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 تعريفات                                                       

المعانً المبٌنة أمام كل  الضوابطٌقصد بالكلمات أو المصطلحات أو العبارات اآلتٌة أٌنما وردت فً هذه 

 :منها ما لم ٌقتض السٌاق خالف ذلك

 الهٌبة العامة لالتصاالت والمعلوماتٌة. :ختصةمة الجهال -

 أي اتفاق مبرم بٌن مقدم خدمات الحوسبة السحابٌة ومشتركٌها لتقدٌم تلك الخدمات. :فاقيةاالت -

المادٌة واالفتراضٌة المرنة القابلة للتوسع والمشاركة مثل جمع الموارد استخدام م :الحوسبة السحابية -

بجانب توفٌر الخدمات  (التخزٌنعدات م –التطبٌقات  –البرامج  –الشبكات  –غٌل تشالأنظمة  –الخوادم )

 .ذاتٌاً عند الطلب

، توفٌر خدمات تقنٌة المعلومات واالتصاالت المقدمة عبر الحوسبة السحابٌة :خدمات الحوسبة السحابية -

 .(تركمحتوى المشمعالجة  –نقل  –تخزٌن )على سبٌل المثال ال الحصر  والتً تشمل

 أي شخص ٌقدم خدمات الحوسبة السحابٌة إلى أي جهة أو فرد. :مقدمي الحوسبة السحابية -

أي شخص ٌوافق لمقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة على تقدٌم خدماته له وفقاً  :مشترك الحوسبة السحابية -

 لالتفاقٌة بٌنه وبٌن مقدم الخدمة أو غٌرها.

 

 ذةــــــبن  

ة الثانٌ الفقرةإلى استناداً و ،لالتصاالت والمعلوماتٌةامة عللهٌبة ال ظٌمًالتناالشرافً والدور  إطار فً

 ضوء فًو ،2010 لسنة 22رقم  صاالتون االتوإلى المادة الثانٌة من قان األولىمن المادة  ة والرابعةوالثالث

 أعلى إلى اونالتع زٌادة ىلإ ستؤدي وثٌقةال هذه ،فً أدابنا المعلوماتً السحابٌة للحوسبة المتغلغلة الطبٌعة

 الخدمات مقدمً مثل ،والعام الخاص القطاع فً المصلحة وأصحاب الحكومٌة اتالكٌان بٌن مستوى

 اإللكترونٌة البرمجٌات والمنصات ومطوري واالتصاالت، التحتٌة البنٌة خدمات السحابٌة ومقدمً

 الحوسبة سٌاسة وثٌقةال ههذ ددحت ،افٌةوالشف األمنو الثقة لمبادئ ودعما ،السحابٌة الخدمات ومستخدمً

 .لٌبٌا فً سلٌمة سحابٌة صناعة تطوٌر عصب ُتشكل التً التنظٌمٌة السٌاسٌة صٌاتتوال السحابٌة
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 نظرة عامة 

والقواعد التنظٌمٌة تمهد وثٌقة سٌاسة الحوسبة السحابٌة الطرٌق وتقدم توصٌات للمراجعة الشاملة للسٌاسة 

دعم نمو  من ره سٌمكن لٌبٌاوهذا بدو ،متٌن اعة سحابٌة ذات أساسنطوٌر صت التً تلعب دوراً حاسماً فً

لتصبح  لٌبٌاالمساعدة فً تحقٌق هدف و ،الكامل بالدولةالمساعدة فً التحول الرقمً و االقتصاد الوطنً

 .عالمٌاً  رقمٌاً  مركزاً 

 قوانين تقديم الخدمة

 تً:لتزام باآلاال الخدمةباإلضافة إلى شروط وضوابط هذه الوثٌقة ٌجب على مقدم 

 الت.بشأن االتصا 2010 لسنة 22قانون رقم  -1

 التشرٌعات واللوابح النافذة الصادرة عن الهٌبة الوطنٌة ألمن وسالمة المعلومات. -2

 التشرٌعات وقوانٌن الدولة فٌما ٌتعلق بحماٌة المستهلك وحماٌة البٌانات. -3

 

  مستهلكحماية ال

 :تًٌجب على مقدم الخدمة التقٌد باآل ،لة اللٌبٌةً الدوافذة فالن تاالقوانٌن والتشرٌعإلى باإلضافة 

