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 مقدمة 
ُتعد الحوسبة السحابية احد اهم عناصر التكنولوجيا الحديثة واستدامتها، كونها تمتد من مجال البنى التحتية  
التطور  هذا  في  األساس  الحجر  أصبحت  لذا  المستخدم،  وواجهة  التطبيقات  الى  وصواًل  المعلومات  لتكنولوجيا 

المؤسسات في زيادة الكفاءة والمرونة وإمكانية االتصال بصورة اسرع، ألنها تستخدم  الرقمي، ويساعد هذا التطور  
التكنولوجيا لتسهيل األعمال لديها وجعلها أكثر أمانًا ومرونًة ويمكن ان يؤدي ذلك الى زيادة اإلنتاجية، إذ تطلق 

ى للنمو والتحول التكنولوجي وهذا  الحوسبة السحابية العنان لزيادة الكفاءة في جميع أنحاء العالم وهي فرصة كبر 
وغيرها،  الناشئة  األعمال  المختلط،  القطاع  وشركات  الخاصة  الشركات  الحكومية،  المؤسسات  األفراد،  يشمل 
بفضل المرونة العالية والقابلية على التوسع وإمكانية اختيار االداء المطلوب وتقليل الجهد في اإلدارة والصيانة 

 ة الى مناسبتها من حيث الناحية االقتصادية.  واألمور األخرى، باإلضاف
وتنوع  الخدمات  هذه  انتشار  زيادة  مع  سيما  ال  وتحديات،  صعوبات  من  جديدة  تكنولوجيا  اي  تخلو  ال 
أنماطها، وأحيانا سوء االستخدام، فكان من المهم إيجاد القواعد واللوائح التي تنظم خارطة الطريق لهذه الموارد 

 الضخمة والمهمة. 
هذا المنطلق ومن خالل دورها التنظيمي تسعى هيئة اإلعالم واالتصاالت بصفتها الجهة الحصرية في    ومن

المعلومات حسب األمر ) تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  المسؤولة عن  النافذ 2004( لسنة )65العراق   )
على   حرصا  وذلك  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  استخدام  تنظيم  بالصورة الى  منها  االستفادة 

تداخالت  يسبب  والذي  التقنيات  لهذه  والعشوائي  السلبي  االستخدام  إمكانيات  من  اإلمكان  قدر  والحد  االمثل، 
المزودة  والشركات  المستهلك  حماية  وبالتالي  واالقتصادية،  والقانونية  الفنية  االصعدة  على  مختلفة  وتقاطعات 

خالل وضع السياسة التنظيمية والتي تهدف الى توضيح االطار   للخدمات على حد سواء وضمان حقوقهم من
 . العام الستخدام خدمات الحوسبة السحابية

 
 التعاريف 

 : هيئة االعالم واالتصاالت العراقية. الهيئة -
 : مجلس المفوضين.المجلس -
 رئيس الجهاز التنفيذي.  الرئيس: -
االستماع: - )  لجنة  البند  في  إليها  ) 3المشار  القسم   )4 ( االمر  من  في 65(  للنظر  والمتخصصة  النافذ   )

 الخروقات والمدونات واللوائح.
الطعن: - والهيئة    مجلس  االستماع  لجنة  عن  الصادرة  والقرارات  الطعون  في  النظر  عن  المسؤولة  الجهة  هو 

 (.65المشار اليه في االمر )
السحابية - خدماالحوسبة  تقديم  هي  عبر  :  والتحليل  والبرامج  والشبكات  البيانات  وقواعد  والمعالجة  الخزن  ت 

 االنترنت.
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مزودو خدمات الحوسبة السحابية، سواء كان المزود مؤسسة حكومية، قطاع مختلط،    المزودون:   –المزود   -
 قطاع خاص )شركات عراقية او شركات اجنبية(. 

القطاع  المشتركون:   –المستهلك   - او  الحكومية  الذين    المؤسسات  افراد  او  الخاص  القطاع  او  المختلط 
 يستخدمون أيا من خدمات الحوسبة السحابية. 

 خدمات الحوسبة السحابية.  الخدمة: -
السحابية(: - الحوسبة  تنظيم  )سياسة  واللوائح   السياسة  والضوابط  والقواعد  البنود  جميع  هي  بها  المقصود 

 الخاصة بهذه السياسة.
البيانات: - األجهز   مركز  مجمع  البيانات هو  ومعالجة  خزن  خاللها  من  يتم  الذي  والحواسيب  التكنولوجية  ة 

 واستضافة خدمات الحوسبة السحابية. 
هي البيانات التي تعود للمستهلكين والتي يتم خزنها او معالجتها من قبل خدمات الحوسبة    بيانات المشترك: -

 السحابية. 
صوتية،  المحتوى: - تسجيالت  ملفات،  نصوص،  برامج،  أي  معلومات،   يعني  إيضاحات،  رسومات،  صور، 

 بيانات شخصية، تجارية، أو اي بيانات أخرى في أي صيغة كانت.
يعني أي محتوى مقدم أو منتج من قبل مستهلك الحوسبة السحابية المحفوظ أو المعالج   محتوى المستهلك: -

ظام الحوسبة السحابية  في نظام الحوسبة السحابية وفقًا لعقد مخصص لتقديم هذا النوع من الخدمات عبر ن
 إلى المستهلك.

