
المعامالت
 اإللكترونّية بين 

الّتشريع والّتطبيق

ية م. رانيا بوسعد
ون

ــان
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
 قـ

ت
ـــا

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

س
درا



مؤسسٌة بحثيٌة مستقّلة تأّسست عام 2015، مقّرها مدينة دمشق، ُتعنى بالسياسات العاّمة 
والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
وتطبيقّيًا(،  )نظرّيًا،  الّشامل  المعرفّي  بالمعنى  وذلك  واألمنية،  والعسكرية  والقانونية 
السياسات  على  وتركيزها  المستقبلية/االستشرافية،  بالدراسات  عنايتها  إلى  باإلضافة 
والقضايا الّراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الّنقد 

والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

جميع حقوق النشر محفوظة © 2017

مداد ...

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85

www.dcrs.sy

info@dcrs.sy



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ملخص تنفيذي

الكثير من التغييرات الجذرية  واملعلومات االتصاالت تقاناتاملتسارعة واملتعاقبة في  التطورات حملت

والتحوالت املباشرة على كافة مناحي الحياة وأساليب التعامل والعمل، األمر الذي فرض ضرورة التجاوب 

 تشريعات الفضاء السيبراني، 
ً
السريع لهذه التغييرات السيما على املستوى التشريعي بما أطلق عليه اصطالحا

 من الق
ً
وانين من ضمنها قانون املعامالت اإللكترونية وتوأمه قانون التوقيع وقد شملت هذه التشريعات حزمة

 اإللكتروني.

يتناول هذا البحث قانون املعامالت اإللكترونية في سورية وارتباطه بقانون التوقيع اإللكتروني من 

مة التمهيدي تقديم نظرة شاملة عن حز  املدخلالناحية التشريعية والتطبيقية في خمسة فصول، جرى في 

 

طبيق
ّ
شريع والت

ّ
 املعامالت اإللكترونّية بين الت

رانيا بوسعدم.الباحثة:   
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تشريعات الفضاء السيبراني وواقع صدورها في سورية، ليجري تسليط الضوء في الفصل األول على قانون 

 
ً
 وعربيا

ً
، قبل الدخول إلى تفاصيل عملية ومن ثم في سورية وبشكل تفصيلي املعامالت اإللكترونية عامليا

أو على املستوى التجاري في الفصل  يالثانالتحول نحو املعامالت اإللكترونية على املستوى الرسمي في الفصل 

إلى تحليل الوضع الراهن في سورية واقتراح خطة عمل وطنية للتحول  الرابع، لينتهي البحث في الفصل الثالث

مع تثبيت مجموعة من املصطلحات ذات الصلة وتحديد نقاط الفصل والتداخل  اإللكترونيةإلى املعامالت 

 ".ستخدمة في املعامالتمصطلحات مفي ملحق معنون ب " بينها

الفضاء  وقد خلص البحث إلى إنه بالرغم من اكتمال البنية التشريعية الالزمة في سورية  لالنتقال نحو

، ولقانون  السيبراني
ً
وعلى أهمية إنجاز هذه الخطوة، إال إن عملية التطبيق الفعلي لهذه التشريعات عموما

، ملا يتطلبه ذلك من خطوات فعلية على 
ً
 ال يزال قاصرا

ً
املعامالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني خصوصا

فيما بينها ليشمل ذلك  التعاون تطوير أدوات التنسيق و الحكومة أن تتخذها من ناحية تغيير منهجية العمل و 

إدارة التغيير وعلى العامل البشري اللذين يعتبران النقطة  على اإلطار التنظيمي والتقني، وضرورة التركيز 

املفصلية في إنجاح هذه التحوالت. مع التنبه إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مجال 

 ل
ً
 ملنعكساتها.املعامالت التجارية باعتباره دافعا

ً
 هذه التحوالت ومتلقيا
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 املحتويات

 1...................................................................................................................ملخص تنفيذي

 6.................................................................................................................................مقدمة

يبراني، ووضعها في سورية  7...............................مدخل تمهيدي: تشريعات الفضاء الّس

ة  9....................................................................الفصل األول: قانون املعامالت اإللكترونّي

 
ا
  -أول

ا
 وعربّيا

ا
 9........................................................نظرة على قانون املعامالت اإللكترونّية دولّيا

 9................................................................................................القانون الفرنس ي. 1

 9..................................................................................الوليات املتحدة األمريكية. 2

 10...................................................................................................األمم املتحدة .3

 10..................................................................................................الدول العربية .4

 
ا
 11........................................................نظرة على قانون املعامالت اإللكترونّية في سورية -ثانيا

 12.............................................................................................املحاور األساسية .1

 12................................................................................................نقاط تفصيلية .2

واظم الخاّصة بالقانون  .3
ّ
 13...............................................................الّضوابط والن

 14.......................................................................الفصل الثاني: نحو معامالت رسمية إلكترونية

 
ا
بات النتقال نحو معامالت رسمّية إلكترونّية -أول

ّ
 14........................................................متطل

نظيمي .1
ّ
 14................................................................................الجانب اإلداري والت

قني والجاهزّية اإللكترونّية .2
ّ
 15................................................................الجانب الت

 16..................................................................جانب املوارد البشرية وإدارة التغيير .3

 
ا
 18...................................................................املعامالت الرسمّية اإللكترونّية في سورية -ثانيا

قانة -
ّ
صالت والت

ّ
 18......  ...........مشروع املراسالت الحكومّية اإللكترونّية في وزارة الت

ة ة إلكترونّي  21.........................................................الفصل الثالث: نحو معامالت تجارّي

 
ا
بات النتقال إلى معامالت تجارّية إلكترونّية -أول

ّ
 21.........................................................متطل

نظيمي .1
ّ
 21..............................................................................الجانب القانوني والت

 21.................................................................................................الجانب التقني .2

 
ا
 22...................................................................املعامالت التجارّية اإللكترونّية في سورية -ثانيا

 22............   ....................................................................................البحث امليداني -
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ة في سورية ة عمل مقترحة لالنتقال إلى املعامالت اإللكترونّي
ّ
 27....الفصل الرابع: خط

 
ا
 SWOT............................................................................................................27تحليل  -أول

 
ا
 28.................................................................................................خطة العمل املقترحة -ثانيا

 28.............................................................................................الخطة التنظيمية .1

 29.................................................................................................الخطة التقنية .2

غيير .3
ّ
ة املوارد البشرّية وإدارة الت

ّ
 29...................................................................خط

 31.............................................................................................................................الخاتمة

 32...................................................................ملحق: مصطلحات مستخدمة في املعامالت

 36..............................................................................................................................املراجع
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 قائمة الجداول 

 

جارة اإللكترونّية في الّدول العربّية1جدول )
ّ
عامالت والت

ّ
وقيع والت

ّ
 11 ................................. ( مقارنة قوانين الت

واظم الخاّصة بقانون املعامالت اإللكترونّية2جدول )
ّ
فة بوضع الّضوابط والن

ّ
 13 .................. ( الجهات املكل

غيير وتخفيف املمانعة (3جدول )
ّ
ة إدارة الت

ّ
 16 ............................................................. الخطوط العريضة لخط

 20 ................................ والوضع الراهن( مقارنة متطلبات النتقال نحو معامالت رسمية إلكترونية 4جدول )

 ملتغير عدد سنوات العمل( 5 جدول )
ا
ِة وفقا

َ
 23 ........................................................................ توزيع أفراد الَعْين

عليمي (6) جدول 
ّ
 ملتغّير املستوى الت

ا
ِة وفقا

َ
 23 .............................................................................توزيع أفراد الَعْين

جارة اإللكترونّية (7جدول )
ّ
 24 ........................................................... تحليل فقرات محور مستوى استخدم الت

جارة اإللكترونّية8جدول )
ّ
 25 ............................ ( تحليل فقرات محور العقبات التي تحول دون استخدام الت
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    مقدمة

صاالت الت  أحدث 
 
رات على طور املتسارع لتكنولوجيا املعلومات واالت املستوى العالمي طرأت على تغي 

ة بأبعادها ال يبراني، وأصبح ةجتماعي  اال ة و قتصادي  االة و ياسي  س  املنظومة املفاهيمي  تمثل بذلك امل– الفضاء الس 

 العالم االفتراض ي املجر  
 
  –د املكانات فيما بينها بشكل غير محد  رفي  د القائم على ترابط مجموعة من الط

ً
 عاملا

 
ً
 مل لصيقا

ً
بما  ،أوجب إعادة صياغة الكثير من القواعد واملفاهيم، ما حياة اإلنسانف جوانب ختلومالمسا

ول وضع مع طبيعته وخواص   نسجمي  على الحكومات والد 
ً
شريعه، وأصبح لزاما

 
زمة لتلبية هذه ات الت

 
الال

ة  شريعات الخاص 
 
بات بإصداره حزمة الت

 
وري لهذه املتطل رات. وقد استجاب املشر ع الس  اظمة املتغي  به والن 

بكة، وآخرها قانون املعامالت 
 

قمي وخدمات الش وقيع الر  يبراني، وكانت باكورتها قانون الت  للفضاء الس 

ة. بكة والجريمة املعلوماتي 
 

واصل على الش  بقانون الت 
ً
ة، مرورا  اإللكتروني 

يبراني، إ خول في عالم الفضاء الس  ى كونها ُيعد  إصدار هذه القوانين الخطوة األهم  للد  ها ال تتعد  ال أن 

خاذ الكثير من 
 
لب ات

 
طبيق الفعلي لهذه القوانين تتط ة الت  ال فيه، إذ إنَّ عملي  خول الفع  خطوة أولى للد 

 فيها، رغم كونه 
ً
قني هو الجانب األقل  حراجة ٍة، بحسبان أنَّ الجانب الت  ة وعلى مستوياٍت عدَّ الخطوات الفعلي 

ة، ليبقى  حدي الكبير الذي األعلى كلفة مادي  غيير هي الت  ة وإدارة الت  نظيمي وجانب املوارد البشري  الجانب الت 

وقيع ا ة خوضه للوصول إلى تطبيق فعلي لقانوني الت  نفيذي  ة.ينبغي على الجهات الت  قمي واملعامالت اإللكتروني   لر 

خاذ الخطوات الكاملة في 
 
االنتقال نحو معامالت وإذا كان يقع على عاتق الحكومة والجهات العامة ات

غيير، إال أن  دورها في  ة والعامل البشري وإدارة الت  قني  ة والت  نظيمي  ة على جميع املستويات الت  رسمَية إلكتروني 

ة، ليبقى للقطاع  قني  ة والت  شريعي 
 
ة ينحصر في استكمال البيئة الت جاري  طبيق الفعلي للمعامالت الت  مجال الت 

ور األكبر في   بلغ حجمه في مصر عام الخاص الد 
ً
 متزايدا

ً
ا ق نمو  ة الذي يحق  جارة اإللكتروني  دخوله سوق الت 

 .1بليون دوالر 2.84على سبيل املثال  2015

 ،
ً
ا  وعربي 

ً
ا قمي عاملي  وقيع الر  ة والت   على قوانين املعامالت اإللكتروني 

ً
م هذا البحث نظرة شاملة يقد 

ة في قانون املعامالت  قمي واألحكام األساسي  وقيع الر  ة في سورية وعالقته املباشرة مع قانون الت  اإللكتروني 

يها الرسمي  ة بشق  زمة لالنتقال نحو تطبيق املعامالت اإللكتروني 
 

بات الال
 
بكة، وتحديد املتطل

 
وخدمات الش

ة مقترحة لالنت
 
هاية إلى تقديم خط جاري، مع استعراض لواقع تطبيقها في سورية، لنخلص في الن  قال نحو والت 

ة بشكل فعلي وواسع.  املعامالت اإللكتروني 

 

                                                           
ة في العالم العربي عام   1  لتقرير "حالة صناعة املدفوعات اإللكتروني 

ً
" وهو تقرير سنوي تصدره شركة بيفورت )بوابة 2016وفقا

 لألسواق التي تعمل بها 
ً
رق األوسط( وفقا

 
ة في الش  املدفوعات اإللكتروني 

trends-http://www.payfort.com/stateofpayments2016/#ar  

http://www.payfort.com/stateofpayments2016/#ar-trends
http://www.payfort.com/stateofpayments2016/#ar-trends
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يبراني، ووضعها في سوريةمدخل تمهيدي:    تشريعات الفضاء الّس

صاالت واملفاهيم الجديدة التي فرضها لتكنولوجيا املتسارعطور في ظل الت  
 
كاقتصاد  :املعلومات واالت

ة ة، طرأت على املستوى العالمي تغيرات  ،املعرفة، والحكومة اإللكتروني  جارة اإللكتروني  ة أبعاد سياسي   ذاتوالت 

في القائمة لوك االقتصادي واإلداري واالجتماعي أنماط الس   تأثير مباشر في اكان له ،ةة واجتماعي  واقتصادي  

 
 
يبراني، وعلى بنى األسواق واملنظ  مات.الفضاء الس 

 
 
يبراني يتمث د القائم على ترابط مجموعة من ل بذلك العالم االفتراض ي املجر  وإذا كان الفضاء الس 

 
 
  د املكان، فإن  ات فيما بينها بشكل غير محد  رفي  الط

ً
  هذا الفضاء الذي أصبح عاملا

ً
 لحياة  لصيقا

ً
ومالمسا

ه، وأصبح مع طبيعته وخواص   نسجماإلنسان أوجب ضرورة إعادة صياغة الكثير من القواعد واملفاهيم بما ي

 لزا
 
شريعات التي تنظ

 
ول وضع مجموعة من الت  على الحكومات والد 

ً
م العمل في هذا الفضاء املتنامي، ومن هنا ما

 تشريعات الفضاء الّسيبراني ظهر ما عرف بحزمة 
 
 ي مجموعة من املجاالت نوردها فيما يلي:والتي تغط

ة وحرية الت   - صاالت اإللكتروني 
 
 عبير.االت

ة بما - وقيع اإللكتروني. املعامالت اإللكتروني   فيها الت 

ة وحماية املستهلك. - جارة اإللكتروني   الت 

-  
 
 معالجة البيانات ذات الط

 
 خص ي.ابع الش

يبرانية. -  الجرائم الس 

يبراني.ناعي  ة والص  ة الفكري  حماية امللكي   -  ة في الفضاء الس 

شريعات الن  
 
وري لضرورة العمل على إصدار حزمة الت لعمل في الفضاء اظمة لوقد تنبه املشر ع الس 

يبراني  املجاالت اآلنفة الذكر ،الس 
ً
 متناوال

ً
 ءوبما يتال ،وبدأ العمل على إصدارها تباعا

 
 م مع الظ

 
بيعة روف والط

  ،بها سورية التي تختص  
 
 للت

ً
شريعات وفقا

 
 الي:مني الت  سلسل الز  فكان إصدار هذه الت

بكة: -
ّ

وقيع اإللكتروني وخدمات الش
ّ
 2009/ للعام 4/القانون رقم  قانون الت

،هذا القانون باكورة  وُيعد   يبراني  ة للفضاء الس  ة  التشريعات السوري  التي أحدثت بموجبه الهيئة الوطني 

بكة
 

وقيع اإللكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال  بهدف تنظيم ،لخدمات الش نشاطات تقديم خدمات الت 

ة،  وقيع اإللكتروني املصد   إذاملعامالت اإللكتروني  ة منح الت  ة ذات الحجي  ق املدرج على الوثيقة اإللكتروني 

 
 
 نات.اة في قانون البية الكتابي  املمنوحة لألدل

صالت -
ّ
شريعي رقم /قانون الت

 
 2010/ للعام 18: املرسوم الت

صاالت، ويهدف إلى توفير إحداث الهيئة الن  جرى بموجب هذا القانون 
 
منافسة عادلة  اظمة لقطاع االت

صاالت، وحماية املستخدمين واملستفيدين من خدمات 
 
مي الخدمات العاملين في مجال االت ِّ

لين ومقد  ِّ
 
بين املشغ

صاالت.
 
