انطالقا ً من دورها الرائد في توفير متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات للقطاعات االقتصادية
شركة "ميزة" تطرح رؤاها خالل المؤتمر الرابع ألمن المعلومات في القطاع المالي

الدوحة 2 ،نوفمبر  – 2017أعلنت شركة "ميزة" ،أبرز مزود لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ال ُمدارة في قطر،
كراع فضي للمؤتمر الرابع ألمن المعلومات في القطاع المالي ،حيث ستقدم عرضاً تقديمياً مهماً حول
عن مشاركتها
ٍ
"التهديدات األمنية المتطورة في القطاع المالي" للمسؤولين وأصحاب القرار في القطاع المالي خالل المؤتمر الذي
سيُعقد في الفترة من  5إلى  6نوفمبر  2017في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة ،تحت رعاية معالي رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
يأتي هذا العرض في سياق التزام شركة "ميزة" بتزويد المؤسسات العامة والخاصة في قطر بخدمات أمن تكنولوجيا
المعلومات ذات المستوى العالمي ،حيث من المقرر أن يقوم بتقديمه السيد /فيصل الكواري ،الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
في شركة "ميزة".
عبر مشاركتها بالدورة الرابعة للمؤتمر ،الذي سينطلق هذا العام تحت عنوان "اإلختراقات اإللكترونية وتأثيرها على
االقتصاد" ،تهدف "ميزة" إلى تسليط مزيداً من الضوء على التحديات األمنية اإللكترونية الراهنة في المنطقة وتأثيرها
المحتمل على االقتصاد .وستقوم الشركة خالل الفعالية بتقديم خبرتها الطويلة في هذا المجال لشركائها والخبراء في
القطاع المالي  ،انطالقا ً من دورها الرائد في توفير متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات للقطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة ،قال المهندس /أحمد محمد يوسف الكواري ،الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:
"شهدنا هذا العام الكثير من الهجمات السيبرانية المتطورة التي استهدفت القطاعين العام والخاص في المنطقة وفي جميع
أنحاء العالم .وبناء على ذلك ،أصبح من المهم اآلن أكثر من أي وقت مضى أن تقوم الشركات برفع مستويات أمن
تكنولوجيا المعلومات إلى أقصى حد .أما بالنسبة للقطاع المالي ،فهذا اإلجراء ضروري للغاية ،بصفته أكثر القطاعات
االقتصادية المهددة باإلختراق وسرقة البيانات والمعلومات".

وأضاف" :انطالقا ً من خبرتنا الطويلة في هذا المجال ،فإنه من واجبنا في" ميزة" أن نساهم بفعالية في الجهود الوطنية
لدولة قطر لمكافحة الجريمة السيبرانية عبر توفير خدمات أمن تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحديثة التي تمكن
المؤسسات من تحديد نقاط الضعف لديها وحماية المعلومات والموارد ،إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات مع
الخبراء في هذا القطاع .وبتقديمها ألفضل مستويات خدمات أمن تكنولوجيا المعلومات ،وبذلك تكون شركة "ميزة" قد
أوفت بالتزامها نحو مساعدة المؤسسات على حماية بياناتها الحساسة وإتاحة المجال لها لمزيد من التركيز على تنمية
أعمالها التجارية .إن تأمين البنية التحتية الرقمية للقطاعين العام والخاص هو الخطوة األولى إلنشاء بيئة مالئمة لتنمية
األعمال التجارية التي تدخل في إطار المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030وتأسيس مجتمع قائم على
المعرفة".

من المتوقع أن تشهد هذه الفعالية مشاركة فعالة من جميع المؤسسات المالية والبنوك في قطر ،إلى جانب حضور عدد
كبير من الشخصيات ذات الصيت العالمي في القطاع المالي ،باإلضافة إلى أبرز الخبراء الذين سيناقشون عدداً من
المواضيع الرئيسية الخاصة بأمن المعلومات والمخاطر المحتملة ،وذلك عقب الهجمات اإللكترونية األخيرة التي
استهدفت عدداً من المؤسسات في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

باإلضافة إلى العرض الذي ستقدمه "ميزة" حول التهديدات األمنية المتطورة للقطاع المالي ،ستتم مناقشة عدد من
القضايا الهامة األخرى على هامش المؤتمر ،والتي تتضمن أهمية استمرارية أعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
مكافحة االحتيال اإللكتروني ،أمن قواعد البيانات ،الهجمات واستراتيجيات الدفاع في القطاع المالي ،سياسات األمن
السيبراني في القطاعات المصرفية ،والطبيعة المتطورة للتهديدات السيبرانية ألنظمة الدفع المالي.

تقدم "ميزة" حلوالً و 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.

