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انية ديلويت توقع مذكرة تفاهم مع مجلس األمن  ي لتطوير أجندة حكومة االمارات السيبر

 
ان  السيبر

 
ي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وفق   –  2022مارس    23

ان  ضمن خططه الرامية إىل تطوير أجندة األمن السيبر
طر 

ً
ي لحكومة دولة اإلمارات مذكرة تفاهم مع ديلويت لتنظيم أ

ان   المعايبر الدولية، أبرم مجلس األمن السيبر
أرفى

فة ومن المعرفة  
ّ
ة العملية المكث . وبموجب هذه المذكرة، سوف يستفيد المجلس من الخبر التعاون بير  الطرفير 

ي تنفيذ المشاري    ع 
، وكذلك من سجلها الحافل ف  ي

ان  ي مجال األمن السيبر
ي تمتلكها ديلويت ف 

النظرية العميقة التى
انية   . ًيا أفضل الممارسات المتعارف عليها دول وفق وتطويرها  السيبر

 
 هذا التعاون ال يقترص  

ّ
ي مختلف دول  عىل بناء القدرات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة فحسب  إن

بل ف 
بف المساهمة  من  المجلس  ن 

ّ
سيمك الذي  األمر  والعالم،  التهديدات اعالمنطقة  لمحاربة  الدولية  الجهود  ي 

ف  لية 
ي لها.  

ّ
انية والتصد  السيبر

  
بينها  يشتمل نطاق مذكرة   المجاالت من  العديد من  ي 

للمجلس ف  اتها ودعمها  التفاهم عىل تقديم ديلويت لخبر
ي مجال األمن 

المبادئ التوجيهية الصادرة عن مركز التفوق للبحوث التطبيقية والتدريب، والدورات التدريبية ف 
، باإلضافة إىل تطوير إطار حماية  ي

ان  اتيجية األمن السيبر
، وصياغة اسبى ي

ان  نت. السيبر  األطفال عىل اإلنبى
 

دولة  لحكومة  ي 
ان  السيبر األمن  رئيس مجلس   ، ي

الكويتى الدكتور محمد  التفاهم، رّصح سعادة  توقيع مذكرة  بعد 
كة بير  المجلس وديلويت من أجل بناء   : ”تضع مذكرة التفاهم هذه إطاًرا للتعاون والجهود المشبى

ا
اإلمارات قائًل

، وذلك من أجل دعم مبادرة مشاري    ع الخمسير   وتطوير القدرات والمواهب   ي
ان  ي مجال األمن السيبر

اإلماراتية ف 
ي القائم عىل المعرفة.  

امنا بتحقيق التحّول الرقمي اآلمن وبناء االقتصاد الوطت  لدولة اإلمارات، باإلضافة إىل دعم البى 
ي لدولة اإلمار 

ان  ات إىل قطاع مستدام ومزدهر يساهم  ونطمح من خالل توقيع هذه المذكرة إىل تطوير األمن السيبر
ي خالل العقود القادمة.“ 

ي دعم االقتصاد الوطت 
 ف 

 
وقد جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم عىل هامش معرض ومؤتمر الخليج ألمن المعلومات وقام بتوقيعها سعادة 

ي من جانب مجلس
ي لحكومة دولة اإلمارات  الدكتور محمد الكويتى

ان  يك ، والسيد طااألمن السيبر رق أجمل، الشر
الثغرات  إجراء مسابقة تصدي  ي 

ف  ة  األخبر ق األوسط حيث ساهمت هذه  الشر ي ديلويت 
ف  ي 
ان  السيبر والمسؤول 

 . ي
ان  ي تمت برعاية مجلس األمن السيبر

“ التى ي
انية ”باغ باونتى  السيبر

 
ي لحكومة دولة  وقد  

ان  ا لمساعدة مجلس األمن السيبر
ً
 ديلويت مؤهلة جيد

ّ
د طارق أجمل أن

ّ
اإلمارات عىل تحقيق  أك

ة   الخبر من  واسع  بطيف  األوسط  ق  الشر ديلويت  ي 
ف  ي 

ان  السيبر األمن  فريق  ”يتمتع  بقوله:  انية  السيبر تطلعاته 
ي العاملير  

ان  ي مجال األمن السيبر
اء ف  ، ويعّزز هذه المؤهالت بعدد كببر من الخبر ي

ان  ي مجال األمن السيبر
والمعرفة ف 

ي شبكة ديلويت العالمية، وهذا ما 
يجعلنا قادرين عىل التعاون مع عدد كببر من مؤسسات القطاع العام والخاص    ف 

إىل   بها  والوصول  انية  السيبر دفاعاتها  اتيجياتها وخطوط 
اسبى تطوير  لمساعدتها عىل  األوسط  ق  الشر منطقة  ي 

ف 
ي عىل هذه الخلفية الحافلة باإلنجازات لمساعدة مجلس  

ي المطلوب. وسوف نبت 
ان  األمن مستوى النضج السيبر

ي لحكومة دولة اإلمارات عىل تجسيد رؤيته وتطلعاته إىل واقع ملموس.“
 الوطت 

 
ق األوسط،   ي ديلويت الشر

ي قطاع استشارات المخاطر ف 
ي ف 
ان  يك السيبر ي هذا السياق، أعرب زياد الحداد، الشر

ف 
تكو  أن  ”يسعدنا  وقال:   ، ي

ان  السيبر األمن  مع مجلس  التفاهم هذه  لتوقيع مذكرة  ق  عن سعادته  الشر ديلويت  ن 
انية   ي أجندتها السيبر

ا استشارًيا يساعد دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل تحقيق المزيد من التقدم ف 
ً
يك األوسط شر

  
ّ
من خالل تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إىل مساعدة المواطنير  والمنظمات والدول عىل حماية نفسها ضد

ي يزداد 
انية التى ي العالم.“ التهديدات السيبر

 انتشارها عىل الساحة الجيوسياسية واالقتصادية ف 
 

 
 - 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 للحصول عىل و ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

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

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
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، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ 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 إلزام شر  د  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
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 ديلويت تو ال ُيستخد ش 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 وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  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
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكبى
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 ألرب  ع من بير  خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الرص  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكبر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مبى دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكبى
ي ف  : وأثرهم اإليجانر  . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

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

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفى
 " ف 
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