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سيخ لتر –"استراتيجية وإرشادات سياسة الحوسبة السحابة

 ي"إقليمبيانات مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كمركز 

 

 

 1.0النسخة 

 

 2018 أكتوبر 7تاريخ اإلصدار:
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 المحتملين للمشاركينمقدمة ومالحظات 

 

ي فأصحاب الشأن المحتملين  جميع مساهمة في، ترغب الهيئة طاعالشفافية والمساهمة الفعالة للق قيم مع تماشيا

االستشارة حول ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كمركز بيانات إقليمي مع استراتيجية دراسة وثيقة 

الحوسبة السحابية. تسعى الهيئة جاهدة لتلبية احتياجات القطاع وتسعى للحصول على وجهات النظر والتعليقات من 

وعلى األطراف المعنية الراغبة بتقديم ردودها حيال هذه  .القطاع لفهم المخاطر والتحديات عند تنفيذ هذا النهج

 ،دموعد ال يتجاوز التاريخ المحدد لتلقي الردو في ،المذكور أدناه من خالل المشاركة في االستبيانالتقدم االستشارة 

 والمذكور على الصفحة األولى من هذه الوثيقة.

 رابط االستبيان: 
https://msurvey.government.ae/survey/Telecommunications%2520Regulatory%2520Authority/T6/ 

 

الردود المستلمة بشأن هذه االستشارة. شر كامل نونوجه عناية المشاركين إلى أن الهيئة سيكون لها الحق ب 

لتقديرها الشخصي إنشاء ونشر وثيقة تمثل "ملخص للردود" في ختام هذه  وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للهيئة وفقا  

)كلي أو جزئي( من المالحظات المستلمة أو استشهاد  ا  عليه، قد يتضمن ملخص الردود اقتباس االستشارة. وبناء  

بها. وتدرك الهيئة بأن بعض الردود قد تتضمن معلومات حساسة تجاريا وسرية قد ال ترغب الجهة المشاركة 

بنشرها. وفي حالة وجود مثل هذه المعلومات، سيقع على عاتق الجهة المشاركة مسؤولية اإلشارة والتنويه بوضوح 

 تعتبر ذات طبيعة سرية.  ألية معلومات

وتجدر اإلشارة إلى أن أيا من األفكار التي يعرب عنها أو التعليقات الواردة في هذه االستشارة لن تؤدي بالضرورة 

يئة ولن يكون أي شيء وارد في االستشارة سببا في الحد من صالحيات إلى صدور قرارات رسمية من جانب اله

   .في أي وقت الهيئة أو تقييدها في مجال تنظيم قطاع االتصاالت

https://msurvey.government.ae/survey/Telecommunications%2520Regulatory%2520Authority/T6/
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ستشار جدول اال  

 

 مالحظات تاريخ االستحقاق الحدث

 15:00أخر موعد لتلقي الردود على هذه االستتتتتتهتتتتتارة هو الستتتتتاعة  2018 ديسمبر6  الموعد النهائي لتلقي الردود المبدئية
من الموعد النهائي على أن يتم تقديم الردود بصتتتتتتيتة الةترونية ظهرا 

 على النحو المحدد في هذه الوثيقة االستهارية. 

الراغبين في الحصول على تمديد لتاريخ يمةن ألصحاب المصلحة  2018 نوفمبر 26 المبدئية داخر موعد لتمديد موعد الردو
اإلغالق للحصول على الردود المبدئية تقديم طلب ةتابي إلى هيئة 
تنظيم االتصاالت لمثل هذا التمديد. يجب أن يحدد الطلب األساس 

 المنطقي للطلب.
 

يجب تقديم طلبات التمديد عن طريق البريد اإللةتروني إلى عنوان 
 أعاله.البريد اإللةتروني الموضح 

 
لن تنظر الهيئة في أي طلبات للتمديد تتسلمها هيئة تنظيم االتصاالت 

 ظهراً من التاريخ المذةور هنا. 15.00بعد الساعة 
 

ستنظر الهيئة في طلبات تمديد موعد اإلغالق لالستجابات المبدئية 
 وستأخذ بعين االعتبار عوامل مثل:

 وتأثير الطلبات؛األساس المنطقي لهذه  المستلمة؛عدد هذه الطلبات 
ذلك على المقياس الزمني العام للمهروع المعني. في حالة قيام هيئة 

وم الهيئة ستق ،المبدئية للردودتنظيم االتصاالت بتمديد تاريخ اإلغالق 
 بنهر تاريخ اإلغالق المعدل على موقعها اإللةتروني.

