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توّد هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات أن تعّبر عن خالص شكرها وتقديرها لكاّفة الجهات التي شاركت في الدراسات الخاصة بموضوع 
هذا التقرير، وتشمل الوزارات والهيئات الحكومية واملنظمات والشركات التالية ملا قّدمته من دعم:

• وزارة الصحة 
• برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّسر(

• الهيئة العاّمة لالستثمار السعودية
• مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

• مؤسسة النقد العربي السعودي

• الخطوط الجوية العربية السعودية
• شركة أرامكو السعودية 

• شركة االتصاالت السعودية 

• موبايلي

• شركة االتصاالت املتكاملة

• شركة نورنت

• شركة صحارى نت

• شركة أثير

• شركة الجول للتقنية 

 )Acxiom MENA( شركة أكسيوم الشرق األوسط وشمال إفريقيا •

)DETASAD( شركة ديتكون السعودية •

• شركة إبتكار للتقنية 

)EJADA Systems Company( شركة إجادة •

)JCCS( شركة الجريسي لخدمات الكومبيوتر واالتصاالت •

 )Inteltec-Skyband( شركة إنتيلتك- سكاي باند •

)MDS Arabia Ltd(  شركة أم دي أس املحدودة •

)Murabba( شركة مربع •

)Nashirnet( الناشرنت •
• مجموعة بخيت )أصول( املالية

• مجموعة سامبا املالية

• البنك الهولندي السعودي
• البنك العربي الوطني 

• بنك البالد
)Synoptic( مؤسسة املعلومات الشاملة •

)TCS(  تاتا للخدمات االستشارية •
• شركة سيسكو

• شركة أوراكل

• شركة ويبرو العربية املحدودة 

• مجموعة إدارات نت

شكــر وعرفــان
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موجز تنفيذي
تعد اململكة العربية السعودية أكبر سوق لالتصاالت وتقنية املعلومات في الشرق األوسط، وما يزال هذا السوق يسجل منوًا، مدفوعًا 
بارتفاع مستويات التبني ألحدث تقنيات االتصاالت وتقنية املعلومات. وشهد السوق على مدى السنوات القليلة املاضية ازديادا في منو 

البرمجيات واخلدمات.

احلوسبة  وخدمات   )managed services( املُدارة  واخلدمات   )datacenter services( املعلومات  مراكز  وُتعد خدمات 
ا  السحابّية )cloud services( )يشار اليها فيما بعد في هذا التقرير باخلدمات( من بني أسرع أنواع خدمات تقنية املعلومات منّوً
في السوق، بل إنها متثل فرصة مهمة للتطور في اململكة.1 وقد أجرت هيئة املعلومات وتقنية االتصاالت في العامني 2011م و2015م 
دراستني موّسعتني تهدفان إلى حتليل توّجهات سوق اخلدمات. ويقدم هذا التقرير حتليال لتوجهات سوق اخلدمات، حيث يبني أهم نتائج 

البحث ويحّدد مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز تطوير هذا السوق احليوي.

وميكن إيجاز النتائج الرئيسّية لهذا التقرير على النحو التالي:
اإلنفاق على  • وبلغ  ريـال سعودي،  مليون   609 إلى  2014م  العام  املعلومات في  اإلنفاق على خدمات مراكز  منو السوق: وصل 

اخلدمات املدارة 912 مليون ريـال سعودي، فيما سجل اإلنفاق على خدمات احلوسبة السحابية 189 مليون ريـال سعودي. وحدث 
منو كبير خالل السنوات األربع املاضية، حيث ارتفع اإلنفاق على خدمات مراكز املعلومات بنسبة 48%، وعلى اخلدمات املدارة بنسبة 
55%، وعلى خدمات احلوسبة السحابية بنسبة 373%، خالل الفترة من 2011م إلى 2014م. ومن املتوّقع أن ينمو قطاع خدمات مراكز 
املعلومات واخلدمات املُدارة وخدمات احلوسبة السحابية بشكل سريع على مدى السنوات اخلمس املقبلة، ليتجاوز مليار ريـال سعودي 
خلدمات مراكز املعلومات، بينما يتوقع أن يتجاوز 1.4 مليار ريـال سعودي للخدمات املُدارة، وكذلك 476 مليون ريـال سعودي خلدمات 

احلوسبة السحابية بحلول 2019م.

االستثمار في مراكز املعلومات: تواصل املنشآت السعودية االستثمار في مراكز املعلومات اخلاصة بها، بهدف تعزيز مركزية  •
مقدمو  يوّفرها  التي  للتأجير  القابلة  املعلومات  مراكز  مساحة  ارتفعت  ذلك،  على  عالوًة  املعلومات.  وتقنية  لالّتصاالت  التحتية  بنيتها 
اخلدمات من حوالى 17.100 متر مرّبع في 2011م إلى 24.300 متر مرّبع في 2014م، ويتوقع أن تصل إلى نحو 39.500 متر مربع 

في 2019م.

اخلدمات األكثر انتشارًا: ُتعد خدمات استضافة البريد اإللكتروني والتطبيقات واملواقع على اإلنترنت األكثر انتشارا بني خدمات  •
باخلادم  املرتبطة  املتخّصصة  االستضافة  مثل خدمات  التحتّية،  البنى  أن خدمات  في حني  السعودّية،  املنشآت  في  املعلومات  مراكز 
 business( األعمال  واستمرارّية  الكوارث  من  التعافي  خدمات  وتسّجل  مماثاًل.  انتشارًا  حتقق  لم  والتخزين،  املدارة  واخلدمات 
continuity and disaster recovery services( أكبر معّدل منّو، في ظل تزايد إدراك املنشآت للمخاطر املرتبطة بالكوارث 
والتي قد تؤثر على أعمالها، واحتياجها لوجود نسخ احتياطية من معلوماتها وأنظمتها، متكنها من تاوز حاالت فقدان املعلومات أو 

توقف األنظمة.

الوصول إلى تقنية أفضل: أظهرت الدراسة أن العديد من املنشآت السعودية ترى أنه بإمكان مقدمي خدمات مراكز املعلومات  •
واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية توفير تقنيات أفضل من تلك التي ميكن للمنشآت السعودية شراؤها أو إدارتها بنفسها.

مقدمو خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات احمللّيون: على املستوى احمللي، كان مقدمو اخلدمات هم األكثر نشاًطا في إطالق  •
خدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املُدارة، وخدمات احلوسبة السحابّية وتوفيرها؛ وكان املقدمون الرئيسيون خلدمات االتصاالت هم 
الذين يهيمنون على هذه النشاطات فيما مضى، أما حاليًا فقد بدأت شركات أصغر في إحداث أثر في السوق بتقدميها حزم خدمات 

متطورة ومبتكرة، مبا ميكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في العديد من قطاعات السوق.

1 يقدم امللحق “ب” تعريفا لكل من خدمات مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوكمة السحابية ، إضافة الى تحديدها في الجزء األول من هذا التقرير.
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تطّور االتصاالت وتقنية المعلومات

كانت العديد من المهام المرتبطة بأنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات، ومنها عمليات إدارة هذه األنظمة وتخطيطها وتطويرها 
وتقنية  االتصاالت  بفريق  أساسي  بشكٍل  منوطةً  احتياجاتهم،  وإدارة  المستخدمين  تدريب  إلى  باإلضافة  وصيانتها،  وتطبيقها 
المعلومات لدى المنشآت، وذلك منذ أن بدأت المنشآت في استخدام تلك األنظمة ولعّدة عقوٍد مضت. إال أن عدًدا من التطّورات 
التي حصلت خالل العقدين الماضيين دفعت المنشآت للتحول إلى االستعانة بمصادر خارجية لتشغيل بعض عمليات االتصاالت 
الخبراء  ونقص  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  أنظمة  تكلفة  ارتفاع  التطّورات  تلك  أهم  ومن  وإدارتها،  المعلومات  وتقنية 
هذا  المعلومات.  وتقنية  باالتصاالت  المرتبطة  العمليات  تعقيدات  وتزايد  التقني،  التطور  مواكبة سرعة  المؤهلين، وضرورة 
التوّجه لدى العديد من المنشآت أدى إلى نشوء قطاع يعنى بخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، والذي ازدهر وتطّور إلى 
حّدٍ بعيد، حتى باتت الخدمات التي تقدمها شركات االتصاالت وتقنية المعلومات اليوم أحد أسرع المجاالت نمًوا ضمن القطاع 
العالمي لتقنية المعلومات واالتصاالت. ويمكن تصنيف هذه الخدمات بشكٍل عام إلى خمس فئات هي: الخدمات المتخّصصة، 
وخدمات الدعم، وخدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة، واالستعانة الكلية بخدمات مصادر خارجية، وخدمات الحوسبة 

السحابية. ومرت هذه الخدمات بثالث مراحل من التطور، ونضج التبني، واالستخدام. )انظر الشكل رقم 1(.

الشكل رقم 1: تطّور خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات2

2  املصدر: IDC غوفرنمنت إنسايتس 2015م، وIDC لخدمات تقنية املعلومات 2015م

مقدمة عن خدمات مراكز المعلومات والخدمات 
المدارة وخدمات الحوسبة السحابية 1

1.1

االستعانة الكاملة بخدمات 
المصادر الخارجية

 وخدمات مركز المعلومات
 والخدمات المدارة
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1.1.1

2.1.1

المرحلة األولى: الخدمات المتخصصة وخدمات الدعم

تنصب اجلهود األولية للمنشآت الستخدام خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات عادًة على توسيع أنظمة خدمات االتصاالت 
وتقنية املعلومات، مع التركيز في معظم احلاالت على تأسيس البنى التحتية األساسية لهذه األنظمة. وكثيًرا ما واجهت تلك 
املنشآت قيوًدا متّثلت في نقص اخلبرات التي متلك مهارات فنّية محّددة ضمن أقسام تقنية املعلومات اخلاصة بها. فقد 
أصبح تطوير اخلبرات املؤهلة واملدربة على أحدث التقنيات واحملافظة عليها من املهمات الصعبة نظًرا للتحّوالت السريعة التي 
شهدتها التقنّيات، األمر الذي دفع املنشآت إلى البدء في االستعانة بالشركات املقدمة خلدمات االتصاالت وتقنية املعلومات 
من أجل احلصول على املؤهلني املتخصصني لتنفيذ مشاريع محددة، وغالًبا ما يكون ذلك ملدة محددة ومرهونة بفترة تنفيذ 
املشاريع. ُيطلق على هذه اخلدمات اسم اخلدمات املتخصصة، ومن أمثلتها تطبيق النظم احملاسبية، وحلول إدارة املوارد 
وتقنية  لالتصاالت  التحتية  البنى  وتكامل  الشبكات،  وتكامل  واندماج   ،)ERP( املنشآت  موارد  تخطيط  وأنظمة  البشرية، 

املعلومات. وتسّجل عادًة االقتصادات الناشئة، مثل اململكة العربية السعودية، منًوا كبيًرا في مثل هذه اخلدمات.
مع التزايد املّطرد في استخدام أنظمة االتصاالت وتقنية املعلومات، يبرز توفير الدعم الفني لتلك األنظمة بوصفه التحدي 
الدعم كل من خدمات الصيانة، وإصالح  املعلومات. وتشمل األمثلة على خدمات  القادم ملديري االتصاالت وتقنية  األكبر 
م في  ُتقدَّ األعطال، وخدمات الدعم الفني ألجهزة احلاسب اآللي، وخدمات دعم التطبيقات والبرامج. كانت هذه اخلدمات 
البداية غالًبا بشكل خدماٍت محّددة ومخّصصة حسب احتياجات كل عميٍل على حدة، إال أن ارتفاع حدة التنافس بني مقدمي 
خدمات الدعم يدفعهم إلى خفض تكلفة خدماتهم على العمالء من خالل جمع العديد منها في حزم خدمات قياسية، وهي 

استراتيجية متّكنهم من االستفادة من وفورات احلجم التي تتحّقق عبر بيع عدد أكبر من اخلدمات بتكلفة أقل.
التوسُع املتواصل في عمليات االتصاالت وتقنية املعلومات يجعل املنشآت ُتدرك مبرور الوقت وجود حاجٍة إلى وضع ترتيباٍت 
طويلة األمد لتأمني الدعم الفني وذلك بتوقيع عقود لسنوات مع مقدمي خدمات الدعم، وتشّكل هذه الترتيبات الدعامات التي 
يستند إليها السوق في تطّوره وانتقاله إلى مرحلٍة تالية تتمّثل في االستعانة الكاملة بخدمات املصادر اخلارجية وخدمات 

مراكز املعلومات واخلدمات املدارة.

المرحلة الثانية: االستعانة الكاملة بخدمات المصادر الخارجية وخدمات مراكز المعلومات 
والخدمات المدارة

االستعانة مبصادر خارجية

تصبح املنشآت، في املرحلة التالية من نضج السوق، أكثر مياًل لالستعانة مبصادر خارجية، وال يقتصر الغرض من ذلك على تنفيذ 
مهماٍت معينة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات فحسب، بل ميتّد ليشمل اإلدارة الكاملة للعمليات والبيئات التشغيلية. وُيستخدم 
مصطلح االستعانة مبصادر خارجية في كثيٍر من األحيان لإلشارة بالعموم إلى مجموعة متنوعة من التعامالت. يترّتب على بعض عقود 
االستعانة باملصادر اخلارجية، نقل مسؤولية إدارة عمليات االتصاالت وتقنية املعلومات بالكامل إلى أحد مقدمي خدمات االتصاالت 
وتقنية املعلومات. وترتكز هذه النماذج لالستعانة مبصادر خارجية، والتي يشار إليها مجتمعًة بنماذج االستعانة الكاملة، إلى اتفاقّياٍت 
طويلة األمد متتد من خمس إلى عشر سنوات، وغالًبا ما تتميز هذه البنود التعاقدّية بأنها صارمة ومعقدة. وتشكل مثل هذه االتفاقيات 

مخاطرة على املنشأة من حيث زيادة اعتمادها بشكٍل كبير على مقدم خدمة واحد فقط.

الطابُع املعقد لهذا النموذج ومخاطر االعتماد على مقدم خدمٍة واحد ُتثني العديد من املنشآت عن الدخول في عقود االستعانة الكاملة 
مشاريع  إلى  الكاملة  االستعانة  عقود  تقسيم  طريق  عن  مقدم خدمة  من  أكثر  مع  للتعامل  بالتالي  معظمها  فتلجأ  خارجية،  مبصادر 
استعانة مبصادر خارجية أصغر ُتعَرف اخلدماُت املقّدمة في إطارها باخلدمات املدارة، وتختص عادًة مبكّونات محّددة من عمليات 

االتصاالت وتقنية املعلومات في منشأة ما. 

اخلدمات املدارة

اخلدمات  مقدم  مبوجبها  يتوّلى  سنوات،  إلى خمس  واحدة  سنة  بني  مّدتها  تتراوح  تعاقدّية  باتفاقّيات  عادًة  املدارة  اخلدمات  ترتبط 
ما.  منشأة  داخل  املعلومات  وتقنية  باالتصاالت  اخلاّصة  العمليات  أو  التطبيقات  أو  التحتية  البنية  من  محّدد  جزء  إدارة  مسؤولية 
واخلدمات املدارة هي في جوهرها عقود مصغرة لالستعانة مبصادر خارجّية من أجل تقدمي اخلدمات إما في موقع املنشأة ذاته، عبر 
إرسال فريق فني متخصص في شؤون االتصاالت وتقنية املعلومات تابع ملقدم اخلدمة إلى مقر املؤّسسة، أو بطريقٍة آلية عن بعد، تتم 
فيها استضافة اخلدمة وتقدميها من مركز املعلومات اخلاص مبقدم اخلدمة. تتميز اخلدمات املدارة بفّعالّيتها من حيث التكلفة، نظًرا 

الشتراك عدٍد من املنشآت في استخدام واالستفادة من فريق اخلبراء الفنّيني والبنية التحتّية ذاتها.
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أو  نقل األصول  عادًة  تتضمن  ال  أوجه، حيث  عدة  في  املصادر اخلارجية  بخدمات  الكاملة  االستعانة  املدارة عن  وتختلف اخلدمات 
الطاقم الفني اخلاص بشؤون االتصاالت وتقنية املعلومات إلى مقدم اخلدمة، وكما ذكرنا سابًقا، فإن مّدة عقود اخلدمات املدارة عادًة 
ما تكون أقصر من عقود االستعانة الكاملة بخدمات املصادر اخلارجية. )انظر اجلدول 1(. ومن األمثلة على اخلدمات املدارة: إدارة 
 3.)ERP( وصيانة وإدارة أنظمة تخطيط موارد املنشآت ،)LAN/WAN( بيئات الشبكات احمللية الداخلية والشبكات واسعة النطاق

اجلدول رقم 1: مقارنة لالستعانة الكّلية بخدمات املصادر اخلارجية واخلدمات املدارة وخدمات مراكز املعلومات

بدأ مقدمو اخلدمات، في ظّل ارتفاع الطلب على اخلدمات املدارة، بالبحث عن وسائل لتحويل عملية تقدمي اخلدمات إلى عملية آلية، 
وذلك من أجل خفض التكاليف وحتسني الكفاءة واحلّد من االعتماد على املوارد البشرية. فاّتهوا على سبيل املثال إلى االستثمار في 
مراكز املعلومات ألغراض استضافة هذه اخلدمات وتقدميها، حيث ميكن لهذه املراكز، باإلضافة إلى توفير اخلدمات املدارة، استضافة 
املواقع اإللكترونية والتطبيقات والبنى التحتية اخلاّصة بأجهزة احلاسب لدى املنشآت. وتشّكل هذه اخلدمات أساًسا لبناء سوق خدمات 

مراكز املعلومات.

