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 امللخص التنفيذي 

 تقنية املعلومات، يجب  مجالتالخدمات أو البرمجيات أو البنى التحتية أو أي من  جديد في بأي استثمار فيما يتعلق

 من الحلول الداخلية / 
ا
 التقليدية.أن تنظر الجهات الحكومية املدنية في الحلول السحابية بدل

  اء على حالت الستثن )ال بناءا  الحكومية املدنية بشراء أو بناء بنية أساسية جديدة ملراكز البيانات للجهاتل ُيسمح

مثل مركز  ةمقدمي الخدمات السحابية املمولين من الحكومعلى  الحق هذا ويقتصر، التي توضحها السياسة(

  .املعلومات الوطني

 السحابة ، وفيما عدى البيانات السرية والسرية للغاية )التي يجب أن تستضاف في السحابية الخدمات تبني عند

  العتماد الجهات الحكومية، يجب على الحكومية(
ا
املرخصين  الحكومية التجاريةمقدمي الخدمات السحابية  علىأول

 .الخدمات السحابية الحكومية على العتمادالسياسة، يتم  اشتراطاتحال لم يلبوا  وفي

  الحوسبة السحابية في يسر عملية تبني الحوسبة السحابية باإلضافة للتحقق من الشتراطات  فريق تبنيسيقود

على تنفيذ تصنيف البيانات في الكيانات الحكومية بما  الوطنية البيانات إدارة وسيشرف مكتبالتقنية والتجارية. 

لألمن السيبراني  من قبل الهيئة الوطنية إضافية أمنية كما سيتم فرض متطلبات. املحددة التنظيماتيتماش ى مع 

 .للجهات الحكومية على مقدمي الخدمات السحابية

  
ا
أول البرمجيات  :السحابية في التسلسل التالي لنماذج الحلول األولوية  مراعاةيجب على الجهات الحكومية دائما

 البنية التحتية كخدمة ،PaaS ، ثم املنصة كخدمةSaaS كخدمة
ا
  .IaaS وأخيرا

 الهدف من هذه الوثيقة

ق
ّ
 للمملكة العربية السعودية" سياسةبـ تتناول هذه الوثيقة تفاصيل ما يتعل

ا
وهي سياسة تغطي الجهات  "الحوسبة السحابية أول

 الحكومية )كما هو محدد في قسم 'نطاق السياسة'
ا
 توجيهتسريع اعتماد خدمات الحوسبة السحابية من خالل إلى  (. إضافة

القطاع   تقنية املعلومات.متعلقة بـجديدة  استثمارهذه الجهات بالنظر في خيارات الحوسبة السحابية عند اتخاذ قرارات 

 على منشآتهم.الخاص مشجع باتبا
ا
 داخليا

ا
 ع سياسات مماثلة وذلك بتطبيق سياسة الحوسبة السحابية أول

 هذه السياسة تماش إعدادتم وقد 
ا
استراتيجية مركز  ما يحققوب الطموحة، 2030 اململكة مع الركائز األساسية لرؤية يا

لوهو الكيان الذي سيعمل كم املعلومات الوطني
ّ
 رئيس ي للخدمات السحابية للبيانات الحكومية ذات الصلة. شغ

تعتبر اململكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في قطاع تقنية املعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال حيث 

ى دة من أفضل البنا لحوسبة السحابية، من خالل الوصول إلى واحقطاع اأفريقيا وهي في وضع جيد لالستفادة من هذه الفرصة ل

 في مجال الحوسبة السحابية ومجالت واملتقدمةاملتكاملة الخدمات  التحتية
ا
 صناعة تقنية املعلومات. تقنيا

الجهات الصادرة أو التي ستصدر من املتعلقة بتبني الحوسبة السحابية  والسياسات ألنظمةتعتبر مكملة لهذه السياسة 

 .الحكومية ذات العالقة
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 السحابية الحوسبة على عامة نظرة

القابلة  اسوبيةوارد الحاملإلى مجموعة مشتركة من سهل وحسب الطلب الالشبكي  يتيح الوصول  هي نموذج 1الحوسبة السحابية

بأقل شكل سريع بوإطالقها ( التي يمكن توفيرها البرمجية للتكوين )مثل الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات

وثالثة نماذج للخدمة  رئيسيةالسحابية من خمس خصائص الحوسبة تتألف و الخدمة.  مقدم مع بشري  فاعلجهد إداري أو ت

 .وأربعة نماذج للنشر

 الخصائص الرئيسية للحوسبة السحابية

، واملحاكاة الفتراضية، واملرونة، وكفاءة التكلفة، القياس مثل قابليةتستفيد الحوسبة السحابية من العديد من العناصر 

في  "NISTاملعهد الوطني للمعايير والتقنية "يتم دمج هذه العناصر تحت تعريف و وما إلى ذلك.  ، والسرعة،والخدمات املوجهة

 خمس خصائص رئيسية:

الشبكة  التخزين على، مثل وقت الخادم من جانب واحد الحاسوبيةتقديم الخدمات  الخدمة الذاتية حسب الطلب: -1

 .خدمة مقدمتفاعل بشري مع كل اشتراط وجود دون  حسب حاجته النهائياملستخدم  ينشئهاالتي 

 تمكنالقياسية التي  الطرق والوسائلعبر عبر الشبكة مع إمكانية الوصول  الخدمات توفر واسع:الشبكي الالوصول  -2

الحواسب املحمولة و الحواسب و  الذكية من خالل منصات مختلفة )مثل الهواتف للخدمة املستهلكاستخدام 

 .(املكتبية

 تعيين، مع العمالءموارد الحوسبة لخدمة العديد من املستهلكين باستخدام نموذج متعدد تجميع  تجميع املوارد: -3

حيث يتمكن  هناك درجة من استقاللية املوقعو  ،الطلبحسب املوارد املادية والفتراضية املختلفة وإعادة تعيينها 

 املوقع الدقيق للموارد دون أو مركز البيانات( ولكن  املنطقةالدولة أو ل )مث عاليمن تحديد املوقع عند مستوى  العميل

والحواسب لشبكة انطاق  وسعةالتخزين واملعالجة والذاكرة مساحات املوارد  األمثلة علىتتضمن و  ،املقدمة

 الفتراضية.

املستخدمة أو تخفيضه بسرعة،  املوارد بما يسمح بتوسيع نطاقسريع ومرن الخدمات بشكل توفير  :والسرعةرونة امل -4

 في بعض 
ا
 بأن هذه الخطوة تتم تلقائيا

ا
 ما تكون و  ،الحالتعلما

ا
لتقديمها املتاحة الخدمات بالنسبة للمستهلك، غالبا

 غير محدودة 
ا
 .ويمكن شراؤها بأي كمية في أي وقتغالبا

من خالل الستفادة من قدرة القياس عند مستوى معين من التجريد  الحاسوبيةيتم استخدام املوارد  الخدمة: قياس -5

 حسابيمكن و (. ةالنطاق وحسابات املستخدمين النشط سعة)التخزين واملعالجة و  مثلبما يتناسب مع نوع الخدمة 

 ةللخدماملستهلك و بما يوفر الشفافية لكل من مقدم الخدمة  هفيه واإلبالغ عن والتحكماستخدام املوارد  معدل

 .املستخدمة

 

 

                                                      
 لتعريف املعهد الوطني للمعايير والتقنية )1

ا
كن تعتقد ، ول ISO/IEC 17789:2014و  IEC 17788:2014/ISO (. وزارة التصالت وتقنية املعلومات مطلعة على املعايير NISTوفقا