 (. 1951( لسنة )40مثل ما منصوص عليها في القانون المدني العراقي رقم ) الظروف القاهرة: -
 العقد : هو االتفاق التحريري الذي يتم بين مزودي الخدمة والمستهلك -
 

 نبذة مختصرة عن الحوسبة السحابية  
 الحوسبة السحابية: 

السحابية توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات بما فيها الخوادم ومساحات الخزن وقواعد تعني الحوسبة  
والدولية   المحلية  الربط  كابالت  او  االنترنت  )عبر  افتراضي  بشكل  والمعالجة  والبرمجيات  والشبكات  البيانات 

ولة، مما يقلل بشكل كبير  ، لتوفر االبتكار والمرونة وإمكانية التوسع بصورة اكثر سهسواء افتراضية او مباشر(
من كلفة التشغيل ويساهم في توفير بيئة اكثر كفاءة ومالءمة مع بيئات العمل المختلفة، وعادة ما يتم الدفع لقاء 
هذه الخدمات فقط بقدر استخدامها بداًل من شراء وانشاء مراكز بيانات فعلية وامتالكها واالحتفاظ بها وصيانتها 

 المالئمة لها من حيث الحماية والبرودة والطاقة الكهربائية وغيرها من المتطلبات المهمة. وتحديثها وتوفير البيئة 
 

 الفكرة األساسية للحوسبة السحابية:  
لتكنولوجيا   التحتية  البنية  يعني أن  السحابية"، فإن هذا  الحوسبة  تقنيات  إلى  "باالنتقال  تقوم مؤسسة  عندما 
المعلومات الخاصة بتلك المؤسسة ستكون مخزنة خارجها وتحديدًا، في مركز بيانات تابع الى جهات أخرى سواء 
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السحابية، ويتحمل مزود الخدمة مسؤولية حكومي ام قطاع مختلط، ويتم صيانته من قبل مزود خدمة الحوسبة  
 إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من حيث مركز البيانات وتكامل التطبيقات وتطوير الخدمات. 

على  )الخدمات(  والتطبيقات  واألنظمة  التحتية  البنى  إلى  للوصول  مالئمة  نماذج  السحابية  الحوسبة  توف ِّر 
سواء كانوا مؤسسات القطاع الحكومي )مع االخذ باالعتبار   –مما يتيح للعمالء    أساس الدفع على قدر الحاجة،

إمكانية   –خصوصية وسرية البيانات( او شركات صغيرة وناشئة أو شركات كبرى أو مشاريع التجارة االلكترونية  
ضمان التشغيل بناء أعمالهم في بيئة تحتوي على جميع شروط البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، من حيث  

الفني  والدعم  والصيانة  االحتياطية  والنسخ  اإللكترونية  الحماية  و  والتبريد  الكهربائي  التيار  وتوفير  المستمر 
وحسب  اإلصدارات  وبأحدث  الحاجة  حسب  والمنصات  والرخص  التشغيل  أنظمة  واستخدام  الوصول  وإمكانية 

يد كونها تعتمد أسلوب الدفع على قدر الحاجة والذي اختيار العميل، وذلك بسعر غالبًا ما يكون في متناول ال
يمكن ان يكون شهريًا أو سنويًا وحسب ما تقدمه الشركات المزودة للخدمة من عروض. وبالتالي تقوم الحوسبة 
السحابية بتبسيط العمل للعمالء، وتحديث أساليب العمل وتوسيع نطاقها، وتعزيز األمان والمرونة في الخدمات 

 مساعدة العمالء بطرق جديدة ومبتكرة، وتنمية أعمالهم في ظروف السوق المتغي ِّرة باستمرار.  والحلول، و 
 

 
 

 إلى للوصول مالئمة
 واألنظمة   التحتية البنى

  قدر على الدفع
 االستخدام 

  العمل تبسيط
 للعمالء

  األمان تعزيز
   والمرونة

 أساليب تحديث
  وتوسيع العمل

 نطاقها 
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 أمثلة لطرق االستفادة من الحوسبة السحابية 
حاالت   مختلف  في  السحابية  الحوسبة  بخدمات  ومجاالتها  وأحجامها  أنواعها  بمختلف  المؤسسات  تستعين 

