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 وتقنية المعلوماتقطاع الاتصالات لالسيبراني وثيقة طلب مرئيات العموم بشأن الإطار التنظيمي للأمن 

 مقدمة

تختص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات )الهيئة( بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في 

( 12الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ بموجب نظام الاتصالات ، وذلكلمملكة العربية السعوديةا

صالات وتقنية وتنظيم هيئة الات م، ولائحته التنفيذية04/06/2001هـ الموافق 12/03/1422وتاريخ 

 م.28/05/2001هـ الموافق 05/03/1422( وتاريخ 74الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) المعلومات

لنظام الاتصالات، ولائحته التنفيذية، لذلك تسعى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً 

لى حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات إ وتنظيمها

 وأمن المعلومات، من خلال توفير أفضل معايير الجودة والأمن والحماية.

تقنية لخدمات الاتصالات و السيبرانيأمن المخاطر في مجال ال معالجةتكمن الحاجة الى 

البنية التحتية الحيوية في المملكة وأحد الركائز الأساسية في النمو  المعلومات كونها جزء هاماً في

الاقتصادي، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على إصدار إطار تنظيمي للأمن 

 .قنية المعلوماتلقطاع الاتصالات وت السيبراني

عدداً  المعلومات وتقنية الاتصالات لقطاع السيبرانييشمل مشروع إعداد الإطار التنظيمي للأمن 

في قطاع الاتصالات وتقنية  السيبرانيمن المخرجات الرئيسية والتي تهدف الى تنظيم الأمن 

الاتصالات وتقنية ، وذلك من أجل مواكبة تطلعات المستخدمين والشركاء في قطاع المعلومات

ر تجربة يالمعلومات والتي تشمل توافريه وحماية الخدمات والمعلومات الرقمية في القطاع وتوف

 سلسة وآمنه للمستخدم طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والحماية.

 يهدف هذا المشروع الى:

  الاتصالات وتقنية المعلومات. في قطاع السيبرانيتعزيز الوضع الحالي للأمن 

  في قطاع الاتصالات  السيبرانيتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن

 وتقنية المعلومات.

  في القطاع. السيبرانيتعزيز شمولية كافة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالأمن 

  وحماية  ة أكثر أمناً من خلال توفير بنية تحتي 2030دعم تحقيق أهداف ورؤية المملكة

 .العربية السعودية وتنظيماً لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة

  الاتصالات وتقنية  قطاعفي  السيبرانيتطوير آلية للتحسين المستمر لوضع الأمن

 .المعلومات
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 وتقنية المعلوماتقطاع الاتصالات لالسيبراني وثيقة طلب مرئيات العموم بشأن الإطار التنظيمي للأمن 

 نطاق وأهداف طلب مرئيات العموم

التنظيمي  الإطارتقديم مرئياتهم على "الى المشاركين  هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتتدعو 

إتاحة الفرصة للجميع من  "، حيث نهدف إلىلقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السيبرانيللأمن 

ذوي العلاقة والمهتمين للمشاركة في إبداء مرئياتهم حول الملف المرفق "مسودة الإطار التنظيمي 

قسم " الاسئلة بالإضافة للأسئلة في  ،"وماتلقطاع الاتصالات وتقنية المعلالسيبراني للأمن 

 الخاصة بوثيقة طلب المرئيات"

يرجى من المشاركين عند إرسال مرئياتهم الاشارة الى الفقرة أو العبارة المرغوب في التعليق عليها 

مع دعم مرئياتهم بالمبررات ذات الصلة، والتحليلات والبيانات اللازمة، علماً بأن ما يتم تقديمه في 

 ذا الشأن لا يعتبر ملزماً للهيئة.ه

نشر إطار عند اكتمال مرئيات العموم سوف تقوم الهيئة بمراجعه جميع المشاركات وسيتم إقرار و

 .مناسباً العمل الذي تراه الهيئة 
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 تقديم المرئيات

نشرت الهيئة وثيقة طلب مرئيات العموم؛ بما في ذلك مرفقاتها ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع 

 (.www.citc.gov.sa ( الهيئة الإلكتروني

على المشاركين الراغبين في إبداء مرئياتهم حول وثيقة طلب مرئيات العموم هذه، أن يقدموا 

هـ 24/10/1440بتاريخ  الخميسأقصاه يوم مرئياتهم مكتوبة، ويجب تسليمها الى الهيئة في موعد 

 .م27/06/2019الموافق 

 ويمكن تقديم المرئيات المتعلقة بهذه الوثيقة على العناوين التالية:

  :البريد الإلكتروني  crf@citc.gov.sa 

  تسليمها يدوياً )نسخة ورقية وأخرى إلكترونية( في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

 على العنوان التالي:

تقاطع شارع الأمير تركي بن  –هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل الغربي 

 عبدالعزيز الأول مع طريق الأمام سعود بن عبدالعزيز.

 

 :عن طريق صندوق البريد )نسخة ورقية وأخرى إلكترونية( باستخدام العنوان التالي 

تقاطع شارع الأمير تركي بن  –هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل الغربي 

، 11588، الرياض 75606، ص.ب عبدالعزيز الأول مع طريق الأمام سعود بن عبدالعزيز

 .المملكة العربية السعودية

 

  

http://www.citc.gov.sa/
http://www.citc.gov.sa/
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 الاسئلة الخاصة بوثيقة طلب المرئيات 

 أهداف ومنهجية الإطار التنظيمي:  

 التنظيمي؟ للإطار العمل ونطاق وهيكليتها وأهدافها الوثيقة في رأيك ما 

 أفضل ممارسات تطبيق على الخدمة مقدم يساعد سوف يالإطار التنظيم أن تعتقد هل 

 السيبراني؟ الأمن

 ؟الإطار التنظيميالمذكورة في  الضوابطمجالات  شمولية ما رأيك في 

 الإطار التنظيمي؟في  للضوابط التفاصيل مستوى ما رأيك في 

 ؟الإطار التنظيميمستويات الامتثال في منهجية و ما رأيك في 

 التنظيمي؟ الإطار في تضمينها ضرورة ترى إضافية مقترحات أو تفاصيل أي هناك هل 

 لتبني الإطار التنظيمي:التحديات 

 مقدم على التنظيمي الإطار بتطبيق المتعلقة المستقبلية/الحاليةالآثار والتحديات  ماهي 

 الخدمة؟

 :دور الهيئة التنظيمي

 متطلبات تنظيم في تواجهها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد التي التحديات هي ما 

  التنظيمي؟ الإطار

  ما هي تطلعاتكم للدعم المتوقع من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تبني

 متطلبات الإطار التنظيمي؟

 