 االت
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-  
ّ
بكة والجريمة املعلوماتيّ قانون تنظيم الت

ّ
شريعي رقم /ةواصل على الش

 
/ للعام 17: املرسوم الت

2012 

ذ باستخدام منظومة ة التي تنف  قليدي  يها: الجرائم الت  بشق   برانيةيعالج هذا القانون الجرائم الس  

 للجريمة )مثلة، والجرائم املستحدثة التي تكون فيها املنظومة املعلوماتي  معلوماتي  
ً
بكة موضوعا

 
 :ة أو الش

ة.ة وتخريبها(، والتي هي في تزايد مستمر مع نمو الت  اختراق املنظومات املعلوماتي    عامالت اإللكتروني 

ف والحقوق ايقانون حما - ِ
ّ
شريعي رقم /اورةلمجة حقوق املؤل

 
 2013/ للعام 62: املرسوم الت

 للقانون رقم /
ً
  قد، و 2001/ لعام 12صدر تعديال

ً
ر جاء انعكاسا كنولوجي   اتللتطو   ةواالجتماعي   ةالت 

شريعي  
 
ف والحقوق املجاورة، وبوجه خاص اي يشهدهتال ةوالت

 
ق  العالم في مجال حقوق املؤل

 
فيما يتعل

 
 
فات ذات الط  ابع املعلوماتي.باملصن 

 2014/ للعام 3: القانون رقم /قانون املعامالت اإللكترونّية -

وقيع  ُيَعد  هذا القانوَن توأَم قانونِّ  ة، ى الذي جاء ليتبن   اإللكترونيالت   مبادئ عدَّ
 
ى في جواز استعمال تتجل

ة في املعامالت وفي  ة، وحري  العالقات مع الد  الوسائل اإللكتروني  ة األشخاص في اللجوء إلى تلك وائر الحكومي 

 الوسائل في الت  
 
سائل املوق ة العقود والوثائق والر   في اإلثبات.إعة عاقد، وحجي 

ً
 لكترونيا

 ويبقى مشروع  -
ّ

القانون الوحيد الذي لم يصدر بعد في سورية من  ةخصيّ قانون حماية البيانات الش

يبراني قانة أنهت ،حزمة تشريعات الفضاء الس   أنَّ وزارة االتصاالت والت 
ً
ةوضع مشروعه منذ  علما  .مد 

يبرانيورغم  ة بالفضاء الس  شريعات الخاص 
 
، إال إن هذه  صدور معظم الت

ً
في سورية كما ورد سابقا

ز التنفيذ الفعلي يعود ألسباب مختلفة تختلف باختالف طبيعة  ذلك ؛القوانين تتفاوت في نسبة دخولها حي 

استكمال صدور التعليمات التنفيذية واللوائح الناظمة له، إلى جانب اختالف وتفاوت ودرجةِّ القانون 

بات تنفيذه لتتعدى الجانب ال
 
 قانوني إلى جوانب تنظيمية وفنية وغيرها من الجوانب.متطل

 
 
بات الفعلي  وسيجري من خالل هذا البحث الت

 
ة واملتطل ة لالنتقال به ركيز على قانون املعامالت اإللكتروني 

ز الت    نفيذ الفعلي الكامل.إلى حي 

 

 

 

 

 

 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  9 

 

ة الفصل األول:   قانون املعامالت اإللكترونّي

ة على اختالف أشكالها )الر   يتناول لئن كان هذا البحث  ة، الت  املعامالت اإللكتروني   سمي 
 

ة(، إال  أ جاري 
 
ه ن

هاعوبة بمكان من الص  
ُ
َناول

َ
ة،  ت وقيع اإللكتروني والوثيقة اإللكتروني  ن ين املفهوميهذإذ إنَّ بمعزل عن الت 

 في سياق هذا البحث.متالزمان 
ً
 ويجب تناولهما معا

 
ا
  نظرة على قانون  -أول

ا
 وعربّيا

ا
 املعامالت اإللكترونّية دولّيا

ول    ،اختلفت املقاربة التي نظمت فيها الد 
ً
ا  وعربي 

ً
ا وقيع اإللكتروني،  ،عاملي  ة والت  املعامالت اإللكتروني 

جارب.  وسنستعرض بعض هذه الت 

 القانون الفرنس ي .1

رات التتتتتتتتتتتتتتتتتتتت طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت تقامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فرنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتطويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريعاتها لتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمل الت 
 
ي تفرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها تقانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة االت

ن ستتتتتتتتتت متتتتتتتتتواد بموجتتتتتتتتتب القتتتتتتتتتانون رقتتتتتتتتتم  املشرررررررررّرع الفرنسررررررررر يواملعلومتتتتتتتتتات، إذ أصتتتتتتتتتدر   يتضتتتتتتتتتم 
ً
 230/2000تعتتتتتتتتتديال

تتتتتتتتادر فتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتهر آذار عتتتتتتتتتام  ة واحتتتتتتتتتدة فيتتتتتتتتته 2000الص  تتتتتتتتتدرج كمتتتتتتتتتاد 
ُ
 للقتتتتتتتتتانون املتتتتتتتتدني، وت

ً
، لُتَعتتتتتتتتد  هتتتتتتتتتذه املتتتتتتتتتواد تعتتتتتتتتتديال

ة  ليل امل والتتتتتتتتتتتي( 1316)املتتتتتتتتتاد  تتتتتتتتتت علتتتتتتتتتى قبتتتتتتتتتول التتتتتتتتتد  تتتتتتتتتة، متتتتتتتتتع وضتتتتتتتتتع نص  وقيتتتتتتتتتع والكتابتتتتتتتتتة اإللكتروني  ستتتتتتتتتتمد متتتتتتتتتن الت 

تتتتتتتتتتتوابط التتتتتتتتتتتتت وقيتتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتتتي 2ي تكفتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتحتهتالض  تتتتتتتتتتتتة الت  ، ورغتتتتتتتتتتتم أنَّ املشتتتتتتتتتتتتر ع الفرنّتتتتتتتتتتت ي قتتتتتتتتتتتتد تطتتتتتتتتتتتر ق لحجي 

تتتتتتتتتتتتة وبتتتتتتتتتتتتا ي  تتتتتتتتتتتته آثتتتتتتتتتتتتر إعطتتتتتتتتتتتتاء املرونتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي مفهتتتتتتتتتتتتوم الوثيقتتتتتتتتتتتتة واملعتتتتتتتتتتتتامالت اإللكتروني 
 
 أن

 
تتتتتتتتتتتتة، إال والكتابتتتتتتتتتتتتة اإللكتروني 

طبيقات املرتبطة  ة.الت  جارة اإللكتروني   بها كالت 

 الوليات املتحدة األمريكية .2

تتتتتتتتة إلتتتتتتتتى جانتتتتتتتتب  عرررررررردد مررررررررن الوليررررررررات األمريكّيررررررررةذهتتتتتتتَب  - تتتتتتتتل للوثيقتتتتتتتة اإللكتروني  إلتتتتتتتتى وضتتتتتتتع تشتتتتتتتتريع مفص 

وقيتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتي تتتتتتتة فتتتتتتتتي واليتتتتتتتة نيويتتتتتتتتورك التتتتتتتذي دختتتتتتتتل  ،الت  وقيتتتتتتتتع والوثتتتتتتتائق اإللكتروني  مثتتتتتتتتل: قتتتتتتتانون الت 

 حيتتتتتتتتتتتتتتت
 
فتتتتتتتتتتتتتتتاذ عتتتتتتتتتتتتتتتام ت اهتتتتتتتتتتتتتتتتم بوضتتتتتتتتتتتتتتتع ضتتتتتتتتتتتتتتتوابط إنشتتتتتتتتتتتتتتتاء وحفتتتتتتتتتتتتتتت  وتبتتتتتتتتتتتتتتتادل الوثتتتتتتتتتتتتتتتائق ، والتتتتتتتتتتتتتتتذي 1999ز الن 

تتتتتتت تتتتتتتة فتتتتتتتي واليتتتتتتتة كونيكتيكتتتتتتتت التتتتتتتذي دختتتتتتتل حي  تتتتتتتة، وقتتتتتتتانون املعتتتتتتتامالت اإللكتروني  فتتتتتتتاذ عتتتتتتتام تاإللكتروني  ز الن 

متتتتتتتتا 2002
 
تتتتتتتتة املنشتتتتتتتتأة بواستتتتتتتتطة الحاستتتتتتتتب، وإن تتتتتتتتة للوثيقتتتتتتتتة اإللكتروني  ، والتتتتتتتذي لتتتتتتتتم يكتتتتتتتتتفِّ بمتتتتتتتتنح الحجي 

ستتتتتتتتتائل  ي يجتتتتتتتتتري تبادلهتتتتتتتتتا بواستتتتتتتتتطةتلجميتتتتتتتتتع الوثتتتتتتتتتائق التتتتتتتتتت تتتتتتتتتة كالفتتتتتتتتتاك  والر  جميتتتتتتتتتع الوستتتتتتتتتائل اإللكتروني 

 .3املتبادلة عبر شبكة اإلنترنت

تتتتتتتتتتادر عتتتتتتتتتتام    أّمررررررررررا القررررررررررانون الفيرررررررررردرالي األمريكرررررررررري - تتتتتتتتتتة الص  جتتتتتتتتتتارة اإللكتروني  وقيتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتي والت  فتتتتتتتتتتي الت 

وقيتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتي والوثيقتتتتتتتتتة 2000 ص ليشتتتتتتتتتمل باإلضتتتتتتتتتافة إلتتتتتتتتتى الت  تتتتتتتتتع فتتتتتتتتتي التتتتتتتتتن  وس  ، فقتتتتتتتتتد ذهتتتتتتتتتب إلتتتتتتتتتى الت 

                                                           
جامعة النجاح  فلسطين، ، رسالة ماجستير،"، دراسة مقارنةمدى حجية املحررات اإللكترونية في اإلثبات"إياد عطة سده،   2

 بتصرف. 138ص، 2009، الوطنية
 بتصرف. 140صاملرجع السابق   3



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  10 

 

تتتتتتتتتتة والعقتتتتتتتتتتد اإللكترونتتتتتتتتتتي، دون اإللك جتتتتتتتتتتارة اإللكتروني  طبيقتتتتتتتتتتات املرتبطتتتتتتتتتتة بهتتتتتتتتتتا، وال ستتتتتتتتتتيما الت  تتتتتتتتتتة الت  تروني 

عارض ادرة في الواليات شرط عدم الت  شريعات الص 
 
 .  4أن يلغي الت

 األمم املتحدة .3

تتتتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتتتتام  5(Unicetralاألونيسرررررررررررررريترال )أصتتتتتتتتتتتتتتدرت  - جتتتتتتتتتتتتتتارة اإللكتروني   فتتتتتتتتتتتتتتي الت 
ً
تتتتتتتتتتتتتتا  نموذجي 

ً
، 1996قانونتتتتتتتتتتتتتتا

تتتتتتتم رستتتتتتتائل البيانتتتتتتتات التتتتتتتت
 
جتتتتتتتاري اإللكترونتتتتتتتي، تالتتتتتتتذي نظ ، وأركتتتتتتتان العقتتتتتتتد الت 

ً
تتتتتتتا ي يجتتتتتتتري تبادلهتتتتتتتا إلكتروني 

تتتتتتتتتتة  وقيتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتي األنشتتتتتتتتتتطة التجاري  متتتتتتتتتتوذني بشتتتتتتتتتتأن استتتتتتتتتتتخدام الت   قانونتتتتتتتتتته الن 
ً
ليصتتتتتتتتتتدر الحقتتتتتتتتتتا

 .2001عام 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتوذج االسترشتتتتتتتتتتتتتتتتتتادي الختتتتتتتتتتتتتتتتتتاص بتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتريعات الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  6(Escwaاإلسرررررررررررررررررركوا )قامتتتتتتتتتتتتتتتتتت  - بإصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار الن 

تتتتتتتتتتتتتتتتيبراني عتتتتتتتتتتتتتتتتام  وقيع اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتي 2009الس   بتتتتتتتتتتتتتتتتالت 
ً
تتتتتتتتتتتتتتتتا  خاص 

ً
ن هتتتتتتتتتتتتتتتتذا اإلرشتتتتتتتتتتتتتتتتاد نموذجتتتتتتتتتتتتتتتتا ، وقتتتتتتتتتتتتتتتتد تضتتتتتتتتتتتتتتتتم 

ة وحماية املستهلك. جارة اإللكتروني   في الت 
ً
ة، ونموذجا  واملعامالت اإللكتروني 

 الدول العربية .4

تتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي إصتتتتتتتتتتدار ول العربي  ، ال  لتتتتتتتتتتم تبتعتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتد 
ً
تتتتتتتتتتا ذكتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتابقا تتتتتتتتتتة بهتتتتتتتتتتذه الجوانتتتتتتتتتتب عم  تشتتتتتتتتتتريعاتها الخاص 

شتتتتتتريعات إلتتتتتتى اإلرشتتتتتتاد التتتتتتذي وضتتتتتتعته اإلستتتتتتكوا أو إلتتتتتتى القتتتتتتتوانين 
 
ستتتتتتيما أن  معظمهتتتتتتا استتتتتتتنَد فتتتتتتي إصتتتتتتدار هتتتتتتذه الت

تتتتتتتتتتتالي موذجيتتتتتتتتتتتة لألونيستتتتتتتتتتتترال، يبتتتتتتتتتتتين جتتتتتتتتتتتدول املقارنتتتتتتتتتتتة الت  تتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي إصتتتتتتتتتتتدارها لتشتتتتتتتتتتتريعات  7الن  ول العربي  وضتتتتتتتتتتتع التتتتتتتتتتتد 

وقيع اإللكترون ة:الت  جارة اإللكتروني   ي، واملعامالت والت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بتصرف. 140صاملرجع السابق   4
الهيئة القانونية الرئيسية التابعة ملنظومة األمم املتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وهي هيئة قانونية ذات عضوية   5

 عاملية متخصصة في إصالح القانون التجاري على النطاق العالمي

(ions Commission on International Trade LawUnited Nat) 
 لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   6

(,United Nations Economic and Social Commission for Western Asia) 
 ، اإلسكوا2015-2003لومات في املنطقة العربية تقرير املالمح اإلقليمية ملجتمع املع  7
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شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  11 

 

جارة اإللكترونّية في الّدول العربّية( 1)جدول 
ّ
عامالت والت

ّ
وقيع والت

ّ
 مقارنة قوانين الت

وقيع اإللكتروني البلد
ّ
جارة اإللكترونّية املعامالت اإللكترونّية الت

ّ
 الت

 ... 85/2001قانون  85/2001قانون  األردن

حدة
ّ
 1/2006قانون  1/2006قانون  1/2006قانون  اإلمارات العربّية املت

 28/2002قانون  28/2002قانون  28/2002قانون  البحرين

 83/2000قانون  83/2000قانون  83/2000قانون  تونس

 مشروع قانون  مشروع قانون  2015/ 4قانون  الجزائر

 2007قانون صدر عام  2007قانون صدر عام  2007قانون صدر عام  السودان

 2012قانون صدر عام  2012قانون صدر عام  2012قانون صدر عام  العراق

 ... 69/2008قانون  69/2008قانون  ُعمان

 ... مشروع قانون  مشروع قانون  فلسطين

 16/2010قانون  16/2010قانون  16/2010قانون  قطر

 ... 2014/ 20قانون  2014/ 20قانون  الكويت

 مشروع قانون  مشروع قانون  مشروع قانون  لبنان

 ... ... ... ليبيا

 مشروع قانون  مشروع قانون  15/2004قانون  مصر

 05/2007 53قانون  05/2007 53قانون  05/2007 53قانون  املغرب

 ... 18/2007قانون  18/2007قانون  اململكة العربّية السعودية

فقط قانون خاص  اليمن

فع اإللكتروني  بالد 

40/2006 

فقط قانون خاص 

فع اإللكتروني  بالد 

40/2006 

 

تتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتت ول العربي  وقيع تُيالحتتتتتتتتتتت  أن  تتتتتتتتتتتتون  هتتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتن أوائتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتالت  ي أصتتتتتتتتتتتتدرت تشتتتتتتتتتتتريعاتها الخاص 

تتتتتتتتتتتتتتتة، تلتهتتتتتتتتتتتتتتتا األردن ثتتتتتتتتتتتتتتتم  اإلمتتتتتتتتتتتتتتتارات، وتتشتتتتتتتتتتتتتتتابه هتتتتتتتتتتتتتتتذه القتتتتتتتتتتتتتتتوانين  جتتتتتتتتتتتتتتتارة اإللكتروني  تتتتتتتتتتتتتتتة والت  واملعتتتتتتتتتتتتتتتامالت اإللكتروني 

ا فتتتتتتتتتي خطوطهتتتتتتتتتا العريضتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن ناحيتتتتتتتتتة األحكتتتتتتتتتام واملوضتتتتتتتتتوعات واملصتتتتتتتتتطلحات، وال ستتتتتتتتتيما متتتتتتتتتن حيتتتتتتتتتث بمعظمهتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتة عبتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتائل اإللكتروني  تتتتتتتتتتتتتة تبتتتتتتتتتتتتتادل الر  تتتتتتتتتتتتتة، وحجي  وقيتتتتتتتتتتتتتع والكتابتتتتتتتتتتتتتة اإللكتروني  تتتتتتتتتتتتتة اإلثبتتتتتتتتتتتتتات للت  ر الوستتتتتتتتتتتتتائل تحجي 

سميات.
 
ة وإحداث جهات أو هيئات املصادقة، مع بعض االختالفات في املصطلحات والت  اإللكتروني 

 
ا
 نظرة على قانون املعامالت اإللكترونّية في سورية -ثانيا

تتتتتتتتتتيبراني،  شتتتتتتتتتتريعات املعنيتتتتتتتتتتة بتنظتتتتتتتتتتيم العمتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتي الفضتتتتتتتتتتاء الس 
 
تتتتتتتتتتوري حزمتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتن الت أصتتتتتتتتتتدر املشتتتتتتتتتتر ع الس 

تتتتتتتتتتتتتتة" القتتتتتتتتتتتتتتانون رقتتتتتتتتتتتتتتم / شتتتتتتتتتتتتتتريعات قتتتتتتتتتتتتتتانون "املعتتتتتتتتتتتتتتامالت اإللكتروني 
 
، جتتتتتتتتتتتتتتاء هتتتتتتتتتتتتتتذا 2014/ للعتتتتتتتتتتتتتتام 3ومتتتتتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتتتتذه الت

ة.القانون في ثمانية فصول وست   وعشرين ماد 

 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  12 

 

 املحاور األساسية .1

الية: ة الت  ة املواضيع األساسي   عالج قانون املعامالت اإللكتروني 

تتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي اإلثبتتتتتتتتتتتتتات، وذلتتتتتتتتتتتتتك متتتتتتتتتتتتتع  - تتتتتتتتتتتتتة وتبتتتتتتتتتتتتادل املعلومتتتتتتتتتتتتتات بوستتتتتتتتتتتتتائل إلكتروني  تتتتتتتتتتتتة الكتابتتتتتتتتتتتتتة اإللكتروني  حجي 

وقيتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتي  ق فتتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتتتتانون الت  وقيتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتي املصتتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتتة املمنوحتتتتتتتتتتتتتتتتة للت  مراعتتتتتتتتتتتتتتتتاة الحجي 

بكة. 
 