( للبيانات  االحتياطي  النسخ  مثل  منBackupاالستخدام،  والتعافي   ،)  ( (، Disaster Recoveryالكوارث 
اإللكتروني ) البريد  )e-mailوخدمات  الشبكات  وبيئات Network Monitoring(، وخدمات مراقبة وحماية   ،)

( المكتبية  لألجهزة  )VDIافتراضية  الكبيرة  البيانات  وتحليالت  واختبارها،  البرامج  وتطوير   ،)Big Data ) 
 استخدامها من جانب العمالء.وتطبيقات الويب التي يتم 

 
 استخدامات الحوسبة السحابية 

تختلف   والمختلطة،  والخاصة  العامة  وهي:  السحابية،  الخدمات  استخدامات  من  رئيسة  طرق  ثالث  هناك 
 جميعها فيما يتعلق بمقدار اإلدارة المطلوبة من العميل ومستوى األمان المتوفر. 

 ( Public Cloudالسحابة العامة ) -1
د الخدمة وتحت هذا الن وع من الخدمات تكون جميع األجهزة والبرمجيات والبنية التحتية خاضعة لملكية مزو ِّ

متصفح  خالل  من  حسابه  وإدارة  الخدمات  هذه  إلى  الوصول  للعميل  اإلنترنت،يمكن  عبر  تقديمها  ويتم  إدارته، 
ت الموارد )المعالجات، الذاكرات الويب أو واجهة تطبيق السحابة. قد تشترك في هذا النموذج، عدة سحابات بذا

 العشوائية، إلخ(. 
 

 (Private Cloudالسحابة الخاصة ) -2
البنية   الخاصة من قبل شركة أو مؤسسة واحدة حصريًا، وتكون  السحابة  يتم استخدام موارد  النموذج  هذا 

االمان   من  المزيد  يوفر  النوع  وهذا  عينها،  بالشركة  خاصة  الخدمة  لتلك  ويوفر  التحتية  والخصوصية،  والتحكم 
 الوصول إلى تطبيقات المؤسسة من أي مكان في العالم. على حسب سياسة االستخدام التي وضعتها الشركة.

 

 ( Hybrid Cloudالسحابة المختلطة ) -3
تعد السحابة المختلطة مزيجا من ربط واستخدام عدة سحابات سواء عامة او خاصة او كالهما حيث تتيح  

للعميل الستضافة البيانات عالية الخصوصية وبعض التطبيقات في السحابة الخاصة به لتوفير مزيد من الفرصة 
االمان والتحكم بها بينما يتم تخزين باقي التطبيقات او الموارد السحابية المساعدة التي يرغب في في مشاركتها 

 في سحابة او سحابة عامة. 
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 أنواع الخدمات السحابية 
،  (Software as a Serviceأنواع رئيسة من الخدمات السحابية، وهي البرمجيات كخدمة )توجد ثالثة  

 Infrastructure(، والبنية التحتية كخدمة )Platform as a Serviceوالمنصة )بيئة المطورين( كخدمة )
as a Service احتياجات أساس  على  منها  االستفادة  ويتم  استخداماته،  له  الخدمات  هذه  من  نوع  وكل   ،)
 الطرف المستفيد. 

 (:  Software as a Serviceالبرمجيات كخدمة ) -1
منتجًا مكتماًل يتم تشغيله وإدارته من   SaaSتوفر خدمة  

  SaaSقبل مزود الخدمة. وفي أغلب األحيان، فإن مصطلح  
التطبيقات   البريد يعني  خدمات  )مثل  للعمالء  المقدمة 

االلكتروني(. وفي هذا النوع من الخدمات السحابية ال ُيعنى  
إدارة  كيفية  أو  الخدمة  توفير  على  الحفاظ  بكيفية  المستخدم 

كيفية  على  تقتصر  مهمته  بل  والتخزين،  التشغيل  وأنظمة  والخوادم  الشبكة  تشمل  التي  األساسية  التحتية  البنية 
 البرنامج على وجه الخصوص وربما بعض اإلعدادات التي تتعلق به.   استخدام ذلك

 
 (: Platform as a Serviceالمنصة كخدمة ) -2

خدمة   إلى    PaaSتوفر  الوصول  إمكانية  للعميل 
التطبيقات  بناء  في  إليها  يحتاج  التي  المطورين  أدوات 

خدمات   مثل  وإدارتها،  ونشرها   Microsoftوتشغيلها 
Azureا يجعل  مما  البنية ،  إدارة  عن  غنى  في  لعميل 

 التحتية )التي هي عادًة األجهزة وأنظمة التشغيل(. 
 