 هو األنسب لهذه السياسة في هذه املرحلة.  NISTأن تعريف 
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 نماذج الخدمة

توفر و والبنية التحتية كخدمة.  ،واملنصات ،البرمجيات ات جوهرية، والتي توفرتوفر الحوسبة السحابية ثالثة نماذج خدم

 املعلومات. تقنيةالالزم لنشر حل التقني دعم أو جميع خصائص ال( بعض 1نماذج الخدمة هذه )املوضحة في الشكل 

 
 السحابية الحوسبة خدمات نماذج  - 1 الشكل

ة التي تعمل يالسحاب اتخدمالاملقدمة إلى املستهلك في استخدام تطبيقات مقدم  الخدماتتتمثل  (:SaaSكخدمة ) البرمجيات

البرمجيات يمكن الوصول إلى التطبيقات من أجهزة العميل املختلفة من خالل واجهة و . التحتية السحابية بنيةالاملنصات و على 

أو ل يدير املستهلك و الويب(. القائم على البريد اإللكتروني )متصفح الويب مثل  ( على غرارthin clientعلى خوادم ) املعتمدة

التشغيل أو التخزين أو حتى قدرات  نظمالشبكة أو الخوادم أو التي تشمل  ألساسيةالتحتية السحابية االبنية يتحكم في 

، على على ذلك قد تتضمن األمثلةو الخاصة باملستخدم. ات عدادات تكوين التطبيقإبعض استثناء ربما بالتطبيقات الفردية، 

 :، ما يليسبيل املثال ل الحصر

 التطبيقات الحكومية 

 خدمات اإلنترنت 

  الفتراضيةالحواسب 

  يةوارد املؤسساملنظم تخطيط (ERP) 

 ( نظم إدارة عالقات العمالءCRM) 

 الرسائل الفورية(و التصالت )البريد اإللكتروني  برمجيات 

من مقدم  املستهلك يشتريهاأو طورها لتطبيقات التي يُ ااملقدمة للمستهلك في نشر  الخدماتتتمثل  (:PaaSاملنصة كخدمة )

هذه التطبيقات باستخدام لغات وأدوات البرمجة  تطويرالبنية التحتية السحابية، ويتم املنصات و على الخدمات السحابية 

التي تشمل األساسية  التحتية السحابيةالبنية املنصة و ل يدير املستهلك أو يتحكم في و  مقدم الخدمات السحابية، التي يدعمها
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التشغيل أو التخزين، ولكنه يتحكم في التطبيقات املنشورة وربما تكوينات بيئة استضافة  نظمالشبكة أو الخوادم أو 

 :، ما يليل املثال ل الحصر، على سبيعلى ذلكقد تتضمن األمثلة و التطبيقات. 

 ات.تطوير التطبيق 

  قواعد البيانات ونظام( إدارة قواعد البياناتDBMS). 

  البرمجيات( الوسيطةWeb MQ وWebSphere وغيرها). 

  ين.ختبار وأدوات املطور ال أدوات 

  خدمات أدلة املستخدمينDirectory Services. 

 الشبكات وغيرها من موارد الحوسبةو التخزين و عالجة في املاملقدمة للمستهلك  تتمثل الخدمات (:IaaSالبنية التحتية كخدمة )

التشغيل  نظمالتي يتم نشرها وتشغيلها، والتي يمكن أن تشمل مجيات البر حرية التقرير بشأن للمستهلك وُيتاح األساسية. 

التشغيل والتخزين  نظماألساسية، ولكنه يتحكم في التحتية السحابية البنية أو يتحكم في ل يدير املستهلك و والتطبيقات. 

على قد تتضمن األمثلة و (. نظم الحمايةمكونات الشبكات )مثل بعض في يتحكم بشكل محدود والتطبيقات املنشورة، وربما 

 :، ما يلي، على سبيل املثال ل الحصرذلك

 الحواسب املركزية. 

  موزعات الحمل الشبكيةLoad Balancers 

 التخزين. 

 خدمات الستضافة املعلوماتنشآت تقنية م /. 

 األجهزة الفتراضية. 

 
ا
 بتعهيدالستعانة بالسحابية  خدماتال عميل، سيقوم من قبل العميل الذي يتم اختيارهالخدمة  نموذجعلى  اعتمادا

Outsource كل نموذج املشمول في نظرة عامة على النطاق  (1)الشكل ويعرض  مقدم الخدمات السحابية،إلى  معينة أجزاء

 مقدم الخدمات السحابية (، سيوفر SaaSكخدمة ) البرمجياتخدمة على سبيل املثال في نموذج 
ا
  تطبيقا

ا
يستهدف  برمجيا

سيتكفل ، ه الخدمةكجزء من هذو . الحوسبة السحابيةمنصة عبر  بحيث يكون هذا التطبيق مقدم، للتطبيقاملستخدم النهائي 

وأدوات ، البرمجية املكتباتو نظم إدارة قواعد البيانات، و ، Platformمنصة لل البنية التحتيةبتغطية مقدم الخدمات السحابية 

سيوفر مقدم الخدمات وأدوات الختبار األخرى الالزمة لتطوير التطبيقات وتنفيذها. باإلضافة إلى ذلك،  البرمجيةاملعالجة 

 و  Infrastructure املاديةالبنية التحتية  السحابية
ا
( هاوالكهرباء وغير والتهوية  التبريد) مرافق مركز البيانات التي تشمل عادة

مراقب ) ياتالتي تشمل عناصر البرمجالفتراضية ( وكذلك البنية التحتية وغيرها األجهزة )الخوادم والتخزين ومكونات الشبكةو 

 لتي ا (الفتراض ي، وتخزين البيانات واألجهزة الفتراضية، األجهزة الفتراضية
ُ
على البنية التحتية التي يمكن  لتوفيرستخدم ت

 إنشاء منصة الحوسبة السحابية. أساسها

لبنية بالنسبة لـ أمااملادية أو الفتراضية.  البنية التحتية سواءا و ( بنية املنصة PaaSوباملثل، يغطي نموذج املنصة كخدمة )

 .على حٍد سواء البنية التحتية الفتراضية واملاديةسيوفر مقدم الخدمات السحابية  (، فإنIaaS)التحتية كخدمة 
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 نماذج النشر

يرجى الرجوع إلى هذه النماذج الثالث ) ملزيج منلحوسبة السحابية، مع اعتماد معظم الدول توجد ثالثة نماذج نشر أساسية ل

في املقام األول في  رق الرئيس ياالفيكُمن نماذج الخدمة املختلفة املوضحة أعاله، و ها كل نموذج منويمكن أن يقدم (. 2الشكل 

 مقابل ملكية املستخدم )املستهلك(. الخاص املخول ملقدم الخدمات السحابيةوامللكية التحكم مستوى 

 
 نماذج نشر الحوسبة السحابية - 2الشكل 

لالستخدام الحصري من قبل التحتية ملنصة الحوسبة السحابية يتم توفير البنية  :منصة الحوسبة السحابية الخاصة

أو تملكها وتديرها وتشغلها هذه املؤسسة قد و . العملاألقسام واإلدارات ووحدات مثل عدة مستخدمين تضم  مؤسسة واحدة

 طرف ثالث 
ا
ل توجد و  ها املادي داخل مقر املؤسسة أو خارجها،موقعوقد يكون  مقدم الخدمات السحابية، مثل أو كلهما معا

املؤسسة ذاتها عملية نسخ ر يوتد توافر الخدمة،اتفاقيات مستوى الخدمة/ وقت فيما يخص  لنموذجفي هذا ا ضمانات