 وخدمات الش

ة للعقد اإللكتروني. - ة بالعناصر األساسي   األحكام الخاص 

ة بحمايته.املستهلك اإللكتروني واأل  -  حكام الخاص 

تتتتتتتته يوجتتتتتتتتد ارتبتتتتتتتتاط لصتتتتتتتتيق بتتتتتتتتين هتتتتتتتتذا القتتتتتتتتانون والقتتتتتتتتانون رقتتتتتتتتم /
 
 أن

ً
 2009 / للعتتتتتتتتام3وكمتتتتتتتتا أوردنتتتتتتتتا ستتتتتتتتابقا

 
ً
وقيع اإللكتروني  والذي سنسميه اختصارا

ّ
الية:قانون الت  والسيما في النقاط الت 

وقيتتتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتتتي - عتتتتتتتتتتتتاريف التتتتتتتتتتتتواردة فتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتانون الت    َعتتتتتتتتتتتتد  جميتتتتتتتتتتتتع الت 
ً
 مضتتتتتتتتتتتتافا

ً
عتتتتتتتتتتتتاريف جتتتتتتتتتتتتزءا إلتتتتتتتتتتتتى الت 

 املستخدمة فيه.

ة املمنوحة له.  - وقيع اإللكتروني والحجي   تعريف الت 

تتتتتتتتتتتتجل اإللكترونتتتتتتتتتتتتي أو املستتتتتتتتتتتتتند أو  - ديتتتتتتتتتتتتف ملصتتتتتتتتتتتتطل  الس  تتتتتتتتتتتتة، املصتتتتتتتتتتتتطل  الر  تعريتتتتتتتتتتتتف الوثيقتتتتتتتتتتتتة اإللكتروني 

ول األخرى. ر اإللكتروني واملستخدم في قوانين الد   املحر 

ة، نطتتتتتتتتتتتتتاق ستتتتتتتتتتتتتريان أحكامتتتتتتتتتتتتته والتتتتتتتتتتتتتذي يشتتتتتتتتتتتتتمل املعتتتتتتتتتتتتتامالت امل - تتتتتتتتتتتتتة، واملعتتتتتتتتتتتتتامالت الرستتتتتتتتتتتتتتمي  تتتتتتتتتتتتتة والتجاري  دني 

تتتتتتتتتتة  ة، متتتتتتتتتع إمكاني  ة واملعتتتتتتتتتامالت القضتتتتتتتتتائي  خصتتتتتتتتتي 
 

واستتتتتتتتتتاناء بعتتتتتتتتتض املعتتتتتتتتتامالت كمعتتتتتتتتتامالت األحتتتتتتتتتتوال الش

ة من رئاسة مجل  الوزراء.  سريان أحكامه عليها في حال صدور تعليمات خاص 

تتتتتتتتتبكة التتتتتتتتتت -
 

تتتتتتتتتة لختتتتتتتتتدمات الش تتتتتتتتتة "تالهيئتتتتتتتتتة الوطني  ستتتتتتتتتندت لهتتتتتتتتتا مهم 
ُ
طات تقتتتتتتتتتديم ختتتتتتتتتدمات تنظتتتتتتتتتيم نشتتتتتتتتتاي أ

ة" شاطات في مجال املعامالت اإللكتروني 
 
وقيع اإللكتروني، وغيرها من الن  .8الت 

 نقاط تفصيلية .2

-  
ً
ا  خاص 

ً
عبير عن اإلرادة في العقد اإللكترونيأفرد قانون املعامالت فصال

ّ
 بصفتها أهم  أركان العقد، للت

ة ب  الوسائل اإللكتروني 
ً
دا ِّ

تة طريقتة مقبولتة »اللتزام: كونها مقبولة إلنشاء اُمحد  عد  الوسائل اإللكتروني 
ُ
ت

عبير عن اإلرادة إلبداء اإليجاب أو القبتول بقصتد إنشتاء التت  للت 
ً
، 9«زام أو تعديلته أو نقلته أو إلغائتهقانونا

ة التي يمكن أن تستخدم لتبادل رسائل اإليجاب والقبول.   بالحسبان الوسائط اإللكتروني 
ً
 آخذا

تل واملرَستل إليته وتحديتد مكانهمتا، ومكتان وزمتان استتالم القبتول، أو  - ة بتحديد املرسِّ ا األحكام الخاص  أم 

 الختتتتتالف 
ً
فصتتتيل نظتتترا ابتتتع وأوردهتتتا ب تتت يٍء متتتن الت  زمتتتان ومكتتتان العقتتتد فقتتتد أفتتترد لهتتتا املشتتتر ع البتتتاب الر 

 بالحسبان أنَّ زمانمفهوم الّزمان واملكان في الفضاء الّسيبراني، 
ً
ومكان العقد هو زمان ومكتان  آخذا

                                                           
بكة.  8

 
وقيع اإللكتروني وخدمات الش  قانون الت 

ة.  9  قانون املعامالت اإللكتروني 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  13 

 

متتان التتذي استتُتلم فيتته ا»القبتتول:  فتتق علتتى ُيعتتد  العقتتد اإللكترونتتي قتتد تتتم  فتتي املكتتان والز  لقبتتول، متتا لتتم ُيت 

 .   10«غير ذلك

تتيبراني قتتد يكتتون غيتت محررل العقرردوألن  - تتراء، فقتتد وردت تفتتي الفضتتاء الس 
 

ر محتتدد، ال ستتيما فتتي عقتتود الش

لزِّم في
ُ
تلعة أو الخدمتة )محتل العقتد(، إلتى جانتب مجموعة من األحكام أ ها البائع بتحديد مواصفات الس 

 على حقوق املستهلك.
ً
 عدد من االلتزامات التي فرضها على البائع حفاظا

 ملصتتتتتتتتتتتتترف ستتتتتتتتتتتتتورية توستتتتتتتتتتتتتيلة مقبولتتتتتتتتتتتتتة النقضتتتتتتتتتتتتتاء االلتتتتتتتتتتتتتت الرررررررررررررّدفع اإللكترونررررررررررررريعتتتتتتتتتتتتتدَّ املشتتتتتتتتتتتتتر ع  -
ً
زام، تاركتتتتتتتتتتتتتا

زمة.   
 

واظم الال وابط والن   املركزي وضع الض 

واظم الخاّصة بالقانون  .3
ّ
 الّضوابط والن

ة /  ألحكتتتتتتتتتام املتتتتتتتتتاد 
ً
تتتتتتتتتة صتتتتتتتتتدر قتتتتتتتتترار رئتتتتتتتتتي  مجلتتتتتتتتت  25تنفيتتتتتتتتتذا  التتتتتتتتتوزراء/ متتتتتتتتتن قتتتتتتتتتانون املعتتتتتتتتتامالت اإللكتروني 

ن  ملا هو مبي 
ً
زمة لتنفيذه وفقا

 
ة الال نظيمي  الية بوضع اللوائح الت  ن تكليف الجهات الت   :11املتضم 

 

واظم الخاّصة بقانون املعامالت اإللكترونّية (2)جدول 
ّ
فة بوضع الّضوابط والن

ّ
 الجهات املكل

قانة/ 
ّ
صالت والت

ّ
وزارة الت

الهيئة الوطنّية لخدمات 

بكة
ّ

 الش

ة ة بحف  الوثائق واملنظومات اإللكتروني  واظم الخاص  وابط والن   الض 

فع مصرف سورية املركزي  ة بالد  واظم الخاص  وابط والن   اإللكتروني الض 

جارة الّداخلّية وحماية 
ّ
وزارة الت

 املستهلك

سويق 
َّ
ة بحماية املستهلك اإللكتروني وتنظيم مهنة الت عليمات الخاص  الت 

 اإللكتروني

 

تتتتتتتتتتتتتتبكة 
 

تتتتتتتتتتتتتتة لختتتتتتتتتتتتتتدمات الش ررررررررررررررواظم الخاّصررررررررررررررة بحفرررررررررررررر  وقتتتتتتتتتتتتتتد أصتتتتتتتتتتتتتتدرت الهيئتتتتتتتتتتتتتتة الوطني 
ّ
الّضرررررررررررررروابط والن

ة الوثائق اإللكترونّية  األحكام الخاص 
ً
نة  :12بت، متضم 

تتتتتتتتتتل أو املستتتتتتتتتتتقبل، متتتتتتتتتتع إمكانيتتتتتتتتتتة حفظهتتتتتتتتتتا  - تتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتدى املرسِّ قواعتتتتتتتتتتد وشتتتتتتتتتتروط حفتتتتتتتتتت  الوثتتتتتتتتتتائق اإللكتروني 

زمة.
 

روط الال
 

 لدى طرف ثالث شرط االلتزام بالقواعد والش

ة. -  قواعد وشروط تبادل الوثائق اإللكتروني 

ة. - ة حف  الوثائق اإللكتروني   قواعد وشروط مد 

الع على الوثائق  -
 
ة.قواعد وشروط االط  اإللكتروني 

                                                           
ة.  10  قانون املعامالت اإللكتروني 
 .28/2/2016/ تاريخ 749قرار رئي  مجل  الوزراء رقم /  11
قانة رقم /  12 صاالت والت 

 
 .10/10/2016/ تاريخ 31املنشور بالجريدة الر سمية العدد رقم / 12/6/2016/ تاريخ 3قرار وزير االت
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ّ
طبيق الت

ّ
والت  14 

 

 : نحو معامالت رسمية إلكترونيةالثانيالفصل 

وقيع اإللكتروني،   مع أحكام قانون الت 
ً
ة الذي جاء متكامال ولئن تمَّ صدور قانون املعامالت اإللكتروني 

ة االنتقال نحو معامالت رسمي    أن  عملي 
 

ة، إال ة بحف  الوثائق اإللكتروني  ة الخاص  نظيمي  ة وصدور الالئحة الت 

بات الواجب تحقيقها
 
خاذ عدد من الخطوات ومجموعة من املتطل

 
لب ات

 
ة تتط  .إلكتروني 

 
ا
بات النتقال نحو معامالت رسمّية إلكترونّية -أول

ّ
 متطل

نظيمي .1
ّ
 الجانب اإلداري والت

قنتتتتتتتت تتتتتتتتة البعتتتتتتتتد الت  ة اإللكتروني  ى تطبيتتتتتتتتق املعتتتتتتتتامالت الرستتتتتتتتمي  تتتتتتتتل فتتتتتتتتي تغييتتتتتتتتتيتعتتتتتتتتد 
 
ر أدوات تي، إلتتتتتتتتى أبعتتتتتتتتاد تتمث

تتتتتتتتتات تبتتتتتتتتتادل املعلومتتتتتتتتتات فيمتتتتتتتتتا بينهتتتتتتتتتا،  ، وآلي 
ً
تتتتتتتتتة ببعضتتتتتتتتتها بعضتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتات الحكومي  العمتتتتتتتتتل الحكتتتتتتتتتومي، وعالقتتتتتتتتتة املؤس 

تتتتتتتتتتب تنفيتتتتتتتتتتتذ مجموعتتتتتتتتتتة الخطتتتتتتتتتتتوات التتتتتتتتتتت
 
بنتتتتتتتتتتتتاألمتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتذي يتطل

ُ
تتتتتتتتتتتدري ي تي ت ى علتتتتتتتتتتى أساستتتتتتتتتتتها خيتتتتتتتتتتارات االنتقتتتتتتتتتتتال الت 

 ومساراته:

 جرد املعامالت الحكومّية .أ 

تتتتتتتتدري ي بهتتتتتتتتا تتتتتتتتة االنتقتتتتتتتتال الت 
 
تتتتتتتتكل اإللكترونتتتتتتتتي، علتتتتتتتتى أن يجتتتتتتتتري ترتيبهتتتتتتتتا  يكتتتتتتتتون بهتتتتتتتتدف وضتتتتتتتتع خط

 
نحتتتتتتتتو الش

 ملعايير مختلفة، نذكر منها:
ً
دة، وفقا  وتصنيفها تصنيفات متعد 

ق بعمل كل  جهة. -
 
ة تتعل ة، أو ذات خصوصي  دة بين جميع الجهات الحكومي  ِّ

 موح 

ة ضمن الجهةِّ نفسها. - ة أو داخلي   بينية عابرة ألكثر من جهة حكومي 

عقيد ومعدل  -  تواترها.درجة الت 

ة املعلومات فيها.مدى  -  حراجتها وسري 

 معاملة دراسة مراحل تنفيذ كّل  .ب 

 وذلك بهدف:

 و إعادة بناء خطوات تنفيذها )تحسين اإلجراءات(.أتحسين  -

كل اإللكتروني. -
 

 تحديد مواضع ومراحل االنتقال بها نحو الش

 مخرجاتها كأحد املعاملة عن الّصادرة الوثائق دراسة .ج 

 :بهدف وذلك

ركيتتتتتتتت -
 
إنشتتتتتتتتاء الوثيقتتتتتتتتتة، تعريفهتتتتتتتتا، حفظهتتتتتتتتتا، )ز علتتتتتتتتى كتتتتتتتتتل  مرحلتتتتتتتتة متتتتتتتتتن مراحتتتتتتتتل دورة حياتهتتتتتتتتتا تالت

عتتتتتتتتتاطي تتتتتتتتتتداولها، أرشتتتتتتتتفتها(، وتحديتتتتتتتتد املرحلتتتتتتتتتة التتتتتتتتت  ومتتتتتتتتنهج الت 
ً
تتتتتتتتا ي ستتتتتتتتيجري تحويلهتتتتتتتتتا إلكتروني 

 معها. 

مييتتتتتتتتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتة البيانتتتتتتتتتتتتات واملعلومتتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتت - ز بتتتتتتتتتتتتين تي يجتتتتتتتتتتتتري تبادلهتتتتتتتتتتتتا عبتتتتتتتتتتتتر هتتتتتتتتتتتتذه الوثتتتتتتتتتتتتائق، والت 

 
ً
ا  :)املراسالت اإللكترونّية(نمطين منها في حال تبادلها إلكتروني 
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ّ
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ّ
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 ي يمكتتتتتتتتتتتتتتتن تبادلهتتتتتتتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتتتتتتتق إتاحتهتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتي قواعتتتتتتتتتتتتتتتتد بيانتتتتتتتتتتتتتتتتات تاملعلومتتتتتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتتتتتت

دة عبتتتتتتتتتتتتت ات محتتتتتتتتتتتتتد   لستتتتتتتتتتتتتتماحي 
ً
تتتتتتتتتتتتتة، ووفقتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتة تر ستتتتتتتتتتتتتتوتطبيقتتتتتتتتتتتتتات برمجي  ت إلكتروني 

 
جال

ة.  رسمي 

 تتتتتتة ُمصتتتتتتتي يجتتتتتتري تبادلهتتتتتتا عبتتتتتتتاملعلومتتتتتتات التتتتتتت ادق عليهتتتتتتا متتتتتتن قبتتتتتتل جهتتتتتتة ر وثتتتتتتائق كتابي 

دين، والتتتتتتتتت عتتتتتتتتة متتتتتتتتن قبتتتتتتتتل أشتتتتتتتتخاص محتتتتتتتتد 
 
ل تي متتتتتتتتن املفتتتتتتتتتتمتتتتتتتتا، أو موق رض أن تتحتتتتتتتتتو 

ة.    م تطبيق املعامالت اإللكتروني   مع تقد 
ً
ل تباعا كل األو 

 
 بمجملها للش

ة توُيالحتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتتذه الخطتتتتتتتتتتتتوات التتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتة للمعتتتتتتتتتتتتامالت الرستتتتتتتتتتتتمي  هائي  تتتتتتتتتتتتورة الن  ي جتتتتتتتتتتتترى توصتتتتتتتتتتتتيفها أن  الص 

تتتتتتتتتة،  دة، تختلتتتتتتتتتف بتتتتتتتتتاختالف طبيعتتتتتتتتتتة اإللكتروني   لستتتتتتتتتيناريوهات متعتتتتتتتتتتد 
ً
، وفقتتتتتتتتتا

ً
ا  وتتتتتتتتتتدريجي 

ً
تتتتتتتتتتا يجتتتتتتتتتري تكوينهتتتتتتتتتا تراكمي 

تتتتتتتتتتتيناريوهات البتتتتتتتتتتتد  لهتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتن أن  زمتتتتتتتتتتتة، إال أن  هتتتتتتتتتتتذه الس 
 

بتتتتتتتتتتتات الال
 
ر املتطل

 
تتتتتتتتتتتذة لهتتتتتتتتتتتا، وتتتتتتتتتتتتوف املعاملتتتتتتتتتتتة والجهتتتتتتتتتتتة املنف 

