جعزيز دور شركت هيزة و كيجكون لبناء هنصت العهل الهثاليت لجكنولوجيا الهعموهاث
دٖشيتر  ،2011 ،22اهدّدج -خشبرم شرنج يٖزث  ،اهيزّد هخديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح فٕ كعر ،فٕ يؤخير ّيؾرط
كعر هخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ّاإلخضبالح " نٖخنّى  – "2012اهيتبدرث اهخٕ أعولِب اهيجوس األؽوٓ هإلخضالح ّخنٌّهّجٖب
اهيؾوّيبح  -تضفخِب اهشرٖم اإلشخراخٖجٕ هِذا اهددد.
ٖخيبشٓ ُذا اهدّر اهرٖبدٔ هشرنج يٖزث  -تضفخِب اهشرٖم اإلشخراخٖجٕ اهّدٖد -يؼ أُدافِب فٕ خلدٖى خديبح خنٌّهّجٖب
اهيؾوّيبح ٌّ ،غراً إهٓ أً ُذا اهددد فرٖد يً ٌّؽَ فٕ كعر ّاهيٌعلج ّ ،يً خالل ُذٍ اهشرانج االشخراخٖجٖج  ،شخلّى شرنج

يٖزث ترؽبٖج جزء يً ترايج ّفؾبهٖبح نٖخنّى  ،2012نيب شٖلّى ختراء شرنج يٖزث تشرح آخر اهخّجِبح فٕ يجبل خنٌّهّجٖب
اهيؾوّيبح ،إظبفجً إهٓ اهخددٖبح اهيرافلج فٕ ُذا اهيجبل ّاهخٕ خدغٓ تجدل ّاشؼ خبضج فٕ يجبل اهدّشتج اهشدبتٖج  ،نيب
شٖخى يٌبكشج اهؾّائد يً خعتٖق إشخخداى اهترايج ّاهتٌٓ اهخدخٖج فٕ إعبر خلدٖيِب نخديج .

ٌّغراً إهٓ خرنٖز يؾرط ّيؤخير نٖخنّى ؽوٓ اهدوّل اهيتخنرث ّاهيّاظٖؼ اهِبيج االخرْ  ،شخغخٌى شرنج يٖزث ُذٍ اهفرضج
هخّظٖخ ّخلدٖى اهدوّل اهؾبهيٖج ّاهددٖذج اهخٕ خوتٕ إدخٖبجبح اهشّق اهيخعّر تئشخيرار.

خى اهخرنٖز فٕ شرنج يٖزث ؽوٓ خشرٖؼ اإلؽخيبد ؽوٓ خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح فٕ دّهج كعر تِدف تٌبء يجخيؼ كبئى ؽوٓ اهيؾرفج
ّذهم خيبشٖبً يؼ رؤٖج كعر هؾبى  ، 2030ييب ٖشيخ هوشرنبح يً يخخوف اهلعبؽبح ّاهيجبالح تئشخخداى دوّل خنٌّهّجٖب
اهيؾوّيبح نيدّر ّيدرم هوٌيّ.

ّيً ُذا اهيٌعوق ،ضرّدح اهشٖدث /غبدث فٖوٖة اهراشٌٕ ،بئة اهرئٖس اهخٌفٖذٔ هشرنج يٖزث تلّهِب " :إً األير ٖخجبّز نًّ

شرنج يٖزث رائدث فٕ يجبل خلدٖى خديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ،فلد أٌُشئح اهشرنج هدؽى يجخيؼ اهيؾرفج فٕ كعرّ ،
ٖؾختر ُذا أدد اُداف اهشرنج يً تًٖ اهؾدٖد يً أُدافِب االخرْ ٖ .ؾختر نٖخنّى اهيٌضج اهيذبهٖج اهخٕ خشيخ هشرنج يٖزث تئغِبر
كدراخِب يً خالل اهيتبدراح اهيعرّدج ّاهخعّر اهلٖبدٔ ،فِذا اهددد هٖس يجرد يؾرط خجبرٔ ،اٌيب خؾختر اكبيج فؾبهٖبح

يؤخير ّيؾرط نٖخنّى إٌجبز نتٖر فٕ ضٌبؽج خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح فٕ كعر ،نيب أٌَ ددد فرٖد يً ٌّؽَ فٕ ُذا اهيجبل.

خؤند اهشرانج تًٖ شرنج يٖزث ّ اهيجوس األؽوٓ هإلخضالح ّخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح يً خالل ُذا اهيؤخير ّاهيؾرط ؽوٓ اهدّر
األشبشٕ هوشرنج فٕ شّق األؽيبل ".
ٖنيً ُدف ُذٍ اهشرانج اهدائيج تًٖ شرنج يٖزث ّاهيجوس األؽوٓ هإلخضالح ّخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح دؽى ٌيّ يجبل خنٌّهّجٖب
اهيؾوّيبح ّاإلخضبالح فٕ دّهج كعرّٖ ،شرٌب أً خنًّ شرنج يٖزث جزءً يً ُذٍ اهيٌغّيج  ،ييب ٖشيخ هِب تبهخرّٖج هوخّجِبح