ومشتركٌه، عن أٌة أفعال من  الجهة المختصةٌتحمل مقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة المسبولٌة أمام  -1

األفعال بغض النظر إذا ما كانت تلك معه من الباطن أو موظفٌه،  ٌنالعاملقبله أو من قبل وكالبه أو 

 ٌا أو خارجها.ل لٌبقع داخقد و لأو اإلهما

ال ٌحق لمقدمً الحوسبة السحابٌة إخالء مسبولٌتهم المنصوص علٌها فً العقد أمام مشتركٌهم عن  -2

إهمال أو إغفال من و الخسابر واألضرار، إذا كانت تلك الخسابر واألضرار بسبب أفعال متعمدة أ

 :الخدمة قبل مقدم

 عالجة مقدم إذا كان ذلك مرتبطاً بمشترك، الم تاأي خسابر أو ضرر ٌقع لمحتوى أو بٌان

 خدمات الحوسبة السحابٌة، أو أي تعامل أخر مع محتوى أو بٌانات ذلك المشترك.

 المماثلة األخرى،  مةالجودة أو األداء أو إمكانٌة الوصول أو مدة تعثر الخدمة أو معاٌٌر الخد

 المشترك. ٌة معالسحابسبة وحخدمة بموجب عقد التتطابق مع التزامات مقدم الالتً ال 

 .ًأي حوادث أمن سٌبران 

إثبات أن أي خسارة أو ضرر حدث بسبب أفعال متعمدة أو إهمال أو  باالحوسبة ع ٌتحمل مشتركو -3

 تقصٌر من جانب مقد خدمة الحوسبة السحابٌة.
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ً انبرحوادث األمن السٌ حدوا من مسؤولٌتهم فً حاالتخدمة الحوسبة السحابٌة أن ًٌ ٌجوز لمقدم -4

باألمن السٌبرانً إذا اختار المشترك حل تغطٌة ذاتٌة أو أن ٌخفض السعة االحتٌاطٌة أو ل و اإلخالأ

 الحلول األخرى المقدمة بشكل نظامً من قبل مقدم الخدمة للحد من مخاطر األمن السٌبرانً.

 

 بياناتالية حما

  :أن ابٌةمة الحوسبة السحال ٌحق لمقدم خد

 ترك ألي طرف ثالث.خص المشتات ٌانأي محتوى أو ب ٌقدم -1

ٌعالج أو ٌستخدم محتوى أو بٌانات تخص مشترك الحوسبة السحابٌة ألغراض غٌر المسموح بها  -2

 بموجب اتفاقٌة الحوسبة السحابٌة مع المشترك.

ى أي محتوعلى  رتٌن السابقتٌنفً الفقلحوسبة السحابٌة المذكورة ت ادماال تنطبق التزامات مقدمً خ

 لشرطٌن التالٌٌن:ه التً تحقق أحد ااناتمشترك أو بٌ

  أن ٌكون مطلوباً من مقدمً الخدمة من قبل المشترك الكشف، ارسال، معالجة أو استخدام

 لالتفاقٌة.محتوى المشترك أو بٌاناته وفقا 

 ذو  ى، وأن ٌقدم المشتركحكومٌة من نوع بٌانات أخربٌانات المشترك جهات غٌر كون أن ت

 ة.والصرٌح سبقةالم العالقة موافقته

الحق واالمكانٌة الفنٌة للوصول والتحقق والحذف من  شتركٌنٌتعٌن على مقدمً الخدمة منح الم -3

 .بٌاناتهم

 

 وملكية البيانات بيانات المشترك

 اً لالتً:، حٌث ٌتم تصنٌف البٌانات وفقالك البٌاناتالسحابة هو م ٌضع البٌانات فًعامة ٌعتبر من  بصفة

تلفة من التصنٌف حسب ما ٌصدر من الجهات التنظٌمٌة رك إلى مستوٌات مختخضع بٌانات المشت -1

متها، المشرفة، وذلك اعتماداً على المستوى المطلوب للحفاظ على بٌانات المشترك، وسرٌتها وسال

  :التالًكما موضح فً الجدول  ،(عام -قٌد م –سري  – ي للغاٌةسرات هً )والتصنٌف
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تصنٌف بٌانات 