 

الهيئة ستتتتتنهتتتتر الردود التير ستتتترية على موقه الهيئة في هذا التاريخ  2018 ديسمبر 20 نهر الردود المبدئية

 وستدعو الجميه للمالحظات على الردود 

 هيئة تنظيم االتصاالت لن تنظر في التعليقات 2018 يناير 10 الموعد النهائي للرد على الردود
ظهرا في التاريخ  15:00على الردود التي تتلقاها بعد الساعة 

 المذةور هنا
. 

 

 .أعاله في الجدول تغيير جوهري بأي على علم إلبقاء جميع األطراف المعنية وسوف تسعى الهيئة
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 أولا  السحابة استراتيجية مع المنطقة في بيانات كمركز الدولة ترسيخ: مقدمة 1.0
منتدى تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2015أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت في ديسمبر  

بهدف دفع عجلة االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 

لضمان أن يعمل التنظيم على تسخير الفوائد المحققة من  تعزيز الحوار والتعاون مع السوق بغية تهيئة بيئة داعمة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن المسلم به أن الحوسبة السحابية هي المفتاح في تمكين أجندة التحول الرقمي 

ن ملدولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ تعمل على تحسين التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

. Xالمركز     1إلى البلدان األعلى أداء 

وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توحدت اإلمارات كدولة لتسريع إقامة مركز إقليمي 

جديد للحوسبة السحابية، كما يمكنها أن تقوم بدور استراتيجي الستخالص القيمة االقتصادية الحقيقية من البيانات، 

 مركز البيانات في منطقة الشرق األوسط.لتصبح بؤرة ت

وتستند رؤية المستقبل إلى االلتزام بتطوير "اقتصاد ومجتمع رقميين"، الذي يقوم على أساس النمو االقتصادي  

 المستدام مع تحقيق الفوائد البيئية للطاقة والكفاءة في استخدام الموارد.

 الدولة مستوحاة من:إن رؤية االنتقال إلى اقتصاد قائم على السحابة في 

  بيئة مستدامة وبنية تحتية متةاملة، تحت الرةيزة الرابعة من األجندة الوطنية  - 2021رؤية اإلمارات

وهي مّتحدون في الرخاء: وعلى صعيد البنية التحتية، تتطله األجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة األولى 

نئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الةهرباء عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموا

 واالتصاالت لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذةية.

 لتةون من بين األفضل في العالم، سيفضي اعتماد الحوسبة  2021ورؤيتها  استراتيجية البتكار الوطنية

. ومن هأن ذلك 2021بحلول عام  السحابية إلى تسريه التتيير اإليجابي وضمان تحقيق هذه الرؤية

المواصلة في تطوير الدولة لةي تصبح رقمية بالةامل، مه تطبيق أفضل القوانين في مجال 

خصوصية/حماية البيانات، وأن تصبح دولة متمرةزة حول المتعامل/المقيم ويمةنها تلبية احتياجات 

 المواطنين والمقيمين على حد سواء.

  :اإلمارات ةدولة رائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت والحفاظ ترسيخ مةانة  رؤية الهيئة

 عليها.

الهدف هو تحقيق نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وزيادة االعتراف بالمنشآت 

يدا  لتكنولوجيا المعلومات األساسية؛ وزيادة المرونة؛ وتحسين األمن من خالل تهيئة بيئة أكثر كفاءة وتوح

                                                 
1 : http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/   UAE 2017 Rank is 40  

 

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/
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واالتصاالت؛ وتحديد الحد األدنى لالبتكار والريادة، والحد من اآلثار المناخية الناجمة عن عمليات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.

وقد تم التركيز في هذه الورقة البيضاء على توثيق التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها والمتعلقة بالحوسبة 

حابية مع العمل مع المساهمين في القطاع، بمن فيم الموردون العالميون في مجال تكنولوجيا المعلومات الس

يانات كمركز إقليمي للبواالتصاالت وشركات االتصاالت الحالية، لتقديم وجهة نظر عالمية، لترسيخ مكانة الدولة 

 الصعيد العالمي. ، وكاقتصاد رقمي رائد قادر على المنافسة علىوالحوسبة السحابية

 

 

 الدولة في السحابية للحوسبة الحالي المشهد 2.0

 تعريف السحابة 2.1 

التعريف المقبول على نطاق واسع للحوسبة السحابية هو نموذج لتوريد وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت لتمكين الوصول الشبكي الميسر عند الطلب إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة لإلعداد 

كن توفيرها بسرعة وإطالقها بأقل قدر من الجهد )مثل الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات( التي يم

اإلداري أو تدخل مزود الخدمة. وتجدر اإلشارة إلى أن الحوسبة السحابية ليست تقنية جديدة بل نموذجا  لتقديم 

 الخدمات.

