الخدمات التي تخدم القطاع العام، واإلدارة المثلى للموارد المالية والبشرية المتاحة في ظل 

الظروف الراهنة.

المقدمة
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النهج التشاركي. 1

تّم إعداد هذه السياسة بالتعاون بين وزارة االتصاالت والتقانة ولجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، حيث جرى اعتماد النهج التشاركي مع كافة أصحاب المصلحة، من 

خالل إجراء عدد من اللقاءات التشاورية معهم وتوزيع استمارات معّدة لهذا الغرض، حيث تّم التشاور مع 
كل من:

الهيئات الحكومية المعنية بالحوسبة السحابية في الجمهورية العربية السورية )وهي الهيئة الوطنية 
لخدمات الشبكة، والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد(؛

الجهات الحكومية المشرفة على بعض القطاعات مثل المصرف المركزي، وزارة التعليم العالي؛

عدد من مزّودي خدمات اإلنترنت المرّخص لهم في سورية؛

عدد من الجهات الحكومية التي لديها خدمات حكومية إلكترونية، أو لديها مركز/مراكز بيانات خاصة؛

الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية؛

 عدد من الخبراء في مجال الحوسبة السحابية وأمن المعلومات في سورية.

توصيف الوضع الراهن. 2

تّم تحليل الوضع الراهن باستخدام نموذج دراسة َمواطن القوة والضعف، والفرص والتحديات2، وفيما 
يلي موجز ألهم ما جاء فيها:

شّكلت استراتيجية التحّول الرقمي للخدمات الحكومية اإللكترونية األرضية األساسية للتوّجه نحو 
الحوسبة السحابية في القطاع العام، حيث تمّكنت الوزارة من إطالق مشروع رائد لبنية الحوسبة 

السحابية الحكومية؛

بّينت معظم الجهات الحكومية رغبتها في االنتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية، إال أنها رّكزت 
جميعها على ضرورة توفير الدعم الفني من قبل مزّود الخدمة السحابية الحكومية على مدى الساعة، 

كأحد أهم التحديات التي قد تعيق االنتقال للخدمات السحابية؛

يمّثل نقص الكوادر البشرية التخصصية في مجال الحوسبة السحابية أحد أهم التحديات التي تواجه 
نقل الخدمات الحكومية إلى بيئة الحوسبة السحابية؛

يرغب معظم مزّودي خدمات االنترنت، الذين يقّدمون خدمات االستضافة، في االستثمار في تقديم 
خدمات الحوسبة السحابية للعموم؛

تّم إصدار معظم القوانين التي تتعلق بالفضاء السبراني إال أنه ال تتوفر القوانين المتعلقة بحماية 
البيانات الشخصية حتى تاريخه.

تجارب مشابهة. 3
إلعداد هذه السياسة، تّمت دراسة ثالث تجارب في المنطقة وتجربتين عالميتين، وقد تبّين من خالل الدراسة:

تعي جميع الدول أهمية االستثمار في الحوسبة السحابية كأحد الفرص لتوجيه االستثمار في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل صحيح، بما يضمن إدارة مثلى للموارد المتاحة، وتحقيق 

منهجية إعداد السياسة
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نتائج أفضل بجهد إداري أقل، وإتاحة خدمات إلكترونية للمستفيدين بشكل أسرع، باإلضافة إلى 
تطوير المهارات وتوفير بيئة مناسبة لالبتكار وتعزيز نمو االقتصاد الرقمي؛

قامت الحكومات بإنشاء بنية تحتية للحوسبة السحابية الحكومية، لتقديم خدمات الحوسبة للقطاع 
العام، وقامت بوضع قواعد لالنتقال إلى الخدمات السحابية، وحّددت بعض الدول، بما في دول في 

المنطقة العربية، النقاط الرئيسية التخاذ القرار؛

حّددت جميع الدول الشروط والضوابط الناظمة لمزّودي خدمات الحوسبة السحابية، بما يضمن 
تحديد العالقة ما بين المزّود والمستفيد وضمان حقوق األطراف المختلفة؛

 Edge مع التطور التكنولوجي المتسارع والتوجه نحو إنترنت األشياء وحوسبة الحواّف
computing، أّكدت جميع الدول على ضرورة الدفع باتجاه الحوسبة السحابية كأحد أهم الفرص 

المتاحة للحاق بالركب العالمي، وصواًل لالنتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

الرؤية

بيئة آمنة للتطبيقات تضمن كفاءة 
االستثمار في البنى التحتية المعلوماتية 

وتحقيق أهداف التحول الرقمي
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أهداف السياسة

نطاق السياسة

تهدف هذه السياسة إلى: 

تسريع وتيرة اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام، من خالل دفع الجهات الحكومية للنظر في 
خيارات الحوسبة السحابية لالستثمارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما 

يضمن االستثمار األمثل للموارد المتاحة؛

تشجيع مزّودي خدمات االتصاالت وغيرهم لالستثمار في الحوسبة السحابية؛

وضع إطار تنظيمي لخدمات الحوسبة السحابية في السوق المحلية، وضمان توفر خدمات تنافسية؛

حماية المستخدم النهائي من خالل توفير نماذج عمل معيارية للعالقة ما بين األطراف المختلفة 
)المزّود والمستفيد(؛

تحفيز اإلبداع واالبتكار في مجال التحّول الرقمي من خالل توفير الحلول التقنية المبتكرة التي 
تناسب البنى التحتية بأقل التكاليف للشركات واألفراد؛

ُتطّبق هذه السياسة على:

جهات القطاع العام المستفيدة من خدمات الحوسبة السحابية؛

مزّودي خدمة الحوسبة السحابية الحكومية )الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة(؛

مزّودي خدمات الحوسبة السحابية في السوق المحلية.
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بنية الحوسبة السحابية في سورية

قامت وزارة االتصاالت والتقانة بإنشاء منظومة الحوسبة السحابية والمكّونة من جزأين، األول سحابة 
حكومية مشتركة على الشبكة الحكومية اآلمنة، والثاني سحابة حكومية عامة على اإلنترنت وهي قيد التنفيذ.