تتتتتتتتتدة، تهتتتتتتتتتتدف إلتتتتتتتتتى الوصتتتتتتتتتول نتتكتتتتتتتتتون متوافقتتتتتتتتتة ومنستتتتتتتتت تتتتتتتتتة موح  تتتتتتتتتة وطني 
 
تتتتتتتتتذ فتتتتتتتتتتي إطتتتتتتتتتار خط حتتتتتتتتتو معتتتتتتتتتتامالت جمة وتنف 

تتتتتتتات عملهتتتتتتتا وتبادلهتتتتتتتا للمعلومتتتتتتتات فيمتتتتتتتا بينهتتتتتتتا نحتتتتتتتتو  تتتتتتتة فتتتتتتتي آلي  تتتتتتتة، تنتقتتتتتتتل فيهتتتتتتتا الجهتتتتتتتات الحكومي  ة إلكتروني  رستتتتتتتمي 

ة بالكامل. ة رسمي  ت إلكتروني 
 

 سجال

قني والجاهزّية اإللكترونّية .2
ّ
 الجانب الت

تتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتت  لالحتياجتتتتتتتتتتتات الوظيفي 
ً
تتتتتتتتتتتة تلبيتتتتتتتتتتتة قني  بتتتتتتتتتتتات الت 

 
بتتتتتتتتتتتات ي جتتتتتتتتتتترى توصتتتتتتتتتتتيفها، وفتتتتتتتتتتتتتأتي املتطل

 
 للمتطل

ً
قتتتتتتتتتتتا

بتتتتتتتتتات األكثتتتتتتتتت
 
 بحتتتتتتتتتد ذاتهتتتتتتتتتا، ورغتتتتتتتتتم كونهتتتتتتتتتا املتطل

ً
تتتتتتتتتة، وليستتتتتتتتتت حاجتتتتتتتتتة نظيمي  تتتتتتتتتة والت  هتتتتتتتتتا تاإلداري  تتتتتتتتتة، إال أن   مادي 

ً
ر كلفتتتتتتتتتة

تتتتتتتتتة  قني  بتتتتتتتتتات الت 
 
تتتتتتتتتة كمتتتتتتتتتا ذكرنتتتتتتتتتا، وتنقستتتتتتتتتم املتطل  لالحتياجتتتتتتتتتات الوظيفي 

ً
 فيمتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتو جتتتتتتتتتاءت تلبيتتتتتتتتتة

ً
األستتتتتتتتتهل تنفيتتتتتتتتتذا

ة إلكتروني   زمة لالنتقال نحو معامالت رسمي 
 

 ة إلى مستويين:الال

 

بررررررررات . أ
ّ
طبيقررررررررات جميررررررررع تخرررررررردم عاّمررررررررة متطل

ّ
 الرسررررررررمّية املعررررررررامالت فيهررررررررا بمررررررررا اإللكترونّيررررررررة الت

 :اإللكترونّية

فاذ الواسع إلى اإلنترنت وبسرعات مناسبة. - ة تتيح الن   بنية تحتي 

ة.  - وقيع اإللكتروني للجهات الحكومي  صديق اإللكتروني ملنح شهادات الت  د خدمات الت   مزو 

تتتتتتتتتتتتتة، وتستتتتتتتتتتتتمح بتبتتتتتتتتتتتتادل املعلومتتتتتتتتتتتتات بينهتتتتتتتتتتتتا بطريقتتتتتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتتتتبكة - تتتتتتتتتتتتة آمنتتتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتتتربط الجهتتتتتتتتتتتتات الحكومي  حكومي 

 موثوقة وآمنة.

تتتتتتتتتمركتتتتتتتتز معطيتتتتتتتتات وطنتتتتتتتت - م ختتتتتتتتدمات االستضتتتتتتتتافة والحوستتتتتتتتبة الس  ة وغيرهتتتتتتتتا متتتتتتتتن الختتتتتتتتدمات، تي يقتتتتتتتتد  حابي 

ة الخدمة.  ويضمن استقرار وكفاءة وموثوقي 

بات . ب
ّ
 :اإللكترونّية الرسمّية املعامالت بتطبيق خاّصة متطل

 نظام بريد إلكتروني حكومي. -

ة وإدارة الس   - ن األرشفة اإللكتروني  ة، يتضم  ة اإللكتروني  ة. تنظام إدارة الوثائق الحكومي   جالت اإللكتروني 

 نظام تدفق العمل. -



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  16 

 

ة. - بنى باالستناد إلى قواعد البيانات املشتركة بين الجهات الحكومي 
ُ
 تطبيقات وأنظمة ت

ة م - ة حكومي  طبيقات املختلفة للمعامالت.منص   وحدة تجمع الت 

 جانب املوارد البشرية وإدارة التغيير .3

ة  ة االنتقال نحو معامالت حكومي   في عملي 
ً
غيير الجانب األكثر حراجة ة وإدارة الت  ُيَعد  جانب املوارد البشري 

تتتة متتتن تغييتتت تتتة، ملتتتا تنطتتتوي عليتتته هتتتذه العملي  تتتات العمتتتل تإلكتروني  ر يشتتتمل خطتتتوات تنفيتتتذ إجتتتراءات املعاملتتتة، وآلي 

فين، األمتتر التتذي قتتد ينتتت  
 
تتة، وأدوات عمتتل املتتوظ خاطتتب بتتين الجهتتات الحكومي  غييرررممانعررة كبيرروالت 

ّ
متتتن  ر،ررة للت

 أن  االهتمتتام 
 

ر حتتدورها، ورغتتم درجتتة حراجتتة هتتذا الجانتتب إال
 
تتة االنتقتتال أو تتتأخ ب فتتي فشتتل عملي  املمكتتن أن تتستتب 

ته.ال ي  ة له ال ير ى لدرجة أهم   ذي توليه اإلدارات الحكومي 

خفيف متن أثتر املمانعتة لته وضتمان تحقيتق نجتاح  ة للت 
 
غيير على ضرورة وضع خط ة إدارة الت  تنطوي عملي 

ن:  االنتقال، ويجب أن تتضم 

 تحديد مواضع املمانعة. -

 دراسة أسبابها. -

زمة لتفادي حدورها. -
 

 وضع اإلجراءات الال

غييتتتتتتتتتتتتتت ويمكتتتتتتتتتتتتتن أن تتتتتتتتتتتتتتة إدارة الت 
 
د الخطتتتتتتتتتتتتتتوط العريضتتتتتتتتتتتتتتة لخط تتتتتتتتتتتتتتة تنحتتتتتتتتتتتتتتد  ر، وتخفيتتتتتتتتتتتتتتف أثتتتتتتتتتتتتتتر املمانعتتتتتتتتتتتتتتة لعملي 

الي: ة بالجدول الت  ة إلكتروني   االنتقال نحو معامالت رسمي 

غيير وتخفيف املمانعة (3)جدول 
ّ
ة إدارة الت

ّ
 الخطوط العريضة لخط

املواضع 

عة 
ّ
املتوق

 للممانعة

باعها لتفاديها أسبابها
ّ
 اإلجراءات املمكن ات

العاملين 

القائمين 

على تنفيذ 

 املعاملة

قانات  زمة واملعرفة بالت 
 

نقص املهارات الال

ة االنتقال. زمة لعملي 
 

 الجديدة، واألدوات الال
أهيل املناسبة. دريب والت   وضع خطط الت 

الخوف من خسارة مكانة أو موقع وظيفي 

ة أو فقدان  مصلحة ما نتيجة أو صالحي 

كل اإللكتروني.
 

حول نحو الش  الت 

عريف بمشروع املعامالت  واصل والت  ة الت  ركيز في عملي 
 
الت

ق املصلحة املشتركة  ة على أن  هذا االنتقال يحق  اإللكتروني 

ة االنتقال على  سة والعامل، واالعتماد بتنفيذ عملي  للمؤس 

 العاملين القائمين على تنفيذها بالوضع الحالي  

اعتياد واستسهال األسلوب الحالي وعدم 

غبة بتغيير العادات.  الر 

حفيز من قبل  باع أساليب اإللزام والت 
 
دري ي، مع ات االنتقال الت 

 اإلدارة وبشكل متوازن.

زيادة أعباء العمل السيما خالل مرحلة 

 االنتقال الهجينة.

ة، السيما أثناء امل ة واملعنوي  زات املالي  رحلة الهجينة تكثيف املحف 

ة  والتي ال يلم  خاللها العامل األثر اإليجابي عليه لعملي 

 االنتقال.
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ّ
والت  17 

 

ة الحديثة. قني  قة بالت 
 
 عدم الث

ة بشكل  بذل الجهد بصياغة خطوات تنفيذ املعاملة اإللكتروني 

مألوف للعامل، والعناية بإظهار مخرجات ملموسة له )على 

نفيذ.األقل في مراحل البداية( تعطيه  قة بالت 
 
 الث

عدم وجود إدارة عليا تدفع العاملين نحو 

ز ثقتهم به. غيير وتعز   الت 

خاذ جميع القرارات 
 
واصل بين اإلدراة والعامل، ودعمه وات الت 

نفيذ باألسلوب  قة والحافز في الت 
 
التي من شأنها أن تعطيهم الث

 الجديد.

املستفيد 

من 

مخرجات 

املعاملة 

)مؤّسسة 

أخرى أو 

 مواطن(

االعتياد على األسلوب الحالي لتلقي الخدمة 

غبة بتغيير العادة.  وعدم الر 
ات األسلوب الجديد. سويق إليجابي 

 
، مع الت

ً
ا  تغيير العادة تدريجي 

ي الخدمة  نقص املعرفة بأدوات تلق 

ة. قني   الت 

ة وتقديمها بعدة  قني  تقديم الخدمة بأبسط وأسهل األساليب الت 

ي 
 
 مجال معرفة أكبر شريحة ممكنة.طرق لتغط

قنية الحديثة. قة بالت 
 
 عدم الث

ة طرق  نفيذ، وتقديم عد  ة الت  إظهار مخرجات ملموسة لعملي 

نفيذ. ة الت  ق من  ح  حق   للت 

صاحب 

القرار 

واإلدارة 

 العليا

قانة في تنفيذ  عقم تجارب استخدام الت 

املعامالت وفشلها نتيجة أتمتتها دون 

 دراستها.

ركيز على قصص نجاح جرى تنفيذها بهذا اإلطار وتقديمها 
 
الت

لصاحب القرار، وفي حال عدم وجودها العمل على تنفيذ 

 مشروع صغير ناج  وتقديمه كنموذج.

ة وجدوى االنتقال. ي   عدم القناعة بأهم 

ة  ذ في إطار عملي  إجراء دراسات الجدوى لكل  مشروع ينف 

ركيز على 
 
ة االنتقال، والت م إثبات جدوى عملي  رات التي تقد 

 
املؤش

 االنتقال.

اتها  خوف بعض اإلدارات من فقدان صالحي 

 أو سلطتها في تنفيذ بعض املعامالت.

ة  سويق اإليجابي وإشراك جميع األطراف في عملي 
 
واصل والت الت 

نفيذ وخلق حالة املصلحة املشتركة للجميع. خطيط والت   الت 

غييتوتجدر اإلشارة إلى  ر إحتداث الت 
 
ه في بعض األحيتان ال تكتون املمانعتة هتي ستبب فشتل أو تتأخ

 
متا تأن

 
ر، وإن

غبتتة فتتي ممانعتتته، األمتتر التتذي يستتتدعي ضتترورة دراستتة املحتتيط املتترتبط بتنفيتتذ  مكن متتن أدواتتته دون الر  عتتدم التتت 

غييتتت ر قتتتادر علتتتى تقابتتتل لتتته وغيتتت ،ر، ممتتتانع لتتتهتاملعتتتامالت وتصتتتنيف العتتتاملين القتتتائمين علتتتى تنفيتتتذها بتتتين: داعتتتم للت 

خاذ اإلجراءات املناسبة لكل  حالة. تنفيذه،
 
 ....، وات

غييتتتتت  عتتتتتن ممانعتتتتتة الت 
ً
 آختتتتتَر مختلفتتتتتا

ً
ة وجهتتتتتا نقرررررص املررررروارد البشررررررّية ر، وهتتتتتو تيأختتتتتذ جانتتتتتب املتتتتتوارد البشتتتتتري 

ة  املتخّصصررررررة تتتتتتة االنتقتتتتتتال إلتتتتتتى املعتتتتتتامالت الرستتتتتتمي  تتتتتتة والقتتتتتتادرة علتتتتتتى القيتتتتتتام بعملي  العاملتتتتتتة فتتتتتتي الجهتتتتتتات الحكومي 

صة،  مها لهذه الكفاءات املتخص  ة، والسيما في ظل منافسة القطاع الخاص وعوامل الجذب التي يقد  اإللكتروني 

ات مناسبة لجذب الخبرا ة إيجاد آلي  صة والحفاظ عليها.األمر الذي يفرض على الجهات الحكومي   ت املتخص 
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ّ
والت  18 

 

 
ا
 املعامالت الرسمّية اإللكترونّية في سورية -ثانيا

قانتتة  صتتاالت والت 
 
تتة–عملتتت وزارة االت ختتاذ مجموعتتة متتن  –بعتتد صتتدور قتتانون املعتتامالت اإللكتروني 

 
علتتى ات

تتة ال ستتيما املعتتامالت  ة، وقتتد الخطتوات التتتي متتن شتتأنها تفعيتتل القتتانون واالنطتتالق نحتو معتتامالت إلكتروني  الرستتمي 

ركيز على 
 
ة بشكل تدري ي وعلى مراحل، وقد آثرت الوزارة في البداية الت ه في هذا املجال أن تتم  العملي  وج  كان الت 

تتكل 
 

تتة إلتتى الش دة متتن هتتذه املعتتامالت وهتتي مرحلتتة املراستتالت، إذ يجتتري االنتقتتال باملراستتالت الحكومي  مرحلتتة محتتد 

 بشتتكل شتتاقولي:
ً
ا : اإللكترونتتي تتتدريجي  فقتتي 

ُ
تتة"؛ وآختتر أ تتدري ي فتتي أشتتكال املراستتالت الحكومي  وستتع  "االنتقتتال الت  "الت 

وجتتته جتتترى إطتتتالق مشتتتروع املراستتتالت  "، وفتتتي إطتتتار هتتتذا الت 
ً
تتتة بحيتتتث تضتتتاف تباعتتتا تتتدري ي فتتتي الجهتتتات الحكومي  الت 

تتتة ضتتتمنه، ت تتتة فتتتي التتتوزارة، وعملتتتت علتتتى تنفيتتتذ مجموعتتتة متتتن املشتتتاريع الفرعي  تتتة اإللكتروني   إلطتتتالق الحكومي 
ً
مهيتتتدا

ة. ة اإللكتروني   املشروع الوطني للمراسالت الحكومي 

قانة-
ّ
صالت والت

ّ
 مشروع املراسالت الحكومّية اإللكترونّية في وزارة الت

 أهداف املشروع . أ

  هدف هذا املشروع إلى:

ة في مجال تطبيق هذه املشاريع. -  بناء خبرة عملي 

قانتتتتات الحديثتتتتة،  - تتتتة والعتتتتاملين فيهتتتتا علتتتتى استتتتتخدام الت  إيجتتتتاد القبتتتتول واالعتيتتتتاد لتتتتدى الجهتتتتات الحكومي 

ة. وقيع واإلرسال والحف  للوثائق اإللكتروني   السيما الت 

ع. -
 
غيير املتوق ة نجاح ُيبنى عليها إلدارة الت   تنفيذ مشروع تجريبي ناج  ليكون بمثابة قص 

 بعض املشاريع الفرعية . ب

قانة:تصنيف  صاالت والت 
 
ة في وزارة االت  املراسالت الحكومي 

تة التواردة للتوزارة ملتدة  نظيمتي، وقتد جترى مست  املراستالت الحكومي  َعد  خطتوة تنتدرج فتي إطتار الجانتب الت 
ُ
ت

 متتن نتتتائ  
ً
تين الجتتدول جتتزءا ، ويب 

ً
تتا ّرستتال إلكتروني  تتدري ي ل تة االنتقتتال الت 

 
ة أشتتهر وتصتتنيفها، بهتتدف وضتتع خط ستت 

صنيفاملس  .  والت 

ة ة اإللكتروني  عاميم الحكومي   مشروع الت 

ل متتتتتتتتتتتن املراستتتتتتتتتتتالت التتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتوع األو  ي تتتتتتتتتتتتم  تصتتتتتتتتتتتنيفها، وقتتتتتتتتتتتد جتتتتتتتتتتترى تطبيتتتتتتتتتتتق هتتتتتتتتتتتذه املراستتتتتتتتتتتالت تتتتتتتتتتتتدخل فتتتتتتتتتتتي الن 

قانتتتتتتتتتتتتتتة، وزارة الكهربتتتتتتتتتتتتتتاء، وزارة النقتتتتتتتتتتتتتتل، وزارة  صتتتتتتتتتتتتتتاالت والت 
 
تتتتتتتتتتتتتتة )وزارة االت  فتتتتتتتتتتتتتتي عتتتتتتتتتتتتتتدة جهتتتتتتتتتتتتتتات حكومي 

ً
تتتتتتتتتتتتتتا إلكتروني 

ة، ...(.  املالي 

 ات الحجز االحتياطيمشروع قرار 

ة:   املشروع يعيد صياغة معاملة يجري تنفيذها بين ثالث مجموعات من الجهات الحكومي 

ة. - صرف بامللكي   الجهات املصدرة لّشارات التي تحد  من الت 

ذة لهذه اإلشارات. -  الجهات املنف 

 الجهات املستعلمة عنها. -



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  19 

 

ي نفتتتتتتذت فتتتتتتي نفتتتتتتت  اإلطتتتتتتار، تحقيتتتتتتتق تى التتتتتتتتوقتتتتتتد استتتتتتتطاعت هتتتتتتتذه املشتتتتتتاريع وغيرهتتتتتتا متتتتتتتن املشتتتتتتاريع األختتتتتتر 

مجموعتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن األهتتتتتتتتتداف: كضتتتتتتتتتمان الوصتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتريع للوثتتتتتتتتتائق، وتحقيتتتتتتتتتق وفتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتي استتتتتتتتتتهالك التتتتتتتتتورق، وخلتتتتتتتتتق 

 االعتياد لدى العاملين على استخدام هذه التقانات.