 ( البرمجيات ةخدمةSaaS)  تتمثل القدرة المتاحة للمستهلك في استخدام تطبيقات المزود التي تعمل

لتحتية السحابية. حيث يمةن الوصول إلى التطبيقات من أجهزة العميل المختلفة من خالل على البنية ا

واجهة موجزة، على غرار متصفح اإلنترنت )مثل البريد اإللةتروني على هبةة اإلنترنت( أو واجهة 

ة تي(. ال يملك المستهلك أو يدير أو يتحةم في البنية التحAPIبرمجية )مثل واجهة برمجة التطبيقات 

األساسية للحوسبة السحابية بما في ذلك الهبةة أو الخوادم أو أنظمة التهتيل أو التخزين أو حتى القدرات 

 الفردية في التطبيقات، مه إمةانية استثناء بعضاً من إعدادات تةوين التطبيقات التي تخص المستخدم.

   المنصات ةخدمة(PaaS ) حابية الولوج لتطبيقات البنية التحتية الستتمثل القدرة الممنوحة للمستهلك في

التي يتم إنهاؤها من جانب المستهلك أو يتم الحصول عليها باستخدام لتات البرمجة والمةتبات والخدمات 

واألدوات التي يدعمها المزود. ال يملك المستهلك أو يدير أو يتحةم في البنية التحتية األساسية للحوسبة 

بةة أو الخوادم أو أنظمة التهتيل أو التخزين أو حتى القدرات الفردية في السحابية بما في ذلك اله

التطبيقات، ولةن يمةنه التحةم بالتطبيقات المنهورة وربما إعدادات التةوين الخاصة ببيئة استضافة 

 التطبيقات.

  ( البنى التحتية ةخدمةIaaS) بةات ن والهتتمثل القدرة الممنوحة للمستهلك في توفير المعالجة والتخزي

وموارد الحوسبة األساسية األخرى حيث يةون المستهلك قادراً على نهر وتهتيل برمجيات تحةمية 

يمةن أن تهمل أنظمة التهتيل والتطبيقات. ال يملك المستهلك أو يدير أو يتحةم في البنية التحتية األساسية 
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لتحةم ن والتطبيقات المنهورة، وحتى اللحوسبة السحابية ولةن بإمةانه التحةم بأنظمة التهتيل والتخزي

 المحدود ببعض من مةونات الهبةة.

 الشراء جانب – اليوم بالدولة والخاص العام القطاعين في السحابية الحوسبة اعتماد 2.2
كان االعتماد على الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص إيجابيا  حيث نقل كال القطاعين أعباء العمل إلى  

وتعترف استراتيجية الحكومة اإللكترونية للدولة بأهمية تطوير استراتيجية للحوسبة السحابية لتسهيل  السحابة.

نحو الحوسبة السحابية يعود بمجموعة من الفوائد المحتملة للقطاع وتشير األدلة إلى أن االنتقال  العمليات الحكومية.

العام؛ بما في ذلك تخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية؛ والمرونة في مطابقة احتياجات األعمال لتتناسب مع 

 المطالب؛ وزيادة التركيز على تقديم الخدمات األساسية

ح تنر إلى أن الشركات التي ال تنتهج سياسة البيئة "السحابية" ستصبوتشير مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية جار

.  وفي حين أن القطاع 2، تماما  كما هو حال الشركات التي ال تطبق سياسة "اإلنترنت"2020نادرة بحلول العام 

ع وسالخاص في الدولة يعتمد على شكل من أشكال البيئة السحابية، هناك حاجة إلى اعتماد أكبر على نطاق أ

لالستفادة بالكامل من اقتصاديات الحوسبة السحابية وتمكين جميع أنواع وأحجام الشركات للوصول إلى مجموعة 

قابلة للتوسيع وقابلة للمشاركة ومرنة من موارد الحوسبة بدال  من استثمار رأس المال في البنية التحتية لتكنولوجيا 

 المعلومات الخاصة بهم.