وبهدف دفع عجلة االنتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية للتحّول 
الرقمي، تّم اقتراح البنية الهجينة التالية لخدمات الحوسبة السحابية في سورية )يبّين الشكل 2 بنية 

الحوسبة السحابية في سورية(.

السحابة الحكومية المشتركة. 1

يوّفر هذا النموذج البنية التحتية األساسية للحوسبة السحابية المشتركة للحكومة، بما يضمن تقديم كافة 
الخدمات السحابية ضمنها، وهي متوفرة على الشبكة الحكومية اآلمنة ويجري توفير هذه الخدمات لجهات 
القطاع العام حصرًا، وتوفير معظم التطبيقات الالزمة إلدارة المؤسسات مثل ERP، وتخزين وتبادل البيانات 

الحكومية بشكل آمن وفّعال. تمّكن هذه السحابة الجهات الحكومية من االستفادة من الخدمات السحابية 
لكافة خدماتها، وبما يضمن تبادل البيانات والمعلومات ما بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفّعال.

السحابة الحكومية العامة. 2

يوّفر هذا النموذج البنية التحتية األساسية للحوسبة السحابية، بما يضمن تقديم كافة الخدمات السحابية 
ضمنها، وهي متوفرة على شبكة االنترنت، وتسمح بتقديم خدمات لجهات القطاع العام والخاص، وتوفر 

الشكل 2. بنية الحوسبة السحابية في سورية

Closed 
government cloud 

International 
public cloud 

القطاع العام

األف�اد والقطاع 
الخاص

السحابة الحكومية 
المشتركة

Local public 
cloud

السحابة المحلية 
العامة

السحابة العالمية 
العامة

Open
government cloud 

السحابة الحكومية 
العامة
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بعض التطبيقات المشتركة مثل CRM، وأدوات المطّورين، بما يمّكن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من 
االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية لتقديم الخدمات للجمهور من مواطنين وقطاع أعمال.

السحابة المحلية العامة. 3

يوفر هذا النموذج البنية التحتية األساسية السحابية، وُيقّدم من قبل مزّودات الخدمة المرّخص لهم من 
قبل الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد، ويجري تقديم الخدمات للعموم من أفراد وشركات، وغيرها داخل 

أراضي الجمهورية العربية السورية.

السحابة العالمية العامة. 	

يوفر هذا النموذج البنية التحتية األساسية السحابية، وُيقّدم من قبل مزّودي الخدمة العالميين والمتواجدين 
في المناطق الحّرة في سورية على أن تتوفر المنظومات السحابية فيزيائيًا في المنطقة الحرة السورية أو 
داخل أراضي الجمهورية العربية السورية سواًء بشكل مباشر أو من خالل شراكات محلية، ويجري تقديم 

الخدمات للعموم من أفراد وشركات، وغيرها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

األطر العامة للسياسة

ُتطّبق سياسة الحوسبة السحابية على كافة المشتريات الحكومية في مجال التحّول الرقمي وتكنولوجيا 
المعلومات، بحيث يتم تقييم الحلول السحابية أواًل قبل البحث عن الحلول األخرى )مبدأ "السحابة أواًل 

Cloud First"( وبما يتوافق مع هذه السياسة، وتشّكل النقاط التالية اإلطار العام الذي تّم اقتراح محاور 
السياسة بناًء عليه:

ُتصّنف البيانات الحكومية والخاصة استنادًا إلى مستوى سالمتها وسريتها وتوافرها، مع ضرورة عدم 
المبالغة في مستوى التصنيف الذي يترتب عليه نفقات إضافية غير مبّررة، والتي قد تؤدي في بعض 

األحيان إلى نتائج عكسية.

تعتمد نقاط اتخاذ القرار في التوجه نحو الحوسبة السحابية على ما يلي:

األمن السبراني: ُيعّد الجانب المتعلق باألمن السبراني أحد أهم الجوانب الواجب مراعاتها عند 
اتخاذ القرار بشأن التوجه للخدمات السحابية من عدمه، وتحكمه الضوابط والنواظم المتعلقة 

بالسياسات األمنية الصادرة عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة؛

الجانب التجاري: ُتعّد نماذج الحوسبة السحابية ذات فوائد اقتصادية كبيرة، إال أنه ال بّد من مراعاة 
الكلفة الكلية الالزمة لتشغيل الخدمات )متضمنة كافة التكاليف الثابتة والمتغيرة3( مع األخذ بعين 
االعتبار أن صعوبة حساب حصة الخدمات من التكاليف الثابتة التي تشّكل عادًة الرواتب واألجور 

والتكاليف اإلدارية من كهرباء ومياه واتصاالت وقرطاسية وغيرها. في حين يمكن حساب التكاليف 
المتغيرة بسهولة نظرًا ألنها تشّكل قيمة البرمجيات والتجهيزات والرخص والصيانة، وهذا ما يتطلب 

تقييم كل حالة على حدة؛

الجانب التقني: من الضروري مراعاة قابلية توافق المنظومات المعلوماتية من الناحية الفنية مع 
بيئة الحوسبة السحابية - القديمة منها - والمتوفرة في بعض الجهات وخصوصًا العامة، مع ضرورة 

أن تتوافق جميع التطبيقات الجديدة مع المتطلبات الفنية للحوسبة السحابية؛
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ُتعتمد بيئة السحابة الموّزعة في البنية السحابية في سورية، بما يضمن إمكانية التشغيل البيني 
السحابية بين الخدمات السحابية ونقل البيانات؛

يجري وضع الضوابط والنواظم لمزّودي الخدمات السحابية، في إطار تنظيمي يسمح بتقديم الخدمات 
السحابية في إطار من التنافسية الشّفافة، وبما يشجع االستثمار في خدمات الحوسبة السحابية.