 منصة الحوسبة السحابية يستهلك تطوير الحلول على و  ،البيانات
ا
 الخاصة عادة

ا
 طويال

ا
  وقتا

ا
ألن جميع عمليات النشر  نظرا

 يلزم تنفيذها والختبار 
ا
 .داخليا

الحوسبة السحابية الخاصة في القطاع العام منصة الحوسبة السحابية اململوكة ملؤسسة حكومية ومن األمثلة الشائعة على 

 و 
ا
 .املؤسساتمن  محددةأو مجموعة  تلك املؤسسة التي تخدم عادة

لالستخدام الحصري بواسطة التحتية ملنصة الحوسبة السحابية يتم توفير البنية  :منصة الحوسبة السحابية املشتركة

 تطلباتمو  مهام املؤسسة(لديها مصالح مشتركة/ متوافقة مثل مؤسسات الذين ينتمون إلى من املستهلكين  ةددمح مجموعة

أو طرف ثالث أو  مؤسسات املجموعة أكثر من تملكها وتديرها وتشغلها مؤسسة أوقد و  ،واعتبارات المتثال( السيبراني األمن

، وقد يكون 
ا
تفاقيات مستوى املؤسسة أو خارجها، ويضمن مقدم الخدمات السحابية اها املادي داخل مقر موقعالثنين معا

ي ت" الالفوري والتشغيل التركيب"النموذج آلية هذا  وفريو  ،البياناتتوافر الخدمة، كما يتولى إدارة عملية نسخ الخدمة / وقت 

 جديدة.الحلول الزمنية لنشر بتسريع الجداول السمح ت

منصة الحوسبة السحابية املشتركة اململوكة لقطاع العام اة الحوسبة السحابية املشتركة في ومن بين النماذج الشائعة ملنص

 ما ُيشار إليها بلفظ الحوسبة السحابية الحكومية ) للحكومة
ا
 ما تكون هذه املنصة  (،Gov-Cloud)أو ( G-Cloudوغالبا

ا
وعادة

وقد تتولى جهة حكومية أو طرف ثالث تنفيذ  ،الحكوميةللجهات الستخدام الحصري ومخصصة ل حكومة،للمملوكة بالكامل 
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 عملياتها أو كالهما مع
ا
 داخل الدولةموقعويكون (. )مقدم الخدمات السحابية مثلا

ا
حماية سيادة لغرض ، وذلك ها املادي عادة

مة وتشغيلها بشكل رئيس ي في اململكة العربية السعودية سيتم إنشاء هذه الحوسبة السحابية املشتركة اململوكة للحكو  .البيانات

 الوطني.من قبل مركز املعلومات 

من قبل مجموعة  العامالسحابية لالستخدام ملنصة الحوسبة يتم توفير البنية التحتية  :منصة الحوسبة السحابية العامة

قدم مقر م داخلوتقع . جميعهاأكاديمية أو حكومية أو وقد تملكها وتديرها وتشغلها شركة أو مؤسسة  جهات،متنوعة من ال

 و  الخدمات السحابية،
ا
جهات ( باإلضافة إلى AWS -Google Cloud - Microsoft Azureتوفرها جهات فاعلة عاملية مثل )ما  عادة

فاقيات مستوى ويضمن مقدم الخدمات السحابية اتتقنية املعلومات(. شركات شركات التصالت املحلية و مثل ) فاعلة محلية

" الفوري والتشغيل التركيب"النموذج آلية هذا  وفريو  ،البياناتالخدمة، كما يتولى إدارة عملية نسخ  توافروقت  SLA الخدمة

 جديدة.الحلول الزمنية لنشر بتسريع الجداول السمح تي تال

 

عد  :منصة الحوسبة السحابية الهجينة
ُ
 من اثنتين  الهجينة البنية التحتية السحابيةت

ا
أو أكثر من البنى التحتية مزيجا

ولكنها مرتبطة ببعضها البعض بتقنية قياسية أو تظل بنى مختلفة أو العامة( التي  املشتركة)الخاصة أو  املختلفةالسحابية 

ن من  ملكيةمملوكة 
ّ
مك

ُ
قد يتم تحويل املنصة السحابية  ،على سبيل املثال .بشكل متوازن نقل البيانات والتطبيقات فردية ت

نهج السحابة املتعدد، نموذج مشابه لنموذج  .منصات الحوسبة السحابية املرتبطةلحمل بين الخاصة إلى منصة عامة ملوازنة ا

( امةأو الع املشتركة)الخاصة أو  املختلفةأو أكثر من البنى التحتية السحابية وهو عبارة عن مزيج من اثنتين السحابة الهجينة، 

.هو مو هذا النهج ويعتبر دون اشتراط وجود ترابط بينهم. ولكن تظل بنى مختلفة التي 
ا
 ص ى به عامليا
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  مقدمة إلى
ا
 سياسة الحوسبة السحابية أول

الحوسبة تقنية التقليدية إلى النماذج القائمة على الحلول الالقطاع العام من انتقال تحديد وتحفيز تهدف هذه السياسة إلى 

 .السحابية

 كيفية مساعدة الحوسبة السحابية للقطاع العام

التي تقدمها في املقام  زاياامللستفادة من لغرض ا الحوسبة السحابيةعلى على الصعيد العاملي، اعتمدت حكومات متعددة 

 البتكار.و  السيبراني األمنوتعزيز مستوى ، وموثوقية الخدمات، وزيادة املرونةلسيما من حيث تحسين الكفاءة، و ، األول 

املختلفة، مما الجهات عبر التطبيقات و وتقاسمها تجميع املوارد حول في جوهرها تتمحور الحوسبة السحابية  تحسين الكفاءة:

تحسين  وهو ما يؤدي بدوره إلىمن األصول،  زيادة القيمة املحققة الستغاللوتعني هذه الزيادة في  ،األصول  يعزز استغالل هذه

 كفاءة في اإلنفاق.إلى  في النهاية ترجميُ وهو ما ستقبل، يع القدرة في املمن الحاجة إلى توس يحدو لحالي لهذه األصول وضع اال

 عن  ،2من حيث التكلفة اإلجمالية للملكية %30حوسبة السحابية وفورات بنسبة البنية التحتية إلى الويحقق انتقال 
ا
وفضال

مماثلة ة كفاءتحقيق أوجه يمكن ، و مراكز البيانات دمجتعمل الحوسبة السحابية كمحفز يمكنه تسريع تنفيذ مبادرات ذلك 

 
ا
الطلب، وإزالة تنظيم على  املجموعيساعد هذا ، و العتبار الناجم بعينالطلب مجموع عند أخذ  في التطبيقات واملنصات خاصة

على تحويل  الجهات. باختصار، ستساعد الحوسبة السحابية حجم األعمال نة نتيجة، واستغالل أوجه التعاون املمكالزدواجية

 .تهااألساسية ومهمقدراتها املضافة األعلى، مع التركيز على ذات القيمة نفسها إلى األنشطة  التقنيةالتركيز من 

 تحسين استجابة للجهات الحوسبة السحابية، يمكن توسع من خالل الستفادة من قابلية  واملوثوقية: املرونةتعزيز 
ا
عادة

 
ا
 و في حالت تقلب الطلب.  الخدمات، خاصة

ا
 على القدرة الثابتة مقابل الطلب بخالف تقنية املعلومات التقليدية التي تعتمد عادة

لب، مما يحسن تجربة الطمعدل حسب التوسع أو النكماش رونة في املللمستخدمين  الحوسبة السحابية املتوقع، توفر حلول 