مراكز املعلومات وخدماتها

مركز املعلومات الخاص بمنشأة ما هو أحد مرافقها الذي يضم بيئة مضبوطًة ومنظمة لتخزين وإدارة خوادم املنشأة وشبكاتها وما إلى 
ذلك من التجهيزات األخرى الخاّصة بالحاسب اآللي. وقد يتألف مركز املعلومات في منشأة صغيرة من مجرد خزانة صغيرة تحتوي 
على خادم واحد ولوحة التوصيالت، في حني يتألف مركز املعلومات في املنشآت الكبيرة من مساحة ذات أرضية مرتفعة تضم معظم 
أنظمة االتصاالت وتقنية املعلومات، وتدعم العمليات التشغيلية لكافة أقسام املنشأة. وتصنف مراكز املعلومات عادة وفًقا لطريقة تصميمها 
وبنائها، إذ يصنفها معهد أبتايم4  إلى أربع فئات )من الفئة 1 إلى الفئة 4(، وتشير هذه الفئات إلى املستويات املختلفة لتجهيزات املركز، 

ومدى توافر البيانات فيه، وتمّثل الفئة 4 أعلى تلك املستويات.
يمكن كذلك تصنيف مراكز املعلومات على أساس ملكيتها، فمراكز املعلومات اململوكة هي التي تملكها املنشأة وتقوم أيًضا بتشغيلها من 
من أجل دعم نشاطاتها الخاصة  وقد يتوّلى إدارة تلك املراكز وصيانتها قسم االتصاالت وتقنية املعلومات الداخلي في املنشأة، أو مقدم 
خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، أو مزيج من االثنني مًعا، في حني أن مراكز املعلومات غير اململوكة تكون مملوكة لجهات أخرى، 
مركز  ببناء  الخدمة  مقدم  يقوم  املراكز،  من  النوع  هذا  وفي  كلًيا،  بمصادر خارجية  باالستعانة  يتم  على خدماتها  فالحصول  وبالتالي 
للمعلومات وبتأجير مساحاٍت منه إلى عمالئه من املنشآت، مما يتيح لهم استضافة تطبيقاتهم والبنى التحتية الخاصة بهم دون الحاجة 

إلى بناء مراكز خاصة بهم. 

3 ملزيد من التعريفات املفصلة ألشكال الخدمات املدارة املختلفة، يرجى اإلطالع على امللحق )ب(
http://uptimeinstitute.com/publications#Tier-Classification 4

االستعانة بخدمات المصادر الخارحيةالخدمات المدارةخدمات مراكز المعلومات

Datacenter ServicesManaged ServicesHolistic Outsourcing

طويل (أكثر من ١٠ سنوات)متوسطة (١-٥ سنوات)متوسطة (١-٣ سنوات)

مرتفعة جًدامتوسطة إلى مرتفعةمتوسطة إلى مرتفعة

كالهماكالهماعن بعد

أحياًنانعمنعم

نعمنادًراال

منخفضمتوسطمرتفع

مدة العقد

قيمة العقد

تقديم الخدمات (في الموقع, عن بعد: كالهما)

االستضافة في مركز معلومات تجاري

نقل الخبرات الفنية واألصول

مستوى األتمتة

متقدممستوى التعقيدمنخفض
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يشار إجمااًل إلى الخدمات التي يقّدمها املقدمون من مراكز املعلومات الخاصة بهم بخدمات مراكز املعلومات، وهي تتضمن استضافة 
الخوادم وأجهزة التخزين والتطبيقات واملحتوى ومعدات الشبكات، ومن أكثر هذه الخدمات شيوًعا: استضافة الخوادم )التي قد يشار 
إليها بخدمات التخزين( واالستضافة املدارة واستضافة مواقع اإلنترنت وخدمات التطبيقات املستضافة،5 وقد شهد الطلب على خدمات 
والتكاليف  الرأسمالية  النفقات  لتجّنب  التي تسعى  املنشآت  تزايد عدد  والعاملي، بسبب  املحلي  الصعيدين  نمًوا سريًعا على  مراكز  تلك 

التشغيلية العالية التي يتطّلبها بناء وتشغيل مراكز معلومات مملوكة لها.

المرحلة الثالثة: خدمات الحوسبة السحابية المؤتمتة والقابلة للتوسعة

تدخل اليوم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات عاملًيا مرحلة جديدة من النضج تعد باملزيد من الفاعلية واألتمتة والقابلية للتوّسع. وتتمّيز 
القياسية وكذلك مفهوم االستعانة  الذي يطّوُر مفهوم حزم الخدمات  هذه املرحلة بظهور نموذج جديد هو خدمات الحوسبة السحابية، 
بمصادر خارجية عبر إتاحة إمكانية تقديم تلك الخدمات عن طريق الحوسبة السحابّية، حيث يمكن تأمني خدمات الحوسبة السحابية 
للعميل من خالل مركز املعلومات، كما هو األمر في حالة الخدمات املدارة، وخدمات مركز املعلومات، األمر الذي يجعلها بدياًل جّيًدا 
للنموذج التقليدي لخدمات االتصاالت وتقنية املعلومات التي يتم توفيرها في املوقع ذاته. النواحي املمّيزة لخدمات الحوسبة السحابية عن 
الخدمات املستضافة واملدارة هي أنها تّتسم بقدٍر أكبر من األتمتة، والقدرة على التفعيل الذاتي )بحيث يمكن للمستخدم بموجبها شراء 

الخدمات عبر اإلنترنت دون أّي تدّخل يدوي(، باإلضافة إلى إدخال نظم الفوترة اآللية التي تدعم نظام الدفع حسب االستخدام.

أنواع خدمات الحوسبة السحابية

يعرف  • النموذج  وهذا  املستخدمني،  من  كبير  لعدد  اخلدمات  واحد  مقدم  يقدم  وفيها  العامة:  السحابية  خدمات احلوسبة 
«One to - many model»بـ

م  • وُتصمَّ اخلاصة،  بيئتها  ضمن  السحابة  بإنشاء  املنشأة  فيه  تقوم  منوذج  وهي  اخلاصة:  السحابية  احلوسبة  خدمات 
اخلدمات املقدمة خصيًصا لتلبية احتياجاتها، وتكون محصورة مبستخدمي املنشأة فقط. 

خدمات احلوسبة السحابية الهجينة: وهو مزيٌج من التوّجهني السابقني، تستخدم فيه املنشأة بعض اخلدمات من السحابة  •
اخلاصة الداخلية وخدمات أخرى من السحابة العامة اخلارجية، التي ميلكها مقدم خدمة. 

وميكن تصنيف خدمات احلوسبة السحابية بناًء على التقنية التي تشّكل أساس اخلدمة، وفيما يلي ثالثة أنواع رئيسة: 

البرامج كخدمة )SaaS(: تتيح للمستخدمني إمكانية استئجار البرامج من مقدم خدمة وفًقا لنموذج الدفع حسب االستخدام.  •
ويستضيف املقدم البرامج على خوادم مركزية، ويقدمها لتكون خدمة عبر اإلنترنت )سحب عامة( أو عبر شبكات داخلية )سحب 

خاصة(. 

املنصات كخدمة )PaaS(: توفر منصة ملطوري البرامج ميكنهم من خاللها كتابة برمجياتهم، ويجري من ثمَّ حتميلها على  •
واختبارها  التطبيقات  تطوير  على  كخدمة  املنصات  وتساعد  واستضافتها.  احلاسب  لغة  إلى  وترجمتها  اخلدمة  مقدم  خوادم 

ونشرها واستضافتها وصيانتها في بيئة تطويرية متكاملة. 

اخلادم  • أجهزة  مثل  خدمة،  مقدم  من  التحتية  البنى  استئجار  إمكانية  للمستخدمني  تتيح   :)IaaS( كخدمة  التحتية  البنية 
وسعات التخزين، وفًقا لنموذج الدفع حسب االستخدام. 

5  ملزيد من التعريفات املفصلة لخدمات مراكز املعلومات، يرجى اإلطالع على امللحق )ب(

3.1.1
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لمحة عامة عن سوق خدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة وخدمات 
الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية

ا في سوق خدمات االتصاالت  تعد خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية من الفئات األسرع منّوً
وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية، إذ بلغ اإلنفاق على خدمات مراكز املعلومات 609 مليون ريـال عام 2014م، في حني بلغ 
اإلنفاق على اخلدمات املدارة 912 مليون ريـال. أّما اإلنفاق على خدمات احلوسبة السحابية العامة، فقد جاء منخفًضا نسبّيًا خالل 
ا سنوّيًا  العام املاضي، حيث سّجل 189 مليون ريـال. ومن املتوّقع أّن حتّقق السوق اإلجمالية خلدمات االتصاالت وتقنية املعلومات منّوً
مرّكًبا يبلغ 12.4% بحلول العام 2019م، في حني ُيتوّقع أن يسّجل النمو السنوي املرّكب لكّل واحدة من فئات السوق، املمّثلة بخدمات 
مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، معّدالٍت أكثر ارتفاًعا تبلغ 13.4% و18.2% و36.6% على التوالي. 
وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أّن القيمة اإلجمالية لسوق خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات ستصل إلى 19.9 مليار 
ريـال، سيزيد إسهام فئات السوق هذه زيادًة ملحوظًة بنهاية العام 2019م ليتجاوز 1.1 مليار ريال بالنسبة خلدمات مراكز املعلومات، 

و2.1 مليار ريال للخدمات املدارة، و898 مليون ريال خلدمات احلوسبة السحابية، كما هو موّضح في الشكل رقم 2. 

الشكل رقم 2: حجم سوق مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية لألعوام 2011م- 2014م والتوقعات لألعوام 
2015م-2019م6 

 

6  املسح الذي قامت به هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات بخصوص مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعام 2015م، وبناء على معلومات
  وبيانات ُجمعت من خالل مقابالت مع مقدمي خدمات مركز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية )أنظر امللحق ]أ[ ملزيد من التفاصيل(.
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خدمات مراكز المعلومات
(مليون ريال سعودي)

الخدمات المدارة
(مليون ريال سعودي)

الخدمات السحابية
(مليون ريال سعودي)
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خدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة وخدمات 
الحوسبة السحابية: التوجهات واالستخدام في المملكة 

العربية السعودية
مقدمة عن االّتجاهات الخاصة بمدى تبني خدمات مراكز المعلومات والخدمات 

المدارة وخدمات الحوسبة السحابية

ُتظهر األبحاث التي أجرتها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مؤخًرا أّن سوق خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة 
وخدمات احلوسبة السحابية في اململكة يحّقق منًوا مّطرًدا، إال أن درجة تبّني هذه اخلدمات ما تزال أقل منها في أسواق 

الدول األكثر تطوًرا في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، كالواليات املّتحدة األمريكية أو دول أوروبا الغربية.

السحابية  املدارة وخدمات احلوسبة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  لتقدمي خدمات  االستعانة مبصادر خارجية  قرار  ويأتي 
الرغبة في االستعانة مبصادر خارجية ألداء  إلى  التشغيلية، إضافًة  الفاعلية  التكاليف وحتسني  مدفوًعا باحلاجة خلفض 
وظائف ال تعد بالغة األهّمية بالنسبة لقدرات املنشأة أو ليست جوهرية لعملّياتها. كما أن هناك منفعة أخرى تعود على املنشأة 
جّراء استخدامها لهذه اخلدمات تتمّثل في متّكنها من االستفادة الفورية من أحدث التقنيات املتاحة في مجال االتصاالت 

وتقنّية املعلومات.

املعلومات  مراكز  خدمات  على  للحصول  خارجية  مبصادر  لالستعانة  الناشئة  االقتصادات  تدفع  إضافّية  عوامل  هناك 
البنية  وغياب  الفنّية  املهارات  في  النقص  قضّيتي  ملعاجلة  احلاجة  ومنها  السحابية  احلوسبة  وخدمات  املدارة  واخلدمات 
وتدر  التحّديات.  هذه  لتخّطي  عملية  وسيلًة  خارجية  االستعانة مبصادر  املنشآت  من  الكثير  تعتبر  إذ  املالئمة،  التحتية 
اإلشارة إلى أّن مدى انتشار منوذج احلصول على اخلدمات هذا ليس متماثاًل في كل سوٍق من األسواق الناشئة، حيث 
تختلف توجهات السوق بني دولٍة وأخرى. وغالًبا ما يعتمد تبني هذه اخلدمات إلى حدٍّ كبير على عوامل في جانب العرض، 
مثل مدى توّفر مراكز املعلومات تارّيًا، والعروض املقّدمة للخدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية، ومستوى جودة 

النطاق العريض وسرعته وتكلفته ومستوى التنافس بني مقدمي اخلدمة.

جانبان آخران بالغا األهمية يحّفزان حالّيًا مزيًدا من التبني خلدمات مراكز املعلومات في األسواق الناضجة والناشئة على 
حّد سواء في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات هما ضمان استمرارية العمل وتأمني بديٍل احتياطي للتعافي في حاالت 
الكوارث، اللذان يعّدان شرطان حتمّيان في عالم املنشآت اليوم. فيجب مثالًيا أن يتم استضافة األنظمة االحتياطّية للتعافي 
من الكوارث في مكاٍن بعيد عن األنظمة الرئيسية، وأن تكون مّتصلة ببعضها البعض من خالل شبكة توّفر قدرات تشغيل 
مكّررة احتياًطا. ويعّد امتالك مركزين للمعلومات لتيسير تطبيق هيكلية مماثلة بالتأكيد مكلًفا جًدا، األمر الذي يجعل املنشآت 

تفّضل إبقاء نظام التعافي من الكوارث في منشأة تعود ملكّيتها ألحد مقدمي خدمات مراكز املعلومات.

تبني خدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة وخدمات الحوسبة السحابية 
في المملكة العربية السعودية

الوضع  تقييم  بهدف  العامة واخلاّصة  السعودية  املنشآت  تناولت  مفّصلة  دراسًة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  أجرت 
هذه  وتتمحور  واستخدامها.  السحابية  احلوسبة  وخدمات  املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  تبني خدمات  ملدى  احلالي 
الدراسة حول معّدالت االنتشار واالستخدام وأمناط االستخدام والعوامل الرئيسة احملّفزة أو املعيقة، لتبني هذه اخلدمات. 

قامت الهيئة كذلك من خالل هذه الدراسة بإجراء استبيان شمل 780 منشأة مّتصلة كّلها باإلنترنت، كما عقدت اجتماعات 
مع 206 منشأة أخرى. وأجرت الهيئة أيًضا 19 مقابلة مطولة مع كبار مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، إضافة 
إلى أصحاب املصلحة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات، مثل مالكي مراكز املعلومات الكبرى واجلهات املنظمة واجلهات 
احلكومية املعنية. ومتت مقارنة نتائج هذا االستبيان مع نتائج استبيان مماثل ُأجري عام 2011م عندما قامت الهيئة بإجراء 
استبيان شمل 1048 منشأة متصلة كلها باإلنترنت وعقدت اجتماعات مع 321 منشأة وأجرت 26 مقابلة مع كبار مقدمي 
خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، إضافة إلى أصحاب املصلحة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات واجلهات املعنية 

األخرى. وميكن احلصول على املزيد من التفاصيل حول منهجية البحث املعتمدة في امللحق )أ(. 

