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ي  استشارات المخاطراعتماد ديلويت كمزود رسمي لخدمات 

 
 قطرف

ي 
 
ان  من قبل الوكالة الوطنية لألمن السيبر

 
ي دولة قطر اليوم    –  2022مارس  20 

ي ف 
ان  ي الوكالة الوطنية لألمن السيبر

اعتمدت إدارة االمتثال وحماية البيانات ف 
كة ديلويت كمزّود رسمي للخدمات االستشارية    والتنفيذية ألمن المعلومات للوكالة. شر

 
ق   الشر ديلويت  ي 

ف  المخاطر  استشارات  خدمات  عن  المسؤول  يك  الشر خوري،  ي 
هان  أعرب  المناسبة،  هذه  ي 

ف 
ي  
ازه لهذا االعتماد الرسمي الذي حصلت عليه ديلويت قطر من إدارة االمتثال وحماية البيانات ف  األوسط، عن اعب  

 بهذا االعتماد الذي يمثل شهادة تقدير لجهودنا  الوكالة الوطنية لألمن السيبر 
ً
ي دولة قطر، وقال: ”نعب   جدا

ي ف 
ان 

الذي  المتواصل، األمر  إىل االبتكار  المتقدمة، باإلضافة  ات ذات الصلة، والتكنولوجيا  ي تركز عىل توفبر الخبر
الت 

 مكننا من استقدام أحدث وأرف  التقنيات إىل األسواق القطرية.“ 
 

كة إال بعد أن تخضع لعملية تقييم  تجدر اإلشارة إىل أن إدارة االمتثال وحماية البيانات ال تمنح هذا االعتماد ألي شر
المعلومات   كة لمجموعة من متطلبات إطار االمتثال ألمن  امتثال الشر صارمة تقوم اإلدارة خاللها بالتحقق من 

ي  
المتطلب(NISCF)الوطت  لهذه  كة  الشر اجتياز  وبعد  كة .  الشر بمنح  البيانات  وحماية  االمتثال  إدارة  تقوم  ات، 

كة قد استوفت   اف رسمي من اإلدارة بأن الشر المعتمدة أحد الرموز التعريفية إلطار االمتثال ألمن المعلومات كاعب 
ة الفنية والكفاءات المطلوبة.    معايبر الجودة واألداء والخبر

 
ع المسؤول  يك  الشر يف،  تامر شر أكد  ديلويت  من جهته،  ام  اعب   األوسط،  ق  الشر ديلويت  ي 

ف  ي 
ان  السيبر األمن  ن 

ي العالم، وقال: ”إننا 
ي القطرية فقط، بل وف 

ان  ي سوق خدمات األمن السيبر
المحافظة عىل مكانتها المرموقة ليس ف 

مكانتنا   عىل  للمحافظة  ي 
ان  السيبر األمن  خدمات  من  القطرية  السوق  احتياجات  لتلبية  جهودنا  مواصلة  م  نعب  

ي تراكمت لدى ا
ي الت 

ان  ي األسواق العالمية وذلك باالستفادة من الطيف الواسع من قدرات األمن السيبر
لتنافسية ف 

ي مجموعة 
األعضاء ف  كات  المجال من الشر ي هذا 

الذي نحصل عليه ف  الدعم  السنوات، وبفضل  مّر  فريقنا عىل 
 ديلويت العالمية.“ 

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشبر إىل واحدة أو أكبر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  يرجر االطالع عىل  . المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤو  ق األوسط( شر  لية محدودة: عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات    كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقبر مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، و   هي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقبر

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر د  إلزام شر
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كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر
ها.   فقط عن أفعالها أو تقصبر

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكبر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل دال ُيستخد يلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخبر
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو  وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصبر تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
ي عىل .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة 

ون  : ُيرجر مراجعة موقعنا االلكب     العنوان التاىلي
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتبر ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  الض  كة،   ٥٠٠ألربــع من بير  خمس شر شر
ي أكبر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مب  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي مختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعن ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ي ف  : وأثرهم اإليجانر ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comا االلكب 

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكب 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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