
 اإلطار التنظيمي إلنشاء وتشغيل مراكز البيانات أهم مالمح 

 ستضافة والحوسبة السحابيةوتقديم خدمات ال 

: متطلبات الترخيص / التسجيل
ً
 ستضافة والحوسبة السحابية ال  خدماتمراكز البيانات وتقديم  وتشغيل نشاءإل أول

 للعوامل التالية:  وفقمن جهة الحصول على ترخيص أو االقتصار على التسجيل  تختلف املتطلبات 
ً
  النطاق الجغرافي ومجال النشاط للشركات وذلك وفقا

 .النطاق الجغرافي لتقديم الخدمة إذا كان عمالء مركز البيانات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 

  البيانات من حيث تقديم الخدمة للغير أو االقتصار على خدمة األنشطة الداخلية.مجال النشاط الخاص ملن يرغب في إنشاء مركز 

 وتقديم خدمات االستضافة.  داخل مصر عامة إنشاء مركز بياناتب القيام نوع النشاط من حيث االقتصار على تقديم خدمات الحوسبة السحابية أو 

 في االعتبار وضع الشركة بالنسبة للعوامل املذكورة أعاله كما هو مبين بالشكل التالي:ويمكن توضيح املتطلبات التنظيمية التي تخضع لها الشركات 
ً
 أخذا

 



 :
ً
 tenant Public Data Center Provider-Colocation/ Multiمراكز البيانات العامة  ترخيصأهم مالمح ثانيا

 لإلجراءات التي يحددها الجهاز.، ويتم التقدم للحصول على سنة 15:  مدة الترخيص 
ً
 الترخيص وفقا

 أهم حقوق الترخيص: 

o  أو للغير. هلنفس ستضافة سواءً يحق للمرخص له إنشاء و تشغيل مراكز البيانات لتقديم خدمات اال 

o  أن يتم ذلك داخل مراكز البيانات الخاصة باملرخص له. مصريحق للمرخص له تقديم خدمات تأجير املواقع للعمالء داخل 

o  الخاصة بتقديم الخدمةلتزام بالشروط و ذلك مع مراعاة اال مصريحق للمرخص له تقديم خدمات الحوسبة السحابية لنفسه أو للغير داخل. 

o سعات دون الرجوع للمرخص/ابالتيحق للمرخص له الربط املباشر مع أنظمة الكابالت البحرية و ذلك من خالل التعاقد املباشر مع مقدمي خدمات البنية األساسية إلستئجار ك. 

: أهم مالمح التسجيل كمقدم لخدمات الحوسبة السحابية
ً
 Cloud Service Provider CSP ثالثا

  سنة 15:  التسجيلمدة 

 لتسجيلإجراءات ا : 

o  ،(.إلخ...استيفاء البيانات الخاصة بكيان الجهة )اسم الجهة، العنوان، أرقام التليفون، السجل التجاري، نقاط االتصال 

o  الهاتف / نها الكامل وتفاصيل االتصاالت بها )ا، وعنو مصراستيفاء البيانات الخاصة بطبيعة النشاط وعلى األخص نظام االستضافة املستخدم، مراكز البيانات التي تقع داخل

 الفاكس / البريد االلكتروني( واملوقع االلكتروني.

o افقة الجهاز.و ميل مكتملة إال بعد الحصول على ال تعتبر عملية التسج 

 أهم حقوق والتزامات الشركات املسجلة: 

o  الصلة  ة والقوانين واللوائح ذاتالخاصة بتقديم الخدملتزام بالشروط و ذلك مع مراعاة اال مصرتقديم خدمات الحوسبة السحابية لنفسه أو للغير داخل  للشركة املسجلةيحق

 مصر.داخل 

o  سعات دون الرجوع /الربط املباشر مع أنظمة الكابالت البحرية و ذلك من خالل التعاقد املباشر مع مقدمي خدمات البنية األساسية إلستئجار كابالت للشركة املسجلةيحق

 .للمرخص

o لنظام تصنيف ل بها  بالخضوع لتقييم نظم األمن السيبراني تلتزم الشركات املسجلة 
ً
بما يمكنها من التعامل مع فئات Tiering   System لحصول على شهادة اعتماد من الجهاز وفقا

 لحساسية العمال
ً
 .العمالء بياناتء اخمختلفة وفقا

 



 :
ً
  نشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الستضافة والحوسبة السحابيةإ توفيق أوضاع شركاترابعا

  فق و  من خالل الحصول على ترخيص بتوفيق أوضاعها خالل تسعة أشهر من تاريخ إصدار اإلطار التنظيمي مصرتشغيل مراكز البيانات العامة داخل و  إنشاءتلتزم شركات

 0اإلجراءات اخمحددة من الجهاز

 يل وفق جمن خالل التس داخل مصر بتوفيق أوضاعها خالل تسعة أشهر من تاريخ إصدار اإلطار التنظيمي بتقديم خدمات الحوسبة السحابية تلتزم الشركات التي تقوم

 0اإلجراءات اخمحددة من الجهاز