محاور السياسة

تسعى الجمهورية العربية السورية من خالل هذه السياسة إلى الدفع باتجاه االنتقال السلس لتبني الحوسبة 
السحابية من كافة األطراف في القطاع العام والخاص، ولذلك تتضمن هذه السياسة المحاور التالية:

الحوسبة السحابية في القطاع العام. 1

تتمثل رؤية حكومة الجمهورية العربية السورية الواردة في استراتيجية التحّول الرقمي للخدمات 
الحكومية اإللكترونية4 في السعي لتقديم خدمات حكومة إلكترونية رقمية متكاملة، ولكنها في نفس 

الوقت تواجه تحديات تتعلق بنقص الموارد المالية والبشرية. 

في مجال الموارد البشرية، تعاني جهات القطاع العام من نقص حاد في الكوادر التخصصية لدى 
الوحدات التنظيمية الخاصة بالمعلوماتية، وهذا ما يعيق تطوير بيئة الحوسبة السحابية الحكومية 

الخاصة والعامة، ويحّد من االستفادة من الخدمات والميزات التي يمكن تقديمها، ويحول دون توفير 
خدمات حكومية رقمية متكاملة. ومن الضروري عدم النظر إلى مجرد االستثمار في التجهيزات 
والتطبيقات والشبكات المحلية فقط، بل العمل على تحسين دورة حياة تكنولوجيا المعلومات، 
وضمان توظيف الموارد المتاحة بالشكل األمثل. وفي هذه اإلطار، يجب تحديد أدوار األطراف 

المختلفة وفق ما يلي:

ألف. مهام ومسؤوليات وزارة االتصاالت والتقانة

عند وضع السياسات الحكومية القطاعية في مجال التحّول الرقمي، يجب األخذ بالحسبان ضرورة 
االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية الحكومية )الخاصة والعامة(، وإصدار التعاميم الحكومية الالزمة 

من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضمان االستثمار األمثل في الموارد المتاحة واالستفادة من بنية الحوسبة 
السحابية المتوفرة. ويمكن إجراء ذلك فور االنتهاء من بناء شبكة الحوسبة السحابية الحكومية العامة. 
وبناًء على البالغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/44 ب تاريخ 2021/12/9 والمتعلق بضرورة 

عرض مشاريع التحّول الرقمي والبنى التحتية المعلوماتية على وزارة االتصاالت والتقانة قبل اإلعالن عنها، 
يمكن تحديد مهام الوزارة في إطار تطبيق هذه السياسة بما يلي:

توفير التطبيقات الحكومية التي تعمل على الحوسبة السحابية للقطاع العام، ومن أهم هذه التطبيقات:

نظام إدارة موارد المؤسسة للقطاع العام االقتصادي واإلداري ERP؛

نظام إدارة العالقة مع الزبائن لخدمات القطاع العام CRM؛

برمجيات االتصال كأنظمة البريد اإللكتروني للحكومة.
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العمل مع جهات القطاع العام التي تتوفر لديها البنية التحتية من تجهيزات ومراكز بيانات لتطويرها 
من أجل تحديد التوسع الالزم للحكومة ببنية الحوسبة السحابية، واالستفادة من كافة الموارد المتاحة. 

وفي المرحلة األولى، يجري تطوير مركزي بيانات وزارة المالية ووزارة الداخلية، لربطهما ببيئة الحوسبة 
السحابية، بحيث يكون هذان المركزان مترادفين، وهذا ما يضمن االستمرار في تقديم الخدمة تحت 

إشراف الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

تعزيز القدرات البشرية للعاملين في القطاع العام على إدارة الخدمات السحابية من خالل 
والتأهيل. التدريب 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتبني مفهوم "الدفع مقابل الخدمة" لدى جهات القطاع العام، وتمكينها من 
االستفادة من خدمات وموارد الحوسبة السحابية ذات الصلة، لذلك يتوجب وضع نظام استثمار من 
قبل مزّود خدمة الحوسبة السحابية الحكومي )الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة(، وتبني المفهوم من 

قبل رئاسة مجلس الوزراء.

متابعة الجهود إلصدار قانون حماية البيانات الشخصية نظرًا ألهميته في انتشار الحوسبة السحابية 
على المستوى الوطني.