 .الخدمة إلى الحد األدنىأعطال تقليل و مع الحد األدنى من الستثمارات اإلضافية املطلوبة العامة املستخدم 

املستخدمين النهائيين على تحسين  ،واملنظمنهجها الديناميكي ممن خالل ، باإلضافة إلى ذلك، ستساعد الحوسبة السحابية

 قنية على سبيل املثال، في حين تتطلب حلول تف. Time to Market لسوق لدخول االوقت اإلجمالي 
ا
 املعلومات التقليدية عادة

 ااملتو الحوسبة السحابية  لتطوير والتكامل والختبار والتنفيذ، فإن حللفترة طويلة 
ا
  فر تجاريا

ا
وفق نفس الغرض  يخدم عادة

 ".الفوري والتشغيلالتركيب نهج "م

التي تساعد على تحقيق التواصل السلس النظم و للبيانات و  والنقلأكثر قابلية للتشغيل البيني  توفر الحوسبة السحابية بيئة

 املختلفة. الجهاتبين 

 بخالف  :السيبراني تعزيز مستوى األمن
ا
 و  تحقيق بيئة أكثر كفاءة

ا
 و  ابتكارا

ا
 األمندعم ، تساعد الحوسبة السحابية على مرونة

 السيبراني بروتوكولت األمن أفضل من خالل اتباع فالعام.  السيبراني
ا
 في اتصالت الشبكة، تقدم الخدمات السحابية عادة

 مستوى عال
ا
الخدمات  مقدموفي الواقع أظهر و ،نفسهابالحكومية الجهات يصعب تحقيقه بواسطة السيبراني من األمن  يا

ولكن تبقى األخطاء البشرية  .3السيبراني باألمنفي أنشطة البحث والتطوير املتعلقة أنهم يستثمرون بكثافة السحابية الرائدون 

                                                      
 لشركة جارتنر2

ا
 .وفقا

 مليار دولر باستثمار مايكروسوفت  ستستمر، زوفقا لتقرير رويتر3
ا
 .على البحث والتطوير في مجال األمن السيبراني أميركي سنويا
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منصات الحوسبة السحابية الحكومية والحكومية يكون موظفي لذلك يوص ى أن  في اإلعدادات واردة في الحوسبة السحابية

 في اململكة بدون إمكانية الوصول لها عن بعد من خارج اململكة. التجارية من السعوديين األكفاء وتكون الستضافة

  البتكار:عزيز ت
ُ
ا لالبتكار ت

ا
 هذا البتكار النطاقويشمل  ا،بأكملهللمنظومة التقنية عد الحوسبة السحابية بطبيعتها محرك

الجهات تحويل الطريقة التي تنشر بها  يساعد على، والبرمجيات( و واملنصةاألساس ي للحلول السحابية )البنية التحتية، 

 .هاالحكومية خدمات

الطريقة التي نطلب ك عديد من القطاعات الخاصة لل تحول نموذج األعمال الحوسبة السحابية على  ساعدت على سبيل املثال،

الطريقة التي نعقد بها مع أشخاص آخرين، و الطريقة التي نتواصل بها ، و أكولتبها سيارة أجرة، والطريقة التي نطلب بها امل

 اتصال بسيطبواسطة ن عبر اإلنترنت ومتاحة في أي وقت وفي أي مكان ال تتم جميعها ، حيث أصبحت جتماعات، وما إلى ذلكال 

)برنامج نقل هذه املعرفة والتجارب الناجحة السابقة للحوسبة السحابية إلى العمليات الحكومية مثل  ويلزم باإلنترنت،

 ملحدودية حجم الواقع وفي ،("يّسر" ةيالحكومالتعامالت اإللكترونية 
ا
، تساعد الحوسبة املطلوب األوليالستثمار  ونظرا

الصغيرة"، وهذا بدوره يعني املزيد من البدايات "ريادة األعمال القائم على فكرة ي منهج الحكومية على تبنّ جهات السحابية ال

 .امليزانيةالرغبة في نشر الحلول املبتكرة دون الحاجة إلى املرور بعدة جولت من املوافقات على 

 

املعلومات في  قنيةلعربية السعودية، ستساعد الحوسبة السحابية على تحسين كفاءة وفعالية استثمارات تفي حالة اململكة او

 (.3القطاع العام )كما هو موضح في الشكل 

 
 على القطاع العام السعودي(3) الشكل

ا
 : تأثير سياسة الحوسبة السحابية أول

الحكومية جهات في الوقت الحالي، تمتلك الفاملعلومات. قنية ترشيد اإلنفاق الحكومي على ت علىستساعد الحوسبة السحابية 

 مركز بيانات موزع 400املعلومات تشتمل على أكثر من قنية بنية تحتية مجزأة لتالسعودية 
ا
معدل مع انخفاض جهات على ال ا

  هذه املراكز استخدام
ا
  .نسبيا

ُ
 سوف ت

ّ
اء بنية تحتية أكثر مركزية مع مراكز بيانات ضخمة تخدم ن الحوسبة السحابية من إنشمك

 أكثر كثافة و الحكومية جهات جميع ال
ا
ستخدم استخداما

ُ
 كفاءة.وت
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 تواجه 
ا
لذلك الشراء(.  ةدور طول املعلومات )مثل قنية بشراء خدمات تفيما يتعلق تحديات كبيرة الجهات الحكومية حاليا

سوق" " وتوفيرعملية الشراء تنظيم بشكل كبير من خالل لدخول السوق وقت الالزم ستساعد الحوسبة السحابية على تقليل ال

 للخدمات السحابية.

  ،على النقيض .فرديةجهات حكومية على عاتق السيبراني األمن مسؤولية قع ت، البيئة الحالية في
ُ
 ت

ّ
ن الحوسبة السحابية من مك

 سيبراني توفير إطار أمن 
ا
  أكثر تماسكا

ا
، الحكوميةفي الجهات ي أفضل املمارسات في مجال األمن السيبراني من خالل تبنّ  وقوة

 .بحيث تكون مسؤولية األمن السيبراني مشتركة بين العمالء ومزودي الخدمات السحابية

اململكة التحول الرقمي في من وتيرة املعلومات الحكومي، وسيسرع قنية وبشكل عام سيتجاوز تأثير الحوسبة السحابية قطاع ت

الصناعية الرابعة، وما الثورة التقنيات مثل الذكاء الصطناعي وتقنيات أحدث ي من خالل دفع تبنّ العربية السعودية بأسرها 

رضا املواطنين من خالل ابتكار الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي، حيث ستساعد وهذا من شأنه زيادة مستوى إلى ذلك. 