راء تحليال  للفجوات بشأن االعتماد على البيئة السحابية الذي يجري اليوم على المستوى وعموما ، هناك فرصة إلج

االتحادي وفي القطاع الخاص على حد سواء من أجل الفهم التام لالنفتاح على سياسة الحوسبة السحابية أوال  وطريقة 

 عية.تنادا  إلى المعايير العالمية والصنامعالجتها لألجندة الرقمية للمؤسسات، وتقييم المخاطر وأفضل الممارسات اس

 

 جانب البيع   –مزودو الخدمات السحابية في الدولة  2.3 

يوجد اليوم في اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عددا  من الحلول السحابية، والتي تتراوح بين 

 ، إلى الشركات الكبرى التي تقع في الخارج،مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يديرها القطاع الخاص محليا  

والتي تقدم الخدمات السحابية العامة. وحتى اآلونة األخيرة، لم يكن هناك وجود فعلي ألي شركة كبرى في المنطقة، 

 في البحرين و )علي كالود( في اإلمارات. AWSباستثناء خدمات أمازون ويب 

ركزا  إقليميا  لم ينته بعد وال يزال مفتوحا . ووفقا  للبرنامج الوطني إن سباق دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح م 

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يغطي البيانات الكبيرة والروبوتات وإنترنت األشياء والذكاء 

ة لتجميع قوى صاالصطناعي والتنقل والواقع االفتراضي وجميع المنصات التي تتيحها الحوسبة السحابية، هناك فر

جذب الحوسبة السحابية وتكوين بؤرة للبيانات وبناء نظام إيكولوجي للحوسبة السحابية في منطقة الشرق األوسط، 

 باعتبار اإلمارات المحور في كل ذلك.

                                                 
2 predicts/-computing-https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-computing-predicts/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-computing-predicts/
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 السحابية الخدمات في االتصاالت قطاع دور 2.4

الجهات الفاعلة في مجال الحوسبة السحابية  تلعب شركات االتصاالت دورا  هاما  في قطاع الحوسبة السحابية. إن

العالمية مثل مايكروسوفت أو جوجل أو أمازون تتطلب خدمات االتصاالت للسماح للمستخدم النهائي بالوصول إلى 

خدماته السحابية في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة وسريعة ويمكن االعتماد عليها. ولوال ذلك لكانت الحوسبة 

 قادرة على استضافة التطبيقات والنظم الحيوية التي تقوم عليها أعمال الشركات.السحابية غير 

وفي الوقت نفسه، فمن االستراتيجي لشركات االتصاالت تقديم الخدمات السحابية ألنها تجعل خدمات شبكاتها أكثر 

عاون والتحالف اد أوجها  للتجاذبية بالنسبة للمستخدمين النهائيين. ولذلك، فمن االستراتيجي لشركات االتصاالت إيج

مع األطراف الفاعلة في مجال الحوسبة السحابية التي تحفز على االستفادة من شبكاتهم وعلى أن تصبح محطة 

 واحدة للمستخدمين النهائيين حيث يمكنهم استخدام أي خدمة مطلوبة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 المالحظات الرئيسية    2.5

  سمعة عالمية رائدة في المجالت الرئيسية على الصعيد المحلي، إن الدولة مستعدة أيضاً للنمو ولديها
واالستراتيجيات الحالية لتةنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المستقبل لمؤشر الجاهزية الشبكية 

 .بة السحابيةواستراتيجية الذةاء االصطناعي التي يمةن أن تتضافر جميعها لتمةين نمو الحوس

 ،كونه عالمة تجارية كبرى في  –فإن توسيع نطاق القطاع يعتمد على أساس مفقود حالياا  ومه ذلك
 مجال حماية البيانات والخصوصية واألمن.

   ل بوضع إطار أفضوسيقوم هرةاء الحوسبة السحابية متعددو الجنسيات بجعل االستثمارات مهروطة
، ومن الالزم أن تةون ممارسات حوةمة البيانات وتصنيفها نهاالممارسات في خصوصية البيانات وأم

 أةثر وضوحاً.