 (: Infrastructure as a Serviceالبنية التحتية كخدمة ) -3
خدمة   للحوسبة    IaaSتوفر  التحتية  البنية 

وأنظمة  والشبكات  الخوادم  ذلك  في  بما  السحابية، 
خدمة   خالف  على  والتخزين.   SaaSالتشغيل 

، فإن العمالء مسؤولون عن إدارة جوانب عدة PaaSو
خدمات   التشغيل IaaSفي  وأنظمة  التطبيقات  مثل   ،

 والبرامج الوسيطة والبيانات. 
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 مستويات سرية البيانات 
 تم تصنيف البيانات إلى أربعة مستويات من السرية:  

يشمل هذا المستوى كل من القطاع الخاص واألفراد والشركات العامة والجهات التي لديها  المستوى األول: -1
بيانات خاصة أو عامة والبيانات التي يمكن نشرها، مثل البيانات الشخصية لألفراد والمواقع اإللكترونية،  

يمكن خزن هذه البيانات في  والمناهج التعليمية والمختبرات اإللكترونية والنشرات الثقافية واألعمال الفنية.  
 مراكز بيانات داخل وخارج العراق. 

المستوى الثاني: المؤسسات الحكومية او البنوك واالوراق المالية وشركات التمويل والدفع االلكتروني   -2
أو شركات القطاع المختلط والخاص التي لديها بيانات خاصة لمواطنين وبيانات غير مخصصة للنشر، 

ة في المدارس والجامعات وبيانات المرضى في المستشفيات، وبيانات المستهلكين في  مثل بيانات الطلب
 خدمات سيارات األجرة. يمكن خزن هذه البيانات في مراكز بيانات داخل العراق حصرًا.

الدوائر الحكومية والمؤسسات أو الجهات المتعاقدة معها والتي تحتوي على بيانات سرية    المستوى الثالث: -3
يجب  المالية    وال  ووزارة  الخارجية  وزارة  بيانات  مثل  المخولة،  الجهات  من  إال  عليها  االطالع  أو  نشرها 

والشركات المسؤولة عن قطاعات الجمارك والجوازات والبطاقة الموحدة يجب خزن هذه البيانات في مراكز  
 بيانات مزودة من قبل المزود الحكومي داخل العراق حصرأ.

الرابع: -4 العسكرية والسرية البيان   المستوى  البيانات  أمنية. تصنف  التابعة لجهات  السرية  ات األمنية عالية 
التابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو األجهزة األمنية ضمن هذا المستوى. يجب خزن هذه البيانات في 

حوسبة السحابية  مراكز بيانات مملوكة للوزارة او الجهة األمنية نفسها. يستثنى من ذلك خدمات وحلول ال
العراق على أن ال تؤثر على خصوصية وأمنية   داخل  تتوفر من  العراق والتي ال  المستضافة من خارج 
بياناتها، مثل خدمات حماية البريد اإللكتروني ومراقبة الشبكة وغيرها من الخدمات التي يصعب توفيرها  

 من داخل العراق.
 

 أهداف السياسة 
 تهدف هذه السياسة إلى... 

 دعم التحول الرقمي لمؤسسات الدولة.  .1
 زيادة جودة الخدمة من خالل توجيه الجهات المزودة نحو االستخدام األمثل للخدمات السحابية.   .2
 توفير تكافؤ الفرص في السوق المحلية لتحقيق المنافسة العادلة بين مزودي الخدمات السحابية.  .3
 ة.تشجيع االستثمار في صناعة الحوسبة السحابية المحلي  .4
 حماية المشتركين وضمان حقوقهم وتوفير بيئة من المنافسة العادلة للمزودين.  .5
 دعم السوق المحلية واالستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. .6
غير  .7 او  سرية  بيانات  انها  على  تصنف  والتي  الخاصة  المواطنين  وبيانات  الحكومية  البيانات  حماية 

 مخصصة للنشر. 
التي   التشجيع على .8 المعلومات والمجاالت  يتعلق بتكنولوجيا  فيما  العمل  االبتكار وتطوير وتوسيع مجاالت 

 تعتمد عليها. 
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 بنود السياسة ونطاق التطبيق 
 النطاق العام:  

او   الحكومية  المؤسسات  السحابية كل من  الحوسبة  نشر خدمات  للحصول على )رخصة  للتسجيل  يحتاج 
القطاع المختلط اوالشركات األجنبية التي تطرح خدمات الحوسبة السحابية( سواء كانت في العراق ولها وجود 

بيانات او تكون وسيطة لشركات في خارج العراق، والتي   تقديم هذه  على األرض من خالل مركز  تسعى الى 
 الخدمة الى المشتركين داخل العراق سواء من القطاع العام أم القطاع الخاص أم األفراد: 