ة على النتقال من خدمات تقنية املعلومات التقليدية التي تتطلب املزيد من األعمال الورقية يالخدمات السحابية الحكوم

 .أكثر سرعة وتلقائيةوأوقات النتظار الطويلة إلى خدمات إلكترونية 

تنظيم  وأي( CITCمن ِقبل هيئة التصالت وتقنية املعلومات ) 4(CCRFمراجعة اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية )بُينصح 

العربية  لستكشاف املزيد عن اللوائح التي تحكم الحوسبة السحابية في اململكة الوطنية لألمن السيبرانيهيئة اليصدر عن 

 الحوسبة السحابية للقطاع الحكومي. اتحول استخداموالراء وللحصول على مزيد من األفكار  السعودية،

 وفوائدها
ا
 تطبيق سياسة الحوسبة السحابية أول

" الحوسبة السحابية" سياسةتشمل 
ا
 الجهاتوتهدف إلى تسريع نشر خدمات الحوسبة السحابية لهذه  ،الحكومية الجهات أول

الحوسبة  لنظر في خياراتالجهات باهذه  بتكليفيتحقق هذا الهدف و املعلومات.  في تقنية الستثمارلعند اتخاذ قرارات جديدة 

 
ا
ات املعلومات بما يتماش ى مع إرشادات السياسة والعمليفي تقنية ستثمار ال اتخاذ قرار جديد لفي كل مرة يتم فيها السحابية أول

. والحوكمة كما هو محدد في سياسة
ا
والغرض من هذه السياسة هو تحسين الكفاءة والفعالية وتقليل  الحوسبة السحابية أول

الحوسبة السحابية من خالل اعتماد نموذج السيبراني من األ الحكومية، مع تعزيز  الجهات لدى  TCO للملكيةالتكلفة اإلجمالية 

 ذات العالقة توالتنظيما البيانات تصنيفأنظمة وتشريعات وسياسات  الصحيح لكل هدف )بما يتماش ى مع 
ُ
 (. كما أنها ت

ّ
ن مك

  املشاركة. الجهاتالتشغيل البيني ومن ثم تحسين التصال بين 

  ةالحوسب"سياسة تبني الرائدة  الدول من  عدة دول اختارت 
ا
 مختلفة على النحو أهدافترمي إلى تحقيق التي و  "السحابية أول

  4ويعرض الشكل املذكور أعاله. 
ا
يمكن تلخيصها على النحو ، والتي سياسةإلى تطبيق هذه ال دفعت الدول ألسباب التي لتفصيال

 التالي:

                                                      
4  http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Pages/CCRF.aspx   

http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Pages/CCRF.aspx
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 : األسباب التي دفعت الدول إلى تبّني سياسة (4)الشكل 

ا
 الحوسبة السحابية أول

 الحكومية بالنظر في خياراتالجهات تكليف من خالل في القطاع العام،  حوسبة السحابيةتسارع وتيرة اعتماد ال 

 ل
ا
التي اعتمدت هذه السياسة الدول  شهدتوقد  ،املعلوماتقنية الستثمارات الجديدة في تالحوسبة السحابية أول

 
ا
  نموا

ا
 .املعلومات تقنيةاإلنفاق الحكومي على  الحوسبة السحابية من علىفي حصة اإلنفاق  كبيرا

  للحوسبة السحابية ثقافة بناء ة" التقليدية و يعقلية "الحكومالالتغلب على 
ا
حيث  ،الحكومية جهاتفي الأكثر تقبال

ملخصصة"، إلى تفضيل نشر البنية التحتية الخاصة بها وبناء تطبيقاتها "اتميل معظم الجهات الحكومية في الدول 

" الحوسبة السحابية" بعد تطبيق سياسةفي الغالب  ستتغيروهي عقلية 
ا
 .أول

  الحكومية الجهاتمن خالل تمكين التصالت وتعزيز التعاون بين  الجهاتلتشغيل البيني بين لمؤسس ي وضع إطار. 

 
ا
 اعتبارات سياسة الحوسبة السحابية أول

 يجب تقييم كل حالةو ينبغي تقييم الستثمارات الحكومية املحتملة في الحوسبة السحابية للقطاع العام كل حالة على حدة. 

منظور تقني لضمان من ( 2 السيبراني،من أنها تلبي متطلبات األمن  يقنللتالسيبراني  مناأل من منظور ( 1 نواحي: 3من  وطلب

 ،
ا
  منظور تجاري لضمان أنها تمثل الحل األكثر فعالية من حيث التكلفة.من  (3أنها قابلة للتطبيق تقنيا

أي ب( مركز املعلومات الوطني(، أو ) هو: أ( سحابة مشتركة مملوكة للحكومة مزود خدمات الحوسبة السحابية الحكومية

الصادرة عن الهيئة الوطنية لألمن السيبراني  مزود تجاري للخدمات السحابية )محلي أو عاملي( يحقق اشتراطات األمن السيبراني

خدمات مزود أما . لستضافة جميع مستويات البيانات حسب أنظمة تصنيف البيانات )متاح، مقيد، سري، سري للغاية(

هو أي مزود تجاري للخدمات السحابية )محلي أو عاملي( يحقق اشتراطات األمن  الحوسبة السحابية الحكومية التجارية

 يجب أن تكون جميع البياناتاني الصادرة عن الهيئة الوطنية لألمن السيبراني لستضافة املستويين املتاح واملقيد فقط. السيبر 

في كل من السحابة الحكومية والسحابة الحكومية التجارية موجودة جغرافيا داخل حدود اململكة العربية  املستضافة

 .السعودية
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 منظور األمن السيبراني

 السيبراني إلى الخدمات السحابية، يعتبر األمن  النتقالعند التفكير في 
ا
 رئيسيا

ا
نظمة أل لتقييم وتحكمه امن اجانبا

تراعي السياسة بشكل رئيس ي معطيات أمن لذلك  .بهذا الخصوص الهيئة الوطنية لألمن السيبراني التي تصدرها والقوانين

كافة ما يصدر من تنظيمات  أن تتم مراجعة و لذلك يجبتخاذ القرار للسياسة. وحماية البيانات و تبنى على أساسها شجرة ا

ها مع للتأكد من توافق عند تصميم أو تنفيذ أي حلول سحابية ولوائح لألمن السيبراني من قبل الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

 الضوابط والشتراطات األمنية.

 

 املنظور التجاري 

. ومع ذلك، فإن الجانب للجهات املنتقلةإمكانات كبيرة من حيث الفوائد القتصادية بالحوسبة السحابية تعد نماذج 

 
ا
على سبيل املثال، قد تكون ف( يحتاج إلى تقييم على أساس كل حالة على حدة. TCO مللكيةاتكلفة  بإجمالي القتصادي )محسوبا

عند النتقال إلى ملستخدم النهائي في بعض األحيان أكثر تكلفة على اة وتقتصر كبير  بدرجةالتطبيقات التي يتم تخصيصها 

 الحوسبة السحابية مقارنة "بالوضع الراهن".

 املنظور التقني

على سبيل ف الحوسبة السحابية أل وهو قابلية التطبيق التقني،هناك جانب آخر ينبغي مراعاته عند النتقال إلى 

 لزمن الستجابة  الحساسيةلية عاالحلول  ُيفضل استضافةاملثال قد 
ا
، خاصة عندما ل تقدم حلول الجغرافي املوقعفي  محليا

 الخصائص التقنية.نفس السحابية  خدماتال

 

  ،إيجازبو 
ا
 أعاله.ة املوضحة إلى األبعاد الثالث ينبغي معاملة كل حالة على حدة وتقييمها بدقة على هذا األساس استنادا
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 للمملكة العربية السعوديةسياسة الحوسبة السحابية 
ا
 أول

 “ الفوائد املوضحة أعاله، قررت اململكة العربية السعودية اعتماد سياسة على بناءا 
ا
 .”الحوسبة السحابية أول

 الغرض من السياسة

الحوسبة الحكومية من حلول تقنية املعلومات التقليدية إلى حلول  الجهاتتهدف هذه السياسة إلى تسريع وتيرة انتقال 

 األساسية لدعم وقيادة التحول الرقمي في اململكة العربية السعودية. وهي إحدى الركائزالسحابية 

 املشمولة بنطاق هذه السياسة النظر في خيارات الحوسبة السحابية  الجهاتيتعين على 
ا
بشأن عند اتخاذ قرارات جديدة أول

 يلي:املعلومات، بهدف تحقيق ما في تقنية لستثمار ا

  زيادة جودة الخدمة باستخدام حلول أكثر 
ا
 وابتكارا

ا
 .الخدمات اإللكترونية( في قطاع الخدمات الحكومية )مثلمرونة

  وإزالة الزدواجية في  ،املعلومات، وتجميع الطلب قنيةمللكية عن طريق تحسين استخدام تاتكلفة خفض إجمالي

 .املعلومات قنيةاإلنفاق الحكومي على ت

 خبرات بالعتماد علىوذلك  األمن السيبرانيمعايير تتبّنى أفضل باستخدام منصات معتمدة  السيبراني دعم األمن 

 املجال. هذا في السحابية الخدمات مقدمي

  األخرى  الجهات معالبيني تمكين قابلية التشغيل. 