باء. مهام ومسؤوليات الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة 

ُتعّد الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مزّود خدمة الحوسبة السحابية للقطاع العام، وهي الجهة المسؤولة 
بموجب قانون إحداثها عن وضع معايير أمن المعلومات، لذلك فهي مسؤولة عن:

تطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية الحكومية )المشتركة والعامة(، وتوفير أعلى مستويات 
األمان الالزمة؛

تطوير وثيقة استرشادية لسياسات أمن المعلومات خاصة بالحوسبة السحابية، بما يتوافق مع 
السياسة الوطنية ألمن المعلومات؛

وضع الضوابط والنواظم والشروط الفنية الالزمة لمنح اعتمادية الحوسبة السحابية للجهات الخاصة5؛ 

وضع قواعد اإلبالغ عن الحوادث األمنية وإجراءات التعامل معها؛

توفير خدمة الدعم الفني 7/24 للخدمات المقّدمة في السحابة الحكومية، بما يضمن جودة 
واستمرارية الخدمات؛

توقيع اتفاقيات مستوى تقديم الخدمة مع المستفيد؛

تتحمل الهيئة مسؤولية تقديم الخدمات السحابية وفقًا لالتفاق التعاقدي واتفاقية مستوى الخدمة 
الموّقع مع المستفيد؛

اإلبالغ عن حوادث األمن السبراني لمركز أمن المعلومات في الهيئة، وعليها إبالغ المشترك في حال 
تعرض بياناته ألي اختراق او انتهاك؛

التقّيد بكافة اإللتزامات الخاصة بمزّودي الخدمات الواردة في قانون التواصل على الشبكة ومكافحة 
الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2020 وتعليماته التنفيذية؛

حذف أي محتوى غير مشروع يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية أو الدينية أو االجتماعية أو السياسة 
عند ثبوت ذلك؛

إبالغ المستفيد بمستوى خدمات أمن المعلومات المقّدمة؛

عدم نقل أو معالجة أي محتوى مستضاف على بيئة الحوسبة السحابية إلى خارجها دون موافقة 
المستفيد، وعدم وضع أي نسخة احتياطية خارج أراضي الجمهورية العربية السورية؛

عدم تمكين أي شخص من الوصول إلى البيانات دون موافقة مسبقة وصريحة من المستفيد، وتوقيع 
اتفاقية عدم اإلفصاح مع المستفيد ألي طرف ثالث إال وفق األصول المصّرح بها قانونًا.
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جيم. مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية

االلتزام بعدم التوسع في تطوير مراكز البيانات الخاصة المتعلقة بتخزين ومعالجة البيانات الخاصة 
بها، واالستفادة من البنية التحتية للحوسبة السحابية الحكومية، إال ما يصّب منها في تطوير بيئة 

حوسبة سحابية رديفة لمركز بيانات الحوسبة السحابية الحكومية ووفق توجيهات وزارة االتصاالت 
والتقانة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، بما يضمن توظيف االستثمارات في مركز البيانات بالشكل 

األمثل، ويمكن معالجة الحاالت الخاصة التي تتطلب توفر مراكز بيانات خاصة بموافقة وزارة 
االتصاالت والتقانة؛

اإللتزام بكافة التعليمات واإلرشادات وضوابط استخدام الحوسبة السحابية الصادرة عن الهيئة . 1
الوطنية لخدمات الشبكة؛

وضع خطة للبدء بنقل البيانات والتطبيقات والخدمات إلى بنية الحوسبة السحابية الحكومية، . 2
خالل مدة 12 شهر، وارسالها إلى وزارة االتصاالت والتقانة على أن تتضمن ما يلي:

قائمة باألصول المعلوماتية من تجهيزات وبرمجيات ووظيفة كل منها؛

تقييم مدى جاهزية نقل كافة وظائف تكنولوجيا المعلومات إلى بيئة الحوسبة السحابية 
الحكومية، والجداول الزمنية لها؛

قائمة باألصول المعلوماتية التي لن تخضع للنقل إلى بيئة الحوسبة السحابية الحكومية، مع بيان 
المبّررات، وفق القواعد المحّددة لذلك من قبل وزارة االتصاالت والتقانة؛ 

االستمرار في تطوير خطة نقل األصول المعلوماتية إلى بيئة الحوسبة السحابية سنويًا، وتقييم 
التقّدم المحرز في تطبيق خطة االنتقال.

البدء بتصنيف األصول المعلوماتية التي تشمل البيانات والمعّدات والتطبيقات الخاصة بها، لتحديد . 3
ما يمكن نقله للحوسبة السحابية، ومتطلبات أمن المعلومات الالزمة لكل منها وبما يتوافق مع 

سياسة التشفير الوطنية وفق قواعد التصنيف اآلتية:

التصنيف األول )عادي(: يمكن استخدام أي من بيئات الحوسبة السحابية في الجمهورية العربية 
السورية بما فيها بيئات الحوسبة السحابية لدى مزّودي خدمات الحوسبة السحابية لدى القطاع الخاص؛

التصنيف الثاني )مقّيد(: يقتصر على استخدام بيئة الحوسبة السحابية الحكومية؛

التصنيف الثالث )سري(: يجب استخدام مكّون الحوسبة السحابية على الشبكة اآلمنة )السحابة 
الحكومية المشتركة(، مع إمكانية االستفادة من كافة الخدمات المتاحة على هذا المكّون؛

التصنيف الرابع )سري للغاية(: يجب استخدام مكون الحوسبة السحابية على الشبكة اآلمنة 
)السحابة الحكومية المشتركة(، مع إمكانية االستفادة من كافة الخدمات المتاحة على هذا 

المكّون، وذلك بعد التأكد من تحقق متطلبات أمن المعلومات الالزمة.