 يجب ان يكون عمل أي مؤسسة حكومية ضمن نطاق الحوسبة السحابية ليتم منحها الرخصة. .1
تقدم   .2 و  العراق(  داخل  مكتب  او  بيانات  مركز  )تمتلك  حكومية  مؤسسة  اي  على  للحوسبة  يجب  خدماتها 

 السحابية داخل العراق ان تكون مرخصة من هيئة االعالم واالتصاالت. 
 ,ISO 27001/17/18)يلتزم مزودو الخدمة السحابية بتطبيق احد معايير أمن المعلومات العالمية مثل   .3

PCI DSS, CSA, SOC Type 1 and Type2, COBIT, NIST CCD)   لمزودي يجب  كما 
  ون على سحابة خارجية االلتزام بتقديم نفس المعاييرالدولية الى جانب اضافة اي من الخدمة الذين يعتمد

(GDPR, SCA  واستمرارية السحابية  للخدمة  تشغيل  مستوى  أفضل  وتزويد  بصيانة  يلتزم  كما  وغيرها،   )
 الخدمة والتعافي من الكوارث

 كالء. توفير نافذة للدعم الفني واالجابة عن االستفسارات للمشتركين او الو  .4
يلتزم مزودو الخدمة السحابية بالسماح للمشترك بالحصول على نسخة من بياناته في أي وقت وحال انتهاء   .5

عقد الرخصة او إلغاء االشتراك في الخدمة وحذفها تماما من أجهزة المزود بعد مدة يتم تحديدها في عقد  
 الرخصة.

لمشترك لنقل بياناته حال رغبته في االنتقال الى مزود يلتزم مزودو الخدمة السحابية بتقديم المساعدة الفنية ل .6
 خدمة سحابية آخر. 

أو   .7 للبيانات  أو االنتهاكات  المخالفات  هيئة اإلعالم واالتصاالت عن  بتبليغ  السحابية  الخدمة  يلتزم مزودو 
 بنود العقد او عمليات االختراق.

بتبليغ هيئة اإلعالم واالتصاالت   .8 السحابية  الخدمة  أو يلتزم مزودو  والمشترك في حال حصول خلل فني، 
 التبليغ مقدمًا قبل حصول أعمال الصيانة أو نقل مراكز البيانات.

يلتزم مزودي الخدمة السحابية بالحفاظ على خصوصية وامنية البيانات ومنع النفاذ غير المصرح لها، كما   .9
 ال يسمح لمزودي الخدمة مراقبة بيانات المشتركين. 

لسحابية المسؤولية الكاملة في حال حصول أي خسائر في بيانات المشتركين او في  يتحمل مزودو الخدمة ا .10
عن   التنصل  له  يحق  وال  اإلهمال.  حاالت  بسبب  أو  متعمد  بشكل  الوصول،  وإمكانية  الخدمة  جودة 

 وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تقدير الخسائر.المسؤوليات المترتبة والمذكورة في العقد 
رية البيانات من التصنيفات الواردة آنفا يقع على عاتق المشترك نفسه ويضمن ذلك في تحديد تصنيف س .11

 عقد الرخصة. 
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الجهات  .12 من  واالتصاالت  باإلنترنت  الخاصة  التحتية  البنى  استخدام  العراق  في  الموجود  المزود  على 
 المرخصة فقط.

 حماية محتوى المستهلك من انتهاك حقوق ملكيته الفكرية. .13
 للمشتركين الحق في إن يطالبوا بتصحيح أو حذف أي معلومات خاصة بهم.  .14
 ضمان ان تكون معلومات واتصاالت المشترك محمية بموجب وسائل تقنية وأمنية تتناسب مع حساسيتها.   .15
االحتفاظ بجميع معلومات المشترك وعدم استخدامها إال لإلغراض المبينة في شروط الخدمة أو بموجب أي  .16

 أوامر صادرة عن الهيئة أو وفقا لما هو مسموح بموجب القوانين المعمول بها.قواعد أو 
 

واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  لدى  التسجيل  أعاله  المذكورة  بالمتطلبات  يفي  الذي  الخدمة  مزود  على  يجب 
والموثوقية، أو يكون سببا في حيث أن التسجيل سوف يوفر ضمانات إضافية له وللمشتركين فيما يتعلق بالجودة  

منح   لشروط  وفقا  الهيئة،  لدى  المسجلين  الخدمة  مزودي  مع  فقط  للتعامل  المشتركين  من  معينة  فئات  جذب 
 رخصة تزويد الخدمات السحابية. 