قنّية
ّ
احية الت

ّ
 من الن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتة، متتتتتتتتتتتتتتتتتتع افت تتتتتتتتتتتتتتتتتتة اإللكتروني  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتديق اح مركتتتتتتتتتتتتتتتتتتز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزامن إطتتتتتتتتتتتتتتتتتتالق مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع املراستتتتتتتتتتتتتتتتتتالت الحكومي  الت 

تتتتتتتتتبكة التتتتتتتتتتذي باشتتتتتتتتتر أعمالتتتتتتتتته بإطتتتتتتتتتتار مشتتتتتتتتتروع تجريبتتتتتتتتت
 

تتتتتتتتتتة لختتتتتتتتتدمات الش وقيتتتتتتتتتتع تاإللكترونتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتي الهيئتتتتتتتتتة الوطني  ي للت 

وقيتتتتتتتتع إلكترونتتتتتتتتي لعتتتتتتتتاملين فتتتتتتتتي  212ره متتتتتتتتنح  تاإللكترونتتتتتتتتي، جتتتتتتتترى عبتتتتتتتت
 
تتتتتتتتة 49شتتتتتتتتهادة  ت ، باإلضتتتتتتتتافة 13جهتتتتتتتتة حكومي 

 فتتتتتتتتتتتتتي الهيئتتتتتتتتتتتتتة منتتتتتتتتتتتتتذ بدايتتتتتتتتتتتتتة إحتتتتتتتتتتتتتدار
ً
تتتتتتتتتتتتتدث أيضتتتتتتتتتتتتتا ح 

ُ
ها باستتتتتتتتتتتتتم مركتتتتتتتتتتتتتز ختتتتتتتتتتتتتدمات إلتتتتتتتتتتتتتى مركتتتتتتتتتتتتتز املعطيتتتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتتوطني امل

جهيتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتذي يعمتتتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتتى تقتتتتتتتتتتتديم ختتتتتتتتتتتدمات استضتتتتتتتتتتافة الت  يتتتتتتتتتتتادة تاملعلوماتي  طبيقتتتتتتتتتتتات، إلتتتتتتتتتتى جانتتتتتتتتتتتب ز  زات والت 

فتتتتتتتاذ إلتتتتتتتى اإلنترنتتتتتتتت عتتتتتتتريض الحزمتتتتتتتة، إذ بلتتتتتتتغ عتتتتتتتدد املشتتتتتتتتركين فتتتتتتتي بوابتتتتتتتات اإلنترنتتتتتتتت عتتتتتتتريض الحزمتتتتتتتة  ل الن  معتتتتتتتد 

ل من العام  بع األو   .14لفتة/ بوابة بنسب نمو م736157/ 2016في الر 

تتتتتتتتتتة، الهتتتتتتتتتتدف منهتتتتتتتتتتا الوصتتتتتتتتتتول  ى كونهتتتتتتتتتتا مشتتتتتتتتتتاريع تجريبي  إال أن  هتتتتتتتتتتذه الجهتتتتتتتتتتود املبذولتتتتتتتتتتة جميعهتتتتتتتتتتا ال تتعتتتتتتتتتتد 

طبيتتتتتتتتتتتتق  ة قابلتتتتتتتتتتتتة للت  تتتتتتتتتتتتة وبر يتتتتتتتتتتتتة موضتتتتتتتتتتتتوعي  تتتتتتتتتتتتة اإللكتروني  إلتتتتتتتتتتتتى صتتتتتتتتتتتتياغة املشتتتتتتتتتتتتروع التتتتتتتتتتتتوطني للمراستتتتتتتتتتتتالت الحكومي 

ة إ  لالنتقتتتتتتتتال إلتتتتتتتتى معتتتتتتتتامالت رستتتتتتتتمي 
ً
تتتتتتتتاة علتتتتتتتتى املستتتتتتتتتوى الحكتتتتتتتتومي الكامتتتتتتتتل، تمهيتتتتتتتتدا تتتتتتتتة بشتتتتتتتتكٍل كامتتتتتتتتٍل ومتبن  لكتروني 

ة. حتي   ومتزامن مع الخطط املوضوعة في مجال البنية الت 

يبتتتتتتتتتين الجتتتتتتتتتدول التتتتتتتتتتالي مقارنتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتين متطلبتتتتتتتتتات االنتقتتتتتتتتتال إلتتتتتتتتتى املعتتتتتتتتتامالت الحكوميتتتتتتتتتة اإللكترونيتتتتتتتتتة وبتتتتتتتتتين 

 الوضع الراهن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بكة بتاريخ   13

 
ة لخدمات الش  .15/12/2016بيانات الهيئة الوطني 

صاالت.  14
 
ورية لالت ركة الس 

 
 بيانات الش



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  20 

 

 رسمية إلكترونية والوضع الراهنمقارنة متطلبات النتقال نحو معامالت ( 4)جدول 

 الوضع الراهن متطلبات النتقال

 

الجانب اإلداري 

 والتنظيمي

عدد من املحاوالت املتكررة واملوزعة، دون أن تأخذ  جرد املعامالت الحكومية

طابع عام ومتكامل، ويشار إنه في غالبية هذه 

( G2Cالتجارب جرى التركيز على املعامالت من نمط )

من تراسل  ( بما تشملهG2Gالتركيز على نمط )دون 

 ووثائق متبادلة بين الجهات الحكومية

 دراسة مراحل تنفيذ كل معاملة

ادرة عن  دراسة الوثائق الص 

 .املعاملة كأحد مخرجاتها

 

 

 

 

 التقني الجانب

فاذ الواسع إلى اإلنترنت  زيادة ملحوظة في معدل النفاذ إلى اإلنترنت الن 

ة آمنةشبكة   البدء بإعداد الدراسات الالزمة حكومي 

د صديق خدمات الت   مزو 

 اإللكتروني

مركز تجريبي قائم، والتعاقد على تنفيذ مركز 

 التصديق الوطني

 مركز قائم مع البدء بمشروع توسيع له مركز معطيات وطني

 نظام بريد إلكتروني حكومي
 مجموعة من أنظمة البريد الحكومية في الجهات

 الحكومية املختلفة

ة  نظام إدارة الوثائق الحكومي 

ة  اإللكتروني 
 غير متوفر على مستوى وطني

 غير متوفر على مستوى وطني نظام تدفق العمل

بنى باالستناد 
ُ
تطبيقات وأنظمة ت

 إلى قواعد البيانات
 مجموعة متفرقة من التطبيقات

ة موحدة تجمع منص   ة حكومي 

طبيقات املختلفة  للمعامالت الت 
 غير متوفرة على مستوى وطني

جانب املوارد 

البشرية وإدارة 

 التغيير

 غير متوفرة خطة وطنية إلدارة التغيير

 غير متوفرة خطة وطنية للموارد البشرية

 

  



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  21 

 

ة: الثالثالفصل  ة إلكترونّي     نحو معامالت تجارّي

تتتتتتتتة فتتتتتتتتي قتتتتتتتتانون املعتتتتتتتتامالت  تتتتتتتتة الجانتتتتتتتتب األوستتتتتتتتع منتتتتتتتته ال ستتتتتتتتيما فيمتتتتتتتتا شتتتتتتتتغلت املعتتتتتتتتامالت التجاري  اإللكتروني 

جتتتتتتتتتتتتتتتتارة  ستتتتتتتتتتتتتتتتوق اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتي وحمايتتتتتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتهلك، وتنتتتتتتتتتتتتتتتتدرج هتتتتتتتتتتتتتتتتذه املعتتتتتتتتتتتتتتتتامالت تحتتتتتتتتتتتتتتتتت مفهتتتتتتتتتتتتتتتتوم الت 
 
تتتتتتتتتتتتتتتتق بالت

 
يتعل

تتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتته: "املعتتتتتتتتتتتامالت التجاري 
 
ف بأن تتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتذي يعتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتة"، وتنقستتتتتتتتتتتم أنمتتتتتتتتتتتاط تاإللكتروني  ي تتتتتتتتتتتتتم  بوستتتتتتتتتتتائل إلكتروني 

جاري اإللكتروني في  عامل الت  ة:الت  ة إلى ثالثة أنماط أساسي  جارة اإللكتروني   الت 

ة. - سات التجاري  ة بين املؤس  جارة اإللكتروني   الت 

ة. - سات التجاري  ة بين املستهلك واملؤس  جارة اإللكتروني   الت 

ة والحكومة.    - سات التجاري  ة بين املؤس  جارة اإللكتروني   الت 

 
ا
بات -أول

ّ
 النتقال إلى معامالت تجارّية إلكترونّية متطل

بتتتتتتتات التتتتتتتت
 
ر متتتتتتتن جوانبهتتتتتتتتا، تي قتتتتتتتد تلتقتتتتتتتي فتتتتتتتي كثيتتتتتتتتإن  تنفيتتتتتتتذ هتتتتتتتذه املعتتتتتتتامالت يحتتتتتتتتاج مجموعتتتتتتتة متتتتتتتن املتطل

ركيتتتتتتت
 
نتتتتتتتا ستتتتتتتنعمل علتتتتتتتى الت

 
تتتتتتتة، إال أن ة اإللكتروني  بتتتتتتتات فتتتتتتتي مجتتتتتتتال املعتتتتتتتامالت الرستتتتتتتمي 

 
ز علتتتتتتتى تمتتتتتتتع متتتتتتتا ذكتتتتتتتر متتتتتتتن متطل

بات ذات االرتباط اللصيق 
 
ة، وبجاناملتطل جاري   ين اثنين:بباملعامالت الت 

نظيمي .1
ّ
 الجانب القانوني والت

 ويشمل:

زم.  -
 

جاري الال جل الت  روط ملنح الس 
 

ة، ووضع الش جارة اإللكتروني   تنظيم نشاط ممارسة الت 

تتتتتتتتات عمتتتتتتتتل األجهتتتتتتتتزة املتخصصتتتتتتتتة فتتتتتتتتي حمايتتتتتتتتة املستتتتتتتتتهلك، بمتتتتتتتتا يضتتتتتتتتمن تحقيتتتتتتتتق  - توصتتتتتتتتيف إجتتتتتتتتراءات وآلي 

يبراني، وتدريب أفراد هذه األجهزة على هذه اإلجراءات.   هذه الحماية في الفضاء الس 

تتتتتتتتتتة  - تتتتتتتتتتة لألفتتتتتتتتتتراد أثنتتتتتتتتتتاء ممارستتتتتتتتتتتهم عملي  وجيهي  عريفيتتتتتتتتتتة والت  تتتتتتتتتتة والقيتتتتتتتتتتام بجميتتتتتتتتتتع األنشتتتتتتتتتتطة الت 
 
وضتتتتتتتتتتع األدل

سوق اإلل
 
 كتروني.  الت

تتتتتتتتتتتتتتتتتة،  - تتتتتتتتتتتتتتتتتة اإللكتروني  عاقدي  ت والوثتتتتتتتتتتتتتتتتائق الت 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتجال زمتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيتتتتتتتتتتتتتتتتق الس 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتواظم الال تتتتتتتتتتتتتتتتتوابط والن  وضتتتتتتتتتتتتتتتتع الض 

ركيتتتتتتت
 
 ملتتتتتتتا لهتتتتتتتذه الوثتتتتتتتائق متتتتتتتن أثتتتتتتتر متتتتتتتالي والتزامتتتتتتتات توالت

ً
ز علتتتتتتتى ضتتتتتتترورة حفظهتتتتتتتا لتتتتتتتدى طتتتتتتترف ثالتتتتتتتث، نظتتتتتتترا

ب على األطراف.
 
 قد تترت

تتتتتتتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتتتتتت - جتتتتتتتتتتتتتتتارة اإللكتروني  تتتتتتتتتتتتتتتة للت  تكفلهتتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتتتتتتتوانين مكافحتتتتتتتتتتتتتتتة الجريمتتتتتتتتتتتتتتتة ي تضتتتتتتتتتتتتتتتمان الحمايتتتتتتتتتتتتتتتة القانوني 

نفيذ العملي. ز الت  ة التي يجب أن تكون قد دخلت ضمن حي   املعلوماتي 

 الجانب التقني .2

قنتتتتتتتتتتت الجانتتتتتتتتتتتب عتتتتتتتتتتتن الحتتتتتتتتتتتديث فتتتتتتتتتتتي زم يتالت 
 

تتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتامالت لتنفيتتتتتتتتتتتذ التتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتتة، تجاري   إلتتتتتتتتتتتتى وباإلضتتتتتتتتتتتافة إلكتروني 

بتتتتتتتتتتتات
 
تتتتتتتتتتتة املتطل تتتتتتتتتتتة بنيتتتتتتتتتتتة وجتتتتتتتتتتتود الخصتتتتتتتتتتتوص وجتتتتتتتتتتته وعلتتتتتتتتتتتى بعضتتتتتتتتتتتها ذكتتتتتتتتتتتر ورد يتالتتتتتتتتتتتت العام  ن تحتي  فتتتتتتتتتتتاذ تضتتتتتتتتتتتم   الن 

ركيز يجري  اإلنترنت، لشبكة الواسع
 
بين على الت

 
ن متطل ان أَساَسي  جارة عصب ُيعدَّ ة الت   :اإللكتروني 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  22 

 

فع اإللكترونتتتتتي: متتتتتن غيتتتتت - تتتتتة تالتتتتتد  ر املجتتتتتدي الحتتتتتديث عتتتتتن تنفيتتتتتذ أي  شتتتتتكل متتتتتن أشتتتتتكال املعتتتتتامالت التجاري 

فع اإللكتروني ة، دون توافر أدوات للد  كوسيلة النقضاء االلتزامات في هذه املعامالت، والبتد   اإللكتروني 

فع اإللكترونتتي، وبطاقتتات  فع اإللكترونتتي، ستتواء أكتتان ذلتتك باستتتخدام بوابتتات التتد  د قنتتوات التتد  متتن تعتتد 

فع عن طريق املوبايل. فع، أم الد   الد 

تته - تة املتعاقتد وأهلي  ترورية لتحديتد هوي   الض 
ً
وقيع اإللكتروني: ُيَعتد  األداة ورضتاه، والبتد  أن يكتون هتذا  الت 

 متتتتن ستتتتلطة تصتتتتديق معتتتتت
ً
وقيتتتتع ممنوحتتتتا وقيتتتتع اإللكترونتتتتي متتتتن تالت  متتتته الت  رف بهتتتتا، باإلضتتتتافة إلتتتتى متتتتا يقد 

بتتتتادل اإللكترونتتتتي أو  تتتتة الت  ضتتتتمانات لعتتتتدم تعتتتترض املحتتتتتوى التتتتذي جتتتترى توقيعتتتته ألي  تعتتتتديل أثنتتتتاء عملي 

 الحف .

