MEEZA HELPS
MASRAF AL RAYAN
DELIVER BANKING
EXCELLENCE

�رشكة ميزة تقدم العون
مل�رصف الريان لتحقيق
التميز يف �أعماله امل�رصفية
التحديات
ادى احتياج م�رصف الريان مل�ستويات ا�ستثنائية من التوفر
لل�سعى وراء اال�ستفادة من خدمات تقنية املعلومات وزيادة
 وقد حر�ص م�رصف الريان على الت�أكد من �أن،االعتماد عليها
النظام كان دائم التوفر واجلاهزية لتقدمي جميع اخلدمات الالزمة
.بدقة و بال�شكل ال�صحيح للحفاظ على ر�ضى العمالء وثقتهم
بالإ�ضافة �إىل ذلك كان م�رصف الريان بحاجة �إىل موقع
خارجي للتعايف من الكوارث لتوفري احلماية الالزمة و�ضمان
القدرة على اال�ستمرار بتقدمي اخلدمات للعمالء يف حال
.حدوث الأ�سو�أ
وقد �سعى م�رصف الريان �إىل زيادة م�ستوى االعتماد على
ال�شبكة وتقلي�ص وقت التوقف عن العمل والعيوب االخرى
�إىل احلد الأدنى لتلبية كافة املتطلبات و تقدمي خدمات عاملية
.امل�ستوى للعمالء

امللخ�ص التنفيذي
ا�سم العميل

م�رصف الريان

القطاع
 البنوك وامل�صارف- اخلدمات املالية

املوقع
 قطر- الدوحة

امل�رشوع
توفري حلول مركز البيانات كموقع للتعايف من الكوارث

ملحة عامة

،�أ�صبحت تقنية املعلومات متثل الآن جزء ًا ال يتجز�أ من مقومات جميع املجاالت وال�صناعات
 �سواء،حيث يعترب وجودها يف القطاع امل�رصيف �أ�سا�سي ًا وجوهري ًا لإداره عمليات الت�شغيل
العتماد العمليات الإلكرتونية لتتبع و�إجناز ت�سويات امليزانيات العمومية �أو ت�شفري الرموز الأمنية
حيث تعتمد العمليات امل�رصفية اعتماد ًا كبري ًا على �أنظمة تقنية املعلومات،على البطاقات امل�رصفية
.ال�ضخمة واملعقدة واملوثوقة للغاية
 حيث �أثبت جدارته يف،ويع ّد م�رصف الريان قوة متطورة جديدة يف عامل الأعمال امل�رصفية
 من خالل نهجه.املنطقة كم�ؤ�س�سة مالية رائدة ومتطورة متوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
 يعترب،الع�رصي املبتكر الذي ي�ضمن توفري �أرفع م�ستويات اخلدمة و�أحدث املنتجات لعمالئه
.م�رصف الريان جت�سيد ًا ملمو�س ًا مل�ستقبل اخلدمات امل�رصفية املتوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية

Executive Summary
CUSTOMER NAME
Masraf Al Rayan
SECTOR
Financial Services — Banking
LOCATION
Doha, Qatar
PROJECT
Provision of data centre solution as a disaster recovery site.
Overview
While information technology is now an integral component of all industries,
its presence in banking is essential to overall operations. Whether applying
electronic processes to the tracking and reconciliation of balance sheets
or encrypting security codes on bank cards, banking processes are highly
dependent upon large, complex, and extremely reliable IT systems.
Masraf Al Rayan is a progressive new force in the world of banking and has
proven itself to be a pioneer as the region’s leading, fully fledged Shari’ah
compliant financial institution. With its modern and innovative approach
ensuring that the highest levels of service and cutting-edge products are
available to its customers, Masraf Al Rayan is the present embodiment of
future Shari’ah compliant banking.

CHALLENGES
Masraf Al Rayan required exceptional levels of
availability to maintain customer satisfaction and
increase the reliability of their IT systems. The bank
wanted to ensure that their systems are always
available to accurately provide all services needed
by their clients.
Additionally, Masraf Al Rayan required an offsite, secondary location for its data as additional
protection in the event of a disaster. If the worst
should happen, they needed assurance that they
could still deliver services to their clients.
Masraf Al Rayan was seeking to increase its level
of network reliability and minimise downtime
and other inefficiencies to meet the demand for
world-class service to their clients.

SOLUTION
Masraf Al Rayan chose MEEZA to help deliver its loyal customer base
with a more efficient, improved and reliable service supported by the
very latest in IT technology.
MEEZA provides Masraf Al Rayan with Data Centre Services to help
them deliver the highest levels of security and availability for their IT
infrastructure. The solution was designed and configured to exactly
suit the disaster recovery site requirements of the bank.
Highly available, scalable and secure data centre Services are
delivered from M-Vault 1, MEEZA’s Tier 3 data centre which is located
at a highly secure facility in Qatar. M-Vault 1 delivers 99.98%
availability, the highest levels offered from any commercial Data
Centre in Qatar.
RESULTS
The high levels of availability and security delivered by MEEZA
allows Masraf Al Rayan to deliver reliable and efficient banking
services to their customers.