اما    إن مخالفة أي من الشروط أعاله قد تعرض المزود لسحب الرخصة من قبل هيئة االعالم واالتصاالت  •
بالتز  يتعلق  الحوسبة  فيما  باستخدام  الحكومية  المؤسسات  فتلتزم  السحابية،  الخدمات  في  المشتركين  امات 

وترويج   الحكومية  للمؤسسات  اعمام  عمل  طريق  عن  المركزي  الحكومي  المزود  قبل  من  المقدمة  السحابية 
 اعالنات بالنسبة للقطاع الخاص او المختلط.

 
 متطلبات الترخيص 

 الستمارة الخاصة بالرخصة. ان يقوم المتقدم للترخيص بملء ا •
ان يمتلك مزود خدمات الحوسبة السحابية مراكز بيانات أو بيانات تشغيلية أساسية للحوسبة السحابية داخل  •

 البلد ويقومون بمعالجة او تخزين محتويات المستهلك الحساسة.
 . ان للهيئة الحق في تحديد الخدمات المقدمة هي ضمن نطاق الحوسبة السحابية من عدمه •
 تقديم اي متطلبات فنية ومالية تطلب من قبل هيئة االعالم واالتصاالت.  •
• ( واحدة  سنة  لمدة  الحكومية  بالمؤسسات  الخاصة  السحابية  الحوسبة  رخصة  دينار    75,000أجور  الف 

 عراقي(. 
• ( والمختلط  الخاص  بالقطاع  الخاصة  السحابية  الحوسبة  رخصة  اإليرادات %1اجور  من  إدارية  عمولة   )

 ( من اإليرادات الصافية لمدة سنه واحدة.%4ية و) الصاف
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 أنواع الرخص: 
 نطاق الرخصة نوع )أ(:  

تنطبق هذه السياسة على مزود الخدمة السحابية الحكومي، باإلضافة الى سياسة النطاق العام، شرط ان  
 يكون مؤسسة حكومية:  

يلتزم مزود الخدمة السحابية الحكومي بأن تكون السحابة مملوكة بالكامل للحكومة العراقية وتحت إدارتها وال   .1
 يشترط ان يكون المشروع من تنفيذها.  

ود الخدمة السحابية الحكومي بتقديم خدمته للجهات الحكومية أو للشركات المتعاقدة مع المؤسسات  يلتزم مز  .2
 الحكومية التي تصنف سرية بياناتها من المستوى الثالث فقط.

 يلتزم مزود الخدمة السحابية الحكومي بتزويد خدمات الحوسبة السحابية الخاصة فقط.  .3
الحك .4 السحابية  الخدمة  لمزود  يحق  من  ال  بياناتها  سرية  تصنف  التي  الحكومية  الجهات  مع  التعاقد  ومي 

 المستوى الرابع.  
 

 نطاق الرخصة نوع )ب(:
تنطبق هذه السياسة على الوكالء المحليين لمزودي الخدمة السحابية من الشركات االجنبية داخل العراق 

 نوع )ب(، باإلضافة الى سياسة النطاق العام:  
ابية الحائزين على الرخصة نوع )ب( التعاقد مع الجهات الحكومية والمؤسسات يحق لمزودي الخدمة السح -1

 المتعاقدة مع الحكومة التي تصنف سرية بياناتها من المستوى الثالث.
يحق لمزودي الخدمة السحابية الحائزين على الرخصة نوع )ب( تزويد خدمات وحلول الحوسبة السحابية   -2

المز  قبل  من  توفيرها  يمكن  ال  البريد التي  حماية  خدمات  مثل  العراق،  داخل  من  تتوفر  وال  الحكومي  ود 
اإللكتروني ومراقبة الشبكة وغيرها من الخدمات التي يصعب توفيرها من داخل العراق، على أن ال تؤثر  

 على خصوصية وأمنية بيانات المشتركين. 
 

 نطاق الرخصة نوع )ج(: 
الحائزين   الخاص  القطاع  من  السحابية  الخدمة  مزودي  على  السياسة  هذه  تزويد  تنطبق  رخصة  على 

(، سواء كانت عراقية ام أجنبية، باإلضافة الى سياسة النطاق  الخدمات السحابية المتقدمة داخل العراق نوع )ج
 العام: 

مات السحابة العامة أو الخاصة  يحق لمزودي الخدمة السحابية الحائزين على الرخصة نوع )ج( تزويد خد  -1
 أو المختلطة أو أكثر من نوع في آن واحد للمستهلكين الذين تصنف سرية بياناتهم من المستوى األول.  