قنتتت - بتتتات األمتتتن الت 
 
شتتتفير وغيرهتتتا لضتتتمان حمايتتتة ي الواجتتتب تالبتتتد متتتن تحقيتتتق متطل

 
تتتات الت توافرهتتتا، كتقني 

ة. فع والحسابات املصرفي  قة بعمليات الد 
 
 البيانات التي يجري تبادلها، ال سيما البيانات املتعل

 
ا
 التجارّية اإللكترونّية في سورية املعامالت-ثانيا

اخلية وحماية املستهلك في العام  جارة الد   2012أصدر وزير الت 
ً
بتشكيل لجنة مهمتها وضع شتروط ، قرارا

ستتتويق اإللكترونتتتي
 
تتتة والت جتتتارة اإللكتروني  ، وقتتتد جتتتاء هتتتذا القتتترار استتتتجابة ملطالبتتتات بضتتترورة 15تتتترخيص مهنتتتة الت 

تتركات 
 

شتتاط، الستتيما بعتتد ظهتتور عتتدد متتن الحتتاالت التتتي جتترت فيهتتا ممارستتته، متتن قبتتل بعتتض الش
 
تنظتتيم هتتذا الن

زم، إال 
 

رخيص الال
 
ى إلتى تأجيتل  دون حصولها على الت تة أد  تاظم للمعتامالت اإللكتروني  شتريع الن 

 
أن  عتدم صتدور الت

اظمتة ملمارستة نشتاط  روط الن 
 

روط لحين صدور القانون. ومع صدور القانون وفي ظل غياب الش
 

وضع هذه الش

تتعوبة بمكتتان، األ  شتتاط فتتي ستتورية متتن الص 
 
تتة، ال يتتزال تكتتوين صتتورة عتتن واقتتع هتتذا الن جتتارة اإللكتروني  متتر التتذي الت 

 . 16استدعى تنفيذ بحث ميداني في غرفة تجارة دمشق

 البحث امليداني -

 والذي هدف إلى:

ة. - ة اإللكتروني  جاري  عرف على مستوى استخدام املعامالت الت   الت 

ة.  - ة اإللكتروني  جاري   املعوقات التي تحول دون تنفيذ وانتشار املعامالت الت 

ة الّدراسة
ّ
 مجتمع وعين

جار املسددين في غرفة تجارة دمشق، إذ تتم  توزيتع )شمل مجتمع  راسة الت 
( استتمارة كتان العائتد 150الد 

حليل )8(، تم  استبعاد )110منها ) الحة للت   ( فقط.102( لعدم اكتمال البيانات، ويكون عدد االستبيانات الص 

 

 

                                                           
 .6/9/2012/ تاريخ 411قرار وزير التجارة الداخلية وحماية املستهلك رقم/  15
 . يتجارة دمشق الدكتور عامر خربوطل تم تنفيذ االستبيان في غرفة تجارة دمشق بمساعدة مدير غرفة  16



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  23 

 

الي:  وقد كانت اإلجابات لكل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماس ي كالت 

صني
ّ
 ل أوافق بشّدة ل أوافق محايد موافق لحد ما موافق بشّدة فالت

 1 2 3 4 5 الّدرجة

 اإلحصاءات الوصفّية لعينة الّدراسة

ر عدد سنوات العمل -  ملتغي 
ً
َنة وفقا  توزيع أفراد الَعي 

 

 ملتغير عدد سنوات العمل( 5 ) جدول 
ا
ِة وفقا

َ
 توزيع أفراد الَعْين

سبة
ّ
كرار املئوّية )%( الن

ّ
 م. عدد سنوات العمل الت

 1 سنوات 10أقل أو يساوي  30 29.4

 2 سنة 20لى إ 11 16 15.7

 3 سنة 30لى إ 21من  38 37.3

 4 سنة 31أكبر أو يساوي  18 17.6

 

عليمي - ر املستوى الت   ملتغي 
ً
َنةِّ وفقا  توزيع أفراد الَعي 

عليميتوزيع  (6) جدول 
ّ
 ملتغّير املستوى الت

ا
ِة وفقا

َ
 أفراد الَعْين

 

تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتترى اختيتتتتتتتتتتتار متغي  َنتتتتتتتتتتتة وهمتتتتتتتتتتتا: متغي  ن، لتوصتتتتتتتتتتتيف أفتتتتتتتتتتتراد الَعي  ستتتتتتتتتتتنوات العمتتتتتتتتتتتل ر عتتتتتتتتتتتدد ترين أَساَستتتتتتتتتتتي 

تتتتتتتل العلمتتتتتتت نتتتتتتتة واملؤه  تتتتتتتتألفتتتتتتتراد الَعي  ختتتتتتتاذ خيتتتتتتتارات تي لهتتتتتتتم، ملتتتتتتتا لهتتتتتتتذين املتغي 
 
تتتتتتتاجر فتتتتتتتي ات رين متتتتتتتن تتتتتتتتأثير فتتتتتتتي ستتتتتتتلوك التَّ

تتتتتتتتتتة، ويالحتتتتتتتتتت  أن  متتتتتتتتتتا يقتتتتتتتتتتارب   جتتتتتتتتتتارة اإللكتروني  َنتتتتتتتتتتةِّ تتتتتتتتتتتت71الت   10راوح ستتتتتتتتتتنوات عملهتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتن ت% متتتتتتتتتتن أفتتتتتتتتتتراد  الَعي 

 فتتتتتتتتتي تجتتتتتتتتتارة 30إلتتتتتتتتتى 
ً
َنتتتتتتتتتةِّ ، فتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتين أن  نستتتتتتتتتبة الجتتتتتتتتتامعيين  ستتتتتتتتتنة فمتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتوق، متتتتتتتتتا يعكتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتقرارا أفتتتتتتتتتراد الَعي 

ل نستتتتتتتبة 
 
راستتتتتتتات العليتتتتتتتا تشتتتتتتتك

ستتتتتتتبة فيمتتتتتتتا71والد 
 
َنتتتتتتتةِّ ، لتصتتتتتتتبح الن  متتتتتتتن أفتتتتتتتراد الَعي 

ً
لتتتتتتتو أضتتتتتتتفنا حملتتتتتتتة  % تقريبتتتتتتتا

جار في دمشق.88شهادة املعاهد  م للت 
 
ابع املتعل

 
، بما يعك  الط َنةِّ  من الَعي 

ً
 % تقريبا

سبة املئوّية )%(
ّ
كرار الن

ّ
عليمي الت

ّ
 م. املستوى الت

 1 ثانوية أو أقل 12 11.8

 2 معهد 16 15.7

 3 جامعي 68 66.7

 4 دراسات عليا 6 5.9



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  24 

 

 اتحليل فقرات الستبانة ومناقشته -

اليتتتتتتتتتتتة املتوستتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتابي واال  نحتتتتتتتتتتتراف املعيتتتتتتتتتتتاري، لكتتتتتتتتتتتل عبتتتتتتتتتتتارة متتتتتتتتتتتن عبتتتتتتتتتتتارات كتتتتتتتتتتتل تبتتتتتتتتتتتين الجتتتتتتتتتتتداول الت 

،
ً
 لقيمة املتوسط الحسابي. محور مرتبة تنازليا

ً
 وفقا

 )جارة اإللكترونّية
ّ
 تحليل فقرات املحور األّول )مستوى استخدام الت

تتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتت جتتتتتتتتتتتارة اإللكتروني  ف  (15)ى تيحتتتتتتتتتتتتوي محتتتتتتتتتتتور مستتتتتتتتتتتتوى استتتتتتتتتتتتخدام الت  عتتتتتتتتتتتر  فقتتتتتتتتتتترة الهتتتتتتتتتتتدف منهتتتتتتتتتتتا الت 

راسة في مدينة دمشق
َنةِّ الد  ة في َعي  جارة اإللكتروني   .على مستوى استخدام الت 

جارة اإللكترونّية (7)جدول 
ّ
 تحليل فقرات محور مستوى استخدم الت

جارة اإللكترونّيةامستوى استخد م.
ّ
 م الت

املتوّسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

فاذ إلى املعلومات وأخبار األسواق. 1  0.6 4.5 أستخدم اإلنترنت للن 

 باستخدام شبكة اإلنترنت. 2
ً
ا  0.7 4.5 أتواصل دولي 

 0.7 4.2 أعتمد على البريد اإللكتروني في تسيير األعمال. 3

ركة ومنتجاتها. أستخدم اإلنترنت 4
 

عريف بالش  0.6 4.2 للت 

5 
كافية عن األسعار باستخدام شبكة أبحث عن معلومات 

 اإلنترنت.
4.1 1.0 

ركة عبر اإلنترنت. 6
 

 0.7 3.9 أعلن عن منتجات الش

 0.9 3.7 أعثر على معلومات كافية عن املنافسين باستخدام اإلنترنت. 7

 0.8 3.6 أبحث عن عمالء جدد عبر شبكة اإلنترنت. 8

لع عبر  9  1.0 3.6 شبكة اإلنترنت.يتوافر ما يكفي من املعلومات عن الس 

 0.9 3.5 أبحث عن شركاء جدد باستخدام شبكة اإلنترنت. 10

وريد باستخدام شبكة اإلنترنت. 11  0.9 3.4 أحصل على طلبات وأوامر الت 

12 .
ً
ا  1.0 3.0 أتبادل الوثائق والعقود إلكتروني 

ة. 13 ركة بوساطة األسواق اإللكتروني 
 

 1.0 2.9 أبيع منتجات الش

 1.0 2.7 أدفع عن طريق بطاقات االئتمان أو أي  وسيلة دفع إلكتروني. 14

15 .
ً
ا ع الوثائق والعقود إلكتروني 

 
 1.0 2.5 أوق



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  25 

 

تتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتة، 7ح الجتتتتتتتتتتتتتتتدول )تويوض  جتتتتتتتتتتتتتتتارة اإللكتروني  َنتتتتتتتتتتتتتتتةِّ حتتتتتتتتتتتتتتتول مستتتتتتتتتتتتتتتتوى استتتتتتتتتتتتتتتتخدام الت  ( ردود مفتتتتتتتتتتتتتتتردات الَعي 

ط الحسابي.  للمتوس 
ً
تها وفقا بة حسب أهمي 

 
 وهذه اإلجابات مرت

تتتتتتتتتل 
 
تتتتتتتتتة التتتتتتتتتذي يتمث جاري  تتتتتتتتتتائ  االستتتتتتتتتتخدام اليجتتتتتتتتتول لشتتتتتتتتتبكة اإلنترنتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتي األعمتتتتتتتتتال الت  وتعكتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتذه الن 

جتتتتتتتتتتتتتتتتارة  تتتتتتتتتتتتتتتتال فتتتتتتتتتتتتتتتتي الت  خول الفع  تتتتتتتتتتتتتتتتركة دون الجتتتتتتتتتتتتتتتترأة علتتتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتتتد 
 

عريتتتتتتتتتتتتتتتتف بالش واصتتتتتتتتتتتتتتتتل والت  فقتتتتتتتتتتتتتتتتط بنشتتتتتتتتتتتتتتتتاطات الت 

.
ً
ا سويق وتوقيع العقود وتبادل الوثائق إلكتروني 

 
ة، من حيث الت  اإللكتروني 

  جارة اإللكترونّية(تحليل فقرات
ّ
اني )العقبات التي تحول دون استخدام الت

ّ
 املحور الث

جارة استخدام دون  تحول  التي العقبات محور  يحتوي  ة الت   .فقرة( 15) على اإللكتروني 

جارة اإللكترونّية (8)جدول 
ّ
 تحليل فقرات محور العقبات التي تحول دون استخدام الت

جارة اإللكترونّية م.
ّ
 العقبات التي تحول دون استخدم الت

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

فع اإللكتروني إحدى العقبات  1 ة للد  ُيَعد  عدم توافر منظومة محلي 

 التي تحول دون انتشارها.
4.4 0.8 

صاالت واملعلومات إحدى  2
 
ة لتقانة االت حتي  ُيَعد  ضعف البنية الت 

 التي تحول دون انتشارها. العقبات
4.3 0.7 

ة  3 جارة اإللكتروني  ة للمتعاملين بالت  غة اإلنجليزي 
 
ي مستوى الل

 
ُيعد  تدن

 إحدى العقبات التي تحول دون انتشارها.

4.3 0.9 

ل انتشار اإلنترنت وانخفاض سرعتها إحدى العقبات  4 ُيَعد  ضعف معد 

 التي تحول دون انتشارها.
4.2 1.1 

ة إحدى العقبات التي  5 قليدي  رق الت 
 
راء بالط

 
ُيعد  تفضيل املستهلك للش

 تحول دون انتشارها.
4.2 0.9 

ة إحدى  6 جارة اإللكتروني  ة في مجال الت  ُيَعد  عدم وجود برام  تدريبي 

 العقبات التي تحول دون استخدامها.
4.2 0.9 

االئتمان ووسائل ُيَعد  افتقاد املواطنين لثقافة استخدام بطاقات  7

.
ً
فع اإللكتروني إحدى العقبات أيضا  الد 

 ال انتشارها.

4.0 1.0 

كنولوجيا فضعف ثقا ُيعد   8 عامل مع الت  ة العامل البشري  في الت 

.
ً
 الحديثة إحدى العقبات أيضا

4.0 1.1 

ة  9 جاري  عامالت الت  وع من الت  ُيعد  عدم اعتياد املستهلك على هذا الن 

 التي تحول دون انتشارها. إحدى العقبات
4.0 1.0 

ة  10 جارة اإللكتروني  م الت 
 
شريعات التي تنظ

 
ُيَعد  غياب القوانين والت

 إحدى العقبات التي تحول دون انتشارها.
4.0 0.9 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  26 

 

ة املعلومات على شبكة اإلنترنت إحدى العقبات  11 ُيعد  غياب أمن وسري 

 التي تحول دون انتشارها.
3.9 1.1 

ّنترنت في أعمالها  12 ة ل ركات املحلي 
 

ُيَعد  استخدام عدد قليل من الش

.
ً
ة إحدى العقبات أيضا جاري   الت 

3.9 0.7 

ة على شبكة اإلنترنت إحدى العقبات التي  13 عد  ندرة املواقع العربي 
ُ
ت

 تحول دون انتشارها.
3.8 0.8 

جارة 14 ولة لنشر ثقافة الت  ة  ُيَعد  عدم وجود دعم من الد  اإللكتروني 

 إحدى العقبات التي تحول دون انتشارها.
3.8 1.1 

ة إحدى العقبات التي  15 ركات املحلي 
 

ُيَعد  انخفاض املنافسة بين الش

 تحول دون انتشارها.
3.7 0.9 

َنتتتتتتتتتتة حتتتتتتتتتتول العقبتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتت8ح الجتتتتتتتتتتدول )تويوضتتتتتتتتتت جتتتتتتتتتتارة ت( ردود مفتتتتتتتتتتردات الَعي  ي تحتتتتتتتتتتول دون استتتتتتتتتتتخدام الت 

ة،  ط الحسابي.اإللكتروني   للمتوس 
ً
تها وفقا بة حسب أهمي 

 
 وهذه اإلجابات مرت

ركيتتتتتتتتتتت
 
تتتتتتتتتتتتائ  الت قنتتتتتتتتتتتتُيالحتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتن الن  فع اإللكترونتتتتتتتتتتتي وانتشتتتتتتتتتتتار تز علتتتتتتتتتتتى الجانتتتتتتتتتتتب الت   بوستتتتتتتتتتتائل التتتتتتتتتتتد 

ً
ال

 
ي متمتتتتتتتتتتتث

تتتتتتتة، فتتتتتتتي حتتتتتتتين تشتتتتتتتبكة اإلنترنتتتتتتتت، بحستتتتتتتبان أنهتتتتتتتا متتتتتتتن أهتتتتتتتم  العقبتتتتتتتات التتتتتتتت جتتتتتتتارة اإللكتروني  ي تحتتتتتتتول دون انتشتتتتتتتار الت 

، أم  تتتتتتتتتأتي العوامتتتتتتتتل عريتتتتتتتتفِّ انيتتتتتتتتة، ستتتتتتتتواء  أكتتتتتتتتان ذلتتتتتتتتك متتتتتتتتن ناحيتتتتتتتتةِّ التَّ
 
قتتتتتتتتة بالعامتتتتتتتتل البشتتتتتتتتري فتتتتتتتتي املرتبتتتتتتتتة الث

 
املتعل

عامالت. دريب على استخدام هذه الت   الت 

قطتتتتتتتتتتة املالمستتتتتتتتتتة للواقتتتتتتتتتتع بشتتتتتتتتتتكل كبيتتتتتتتتتت فع اإللكترونتتتتتتتتتتي هتتتتتتتتتتو الن  ر، بصتتتتتتتتتتفتها توإذا كتتتتتتتتتتان غيتتتتتتتتتتاب وستتتتتتتتتتائل التتتتتتتتتتد 

تتتتتتتتتة،  جتتتتتتتتتارة اإللكتروني  تتتتتتتتته قتتتتتتتتتد يوجتتتتتتتتتد بعتتتتتتتتتض اإلجحتتتتتتتتتاف فتتتتتتتتتي تقيتتتتتتتتتيم واقتتتتتتتتتع متتتتتتتتتن أهتتتتتتتتتم  املعوقتتتتتتتتتات النتشتتتتتتتتتار الت 
 
إال أن

، ختتتتتتتتالل ستتتتتتتتنوات 
ً
 ملحوظتتتتتتتتا

ً
فتتتتتتتتاذ إلتتتتتتتتى اإلنترنتتتتتتتتت عتتتتتتتتريض الحزمتتتتتتتتة التتتتتتتتذي ينمتتتتتتتتو نمتتتتتتتتوا ل الن  تتتتتتتتة ومعتتتتتتتتد  حتي  البنيتتتتتتتتة الت 

شتتتتتتتتتتتريعات الفجتتتتتتتتتتتوة املوجتتتتتتتتتتتودة بتتتتتتتتتتتين تالحتتتتتتتتتتترب. فتتتتتتتتتتتي الوقتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتت
 
قتتتتتتتتتتتة بغيتتتتتتتتتتتاب الت

 
تتتتتتتتتتتر العوامتتتتتتتتتتتل األختتتتتتتتتتترى املتعل ظهِّ

ُ
ي ت

لة ب
 
اجر والحكومة واملتمث ياق.الت  خذة من قبلها في هذا الس  العه على الخطوات املت 

 
 عدم اط

 كبيتتتتتتتتتت
ً
راستتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي غرفتتتتتتتتتتة تجتتتتتتتتتتارة دمشتتتتتتتتتتق صتتتتتتتتتتورة تعكتتتتتتتتتت  جانبتتتتتتتتتتا

مت هتتتتتتتتتتذه الد   متتتتتتتتتتن واقتتتتتتتتتتع تطبيتتتتتتتتتتق تقتتتتتتتتتتد 
ً
را

تتتتتتتتتتاجر، والتتتتتتتتتتذي   بالت 
ً
ال

 
تتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتورية، متتتتتتتتتتن وجهتتتتتتتتتتة نظتتتتتتتتتتر القطتتتتتتتتتتاع الختتتتتتتتتتاص ممتتتتتتتتتتث تتتتتتتتتتة اإللكتروني  املعتتتتتتتتتتامالت التجاري 

