شركة مٌزة الشرٌك اإلستراتٌجً لمؤتمر ومعرض كٌتكوم 2102

 32نوفمبر  ،3122الدوحة :أعلنت شركة مٌزة الرائدة فً مجال تقدٌم حلول وخدمات تكنولوجٌا المعلومات فً
قطر عن اتفاقٌة شراكة مع المجلس األعلى لإلتصاالت ( اي سً تً قطر ) لتكون الشركة بموجبه "الشرٌك
اإلستراتٌجً لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت كٌتكوم . " 2102
ٌعتبر انشاء شركة مٌزة  -المقدم لخدمات تكنولوجٌا المعلومات المدارة  -للمساعدة على تسرٌع بناء أنظمة تكنولوجٌا
المعلومات فً دولة قطر وللمساهمة فً بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة ،تزامنا مع رؤٌة قطر  .2030من هذا
المنطلق تقوم شركة مٌزة بمساعدة الشركات الصغٌرة والمتوسطة من مختلف القطاعات لإلستفادة من خدمات تكنولوجٌا
المعلومات والخبرات المتوفرة .
صرحت السٌدة /غاده الراسً  ،المدٌر التنفٌذي باإلنابة لشركة مٌزة بقولها ٌ " :عتبر مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجٌا
المعلومات واإلتصاالت " كٌتكوم  "2012بمثابة انجاز فً مجال صناعة تكنولوجٌا المعلومات فً دولة قطر ،كما ٌلقى
ترحٌبا واسعا فً هذا المجال .تأتً هذه الشراكة اإلستارتٌجٌة بٌن شركة مٌزة و المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات فً مؤتمر ومعرض كٌتكوم  2012للتأكٌد مجددا على دور شركة مٌزة الرٌادي فً مجال تكنولوجٌا
المعلومات فً دولة قطر والمنطقة" .
من خالل رؤٌة المجلس األعلى لإلتصاالت واستثماراته الجدٌدةٌ ،ستعد مؤتمر ومعرض كٌتكوم  2012لٌكون منبرا بارزا فً
قطاع تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت فً دولة قطر  ،مما ٌعود بالفائد لقطاع تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت فً قطر.
كما قالت السٌدة  /غاده الراسً  " :تهدف شركة مٌزة الى تعزٌز التوعٌة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات للجهات الحكومٌة
والشركات الخاصة بشكل عام فً دولة قطر وحثهم على التركٌز على جوهر اعمالهم وترك مهام تكنولوجٌا المعلومات
للمختصٌن بها ،نحن ننظر الى مؤتمر ومعرض كٌتكوم  2012كمنصة مثالٌة للعمل على تعزٌز هذا الهدف وتطوٌر مجتمع
األعمال فً دولة قطر " .
من خالل توفٌر خدمات تكنولوجٌا المعلومات المدارة بمستوٌات عالمٌة ،قامت شركة مٌزة بالتأكٌد على مكانتها كشركة رائده
فً هذا المجال .حٌث ساعد على ذلك انتشار الشبكات و اإلنترنت على نطاق واسع فً دولة قطر ،بإعتبار شركة مٌزة مقدما
لجمٌع الحلول والخدمات  .كما قامت الشركة ببناء البنٌة التحتٌة المتطورة ومرافق بمستوٌات عالمٌة تتصف بقدرة عالٌة على
التوسع فضال عن الخدمات االخرى  .نتٌجة لذلك تم اإلشادة عالمٌا واقلٌمٌا بالخدمات السحابٌة المقدمة من شركة مٌزة.
 -----------------------------------------------------------انتهــــــــى-----------------------------------------------

Page 1 of 2

T +974 4405 1000 F +974 4405 2000 P.O.BOX 5825 Doha – Qatar
www.meeza.net

معلومات للمحرر :

المجلس األعلى لإلتصاالت :
ٌسعى المجلس األعلى لالتصاالت لربط أفراد المجتمع بكافة وسائل التكنولوجٌا التً تثرى حٌاتهم وتدفع بعجلة التنمٌة
االقتصادٌة وتلهمهم الثقة فً مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر.
وٌعهد الى المجلس األعلى لالتصاالت السلطة تطبٌق الشروط االساسٌة لتنظٌم سوق االتصاالت السلكٌة واآلسلكٌة بشكل
مستقل وعادل ،وكونها الهٌئة الحكومٌة التً تنظم و ترعى التكنولوجٌات المبتكرة لصالح جمٌع افراد المجتمع

شركة مٌزة :
تعرف شركة مٌزة بأنها مشروع مشترك مع مؤسسة قطر  ،تهدف الشركة الى تقدٌم الحلول فً مجال تكنولوجٌا
َ
المعلومات وتقدٌم الخدمات المدارة  ،حٌث تقدم مجموعه واسعة من الخدمات من خالل إنشاء وإدارة البنٌة التحتٌة
لتكنولوجٌا المعلومات وتقدٌم الحلول التقنٌة و الخدمات االستشارٌة للعمالء  ،بهدف تعزٌز مسٌرة التنمٌة لمجتمع
االعمال السرٌع التطور فً دولة قطر من خالل تقدٌم خدمات وحلول عالمٌة المستوى.
تقدم شركة مٌزة الخدمات المدارة والخدمات الخاصة بمراكز البٌانات  ،وتقدم حزم البرمجٌات كخدمة ) ، ( SaaS

والخدمات االستشارٌة  ،كما تقدم الخدمات فً مواقع العمل .
ٌصنف مركز البٌانات الخاص بمٌزة  M-VAULTتصنٌفا عالمٌا حٌث ٌقدم خدمات ادارة تخزٌن البٌانات ،ادارة
الشبكات المحمٌة ،والقدرة على التعافً من الكوارث .كما أوجدت شركة مٌزة مركز التحكم واألوامر الخاص
بالشركة لمراقبة جمٌع الخدمات المقدمة للعمالء على مدار  24ساعة ،طوال اٌام السنة.
ٌتم انشاء مراكز بٌانات اخرى جدٌدة فً دولة قطر بحٌث تكون مترابطة وفً مناطق جغرافٌة متنوعة .كما تعتبر
شركة مٌزة مركزا فرٌدا لتقدٌم الخدمات السحابٌة للعمالء فً أنحاء المنطقة.
تعمل شركة مٌزة مع عمالئها لفهم كامل متطلباتهم فً مجال تكنولوجٌا المعلومات الملًء بالتحدٌات  ،وتقدم خدمات
فعالة من حٌث التكلفة لمساعدة عمالئها التركٌز على اعمالهم األساسٌة والرقً بها بشكل مستمر من خالل تقدٌم
أعلى م ستوٌات الحماٌة وتقلٌل المخاطر المرتبطة باعمالهم،والعمل على تخفٌض النفقات و تسرٌع وتٌرة فتح اسواق
عمل جدٌدة .
للحصول على المزٌد من المعلوماتٌ ،رجى زٌارة الموقع
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