يتوجب على الجهات الحكومية اتباع الخطوات المقترحة أدناه عند اتخاذ القرار في التوجه نحو . 	
الخدمات السحابية:

نقطة اتخاذ القرار األولى: في حال كانت البيانات مصّنفة "سري" أو "سري للغاية"، يجب 
التوجه للسحابة الحكومية المشتركة، ويجب التأكد من أن السحابة المشتركة توفر متطلبات أمن 

المعلومات الالزمة للتطبيق أو الخدمة، وفي حال كانت السحابة المشتركة ال تلبي متطلبات أمن 
المعلومات والمتطلبات الفنية والتجارية يمكن طلب موافقة لجنة الحوسبة السحابية لدى وزارة 

االتصاالت والتقانة لشراء التجهيزات الحاسوبية المطلوبة؛

نقطة اتخاذ القرار الثانية: في حال كان تصنيف البيانات الخاصة بالخدمة أو التطبيق "مقيدًا" 
أو "عاديًا"، يجب التوجه نحو استخدام السحابية الحكومية العامة، وذلك في حال كان هذا 

النموذج يلبي المتطلبات األمنية والفنية والتجارية؛

نقطة اتخاذ القرار الثالثة: في حال كان السحابة الحكومية العامة ال تلبي المتطلبات الفنية 
واألمنية والتجارية، يجب التوجه نحو السحابة العامة المقّدمة من أحد مزّودي الخدمة المرّخص 
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لهم، على أن يجري توفير المتطلبات التجارية والفنية واألمنية الالزمة، وفي حال عدم توفرها 
يمكن طلب موافقة لجنة الحوسبة السحابية لشراء التجهيزات المطلوبة.

يبّين الشكل أدناه المنهجية الواجب اتباعها التخاذ القرار.

يتوجب على الجهات الحكومية التي تبرم اتفاقيات مع مزّودي خدمات الحوسبة السحابية من . 5
القطاع الخاص توقيع وثيقة مستوى تقديم الخدمة SLA لتحديد مستوى أمن المعلومات وحماية 

البيانات التي تلبي احتياجاتها ومتطلباتها األمنية التي سيتم تخزينها ومعالجتها على الحوسبة 
السحابية للعموم.

الشكل 3. منهجية اتخاذ قرار االنتقال إلى الحوسبة السحابية

البداية

ال�يانات 
مصنفة 
س��ة أو 
س��ة جد؟

هل تلبي 
السحابة الحكومية 
العامة المتطلبات

هل تلبي السحابة 
العامة المتطلبات

هل تلبي 
السحابة الحكومية 

المشتركة 
المتطلبات 

األمنية

االستفادة 
من السحابة 
الحكومية 
المشتركة

االستفادة
من السحابة 
الحكومية

العامة 

االستفادة من 
السحابة العامة 

طلب الموافقة 
من لجنة الحوسبة 

السحا�ية

نعمنعم

نعم

نعم

ال

ال

الال



17

الضوابط والنواظم لمزّودي خدمات الحوسبة السحابية. 2

بهدف تمكين كافة األطراف من المضي باتجاه الخدمات السحابية، ينبغي توفر إطار تنظيمي يضبط 
العالقة ما بين مزّودي الخدمات السحابية والمستخدمين، وهذا ما من شأنه تشجيع االستثمار في 

تكنولوجيا الخدمات السحابية من جهة، وتحفيز المستخدمين من القطاع الخاص واألفراد للتوّجه نحو 
الخدمات السحابية وتعزيز اإلبداع واالبتكار في خدمات تكنولوجيا المعلومات من جهة ثانية. يتضمن 

اإلطار التنظيمي الضوابط والنواظم الخاصة بمزّودي خدمات الحوسبة السحابية وأدوار ومسؤوليات 
كافة األطراف وفق ما يلي:

ألف. مهام ومسؤوليات الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

بموجب قانون االتصاالت رقم 18 لعام 2010 وتعديله بالقانون رقم 38 لعام 20176 فإن الهيئة الناظمة 
لالتصاالت والبريد هي الجهة المسؤولة عن التراخيص النمطية، لذلك يتوجب على الهيئة الناظمة 

لالتصاالت والبريد القيام بما يلي:

إصدار شروط الترخيص لمزّودي خدمات الحوسبة السحابية للعموم من القطاع الخاص، بعد الحصول 
على وثيقة االعتمادية من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة7، والعقود واتفاقية مستوى تقديم الخدمة، 

بما يسهم في نمو سوق الخدمات السحابية، ويضمن المنافسة العادلة بين المزّودين؛

تحديد الحد األدنى من الشروط الواجب توفرها في العقود واتفاقيات مستوى تقديم الخدمة 
الموّقعة بين المزّودين والمستفيدين، بما يضمن جودة الخدمات المقّدمة من قبل المزّودين؛

التأكد من مدى التزام مزّودي الخدمة بالضوابط والمعايير الفنية بالتعاون مع الهيئة الوطنية 
لخدمات الشبكة؛

إصدار التقارير الدورية حول الخدمات السحابية، تتضمن على األقل عدد مزّودي الخدمات 
السحابية، وعدد المستفيدين ومعدل النمو في كل خدمة من الخدمات السحابية، وإرسالها إلى 

وزارة االتصاالت والتقانة؛

وضع قواعد حل النزاعات ما بين مزّودي خدمات الحوسبة السحابية المرّخص لهم والمستفيد؛

تلقي الشكاوى من المستفيد.