 المشترك
 فــــــــــــالوص التصنٌفوى مست

 بٌانات جهات

 كومٌةح

 سري للغاٌة

تصنف البٌانات على أنها سرٌة للغاٌة، إذا كان الوصول غٌر المصرح به 

ضرر جسٌم عنها أو عن محتواها ٌؤدي إلى إلى هذه البٌانات أو اإلفصاح 

 حه على:داركه أو إصالواستثنابً ال ٌمكن ت

اإلخالل باالتفاقٌات والمعاهدات أو إلحاق  ذلكٌة بما فً المصالح الوطن

و بالعالقات الدبلوماسٌة واالنتماءات السٌاسٌة أو الضرر بسمعة لٌبٌا أ

ة أو االقتصاد الوطنً أو الكفاءة التشغٌلٌة للعملٌات األمنٌة أو العسكرٌ

 ل الحكومٌة.ٌة التحتٌة الوطنٌة أو األعماالبن

 الوطنٌة. حةراً بالمصلما ٌلحق ضرأداء الجهات الحكومٌة م

 .صحة األفراد وسالمتهم على نطاق واسع

 البٌبٌة أو الطبٌعٌة. دالموار

 سري

ان الوصول غٌر المصرح به إلى تصنف البٌانات على أنها سرٌة، إذا ك

ها ٌؤدي إلى ضرر جسٌم بٌانات أو اإلفصاح عنها أو عن محتواهذه ال

 على:

والعالقات سمعة لٌبٌا بل إلحاق ضرر جزبً المصالح الوطنٌة مث

الدبلوماسٌة أو الكفاءة التشغٌلٌة للعملٌات األمنٌة أو العسكرٌة أو االقتصاد 

 ة واألعمال الحكومٌة.الوطنً أو البنٌة التحتٌة الوطنٌ

إفالس أو عجز ٌة على المستوى التنظٌمً تؤدي إلى ارة مالٌحدث خس

 هما معاً.أو كلٌافسٌة ة التنجسٌمة للقدرا أو خسارة الجهات عن أداء مهامه

ٌتسبب فً حدوث أذى جسٌم أو إصابة تؤثر على حٌاة مجموعة من 

 األفراد.

 بٌبٌة أو الطبٌعٌة.تؤدي إلى ضرر على المدى الطوٌل للموارد ال

 تموٌل اإلرهاب.الكبرى المحددة نظاماً، كقضاٌا  ً القضاٌاالتحقٌق ف

 مقٌد

وصول غٌر المصرح به إلى هذه لانها مقٌدة، إذا كان تصنف البٌانات على أ

 البٌانات أو اإلفصاح عنها أو عن محتواها ٌؤدي إلى:

نشطة االقتصادٌة فً تأثٌر سلبً محدود على عمل الجهات الحكومٌة أو األ

 على عمل شخص معٌن.لٌبٌا أو 

وضعها المالً جهة وخسارة محدودة على ضرر محدود على أصول أي 

 .والتنافسً

 القرٌب للموارد البٌبٌة أو الطبٌعٌة. ىدضرر محدود على الم
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 عام

تصنف البٌانات على أنها عامة، عندما ال ٌترتب على الوصول غٌر 

محتواها أي من  بٌانات أو اإلفصاح عنها أو عنالمصرح به إلى هذه ال

 –حال عدم وجود تأثٌر على )المصلحة الوطنٌة  رة أعاله فًاألثار المذكو

 الموارد البٌبٌة(. –فراد مصالح األ –الجهات  شطةأن

بٌانات جهات 

 غٌر حكومٌة

الوطنٌة ألمن  بٌانات أخرى غٌر مشمولة بما ورد أعاله، على أن ٌتم مراعاة ما ٌصدر من الهٌبة

 المشترك.ات، أو الجهات المشرفة على وسالمة المعلوم

 

 

ٌن التصنٌفات المناسب للبٌانات من ب ٌجب على مشتركً الحوسبة السحابٌة اختٌار التصنٌف -2

الحوسبة مت لهذا الغرض من مقدم خدمات الجهات المنظمة أو أي قابمة أخرى قدن المحددة م

 احتٌاجاتهم المحددة، والتزاماتهم وواجباتهم.تهم األمنٌة، ووافق مع متطلباالسحابٌة، والتً تت