 نطاق السياسة

الجهات املسؤولة في املقام و  العربي السعوديمؤسسة النقد  استثناءتنطبق هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية مع 

 األول عن األمن والدفاع على املستوى الوطني، مثل:

 وزارة الدفاع. 

 رئاسة أمن الدولة. 

 وزارة الداخلية. 

 السيبراني الهيئة الوطنية لألمن 

 كما 
ُ
 الجهات بشدة  السياسة يوص ت

ا
 للحكومة السعوديواململوكة  املسجلة تجاريا

ا
 أو جزئيا

ا
 باإلضافة للقطاع الخاص 5ةكليا

 .وضع سياسات داخلية مماثلةو  ،لستفادة من هذه السياسةبا

 إرشادات السياسة

هذه السياسة النظر في خيارات الحوسبة الجهات املشمولة في املعلومات، يتعين على  تقنيةاستثمارات جديدة في  اتخاذعند 

 السحابية 
ا
 .5كما هو موضح في الشكل  نهج متعدد األوجه التالي، واعتماد املأول

                                                      
 السعودية فيها عضو مجلس إدارة أو أكثر.ة حكوميكون للالتي  الجهات /الشركات 5
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 ملكةامل الحكومي فيلالستثمارات الجديدة في تقنية املعلومات بالقطاع  الواجب اتباعها: العملية (5)الشكل 

 

املعلومات  الجديدة في تقنيةستثمارات ال جميع يتعين على الجهات املشمولة في نطاق السياسة إخضاع  البدء: -1

 جديدة، ياتشراء أجهزة وبرمج شملت املعلومات" تقنية"الستثمار الجديد في  (.5في الشكل ) لإلجراءات املحددة أعاله

الواقعة تحت نطاق هذه  الجهاتأن تلتزم يجب  الحالية. يشار إلى أنه البرمجياتاألجهزة و  تراخيص تجديد وتشملكما 

فيما يتعلق بمكان  وغيرها من األنظمة بياناتباألنظمة والتشريعات والضوابط املتعلقة بتصنيف ال السياسة

 .كانت استضافة بياناتها بأي طريقة

 

الستثمار فيه مصنفة كبيانات "سرية"  النظام املراد /إذا كانت البيانات الخاصة بالتطبيق  :األولى القرار  اتخاذ نقطة -2

فإن الستثمار الجديد يجب أن  بياناتاألنظمة والتشريعات والضوابط املتعلقة بتصنيف الأو "سرية للغاية" وفق 

واألمنية إذا كانت تلبي املتطلبات التقنية ( بشكل رئيس ي مركز املعلومات الوطنيالسحابة الحكومية ) يتم من خالل

فريق فإنه يمكن للجهة أن تطلب املوافقة من  واألمنية . إذا لم تلبي السحابة الحكومية املتطلبات التقنيةلالستثمار

  /النظام  لستضافة وذلك الجهات ذات العالقةالذي سيعمل بالتنسيق مع  6الحوسبة السحابية تبني
ا
التطبيق داخليا

 .(Private Cloud)يفضل في سحابة خاصة 

                                                      

 سيتم   6
ا
 يسر.في  ةالسحابيالحوسبة  فريق تبنيمن إصدار املزيد من التفاصيل فيما يتعلق بعملية املوافقة لحقا
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 الستفادة فيجببيانات سرية أو سرية للغاية،  استضافتهااملطلوب إذا لم تكن البيانات  :الثانية نقطة اتخاذ القرار  -3

املتطلبات األمنية  ن هذا النموذج يلبيإذا كا الحكومية التجارية السحابية الحوسبةنموذج النشر ملنصة من 

لتحقيق أقص ى قدر من القيمة والستفادة وذلك  عملية التقييم املفصلة(أدناه  6يوضح الشكل والتجارية والتقنية )

 
ا
فيما يتعلق بجانب تصنيف  الخدمات. ن عروضمجموعة متنوعة مالستفادة من عن  من التكاليف املثلى فضال

( يمكن لها استخدام منصات الحوسبة السحابية متاحة)بيانات  4املستوى  البيانات، فإن البيانات املصنفة على

 
ا
 3البيانات املصنفة على املستوى  .بشرط تلبية املتطلبات األمنية والتجارية والتقنية الحكومية التجارية مباشرة

 .إدارة البيانات الوطنيةأن تحصل على موافقة من مكتب  مقيدة( يجب)بيانات 

 

لِب منصة الحوسبة السحابية  :الثالثةنقطة اتخاذ القرار  -4
ُ
ة األمنية والتجارياملتطلبات  الحكومية التجاريةإذا لم ت

املتوافرة من مزود خدمات ول ، يتعين على الجهات تقييم الحلعملية التقييم املفصلة(أدناه  6يوضح الشكل ) والتقنية

على سبيل املثال، إذا رفض  واعتمادها إذا كانت تلبي املتطلبات املنشودة. )مركز املعلومات الوطني( سحابية حكومية

)ألسباب  السحابة الحكومية التجارية في "أن تستضاف البيانات املصنفة كـ "مقيدة الوطنية البيانات إدارة مكتب

البيانات هذه في السحابة  استضافةفيجب أن يتم  تتعلق بحساسية النظام املطلوب استضافته على سبيل املثال(

  .ةيلحكوما

 

، املتطلبات املنشودةمزود الحوسبة السحابية الحكومية أو  الحكومية التجاريةالحوسبة السحابية  مزودلِب إذا لم ي -5

قسم  يرجى الطالع على)الحوسبة السحابية  فريق تبنيلحصول على املوافقات املناسبة من يتعين على الجهة حينئذ ا

 
ا
 اماستخدللجهات إذا تم الحصول على املوافقة، يمكن و . On-Premise الحوكمة( لنشر حل مستضاف داخليا

و الحكومية حابية املنصات األخرى للحوسبة السمع البيني الداخلية مع تمكين التشغيل  السحابة / الستضافة

املعتمدة واملطبقة من قبل  (NEA) ة الوطنيةياملؤسس البنيةبما يتماش ى مع إرشادات ومتطلبات الحكومية التجارية 

 .برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية )يسر(

 

منصة  من حيث نموذج الخدمة عند اختيار حل ةالتالي اتاألولوي مراعاة ترتيب على الجهات يجب وبشكل عام، 

 الحوسبة السحابية:

  ( الخيار املفضلSaaSكخدمة )نموذج البرمجيات عد يُ  -أ
ا
إلى  تحققها الحوسبة السحابيةألنه يزيد الفوائد التي  نظرا

 .قدر ممكنأقص ى 

 .(SaaSكخدمة )في حال عدم إمكانية تطبيق نموذج البرمجيات ( PaaSنصة كخدمة )يتم اختيار نموذج امل -ب

( PaaSنصة كخدمة )في حال عدم إمكانية تطبيق نموذجي امل (IaaSالبنية التحتية كخدمة )يتم اختيار نموذج  -ج

 .(SaaSوالبرمجيات كخدمة )

 عما سبق، وبغية 
ا
 حلول تقنية تحقيق وفضال

ا
 معلومات أكثر كفاءة

ا
 للجهاتسمح يُ ن في القطاع الحكومي السعودي، ل واستخداما

 وسائطكز البيانات أو الخوادم أو ااملشمولة بنطاق هذه السياسة بشراء أو بناء بنية تحتية جديدة ملراكز البيانات )مثل مر 

 مصادر الطاقة غير املنقطعة(.و معدات الشبكة، و التخزين األخرى، 
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نقطة األبعاد التجارية والتقنية( في كل األمن السيبراني و على نطاق )واجبة التباع العملية الدقيقة ( أدناه 6يوضح الشكل )

 اتخاذ قرار.