 ونظراً لحجم السوق الصتير نسبياً في دولة اإلمارات ومنطقة  - تعيش البيانات اليوم في جيوب معزولة

الهرق األوسط، فمن األهمية بمةان أن تؤخذ جميه ةميات البيانات في الحسبان عند تصميم موقه دولة 

 مارات ةمرةز للحوسبة السحابية.اإل

 مسائل األداء عند استخدام المنصات السحابية خارج المنطقة )بطء االستجابة(  - تحديات البنية التحتية

لن تتحقق االستفادة القصوى من الحوسبة السحابية في دولة اإلمارات ومنطقة الهرق األوسط ما لم  -

 هبةي في الداخل والخارج، سواء ةانت إقليمية أو دولية.يتم التتلب على تحديات الوصول واالتصال ال

 في حين أن ندرة مهارات تةنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعتبر تحدياً  – المهارات والممارسات

عالمياً، يمةن أن يؤثر نقص المهارات على نمو التحول الرقمي، وتعد المهارات الرئيسية في مجال 

ومديري العقود الملمين بالعقود وطريقة صياغتها من العناصر  مصممي حلول الحوسبة السحابية

 األساسية.
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 الدولة في السحابية الحوسبة اعتماد دون تحول التي الرئيسية والتحديات العوائق 3.0

وعلى الرغم من االتجاه نحو اعتماد الحوسبة السحابية، ال تزال هناك مخاطر وتحديات عند تنفيذ هذا النهج. وفي  

حين أن أكثر تحدي مذكور هو المقاومة الثقافية للتغيير داخل المؤسسات، تشمل المخاطر والتحديات األخرى 

 ل القوى العاملة.المتصورة أمن البيانات والتأخير في توفير التكاليف وانتقا

 

 األوسط الشرق منطقة في السحابية الحوسبة فرص 3.1

سوليفان" لألبحاث التقنية إلى أنه "من المتوقع أن ينمو سوق  يشير تقرير التحول الرقمي من شركة "فروست آند

، مدفوعا  بعدة 2020مليار درهم( بحلول عام  1.6مليون دوالر ) 290الخدمات السحابية في دولة اإلمارات إلى 

 ةمبادرات تشمل التحول من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية والحاجة إلى استيعاب الشركات الصغير

ونظرا  لفرص السوق العالمي للخدمات السحابية، فإن سوق  والمتوسطة واألهم من ذلك أجندة التحول الرقمي".

ومن أجل اجتذاب كبرى الشركات وتصميم مكانة الدولة كمركز الحوسبة السحابية دولة اإلمارات صغير نسبيا .  

لبيانات في المنطقة بعين االعتبار، وذلك بهدف في الشرق األوسط، فمن األهمية البالغة أن تؤخذ جميع كميات ا

 3استخالص القيمة االقتصادية الحقيقية من البيانات، لتصبح الدولة بؤرة لتمركز البيانات.

 

 خصوصية البيانات والسياد  عليها   3.2

ات الخدممن المتوقع أن يكون أوضح مثال على موقف دولة اإلمارات إزاء مسائل خصوصية البيانات المتعلقة ب 

السحابية، في تقرير البرلمان األوروبي عن سياسة الخدمات السحابية الذي يقضي بأن "هناك عالقة وثيقة تربط 

مسألة حماية البيانات بمسألة االختصاص في الحوسبة السحابية، فيمكن أن يكون المستخدمين موجودين في بلد ما 

هم مواقع في مناطق أخرى مختلفة. يتم تخزين التطبيقات ويمكن أن يكون مقر الموردين في بلد آخر ويكون لدي

والبيانات في أي موقع من تلك المواقع المختلفة أو يتم حتى االنتقال بينها. قد يعاني موردو وعمالء الحوسبة السحابية 

نات وحذفها اعلى حد سواء من عدم اليقين بشأن اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالملكية الفكرية واالحتفاظ بالبي

وأوامر المحاكم المتعلقة باإلفشاء والعقود وحماية المستهلك فضال  عن حماية البيانات." وينطبق البيان المذكور 

 أعاله أيضا  في دولة اإلمارات على مزودي خدمات الحوسبة السحابية داخل الدولة وخارجها.

مصدر قلق مشترك عند النظر في الحوسبة السحابية ويشكل أمن البيانات، بما في ذلك إمكانية الوصول والحماية، 

حيث تكون السيطرة على موقع تخزين البيانات محدودة، إن وجدت. ويمكن التخفيف من هذه المخاطر من خالل 

تحديد المكان الدقيق الذي ستتم فيه معالجة البيانات وتخزينها ونسخها احتياطيا ، في العقد المبرم مع مزود خدمات 

لسحابية. وعن طريق القيام بتصنيف البيانات لضمان تحديد موقع البيانات استنادا  إلى مستويات مختلفة الحوسبة ا

 من الحساسية.