فٕ خديبح خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبحّ ،يً أجل خديج شّق األؽيبل فٕ كعر ،دٖد ِٖدف دّر شرنج يٖزث يشبؽدث يخخوف
اهلعبؽبح اهخرنٖز ؽوٓ أؽيبهِب اهرئٖشٖج ّزٖبدث إٌخبجٖخِب ّرفؼ ؽيوٖبخِب اهيؤششبخٖج تشرؽج.
نيب ٖضرح اهشٖد  /ؽوٕ اهخوٖفٕ  ،يدٖر كشى خعّٖر األؽيبل فٕ اهيجوس األؽوٓ هإلخضالح ّخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح ؽً اهيشبرنَ
ّخعع نٖخنّى  2012تلّهَ ٖ ":شؾٓ اهيجوس األؽوٓ هإلخضالح ّخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح هرتع ضبٌؾٕ اهشٖبشبح يؼ يزّدٔ
اهخنٌّهّجٖب ّنتبر اهؾيالء ييذوًٖ تنترْ اهشرنبح ّاهيؤششبح ّاهلعبؽبح فٕ اهدّهج ٖ .شنل نٖخنّى اهددد اهيذبهٕ هيٌبكشج

اهخددٖبح ّاهيشبئل اهيخؾولج تِذا اهلعبػ ّشتل اشخخداى اهخنٌّهّجٖبح اهيخؾددث ّخدّٖوِب اهٓ دوّل ّخعتٖلبح خشبُى فٕ خعّر
دّهج كعر ّاهخدّل اهٓ يجخيؼ كبئى ؽوٓ اهيؾرفج ،نيب ٖؾختر اهددد فرضج يٌبشتج هوخرنٖز ؽوٓ اهدوّل اهيعّرث فٕ كعر،
ّاهشيبح هوشرنبح ّاهيؤششبح اهؾبهيٖج تخلدٖى ختراخِب فٕ يجبالح ُذٍ اهدوّلّ ،اهخٕ خشبُى فٕ خعّر دّهج كعر ّخخعٕ
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اهددّد اهيؾرّفج فٕ يجبل اإلخضالح ّخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبحّٖ .خيبشٓ اهخرنٖز ؽوٓ اإلتخنبر يؼ اشخراخٖجٖج اهيجوس األؽوٓ
هإلخضالح ّخنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح هؾبى  2012فٖيب ٖخخص تخنٌّهّجٖب اهؾوّيبح ٌ .دً ٌردة تيتبدراح شرنج يٖزث ّكرارُب
تبهيشبرنج فٕ ُذا اهدددٌّ ،ؾخترٍ خعّث إٖجبتٖج تئخجبٍ اكبيج ددد ٌبجخ ".

إشخعبؽح شرنج يٖزث يً خالل خلدٖيِب هخديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح اهيخعّرث اهخأنٖد ؽوٓ دّرُب اهرٖبدٔ ّإشخفبدخِب

يً خعّر شتنبح خنٌّهّجٖب اهيؾوّيبح فٕ اهدّهج ّخعّر شتنج اإلٌخرٌح ّ ،تيب أً شرنج يٖزث خلدى اهخديبح هويشخخدى اهٌِبئٕ،
كبيح اهشرنج تتٌبء اهتٌٓ اهخدخٖج اهخٕ خشيخ هِب تخعّٖر كدراخِب  ،تبإلظبفج إهٓ خعّٖر ؽدد يً اهخديبح اهخٕ ٖينً أً خلديِب
هيخخوف اهلعبؽبح ّاهشرنبح ّاهيؤششبح  ،نيب الكح يٌضج اهدّشتج اهشدبتٖج اهخبضج تشرنج يٖزث  -اهخٕ خلدى اهشرنج يً
خالهِب اهخديبح اهشدبتٖج  -ؽوٓ اهخلدٖر اإلكوٖيٕ ّاهؾبهيٕ .

-النهايت-

شركة ميزة :
تعرف 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 وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم
الحلول التقنية و الخدمات االستشارية للعمالء  ،بهدف تعزيز مسيرة التنمية لمجتمع االعمال السريع التطور في دولة قطر من
خالل تقديم خدمات وحلول عالمية المستوى.
تقدم شركة ميزة الخدمات المدارة والخدمات الخاصة بمراكز البيانات  ،وتقدم حزم البرمجيات كخدمة )  ، ( SaaSوالخدمات
االستشارية  ،كما تقدم الخدمات في مواقع العمل .
يصنف مركز البيانات الخاص بميزة  M-VAULTتصنيفا عالميا حيث يقدم خدمات ادارة تخزين البيانات ،ادارة الشبكات المحمية،
والقدرة على التعافي من الكوارث .كما أوجدت شركة ميزة مركز التحكم واألوامر الخاص بالشركة لمراقبة جميع الخدمات المقدمة
للعمالء على مدار  42ساعة ،طوال ايام السنة.
يتم انشا ء مراكز بيانات اخرى جديدة في دولة قطر بحيث تكون مترابطة وفي مناطق جغرافية متنوعة .كما تعتبر شركة ميزة
مركزا فريدا لتقديم الخدمات السحابية للعمالء في أنحاء المنطقة.
تعمل شركة ميزة مع عمالئها لفهم كامل متطلباتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات المليء بالتحديات  ،وتقدم خدمات فعالة من حيث
التكلفة لمساعدة عمالئها التركيز على اعمالهم األساسية 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 .
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع
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