ً المطلوب متطلبات األمن السٌبرانتقع على مشتركً الحوسبة السحابٌة مسؤولٌة تنفٌذ جمٌع  -3

 من المحتوى الخاص بهم.أي جزء تطبٌقها على 

 

 

 المشترك بيانات محتوى

ت ي مشترك حوسبة سحابٌة بمتطلبابة السحابٌة أن ٌقوم بإبالغ أخدمات الحوس ٌجب على مقدم -1

 وسبة السحابٌة أو التً تنطبق على محتوى مشتركاألمن السٌبرانً التً ٌوفرها مقدم خدمة الح

 ة.الحوسبة السحابٌ

أي محتوى من سحابٌة، عدم نقل ٌجب على مقدمً خدمات الحوسبة السحابٌة ومشتركً الحوسبة ال -2

سواء كان ذلك بشكل دابم  كانت، و فً أي صٌغةحكومٌة خارج لٌبٌا ألي غرض، أبٌانات جهات 

 أو مؤقت.

ن بٌانات وا، أو ٌخزنوا، أو ٌعالجوا محتوى مشترك مسبة السحابٌة أن ٌنقلال ٌجوز لمشتركً الحو -3

 عامة أو نظام حوسبة هجٌن.جهات حكومٌة إلى أي نظام حوسبة 

ومشتركً الخدمة  ةالمختصالجهة ة السحابٌة أن ٌقوموا بإبالغ الحوسبخدمات ٌتعٌن على مقدمً  -4

ذا ما كان سوف ٌتم نقل، أو تخزٌن، أو التابعٌن لهم مقدما بشكل واضح وأخذ موافقتهم، عن إ

 ج لٌبٌا بشكل دابم أو مؤقت.م خارمعالجة المحتوى الخاص به
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 الحوسبة السحابية الحكومية

اإلدارة  إشرافت حتلجهات والمعامالت الحكومٌة ا تشمل جمٌع خاصة حكومٌةٌتم إنشاء سحابة  -1

 ةالحكومة اإللكترونٌ لمعلوماتٌة وفقاً لمبادرةهٌبة العامة لالتصاالت وابال ةالعامة للخدمات اإللكترونٌ

  اللٌبٌة. 

الخدمات ال إ ،ال ٌحق ألي مقدمً خدمات الحوسبة السحابٌة تقدٌم خدماتهم إلى جهات حكومٌة -2

 تحت التصنٌف العام.لمصنفة لبٌانات اامتعلقة بال

 

 قواعد الحماية

ب على مقدمً خدمات الحوسبة السحابٌة االلتزام بالقوانٌن والتشرٌعات النافذة بخصوص حماٌة ٌتوج

 المعلومات.مة ادرة عن الهٌبة الوطنٌة ألمن وسالوالقوانٌن والتشرٌعات الصالبٌانات، 

 

 المحتوى المخالف نظامياً والملكية الفكرية

على أن المحتوى بناء إدارٌة، أو جنابٌة لٌة تحمل مقدم خدمة الحوسبة السحابٌة أي مسبوٌ ال -1

فكرٌة الخاص بطرف ثالث قد تم ال الذي ٌخل بحقوق الملكٌة شتركالمخالف للنظام، أو محتوى الم

ة، تحمٌله، أو معالجته، أو تخزٌنه فً نظام الحوسبة السحابٌة الخاص بمقدم خدمة الحوسبة السحابٌ

 .مناسبء الاال إذا علم بذلك ولم ٌقم باتخاذ االجرا

ام والدابمة لنظالتزام تنظٌمً على مقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة بالمراقبة النشطة ال ٌوجد  -2

 شتركالتعرف على المحتوي المخالف للنظام، أو محتوى الم جلألوسبة السحابٌة الخاص بهم الح

 .بالغٌر الذي ٌخل بأي حقوق ملكٌة فكرٌة خاصة

بادرة منهم، أو بناء على طلب طرف ثالث، إزالة أو جعل ة بمٌجوز لمقدمً خدمة الحوسبة السحابٌ -3

محتوي من نظام الحوسبة السحابٌة  ىلإد آخر بل لٌبٌا أو فً أي إمكانٌة الوصول غٌر ممكنة فً

صة بالغٌر، الخاص بهم كونه مخالف للنظام أو محتوى مستخدم ٌخل بحقوق الملكٌة الفكرٌة الخا