تتتتتتتته فتتتتتتتي أدنتتتتتتتتى حاالتتتتتتتت
 
 أن

ً
تتتتتتتا تتتتتتتتورة متتتتتتتن وجهتتتتتتتتة نظتتتتتتتر املستتتتتتتتتهلك ظهتتتتتتتر جلي  ه إن لتتتتتتتتم يكتتتتتتتن فتتتتتتتي حالتتتتتتتتة انعتتتتتتتدام، إال أن  الص 

، يمكتتتتتتتتتن تلمستتتتتتتتته متتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل بعتتتتتتتتتض الحتتتتتتتتتاالت التتتتتتتتتت
ً
 مختلفتتتتتتتتتا

ً
جتتتتتتتتتارة تي ستتتتتتتتتتقتتتتتتتتتد تأختتتتتتتتتذ شتتتتتتتتتكال ت لتتتتتتتتتدى وزارة الت 

 
جل

تتتتتتتتتتتتة وحمايتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتهلك والتتتتتتتتتتتتت اخلي  تتتتتتتتتتتتوري بممارستتتتتتتتتتتتة نشتتتتتتتتتتتتاط تالد  ي عكستتتتتتتتتتتتت وجتتتتتتتتتتتتود رغبتتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتتدى املستتتتتتتتتتتتتهلك الس 

ستتتتتتتتوق اإللكترونتتتتتتتتي، هتتتتتتتتذ
 
تتتتتتتتة حمايتتتتتتتتة حقوقتتتتتتتته فتتتتتتتتي ظتتتتتتتتل الت غبتتتتتتتتة جعلتتتتتتتتته عرضتتتتتتتتة لحتتتتتتتتاالت احتيتتتتتتتتال دون إمكاني  ه الر 

تتتتتتتتتتال فتتتتتتتتتتي هتتتتتتتتتتذا املجتتتتتتتتتتال، وفتتتتتتتتتتي ظتتتتتتتتتتل ضتتتتتتتتتتعف مبتتتتتتتتتتادرة القطتتتتتتتتتتاع  تتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتدورها الفع  عتتتتتتتتتتدم ممارستتتتتتتتتتة الجهتتتتتتتتتتات الحكومي 

غبة.  الخاص املحلي في تلبية هذه الر 
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ة في: الرابعالفصل  ة عمل مقترحة لالنتقال إلى املعامالت اإللكترونّي
ّ
 خط

     سورية

ة بشكل متكامل وعلى  ة االنتقال نحو املعامالت اإللكتروني 
 
من املفيد في معرض وضع مقترح لخط

ة باستخدام  روف الحالي 
 
 في ظل الظ

ً
اهن في سورية، خصوصا  للوضع الر 

ً
مستوى وطني أن نستعرض تحليال

حديات والفرص ) عف والت   (.SWOT analysisتحليل نقاط القوة والض 

 
ا
 SWOTتحليل  -أول

 نقاط الضعف .1

د الجهات املشاركة فيها. - نسيق الحكومي في املشاريع التي تتعد  ات الت   ضعف في آلي 

طبيق - ز الت  يبراني حي  زمة إلدخال تشريعات الفضاء الس 
 

ة الال نفيذي  خاذ الخطوات الت 
 
ر في ات

 
 تأخ

 الفعلي رغم نفاذها.

َعد   -
ُ
فع اإللكتروني التي ت ة.تأخر وضع حلول الد  ة اإللكتروني  جاري  ريان األساس للمعامالت الت 

 
 الش

ة لالنتقال نحو معامالت  - ة البيئة الحالي  غياب دور القطاع الخاص وعدم قناعته بجاهزي 

ة منها. جاري  ة، السيما الت   إلكتروني 

 نقاط القوة .2

ة بيئة - يبراني للفضاء متكاملة شبه تشريعي   .الس 

ة، خبرة بناء بوساطتها جرى  املشاريع من عدد تنفيذ -  املعامالت توصيف مجال في سيما ال عملي 

ة كل إلى وتحويلها الرسمي 
 

وقيع وسائل واستخدام اإللكتروني، الش راسل الت 
 
 .اإللكتروني والت

 التحديات .3

ة.  - قني  عم للمشاريع الت  ة، وتراجع الد   نقص املوارد املالي 

ة، وفقدان الكثير من  - صة في جميع املجاالت.نقص املوارد البشري  لة واملتخص   الكوادر املؤه 

اهنة.  - روف الر 
 
ته في ظل الظ ، وازدياد شد 

ً
قاني املفروض سابقا  الحصار الت 

 الفرص .4

ة حاجة ظهور  - صاالت تقانة ملشاريع وملموسة فعلي 
 
 املشاكل من لكثير كحل واملعلومات االت

باعد) أثرها من زادت أو الحرب، أفرزتها التي نقل، تخفيف الجغرافي، الت   وفر، تحقيق الت 

 (.لخا ....والوثائق للبيانات حف 

ية جديدة حكومة -
 
صاالت تقانة ملشاريع متبن

 
 معالجة في بدورها ومقتنعة واملعلومات، االت

 .الحرب تداعيات

خريب رغم الحزمة، عريض اإلنترنت انتشار في ملحوظ تطور  - بكة أصاب الذي الت 
 

 في الش

 .املواضع من العديد
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صديق مركز بناء إجراءات بدء - مويل وتخصيص الوطني، اإللكتروني الت  زم الت 
 

 لتوسيع الال

 .   املعلومات مركز

 
ا
 خطة العمل املقترحة -ثانيا

جاري،  ة على املستويين الحكومي والت  بات االنتقال للمعامالت اإللكتروني 
 
دنا متطل بعد أن حد 

اهن في سورية  ة والفرص املتاحة، أصبح واستعراض الوضع الر  ، وباالستفادة من نقاط القو 
ً
 وتحليال

ً
توصيفا

ة، ويمكن تقسيم هذه  نفيذ ملشروع املعامالت اإللكتروني  ة قابلة للت  ة عمل وطني 
 
من املمكن وضع مقترح خط

ة للمشروع ت ة، يجري تنفيذها بمسارات متوازية مع ضمان وجود بنية هيكلي  ة إلى ثالث خطط فرعي 
 
عمل الخط

ائم بين هذه املسارات. نسيق الد   على الت 

 الخطة التنظيمية .1

 شق املعامالت الرسمّية

ة  غيير في أدوات ومنهجي  ة على حجم كبير من الت  ة إلكتروني  ة االنتقال نحو معامالت رسمي  تنطوي عملي 

دري ي هو املسار األسلم و  جاح، العمل الحكومي، األمر الذي يجعل اعتماد توجه االنتقال الت  ة للن  األكثر قابلي 

قانة بالبدء  صاالت والت 
 
وجه الذي اعتمدته وزارة االت نظيمي الت  ة اإلطار الت 

 
وسنعتمد في وضع مقترح خط

ة  ة إلكتروني  ة إلى شكلها اإللكتروني كخطوة نحو االنتقال إلى معامالت رسمي  بتحويل املراسالت الحكومي 

 متكاملة، وفي ظل هذه الر ية:

ة على مستوى مركزي، وعلى مستوى كل  وزارة أومس   - ة. املراسالت الحكومي   جهة حكومي 

كل اإللكتروني. -
 

دري ي نحو الش ة االنتقال الت 
 
دة، ووضع خط  ملعايير متعد 

ً
 تصنيفها وفقا

ة. - ركيز في املرحلة األولى على مرحلة تبادل الوثائق بين الجهات الحكومي 
 
 الت

ت  تبادلها عبردراسة املعلومات التي يجري  -
 

الوثائق، وتحديد خطوات تحويلها لبيانات وسجال

دة عبر تطبيقات يجري تطويرها لهذا الغرض. ات محد   لسماحي 
ً
ة، يمكن إتاحتها وفقا  إلكتروني 

 وأخذت شكلها املستقر، ووضع  -
ً
ا دراسة املعامالت املرتبطة باملراسالت التي جرى تحويلها إلكتروني 

كل اإللكتروني بكامل مراحلها. خطوات استكمال تحويلها 
 

 إلى الش

جارّية
ّ
 شّق املعامالت الت

سويق على اإلنترنت. -
 
 وضع أس  ترخيص مهنة خدمات الت

سوق والبيانات املطلوب نشرها  -
 
روط الواجب توافرها في املوقع اإللكتروني املستخدم للت

 
تحديد الش

ات اختبار وضبط هذه املواقع.  عبره، ووضع آلي 

ا - ة.توصيف آلي  ة املختص  ابطة العدلي   ت ضبط األسعار وحماية املستهلك اإللكتروني، من قبل الض 

قمي، عن طريق تراخيص ممنوحة  - صديق الر  تفعيل دور القطاع الخاص في مجال منح شهادات الت 

بكة.
 

ة لخدمات الش  من قبل الهيئة الوطني 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  29 

 

عي نحو عقد اتفاقات االعتراف املتباد - وقيعالس  ة بالت   اإللكتروني. ل الخاص 

 الخطة التقنية .2

 من قيام كل  جهة  -
ً
ة بدال تطوير مركز املعلومات الوطني، ليكون الخيار األمثل لجميع الجهات الحكومي 

 في ظل انخفاض املوارد 
ً
ا  عام 

ً
ا  حكومي 

ً
ها من بناء مركز املعطيات الخاص بها، وأن يكون ذلك توج 

ة.  حابي  ي مفاهيم الحوسبة الس  ة، باإلضافة إلى تبن  ة الحكومي   املالي 

ة اآلمنة. بناء - بكة الحكومي 
 

 الش

ة  -  ملنهجي 
ً
ق العمل، وفقا

 
م وظائف: إدارة الوثائق، أرشفتها، وتدف ة تقد  ة رسمي  توفير أنظمة حكومي 

ة.  معتمدة ومعياري 

ة.  - طبيقات املرتبطة باملعامالت الحكومي  ة تجمع مختلف الت  ة حكومي   تطوير منص 

فع اإللكتروني. - ة للد   بناء املنظومة الوطني 

3.  
ّ
غييرخط

ّ
 ة املوارد البشرّية وإدارة الت

واصل  . أ
ّ
ة للت

ّ
 خط

ة:  - ة اإللكتروني   في مجال املعامالت الرسمي 

  عريف باملشروع وباملفاهيم التي ينطلق منها واألهداف التي يسعى لها، واملراحل التي الت 

ركيز على فكرة املصلحة املشتركة بين الجهات والعاملين.
 
 يجري تنفيذه وفقها، والت

  ة التي من شتأنها خلق روح حفيزي  ة والت  شجيعي 
 
شاطات الت

 
تنفيذ مجموعة من الن

 املنافسة واملبادرة لدى العاملين، كاملسابقات واملكافآت وغيرها. 

ة وال - عريفي  ة الت 
 
ة: وضع األدل ة اإللكتروني  جاري  ة لتعريف املستهلك في مجال املعامالت الت  وجيهي  ت 

ل  وواجباته، وتعريف هبحقوق حو  الخيارات املتاحة في هذا املجال، وتحفيز القطاع الخاص بالت 

مها.  ركيز على املزايا والجدوى التي يقد 
 
سويق والت

 
جارة والت كل من الت 

 
 نحو هذا الش

أهيل . ب
ّ
دريب والت

ّ
ة الت

ّ
 خط

ح - وقيع واإلرسال والت  دريب على املفاهيم وطريقة الت  ة على املستوى العام، للت  ق برام  تدريبي  ق 

 وبكل  املستويات، بما فيهم اإلدارة العليا بأعلى مستوياتها.
ً
هة للعاملين كافة ، موج 

ً
ا  إلكتروني 

هة للعاملين  - ، موج 
ً
ا رة لتنفيذ املعامالت إلكتروني  طبيقات املطو  ة على استخدام الت  برام  تدريبي 

 القائمين على تنفيذ املعامالت.

ة في مجال  - صي  ة تخص  حول نحو املعامالت بشكلها اإللكتروني، برام  تدريبي  توصيف وتنفيذ الت 

صه. هة ألعضاء فريق العمل كل  حسب تخص   موج 
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ة املوارد البشرّية . ت
ّ
 خط

ة،  - ة املوجودة في جميع الجهات العام  االستفادة في تشكيل فريق العمل من الخبرات الوطني 

ة جريبي   التي جرى تنفيذها. واالستفادة من الخبرات املكتسبة في املشاريع الت 

زمة لالحتفاظ بهذه الخبرات ومنع تسربها. -
 

ات الال  إيجاد اآللي 

ة االنتقال، ال سيما في املرحلة  - ذين لعملي  ات مناسبة لتحفيز وتشجيع العاملين املنف  وضع آلي 

 عليهم.
ً
 مضاعفا

ً
ل عبئا

 
 الهجينة التي قد تشك
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    الخاتمة

استطاعت سورية خالل السنوات املاضية أن تستكمل بناء البنية التشريعية الناظمة للفضاء 

ه الخطوة ذهلكتروني، وتعتبر السيبراني بشكل شبه كامل بما في ذلك قانوني املعامالت اإللكترونية والتوقيع اإل

تطبيق العملي لهذه التشريعات، على أهميتها هي نقطة البداية في الطريق نحو االنتقال لالستخدام الفعال وال

هذا االنتقال الذي يتطلب ر ية حكومية واضحة ومحددة وإرادة حقيقية في تغيير أساليب ومنهج العمل 

 ومستويات عالية من التعاون والتنسيق.

وإذا كان الجانب التقني هو العنصر البارز واملؤثر في عملية االنتقال نحو معامالت إلكترونية على جميع 

ستويات، فإن الجانب التنظيمي واإلداري بما يشمل توصيف املعامالت واإلجراءات وتقييمها ودراستها امل

 
ً
، في حين أن إدارة التغيير  وتحسينها هو العنصر الضامن لعملية تحول  حيحة ومجدية اقتصاديا

ً
وإداريا

، وإن كان الجانب التقني واملمانعة إلى جانب العامل البشري يشكالن نقطة الفصل بين الفشل أو النجاح

فإن االهتمام بالجانب اإلداري والتنظيمي ال يزال  م الحكومي من حيث الدعم والتمويليحظى ببعض االهتما

في اإلطار النظري دون انعكاس واقعي وفعال، في حين تعتبر عملية إدارة التغيير واالهتمام بالعامل البشري 

 عن االهتمام الحكو 
ً
 مي.العنصر الغائب كليا

وال بد من األخذ بعين االعتبار عند وضع الر ية الحكومية والتوجهات والخطط الالزمة لالنتقال نحو 

املعامالت اإللكترونية، إن هذا النمط من التحوالت تجري على املدى املتوسط والبعيد، وبشكل تدري ي 

جميع األطراف بما في  ومتعاقب ولكن بخطوات محددة وواضحة الهدف وقابلة للقياس والتقييم، وبمشاركة

 ذلك القطاع الخاص الذي له دور أساس مؤثر ومتأثر في مجال املعامالت التجارية على وجه الخصوص.      
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    ملحق: مصطلحات مستخدمة في املعامالت

عتتتتتتتتابير واملصتتتتتتتتطلحات التتتتتتتتتتورد عبتتتتتتتت تتتتتتتتة مجموعتتتتتتتتتة متتتتتتتتن الت  ي قتتتتتتتتتد تر استتتتتتتتتعراض قتتتتتتتتانون املعتتتتتتتتامالت اإللكتروني 

استتتتتتتتخدامها وتتتتتتتتتداخل متتتتتتتع تعتتتتتتتابير ومصتتتتتتتطلحات أختتتتتتترى، األمتتتتتتتر التتتتتتتذي يجعتتتتتتتل متتتتتتتن املفيتتتتتتتد توضتتتتتتتيح تختلتتتتتتتف فتتتتتتتي 

عتتتتتتتتتتابير وتحديتتتتتتتتتتد الحتتتتتتتتتتدود الفاصتتتتتتتتتتلة بينهتتتتتتتتتتا ملتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتذلك متتتتتتتتتتن انعكاستتتتتتتتتتات علتتتتتتتتتتى توضتتتتتتتتتتيح وتحديتتتتتتتتتتد نطتتتتتتتتتتاق  هتتتتتتتتتتذه الت 

طبيق العملي لهذا القانون.   ومجال الت 

 
ا
 املعامالت -أول

تتتتتتتتتتتة تعريتتتتتتتتتتتف  هتتتتتتتتتتتا "إجتتتتتتتتتتتراء أو جملتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتن اإلجتتتتتتتتتتتراءات ورد فتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتانون املعتتتتتتتتتتتامالت اإللكتروني  املعتتتتتتتتتتتامالت بأن 

 إداري". تجري بين طرفين أو أكثر، لها طابع مدني أو تجاري أو

 يالح  أن  املعاملة مفهوم مرتبط بت:  -

 ة  اإلجراء ولية للمعايير بت: "مجموعة  processأو ما يسمى بالعملي   للمنظمة الد 
ً
والتي تعر ف وفقا

، ويجري 17من األنشطة املترابطة واملتداخلة التي تعمل على تحويل املدخالت إلى مخرجات"

 تحويل املدخالت إلى مخرجات بهدف الوصول إلى: 

 ة" املنتج ه "نات  عملي 
 
يمكن أن زبون دم لت وهذا املنت  يق 18الذي يعر ف وفَق املواصفةِّ نفسها بأن

 فيها أو 
ً
فا

َّ
سة، كأن يكون موظ بون من داخل املؤس  سة وقد يكون هذا الز   أو مؤس 

ً
يكون "شخصا

دة منها الت ا19من خارجها"  .   لوثيقةوا لخدمة، وللمنت  أشكال متعد 

 أصناف املعامالت: -

 لألطراف التي تجري بينها إلى:
ً
ف املعامالت وفقا  تصن 

  معامالت بين حكومة( وحكومةG2G.) 