1.2

2.2

2
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 7)CO-LOCATION( المشاركة في الموقع

توصلت نتائج االستبيان إلى أّن غالبية املنشآت السعودية )80%( تستخدم خوادم خاصة بها، مقارنة بنسبة )72%( عام 
بينما ال  للغاية، كخزائن وغرف اخلوادم،  بسيطة  )93%( تستخدم تهيزات  الشركات  من  العظمى  الغالبية  وأّن  2011م، 
وتقنية  االتصاالت  أنظمة  الستضافة  بالكامل  مجهزة  بها  خاّصة  معلومات  مراكز  ببناء  قامت  التي  املنشآت  عدد  يتجاوز 
املعلومات 7% فقط من تلك املنشآت،8 وهو الرقم الذي تتوّقع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ارتفاعه في السنوات القادمة 
وحدات  املتواجدة ضمن  املعلومات  وتقنية  لالتصاالت  الالمركزّية  العمليات  من  املنشآت  من  متزايد  عدد  انتقال  ظل  في 
منفصلة خاصة باملنشأة إلى منوذٍج مركزي يتم فيه تميع نظم االتصاالت وتقنية املعلومات في مراكز رئيسّية للمعلومات. 

وتؤدي احلاجة املتزايدة للخوادم والقدرة على تخزين املعلومات إلى حتفيز هذا التوجه. 

أشارت نتائج االستبيان إلى أّن غالبية املنشآت في اململكة تفّضل التحكم املباشر والداخلي بالعمليات في مراكز املعلومات 
اخلاّصة بها، وتترّدد في وضع خوادمها في مراكز معلومات تارّية، أو استضافة أنظمتها وفق منوذج املشاركة في املوقع. 
وقد أشار فقط 3% ممن شملتهم الدراسة إلى اعتمادهم منوذج املشاركة في املوقع الستضافة خوادمهم في مراكز معلومات 
التحتية  البنية  إلدارة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  مقدمي خدمات  على  املشاركني  من  فقط   %25 يعتمد  في حني  تارّية، 
خلوادمهم - وميثل ذلك زيادة بنسبة 10% على مدار أربع سنوات. ومن العوامل املعيقة لتبني هذه اخلدمات هي األسعار 
املرتفعة وانخفاض جودة اخلدمات واملخاوف املتعّلقة بأمن املعلومات. وسيتمُ عرض هذه العوامل املعيقة بشكل أكثر تفصياًل 

في القسم 3-2. 

ترتفع نسبة تبني هذه اخلدمات تدريجّيًا، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى فرصة الوصول إلى بنية حتتية أكثر تطوًرا: إذ 
أشار نحو نصف املشاركني في االستبيان )47%( إلى أن استخدام مراكز معلومات أكثر جودة )من الفئة األعلى( ُتعد أحد 
العوامل احملّفزة الثالثة الرئيسة الختيار استضافة خوادمهم في مركز معلومات تاري. ويعتقد )39%( من املشاركني أّن 
االتصال اجليد ملراكز املعلومات باإلنترنت من العوامل احملفزة، في حني يرى ثلث املشاركني )31%( أن املشاركة في املوقع 
ميكن أن يسمح لهم مبواكبة أحدث التوجهات التقنية. وفي حني أشار نصف املشاركني )50%( عام 2011م إلى أن احلاجة 
ملعاجلة مشكلة نقص اخلبرات الداخلية كانت متثل السبب الرئيس للمشاركة في املوقع، فقد انخفض هذا الرقم إلى )%24( 
من املشاركني عام 2015م. وال تزل مسألة نقص اخلبرات الداخلية مشكلة قائمة في العديد من املنشآت، ولكن نظًرا إلى 
حتسن املستوى التعليمي ملدراء تقنية املعلومات فيما يتعلق مبزايا املشاركة في املوقع، فقد اكتسبت عوامل البنية التحية 

أهمية بالغة تدريجًيا.

خدمات مراكز المعلومات

أشارت الدراسة إلى أّن خدمات مراكز املعلومات التي تستخدمها غالبية املنشآت حالّيًا هي البريد اإللكتروني والتطبيقات 
املخّصصة،  كاخلوادم  التحتية  البنية  خدمات  تبني  زيادة  املتوقع  فمن  أخرى،  ناحية  ومن  اإلنترنت.  مواقع  واستضافة 
واسع، خالل  نطاق  على  استخدامها  عدم  من  الرغم  على  هائلة،  بصورة  التخزين  استضافة  وخدمات  املدارة،  واخلوادم 
السنوات الثالث القادمة. وتقع اخلدمات اخلاصة باستمرارية األعمال واخلوادم اخلاصة االفتراضية حالّيًا في آخر القائمة، 

ا سريًعا خالل السنوات القليلة املقبلة )الشكل رقم 3(.  إال أنه من املتوّقع أن تشهد منّوً

7  لالطالع على تعريف املشاركة في املوقع، يرجى اإلطالع على امللحق )ب(
8  استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م

1.2.2

2.2.2
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الشكل رقم 3: خدمات مراكز املعلومات التي ُتستخدم حالّيًا أو من املزمع استخدامها9

من   %47 إليه  أشار  ما  بحسب  اخلدمات  هذه  إلى  املنشآت  للجوء  األساسي  احملّفز  العامل  هي  التقنية  التغيرات  مواكبة 
املشاركني في االستبيان )أنظر الشكل رقم 4(، وميكن مالحظة االتاه امللحوظ في مجال أمن تقنية املعلومات كعامل محفز 
أساسي أكثر من البنية التحتية لتقنية املعلومات كما أشار إليه 37% من املشاركني عام 2015م مقارنة بنسبة 15% فقط 
26% من  الرئيسية األخرى احلاجة إلى نشر مصادر تقنية املعلومات وفًقا لرأي  2011م. ومن العوامل  من املنشآت عام 

املشاركني واالنتقال من منوذج CAPEX إلى منوذج OPEX بحسب ما يراه 24% من املشاركني. 

9  استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م
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الشكل رقم 4: العوامل املحّفزة الستخدام الخدمات التي يوّفرها مركز بيانات تجاري10 

الخدمات المدارة

التي تستخدم اخلدمات املدارة تفّضل االستفادة من اخلدمات ذات الصلة  إلى أن غالبية املنشآت  الهيئة  توصلت دراسة 
بإدارة احلواسيب املكتبية وتطبيقات التخزين والشبكات )الشكل رقم 5(. وتتطّلب إدارة احلواسيب املكتبية عدًدا أكبر من 
الكوادر األقل تخصًصا، في حني تتطّلب إدارة نظم االتصاالت وتقنية املعلومات األخرى فنيني متخصصني بشكل أكبر. وهذه 
التحديات ميكن أن تعالج بفاعلية من خالل االستفادة من اخلدمات املدارة. مع التزايد في تعقيد عمليات االتصاالت وتقنية 
املعلومات، بدأت املنشآت بالفعل بشراء خدماٍت متطّورة، مثل خدمات أمن املعلومات واالتصاالت املوّحدة واستمرارية العمل 

والتعافي من الكوارث، وذلك في شكل خدمات مدارة. 

10 استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م

3.2.2
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الشكل رقم 5: الخدمات املدارة املستخدمة حالّيًا أو املزمع استخدامها11

وقد أسهمت  اململكة.  في  االستعانة مبصادر خارجية شيوًعا  أنواع  أكثر  املدارة هي  أن اخلدمات  الهيئة  دراسة  تبني من 
عوامل عّدة في ارتفاع الطلب على هذه اخلدمات، منها اإلقبال املتزايد على االستعانة مبصادر خارجية إلدارة الوظائف غير 
األساسية في مجال األعمال، وهو أحد األسباب التي ذكرتها نصف املنشآت املشاركة في االستبيان تقريًبا )46%(، لتبرير 
اللجوء إلى اخلدمات املدارة )أنظر الشكل رقم 6(. إضافة إلى ذلك، وكما هو احلال بالنسبة خلدمات مراكز املعلومات، أدركت 
املنشآت أّن اخلدمات املدارة، ميكن أن تساعدها على مواكبة أحدث التقنيات، وهذا يعد أحد األسباب الرئيسة الستخدام تلك 

اخلدمات )بحسب ما أشارت إليه 46% من املنشآت املشاركة.( 

ومن األسباب األخرى املؤدية إلى ارتفاع الطلب، أن العديد من املنشآت تعد اخلدمات املدارة وسيلة ملواجهة التحّدي املزدوج، 
املتمّثل في تزايد مستوى تعقيد متطلبات وعمليات االتصاالت وتقنية األعمال، وتصاعد التكاليف. ويزداد الطلب على اخلدمات 

املدارة بتزايد ثقة املستخدمني بأمن اخلدمات املقدمة. 

11  استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م
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الشكل رقم 6: العوامل املحّفزة الستخدام الخدمات املدارة12

خدمات الحوسبة السحابية

تنتقل احلوسبة السحابية في اململكة من مرحلة ‘الدعاية’ إلى مرحلة ‘االختبار’، حيث تصل نسبة املنشآت التي تستخدم 
كخدمة  املنصات   %5 وتستخدم   ،SaaS كخدمة  البرمجيات  تستخدم   %21 مقابل   ،%9  IaaS كخدمة  التحتية  البنية 

PaaS )أنظر الشكل رقم 7(.

12  استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م

4.2.2
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الشكل رقم 7: خدمات الحوسبة السحابية املستخدمة حالّيًا أو املزمع استخدامها13

مع  يتفق  الذي  األمر  وهو   ،)SaaS( البرمجيات كخدمة  السحابية استخدام  يفّضل معظم مستخدمو خدمات احلوسبة 
التوجهات العاملية، بل إن البرمجيات كخدمة )SaaS( تكون في الغالب اخلدمة التي تفهمها أوسع شريحة من املستخدمني، 
من  األكثر شيوًعا  األنواع  وتشمل  املتوّفرة.  السحابية  احلوسبة  مختلف خدمات  بني  من  نضًجا  األكثر  اخلدمة  أنها  كما 
البرمجيات كخدمة )SaaS(: أنظمة البريد اإللكتروني التمويل واحملاسبة وإدارة املوارد البشرية وإدارة عالقات العمالء 

واألمن.

املطلوبة  التحتية  البنية  ا، كونها متكن املستخدمني من شراء  )IaaS( اخلدمة األسرع منّوً التحتية كخدمة  البنية  وتشّكل 
للحوسبة عند الطلب بطريقٍة فّعالة ومنخفضة التكلفة، بحيث ال يكونوا مضطّرين للشراء الفعلي لألجهزة وتركيبها، كما تتيح 
للمستخدمني إجراء توسيع للبنية التحتية أو تقليٍص لها بحسب احتياجاتهم دون أن يكونوا مضطرين إلى حتمل أي تكلفة 

تتجاوز ما يستخدمونه فعلّيًا. 

تبقى املنّصة كخدمة )PaaS( النوَع األقّل تبنًيا من بني مختلف أنواع خدمات احلوسبة السحابية إال أّنها تتمّيز بإمكاناٍت 
هائلة لالنتشار، حيث توّفر هذه اخلدمة منّصًة جاهزة منخفضة التكلفة للغاية لتطوير التطبيقات البرمجّية. 

من خدمات  الثالثة  األنواع  النتشار  احملّفزة  العوامل  أهّم  الكفاءة  بزيادة  املرتبطة  واملكاسب  التكلفة  في  الوفورات  تشّكل 
احلوسبة السحابية. وتتمّيز خدمات احلوسبة السحابية بشكٍل عام، بكونها أقل تكلفة بصورٍة ملحوظة مقارنًة بغيرها من 
خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، ويعود ذلك لكونها مؤمتتة إلى حدٍّ كبير، مما يجعل تطبيقها مبنتهى السهولة بحيث 
ميكن للمستخدمني في مجال األعمال تفعيل اخلدمة وتوفيرها ذاتًيا وفًقا للحاجة دون احلاجة سوى لتدّخل بسيط أو حتى 
معدوم من ِقبل مقدم اخلدمة )التفعيل الذاتي(. وقد ينطوي ذلك على منافع كبيرة للمنشآت في اململكة كحلٍّ لقضّية النقص 

في املهارات التقنية املتطّورة بشكل عام. 

تتحرك منظومة مقدمي خدمات احلوسبة السحابية في اململكة العربية السعودية حالًيا على مساٍر من النمو املّطرد، ويوجد 
عدد من مقدمي اخلدمة احملّليني الذين يقومون إما بتقدمي خدمات احلوسبة السحابية أو بتطويرها )أنظر الفصل الثالث ملزيد 
من التفاصيل حول منظومة مقدمي خدمات احلوسبة السحابية(. ومن املتوّقع أن يصبح السوق أكثر نضجـًا مع مرور الوقت 
في ظّل ازدياد عدد مقدمي اخلدمات، وإطالقهم ملزيد من اخلدمات املتطّورة. ومن شأن النضج على صعيد عرض اخلدمات، 

أن يؤّدي إلى ازدياد الوعي لدى املنشآت بهذه اخلدمات وهو ما سوف يعزز درجة تبنيها واستخدامها. 

13 استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م
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المدارة  والخدمات  المعلومات  مراكز  تبني خدمات  أمام  والتحديات  العوائق 
وخدمات الحوسبة السحابية

توجد إلى جانب العوامل احملّفزة على استخدام خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، 
أربعة عوامل معيقة لذلك وحتديات تعيق تبني املزيد من هذه اخلدمات، وهي ارتفاع سعر اخلدمات، واخلوف من فقدان 

السيطرة، واملخاوف بشأن أمن املعلومات، وتدني جودة اخلدمات. 

األسعار

تدرك العديد من املنشآت التي شملتها هذه الدراسة املنافع من حيث التكلفة الستخدام خدمات مراكز املعلومات واخلدمات 
املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، إال أنه في الوقت ذاته ما تزال هناك نسبًة كبيرة منها ُتدِرج ارتفاع أسعار منظومة 
اخلدمات تلك كأحد العوامل التي تعيق تبني تلك اخلدمات،14 وال تقتصر هذه احلال على اململكة العربية السعودية، إذ غالًبا 
املدارة  املعلومات واخلدمات  ارتفاع األسعار. وتتمّيز منظومة خدمات مراكز  الناشئة من  املنشآت في األسواق  ما تشكو 
وخدمات احلوسبة السحابية في الدول األقل نضجـًا في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات مبنافسة محدودة نسبّيًا )حيث 
التبني التي لم تبلغ بعد  يتواجد عدد قليل من مقدمي اخلدمات(، وبارتفاع تكاليف خدمات االتصاالت، وتدّني مستويات 
قيمة  العمالء منخفضة، استرداد  قاعدة  تكون  األّولية، حينما  املراحل  الكتلة احلرجة. يحاول مقدمو اخلدمات في  مرحلة 
استثماراتهم في مراكز املعلومات بأسرع وقت ممكن، مّما يدفعهم إلى حتديد أسعار مرتفعة مقابل خدماتهم، لكن مع تزايد 

تبني هذه اخلدمات والبدء بتحقيق وفورات احلجم وحتمل تكاليف أقل، مييل املقدمون إلى تخفيض تلك األسعار.

مقدمي  أسعار  في  الشفافية  انعدام  تناولت  أخرى  ملحوظاٍت  على  الدراسة  هذه  في  املشاركة  آراء اجلهات  اشتملت  وقد 
خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، كما أن معظم اخلدمات املقدمة مخّصصة إلى حدٍّ 
بعيد لكل عميل على حدة، األمر الذي يؤدي إلى درجة كبيرة من عدم االتساق بالنسبة حلزم اخلدمات املقّدمة وأسعارها، 
املنافسة  ازدياد  أن  املتوّقع  املتعددين. ومن  يطرحها مقدمو اخلدمة  التي  العروض  مقارنة  مهّمة  العمالء  مّما يصّعب على 
سوف يؤدي إلى حتّسن الشفافية، كما أن االنخفاض املتواصل في أسعار الربط باإلنترنت سيدعم إتاحة حزم أسعار تّتسم 

بكونها أكثر مالءمًة وجذًبا للعمالء.