 .الحوسبة السحابٌة عقد شرٌطة أن ٌكون ذلك وفقاً ألحكام

كتشافهم دون تأخٌر، فً حال ا الجهة المختصةٌتعٌن على مقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة إخطار  -4

لوجود أي محتوى مستخدم أو أي معلومات بنظام الحوسبة السحابٌة الذي ٌمكن أن ٌشكل مخالفة 

 .مكافحة جرابم المعلوماتٌة لنظام
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ة إحالة أي طرف ثالث لدٌه شكوى ضد محتوى مخالف ً خدمة الحوسبة السحابٌٌتعٌن على مقدم -5

 .تصةلدٌهم إلى الجهات المخالحوسبة السحابٌة للنظام بنظام 

بأن محتوى مخالفاً للنظام تم العثور علٌه فً المشترك ٌحق لمقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة إخطار  -6

مقدم خدمة الحوسبة  تصةالجهة المخما لم تمنع  توى الحوسبة السحابٌة لدٌه وقد تمت إزالته،مح

 .ذلكالقٌام ب السحابٌة من

 خدمة الحوسبة السحابٌة التابعٌن له كافةمقدم خدمة الحوسبة السحابٌة منح مستخدمً ٌتعٌن على  -7

ها برامج، أو أي أعمال ملكٌة فكرٌة أخرى ٌحمٌ ستخدام أيالالتراخٌص الضرورٌة والتنظٌمٌة 

 .ونطاق ذلك العقدحابٌة المبرم معهم بالتناسب مع مدة النظام والمقدمة بموجب عقد الحوسبة الس

 

 خدمة الحوسبة السحابيةعقود 

فإنه ٌجب على مقدم الخدمة تقدٌم معلومات واضحة وشفافة إلى  ؛مع المشتركقبل توقٌع العقد  -1

لٌة الدفع التً سٌتم آالخدمة، و موضوع الخدمة، وشروط االستخدام، ومستوٌاتالمشترك حول 

 ومستوى تصنٌف بٌانات المشترك. تطبٌقها،

تواصل مع شتركٌن معلومات أو بٌانات قد ٌحتاجها للة طلب من الممقدم الخدم ٌجب على -2

 المشتركٌن. 

لٌة على األقل قد تم تضمٌنها فً ٌتعٌن على مقدم خدمة الحوسبة السحابٌة ضمان أن المعلومات التا -3

 ة الحوسبة السحابٌة:عقود خدم

 وكامل تفاصٌل معلومات االتصال حوسبة السحابٌة وعنوان العمل تعرٌف بمقدم خدمة ال

 اصة به.الخ

 ،واستخداماتها المسموح بها. بٌان بالخدمات المطلوب تقدٌمها 

 وإنهاء العقد. مدة عقد الحوسبة السحابٌة، والرسوم المطبقة وشروط الدفع 

 أو المعالجة لتمكٌن ل مع محتوى المشترك، بما فً ذلك معالجته القواعد المتعلقة بالتعام

 ة.ه األصلً عند إنهاء عقد الحوسبة السحابٌوسبة السحابٌة من إعادته إلى مصدرمشترك الح

 صفة وامة وفقاً لمى الخدً خدمات الحوسبة السحابٌة توقٌع عقد مستوٌتوجب على مقدم

19686ISO/IEC . 
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 شكاوى المشتركين
 

ركٌن لحل أي ٌجب على مقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة أن ٌقدم لمشتركٌه خدمة عناٌة بالمشت -1

جراءات فض نزاعات عالجات قانونٌة وإال تخل هذه الخدمة بأي م شكاوى تخصهم، وٌتعٌن أن

 .أخرى

لمقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة والمشتركٌن إحالة نزاعاتهم مجتمعٌن أو منفردٌن إلى أي  ٌحق -2

 .الجهة المختصةاءات فض نزاعات متاحة من قبل إجر

تعٌن بٌة مع مشترك الحوسبة السحابٌة، وإذا طلب المشترك ذلك فإنه ٌعند إنهاء عقد الحوسبة السحا -3