باء. مهام ومسؤوليات مزودي خدمات الحوسبة السحابية من القطاع الخاص

الحصول على ترخيص تقديم الخدمات السحابية الصادر عن الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد، وفق 
الضوابط والشروط التي تضعها الهيئة، وااللتزام بها؛

يقع على عاتق مزّودي خدمات الحوسبة السحابية للعموم تقديم الخدمة وفق االتفاقيات والعقود 
ووثيقة مستوى تقديم الخدمة الموقعة مع المستفيد؛

يتحمل مزّود خدمة الحوسبة السحابية مسؤولية تقديم الخدمات السحابية وفقًا لالتفاق التعاقدي 
واتفاقية مستوى الخدمة الموّقع مع المستفيد؛

اإلبالغ عن حوادث األمن السبراني لمركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، وعليه 
إبالغ المشترك في حال تعرض بياناته ألي إختراق او انتهاك؛

كافة اإللتزامات الخاصة بمزّودي الخدمات الواردة في قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة 
المعلوماتية رقم 20 لعام 2020 وتعليماته التنفيذية؛

حذف أي محتوى غير مشروع يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية أو الدينية أو االجتماعية أو السياسة 
عند ثبوت ذلك؛

إبالغ المستفيد بمستوى خدمات أمن المعلومات المقّدمة؛

عدم نقل أو معالجة أي محتوى مستضاف على بيئة الحوسبة السحابية إلى خارجها دون موافقة 
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المستفيد، ويجب إبالغ المستفيد في حال كانت هناك نسخة احتياطية خارج أراضي الجمهورية 
العربية السورية؛

عدم تمكين أي شخص من الوصول إلى البيانات دون موافقة مسبقة وصريحة من المستفيد، وتوقيع 
اتفاقية عدم اإلفصاح مع المستفيد ألي طرف ثالث إال وفق األصول المصّرح بها قانونًا.

جيم. عقود تقديم الخدمة السحابية

 يجب أن تتضمن العقود الموّقعة مع المستفيد الحّد األدنى من المتطلبات التالية:

وصف الخدمات المقّدمة من قبل مزّود الخدمة السحابية، ومدة سريان العقد وشروط الدفع؛

تفاصيل اتفاقية مستوى الخدمة؛

حقوق المستفيدين بما في ذلك الحق في استرداد بياناتهم المخّزنة على البيئة السحابية أو 
إتالفها وفق األصول بما يضمن سرية البيانات والمعلومات وفق تصنيفها، وبما يتوافق مع 

العالقة؛ القوانين ذات 

الحاالت التي تتطلب االنتقال إلى مزّود خدمات حوسبة سحابية آخر؛

بيانات التواصل ما بين الطرفين، وآليات وعناوين اإلبالغ المعتمدة لكال الطرفين؛

حاالت إنهاء العقد.

دال. اتفاقية مستوى الخدمة السحابية

يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة بالحد األدنى ما يأتي:

توافر الخدمة والجداول الزمنية ذات الصلة؛

خطة استمرارية األعمال وإدارة المخاطر والتعافي من الكوارث؛

مستويات الدعم الفني المقّدمة؛

مواقع حفظ البيانات الجغرافية؛

خطة نقل البيانات والبرمجيات إلى مزّود آخر بناًء على رغبة المستفيد؛

آلية حفظ ومعالجة بيانات المستفيد؛

االمتثال لمعايير أمن المعلومات وإدارة نقاط الضعف واالختراق؛

سرية وسالمة وحماية البيانات، بما في ذلك النسخ االحتياطية وفترات االحتفاظ بها، 
البيانات  وصالحيات الوصول واإلطالع والمعالجة واالستعادة والتدمير، بما يتوافق مع تصنيف 

واألصول. والبرمجيات 

هاء. متطلبات أمن المعلومات

وثيقة تتضمن السياسات واإلجراءات المناسبة لضمان حماية البيانات المخّزنة، ويجب أن تتوافق 
هذه اإلجراءات مع السياسة الوطنية ألمن المعلومات المعدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة؛

يجب أن تكون إجراءات أمن المعلومات متوافقة مع درجة حساسية البيانات )عادي، مقيد، سري، 
سري للغاية(، ويقع على عاتق المستفيد اختيار الخدمة وفقًا لمستوى حساسية البيانات المخّزنة؛

وثيقة تضمن خطة استمرارية تقديم الخدمة، والتعافي من الكوارث، وإجراءات استعادة الخدمة، 
.SLA وتوقيع وثيقة مستوى جودة الخدمة مع الزبون

يتوجب على مزّود خدمات الحوسبة السحابية وضع سياسة خاصة بأمن المعلومات متوافقة مع 
السياسة الوطنية ألمن المعلومات، تتضمن على األقل:
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االحتياطي،  النسخ  الحوادث، سياسة  إدارة  التشغيل،  عمليات  أمن  الشبكات،  أمن  سياسة 
التشفير؛ سياسة 

أو  اختراق  بأي  والمستفيد  الهيئة  إبالغ  السحابية  الحوسبة  مزّود خدمات  يتوجب على 
الموقع. للعقد  وفقًا  والبرمجيات  البيانات  إلى  غير مشروع  وصول 

البيانات:  خصوصية 

بخصوص  تصدر  التي  والضوابط  والتعليمات  القوانين  لكافة  االمتثال  المزّود  على  يجب 
الشخصية؛ البيانات  حماية 

يحّدده  الذي  السرية  بمستوى  اإللتزام  السحابية  الحوسبة  مزّود خدمات  يجب على 
كما  المطلوبة.  والسرية  األمان  لتحقيق  الالزمة  واإلدارية  الفنية  الضوابط  وتطبيق  المستفيد، 

ومراقبتها. والبرمجيات  البيانات  إلى  بالوصول  للمزّود  ُيسمح  ال 

 اإلجراءات المطلوبة لتطوير 
السحابة الحكومية

الحوكمة 

يتوجب على وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة إجراء الدراسات 
الالزمة لتطوير بيئة الحوسبة السحابية، ودعم االعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر ما أمكن، 

باإلضافة إلى إعداد دراسة بناء القدرات في مجال الحوسبة السحابية.

