
                                                
 

سیسكو تستعرض حلول األمن اإللكتروني لدعم التحول الرقمي خالل مؤتمر 
 ومعرض الكویت ألمن المعلومات

 
 الشركة تعقد جلستین مهمتین تركزان على أهمیة األمن في القطاعین العام والخاص بالكویت •
ن مسیسكو تستعرض حلولها األمنیة الشاملة المركزة على التهدیدات، والتي تمّكن الشركات  •

 إدارة المخاطر ودعم فرص النمو
  

: أعلنت سیسكو عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الكویت ألمن 2016مایو  9الكویت العاصمة، الكویت، 
 12و  11المعلومات، والذي یقام في فندق رادیسون بلو تحت رعایة الجهاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات یومي 

حة فحلولها األمنیة الموجهة لمكامجموعة سیسكو ستعرض مایو الجاري. وبصفتها الراعي الرئیسي للفعالیة، 
 التهدیدات، والتي تمتد لتشمل الشبكات والبیانات والمؤسسة بكاملها قبل وخالل وبعد الهجمة. 

 
خالل حفل االفتتاح لیسّلط الضوء على مشهد  ،وسیتحدث السید سامر اللحام، مدیر عام شركة سیسكو الكویت

ي. وتلعب ز على التهدیدات بشكل أساسالتهدیدات األمنیة وتركیز سیسكو على الحلول األمنیة المتكاملة والتي تركّ 
الشركة دورًا حیویًا في المؤتمر من خالل تخصیص جلستین تركزان على أهمیة األمن في عالمنا الرقمي وما یشهده 

لساعة ا أمن االقتصاد الرقمي"من تغیرات متسارعة. یتحدث ناجي العقیلي، مدیر األمن لدى سیسكو الكویت، عن "
 12صباح یوم  9.30مایو، بینما یتحدث وسام الشریف، مهندس النظم االستشاري الساعة  11العاشرة من صباح 

 . األمن في كل مكان"مایو لیلقي الضوء على موضوع "
 

 نوفي الوقت الذي تعمل فیه مزید من الدول والمدن والشركات لالستفادة من التقنیات الرقمیة في دعم االبتكار، فإ
تكلفة الجرائم  2016تقریر سیسكو السنوي لألمن نمّوها سیكون مرهونًا بقدرتها على حمایة منصاتها الرقمیة. ویقّدر 

، أي ما یضاهي أربعة 2019تریلیون دوالر عالمیًا بحلول العام  2.1والي اإللكترونیة على قطاع األعمال بح
وبحسب دراسة عالمیة أخرى أجرتها سیسكو، تواجه المؤسسات عددًا من . 2015أضعاف التكلفة المقدرة عام 

 التحدیات الصعبة في مجال األمن اإللكتروني: 
  

من المؤسسات أن سیاساتها لألمن اإللكتروني غیر قادرة على مواكبة التغیر في قطاع  %32قالت  •
 األعمال. 

 منها إلى المقاییس المناسبة لتحدید مدى فعالیة األمن اإللكتروني لدیها.  %27تفتقر  •
 من المؤسسات أن استثماراتها في األمن اإللكتروني غیر كافیة.  %26ترى  •
 بشكل غیر فّعال.  سیاساتها لألمن اإللكترونيلك المؤسسات من ت %24تطبق  •

http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/sc04/2016-annual-security-report/index.html?KeyCode=001031986


                                                
 

 .من المؤسسات نقاط ضعفها الرئیسیة في األمن اإللكتروني %21ال تعرف  •
 

في تعلیقه على األمر قال سامر اللحام، مدیر عام سیسكو الكویت: "في دولة الكویت یعمل الجهاز المركزي 
لتكنولوجیا المعلومات، وعبر شبكة الكویت للمعلومات، لمساعدة المؤسسات الحكومیة والقطاع غیر الحكومي على 

ك في ة. تتمثل الحاجة الملحة في المستقبل الوشیتبادل المعلومات بشكل أكثر أمانًا وأقل تكلفة للعملیات الحكومی
استفادة الشركات من التقنیات الرقمیة دون ان تتغاضى عن أمن البیانات الحساسة. ترّكز سیسكو على تحقیق 
مفهوم األمن في كل مكان لتطبقه في البنیة االمنیة ومركز البیانات وٕانترنت األشیاء والشبكات المؤسسیة بما فیها 

الالسلكیة. فهي تدافع عن البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات قبل وخالل وبعد الهجمة، وتسمح للمؤسسة الشبكات 
 بالتركیز على تنمیة أعمالها، وسنستعرض كل تلك الجوانب ضمن فعالیات المعرض."  

 
إلى جانب  يمن الجدیر بالذكر أن سیسكو استثمرت مبالغ ضخمة في عملیات التملك المتعلقة باألمن اإللكترون

تطویر االبتكارات الداخلیة التي من شأنها مساعدة المؤسسات في التغلب على الهجمات الضارة. وانطالقًا من 
إدراكها للتغیر السریع في المشهد األمني، تلعب الشركة دورًا محوریًا في تلبیة احتیاجات العمالء لإلمكانات األمنیة 

لكویت ألمن المعلومات بإقامة العروض الحیة التي توضح استخدام المتكاملة، وستقوم خالل مؤتمر ومعرض ا
حلولها الشاملة للدفاع ضد التهدیدات، والتي تناسب المؤسسات التي تتبنى التحول الرقمي وكیفیة مساعدتها في 

 تحقیق إمكانات أفضل للكشف وتحدید السیاق والسیطرة عبر البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات. 
 

للقاء العمالء والشركاء وتبادل الخبرات  16و  15و  14یتواجد خبراء األمن من سیسكو في جناح الشركة رقم 
  العالمیة وقصص النجاح. 

 
 :ذة عن شركة سیسكونب

تعمل شركة "سیسكو"، الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالیة "ناسداك" تحت 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلیة من خالل إثبات أن تحقیق NASDAQ: CSCO) الرمز

اإلنجازات المذهلة یكون عبر تمكین االتصال الشبكي لما هو غیر متصل. لمتابعة أخبار سیسكو، الرجاء 
   omhttp://thenetwork.cisco.c .زیارة

### 
سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو الشركات التابعة لها 
في الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات سیسكو التجاریة عبر 

إن كافة العالمات التجاریة األخرى المذكورة في هذه الوثیقة هي   .com/go/trademarkswww.cisco.الموقع
 .ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشریك ال یتضمن عالقة شراكة بین سیسكو وأي شركة أخرى
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