 

                                                 
3 https://www.khaleejtimes.com/uae-cloud-service-market-set-to-cross-dh1b 

https://www.khaleejtimes.com/uae-cloud-service-market-set-to-cross-dh1b
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 التحتية البنية 3.3

تشير )جارتنر( أنه "بغض النظر عن نهج التصميم متعدد المزودين الذي يختاره العمالء، ينبغي أن يكون مكون  

كل أكثر وبش-بكفاءة لتمكين أحد أو كل هذه النهوج. هذا المكون هو الربط الشبكي  ثابت من البنية التحتية مصمما  

أكثر مرونة وانفتاح واعتمادية على الحوسبة  WANيطالب عمالء المؤسسات بتقنيات   4تحديدا ، التوصيل"

وائر ثابتة أو أجهزة مسجلة الملكية أو متخصصة التي غالبا  ما تنطوي على د WANالسحابية، بدال  من تثبيت تقنية 

خاصة مكلفة. ويطالب مزودو الخدمات السحابية بالوصول الجيد والسريع إلى الشبكة وتطوير البنية التحتية 

وتخفيض تكاليف التوصيل نسبيا  بين دولة اإلمارات واألسواق األخرى، عند النظر في إرساء الوجود الفعلي في 

 البالد.

 

 البشرية المواهب 3.4

انتقال القوى العاملة هو تحد متعدد األوجه يرافق أي تغيير جذري في مكان عمل كبير، ولطالما كانت التكنولوجيا  

تعالج هذه المسألة ولذلك فإن الحوسبة السحابية ليست حالة استثنائية. وسيحتاج الموظفون إلى إعادة تهيئة للعمل 

 ل على االختصاصيين الداخليين في مجال تكنولوجيا المعلوماتفي بيئة الحوسبة السحابية وسيكون هناك اعتماد أق

واالتصاالت إلدارة النظم الداخلية بحيث سيتم تحريرهم من أجل التفرغ ألعمال أخرى مثل تقديم الخدمات. ومن 

 في ال  العوامل الرئيسية المغيرة في استراتيجية التنمية البشرية لخلق اقتصاد رقمي قائم على الحوسبة السحابية أو

هو معالجة العقلية الثقافية حول الحوسبة السحابية نفسها ودفع التغيير الثقافي لتبني الحوسبة دولة اإلمارات، 
وستكون هناك أيضا  حاجة متزايدة لمديري العقود للتواصل مع مزودي  السحابية في القطاعين الخاص والعام.

 وال سيما رصد اتفاقيات مستوى الخدمة.الخدمات الخارجيين وإدارة عقود الحوسبة السحابية، 

 

 أوالا  السحابية الحوسبة على قائم كاقتصاد اإلمارات دولة لترسيخ اإلرشادية المبادئ 4.0 

 إرساء مكانة دولة اإلمارات كمركز للحوسبة السحابية في مجلس التعاون الخليجي 4.1 

مليار دوالر  1.2ألوسط وشمال أفريقيا ما قيمته تتوقع )جارتنر( أن تنفق المؤسسات العاملة في منطقة الشرق ا 

، ولذلك يجب على دولة اإلمارات التحرك بسرعة الغتنام الفرصة قبل 2017على خدمات السحابة العامة خالل 

الدول المجاورة لها لكي تصبح مركز البيانات والربط في الشرق األوسط والقوة الجاذبة للبيانات داخل المنطقة 

 5وخارجها.

 

                                                 
https://www.gartner.com/newsroom/id/3598817  4 

https://www.gartner.com/binaries/content/assets/events/keywords/catalyst/catus8/2017_plann
ing_guide_for_cloud.pdf 

economy/-digital-the-enables-https://www.equinix.ae/interconnection 5 
 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3598817
https://www.equinix.ae/interconnection-enables-the-digital-economy/


 

 

 

 

 

 
 2018 يسمبرد 6 تاريخ الرد – 2018 أكتوبر7تاريخ اإلصدار  وارشادات سياسة الحوسبة السحابية استراتيجية بشأناستشارة عامة 

10 

 

 

 البيانات تصنيف إرشادات 4.2

على مدى سنوات عديدة، تم اعتماد مستويات مختلفة من تصنيف البيانات، وغالبا  ما تصل إلى ست أو حتى سبع 

فئات. واستندت هذه الفئات أساسا  إلى نظم الملفات الورقية القديمة ولم تعد في كثير من الحاالت مالئمة لنظم 

من المجيبين  ٪90عن )أكسنتشر( إلى أن  2016صدر في عام  6وأشار تقرير جديدالسجالت اإللكترونية الحديثة. 