كما يتوجب على الوزارة إعداد دراسة الربط البيني لمراكز البيانات الحكومية المتوفرة لالنتقال إلى شبكة 
سحابية موّحدة وتطويرها بما يتالءم مع متطلبات الحوسبة السحابية، واالستفادة من كافة الموارد 

المتاحة لتقديم التوسعة الحالية على السحابة الحكومية، واالستفادة من الموارد والتجهيزات المتاحة 
لتوسعة البنية الحالية وتوفير متطلبات الجهات الحكومية.

لضمان عملية االنتقال الفّعال والسلس نحو بيئة الحوسبة السحابية، ينبغي توفير آليات اإلدارة 
والحوكمة وفق ما يلي:

لجنة وطنية للحوسبة السحابية: تتألف من )معاون وزير االتصاالت والتقانة لشؤون التحّول . 1
الرقمي، ومدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، ومدير الخدمات المعلوماتية في وزارة 

االتصاالت والتقانة، وممثل عن الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد، وثالثة من أصحاب االختصاص 
يحددهم الوزير(، مهمتها: 

بيئة  إلى  الوزارات في خطة نقل خدماتها  الدورية حول مدى تقدم  التقارير  مراجعة 
السحابية؛ الحوسبة 
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الرصد والتقييم

يجب توفر نظام للقياس والرصد بما يضمن متابعة التنفيذ، ويمكن اقتراح المؤشرات التالية مع األرقام 
المستهدفة خالل فترة تنفيذ استراتيجية التحّول الرقمي للخدمات الحكومية:

وضع خطة إلنشاء شبكة مراكز بيانات الحوسبة السحابية لدى الجهات الحكومية، والتأكد من 
مدى اإللتزام بها؛

دفع تطبيق الحوسبة السحابية لدى الجهات الحكومية، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك؛

رفع المقترحات إلى اللجنة التوجيهية العليا للتحّول الرقمي، إلصدار التعليمات والبالغات الالزمة 
لتبني الخدمات السحابية الحكومية، وتبني مبدأ الدفع مقابل الخدمة لدى جهات القطاع العام؛

مراجعة دراسات تطوير بيئة الحوسبة السحابية على المستوى الوطني، ووضع اإلرشادات الالزمة 
لتطبيقها.

نقاط االرتباط لدى الجهات العامة مهمتها:. 2

وضع خطة االنتقال للخدمات السحابية وفقًا لما هو وارد في هذه السياسة؛

رفع تقارير دورية للجنة الوطنية للحوسبة السحابية، حول مدى التقدم في تنفيذ الخطة؛

التأكد من أن جميع التطبيقات الحكومية الجديدة لدى الجهة العامة متوافقة مع المتطلبات الفنية 
للحوسبة السحابية؛

دراسة الحاالت الخاصة التي ال يمكن نقلها في الوضع الراهن إلى البيئة السحابية وفقًا للمتطلبات 
الثالثة: أمن المعلومات، والكلفة، والتكنولوجيا المتاحة.

202320262030المؤشر

عدد التطبيقات الحكومية 
على الحوسبة السحابية 

26----

عدد الخدمات الحكومية 
المستضافة على الحوسبة 

السحابية
معظم الخدمات الحكومية1025

عدد المستفيدين من 
الجهات الحكومية

جميع الجهات الحكومية612

عدد مزودي خدمات 
الحوسبة السحابية

246

عدد المستفيدين من 
القطاع الخاص

620----
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الخطة الترويجية

يترتب على عاتق وزارة االتصاالت والتقانة والجهات المعنية القيام بحمالت توعية بما يضمن تعزيز 
االنتقال السلس لبيئة الحوسبة السحابية، وُتقترح النشاطات التالية للترويج للخدمات السحابية:

هدف النشاطالمستهدفونالجهة المسؤولةالنشاط

 ورشة عمل 
)أو أكثر(

وزارة االتصاالت والتقانة 
- الهيئة الوطنية 
لخدمات الشبكة

جهات القطاع 
العام

شرح الخدمات المقّدمة ضمن البيئة السحابية 
الحكومية، واستقصاء أهم التطبيقات المطلوبة 

في المرحلة القادمة

ورشة حوارية
الهيئة الناظمة 

لالتصاالت والبريد
مزودي خدمات 

االنترنت

شرح الشروط الالزمة لمزّودي الخدمات السحابية، 
والتشاور بشأن آلية الدفع باتجاه االستثمار 

واالستخدام لتطبيقات الحوسبة السحابية

ندوة في 
أحد المعارض 
التخصصية أو 

المؤتمرات

وزارة االتصاالت والتقانة

القطاع العام 
والخاص وشركات 

تكنولوجيا 
المعلومات

استعراض أهم التجارب العالمية، والفوائد )المالية 
واالقتصادية( المرجوة من االنتقال للخدمات 

السحابية على كافة أصحاب المصلحة

المخاطر

لدراسة المخاطر المتعلقة بتنفيذ السياسة، ال بد من وضع إطار عام لتحديد المخاطر المحتملة وتقييمها 
وفقًا لدرجة خطورتها من 1 حتى 5، حيث يعتبر الخطر ذو التقييم 5 هو األخطر.

