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مراسم إنتاج  على الشهادة فينية وزارة ا��تصا��ت وتكنولوجيا المعلومات ا��رد تشاركديلويت 

 المفاتيح العامة
 

كلفت وزارة  )،PKIمنظومة مفتاح البنية التحتية (لخ��ل عملها على تنفيذ الحل الوطني  – 2016أكتوبر 26 
ا��تصا��ت وتكنولوجيا المعلومات ا��ردنية ��كة ديلويت ال��ق ا��وسط بمهمة تدقيق م��وع منظومة 

وقد شاركت ديلويت في الشهادة  .)WebTrustومساعدتها في الحصول على شهادة ( مفتاح البنية التحتية،
 الخاصة بوزارة ا��تصا��ت وتكنولوجيا المعلومات ا��ردنية.على مراسم إنتاج المفاتيح العامة 

 
: "من شويكة، قائلة مجد في ا��ردن المعلومات وتكنولوجيا ا��تصا��ت ةوزير  معاليعلقت في هذا ا��طار، و
) في عملية التحول ا��لكتروني في PKIلمهم أن نشدد على أهمية إنجاز منظومة مفتاح البنية التحتية (ا

تطبيق وتفعيل التوقيع ا��لكتروني الذي يندرج تحت هذه المنظومة والذي سيسهم في عملية والمملكة 
 "التحول في ا��قتصاد الرقمي.

 
الجذرية لمنظومة مفتاح البنية التحتية العام سيمكننا من وأضافت قائلة: "إّن النجاح في إصدار الشهادات 

توفير بنية تحتية آمنة وداعمة لتطبيق التوقيع والتوثيق ا��لكتروني على المستوى الوطني. فإّن تطبيق 
منظومة التوقيع والتوثيق ا��لكتروني يهدف إلى ضمان أمن حماية التطبيقات المتعلقة بنظام إدارة الهوية 

لخدمات ا��لكترونية العمودية والمشتركة والمتداخلة والشبكة الحكومية وتراسل البيانات بين الرقمية وا
 "المؤسسات الحكومية ومتلقي الخدمة. 

 
استشارات مخاطر التكنولوجيا  ال��يك فيطارق أجمل،  عّلقوفي معرض تعليقه على تنفيذ هذا الم��وع، 

تنفيذ هذا الم��وع يثبت أن ديلويت ��كة رائدة في  إنّ ” :، قائ��ً في ديلويت ال��ق ا��وسط والمعلومات
وبعد تعاملها مع ة. التحتي ىح البنتيمفا اتمنظومب التأمين والخدمات ا��ستشارية الخاصة تقديم خدمات

وا��ردن، تثبت العديد من العم��ء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين 
ديلويت أيضاً تحتل و .في ال��ق ا��وسط في مجال منظومات مفاتيح البنى التحتيةد دورها الرائديلويت 

لتقديم  والمرخصة المعايير العالمية، موقعاً قيادياً في العديد من اللجان المسؤولة عن وضع وتطوير
موارد محلية وإمكانية  عبر) لتدقيق التصديق الرقمي في منطقة ال��ق ا��وسط WebTrustخدمات (

 “�تصال بشبكة عالمية من المتخصصين في هذا المجال.ا�
 

منظومة مفتاح البنية التحتية الذي نفذته ديلويت سوف يوفر حل ا��دارة لحل الوطني الجدير بالذكر أن 
نية دالكاملة للتعريف الشخ�� (الهوية) ا��مر الذي سيجعل من وزارة ا��تصا��ت وتكنولوجيا المعلومات ا��ر 

الجهة ا��ولى لتقديم خدمات التصديق الرقمي في ا��ردن. وع��وة على ذلك، سيلبي هذا الحل كل 
والمواطنين وال��كات المتطلبات ال��زمة للتحقق من هوية والتوقيع الرقمي لجميع الموظفين الحكوميين 

 في ا��ردن. 
 

 -النهاية  -
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 نبذة عن ديلويت
واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على 

بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 
على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 

 www.deloitte.com/aboutرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: يُ 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
مجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من ال

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
من التعلم نحرص على دعم بيئة داخلية  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

"ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
ز في السنوات وقد حصلت أيًضا على عدة جوائ .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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