يوافقون على أن اإلشراف الرقمي هو المبدأ األكثر أهمية من حيث كونهم المسؤولين عن إدارة البيانات الشخصية، 

 :يقترح ما يليلتحقيق هذه السياسة المحدثة لتصنيف البيانات. واستنادا  إلى أفضل الممارسات العالمية، 

بصفة عامة، يتم تصمم مخططات تصنيف البيانات بحيث تكون بسيطة، وتبين بوضوح نوع البيانات التي تحتاج  

 إلى حماية وما إلى ذلك.

   سرية / هامة 3( حساسة و 2( عامة، 1وهناك ثالثة مستويات من البيانات وفقاً للحساسية، وهي )

 جداً.

  .معظم البيانات بحسب الحجم تنتمي إلى فئة البيانات العامة / غير الحساسة 

 السحابية الحوسبة لمعايير الدولية المواءمة 4.3

من الالزم وضع معايير تقنية وتنظيمية وطنية وإقليمية ودولية مالئمة واعتمادها على نطاق واسع لمعالجة 

السحابية ومستخدميها، بما في ذلك دمج النظم القديمة مع واجهات مجموعة من الشواغل بين مزودي الخدمات 

الحوسبة السحابية؛ وقابلية نقل البيانات والتطبيقات واألمن. وتعد قابلية نقل البيانات واالستخدام السلس للتطبيقات 

ي. يطالب رقمالقابلة للتشغيل المتبادل من االعتبارات الرئيسية لتطبيقات الحوسبة السحابية واالقتصاد ال

المستهلكون بالتشغيل المتبادل في مجال الحوسبة السحابية، وينبغي أن يعمل القطاع من خالل منظمات وضع 

المعايير وغيرها من السبل الدولية لتلبية هذا الطلب. ومن المهم أن تدعم الهيئات التنظيمية الوطنية هذه الجهود 

 وتجنب المسؤوليات التكنولوجية.

 الدولية والتجار  اإلجمالي المحلي الناتج ونمو واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ند أج تعزيز 4.4

باإلضافة إلى اإليرادات التي يكسبها مشغلي الخدمات السحابية وشركات االتصاالت، فإن إقامة نظام إيكولوجي  

ي اسع النطاق عبر الناتج المحلعالمي للحوسبة السحابية في دولة اإلمارات سيحقق تقدما  اجتماعيا  واقتصاديا  و

اإلجمالي وسيخلق فرصا  للعمل واالستثمار األجنبي المباشر وأكثر من ذلك بالنسبة لدولة اإلمارات ومنطقة الشرق 

األوسط. وسيؤدي اتخاذ الموقع الفعلي لمركز الحوسبة السحابية في دولة اإلمارات، مع الحوكمة الصحيحة للبيانات 

نات مع النظم اإليكولوجية األخرى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمناطق الجغرافية إلى دفع تبادل البيا

 األخرى.

                                                 
-4/Accenture-en/_acnmedia/PDF-https://www.accenture.com/t20161013T233710__w__/us 6

Report.pdf-Full-Disruptors-Corporate-Strategy 

https://www.accenture.com/t20161013T233710__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
https://www.accenture.com/t20161013T233710__w__/us-en/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors-Full-Report.pdf
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، والتي تقارن األثر االجتماعي واالقتصادي مع برامج مماثلة في أوروبا، 7وقدرت دراسة حديثة لدولة اإلمارات

، وزيادة عدد فرص العمل الجديدة ألكثر من مليار دوالر 3.4إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي الجديد ألكثر من 

مليار دوالر على مدى السنوات الست  2.3وظيفة، وزيادة االستثمار األجنبي المباشر الجديد ألكثر من  5400

األولى. وهذه المساهمات جديدة ومستحقة للقانون المقترح. وبلغ إجمالي تقديرات األثر االجتماعي واالقتصادي 

مليارات دوالر  7حابية بما في ذلك الوضع الراهن والنمو المدفوع بأمن البيانات والخصوصية لقطاع الحوسبة الس

 مليار دوالر في االستثمار األجنبي المباشر. 4.1وظيفة معتمدة و 11,10من الناتج المحلي اإلجمالي و 

 

 البشرية المواهب تنمية 4.5

من العوامل الرئيسية المغيرة في استراتيجية التنمية البشرية لخلق اقتصاد رقمي قائم على الحوسبة السحابية أوال   

في دولة اإلمارات هو معالجة العقلية الثقافية حول الحوسبة السحابية نفسها ودفع التغيير الثقافي لتبني الحوسبة 

 السحابية في القطاعين الخاص والعام.