فقدان السيطرة

أحد املخاوف الرئيسية لدى بعض املنشآت فيما يتعّلق بتبني خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة 
العملية التشغيلية، نظًرا العتماد هذه اخلدمات بشكل رئيسي  السحابية، هو فقدان تلك املنشآت سيطرتها على جزء من 
على االستعانة مبصادر خارجية. وميكن على األرجح إزالة تلك املخاوف لدى املنشآت من خالل العمل على تعريفها بصورٍة 
على  والتعّرف  مرافقهم،  تشغيل  في  اخلدمة  مقدمي  لدى  املعتمدة  واملعايير  املعلومات،  اخلاصة مبراكز  بالتقنيات  أفضل 

املخاطر احلقيقّية املرتبطة بخدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية.

المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات

غالًبا ما تأتي املخاوف بشأن فقدان السيطرة مرتبطًة باملخاوف املتعلقة بأمن املعلومات، فتؤّدي مجتمعًة إلى اإلحجام عن 
االستعانة مبصادر خارجية. فقد أظهر بحٌث إضافي حول أمن املعلومات، بوصفه أحد العوامل املعيقة، أّن املخاوف تناولت 
إساءة استخدام املعلومات من ِقبل موّظفي مقدم خدمات مراكز املعلومات، ومواطن الضعف بشأن أمن املعلومات في البنية 
التحتية )مبا في ذلك وصالت البيانات والبنية التحتية اخلاّصة بتلك املراكز(. يضاف إلى ذلك مسائل أخرى أقّل أهّمية تتعلق 

.)]Physical security[ بأمن املعلومات )كالفيروسات وفقدان السيطرة واألمن املادي للخوادم

في  للسوق  تشكل حتدًيا  التي  الشائعة  العوامل  من  املقّدمة،  للخدمات  املعلومات  وأمن  السيطرة  فقدان  من  املخاوف  تعد 
الدول املتطّورة والناشئة على حٍدّ سواء، غير أّن تأثير هذه العوامل على تبني خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة، 
وخدمات احلوسبة السحابية، يرتفع نسبّيًا في الدول األقّل نضًجا على صعيد االتصاالت وتقنية املعلومات، مبا في ذلك 
اململكة العربية السعودية. كما أّن العوامل الثقافية اخلاّصة باململكة، والتي سُتناقش بالتفصيل في القسم 4.2، تسهم كذلك 

في زيادة تأثير العوامل املعيقة هذه. 

14  استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعام 2015م
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النتائج  بعض  عن  املدارة  اخلدمات  أو  املعلومات  مركز  تستخدم  التي  املنظمات  بني  األمنية  املخاوف  حتليل  أسفر  وقد 
املفاجئة حيث أدرك بعض املستخدمني أن مستوى األمان املزّود من مقدمي اخلدمات أفضل من معاييرهم الداخلية )انظر 
البيانات  أن هذه  يثقون  ببياناتهم ألنهم ال  التحكم  فقدان  املستخدمني خشيًة في  الكثير من غير  ويتردد  4 و6(.  الشكلني 
ستكون في موضع آمن مبا يكفي. ويتناول القسم 4-4 املزيد من التحليالت اخلاصة بالتصورات األمنية خلدمات مركز 
املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية واملستخدمني باإلضافة إلى شرح التصورات املثيرة للجدل بني 

غير املستخدمني واملستخدمني.

جودة الخدمات

يسود انطباع لدى املنشآت السعودية بأّن اجلودة اإلجمالية للخدمات أقّل من املستوى املطلوب، وغير متالئمة مع السعر 
الذي تدفعه مقابلها، إذ عّبر بعض املستخدمني عن مخاوفهم من عدم التزام مقدمي اخلدمات باّتفاقيات مستوى اخلدمة. 
وحسبما يتضح من الشكل رقم 8، أشار نحو 37% من املنشآت التي تستخدم اخلدمات املدارة إلى أّن التحّدي الرئيسي 
الذي يواجهها هو تدّني جودة اخلدمة دون املستوى املطلوب، بينما اشتكت 27% من الشركات التي تستخدم حالًيا أي شكل 
ع،  من أشكال خدمات مراكز املعلومات من سوء خدمات دعم العمالء التي يقدمها مقدمو اخلدمات )الشكل رقم 9(. وُيتوقَّ
مع تطور املنافسة بني مقدمي اخلدمات، أن تنخفض األسعار ويطالب العمالء بتحسني جودة اخلدمات. كما ترّجح هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات مع نضج السوق أن تتحّسن جودة اخلدمات املقدمة تدريجّيًا، متاًما مثلما حدث في دول أخرى، 
وخاّصة الدول التي حتقق تقّدًما نحو النضج في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات، مثل جنوب إفريقيا وجمهورية التشيك 
ارتفاع  إلى  بدوره  أدى  والذي  اخلدمات،  جودة  وحتّسن  األسعار  انخفاض  إلى  املنافسة  ازدياد  أّدى  حيث  وسنغافورة، 

معّدالت تبني هذه اخلدمات واستخدامها.15 

الشكل رقم 8: التحّديات التي تواجهها املنشآت مع مقدمي الخدمات املدارة16   

15  يرد في امللحق “ب” تعريف مفّصل الّتفاقية مستوى الخدمة وملحة عامة عن مكّوناتها النموذجية.
16  استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م
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الشكل رقم 9: التحّديات التي تواجهها املنشآت مع مقدمي خدمات مراكز املعلومات17

17  استبيان هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية لعامي 2011م و2015م
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ملّخص ونظرة مستقبلية

تقود خدمات مراكز املعلومات واخلدمات واملدارة وخدمات احلوسبة السحابّية التقّدم اجلاري في قطاع االتصاالت وتقنية 
املعلومات، كما تشهد منظومة مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات احملليني تطّوراٍت متسارعة، األمر الذي من شأنه 
في  للمستخدمني  بالنسبة  أقل  وبأسعار  أعلى  ذات جودة  أفضل  مّما سيعني خدماٍت  القطاع،  في  اإلجمالي  النمو  تعزيز 
اململكة. وتدر اإلشارة إلى أّن قيام مقدمي اخلدمات بنشر التوعية باستمرار بشأن املنافع التشغيلية واملالية لهذه اخلدمات، 
للقلق فيما يتعلق بارتفاع  وطمأنة املخاوف املتعّلقة بأمن املعلومات والقدرة على االتصال، وكذلك معاجلة الشؤون املثيرة 

األسعار، هو أمٌر بالغ األهّمية من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من التبّني لهذه اخلدمات. 

املدارة وخدمات  املعلومات واخلدمات  يتعلق باستخدام مراكز  فيما  السعودية  املنشآت املؤسسات  وعند مقارنة تصورات 
التبني  اتاهات  الهيئة  حددت  2011م،  عام  املالحظة  التوجهات  مع  احلديثة  الدراسة  في  احملددة  السحابية  احلوسبة 

الرئيسية التالية:

وخدمات  • املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  خدمات  مبزايا  معرفة  أكثر  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  مديرو  ُيعد 
لتبني  الرئيسية  العوائق  أحد  2011م  عام  اخلدمات  مقدمي  بعروض  الوعي  انعدام  كان  فقد  السحابية.  احلوسبة 
الداخلية  املهارات  في  النقص  ملواجهة  الفعالة  الوسائل  من  خارجية  االستعانة مبصادر  ُيعد  كان  وبينما  اخلدمات. 
في قطاع تقنية االتصاالت واملعلومات، حتول املنشآت اليوم اهتمامها بالتقنية وفوائد التكاليف احملققة من تبني هذه 
اإلجمالية  التكلفة  أكثر نضجا وخفض  واملعلومات  االتصاالت  لتقنية  بنية حتتية  إلى  الوصول  كما أصبح  اخلدمات. 

للملكية/امليزانية، واالنتقال من منوذج CAPEX إلى منوذج OPEX مطلب أكثر إحلاًحا للمستخدمني.

مع تزايد وعي املستخدمني أصبحت املنشآت تطلب خدمات ذات جودة أعلى ودعم عمالء أفضل. ومن هذا املنطلق،  •
وحقيبة  املعلومات  ملراكز  التحتية  البنية  تطوير  في  السوق  تطوير  من  األولى  املراحل  في  اخلدمات  مقدمو  يستثمر 
في  أكثر  االستثمار  إلى  اخلدمات  مقدمو  يحتاج  املنافسة  حدة  وتصاعد  السوق  تطور  مع  ولكن  التقنية،  اخلدمات 
العالقات مع العمالء ليكونوا قادرين على املنافسة. وفي الواقع فقد حدد العديد من مقدمي اخلدمات الذين قابلتهم 
الهيئة لهذا التقرير اخلدمات عالية اجلودة والعالقات مع العمالء كمزايا تنافسية استراتيجية يتطلعون إلى االستثمار 

فيها في املستقبل.

أصبحت املؤسسات السعودية أكثر دراية مبعايير أمن تكنولوجيا املعلومات التي يقدمها مقدمو اخلدمات. وال تزال  •
املخاوف األمنية عامال مهًما تعيق تبني عدد كبير من املنظمات تكنوجليا املعلومات. يرى الكثير من املستخدمني من 
ناحية أخرى أن البنية التحتية لتقنية املعلومات والشهادات واإلجراءات املنصوص عليها من قبل مقدمي اخلدمة أكثر 

تقدما مقارنة ببيئة أمن تقنية املعلومات الداخلية.

يلّخص اجلدول رقم 2 العوامل الرئيسة احملّفزة واملعيقة لتبني خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة 
السحابية في اململكة العربية السعودية. 

اجلدول رقم 2: ملّخص العوامل احملّفزة واملعيقة خلدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية

4.2

العوامل المعيقة العوامل المحّفزة
• املخاوف املتعّلقة بأمن وسرية املعلومات.

• ارتفاع كلفة االّتصال الجيد بالشبكة.

• تدني جودة الخدمات دعم عمالء غير كاٍف.

• غياب نماذج األسعار الواضحة والشّفافة، عند مقدمي الخدمة، 
وما ينتج عن ذلك من صعوبات في مقارنة األسعار.

• الرغبة في تقليل تعقيد بيئات االتصاالت وتقنية املعلومات داخل 
املنشآت، إلى جانب ارتفاع الطلب على قدرات الحوسبة والتخزين.

• رغبة املنشآت في تعزيز البنية التحتية الخاّصة باالتصاالت 
وتقنية املعلومات لديها وتحسني الكفاءة من حيث التكاليف.

• النضج املتنامي في منظومة مقدمي الخدمة واملتمثل في زيادة 
الخدمات التي يتم توفيرها، وكذلك األنشطة الخاصة بالتوّسع في 

السوق.



23

توفير خدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة 
وخدمات الحوسبة السحابية في المملكة العربية 

السعودية 
التوجهات العاملية: تقارب منظومة مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات

تشهد منظومة مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات تغّيراٍت ملحوظة على الصعيد العاملي. وقد كان من السهل نسبّيًا 
في املاضي التمييز بني مقدمي اخلدمات استناًدا إلى التقنيات األساسية التي يطّبقونها ويشغلونها ويدعمونها، حيث تشمل 

أنواع مقدمي التقنيات األكثر شيوًعا على مستوى العالم، دون أن تقتصر على، الفئات التالية:

بائعو البرمجّيات املستقّلون ISV) Independent software vendors(  : شركات متخّصصة في  •
تصميم البرامج واخلدمات املرتبطة بها، وإنتاجها وبيعها. 

بائعو األجهزة من الشركات العاملية: شركات متخّصصة في تصميم وإنتاج وبيع األجهزة وما يّتصل بها من  •
خدمات.

شركات تكامل األنظمة SI) Systems integrators(  : شركات متخّصصة في تصميم حلول متنّوعة في  •
مجال االتصاالت وتقنية املعلومات وإعادة بيعها وتطبيقها ودعمها، مبا في ذلك األجهزة والبرامج والشبكات. 

مقدمو خدمات االتصاالت: شركات متخّصصة في النقل اإللكتروني للمعلومات وما يّتصل بذلك من خدمات. تشمل  •
هذه الفئة مقدمي خدمات االتصاالت )الثابتة واملتنقلة(، ومقدمي خدمات اإلنترنت، ومقدمي خدمات االتصاالت عبر 

الكيبل واألقمار االصطناعية. 

هذا وقد لوحظ حدوث الكثير من االندماج والتقارب بني مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات في السنوات األخيرة 
مدفوًعا بعاملني أساسيني: األول، سعي مقدمي التقنيات على اختالف أنواعهم إلى االستحواذ على حّصة أكبر من السوق، 
وقيامهم بتحقيق ذلك عن طريق تطوير البنية التحتية التقنية لديهم، وملف اخلدمات التي يقومون بتقدميها. ويتطّلع معظم 
مقدمي التقنيات إلى التوسع مبا يتجاوز نطاق أعمالهم الرئيسية، سواء كان ذلك من خالل عمليات االستحواذ على شركاٍت 

أخرى، أم عن طريق عقد شراكات أو تأسيس شركاٍت جديدة.  

لنموذج  وفًقا  واستهالكها  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  تقدمي  طريقة  ر  تطوُّ األول،  الفصل  في  ورد  وكما  الثاني، 
يتمّيز بقدٍر أكبر من اآللية واملرونة. ويحّفز هذا التطّور بدوره تغّيراٍت في بيئة مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، 
أّن القنوات اجلديدة املستخدمة لتأمني اخلدمات تتطّلب تكاماًل أكثر بكثيٍر من ذي قبل. وترتكز خدمات مراكز  نظًرا إلى 
املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية بشكٍل كبير على توفر شبكات اّتصاالت قوية وفاعلة، كما تتمّيز 
بتقنيات آلية ومتكاملة ومبتكرة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات، وعليه فإن توفير هذه اخلدمات يتطلب دمج التقنيات 
اخلاصة باألجهزة والبرامج واالتصاالت وتقدميها بفاعلية. وتعد احلاجة إلى مزيٍد من التكامل من العوامل احملّفزة لالندماج 
والتقارب في هذا القطاع. وينطبق هذا األمر بشكٍل خاص على مقدمي خدمات االتصاالت، الذين استثمروا مبالغ كبيرة في 
مجال خدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية؛ ولم يعد بالتالي من املمكن تعريفهم على 
أنهم مقدمي خدمات االتصاالت فقط، أو مقدمي خدمة اإلنترنت، أو مقدمي خدمة اإلنترنت عبر األقمار االصطناعية، واألدق 

وصفهم مبقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات. 
 

جديدة  أنواع  تظهر  ومعها  التطّور،  في  آخذٌة  املتكاملة  التقنية  خدمات  من  جديدة  عاملية  منظومًة  فإن  ما سبق،  على  بناًء 
و  Salesforce.comو  Google )مثل  السحابية  احلوسبة  خدمات  مقدمو  بينهم  من  اخلدمات  هذه  مقدمي  من 
 ،)Rackspaceو  Equinixو  Terremarkو  Savvis )مثل  املعلومات  مراكز  خدمات  ومقدمو   ،)Amazon
 .)BT Global Servicesو Orange Business Services ومقدمو خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات )مثل
وتدر اإلشارة إلى أّنه حتى مع ظهور هذه األنواع اجلديدة من مقدمي اخلدمات، فإن احلد الفاصل الذي مييز الفئات 
املختلفة منهم يبقى غير واضح، ويرجع ذلك إلى التداخل الكبير بني أنواع اخلدمات التي يقدمونها وانتمائها إلى أكثر من 
واحدة من تلك الفئات. كما ُيرّجح استمرار عدم الوضوح هذا في حتديد الفوارق بني مقدمي اخلدمات، األمر الذي سينتج 
عنه منظومة اّتصاالت وتقنية معلومات على درجة عالية من التقارب، بحيث ال يعود هناك أّي أهّمية تذكر للتصنيف التقليدي 

ملقدمي اخلدمات. 

3
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العربية  اململكة  في  السحابية  احلوسبة  وخدمات  املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  خدمات  منظومة 
السعودية

شهدت منظومة االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية تطّوًرا مماثاًل ملاحدث في الدول األخرى. ويسعى 
مقدمو اخلدمات على اختالف أنواعهم إلى تنويع اخلدمات التي يقّدمونها متّشًيا مع التوجهات السائدة عاملًيا، فيقومون 
بصورٍة  عملّياتهم  وتطوير  السوق  إلى  متنوعة  جديدة  خدماٍت  وبإدخال  أعمالهم،  ومنوذج  هيكلّيتهم  بتغيير  لذلك  نتيجًة 
متواصلة. وبدراسة مجال خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية حتديًدا يّتضح حدوث 

تقارب بني مقدمي تلك اخلدمات في اململكة.

