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  لمتطلبات األمن السيبرانيأرامكو تعتمد ديلويت رسمياً إلصدار شهادات االمتثال  

 

أرامكو ديلويت لتكون شركة الخدمات المهنية المفوضة رسمياً    –كلفت شركة النفط السعودية    –   2021يونيو    22

األمن   بضوابط  االلتزام  اعتماد  ”برنامج  لمتطلبات  أرامكو  مع  المتعاملة  الخارجية  األطراف  امتثال  مدى  بتقييم 

رقم   الخارجية  لألطراف  السيبراني  لألمن  أرامكو  معيار  لتلك    002السيبراني“ وفق  االمتثال  وإصدار شهادات 

 ألطراف الخارجية. ا

 
“ لجميع  برنامج اعتماد االلتزام بضوابط األمن السيبراني”  2020وكانت أرامكو السعودية قد استحدثت في أبريل  

لخارجية من الموّردين والمقاولين المتعاملين معها بهدف ضمان امتثال هذه األطراف الخارجية لمتطلبات  األطراف ا

 (. SACS-002وضوابط األمن السيبراني الواردة في معيار أرامكو لألمن السيبراني لألطراف الخارجية )

 
اآلن   ديلويت  أصبحت  أرامكو،  من  التكليف  هذا  جميع  ال وبموجب  امتثال  من  بالتحقق  تقوم  التي  المعتمدة  شركة 

وإصدار   السيبراني  األمن  وضوابط  لمتطلبات  السعودية  أرامكو  لشركة  خدماتها  تقدم  التي  الخارجية  األطراف 

بأحكام   عمالً  لها  االمتثال  بضوابط  شهادات  االلتزام  اعتماد  السيبراني برنامج  األطراف    األمن  هذه  يلزم  الذي 

بالحصول على شهادة االلتزام بضوابط األمن السيبراني من شركة معتمدة تؤكد امتثالها لضوابط األمن السيبراني  

 . (SACS-002أرامكو لألمن السيبراني لألطراف الخارجية ) التي نص عليها معيار

 
عن   في ديلويت المسؤول  ديلويت، أعرب سالم العواودة، الشريك  وبعد مراسم التوقيع على االتفاق بين أرامكو و

، عن اعتزاز ديلويت باختيارها إحدى جهات الترخيص الرسمية المعتمدة من    السعودية  أرامكوالخدمات لشركة  

شك  أرامكو للتعاون بشكل وثيق مع أرامكو لضمان تنفيذ هذا البرنامج وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وقال: ”ال  

التي تمتلكها ديلويت في مجال   أن اختيار ديلويت كجهة ترخيص معتمدة من أرامكو يمثل شهادة على الخبرات 

األمن السيبراني والتي اكتسبتها من موقعها الريادي نتيجة لتطورها السريع والكبير في هذا المجال وكذلك نتيجة  

والمنتجات   الخدمات  في  والمرونة  الثقة  توفير  لعمالئهالحرصها على  تقدمها  التي  هذا  السيبرانية  أهمية  .“ وعن 

االتفاق، تابع العواودة كالمه قائالً: ”بعد أن أصبح سوق األمن السيبراني يعاني من التجزئة والتعقيد، صار لزاماً  

السيبراني، كما صار   الخارجية لمتطلبات األمن  امتثال األطراف  التحقق من  على كل من الشركات والموّردين 

 األمن السيبراني بحد ذاته عامالً مهماً وحيوياً لنجاح الشركات أكثر من أي وقت مضى.“ 

 
 ، 2021أبريل    6وكانت مراسم التوقيع على هذا االتفاق قد جرت في المقر الرئيسي لشركة أرامكو في الظهران في  

خاطر، وخالد السقا، شريك  حيث وقع االتفاق بالنيابة عن ديلويت كل من كريس بريدنهام، شريك استشارات الم
 االستشارات. 
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 عن ديلويت آند توش )الشرق األوسط( شراكة ذات مسؤولية محدودة: 

ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شركة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات   ديلويت آند توش )الشرق األوسط( شراكة 
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كل شركة  وعند تقديم الخدمات، تتعاقد . ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو قانونية مستقلة خاصة بها.
تقدم ديلويت توش   ال وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصين بهأو كيان 
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نوان  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على الع  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 
 .  www.deloitte.comالتالي:

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 

 
 " في خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "

 

 

Nadine El Hassan 

Senior Manager l Brand & Communications  

Deloitte & Touche (M.E.)  

Gefinor Center - Block D 
Clemenceau Street 
Beirut, P.O. Box 113 - 5144 
Lebanon  

D: +9611748444  

nelhassan@deloitte.com | www.deloitte.com  

          

 

 

 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/
mailto:nelhassan@deloitte.com?subject=Unsubscribe
mailto:nelhassan@deloitte.com
file:///C:/Users/adimashkieh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.deloitte.com
https://twitter.com/DeloitteME
http://www.linkedin.com/company/deloittemiddleeast
http://instagram.com/deloittemiddleeast
http://www.facebook.com/deloittemiddleeast
http://www.youtube.com/deloittemiddleeast