 

 في نقاط اتخاذ القرار الواجب اتباعها(: العملية املفصلة 6)الشكل 

 أو الحكومية الحكومية ت منصة الحوسبة السحابية قيد الدراسة )تقييم ما إذا كان :السيبراني تطلبات األمنم

لبيالتجارية
ُ
ع ماملحددة، السيبراني  األمن وأنظمةوغيرها من التدابير  املصادقةومتطلبات  السيبراني األمنمتطلبات  ( ت

على الجهات أن تتأكد من حصول كما يجب  قسم الحوكمة(يرجى الطالع على )الجهة األمنية املختصة مع التنسيق 

الختيار عليها على منصة الحوسبة السحابية الحكومية ومنصة الحوسبة السحابية الحكومية التجارية التي يقع 

، فإن القاعدة التصريح املناسب لستضافة األنظمة والبيانات وفق تصنيفها
ا
. فيما يتعلق بتصنيف البيانات تحديدا

)سري( يجب أن  2 واملستوى )سري للغاية(  1هي أن البيانات املصنفة على املستوى  في هذه السياسة األساسية

إدارة  مكتب أخذ موافقةفيجب  )مقيد( 3انات املصنفة على املستوى البي الحكومية أماتستضاف في السحابة 

 لحساسيتها أ فيها )قد يقرر املكتب وجوب معاملتها معاملة البيانات السرية أو السرية للغاية الوطنية البيانات
ا
و نظرا

فيمكنها الستفادة من منصات الحوسبة السحابية ( متاح) 4 املستوى أما البيانات من  (ألي اعتبارات أمنية أخرى 

 الحكومية التجارية بشكل مباشر.

 :دراسة جدوى  مبنية علىا لضمان أنهالحوسبة السحابية ي تقييم الجانب التجاري لحالة تبنّ  املتطلبات التجارية

قدم الخيار تللحكومة( أو املشتركة اململوكة  الحكومية التجارية) ةالحوسبة السحابية املختار  منصة، أي أن إيجابية

يرجى الطالع )الحوسبة السحابية  فريق تبنيبالتنسيق مع ، وذلك األكثر فعالية من حيث التكلفة لكل حالة محددة

 .قسم الحوكمة( على

 :لحوسبة السحابيةاللتأكد من أن حل  النتقال إلى الحوسبة السحابيةتقييم الجانب التقني لحالة  املتطلبات التقنية 

 النظم، والتكامل مع الحساسة لزمن الستجابةلحالت التطبيقات )سيحقق النتائج املرجوة على سبيل املثال 

 قسم الحوكمة( يرجى الطالع على)الحوسبة السحابية  فريق تبنيبالتنسيق مع ، وذلك القديمة، وما إلى ذلك(
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 الحوكمة

لحوكمة هناك ستة أدوار رئيسية محددة و لضمان التنفيذ السلس والنتائج املثلى. تطبيق هيكل حوكمة واضح املعالم يجب 

 
ا
 (.7يرجى الطالع على الشكل )تنفيذ سياسة الحوسبة السحابية أول

 

 7الشكل )
ا
 (: هيكل حوكمة سياسة الحوسبة السحابية أول

 .هذه السياسة بنجاحاملطلوبة لتنفيذ األدوار واملسؤوليات ( أدناه 8يعرض الشكل )في حالة اململكة العربية السعودية، 

 
 8الشكل )

ا
 (: هيكل حوكمة سياسة الحوسبة السحابية أول
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 الجهة املسؤولة عن السياسة

 .املعلومات وتقنيةوزارة التصالت  -1

 .سياسةالتحديد أهداف ونطاق  -أ

 .لسياسةونشر إرشادات اوضع  -ب

 .بهذه السياسة املختلفة املعنية الجهاتتحديد أدوار ومسؤوليات  -ج

 .سياسة عند الحاجةالتحديث وتعديل  -د

 ر(برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّس  -2

 .سياسةالتحديد أهداف ونطاق  -أ

 .لسياسةاهيكل حوكمة  وضع -ب

 الحوسبة السحابية  فريق تبني

 .يّسر – الحوسبة السحابية في الحكومة فريق تبني -3

الداعمة املنصات التجريبية والجهات الحكومية املختلفة من خالل الحوسبة السحابية في الجهات قيادة  -أ

 .تجاريةالو  التقنيةخبرات النتقال بفضل الخالل عملية 

 .( لتأمين ميزانيات ملشاريع الحوسبة السحابيةCSRركز تحقيق كفاءة اإلنفاق )م -التواصل مع وزارة املالية  -ب

وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات  نقاط اتخاذ القرارفي  واألمنية والتجاريةتقنية املتطلبات الالتحقق من  -ت

 .العالقة

 .التعامل مع اعتماد الخدمات السحابية املقدمة للقطاع الحكومي -ث

داء األ مؤشرات الوطني وفق ستوى املعلى لوحات املتابعة  إعدادو  تطبيق الحوسبة السحابيةتقدم متابعة  -ج

 .ختارةامل رئيسيةال

 الوطنية البيانات إدارة مكتب

 .مكتب )مكاتب( البيانات -4

  .وضع سياسة تصنيف البيانات وتمكين تطبيقها وضمان المتثال لها -

 الجهة املسؤولة عن األمن

 .الهيئة الوطنية لألمن السيبراني -5

 .في الحوسبة السحابية وغيرها من التنظيمات ذات العالقة والتحقق من اللتزام إصدار ضوابط األمن السيبراني -

 الجهات املساعدة األخرى 

 يّسر  -6

 .باملشترين حلول الحوسبة السحابيةإدارة السوق الذي سيربط موردي  -أ

 .السحابيةالحوسبة تبسيط عملية شراء حلول  -ب
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 .املطلوبة والتجاريةالخبرات التقنية من خالل تقديم الجهات في عملية النتقال دعم  -ج

 .(NEAضمان المتثال للمعايير وقابلية التشغيل البيني بما يتماش ى مع معمارية املؤسسة الوطنية ) -د

 .مركز ترشيد اإلنفاق -7

 .الحوسبة السحابيةي تحديد فرص تبنّ  -أ

 .الحاجةاملعلومات املالية الرئيسية عند بتزويده بالحوسبة السحابية  فريق تبنيدعم  -ب

 .في تقديم الحوافزالحوسبة السحابية  فريق تبنيمساعدة  -ج

 مكتب تحقيق الرؤية -8

بين مختلف الكيانات املسؤولة  2030الدعم في تنسيق مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة بالرؤية  -أ