يوضح اجلدول رقم 3 بعًضا من أهّم مقدمي هذه اخلدمات في اململكة العربية السعودية. ويعّد مقدمو خدمات االتصاالت، 
وحتديًدا خدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة، إلى جانب مقدمي خدمات اإلنترنت، وخدمات في سات )VSAT( حّتى يومنا 
هذا أكثر مقدمي اخلدمات نشاًطا في اململكة. ويتميز سوق احلوسبة السحابية في اململكة العربية السعودية بالنمو املطرد، 
وهناك عدًدا من الشركات التي تقّدم خدمات احلوسبة السحابية، مبا في ذلك أحد املقدمني السعوديني املتخصصني حصًرا 

في هذه اخلدمات.

العربية  اململكة  السحابية في  املدارة وخدمات احلوسبة  املعلومات واخلدمات  أهّم مقدمي خدمات مراكز   :3 اجلدول رقم 
السعودية

سوف يتم وصف وحتليل بيئة مقدمي خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية مبزيد من 
التفاصيل في اململكة العربية السعودية في األقسام التالية.

ملف خدمات مراكز المعلومات والخدمات 
المدارة وخدمات الحوسبة السحابية

الفئة المقدم

الخدمات المدارة تكامل األنظمة عبدالله فؤاد

خدمات مراكز المعلومات )استضافة البنية التحتية( تكامل األنظمة شركة أكسيوم الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا

الخدمات المدارة، خدمات مراكز المعلومات )استضافة 
التحتية( البنية 

اّتصاالت شركة ديتكون السعودية

الخدمات المدارة تكامل األنظمة شركة ابتكار للتقنية
الخدمات المدارة تكامل األنظمة شركة إجادة للحلول واألنظمة
الخدمات المدارة تكامل األنظمة ر ألنظمة المعلومات شركة الُمعمَّ

الخدمات المدارة، خدمات مراكز المعلومات )االستضافة على 
اإلنترنت، استضافة البنية التحتية، التطبيقات المستضافة(

خدمات االستضافة شركة إكساء لتقنية المعلومات

خدمات مراكز المعلومات )استضافة البنية التحتية( اّتصاالت شركة إنتلتيك
الخدمات المدارة، خدمات مراكز المعلومات )االستضافة على 

اإلنترنت، استضافة البنية التحتية(
تكامل األنظمة شركة الجريسي لخدمات الكمبيوتر 

واالتصاالت
الخدمات المدارة تكامل األنظمة شركة إم دي إس المحدودة

الخدمات المدارة، خدمات األمن المدارة، خدمات مراكز 
المعلومات )استضافة البنية التحتية، التطبيقات المستضافة(، 
خدمات الحوسبة السحابية )خدمات الحوسبة السحابية العامة 

والخاصة(

اّتصاالت موبايلي

خدمات مراكز المعلومات )االستضافة على اإلنترنت، استضافة 
البنية التحتية، التطبيقات المستضافة(

خدمات االستضافة الناشرنت

خدمات مراكز المعلومات )االستضافة على اإلنترنت، استضافة 
البنية التحتية، التطبيقات المستضافة(

اّتصاالت صحارى نت

الخدمات المدارة، خدمات مراكز المعلومات )استضافة البنية 
التحتية(، خدمات الحوسبة السحابية )البنية التحتية كخدمة(

اّتصاالت شركة الحلول المتقّدمة التابعة لالتصاالت 
السعودية

الخدمات المدارة تكامل األنظمة مؤسسة المعلومات الشاملة للحاسب اآللي 
والمعلومات )سنوبتك(

خدمات مراكز المعلومات )استضافة البنية التحتية( اّتصاالت شركة االتصاالت المتكاملة

خدمات مراكز المعلومات )االستضافة على اإلنترنت، استضافة 
البنية التحتية، التطبيقات المستضافة(

خدمات االستضافة نورنت
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مقدمو خدمات االتصاالت

بدأ مقدمو خدمات االتصاالت احملليون، ومتاشًيا مع التوجهات العاملية في هذا املجال، بتقدمي ملف يضم خدمات مراكز 
وخدمات  االتصاالت  خدمات  مقدمي  الشركات  هذه  وتشمل  السحابية.  احلوسبة  وخدمات  املدارة  واخلدمات  املعلومات 

اإلنترنت واألنواع األخرى من االتصاالت )كاالتصاالت عبر األقمار االصطناعية(. 

االتصاالت  • شركتا  تقّدم  إذ  امللحوظ؛  بنشاطها  الفئة  هذه  متّيزت  واملتنقلة:  الثابتة  االتصاالت  خدمات  مقدمو 
أوجه  تعّزز  التي  املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  خدمات  من  منوعة  مجموعة  واسًعا  نطاًقا  وموبايلي  السعودية 
القّوة لديهما في مجال الشبكات واالتصاالت وأمن املعلومات. ويشهد هذا امللف من اخلدمات املزيد من التوّسع حالّيًا 
لتشمل خدمات احلوسبة السحابية أيًضا. ومن األمثلة على الشركات التي تسعى لتقدمي طيٍف من اخلدمات املدارة 
وخدمات احلوسبة السحابية هي شركة موبايلي، وتقوم بذلك بشكٍل أساسي عبر تأسيس شراكات مع مؤسسات عاملية 
واالستفادة منها مثل شركة آي بي إم )خلدمات احلوسبة السحابية اخلاصة واخلدمات املدارة(، وشركة فيرتشوسترمي 

)خلدمات احلوسبة السحابية اخلاصة(. 

ال  • بحيث  قائمة خدماتهم  تنويع  إلى  اململكة  في  اإلنترنت  اّته عدد من مقدمي خدمات  اإلنترنت:  مقدمو خدمات 
احللول  تركز شركة  املثال،  فعلى سبيل  فقط؛  من خدمات  بذلك  يرتبط  وما  باإلنترنت  االّتصال  على خدمات  تقتصر 
ل خلدمات تقنية املعلومات( بشكٍل خاص  املتقّدمة التابعة لالتصاالت السعودية )التي كانت ُتعَرف مسبًقا بشركة أوَّ
على خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات وخدمات احلوسبة السحابية، أما شركتي صحارى نت ونورنت فهما مثاٌل 
كذلك  قاموا  كما  املعلومات،  مراكز  تقدمي خدمات  لتشمل  أنشطتهم  بتوسيع  قاموا  إنترنت  مقدمي خدمات  على  آخر 

باالستثمار في بناء مراكز معلومات جديدة بغرض ترسيخ هذا النوع من اخلدمات في السوق احملّلي.

التي تعمل في  • اململكة عدد من الشركات  مقدمو خدمات اإلنترنت عن طريق األقمار االصطناعية: يوجد في 
مجال خدمات االتصاالت عبر األقمار االصطناعية لتلبية احتياجات مناطق متنوعة، عادًة ما تكون نائية )كاحلال في 
حقول النفط مثاًل(. ويعرض هؤالء في الوقت احلالي مجموعة أكبر من خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات. فعلى سبيل 
املثال؛ بدأت شركتا ديتكون السعودية وإنتلتيك أعمالهما كمقدمي خدمات االتصاالت عبر األقمار االصطناعية، إال أن 
كليهما تقدمان حالًيا خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، وعلى األخص خدمات مراكز املعلومات، وقد استثمرتا في 

إنشاء مراكز معلومات داخل اململكة لدعم تقدمي اخلدمات املذكورة.

مقدمو خدمات الحوسبة السحابية المختصين
حتى اليوم، ال يوجد سوى القليل جّدا من الشركات العاملية املتخّصصة حصرّيًا بتقدمي خدمات احلوسبة السحابية، التي 
سعت جدًيا وبشكٍل مباشر الستغالل الفرص املتاحة في اململكة العربية السعودية. وعلى الرغم من ذلك فقد حققت تلك 
الشركات بالفعل تقّدًما من خالل التعاون مع بعض الشركاء احملّليني واإلقليميني، إذ أسهموا مبجاالت مثل تطوير األعمال 
بالغ  للعمالء بشكٍل محدود، كما يقومون بدوٍر  الفني  واخلدمات االستشارية واملساعدة في تهيئة املوظفني اجلدد والدعم 
األهمية في التثقيف وتعليم أسس التوسع في السوق. وعلى الرغم من محدودية اإلقبال الذي حتقق في اململكة حّتى اآلن، 
يبقى الشركاء متفائلون نظًرا لالهتمام الكبير الذي بدأ يظهر لدى املنشآت السعودية مبختلف خدمات احلوسبة السحابية. 
وتضم قائمة أهّم الشركاء احملّليني للمقدمني الدوليني خلدمات احلوسبة السحابية حصرّيًاشركة FVC وشركة أنظمة حلول 
األعمال االستراتيجية SSBS وشركة روان، التي تتعاون جميعها مع شركتي Google وأفيداس، وشركة NSI وكالود 

 .SalesForce كونسبت للتعاون مع سيلز فورس

 ،ClouDEX ومما يؤّكد تنامي الفرص ووجود سوق جيدة خلدمات احلوسبة السحابية في اململكة هو قيام شركة كالوديكس
املتخصصة بشكٍل حصري بخدمات احلوسبة السحابية، بإطالق أنشطتها في العام 2011م، وأعمالها املتواصلة منذ ذلك 
احلني. وهذه الشركة هي مشروع مشترك بني شركتي ديتكون السعودية وإكساء لتقنية املعلومات، األمر الذي سمح بجمع 
املعلومات  ومراكز  االتصاالت  في مجال خدمات  السعودية  ديتكون  مع خبرة  اإلنترنت  على  االستضافة  في  إكساء  خبرة 
تستهدف  التي  السحابية  احلوسبة  خدمات  من  سلسلة  إطالق  ذلك  عن  نتج  وقد  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وخدمات 

املنشآت السعودية. 

 مقدمو خدمات االستضافة ومراكز المعلومات

ينحصر تركيز عدد من مقدمي اخلدمات العامليني في تقدمي خدمات االستضافة ومراكز املعلومات دون سواها، ويعملون 
من  االستفادة  لهم  يتيح  الذي  األمر  السحابية،  احلوسبة  خدمات  لتشمل  خدماتهم  قائمة  توسيع  على  ذاته  الوقت  في 
و  Rackspace مثل  أسماء  الشركات  من  النوع  هذا  يشمل  بالفعل.  لديهم  املتوفرة  املعلومات  ملراكز  التحتية  البنى 
Savvis وEquinix وTerremark. ُتعد بعض هذه الشركات )Equinix، على سبيل املثال( غير معتمدة على الناقل 

1.3
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)carrier-neutral(، كونها تدعم العديد من مقدمي خدمات اإلنترنت، وتعمل بشكٍل أساسي كبائع جملة ملساحاٍت في 
مراكز املعلومات. ويلجأ العديد من مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات في العالم إلى االستضافة لدى هذه املراكز، 
حيث يسمح هذا األمر لهم بتوفير خدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية، دون احلاجة 
إلى استثمار رأس املال الكبير الذي يتطّلبه بناء مراكز خاّصة بهم. وبالنسبة ملراكز املعلومات غير املعتمدة على الناقل، يتيح 
مقدمو اخلدمات اجلملة االستفادة من مجموعة اخلدمات التي يقّدمها مقدمون متعددون خلدمات اإلنترنت بداًل من االرتباط 
الكلي مبقدم وحيد؛ كما هو احلال عند االستعانة مبقدمي خدمات االتصاالت، أو االستضافة لدى مقدمي خدمات اإلنترنت. 

ملراكز  التحتية  البنية  في  باالستثمار  هذا،  يومنا  إلى  هؤالء،  العامليني  اخلدمات  مقدمي  من  أيٌّ  يقم  لم  أنه  بالذكر  اجلدير 
املعلومات احمللية بغرض دعم العمالء السعوديني. هذا باإلضافة إلى أن السوق السعودية ما تزال خاضعة لهيمنة مقدمي 
غير  وتكون  باجلملة  مساحاٍت  بيع  تتيح  معلومات  مراكز  ملنشآت  هناك حاجة  بأّن  العلم  مع  احملّليني،  االتصاالت  خدمات 
معتمدة على الناقل. وكما ذكر آنًفا، ففي الغالب تلجأ شركات االتصاالت وتقنية املعلومات األصغر حجًما، والتي ال متلك 
رأس املال الكافي لالستثمار في منشآت مراكز املعلومات، إلى االستضافة في مراكز متلكها جهاٌت أخرى. وتفّضل شركات 
االتصاالت هذه أن تطلب االستضافة في منشآت مراكز املعلومات العاملة باجلملة وغير املعتمدة على الناقل بداًل من منشآت 
مقدمي خدمات االتصاالت الذين يقدمون خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية بأنفسهم.

ويهتم معظم مقدمو خدمات مراكز املعلومات في اململكة مبجاالت أخرى أيًضا. ففي الوقت الذي قامت فيه شركات نورنت 
وناشرنت وصحارى نت بتوسيع قائمة مشاريعها مؤخًرا لتشمل مجموعة واسعة من خدمات مراكز املعلومات فإنها ال تزل 
تقدم اخلدمات املتضمنة في قائمة مشاريعها التقليدية ISP. كما طورت موبايلي قائمة مشاريع خدمات احلوسبة السحابية 
اخلارجية من خالل شراكتها مع مقدمي خدمات احلوسبة السحابية مثل IBM وVirtustream. ويقوم مقدمو خدمات 
 VSAT بتقدمي خدمات األقمار الصناعية  إنتلتك  املعلومات احملليون اآلخرون مثل ديتكون السعودية أو سعودي  مراكز 

وخدمات تكامل الشبكات باإلضافة إلى اخلدمات الهندسية )OSP( خارج املنشأة.18

شركات تكامل األنظمة

غالًبا ما تشّكل خدمات مراكز املعلومات أحد مكّونات ملف اخلدمات األوسع نطاًقا التي تقّدمها شركات تكامل األنظمة. وقد 
قام عدٌد من مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات إما باالستثمار في إنشاء ُبنى حتتية ملراكز معلومات خاّصة بهم من 
أجل دعم هذه اخلدمات، أو بعقد شراكات مع أحد مقدمي خدمات مراكز املعلومات لالستفادة من احللول الشاملة، وذلك 
بهدف احلفاظ على العمالء ومواكبة أحدث مناذج تقدمي اخلدمات )كخدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات 

احلوسبة السحابية(.

وتشير األبحاث التي أجرتها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات – وكما يظهر في اجلدول رقم 3 – إلى أّن معظم شركات 
تكامل األنظمة في اململكة العربية السعودية ترّكز بشكٍل أساسي على اخلدمات املدارة. ومتتلك قّلة قليلة منهم فقط البنية 
التحتية ملراكز املعلومات والقادرة على دعم ميزة تقدمي اخلدمات عن بعد؛ وهم بذلك يّتجهون إما إلى تقدمي اخلدمات في 
موقع املستفيد نفسه، أو يجمعون في بعض احلاالت القليلة جًدا ما بني اخلدمات املدارة عن بعد واخلدمات املدارة باملوقع 
ذاته. وتشمل قائمة مقدمي اخلدمات احملّليني هؤالء شركة اجلريسي خلدمات الكمبيوتر واالتصاالت، والشركة السعودية 
ر ألنظمة املعلومات وشركة ابتكار وشركة  للحاسبات االلكترونية )SBM( وشركة إم دي إس أرابيا احملدودة وشركة املُعمَّ
إجادة. وقد اعَتَبرت غالبية شركات تكامل األنظمة التي شملتها هذه الدراسة أّن قدرتها على تأمني خدماٍت في موقع العميل 
يعطيها ميزًة تنافسية، إذ يعتقد معظمهم أّن املؤسسات السعودية لم تتقّبل متاًما بعد فكرة منوذج تقدمي اخلدمات املؤمتت 
املوقع.  في  اخلدمات  على  يفضلون احلصول  أّن عمالءهم  يعني  مّما  بعد؛  عن  اخلدمات  إجراء  فيه  والذي ميكن  بالكامل 
تنفيذ حلول  تركز على  اململكة  األنظمة في  تكامل  فإّن معظم شركات  السحابية؛  بتقدمي خدمات احلوسبة  يتعّلق  فيما  أّما 
حوسبة سحابية خاصة لعمالئها، بحيث تكون أكثر قدرًة على تعزيز مهاراتها على صعيد التكامل واحملاكاة االفتراضية 
واالستشارات والتطبيقات وتأسيس البنية التحتية لعمالء محّددين، بداًل من أن حتاول بيع خدمات احلوسبة السحابية للعامة 

ولشريحٍة أوسع من العمالء احملتملني. 