يحق لمزودي الخدمة السحابية الحائزين على الرخصة نوع )ج( التعاقد مع الجهات الحكومية والمؤسسات   -2
 ها من المستوى الثاني. المتعاقدة مع الحكومة التي تصنف سرية بيانات
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سرية   -3 تصنف  الذين  المستهلكين  بتزويد  )ج(  نوع  الرخصة  على  الحائزين  السحابية  الخدمة  مزودو  يلتزم 
 بياناتهم من المستوى الثاني بخدمات السحابة الخاصة حصرًا، وال يسمح بتزويدهم بخدمات السحابة العامة. 

ال -4 على  الحائزين  السحابية  الخدمة  لمزودي  يحق  الحكومية ال  الجهات  مع  التعاقد  )ج(  نوع  رخصة 
 والمؤسسات المتعاقدة مع الحكومة التي تصنف سرية بياناتها من المستوى الثالث أو المستوى الرابع.  

 
 ج الرخصة ب الرخصة أ   الرخصة الرخص  أنواع

 خاص  قطاع خاص  قطاع الحكومي المزود
 الثاني  المستوى  المستويات  جميع الثالث  المستوى  البيانات نوع
 العراق داخل العراق  خارج العراق داخل البيانات مركز
 خاصة  او عامة عامة  خاصة  او عامة السحابة نوع

 
 الخدمات السحابية  يالتزامات مزود

السحابية من   يقدمها مزودو الخدمات  التي  السحابية كافة  الخدمات  اللوائح على عقود رخص  تنطبق هذه 
القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من داخل العراق، أو من خارج العراق الذين تتوفر خدماتهم داخل العراق، 
وسياسة  الخدمة  شروط  او  والمشترك  المزود  بين  المبرم  الورقي  العقد  يكون  ان  اما  هو  الرخصة  بعقد  ونعني 

لى مواقعها االلكترونية التي يوافق الخصوصية )بمختلف مسمياتها( الخاصة بالشركة التي تعرضها الشركات ع
 عليها المشترك حتى يحصل على الخدمة عند شرائها: 

الخدمة،  .1 موضوع  حول  المشتركين  إلى  وشفافة  واضحة  معلومات  بتقديم  السحابية  الخدمة  مزودو  يلتزم 
 وشروط االستخدام، ومستوى الخدمة، وشروط الرسوم وآلية الدفع التي ستطبق وسياسة الخصوصية.  

يتم  يل .2 التي  الخدمة  مستوى  واتفاقيات  والقانونية  التعاقدية  االلتزامات  بتطبيق  السحابية  الخدمات  مزودو  تزم 
 توقيعها مع المشتركين. 

 يلتزم مزودو الخدمة السحابية بتقديم إثبات الترخيص الخاص بهم للمشتركين.   .3
 بيان الخدمات التي سوف يقدمونها للمشتركين بعد حصولهم على الرخصة.  .4
 تقديم ما يثبت بتطبيق احد معايير امن المعلومات العالمية. .5
لتمكين من الوصول لها لغير  تضمين الحفاظ على سرية وأمن وخصوصية بيانات المشترك وتشفيرها وعدم ا .6

 المالك الرسمي لها )المشترك( بما في ذلك النسخ االحتياطية. 
 تبيان الحاالت التي يحق فيها ألي من الطرفين بأنهاء العقد. .7
 تبيان مدة العقد بشكل واضح. .8
او الغاء  تضمين اإلجراءات والضوابط في حال رغبة المستهلك بتغيير اشتراكه او نقل بياناته الى مزود اخر  .9

 االشتراك او الحصول على نسخة من بياناته. 
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 ذكرالشروط الجزائية والتعويضات في حال حصول اخالل بالعقد. .10
يجب على مزود خدمة الحوسبة السحابية تقديم خططهم ألمن المعلومات والنسخ االحتياطي وإدارة المخاطر  .11

 والتعافي من الكوارث واستمرارية الخدمة. 
بعدم استخدام بيانات المشترك بأي طريقة غير تلك التي تم االتفاق عليها بموجب العقد    يلتزم مزود الخدمة .12

 المبرم بين المزود والمشترك. 
 تحديد الدول التي تخزن بها البيانات. .13
االلكتروني   .14 المحتوى  الئحة  المشتركين  قبل  من  المقدم  المحتوى  يخالف  ال  ان  الرخصة  عقد  في  من  يض 

فه تمتلك الهيئة الحق في طلب حذف او تقييد الوصول ألي محتوى يخالف ذلك، الصادرة عن الهيئة وبخال
وعلى المزود االلتزام بتنفيذها فيما ال يلزم المزود بمراقبة المحتوى الذي يتم بثه او نشره عبر خدماته من  

 قبل المشتركين. 
 المبرمة مع المشتركين:  يلتزم مزودو الخدمة السحابية بتقديم تقرير بالمعلومات التالية ضمن العقود  .15

