شركة ميزة وسوناتا للبرمجيات يوقعان على إتفاقية
لتحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات
الدوحة ،قطر –  31يناير  -2132في إطار الجهود التي تقوم بها من أجل دعم مكانتها في السوق
القطرية ،قامت شركة ميزة ،المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ،بتوقيع إتفاقية
شراكة مع شركة سوناتا للبرمجيات ،احدى أكبر الشركات العالمية في مجال توفير الخدمات اإلستشارية
في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
وسوف تساعد هذه اإلتفاقية شركة ميزة على اإلستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال
تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  ،والتي توفرها كبرى الشركات العالمية مثل أوراكل وإس أي بي
ومايكروسوفت ،وهو ما سيؤثر باإليجاب على تسويق المنتجات وجودة الخدمات التي تقدمها شركة ميزة.
وفي سياق تعليقه على اإلتفاقية ،يقول السيد راشد النعيمي ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
ميزة" :تضيف هذه الشراكة الكثير من اإلمكانات للقدرات المتكاملة المتاحة من شركة ميزة لتقدم الخدمات
المتميزة لسوق األعمال .نحن على يقين بأن الثقة التي يمنحها لنا عمالئنا سوف تزداد من خالل هذه
اإلتفاقية  ،كوننا مزود خدمات متميز وآمن".
كما أكد السيد سريكار ريدي ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوناتا ،على أهمية اإلتفاقية قائالً:
"تعد السوق القطرية من األسواق اإلستراتيجية لسوناتا ،حيث قمنا بضخ اإلستثمارات في المنطقة من خالل
الشراكة مع السيد محمد ناصر عبد اهلل المسند .و نظراً ألهمية السوق القطري  ،ستهيئ لنا هذه اإلتفاقية
التوسع على المستوى الدولي".
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وبحكم اإلتفاقية ،سيتعاون الطرفان في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،مع التركيز على دولة قطر .وسوف تكون مهمة شركة ميزة ،بوصفها شركة
رائدة على مستوى دولة قطر والمنطقة ،تصميم وتقديم المشروعات ،في حين ستكون سوناتا الشريك
الرسمي في تنفيذ األنظمة والبرمجيات والعمل على تكاملها في المشروعات األخرى التي تخص تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المنطقة.
ويقول السيد محمد ناصر عبد اهلل المسند ،شريك شركة سوناتا" :ستوفر الشراكة بين شركة ميزة وسوناتا
للشركات القطرية خدمات متعددة مع قابلية للتوسع  ،وهو ما سيعود على هذه الشركات بالنمو السريع
والمتوازن .وسوف تعزز اإلتفاقية من الموقع الرائد لشركة ميزة في المنطقة ،إضافة إلى الخبرة التي
ستكتسبها شركة سوناتا .وهو األمر الذي سيعود بالنفع على الشركات القطرية التي سيكون بمقدورها
المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر.

لقد تأسست شركة ميزة في المقام األول من أجل المساهمة في بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة ،وذلك
تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام  ،0202ومن خالل ذلك ،أصبحت شركة ميزة مزود خدمات
وحلول تكنولوجيا المعلومات المفضل في قطر.
 انتهى -شركة ميزة:
تعرَف شركة ميزة بأنها مشروع مشترك مع مؤسسة قطر ،تهدف الشركة الى تقديم الحلول في مجال
تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات المدارة  ،حيث تقدم مجموعه واسعة من الخدمات من خالل إنشاء
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وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم لحلول التقنية و الخدمات االستشارية للعمالء  ،بهدف
تعزيز مسيرة التنمية لمجتمع االعمال السريع التطور في دولة قطر من خالل تقديم خدمات وحلول عالمية
المستوى.
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 اعمالهم اأالساسية والرقي بها
بشكل مستمر من خالل تقديم أعلى مستويات الحماية وتقليل المخاطر المرتبطة باعمالهم ،والعمل على
تخفيض النفقات و تسريع وتيرة فتح اسواق عمل جديدة.
عن شركة سوناتا المحدودة للبرمجيات:
تعد شركة سوناتا للبرمجيات ،ومقرها مدينة بنجالور بالهند ،شركة استشارات مختصة في مجال تكنولوجيا
المعلومات والبرمجيات تقدم خدماتها اإلستثنائية إلى مراكز الخدمات المتميزة .وتقدم سوناتا خدماتها إلى
الشركات عل ى مستوى العالم في مجاالت السياحة والسفر والصناعة والتجزئة والتوزيع .وتعد الخدمات
التحليلية واإلستشارات التسويقية وإدارة تطوير التطبيقات والخدمات الجوالة والخدمات السحابية والتواصل
اإلجتماعي واإلختبارات والخدمات المؤسسية وخدمات إدارة البنى التحتية من أهم الخدمات التي تقدمها
شركة سوناتا .وتتمتع شركة سوناتا بتحالف إستراتيجي جعلها تقدم حلول مبتكرة مع كبرى شركات
التكنولوجيا في العالم مثل مايكروسوفت وإس إيه بي وأي بي إم وأوراكل وإتش بي.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع www.meeza.net
فريق التسويق ،شركة ميزة
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