 ( معامالت بين حكومة ومواطنG2C  .) 

 ( ف
 
 (.G2Eمعامالت بين حكومة وموظ

 ( سات أعمال  (.G2Bمعامالت بين حكومة ومؤس 

 ( سات أعمال سات أعمال ومؤس   (.B2Bمعامالت بين مؤس 

 ( سات أعمال وزبون  (.B2Cمعامالت بين مؤس 

 
ً
لى وفقا الثة األو 

 
ة )) وإذا كان ُيطلق على األصناف الث ((، G2G( ،)G2C( ،)G2Eلطبيعتها املعامالت الرسمي 

تتتتتتتة )) تتتتتتتادس املعتتتتتتتامالت التجاري  تتتتتتتنفين الختتتتتتتام  والس  ابتتتتتتتع )B2B( ،)B2Cوعلتتتتتتتى الص  تتتتتتتنف الر  ( هتتتتتتتو G2B((، فتتتتتتتإن  الص 

صنيفات وتتنوع. د هذه الت  ة للمعاملة، وقد تتعد  ة والتجاري  بيعة الرسمي 
 
نف الذي يجمع بين الط  الص 
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ة األيزو    ولي  ة الد   9000املواصفة القياسي 
ة األيزو  املواصفة  18 ولي  ة الد   9000القياسي 
ة األيزو   19 ولي  ة الد   9000املواصفة القياسي 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  33 

 

 
ا
 الوثيقة -ثانيا

ولي لألرشيف ها  (ICA)20 عر ف املجل  الد  نتت علتى وستيط )بغتض »الوثيقة بأن  لت أو ُدو  ة معلومتات ُستج  أي 

ة  سة من خالل ممارستها ألنشطتها وحفظته للوفاء بالتزامات قانوني  ظر عن شكله(، تم  إنشا ه أو تلقته املؤس  الن 

ة  «.أو صفقات مالي 

تتتتل 
 
تتتتة، وللوثيقتتتتة دورة حيتتتتاة تتمث بوتي 

 
تهتتتتا الث تهتتتتا بمتتتتا تحتويتتتته متتتتن معلومتتتتات ومتتتتن قو  وتستتتتتمد الوثيقتتتتة أهمي 

ة، يمكن إجمالها وفق اآلتي:   بمراحل عد 

 مرحلة اإلنشاء أو االستقبال. -

عريفي بها. - جل الت  عريف، حيث يجري تصنيفها وإنشاء الس   مرحلة الت 

د ملنع ضياعها.مرحلة الحف ، حيث يجري حفظها في  -  مكان محد 

داول واإلتاحة لالستفادة منها.  -  مرحلة الت 

تتتتتتتتا إتالفهتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتد فتتتتتتتتت - قيتتتتتتتتيم، حيتتتتتتتتتث يجتتتتتتتتري: إم  ائم؛ تمرحلتتتتتتتتة الت  رة معينتتتتتتتتتة، أو تحويلهتتتتتتتتا للحفتتتتتتتت  التتتتتتتتتد 

 لقواعد الحف  واألرشفة املعتمدة.
ً
 ذلك وفقا

 
ا
 املراسالت -ثالثا

كل مباشتتتتتتتتر، ويمكتتتتتتتتن أن نعتتتتتتتتر ف املراستتتتتتتتلة ننتقتتتتتتتتل إلتتتتتتتتى مفهتتتتتتتتوم املراستتتتتتتتلة التتتتتتتتذي يتتتتتتتترتبط متتتتتتتتع الوثيقتتتتتتتتة بشتتتتتتتت

هتتتتتتتتا:  متتتتتتتتا يكتتتتتتتتتون  بأن 
ً
تضتتتتتتتتمنة فتتتتتتتتتي املراستتتتتتتتلة، يجتتتتتتتتتري أثنتتتتتتتتاء تنفيتتتتتتتتتذ املعاملتتتتتتتتة، وغالبتتتتتتتتتا

ُ
تبتتتتتتتتتادل الوثتتتتتتتتائق واملعلومتتتتتتتتتات امل

 ، وكل  مراسلة هي عبارة عن جزأين:21تبادل املعلومات عبر وثائق مكتوبة

 ة: املعلومات التي يجري تبادلها.لمحتوى أو مضمون املراس -

تتتتتتتتتتتة للمراستتتتتتتتتتتلة: مثتتتتتتتتتتتل - عريفي  تتتتتتتتتتتلة، الجهتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتقبلة، تتتتتتتتتتتتاريخ اإلرستتتتتتتتتتتال،  البيانتتتتتتتتتتتات الت  الجهتتتتتتتتتتتة املرسِّ

 ... تاريخ االستقبال،

 
ا
 املعامالت اإللكترونية -رابعا

تتتتتتتتتتتتة" تتتتتتتتتتتتذ بوستتتتتتتتتتتتائل إلكتروني  هتتتتتتتتتتتتا "معتتتتتتتتتتتتامالت تنف  تتتتتتتتتتتتة بأن  ، ومتتتتتتتتتتتتع دختتتتتتتتتتتتول 22ورد تعريتتتتتتتتتتتتف املعتتتتتتتتتتتتامالت اإللكتروني 

تتتتتتتت نفيتتتتتتتتذ فتتتتتتتتي حي  تتتتتتتتتاملعاملتتتتتتتتة للت  تتتتتتتتز الفضتتتتتتتتاء الس  ز، تيبراني، تتتتتتتتتدخل جميتتتتتتتتع املفتتتتتتتتاهيم التتتتتتتتتي أوردناهتتتتتتتتا أعتتتتتتتتاله هتتتتتتتتذا الحي 

ة، ... ة، والوثيقة إلكتروني   لتصبح املراسلة إلكتروني 

تتتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتع مجموعتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتن املفتتتتتتتتتتتتتتتاهيم األختتتتتتتتتتتتتتترى دون إمكاني  ويتتتتتتتتتتتتتتتتداخل مفهتتتتتتتتتتتتتتتوم املعتتتتتتتتتتتتتتتامالت اإللكتروني 

تتتتتتتام بينهتتتتتتتا كتتتتتتتتا جرررررررارة اإللكترونّيرررررررة املتتتتتتتواطن، وي تركتتتتتتتز علتتتتتتتى تالتتتتتتتتلحكومرررررررة اإللكترونّيرررررررة الفصتتتتتتتل الت 
ّ
ي تركتتتتتتتز تالتتتتتتتتالت

ة.  اإلدارة اإللكترونّيةعلى قطاع األعمال، و سات الحكومي   التي تركز على تحسين أداء اإلدارة واملؤس 
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عة من فرد.   21
 
ة، أو موق ق عليها من جهة رسمي   الوثيقة املكتوبة: هي الوثيقة املصد 

بكة، واملعامالت   22
 

وقيع اإللكتروني وخدمات الش ة.قانونا الت   اإللكتروني 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  34 

 

 
ا
 الوثيقة اإللكترونية -خامسا

ن  هتتتتتتتتتتا "وثيقتتتتتتتتتتة تتضتتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتتة بأن  تتتتتتتتتتبكة الوثيقتتتتتتتتتتة اإللكتروني 
 

وقيتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتي وختتتتتتتتتتدمات الش ف قتتتتتتتتتتانون الت  عتتتتتتتتتتر 

تتتتتتتتتتتتة، وتكتتتتتتتتتتتتون  ، بوستتتتتتتتتتتتيلة إلكتروني 
ً
تتتتتتتتتتتتا  أو جزئي 

ً
تتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتقبل، كلي 

ُ
رستتتتتتتتتتتتل أو ت

ُ
ختتتتتتتتتتتتزَّن أو ت

ُ
تتتتتتتتتتتتدم  أو ت

ُ
نشتتتتتتتتتتتتأ أو ت

ُ
معلومتتتتتتتتتتتتات ت

 قابلة لالسترجاع بصورة يمكن إدراكها".

عريتتتتتتتتتتتتتف علتتتتتتتتتتتتتتى املعلومتتتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتز الت 
 
نها الوثيقتتتتتتتتتتتتتتة، ستتتتتتتتتتتتتواء  أكانتتتتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتتتتذه املعلومتتتتتتتتتتتتتتات توقتتتتتتتتتتتتتد رك ي تتضتتتتتتتتتتتتتم 

ت تم  إنش
 

 في وثائق، أم في سجال
ً
 ا ها لهذه الغاية.  محفوظة

 
ا
 التوقيع اإللكتروني -سادسا

تتتتتتتتتتورية، البتتتتتتتتتتد   شتتتتتتتتتتريعية الس 
 
صتتتتتتتتتتوص الت وقيتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتي الن  عريتتتتتتتتتتف التتتتتتتتتتوارد للت  قبتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتعراض الت 

ن وهما: َساَسي 
َ
مييز بين مفهومين أ  من الت 

وقيتتتتتتتتتتتع علتتتتتتتتتتتى الوثتتتتتتتتتتتائ - تتتتتتتتتتتة يمكتتتتتتتتتتتن استتتتتتتتتتتتخدامها للت  تتتتتتتتتتتة وستتتتتتتتتتتيلة إلكتروني  وقيتتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتتي: يشتتتتتتتتتتتمل أي  ق الت 

تتتتتتتتتتتة،  ة كالبصتتتتتتتتتتمة اإللكتروني  تتتتتتتتتتتة، وتنتتتتتتتتتتدرج تحتتتتتتتتتتت ذلتتتتتتتتتتك وستتتتتتتتتتتائل عتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتة، بهتتتتتتتتتتدف إثبتتتتتتتتتتات الهوي  اإللكتروني 

ة وغيرها.  والقلم اإللكتروني، وبصمة العين اإللكتروني 

قمتتتتتتتتتت - وقيتتتتتتتتتتع الر  وقيتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتي تالت  م وهتتتتتتتتتتو شتتتتتتتتتتكل متتتتتتتتتتن أشتتتتتتتتتتكال الت  وقيتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتي املتقتتتتتتتتتتد  ي: أو الت 

ه:
 
ز عنها جميعها بتأن  الذي يتمي 

 .ع دون غيره
 
ة املوق  مرتبط بهوي 

 .وقيع عليها  مرتبط بالبيانات التي جرى وضع الت 

   .مرتبط بسلطة أو هيئة تصديق تمنحه لصاحبه بموجب القانون 

وقيتتتتتتتتتتتتتتتتع  تتتتتتتتتتتتتتتتبكة الت 
 

وقيتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتي وختتتتتتتتتتتتتتتتدمات الش تتتتتتتتتتتتتتتتوري فتتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتتتتانون الت  وقتتتتتتتتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتتتتتتتتر ف املشتتتتتتتتتتتتتتتتر ع الس 

تتتتتتتتتتدرج بوستتتتتتتتتتيلة إل
ُ
تتتتتتتتتته: "جملتتتتتتتتتتة بيانتتتتتتتتتتات ت

 
تتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتاإللكترونتتتتتتتتتتي بأن ختتتتتتتتتتذ تكتروني  تتتتتتتتتتة وتتتتتتتتتتترتبط بهتتتتتتتتتتا، وتت  ى وثيقتتتتتتتتتتة إلكتروني 

ِّد يستتتتتتتتتتمح  شتتتتتتتتتتكل حتتتتتتتتتتروف أو أرقتتتتتتتتتتام أو
رمتتتتتتتتتتوز أو إشتتتتتتتتتتارات أو أي  شتتتتتتتتتتكل آختتتتتتتتتتر مشتتتتتتتتتتابه، ويكتتتتتتتتتتون لهتتتتتتتتتتا طتتتتتتتتتتابع متفتتتتتتتتتتر 

ة بعينها زه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكتروني  ع ويمي  ِّ
 
 . "بتحديد شخص املوق

 متتتتتتتتتتن قبتتتتتتتتتتل
ً
، أي ممنوحتتتتتتتتتتا

ً
قا صتتتتتتتتتتديق املعتتتتتتتتتتت ويكتتتتتتتتتتوُن هتتتتتتتتتتذا التوقيتتتتتتتتتتُع مصتتتتتتتتتتتد   23رف بهتتتتتتتتتتاتهيئتتتتتتتتتتتة الت 

ً
، وُمتتتتتتتتتتتدرجا

نتتتتتتتتتتتتتتتات بموجتتتتتتتتتتتتتتتب  ِّ
تتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتي أحكتتتتتتتتتتتتتتتام قتتتتتتتتتتتتتتانون البي  تتتتتتتتتتتتتتتة الكتابي 

 
رة لألدل تتتتتتتتتتتتتتتة مقتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتة، ذات حجي  علتتتتتتتتتتتتتتى وثيقتتتتتتتتتتتتتتتة إلكتروني 

وقيع اإللكتروني كدليل رقمي24القانون   .25، في حين يعود للمحكمة تقدير قيمة األشكال األخرى للت 

 د من التركيز على النقاط التالية:بعد استعراض مجموعة املصطلحات السابقة الب

ال يمكتتتتتتتتتن الحتتتتتتتتتديث عتتتتتتتتتن معتتتتتتتتتامالت إلكترونيتتتتتتتتتة، بمعتتتتتتتتتزل عتتتتتتتتتن مفهتتتتتتتتتوم املعاملتتتتتتتتتة واإلجتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتذي يعتتتتتتتتتد  -

 نقطة البداية.

                                                           
بكة، التي أح  23

 
ة لخدمات الش بكة، وهي الجهة دفي سورية هي الهيئة الوطني 

 
وقيع اإللكتروني وخدمات الش ثت بموجب قانون الت 

صديق اإللكتروني.  راخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات الت 
 
 بمنح الت

ً
لة حصرا  املخو 

بكة.  24
 

وقيع اإللكتروني وخدمات الش  قانون الت 
ة.  25 بكة ومكافحة الجريمة املعلوماتي 

 
واصل على الش  قانون تنظيم الت 



   

شريع بين اإللكترونّية املعامالت
ّ
طبيق الت

ّ
والت  35 

 

ال يمكتتتتتتتتن الحتتتتتتتتديث عتتتتتتتتن وثتتتتتتتتائق إلكترونيتتتتتتتتة بمعتتتتتتتتزل عتتتتتتتتن مفهتتتتتتتتوم الوثيقتتتتتتتتة ودورة حياتهتتتتتتتتا ودراستتتتتتتتة كتتتتتتتتل  -

 مرحلة من مراحل هذه الدورة.

اهيم التقليديتتتتتتتتتة للوثيقتتتتتتتتتة والستتتتتتتتتجل وبتتتتتتتتتين مفتتتتتتتتتاهيم الوثيقتتتتتتتتتة اإللكترونيتتتتتتتتتة املفتتتتتتتتت نز بتتتتتتتتتيتضتتتتتتتتترورة التمييتتتتتتتتت -

ى تز علتتتتتتتتتتتتتتتتوالستتتتتتتتتتتتتتتجل اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتي ومتتتتتتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتتتتتترتبط بهمتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتن مفتتتتتتتتتتتتتتتاهيم التوقيتتتتتتتتتتتتتتتع واملصتتتتتتتتتتتتتتتادقة، والتركيتتتتتتتتتتتتتتت

 املعلومات التي تحملها هذه الوثائق والسجالت وطريقة تداولها. 

ي يجتتتتتتتتتري إطالقهتتتتتتتتتا، هتتتتتتتتتل تاريع التتتتتتتتتتز وتحديتتتتتتتتتد األهتتتتتتتتتداف الكليتتتتتتتتتة واملرحليتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي املشتتتتتتتتتتال بتتتتتتتتتد متتتتتتتتتن التمييتتتتتتتتت -

 أم يجتتتتتتتتتري التركيتتتتتتتتتتيجتتتتتتتتتري التركيتتتتتتتتت
ً
 تز فيهتتتتتتتتتا علتتتتتتتتتى مجمتتتتتتتتتل مراحتتتتتتتتتل املعاملتتتتتتتتتة وتحويلهتتتتتتتتتا إلكترونيتتتتتتتتتا

ً
ز مرحليتتتتتتتتتا

 على الوثيقة اإللكترونية وعملية تبادلها على شكل مراسلة إلكترونية. 

 ال بتتتتتتتد متتتتتتتن التوافتتتتتتتق علتتتتتتتى منتتتتتتتاطق التتتتتتتتداخل والتباعتتتتتتتد بتتتتتتتين مفتتتتتتتاهيم: الحكومتتتتتتتة اتوأخيتتتتتتت -
ً
إللكترونيتتتتتتتة، را

ي قتتتتتتتتتتد يكتتتتتتتتتتون متتتتتتتتتتن الصتتتتتتتتتتعب الفصتتتتتتتتتتل بينهتتتتتتتتتتا ولكتتتتتتتتتتن تالتجتتتتتتتتتتارة اإللكترونيتتتتتتتتتتة، اإلدارة اإللكترونيتتتتتتتتتتة، والتتتتتتتتتتت

 من الضروري االتفاق على مواقع التداخل والتباعد بينها.
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