 مة أن:على مقد الخد

 وسبة السحابٌة بنسخة من محتوى الحوسبة السحابٌة الخاص ة الحٌزود مشترك خدم

الحوسبة السحابٌة الخاص بمقدم الخدمة فً وقت إنهاء عقد بالمشترك المحفوظ فً نظام 

 صٌغة المستخدمة عرفاً.خدمة الحوسبة السحابٌة بال

 به ستعادة المحتوى الخاص ل التً تمكنه من اتزوٌد مشترك الحوسبة السحابٌة بالوساب

 لصٌغة المستخدمة عرفاً.با

المشترك إلى صٌغة مناسبة مباشرة ٌجوز لمقدم الخدمة تحوٌل محتوى الحوسبة السحابٌة الخاص ب -4

 متى ما كان ذلك ممكناً من الناحٌة الفنٌة. إلى مقدم خدمة أخر ٌختاره مشترك الحوسبة السحابٌة

 

 معايير الجودة

 دمة أن:ٌجب على مقدمً الخ -1

 الحوسبة السحابٌة عند الطلب، بمستوى اإلنجاز الفعلً ألي متطلبات  تركًٌقوم بإبالغ مش

 مستوى خدمة للفترة التً انقضت منذ بدء عقد الحوسبة السحابٌة.تتعلق باتفاقٌة 

  ًٌفً بها  الخدمة التابعٌن لهم عند الطلب، عن أي نظام أو معاٌٌر توثٌقٌقوم بإبالغ مشترك

 حوسبة السحابٌة.ت الخدمات فٌما ٌتعلق بخدمامقدمو ال

  ٌلتزموا بأي خطط توثٌق أو معاٌٌر بما فً ذلك معاٌٌر التشفٌر، التً ٌمكن أن تعرف بأنها

 .الجهة المختصةإلزامٌة من 

 فٌما ٌتعلق باستمرارٌة  الجهة المختصةتمدة من قبل ٌلتزموا بأي قواعد أو إرشادات مع

 ث وإدارة المخاطر.التعافً من الكواراألعمال و
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من وقت ألخر أن تصدر قرارات بشأن خطط ومعاٌٌر التوثٌق اإللزامٌة أو  المختصةهة لجل ٌجوز -2

من االختٌارٌة الخاصة بالحوسبة السحابٌة التً قد تختلف الختالف المستوى المطلوب من األ

 ٌة أو معاٌٌر أخرى.رك الحوسبة السحابالحوسبة السحابٌة، أو مشتالسٌبرانً، أو نوع مقدم الخدمة 

أن  ،عند تقدمهم للتسجٌل جهة المختصةللمقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة أن ٌثبتوا  على ٌجب -3

مة خدماتهم السحابٌة سوف تكون ذات جودة مقبولة وموثوقة بشكل كافً من خالل المقاٌٌس العا

 اعتماداً على:

 .موارد مقدم خدمة الحوسبة السحابٌة 

 ذات الصلة. الخبرة 

 

  الجهة المختصةحيات صال

األخرى للعقوبات التً  الجهة المختصةأي إخالل بأحكام هذا اإلطار التنظٌمً أو أنظمة  ٌخضع -1

 .الجهة المختصةٌجوز ان تفرضها 

مدة بأي تقرٌر أو معلومة ٌتم طلبها خالل ال الجهة المختصةزوٌد ٌجب على مقدم الخدمة االلتزام بت -2

 المقررة لذلك.

وتسهٌل مهماتهم وإتاحة جمٌع  الجهة المختصةتشً تعاون الكامل مع مفخدمة الٌجب على مقدم ال -3

 موارد مقدم الخدمة الممكنة للقٌام بعملٌة التفتٌش أو التدقٌق أو متابعة االلتزام.

توصٌات  عقود حوسبة سحابٌة نموذجٌة أو فقرات أو أن تصدر إرشادات أو جهة المختصةللٌحق  -4

 أو نصوص أخرى تهدف إلى:

 ٌمً الحالً.جوانب لإلطار التنظضٌح أي تو 

  تقدٌم إرشادات لمقدمً خدمات الحوسبة السحابٌة ومشتركً الحوسبة السحابٌة، والعموم

 بشكل عام حول أي جوانب تخص الحوسبة السحابٌة.