اإلجراءات المقترحةاحتمال الحدوثاألثرالخطر

عدم توفر التمويل الالزم لتوسيع 
مشروع الحوسبة السحابية 

الحكومية
43

التوجه لالستفادة من كافة البنى التحتية 
للتجهيزات المتوفرة لدى جهات القطاع العام 

ضمن بيئة العمل السحابية

عدم اقرار البيئة التنظيمية المقترحة 
لمزودي الخدمات السحابية

52
الترخيص  الخدمات السحابية جزءًا من  اعتبار 

االستضافة لمقدمي خدمات  الممنوح 

عدم التزام الجهات الحكومية بخطط 
االنتقال للخدمات السحابية

53
وضع خطة تتبع واضحة من قبل اللجنة 

التنفيذية للحوسبة السحابية
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الملحق - تحليل الوضع الراهن

اإلطار القانوني والسياساتي والتنظيمي

مواطن الضعفمواطن القوة

توفر برنامج للحوسبة السحابية في االستراتيجية 	 
الوطنية للتحّول الرقمي للخدمات الحكومية؛

إصدار السياسة الوطنية ألمن المعلومات من قبل 	 
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة؛

إحداث مركز أمن المعلومات لدى الهيئة الوطنية 	 
لخدمات الشبكة؛

توفر السياسة الوطنية للتشفير )وثيقة مقيدة(؛	 

ألمن 	  الوطنية  لالستراتيجية  مسودة  توفر 
المعلومات؛

إصدار معظم قوانين الفضاء السبراني في سورية.	 

عدم صدور قانون حماية البيانات الشخصية والخصوصية؛	 

عدم توفر إطار تنظيمي لمزّودي خدمات الحوسبة 	 
السحابية للعموم؛

عدم توفر إطار قانوني أو تنظيمي لتقديم خدمات 	 
الحوسبة السحابية للعموم؛

عدم وضوح أدوار أصحاب المصلحة في مجال تنظيم 	 
خدمات اإلستضافة، وتحديدًا الهيئة الوطنية لخدمات 

الشبكة والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد؛

السبرانية في 	  السياسات والحلول األمنية  ضعف 
العام. القطاع 

البنية التحتية التكنولوجية

مواطن الضعفمواطن القوة

إنشاء البنية التحتية للحوسبة السحابية الحكومية 	 
على الشبكة اآلمنة والتعاقد على الحوسبة 

السحابية الحكومية على االنترنت؛

التوسع المستمر في تطوير ونشر بوابات الحزمة 	 
العريضة، وإطالق خدمات االتصال الضوئي إلى 

األبنية )مشروع FTTX(؛

عدد مزّودي خدمات االنترنت المرّخص لهم 24، 	 
معظمها تقدم خدمات االستضافة للعموم، ورغبة 

البعض في تقديم خدمات سحابية للعموم؛

حدودية التمويل الحكومي لالستثمار في البنى التحتية 	 
المعلوماتية؛

ضعف البنية التحتية لإلنترنت في سورية	 

التطبيقات والخدمات الرقمية

مواطن الضعفمواطن القوة

زيادة انتشار التطبيقات اإللكترونية عمومَا، وفي 	 
السوق السورية خصوصًا؛

التوجه نحو التحّول باتجاه الخدمات اإللكترونية 	 
المتسارع لدى جهات القطاع الخاص؛

انتشار خدمات الدفع اإللكتروني؛	 

الحاجة المتزايدة لتوفير متطلبات أمن المعلومات 	 
للتطبيقات، مع ضرورة المحافظة على متطلبات 

األداء، وتخفيض الكلفة.

عدم الثقة عمومًا في الخدمات السحابية؛	 

تطبيق معايير السرية والخصوصية في البيانات 	 
المستضافة؛
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الموارد البشرية

مواطن الضعفمواطن القوة

تسهم كليات الهندسة المعلوماتية في توفير 	 
كوادر بشرية تخصصية في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت؛

نقص الكوادر البشرية التخصصية لدى القطاع العام؛	 

هجرة الكوادر البشرية التخصصية، وأثره على استقرار سوق 	 
صناعة البرمجيات والخدمات في مجال التكنولوجيا؛

عدم توفر كوادر متخصصة في األمن السبراني لدى 	 
الجهات الحكومية.

بيئة االبتكار وريادة األعمال

مواطن الضعفمواطن القوة

توفر عدد من برامج دعم رّواد األعمال الشباب 	 
والحاضنات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت على المستوى الوطني؛

إطالق عدد من مبادرات ريادة األعمال في مجال 	 
التحّول الرقمي؛

السوق السورية بيئة جاذبة لشركات تكنولوجيا 	 
المعلومات وخدمات المحتوى الرقمي والقيمة 

المضافة نظرًا ألنها بيئة خام؛

عدم توفر مناطق تكنولوجية تخصصية تسهم في 	 
دعم االستثمار في خدمات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت؛

عدم توفر حوافز استثمارية خاصة بخدمات تكنولوجيا 	 
المعلومات واالتصاالت.

توفر م�ّودي خدمة حوسبة سحا�ية عالمية؛

سعي العديد من شركات تكنولوجيا 
المعلومات في المنطقة العر�ية إليجاد فرص 

للتعاون واالس�ثمار في السوق السو��ة؛

إمكانية توجه بعض الشركات المحلية إلنشاء 
عالقات وش�اكات تعاون مع شركاء من 

الخا�ج لالستفادة من التطور التكنولوجي 
ونقل التجارب في هذا المجال.

العقوبات التكنولوجية المف�وضة على 
سو��ة؛

على الرغم من إصدار قانون جديد لالس�ثمار 
إال انه ُيالحظ ضعف االس�ثمار الخارجي في 

تكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب أن 
القانون ما �ال موجه لالس�ثما�ات التي 

تحتاج ل�أس مال ك�ير نس�يًا.

التحدياتالفرص
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