18  تشير عبارة OSP إلى الكابالت املادية والبنية التحتية الداعمة وأي أجهزة مرتبطة به
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الملّخص واآلفاق المستقبلّية

الشراكة

، ولهذا السبب  تتمّيز خدمات مركز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية بكونها مؤمتتة إلى أقصى حدٍّ
فهي تقّدم أداًء عالي الكفاءة بشكل ال تستطيع اخلدمات التقليدية في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات أن حتققه أبًدا. 
ويكمن التحّدي أمام مقدمي اخلدمات في كبر حجم االستثمار املطلوب تخصيصه مسبًقا لتأسيس البنية التحتية والتطبيقات 
القادرين  اخلدمات  مقدمو  ويتمّتع  خدمات.  لتقدمي  األمتتة  من  عالية  درجة  على  بيئة  دعم  أجل  من  اخلادم  على  املوجودة 
على االستفادة من بنية حتتية موجودة )أمثال مقدمي خدمات االتصاالت، ومقدمي خدمات اإلنترنت، واملقدمني املختصني 
ضخامة  كون  إلى  يرجع  وذلك  القريب،  املدى  على  تنافسية  مبيزٍة  املعلومات(  مراكز  خدمات  ومقدمي  محددة،  بخدمات 
حجم االستثمار املطلوب قد متّثل عائًقا أمام مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات الذين يركزون على تقدمي خدمات 
االتصاالت وتقنية معلومات متخصصة بشكل تقليدي. إال أّن الشركات من النوع األخير تؤسس في الغالب عالقاٍت أعمق 
مع عمالئها ويكون لديها قدر أكبر من اخلبرة في تقدمي خدماتها، فضاًل عن امليزة التنافسّية التي لديها كونها قادرة على 
توفير نطاق أوسع من اخلدمات لعمالئها. وبناًء على ذلك، فمن املرّجح أن تشهد اململكة تزايًدا سريًعا في الشراكات ما 
بني مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات ذوي املهارات العالية في هذا املجال، وبني الذين تتوّفر لديهم البنية التحتية 

الالزمة لالستفادة من تلك املهارات.

الحاجة إلى التوعية

ما تزال أسواق خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة، وعلى وجه اخلصوص خدمات احلوسبة السحابية، في بداياتها 
األّولية  املراحل  هذه  وتّتسم  قائمة خدماتهم.  في  يقدمونها  التي  اخلدمات  باختبار  اخلدمة  مقدمو  يقوم  اململكة، حيث  في 
بتدّني مستوى الوعي في السوق مبدى توّفر احللول والتقنيات واملقدمني. ويجب بذل جهوٍد كبيرة هنا بغرض زيادة التوعية 
بشأن العروض املتوّفرة، وتعريف املستخدمني مبنافعها احملتملة. وتشير دراسة الهيئة إلى تدّني مستويات الوعي باخلدمات 
لدى الشركات املتوسطة والصغيرة بشكٍل خاص، وذلك نظًرا للتدني النسبي ملستويات التطّور في مجال االتصاالت وتقنية 
املعلومات في هذه الشريحة. لهذا السبب فإنه يجب على مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات االستثماَر في تطوير 
مجموعة خدماتهم، والترويج للحلول التي يقّدمونها من خالل توعية الشركات املتوسطة والصغيرة بصورٍة مباشرة باملنافع 
املرتبطة بتلك احللول. وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات مستعّدة من جانبها ملساعدة مقدمي االتصاالت وتقنية املعلومات 
احملّليني في هذا املسعى، وهذا التقرير ما هو إال أحد األمثلة على ذلك، هذا باإلضافة إلى دعمها قطاع االتصاالت وتقنية 
املعلومات في اململكة من خالل الترويج ملنتجات الشركات وخدماتها في دليل شركات ومنشآت االتصاالت وتقنية املعلومات 

 .)ictdirectory.sa :احمللية في اململكة العربية السعودية )املتوّفر على العنوان التالي

التوّقعات المرتقبة من مقدمي الخدمات

تشير نتائج األبحاث التي أجرتها هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، إلى أن األسعار والكوادر املؤهلة، واالستقرار املالي، 
مقدم  بحثها عن  لدى  االعتبار  السعودية في  املنشآت  تأخذها  للشبكات جميعها عوامل  التحتية  البنية  ومتانة  واالعتمادية 

خلدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة )أنظر الشكل رقم 10(.

وإذا ما أراد مقدمو اخلدمات النجاح، فإنه يجب عليهم توضيح املنافع واملهارات الفنّية التي يقّدمونها بالتفصيل، باإلضافة 
إلى إثبات قدرتهم على توفير هذه اخلدمات بطريقة موثوقة، وفعالة من حيث التكاليف. 
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الشكل رقم 10: توّقعات املنشآت من مقدمي خدمات مراكز املعلومات أو اخلدمات املدارة19 

19  دراسة هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة وخدمات الحوسبة السحابية للعام 2015م
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تمكين خدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة 
وخدمات الحوسبة السحابية

واخلدمات  املعلومات  مراكز  اخلاصة مبستخدمي  االستخدام  وأمناط  املواقف  مختلف  الثاني حتليل  الفصل  تناول  بينما 
املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، وناقش الفصل الثالث خصائص بيئة مقدم اخلدمة، فإن هذا الفصل يتناول مجموعة 
من العوامل التي تشكل املنظومة الكلية ملراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية التي تؤثر على كل 

من جانبي العرض والطلب.

البنية التحتية لالّتصاالت وتقنية المعلومات
ال ميكن للمنظومات الرقمية خلدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية أن تزدهر من دون توفر 
بنية حتتية فّعالة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات. وتتكّون هذه البنية التحتية من عناصر أساسية تتمثل في اتصال 
إنترنت موثوق وفعال من حيث التكلفة، ومراكز للمعلومات عالية اجلودة، وخدمات االتصاالت وتقنية املعلومات ذات الكفاءة 

من حيث التكلفة واملتاحة بسهولة أيًضا. 

السنوات  كبيًرا على مدى  ا وحتّسًنا  السعودية منّوً العربية  اململكة  املعلومات في  وتقنية  التحتية لالّتصاالت  البنية  شهدت 
القليلة املاضية، فقد زاد عدد االشتراكات الثابتة بالنطاق العريض، مبا في ذلك الـ DSL، والوصالت الالسلكية الثابتة 
WiMAX( fixed wireless(، وغيرها من اخلطوط الثابتة، لثالثة أضعاف من 1 مليون اشتراك في العام 2008م إلى 
أكثر من 3 مليون اشتراك في العام 2014م، إذ باتت 43.2% من املنازل تستخدم النطاق العريض الثابت حالّيًا. وارتفع 
عدد مستخدمي اإلنترنت من 9.3 مليون في العام 2008م إلى 19.6 مليون في العام 2014م، أي ما يعادل 63.7% من 

السّكان.20

التحتية اخلاّصة باالتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة واعدًا، فيما يتعلق بتبني خدمات  البنية  النمو املذهل في  ويأتي 
مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية في املستقبل. وينطبق ذلك بشكل خاص على املنشآت التي 
لديها شبكات كبيرة وموزعة وفنيني متنقلني، إذ إّنها تعتمد على شبكة نطاق عريض واسعة االنتشار وممتدة لضمان وصول 
هذه اخلدمات إلى كافة املواقع. غير أّن بعض املجاالت ما تزال بحاجة إلى التطوير لضمان منّو هذه املنظومة الرقمية بشكل 

سليم. 
تكلفة االّتصال

بينما تعد أسعار حزمة خدمات الهاتف املتقل في اململكة العربية السعودية أقل من متوسطها للدول العربية كما أنها تعد من 
األقل على مستوى العالم،21 إال أن أسعار النطاق العريض الثابتة للسرعات املتوّسطة والعالية في اململكة )ما يزيد على 15 
ميجا بايت( رغم أنها تعد أرخص مّما هي عليه في دول عربية أخرى، وما تزال أعلى بثالثة أضعاف مقارنة مبتوسط األسعار 
 )OECD(Organisation for Economic Co-operation السائد في منّظمة التعاون االقتصادي والتنمية
and Development.22 بشكل عام، فإن خفض تكاليف االتصال يزيد من القدرة على حتمل التكاليف وبالتالي تبني 
وتقدمي  املواقع  من  كبير  عدد  لتوصيل  املالية،  املؤسسات  مثل  املنشآت،  بعض  أنها متكن  كما  املعلومات.  مراكز  خدمات 

اخلدمات التي تتطلب اتصال خارج املناطق احلضرية.

توّفر مرافق مراكز المعلومات

من أهّم العوامل املساعدة على تبني خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، توّفر مقدمي 
خدمات مراكز املعلومات بشكل تاري داخل اململكة، وعلى مستوى عاٍل من اجلودة، أولئك الذين يؤّجرون مساحات لتلك 
اخلدمات ويوفرون الدعم لتقدمي اخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية. وحتى وقت قريب، كانت هناك عدد قليل 
من هذا النوع من مقّدمي اخلدمات في اململكة، مما أعاق تبنيها، إال أن االستثمارات األخيرة لتعزيز سعة مراكز املعلومات 
اجلديدة قد أدت إلى زيادة توّفر البنية التحتية لهذا النوع من املراكز بشكل تاري. فقد كان مقدمو خدمات االتصاالت 
على وجه اخلصوص في طليعة من يقوم بتوسيع دورهم في مراكز املعلومات عبر أنحاء اململكة وذلك عن طريق االستثمار 
بشكل كبير في هذه املراكز في إطار مخططات للتوسع في االستثمار في مجاالت جديدة في جميع أنحاء اململكة. وتشير 

)citc0gov0sa 20  مؤّشرات هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة )2014م(، )متاح على موقع
21  التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، 2014م

22  تقرير مقارنة أسعار خدمات االّتصاالت بالتجزئة في الدول العربية للعام 2013م، هيئة تنظيم االّتصاالت في البحرين، األسعار مقومة بالدوالر األمريكي/تعادل
    القوة الشرائية
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تقديرات هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إلى أّن مساحة مراكز املعلومات املعروضة لإليجار في اململكة، قد وصلت إلى 
24.300 متر مرّبع للعام 2014م، كما هو موضح في الشكل رقم 11. 

الشكل رقم 11: مساحة مراكز املعلومات التجارية املعروضة لإليجار )باألمتار املرّبعة(23 

)MISSION-CRITICAL FACILITIES( نقص مرافق أداء المهام الحرجة

يعتبر  ما  هو  منها  القليل  فإن  اململوكة جلهات تارية،  املعلومات  مراكز  مرافق  توّفر  في  السريع  النمو  من  الرغم  على 
 Uptime( ووفًقا ملعهد . )Tier �( مرافق أساسية قادرة على املساعدة في حل املشاكل، واملصّنفة ضمن الفئة الرابعة
 )Mobily‘s Melgha II( األمريكي، فقد مت اعتماد مركز معلومات موبايلي في حي امللقا في الرياض )Institute
فقط كمركز من الفئة الرابعة بناء على املرافق املنشأة ومستندات التصميم24 . ومما يجدر اإلشارة اليه أّن كلفة بناء مراكز 
للطاقة  متكررين مستقّلني  توفر مصدرين  مثل  ومتطّورة،  فريدة  بقدرات  تتمّتع  لكنها  مرتفعة،  الرابعة  الفئة  من  املعلومات 
للنظم  التكرار  من  عال  مستوى  إلى  املجاالت  بعض  في  املنظومات  حتتاج  وقد  االّتصال.  استمرارية  وتوفر  الكهربائية، 

املساعدة في حل املشاكل مثل املجال املالي والعسكري لكى تتمكن من توفير هذه اخلدمات. 

العوامل الثقافية
على  اإلبقاء  تفّضل  فإنها  ولذلك  بها،  املخاطرة  في  كثيًرا  وتتردد  املعلومات،  بأمن  كبيرة  عناية  اململكة  في  املنشآت  تولي 
تزداد  التي  املعلومات،  تقنية  أقسام  على  نفسه  األمر  وينطبق  داخلًيا.  أنشطتها  من  ممكن  عدد  أكبر  وإدارة  سيطرتها، 
فيها املخاوف على أمن املعلومات وسريتها، وكذلك التأثير السلبي الذي ميكن أن يحدثه إخفاق ما في االتصاالت وتقنية 
املعلومات في حتقيق هدفها الرئيسي. وهذه املخاوف تعني أن إدارات تقنية املعلومات في اململكة تتطلع للحصول على حلول 

وخدمات ميكن أن حتد من مخاطر توقف العمل أو التعّرض خلروقات في أمن املعلومات.
 

إن كافة العقود التي تتعلق باحلصول على خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات، تتضمن تهديًدا بفقدان السيطرة املطلقة 
احلوسبة  وخدمات  املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  بخدمات  يتعّلق  فيما  خاص  بشكل  صحيح  وهذا  املنشأة.  على 
السحابية، نظًرا لكونها خدمات تتطّلب االستعانة مبصادر خارجية، والرتفاع مستويات العمل اآللي بها. ويشّكل اخلوف 
من فقدان السيطرة بالكامل أحد العوامل الثقافية املعيقة لتبني هذه اخلدمات في اململكة، ولكن من املرّجح أن تبدأ املنشآت 
يتعاملون  الذين  املعلومات،  وتقنية  فائقة مبقّدمي خدمات االتصاالت  ثقة  بإقامة عالقة مبنية على  السعودية في املستقبل 

معهم، مما سيؤدي إلى انفتاح تلك املنشآت بدرجة متزايدة على تقنيات وخدمات حديثة تنجز آلًيا بشكل أكبر. 

23  أبحاث أجرتها هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات في العام 2015م بناًء على معلومات وبيانات ُجمعت من خالل مقابالت مع مقّدمي خدمات مركز املعلومات 
    )أنظر امللحق “أ” للمزيد من التفاصيل(

https://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php 24
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ونادًرا ما تتحّمس املنشآت السعودية بشكل عام إلى تبني التقنيات الناشئة، وقّلة منها هي التي ترغب في أن تكون السّباقة 
في هذا املجال. واألمر نفسه ينطبق على خدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية. وقد 
تبنت منشآت عّدة أسلوب التريث، وانتظار التعرف على حاالت )محّلية( وأمثلة ناجحة، قبل أن تفّكر في االستفادة من هذه 

اخلدمات. ومن املتوّقع أن يضطلع القطاع العام مبهمات ريادية ويرسم اخلطوط العريضة في هذا املجال.

باالستثمارات ذات األمد  التي حتقق دخاًل سريعا ومضمونا مقارنة  اململكة االستثمارات  املناخ االستثماري في  ويفضل 
تعويض  إمكانية  كانت  وإن  القصير، حتى  األمد  قلياًل على  وتدر دخاًل  املخاطرة،  كبير من  قدر  تنطوي على  التي  الطويل 
االستثمار مرتفعة في نهاية املطاف. ويتطّلب بناء خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، 
استثمار مبالغ كبيرة مباشرة في املرافق وأجهزة احلاسب والبرامج اجلاهزة واحللول اخلاّصة بأمن املعلومات والكوادر 
املعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  مقّدمي  من  عدًدا  أن  ذكره  يجدر  ومما  املعلومات.  وتقنية  االتصاالت  في  العاملة 
احملّليني من كثير من الشركات متوسطة احلجم ال يستطيعون حتّمل تكلفة هذه االستثمارات، ولهذا يسيطر على السوق 
مقّدمو خدمات االتصاالت، والشركات العاملية املتخّصصة في االتصاالت وتقنية املعلومات. وهذا ما يدفع شركات توفير 
خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات احملّلية األصغر حجًما إلى االعتماد على مراكز املعلومات املتوّفرة في السوق التي يتّم 

استئجارها.

كوادر االتصاالت وتقنية المعلومات
خلص تقرير االتصاالت وتقنية املعلومات 2014م حول الكوادر املؤهلة في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة العربية 
السعودية25 إلى أّن النقص في كوادر املختصني املؤهلني في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات هو أحد العوائق األهّم التي 
تعترض تطور قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة. وبحسب تقديرات التقرير، سوف يوفر قطاع االتصاالت وتقنية 
املعلومات 61.500 فرصة عمل جديدة بني عامي 2014م و2017م في حني أّن قطاع التعليم لن يؤهل سوى 23.700 من 
املواطنني السعوديني املتخّصصني في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات، مّما يعني أن الفجوة التراكمية للقوى العاملة في 

مجال االتصاالت وتقنية املعلومات سوف ترتفع إلى نحو 37.700 متخصص بحلول العام 2017م.
 