احلل

“OUR RELATIONSHIP
WITH MEEZA WILL ENABLE
MASRAF AL RAYAN TO
CONTINUE TO DELIVER THE
BEST LEVELS OF SERVICE
AND SECURITY TO OUR
CUSTOMERS.”
Mr. Adel Mustafawi
CEO of Masraf Al Rayan

Additionally, by partnering with MEEZA, Masraf Al Rayan was able to
avoid the upfront investment of time and capital required to build an
additional data centre. They have been able to utilise MEEZA’s stateof-the-art IT infrastructure and a disaster recovery site was available
immediately instead of expending time building a new one.
Through the partnership with MEEZA, Masraf Al Rayan is able to
focus on their core business, increase their competitiveness and scale
rapidly.

“عالقتنا مع �رشكة ميزة �ستتيح
مل�رصف الريان اال�ستمرار يف تقدمي
�أعلى م�ستويات اخلدمة والأمان
.”لعمالئنا
ال�سيد عادل م�صطفوي
.الرئي�س التنفيذي مل�رصف الريان

اختار م�رصف الريان �رشكة ميزة للم�ساعدة يف تزويد العمالء بخدمات �أكرث كفاءة
. معززة ب�أحدث االبتكارات يف جمال تقنية املعلومات،وتطور ًا وموثوقية
توفر �رشكة ميزة مل�رصف الريان خدمات مركز البيانات للم�ساعدة يف حتقيق �أعلى
 وقد جرى ت�صميم احلل و�إعداده ليتنا�سب بدقة مع.م�ستويات الأمن واجلاهزية لعمالئه
 والأهم من ذلك �أن احللول املقدمة من �رشكة ميزة توفر عنا�رص،احتياجات امل�رصف
 وهو ما ي�شكل، الأمان لكل من التطبيقات والبنية التحتية وخطط التعايف من الكوارث
.�أهمية ق�صوى لدى م�رصف الريان
،تقدم �رشكة ميزة خدمات مركز البيانات الآمن الذي يت�سم بالقابلية للتحديث واالرتقاء
 والذيTier 3 امل�صنف وفق معايريM-Vault 1 فمن خالل مركز بيانات �رشكة ميزة
 وهو �أعلى٪ 99.98  يوفر مركز البيانات جاهزية بن�سبة،يقع يف مكان �آمن يف قطر
.م�ستوى يوفره �أي مركز بيانات �آخر يف قطر

النتائج
 حيث تتيح، تعترب م�ستويات اجلاهزية والأمان التي توفرها �رشكة ميزة رفيعة امل�ستوى
.مل�رصف الريان تقدمي خدمات م�رصفية موثوقة وذات كفاءة عالية جلميع عمالئه
 تفادى م�رصف الريان ا�ستثمار، �إ�ضافة �إىل ذلك من خالل ال�رشاكة مع �رشكة ميزة
 ومتكن من ا�ستخدام البنية التحتية،ر�ؤو�س الأموال املطلوبة لبناء مركز �إ�ضايف للبيانات
 كما توفر مل�رصف الريان على الفور، احلديثة لتقنية املعلومات التي توفرها �رشكة ميزة
.ال من ا�ستهالك الوقت يف بناء موقع جديد لهذا الغر�ض
ً موقع التعايف من الكوارث بد
ومتكن م�رصف الريان من خالل �رشاكته مع �رشكة ميزة من الرتكيز على الأعمال
. املحورية وزيادة القدرة التناف�سية واالرتقاء بالأعمال ب�شكل �رسيع

MEETING THE NEED FOR WORLD-CLASS
MANAGED IT SERVICES AND SOLUTIONS

توفري خدمات وحلول متطورة عاملية امل�ستوى يف جمال
تكنولوجيا املعلومات املدارة

Ranging from Data Centre Services to innovative Consulting Services,
MEEZA offers flexible and scalable IT Services and Solutions
that deliver real advantage to our clients.

 تتعهد �رشكة، ال اىل اخلدمات اال�ست�شارية املبتكرة
ً بدء ًا من خدمات مراكز البيانات و�صو
، ميزة بتقدمي حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات تت�صف مبرونة الأداء وقابلية التو�سع
ومن دون ادنى �شك تقدمي امليزة لعمالئها

CONTACT DETAILS
Find out how MEEZA
can give your company
the IT advantage:
T +974 405 1000
F +974 405 2000
E info@meeza.net
www.meeza.net

تفا�صيل االت�صال
�إذا �أردت �أن تعرف كيف ت�ستطيع �رشكة ميزة تقدمي هذه املزايا �إىل
:�رشكتكم من خالل تكنولوجيا املعلومات يرجى االت�صال
+974 405 1000 هـ
+974 405 2000 فـ

info@meeza.net بـ
www.meeza.net