 

 لخصم 5.0 

وفي الختام، ركزت هذه الورقة البيضاء على المشهد الحالي للحوسبة السحابية في دولة اإلمارات، وناقشت  

 العوائق والتحديات الرئيسية التي يتعين معالجتها لتحقيق الوقت األسرع للسوق.

وسط طقة الشرق األتتمثل الفرصة المتاحة أمام الدولة في أن تصبح مركز الحوسبة السحابية والبيانات في من

وشمال إفريقيا. والهدف هو إنشاء إطار لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يقوم على الحوسبة السحابية أوال  في 

دولة اإلمارات ويدفع إلى تبني حلول السحابة المتعّددة وتعزيز بيانات الحوسبة السحابية عبر الحدود داخل دولة 

يانات وسوق يفتح فرصا  للشركات والمواطنين، لضمان أن دولة اإلمارات اإلمارات وخارجها وتكوين بؤرة للب

 قادرة على المنافسة مع االقتصادات العالمية الرئيسية األخرى.
ولذلك، ولضمان تحقيق فوائد الحوسبة السحابية، ينبغي إبالغ الجهات المعنية بالمبادئ التوجيهية للتنفيذ وتغطية  

 ما يلي:

  بة أوال " وأهداف اعتماد الحوسبة السحابية،صياغة رؤية "السحا 

  ،ضمان االختيار في المعمارية السحابية 

  ،متطلبات أمن نظام المعلومات وضمانه 

  ،متطلبات خصوصية البيانات وضمانها 

  ممارسات حوكمة البيانات وتصنيفها 

                                                 

 
يقدرها  الزيادة في التنظيم المحلي التي ادم، والربط، والتخزين، والبرمجيات وعمليات تةنولوجيا المعلومات.. المنهجية في المحلق؛ التقديرات بما في ذلك الخو71

 تحليل فريق اتصاالت، ةوبنهاغن إةونوميةس، آي دي سي بالك بوك، إدارة اإلحصاءات في سنتافورة فريق اتصاالت، المصدر:
 



 

 

 

 

 

 
 2018 يسمبرد 6 تاريخ الرد – 2018 أكتوبر7تاريخ اإلصدار  وارشادات سياسة الحوسبة السحابية استراتيجية بشأناستشارة عامة 

12 

 

  " المسائل االنتقالية جراء اتباع استراتيجية "السحابة أوال 

 

النجاح بالشراكة؛ مع المبتكرين وواضعي القوانين والمستثمرين والمشغلين المجتمعين معا  لضمان سيتم تحديد 

تحديد مسار واضح لتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. والواقع أن الشراكة تمتد خارج حدود الدولة 

 ت.بالحوار العالمي مع كبار المبتكرين الذين يوجهون مسار دولة اإلمارا –

 

 

 

 

 

 

 

 التالية والخطوات التوصيات. 6.0

 الحوار المستمر مع جميع األطراف المعنية: 

   معالجة الهيئة لموضوع تمةين دولة اإلمارات ةاقتصاد رقمي قائم على الحوسبة السحابية أوالً، بدعم

ا تةنولوجيمنتدى تطوير من لجنة القطاع تهارك فيها دو واتصاالت وإيةوينةس ومايةروسوفت، 
 ديسمبر، مبنى الهيئة بدبي، اإلمارات العربية المتحدة. 7المعلومات واالتصاالت في دولة اإلمارات، 

   سيتم تحديدها-الجلسة االستهارية للهيئة مه جانب هراء الحوسبة السحابية في القطاع الخاص  

   سيتم تحديدها –العام الجلسة االستهارية للهيئة مه جانب هراء الحوسبة السحابية في القطاع 

  مه الهرةات الةبرى  –الجلسة االستهارية للهيئة مه جانب بيه الحوسبة السحابيةHyperscalers 

 سيتم تحديدها-

  مزودو الخدمات السحابية في القطاع  –الجلسة االستهارية للهيئة مه جانب بيه الحوسبة السحابية

 سيتم تحديدها –الخاص 

 شكر وتقدير 7.0 

لهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت بشكر وتقدير الجهات المشاركة التالية من القطاع على مساهمتها: تتقدم ا 

 اتصاالت ودو وإيكوينكس ومايكروسوفت
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 --- نهاية وثيقة االستشارة ---

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