كما توّقع تقرير االتصاالت وتقنية املعلومات الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات أيًضا أن النقص يشتمل على 
املؤسسات  وإتاحة  املعلومات،  أمن  ومجاالت  املعلومات  ملراكز  التحتية  البنية  وإدارة  السحابية  التحتية  البنية  في  املؤهلني 
منظومة  في  بالعرض  املتعّلق  اجلانب  لتطوير  أساسية  مهارات  جميعها  وهي  املتنقلة،  األجهزة  باستخدام  العمل  إلمكانية 
إعداد  بهدف  أجريت  التي  املقابالت  وأّكدت  السحابية.  احلوسبة  وخدمات  املدارة،  واخلدمات  املعلومات،  مراكز  خدمات 
هذا التقرير مع مقّدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات مخاوفهم بشأن قدرتهم على تطوير خدمات مراكز املعلومات، 

واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية ونشرها في ظل غياب املختصني املؤهلني بشكل كاٍف في هذا املجال.

وفي املقابل، قد يكون النقص في املختصني عاماًل محّفًزا للطلب على هذه اخلدمات من ِقبل املنشآت، ولذا ميكن أن تسهم 
االستعانة مبصادر خارجية في تعويض هذا النقص، إضافة إلى الفوائد الكبيرة التي ميكن حتقيقها من تقليل التكلفة. وقد 
تتخّوف بعض األوساط من االستعانة مبصادر خارجية، اذ قد تؤّدي إلى احلّد من عدد املوّظفني، اال أنه من منظور إيجابي، 
اليومية، وتسمح بإعادة تخصيصها ملشاريع ومبادرات  التشغيلية  أيًضا أن حتّرر املوارد املستخدمة ألداء املهّمات  ميكن 

ذات أهّمية استراتيجية أكبر.

وتتمتع خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية بقدرة كبيرة على تعزيز توّفر البنية التحتية 
لالّتصاالت وتقنية املعلومات، والقدرة على حتّمل تكاليفها في اململكة العربية السعودية. وهو ما سوف يضاعف استهالك 
في  وبخاّصة  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  املؤهلني في مجال  املختصني  الطلب على  ويرفع  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت 

املنشآت الصغيرة واملتوّسطة احلجم، وهي التي تتأثر عادة بشدة مبستويات األسعار والكوادر املؤهلة.

أمن المعلومات
املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  الرقمية خلدمات  املنظومة  لتطوير  بالغة  أهمية  ذات  قوية  معلومات  أمن  بيئة  توفير  إن 
املستخدمني  أّن  يعني  مّما  املعلوماتية،  اجلرائم  في  مستمرين  وتطور  تزايد  هناك  أن  كما  السحابية.  احلوسبة  وخدمات 
ومقّدمي اخلدمات واملنشآت احلكومية املعنية مبجال أمن املعلومات، يجب أن تعمل باستمرار على مراقبة املخاطر، وتعزيز 
القدرة على استرجاع شبكات االتصاالت وتقنية املعلومات. ويسعى املعنيون في القطاع احلكومي باستمرار إلى التعامل 
وآليات  التفاصيل(،  من  للمزيد   5-4 القسم  )أنظر  املعلومات  بأمن  الوطنية اخلاّصة  التنظيمية  األطر  لتطوير  االحتياج  مع 
التطبيق، واملبادرات التعليمية. وفي املقابل، يجب أن يعنى مقّدمو اخلدمات بدمج أفضل حلول أمن االتصاالت واملعلومات 

25  تقرير هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات للعام 2014م - الكوادر في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة العربية السعودية
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في منتجاتهم وخدماتهم. ألن أي نقص في أمن املعلومات سوف يؤدي بشكل سريع إلى تقويض تطور السوق، إن لم تتّم 
املعاجلة الفعلية للنقص.

ا، يؤّخر تبني خدمات  وأظهر االستبيان الذي أجرته هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات أّن أمن املعلومات يشّكل عائًقا مهّمً
بأمن  املتعلقة  املخاوف  غالبية  أّن  شك  وال  اململكة.  في  السحابية  احلوسبة  وخدمات  املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز 
ومقّدمو  املستخدمون  وأصبح  فيه.  مبالًغا  بعضها  يرون  قد  املجال  هذا  في  اخلبراء  من  الكثير  أن  إال  مبّررة،  املعلومات 
اخلدمات الناضجون يّتفقون أكثر فأكثر على أّن مراكز املعلومات التجارية غالًبا ما تكون أكثر أمًنا من املراكز التي متلكها 

املنشآت نفسها، وبخاّصة في بيئات مثل املنشآت الصغيرة واملتوّسطة. ويبرز نتائج هذااالستبيان امللحوظات التالية: 

أو خدمات احلوسبة  • املدارة،  أو اخلدمات  املعلومات،  تبنت شكاًل من أشكال خدمات مراكز  أن  التي سبق  املنشآت 
ا، والنسبة القليلة منها فحسب هي التي عانت من مشاكل أو حوادث ذات  السحابية ال تعد أمن املعلومات حتّدًيا مهّمً

صلة بأمن املعلومات.26

ُيعد أمن املعلومات املتطّور الذي توّفره مراكز املعلومات التجارية من العوامل احملّفزة، لتبني هذه اخلدمات لدى %15  •
من مستخدمي خدمات مراكز املعلومات ولدى 28% من مستخدمي اخلدمات املدارة.27   

وعند إجراء مقابالت مع مقّدمي خدمات تقنية املعلومات، مت التأكيد على النظرة اإليجابية بني مستخدمي خدمات مراكز 
املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية ألمن البنى التحتية ملراكز املعلومات التجارية، فقد تبنى معظم 
ألنهم  وذلك   )physical security( املادي  واألمن  املعلومات  ألمن  متطّورة  ومعايير  حلواًل  احملّليني  اخلدمات  مقّدمي 
يتمّتعون بقدرة أكبر على االستثمار في حلول أمن املعلومات املتطّورة التي قد تشّكل كلفتها املرتفعة عائًقا أمام شرائها 
اخلاّصة  املعلومات  أمن  تكمن في ضمان  مقّدمي اخلدمات  أن مصلحة  ذلك  إلى  فردية. يضاف  ِقبل شركات  من  داخلّيًا 
ا للغاية بسمعة مقّدم اخلدمات وقد يكون له تأثير خطير على  بعمالئهم، لعلمهم أّن أّي خرق لهذه املعلومات قد يكون مضّرً

أعماله.

ويشير التناقض في مستويات املخاوف بشأن أمن املعلومات لدى الشركات التي ال تستفيد من خدمات مراكز املعلومات، 
ومقدمي  اخلدمات،  هذه  من  حالًيا  تستفيد  التي  والشركات  جهة،  من  السحابية  احلوسبة  وخدمات  املدارة،  واخلدمات 
اخلدمات من جهة أخرى، إلى نقص الوعي بشأن مخاطر أمن املعلومات احلقيقية. وللحد من املخاوف بشأن أمن املعلومات 
لدى الشركات التي يتوقع أن تتبنى هذه اخلدمات، يجب أن يستمّر مقّدمو خدمات تقنية املعلومات واملعنّيون في القطاع 
احلكومي في بذل اجلهود لتثقيف املنشآت السعودية بشأن املمارسات القياسية اخلاّصة بأمن املعلومات وحمايتها. وتشتمل 

أمثلة املشاريع واملبادرات املعنية بأمن املعلومات على ما يلي: 

املركز الوطني اإلرشادي ألمن املعلومات الذي أطلقته هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات لتعزيز أمن اإلنترنت وتوفير بيئة  •
آمنة للتعامالت اإللكترونية وجذب االستثمارات اخلارجية. 28

ويحتوي  • املعلومات.  بأمن  التوعية  لزيادة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  أيًضا  أطلقته  الذي  الوطني  البرنامج 
واألهداف  القياس  وأدوات  املعلومات  وقت محدد واحلمالت  في  التنفيذ  قيد  على مجموعة من اخلطط  البرنامج  هذا 

واالستراتيجيات التي تركز على الوعي الوطني بأمن املعلومات.29 

•  30)PKI(املركز الوطني للتصديق الرقمي الذي يهدف إلى إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة

املبادرات التي تقوم بها وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات وتتضمن نشر محاضرات حول الثقافة واملعرفة الرقمية  •
  31)NISS( باإلضافة إلى إعداد االستراتيجية الوطنية ألمن املعلومات

املبادرات احلكومية األخرى مثل برنامج ‘روام’ للتوعية والتعليم وترخيص املستخدمني حول أمن املعلومات الذي أطلقه  •
مركز التميز ألمن املعلومات في جامعة امللك سعود.32  

26  دراسة هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة والسحابية للعام 2015م
27  دراسة هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة والسحابية للعام 2015م

28  التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات للعام 2014
29  التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات للعام 2014م

http://www.ncdc.gov.sa  30
http://mcit.gov.sa/En/MediaCenter/Pages/News/News-15032015_795.aspx 31

http://news.ksu.edu.sa/en/node/102876  32
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ورحب بعض مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات الذين مت لقاءهم من أجل إعداد التقرير بجهود هيئة االتصاالت 
وتقنية املعلومات التي تهدف إلى تطوير سياسات وإجراءات أمن املعلومات للجهات احلكومية.33 كما اتفقت اجلهات التي 
مت لقاءها على أن إطار العمل هذا سوف يوضح مسؤوليات البائعني ومقدمي خدمة االتصاالت وتقنية املعلومات والهيئات 

احلكومية في التحكم في املخاطر األمنية.

اإلطار التنظيمي

تنظيمي  إطار  السحابية، وضع  احلوسبة  وخدمات  املدارة  واخلدمات  املعلومات  مراكز  على خدمات  الطلب  يتطّلب حتفيز 
شامل وفعال ومبسط وتطبيقه لبيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، كما يجب أن يعمل هذا اإلطار التنظيمي على معاجلة عّدة 

مجاالت، ومنها البنية التحتية، واحملتوى، وغيرها من القضايا املرتبطة بقطاعات محددة.

اللوائح الخاّصة بالبنية التحتية لالّتصاالت وتقنية المعلومات والترخيص

تتمثل الركائز الرئيسية لإلطار التنظيمي للبنية التحتية لالتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة في نظام مكافحة اجلرائم 
ونظام  التجاري،  الغّش  مكافحة  ونظام  اإللكترونية،  التعامالت  ونظام  االقتحامية،  الرسائل  مكافحة  وسياسة  املعلوماتية، 
النطاقات. وعالوة على ذلك، قامت هيئة االتصاالت  النزاعات، ولوائح تسجيل أسماء  املؤّلف، وسياسة حّل  حماية حقوق 
وتقنية املعلومات بتطوير نظام إلكتروني ملنح التراخيص واعتماد أجهزة االتصاالت وتقنية املعلومات. وفي عام 2014م، مت 

معاجلة ما يقرب من 18.500 طلب للتخليص اجلمركي ومنح التراخيص ملعدات االتصاالت وتقنية املعلومات.34 

عالية  وأسواق  للغاية  متحّررة  اتصاالت  ببيئات  تتمتع  نضجـًا  األكثر  الدول  أن  الناشئة،  االقتصادات  مع  باملقارنة  جند، 
التنافسية في مجال خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات. وتدفع التنافسية في أسواق خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات 
نحو خفض األسعار وتوجه تركيز املقدمني على جودة اخلدمات. لدى الهيئة مشروع حالًيا لدراسة حتدد املقاربة األفضل 
لترخيص خدمات احلوسبة السحابية، حيث يهدف املشروع إلى زيادة نضج اخلدمات التي يقدمها مقدمو خدمات االتصاالت 
معدات  واستضافة  االنترنت  خدمة  لتقدمي  التراخيص  من  عدًدا  أصدرت  قد  الهيئة  وكانت  اململكة.  في  املعلومات  وتقنية 

االتصاالت وتقنية املعلومات، والتي ُتعد من أهم املرتكزات األساسية لتقدمي خدمات احلوسبة السحابية.

اللوائح المنظمة للمحتوى

ُتعد الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع، اجلهة املسؤولة عن تطوير ومراقبة السياسات املتعلقة باحملتوى جلميع قنوات 
وسائط  محتوى  جميع  مراقبة  عن  ذلك  إلى  باإلضافة  مسؤولة  أنها  كما  التراخيص،  إصدار  الهيئة  تدير  حيث  االتصال. 
اإلعالم املرئي واملسموع وأنشطة مقدمي خدمات احملتوى. في عام 2014م وحده، قامت املنظمة بالتعاون مع هيئة االتصاالت 
وتقنية املعلومات مبعاجلة ما يقرب من 467.000 طلب للتحقيق في احملتوى أو احلجب أو رفع احلجب.35 كما أصدرت 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات نشرات توعوية لزيادة الوعي حول االستخدام اآلمن ألدوات اإلنترنت وقوائم برامج حماية 
األسرة واملواقع اآلمنة. حيث توجد نسبة كبيرة من احملتويات التي مت إنشاؤها من قبل وسائط اإلعالم املرئية واملسموعة 
واستخدام اإلنترنت في مراكز املعلومات احمللية، ومن املتوقع زيادة هذه احملتويات على مدى السنوات القليلة املقبلة. ومن 
هذا املنطلق فإن الوضوح والتناسق في التنظيم يوفر الثقة ملقدمي خدمات تقنية املعلومات ومقدمي احملتوى لزيادة االستثمار 

في مراكز املعلومات احمللية.

33  لقاءات مع مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات. ملزيد من التفاصيل حول السياسات واإلجراءات األمنية، راجع الدليل االرشادي لسياسات وإجراءات أمن
34 التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، 2014 م
35  التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، 2014 م
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اللوائح الخاّصة بقطاعات محّددة

ذلك  وينطبق  احلّساسة،  املعلومات  مع  تعاملها  أسلوب  حتديد  مع  املختلفة،  واملنشآت  للقطاعات  خاصة  لوائح  وضع  مت 
بشكل خاص على القطاع املالي. ولهذه اللوائح تأثير مباشر على استخدام خدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، 
مبصادر  االستعانة  عقود  في  التنظيمية  املتطّلبات  متثل  أن  يجب  إذ  القطاعات،  هذه  في  السحابية  احلوسبة  وخدمات 
خارجية. فعلى سبيل املثال، أصدرت مؤّسسة النقد العربي السعودي قواعد شاملة للتعامالت املصرفية اإللكترونية واللوائح 
والتوجيهات حول استخدام االتصاالت وتقنية املعلومات، وذلك بهدف وضع معايير مرتفعة ألمن املعلومات في القطاع املالي 
واسترجاعها،  للبيانات  االحتياطي  للنسخ  سياسات  السعودي  العربي  النقد  مؤّسسة  ووضعت  بها.  وااللتزام  السعودي 
تبني خدمات  السياسات على كيفية  املعلومات. وتؤّثر هذه  للمصارف بشأن استخدام فئات مراكز  إلى توجيهات  إضافًة 
كيفية  وفي  عام،  بشكل  خارجية  واالستعانة مبصادر  السحابية  احلوسبة  وخدمات  املدارة،  واخلدمات  املعلومات،  مراكز 
استخدامها من ِقبل املؤّسسات املالية التي رّخصت لها مؤّسسة النقد العربي السعودي. فعلى سبيل املثال، فإن القواعد 
التي تتحّكم مبكان املعلومات احلّساسة اخلاصة بالعمالء، تلزم املؤّسساِت املالية على استخدام مراكز املعلومات اململوكة 
)Captive datacenters( لضمان قدر أكبر من التحكم. وقامت وزارات أخرى منها وزارة الصحة )التي وضعت 
اإللكترونية37(  التجارة  قانون  )التي وضعت مسودة  والصناعة  التجارة  ووزارة  الصحية36(  املعلومات  تبادل  سياسة ألمن 
املدارة  تبني اخلدمات  على  مباشر  يؤثر بشكل  واألمن واحلوكمة مما  البيانات  موقع  تؤثر على  التي  السياسات  بصياغة 

وخدمات مراكز املعلومات.

