بصفتها إحدى أبرز المؤسسات الراعية للفعالية
"ميزة" تعرض خبرتها خالل مؤتمر مصرف قطر المركزي ألم المعومما
الدوحة 6 ،نمفمبر  – 2016قدمت شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة
قطر ،خبرتها الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات خالل المؤتمر السنوي الثالث ألمن المعلومات في
القطاع المالي الذي عقده مصرف قطر المركزي ،وذلك من خالل عرض خاص حول اكتشاف و إدارة
الثغرات في األنظمة التكنولوجية وتعزيز األمن السيبراني للقطاع المالي والقطاعات االخرى في الوقت
الحاضر.
وكان المؤتمر قد عقد يوم  1نوفمبر في منتجع شيراتون جراند الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدهللا
بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،وبحضور سعادة الشيخ عبدهللا بن
سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصالت
واالتصاالت.
وشهد مؤتمر أمن المعلومات ،في نسخته الثالثة ،مشاركة شركة ميزة بصفتها إحدى المؤسسات الرئيسية
الراعية لهذه الفعالية ،إلى جانب المساهمة الملموسة من قبل خبير أمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
السيد ناصر سالم األنصاري ،الذي قدم عرضا ً بعنوان "العجز عن إدارة الثغرات األمنية" حيث تحدث
عن

أهمية إدارة وإحتواء الثغرات األمنية في أنظمة المعلومات وأهمية حماية األصول اإللكترونية

أمام عدد من مدراء

المؤسسات المالية الرائدة الذين حضروا من جميع أنحاء المنطقة للمشاركة بالفعالية التي استغرقت يوما ً
واحداً.
وبهذه المناسبة ،قال المهندس أحمد محمد الكواري ،الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة":
" نظراً لكون القطاع المالي من أكثر القطاعات عرضة للتهديد األمني واختراق المعلومات ،فإنه
من الضروري إيجاد الضوابط المناسبة للحد من تلك المخاطر .نحن في شركة ميزة ،واستناداً
إلى سنوات من الخبرة في هذا المجال ،نعتقد أن وضع إطار مدروس وفعال إلدارة الثغرات

األمنية هو المدخل السليم إلى المحافظة على أمن امختلف القطاعات اليوم .فاإلطار الصحيح
يُم ّكن المؤسسات من كشف الثغرات األمنية على مستوى الخدمات العامة والموارد الداخلية،
و تحديد التهديدات التي قد تتسبب في تدهور محتمل في مستوى األداء ،واستمرار إدارة الثغرات
األمنية بالتوازي مع التحسين المتواصل لمنظومة أمن المعلومات .هذا هو االجراء الضروري
المطلوب اتباعه من قبل المؤسسات المالية حاليا ،من أجل حماية األصول والمعلومات الرقمية
من التهديدات المتزايدة".
وحضر مؤتمر أمن المعلومات نخبة مميزة من رموز القطاع المالي وخبراء الصناعة البارزين
على مستوى العالم ،حيث أغنوا الفعالية بعرض رؤاهم القيمة .ومن خالل مشاركتها الفعالة في
المؤتمر ،ساهمت شركة ميزة في رفع توقعات األداء من المؤسسات المالية وتمكين المهنيين
والمدراء التنفيذيين في القطاع من اتخاذ الخطوات الضرورية لجعل قطر مركزاً رائداً للمال
واألعمال في المنطقة.
من جانبه ،علّق السيد /سعد صباح الكواري الرئيس التنفيدي للتسويق في شركة ميزة بقوله :
"بصفتها شركة رائدة في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ،ستستمر شركة ميزة
باالستثمار في مجال األمن السيبراني .فبجمعها بين أحدث التقنيات واكثر الخبرات تميزا ،فإن
الشركة تلتزم بتقديم أعلى المستويات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية األصول
اإللكترونية  ،لتساعد العمالء في التركيز على أعمالهم األساسية وتأديتها بشكل أفضل  ،وتقليل
المخاطر التي تهدد أعمالها ،وتساهم في تقليل النفقات األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات .
كما تعمل شركة ميزة على تقديم الدعم الكامل والفعال للهيئات الحكومية و جميع قطاعات
األعمال والمجتمع ككل ،وذلك مساهمة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتماشيا مع رؤية قطر
الوطنية ".2030
انتهى

نبذة ع ميزة:
تأسست شركة ميزة كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،حيث تقدم
مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية ويقع مقرها في قطر،
وتسعى إلى أن تصبح الشركة الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول

التكنولوجية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتسهم شركة ميزة في تعزيز مسيرة التنمية في
قطر والمنطقة من خالل توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية بمستويات
عالمية .باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة توفر للشعب القطري وغيرهم في جميع أنحاء المنطقة فرص
لتحقيق مستقبل مهني واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة ،اضافة الى خدمات مراكز البيانات
وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية  .وتصنف مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة M-
 VAULTSتصنيف ًا عالمي ًا ويصل مدى توفرها الى  ، %99.98كما ان مركز البيانات M-VAULT 2
مصنف وفق تصنيف لييد البالتيني  LEED Platinumو مركز البيانات  M-VAULT 3مصنف وفق
تصنيف ليد الذهبي .LEED Gold
أسست شركة ميزة مركز التحكم واألوامر الخاص بمراقبة البنية التحتية والخدمات المقدمة للعمالء على
مدار الساعة ،إضافة الى ذلك قامت الشركة بتقديم أول مركز خاص بأمن نظم المعلومات لسوق األعمال
التجارية في دولة قطر وذلك لحماية العمالء من التهديدات والهجمات السيبرانية .تعتبر جميع مراكز
البيانات الخاصة بشركة ميزة  M-VAULT 1, 2 & 3متنوعة و مترابطة جغرافي ًا  .كما تقدم شركة
ميزة خدمات التعافي من الكوارث وخدمات استمرارية األعمال لعمالءها في دولة قطر والمنطقة ،
وباإلضافة لذلك تقدم الشركة خدماتها وخبراتها في مجاالت األنظمة المتكاملة وتطبيقات المدن الذكية
وانترنت األشياء المترابطة.
تعمل شركة ميزة مع عمالئها لفهم كامل متطلباتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات المليء بالتحديات ،
وتقدم خدمات فعالة من حيث التكلفة لمساعدة عمالئها على التركيز على أعمالهم االساسية والرقي بها
بشكل مستمر من خالل تقديم أعلى مستويات الحماية وتقليل المخاطر المرتبطة باعمالهم ،والعمل على
تخفيض النفقات وتسريع وتيرة فتح أسواق عمل جديدة.