 ة إلزامٌة أو اختٌارٌة.التنظٌمً من خالل قرارات تنفٌذٌة تفصٌلٌتعدٌل هذا اإلطار  تكمٌل أو 

أن  جهة المختصةللتزامات المضمنة فً هذه الوثٌقة، ٌحق مقدم الخدمة باالل امتثال فً حال عدم -5

 تتخذ إجراءات نظامٌة بحق مقد الخدمة.
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 أحكام عامة

الحوسبة السحابٌة االلتزام باألنظمة بٌة ومشتركً ٌجب على مقدم الخدمً خدمات الحوسبة السحا -1

 تصاص.الصادرة من جهات االخسٌاسات والضوابط والقرارات والقواعد والوالتنظٌمات 

ٌحق لمقدمً خدمة الحوسبة السحابٌة أن ٌطبق أي قوانٌن أو لوابح أو ٌلبً طلبات قد تتعارض  ال -2

لحصول على موافقة خطٌة صرٌحة لٌبٌا دون ا مع القوانٌن أو المتطلبات األمنٌة المعمول بها فً

 .مختصةالجهة الومسبقة من 
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 االستشارية الوثيقة هذه على الرد تإجراءا

 

فً  األسبلة الواردة على لردا االستشارية لوثيقةاب المصلحة أصحابو المعنٌة األطراف ندعو -1

باآلراء  نرحب كما .المناسبة باألدلة مدعومة نظرهم وتعقٌباتهم وجهات وتقدٌم ،تالٌةصفحة الال

 .ٌقةالوث هذه علىاألخرى   العامة والتعلٌقات

"الهيئة العامة لالتصاالت  هارحتاقت لتًا البنود من بند أي على د"الر مقدم"ة افقمو عدم لةحا فً -2

 :فً رده ٌوضح أن علٌه فً هذه الوثٌقة، والمعلوماتية"

 موافقته؛ عدم بابأس -

 وموجز؛ بأسلوب واضح البدٌل اقتراحه -

 فً إلٌها تندالمس ٌاناتالب مصادر لجمٌع الصلة والمراجع ذات والمبررات الفروض جمٌع -

 .االقتراح البدٌل

 الوثيقة"على اً رد المقدمة المستندات جمٌعمة لالتصاالت والمعلوماتية" "الهيئة العا ستدرس -3

 فإن ذلك، ومع. نهابٌة أو ملزمة "الوثيقة االستشارية" محتوٌات ُتعتبر ال. بعناٌة ة"االستشاري

 أو المقترحات التعلٌقات تنفٌذ أو عتمادبا لزمةمُ  غٌر "الهيئة العامة لالتصاالت والمعلوماتية"

 .المقدمة

م. االستشارٌة الوثٌقة آخر فً للتشاور المطروحة المسابل إدراج مت -4 فً الجدول  المالحظات ُتقدَّ

ٌُذكر، cim.gov.lysultationonc@وان عنال اإللكترونً على البرٌد عبر الُملحق  موضوع عنوان و

 نسخة تقدٌم ٌلزم وال. "السحابية حوسبةسياسة ال وثيقة بشأن مشاورة" اإللكترونً دالبرٌ رسالة

 .اإللكترونً بالبرٌد الُمرسلة اإللكترونٌة جانب النسخة إلى ورقٌة

 .م2021يوليو  15 هو الوثيقة االستشاريةعلى  التعلٌقاتو الرد لتقدٌم النهابً الموعد -5
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 استشارية أسئلة

 

 سٌاسة السحابة؟ وثٌقة بشأن اقتراحات أو مالحظات أي لدٌك هل (:1) السؤال

 سٌاسة السحابة؟ وثٌقة فً إلٌها المشار األهداف تشارك هل (:2) السؤال

 لتطوٌر ةالتنظٌمٌ والتوصٌاتٌاسات بالس ٌتعلق فٌما المقترح النهج على توافق هل (:3) السؤال

 السحابٌة؟ الحوسبة

 ؟للهٌبة التنظٌمٌة السٌاسة بشأن أخرى اقتراحات أو مالحظات أي لدٌك له (:4) السؤال

"الهيئة العامة لالتصاالت  على ٌجب التً المجاالت بشأن اقتراحات يأ لدٌك هل (:5) السؤال

 ؟ٌةسٌاستها التنظٌم فٌها تطور أنوالمعلوماتية" 
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 الجهة/الشخص المستجيببيانات 

 تف، ... إلخ(، الهااالسم)

السؤال/البند المراد 

الرد أو تقديم اقتراح 

 بشأنه

 الرد أو االقتراح

   

 