الملّخص وآفاق المستقبل

املدارة،  واخلدمات  املعلومات،  مراكز  املنشآت خلدمات  استخدام  على  محّددة  عوامل  تأثّير  الثاني،  الفصل  في  ورد  كما 
وخدمات احلوسبة السحابية في اململكة العربية السعودية، في حني أّن هناك عوامل أخرى، جرى التطّرق إليها في الفصل 
الثالث، تؤّثر في توفير هذه اخلدمات من ِقبل مقّدمي االتصاالت وتقنية املعلومات. ويضاف إلى ذلك سلسلة من العوامل 

احملفزة التي نوقشت في ذلك الفصل، والتي تتحّكم بنضج منظومة االتصاالت وتقنية املعلومات.

ويتطّلب حتفيز النمو على صعيد خدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة السحابية، تضافر جهود 
اخلاّصة  األولويات  أجل حتديد  من  احلكومية،  واجلهات  املستفيدة،  واملنشآت  اخلدمات،  ومقّدمي  املعنية،  اجلهات  جميع 
والكوادر  الثقافية،  والعوامل  املعلومات،  وتقنية  لالّتصاالت  التحتية  البنية  خاص  بشكل  تتناول  التي  املساعدة،  بالعوامل 
املتخصصة وأمن املعلومات واللوائح اخلاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات. أّما العوامل املعيقة التي حّددها هذا الفصل، 
خارجية،  االستعانة مبصادر  بشأن  والترّدد  االّتصال،  أسعار  ارتفاع  فهي  االهتمام،  من  األكبر  القدر  إلى  والتي حتتاج 
والنقص في املختصني املؤهلني في مجال تقنية املعلومات، ونقص التوعية بشأن املعايير والتقنيات اخلاّصة بأمن املعلومات.

وفي إطار السعي لتحديد األولويات، وتطوير برامج منظومة خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة 
السحابية، طلبت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات من املنشآت تقدمي مقترحاتها في هذا املجال )الشكل رقم 12( وشّكل 
برنامج معاجلة نقص مهارات االتصاالت وتقنية املعلومات اجلانب الذي حظي بالقدر األكبر من االهتمام، يليه حتسني البيئة 
اخلاّصة بأمن املعلومات. وكان من بني املقترحات األخرى تطوير توافر نطاق ترددي واسع واحلمالت التعليمية اجليدة التي 
تبني خدمات مراكز  املزيد من االستثمارات اخلارجية، وزيادة  املعلومات مما يسهم في جذب  تبرز مزايا خدمات مراكز 

املعلومات، واخلدمات املدارة في القطاع احلكومي وغيرها من االقتراحات. 

http://www.moh.gov.sa/en/Ministry/eParticipation/Policies/Pages/Policy.aspx?PID=3  36
https://mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/ec.aspx  37
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واخلدمات  املعلومات  مراكز  تبني خدمات  لتشجيع  احلكومية  اجلهات  به  تقوم  أن  الذي ميكن  الدور  ما   :12 رقم  الشكل 
املدارة؟38 

38  دراسة هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات حول مراكز املعلومات والخدمات املدارة والسحابية للعام 2015م

٪٥٦

٪٥٤

٪٢٣

٪٣١

٪٤١

٪٤٢

زيادة توفر المختصين المؤهلين لتقديم خدمات مراكز 
المعلومات والخدمات المدارة.

زيادة مستويات أمن  المعلومات وسريتها، من خالل 
اللوائح ذات الصلة وإجراءات تطبيقها.

تقديم مبادرات لتحسين جودة النطاق العريض، وزيادة 
توفره بالمملكة.

زيادة مستوى الوعي بالمزايا التي توفرها خدمات مراكز 
المعلومات، من خالل المعارض التي ترعاها الجهات 

الحكومية و غيرها.

جذب عدد أكثر من االستثمارات األجنبية إلى مراكز 
المعلومات.

زيادة تبني خدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة 
في القطاع الحكومي.

النسبة المئوية للمنشآت
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5 الخاتمة
تسعى التقارير السنوية لالّتصاالت وتقنية املعلومات، الصادرة عن هيئة االّتصاالت وتقنية املعلومات إلى أن تقّدم للقارئ 
تقييًما موضوعّيًا، مبنّيًا على أبحاث مفّصلة؛ لوضع االّتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية. ويتناول هذا 
التقرير وضع خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية في اململكة، ويقدم حتلياًل خلدمة تقنية 
ا للقّراء من مختلف الشرائح؛ مبا في ذلك مقّدمو  تنمو بوتيرة سريعة. وتأمل الهيئة في أن يكون هذا التقرير مرشدا مهّمً
خدمات االّتصاالت وتقنية املعلومات، ومستخدموها، واملشرعون وغيرهم من املعنيني في هذا املجال، ملساعدتهم على وضع 

استراتيجّياتهم اخلاّصة باالّتصاالت وتقنية املعلومات.

املدارة، وخدمات احلوسبة  املعلومات، واخلدمات  مراكز  منظومة خدمات  أن حتافظ  املتوّقع  فمن  التقرير؛  أشار هذا  وكما 
السحابية في اململكة على معدل النمّو املرتفع خالل السنوات اخلمس املقبلة، وبإمكانها إحداث ثورة في طريقة استخدام 
خدمات االّتصاالت وتقنية املعلومات. وبهدف االستفادة من الفرص ومعاجلة التحّديات التي أشار اليها هذا التقرير بالتفصيل؛ 

تبرز االمور التالية على أنها أهم اجلوانب التي حتتاج الى اتخاذ اجراء حيالها:

 
يشكل توفر اتصال باإلنترنت يعتمد عليه وبتكلفة معقولة عاماًل  • البنية التحتية لالتصاالت وتقنية املعلومات: 

رئيسيًا في توجه املستخدمني للحصول على خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية. 
وعلى الرغم من انخفاض تكاليف االتصال باإلنترنت بشكل كبير خالل السنوات املاضية، ما تزال هناك حاجة ملزيد من 
التخفيض مع تعزيز جودة االتصال، مبا يضمن استخدام هذه اخلدمات على نطاق واسع من قبل املنشآت التي لديها 

شبكات موزعة وعاملني متنقلني، ومن قبل الشركات التي لديها عدد كبير من املواقع خارج املدن الكبيرة.  

أمن املعلومات: أشارت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى الوعي بتقنيات وعمليات أمن املعلومات وارتفاع مستوى  •
مبقدمي  لالستعانة  املنشآت  مخاوف  تقليل  في  تسهم  اخلدمات  مقدمو  يوفرها  التي  املعلومات  أمن  بإجراءات  الثقة 
اخلدمات اخلارجيني. وقد عززت احلكومة السعودية جهوَدها الرامية إلى زيادة وعي املستخدمني بأمن املعلومات، مما 
يسهم في تشجيع املنشآت على التعاون مع مقدمي اخلدمات، وإيجاد فرص جديدة أمام قطاع خدمات مراكز املعلومات 

واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية.

ذلك  • إلى جانب  عليهم  ويتعني  تتضمنها عروضهم،  التي  التقنية  باجلوانب  مقدمو اخلدمات  يهتم  للعمالء:  األولوية 
الذين  مقدمو اخلدمات  أسواقهم. وسيحظى  توسيع  من  مع عمالئهم مبا ميكنهم  ببناء عالقات  كاٍف  االهتمام بشكل 

يتمكنون من تقدمي خدمات أفضل، وااللتزام باتفاقيات مستوى اخلدمة، مبيزٍة تنافسية كبيرة مقارنة بغيرهم.

التراخيص: تعمل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات حالًيا على وضع مبادرة لتنظيم خدمات احلوسبة السحابية. ومن  •
شأن هذه املبادرة منح املستخدمني ثقًة أكبر، وتعزيز مستوى نضج اخلدمات املقّدمة، وتعزيز التنافسية.

الدور القيادي للقطاع احلكومي: يعد القطاع احلكومي رائدًا في تبني خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة  •
وخدمات احلوسبة السحابية، وستسهم هذه الريادة وإبراز النجاحات التي حتققت في تشجيع تبني هذه اخلدمات من 

قبل منشآت القطاع اخلاص، التي تتسم بتجّنبها للمخاطر وترددها في تبني التقنيات اجلديدة. 

ويتوّقف جناح هذه املبادرات على مشاركة مختلف اجلهات املعنية مبنظومة االّتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة وتعاونهم. 
وسوف تسعى هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إلى التواصل مع جميع املنشآت احلكومية واخلاّصة، ومقدمي خدمات تقنية 
املعلومات واالتصاالت، وواضعي سياسات االّتصاالت وتقنية املعلومات، والتعاون مع كّل منهم بشأن مبادرات محّددة؛ لتطوير 
قطاع االّتصاالت وتقنية املعلومات، وذلك بهدف تعزيز تبني خدمات مراكز املعلومات، واخلدمات املدارة، وخدمات احلوسبة 

السحابية في اململكة العربية السعودية. 
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المالحق
الملحق أ: المنهجية

أجرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات بحثني مستفضني، أولي وثانوي؛ لتحديد تصور للوضع الراهن لالتصاالت وتقنية 
املعلومات في اململكة العربية السعودية، ولتقييم التطورات احلالية والتحديات املتعلقة مبنظومة مراكز املعلومات واخلدمات 

املدارة وخدمات احلوسبة السحابية في اململكة. 

البحث األولي

أجرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 780 مقابلة مع مؤسسات القطاعني اخلاص واحلكومي لقياس مدى انتشار خدمات 
مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية في اململكة. وُأجري هذا املسح في مايو ويونيو من العام 

2015م على عينة متثيلية من املؤسسات املّتصلة باإلنترنت.

باإلضافة إلى ذلك، فقد أجرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 206 مقابالت مطّولة مع مؤسسات سعودية من أجل جمع 
بياناٍت كمية بشأن مستوى االستخدام احلالي خلدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، 
فضاًل عن العوامل الرئيسة احملّفزة أو املعيقة لتبني هذه اخلدمات. ولم تضم املؤسسات املشمولة في املقابالت إال شركاٍت 

تستخدم اخلوادم أو تستفيد من خدمات مراكز املعلومات. 

كما أجرت الهيئة 19 مقابلة ثنائية مستفيضة مع شركات رائدة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات والتي تقّدم خدمات 
مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة السحابية، وشركاٍت تستثمر في البنية التحتية ملراكز املعلومات اخلاصة 
بها، وأصحاب املصلحة احلكومية املسؤولة عن تنظيم السوق وتطويرها. وكان الهدف من إجراء تلك املقابالت هو احلصول 
على رؤى شاملة ونوعّية من أجل تقييم مقدمي خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة خدمات احلوسبة السحابية، فضاًل 
عن فهم أهم التحديات والفرص وقياس حجم اإلنفاق على خدمات مراكز املعلومات واخلدمات املدارة وخدمات احلوسبة 

السحابية.

وُقورنت نتائج هذا املسح مع نتائج مسح مماثل ُأجري عام 2011م عندما أجرت الهيئة مسًحا شمل 1.048 مؤسسة متصلة 
مقابلة مع مختلف مقدمي خدمات   26 321 مؤسسة أخرى وأجرت  النطاق مع  باإلنترنت وعقدت اجتماعات واسعة  كلها 
املعلومات  مراكز  مالكي  كبار  مثل  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  املؤثرة  واألطراف  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 

واجلهات التنظيمية وأصحاب املصلحة احلكومية. وُأجري هذا املسح في ديسمبر من عام 2011م.

البحث الثانوي

نفذت الهيئة بحًثا ثانوًيا شاماًل ومستفيًضا وقامت بعدد من الدراسات عن قطاع االتصاالت تقنية املعلومات في اململكة العربية 
السعودية وكذلك املصادر الدولية التي توثق التقدم الذي أحرزته بلدان مشابهة وأفضل املمارسات التي تطبقها.
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الملحق ب: تعريفات

خدمات تقنية المعلومات: تعني توفير خدمات قائمة على وجود موظفين؛ لمساعدة األفراد والمؤسسات على تطبيق 
نظم الكمبيوتر واألجهزة المحيطة والتخزين ومعدات الشبكة والبرامج وإدارتها وتشغيلها. وتقدم المؤسسات التي توفر 
خدمات تقنية المعلومات بعض الخدمات أو جميعها، وهي مجموعة متنوعة من الخدمات من الدعم إلى عمليات تقنية 

معلومات متكاملة تشمل اإلدارة والتوريد من موردين خارجيين.

مركز المعلومات: مرفق مركز المعلومات لدى أي مؤسسة هو بيئة مادية منظمة للتخزين وإدارة الخوادم والشبكات 
والمعدات الحاسوبية األخرى، وهو ال يتجاوز في المؤسسات الصغيرة »خزانة« صغيرة تحتوي على خادم واحد 
ولوحة شبكية، في حين يشغل في المؤسسات الكبرى مساحة كبيرة تحتوي على معظم األنظمة التقنية لدى المؤسسة 

لدعم العمليات التشغيلية المتنوعة على نطاق المؤسسة.

خدمات مراكز المعلومات: هي خدمات تشمل خدمات إدارة الخوادم وأجهزة تخزين البيانات وحلول الشبكات لدى 
مركز معلومات تجاري، وغالبًا ما تشمل إدارة الشبكات األنظمة وإدارة أنظمة البرمجيات عن بعد وخدمات إدارة 
االنظمة وخدمات صيانة األجهزة. وتتضمن خدمات مراكز المعلومات استضافة الخدمات / مرافق مراكز المعلومات 
واستضافة الخوادم وإدارتها واستضافة خدمات التخزين وإدارة استضافة التطبيقات واستضافة المواقع االلكترونية.

مرافق مراكز المعلومات: خدمات مرافق مراكز المعلومات هي عبارة عن استخدام العمالء لخدمات المرافق التابعة 
لمراكز معلومات تجارية )بمعنى المساحة الفعلية سطح/خزانة/رفوف، وقدرات الشبكات، والبنية التحتية الكهربائية 
أو الخاصة بالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء(، والتي يقوم فيها العميل بتشغيل خوادمه أو نظم التخزين الخاصة به 

وأجهزة الشبكات وأنواع أخرى من البنى التحتية.

الخدمات المدارة: هي خدمات إدارة يقدمها مقدم الخدمات للبنية التحتية لتقنية المعلومات والشبكات الخاصة بأحد 
العمالء إما في موقع المؤسسة أو يجري استضافتها وتقديمها عبر إحدى الشبكات. وهذه الخدمات 1( ال تتضمن عادةً 
نقل األصول التقنية، 2( وال تشمل أي عمليات نقل واسعة النطاق ألي من طاقم العمل الخاص بمقدم الخدمات، 3( 
يجري تقديمها في عقود بمدد أقصر بشكل عام من عقود إسناد الخدمات لمصادر خارجية. وتشمل الخدمات المدارة 
المعلومات وخدمات  أمن  الموحدة وخدمات  االتصاالت  االتصال وخدمات  التحتية وخدمات  البنية  خدمات شبكات 

استمرارية األعمال والتعافي من المخاطر وخدمات التطبيقات.

خدمات الحوسبة السحابية: هي منتجات وخدمات وحلول للشركات واألفراد يجري تقديمها واستخدامها عبر اإلنترنت 
في الوقت الفعلي. وباإلضافة إلى ذلك، تتميز هذه الخدمات بأنها: مشتركة وموحدة وقابلة للتخصيص، وقابلة لتوسيع 
إليها من خالل اإلنترنت، وتقدم واجهة  بالدفع حسب االستخدام، ويمكن الوصول  الذاتي، وتسمح  نطاقها والتوسع 

موحدة للمستخدمين، باإلضافة إلى واجهة الخدمة.

إلى  الخدمة  مقدم  يوفرها  التي  الخدمات  مستوى  تفاصيل  تحدد  ملزمة  قانونية  وثيقة  الخدمة: هي  اتفاقية مستوى 
العميل. وفيما يتعلق بخدمات مراكز المعلومات والخدمات المدارة وخدمات الحوسبة السحابية؛ فإن اتفاقية مستوى 

الخدمة تشمل الجوانب التالية:

حتديد اخلدمات •
مواصفات اخلدمات املقدمة ومعاييرها •
ضمان توفر اخلدمة وضمان تقدميها وإدائها ووقت االستجابة •
إجراءات رصد اتفاقية مستوى اخلدمة وتنفيذها )مبا في ذلك العقوبات( •
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