  .املشاركة

 .تتبع ومراقبة هذه املؤشرات -ب

 :(CITC)هيئة التصالت وتقنية املعلومات  -9

 ( بما يتماش ى مع اإلطار التنظيمي CSPتسجيل مقدمي الخدمات السحابية )التعامل مع  -أ

 .(CCRFللحوسبة السحابية )

 .حوكمة البيئة التنظيمية للحوسبة السحابية  -ب

 السحابية مقدمو الخدمات

 مركز املعلومات الوطني: -10

 .جهات املختلفةإلى الالسحابية الحكومية خدمات التقديم  -أ

 .الحكوميةالسحابية الحوسبة عروض ها لفهمدعم الجهات املختلفة في تعزيز  -ب

 مقدمو الخدمات السحابية: -11

 إلى الجهات املختلفةالخدمات السحابية العامة  تقديم -أ

 الحكوميةالسحابية الحوسبة عروض ها لفهمدعم الجهات املختلفة في تعزيز  -ب

 املستخدم النهائي

 الجهات الحكومية -12

 .قسم "نطاق السياسة"الجهات املحددة في جميع  -أ

 .الخدمات السحابيةالجهات بمثابة مشتري هذه تعتبر  -ب

في القطاع الحكومي  الحوسبة السحابية تطبيقاملذكورة أعاله التعاون املستمر والشفاف لدفع عملية  الجهاتستضمن جميع 

 اململكة العربية السعودية.ب

 الحوسبة السحابيةاستراتيجية األولية بمزيد من الستفاضة في إطار نفاذ اإل تنفيذ / السيتم تفصيل خطة والجدير بالذكر أنه 

 لتحقيق وستشمل هذه الخطة املبادرات الرئيسية التي ستنفذها الحكومة  ،الوطنية
ا
حوسبة هدفها الرامي إلى اعتماد السعيا

اململكة العربية ومما ل شك فيه أنه من صالح التجريبية، وما إلى ذلك(. نصات ، واملالتدقيقآلية يتضمن )بما  السحابية
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على غرار  في األنشطة ذات القيمة املضافة العالية الوفوراتاملعلومات وإعادة استثمار  تقنيةالسعودية ترشيد اإلنفاق على 

 .حلول الحوسبة السحابية

 

 امللحقات

 قائمة التعريفات

 .ملصطلحات األساسية املستخدمة في وثيقة السياسة أعالهفيما يلي قائمة بتعريفات ا

 التعريف املصطلح

 "سياسة 
ا
  القطاع العام دراسة خيارات الحوسبة السحابية مؤسساتسياسة تفرض على  "الحوسبة السحابية أول

ا
عند اتخاذ قرارات جديدة بشأن  أول

 .الستثمار في تقنية املعلومات

، يهدف إلى زيادة الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بالخدمات (CITC)تنشره هيئة التصالت وتقنية املعلومات  تنظيميإطار  (CCRF)اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية 

 .السحابية في اململكة العربية السعودية

نموذج يتيح الوصول السهل إلى الشبكة عند الطلب إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة السحابية القابلة لإلعداد  الحوسبة السحابية 

والتي يمكن توفيرها بسرعة وإطالقها بأقل جهد ( على سبيل املثال، الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات)

 .مقدم الخدمةمن قبل تفاعل أي إداري أو 

الكيانات التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية للعامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل مقدم الحوسبة  الخدمات السحابية مقدم

ع الحوسبة السحابية، بائع أو وكيل املقدم للحوسبة السحابية، حيث يسمح ملقدمي الخدمات  السحابية، ُمجِمّ

ة العربية السعودية إذا كانت مسجلة لدى هيئة التصالت وتقنية السحابية فقط بتشغيل وتقديم الخدمات في اململك

ا لإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية ( CITC)املعلومات   .(CCRF)وفقا

 ، الهيئات، املؤسسات،وتشمل هذه على سبيل املثال ل الحصر، الوزارات.  التابعة للدولةجهات القطاع العام  جهة حكومية

  .املجالس وغيرها ،الجامعات

، مركز املعلومات الوطني(، أو ب( أي مزود تجاري للخدمات السحابية )محلي أ(  مزود خدمات الحوسبة السحابية الحكومية
ا
سحابة مشتركة مملوكة للحكومة )مثال

لستضافة جميع مستويات  أو عاملي( يحقق اشتراطات األمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

 البيانات حسب أنظمة تصنيف البيانات )متاح، مقيد، سري، سري للغاية(. 

مزود خدمات الحوسبة السحابية الحكومية 

 التجارية

أي مزود تجاري للخدمات السحابية )محلي أو عاملي( يحقق اشتراطات األمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية لألمن 

 ستضافة املستويين املتاح واملقيد فقط.السيبراني ل 

كل للتحديد أفضل النتائج املناسبة ( األمنية واملالية والفنية في هذه الحالة)مرحلة قرار يتم فيها التحقق من املتطلبات  نقطة اتخاذ القرار

 .حالة
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السريعة هي تلك  الستجابةبرامج حيث أن  ومعالجته، بين وقوع الحدثأي الفترة يتم تحديد وقت الستجابة كوقت  السريعة الستجابةبرنامج 

ا   سريعا
ا

ير أحداث معينة أو عند تعطل اإلنترنت أو التأخيرات التي قد تتسبب في تعطيل كب أثناءالبرامج التي توفر تفاعال

 .في عملياتها

  القديمة، التينظام الكمبيوتر والتقنية والبرامج التطبيقية  النظم القديمة
ا
أو استضافتها على الحوسبة  بهاالتصال  يصعب جدا

  .وضعها الراهنالسحابية في 

قدرة العديد من األنظمة أو وحدات األعمال أو الكيانات على تبادل البيانات بسالسة بين بعضها البعض واستخدام  قابلية التشغيل البيني

 .هذه البيانات في العمليات

كما هو موضح في إرشادات )يتضمن شراء أجهزة وبرامج جديدة، باإلضافة إلى تجديد األجهزة وتجديد تراخيص البرامج  استثمارات تقنية املعلومات الجديدة

 .(السياسة

 .تسيطر عليه الحكومة الوطنيجزء من القتصاد  القطاع العام

املثال ل الحصر املنشآت الكبيرة جزء من القتصاد الوطني الذي ل تسيطر عليه الحكومة، ويشمل ذلك على سبيل  القطاع الخاص

 .واملتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات

 

 قائمة الختصارات

 .فيما يلي قائمة باختصارات املصطلحات األساسية املستخدمة في وثيقة السياسة أعاله

 املعنى الختصار

CSP مقدم الخدمات السحابية 

CCRF اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية 

PC الكمبيوتر الشخص ي 

IT تقنية املعلومات 

SaaS  البرمجيات كخدمة 

PaaS  املنصة كخدمة 

IaaS  البنية التحتية كخدمة 

NIST  املعهد الوطني للمعايير والتقنية 

AWS خدمات أمازون ويب 



 

 22 

ICT املعلومات والتصالت والتقنية 

R&D األبحاث والتطوير 

IR th4  الرابعةالثورة الصناعية 

AI  الذكاء الصطناعي 

CITC هيئة التصالت وتقنية املعلومات 

MoD وزارة الدفاع 

PSS رئاسة أمن الدولة 

NEA البنية املؤسسية الوطنية 

NCA الهيئة الوطنية لألمن السيبراني 

NIC مركز املعلومات الوطني 

CSR مركز ترشيد اإلنفاق 

VRO مكتب تحقيق الرؤية 

 

 

 