 ملف تعريفي يتضمن معلومات جهات االتصال ومكان العمل.  .أ
 قائمة بالخدمات المقدمة ومدى االستفادة منها، وتقرير بجودتها.  .ب 
 التقرير المالي للعقد وآلية الدفع والرسوم المطبقة، باإلضافة إلى مدة العقد وتاريخ االنتهاء.  .ج
 امل مع بيانات المشتركين وما يجب عمله عند انتهاء العقد.  قائمة القواعد المرتبطة بالتع  . د 

 قائمة إرشادات في حال حصول مشكلة أو عطل فني أو غيرها، وكيفية التعاون مع المزود لحلها.   .ه
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 نطاق عمل هيئة االعالم واالتصاالت  
 يتلخص دور هيئة اإلعالم واالتصاالت في المهام اآلتية:

 منح الرخص للجهات المزودة لخدمات السحابة.  .1
 الرقابة على التزام األطراف المعنية بالسياسة التنظيمية بالشكل الصحيح.   .2
 تحديث وتطوير السياسة التنظيمية عند الحاجة وفقا للمتغيرات الضرورية.  .3
  30ستهلك خالل فترة  تزويد هيئة اإلعالم واالتصاالت بنسخة من كل عقد يتم إبرامه بين مزود الخدمة والم .4

 يوم.  
تأخذ هيئة اإلعالم واالتصاالت على عاتقها توفير الفرصة المتكافئة للمزودين للمنافسة في القطاع الخاص،  .5

 باإلضافة إلى تعديل وتطوير بنود السياسة بحسب متطلبات الحاجة. 
إخالل   .6 أي  حصول  حال  في  الرخص  بسحب  الحق  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  قبل  تمتلك  من  بالسياسة 

 المزودين او تغيير نوع الرخصة.
عند اخالل مزود الخدمة بتنفيذ هذه السياسة، تحتفظ الهيئة بحق فرض اجراءات جزائية تجاه المزود على  .7

 ان ال تتعارض مع القوانين النافذة واالجراءات القضائية. 
السياسة .8 تقارير من ضمن متطلبات هذه  او  للهيئة طلب أي معلومات  او من ضمن متطلبات منح    يحق 

 يوم من طلب الهيئة. 30الرخصة ويلتزم المزود بتوفيرها خالل مدة 
 استحصال أجور منح الرخصة من الشركات والجهات المزودة للخدمة السحابية.  .9

 تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تطلبها من المزود اذا كانت المعلومات تتطلب السرية. .10
في   .11 من  االلكتروني  يض  المحتوى  الئحة  المشتركين  قبل  من  المقدم  المحتوى  يخالف  ال  ان  الرخصة  عقد 

الصادرة عن الهيئة وبخالفه تمتلك الهيئة الحق في طلب حذف او تقييد الوصول ألي محتوى يخالف ذلك، 
ره عبر خدماته من  وعلى المزود االلتزام بتنفيذها فيما ال يلزم المزود بمراقبة المحتوى الذي يتم بثه او نش

 قبل المشتركين. 
خدمات  .12 على  الموقعي  الكشف  اجل  من  وقت  أي  في  الميدانية  الزيارات  عمل  عند  الهيئة  مهمه  تسهيل 

 األجهزة وعدم االمتناع. 
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 شروط منح الرخصة 
 تقديم جميع المعلومات عن نوع الخدمة او الخدمات المراد تقديمها من خالل الحوسبة السحابية.  •
 وافقات األمنية وشهادات التأسيس وما يثبت صحة تأسيس الشركة ومجال عملها. تقديم الم •
 تقديم المعلومات الالزمة عن األنظمة المستخدمة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية. •
 تحديد موقع / مواقع مركز البيانات التي سيتم استخدامها في تقديم خدمات الحوسبة السحابية. •
 المؤسسة من حيث كونها مالك او شريكة او وكيلة.طبيعة الشركة او  •
 ان يوفر ما يثبت التزامه بمعايير امن المعلومات العالمية. •
 تقديم ما يثبت التزامه بتوفير بيانات العمالء وإعطائها للعمالء حال انتهاء مدة العقد. •
 تقديم مايثبت كونه المزود الحكومي الوحيد )بالنسبة للرخصة أ(. •
عقد  • في  من  االلكتروني    يض  المحتوى  الئحة  المشتركين  قبل  من  المقدم  المحتوى  يخالف  ال  ان  الرخصة 

الصادرة عن الهيئة وبخالفه تمتلك الهيئة الحق في طلب حذف او تقييد الوصول ألي محتوى يخالف ذلك، 
عبر خدماته من  وعلى المزود االلتزام بتنفيذها فيما ال يلزم المزود بمراقبة المحتوى الذي يتم بثه او نشره  

 قبل المشتركين. 


