"ميزة" تعقد شراكة ذهبية مع شركة "هواوي"
الدوحة 19 ،سبتمبر  – :2017عقدت شركة "ميزة" ،أبرز مزود خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ال ُمدارة في قطر،
اتفاقا ً مع "هواوي"  ،الشركة الرائدة عالميا ُ في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لتقديم الحلول الذكية
وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة األكثر كفاءة واألقل كلفة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في قطر .وقد تم
اإلعالن عن اتفاقية "الشراكة الذهبية" خالل "مؤتمر هواوي كونيكت  "2017الذي نظمته الشركة في الفترة بين  5و 7
سبتمبر  ،2017في مركز شنغهاي الدولي للمعارض الجديد ) (SNIECفي الصين ،وسلط الضوء على واقع وتحديات
التحول الرقمي ودور السحابة االلكترونية في خدمة مستقبل الرقمنة.

ويأتي هذا االتفاق الهام في سياق سعي شركة "ميزة" للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الرقمية ،والتي تندرج ضمن
إطار رؤية قطر الوطنية  2030الهادفة إلى تحويل االقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة والعمل على بناء تنوع
روافده .ومن خالل اتفاقية الشراكة الذهبية الجديدة ستتضافر جهود شركتي "ميزة" و"هواوي" من أجل تطوير أنظمة
وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألنظمة الذكية األكثر تقدما ً واألكثر كفاءة وتناسبا ً مع احتياجات السوق القطري
واالقليمي واألقل كلفة لمؤسسات القطاعات المختلفة في قطر والمنطقة.

وبهذه المن اسبة ،قال المهندس أحمد محمد يوسف الكواري ،الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة"" :يسرنا توحيد جهودنا مع
شركة ‘هواوي’ وتتويج عالقتنا بتوقيع اتفاقية غير مسبوقة تعيد صياغة معايير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات
المدارة في قطر وصوالً لالرتقاء بأعمال المؤسسات إلى آفاق رقمية جديدة .وبفضل مواكبتنا ألحدث االبتكارات
التكنولوجية التي تلبي متطلبات وتطلعات الشركات والمؤسسات في قطر ،فإننا نؤسس لبنية تحتية رقمية متطورة يمكنها أن
تضيف زخما ً جديداً لطموحات قطر وتساهم في تحقيق رؤيتها المستقبلية".

ومن جانبه ،قال السيد /تسونغ يان ،الرئيس التنفيذي لشركة هواوي قطر" :نفخر بشراكتنا المميزة واالستراتيجية مع شركة
ميزة المرموقة والتي من شأنها أن تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى التكنولوجيا واالبتكار .كما نتطلع
للمساهمة في تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ستعزز رؤية قطر وبرنامجها الوطني وتسرّع من
وتيرة التحول الرقمي في البالد ومنطقة الشرق األوسط عموماً .ونحن حريصون على توفير القيّمة المضافة التي نقدمها من
خالل استراتيجية ‘هواوي’ إلى المجتمع ،والتي تتمثل في تعزيز عمليات التواصل ورقمنة القطاعات االقتصادية المختلفة،

ونحن كشركة تركز على مصلحة وأولويات العمالء ،سنقوم بتوفير النظم التكنولوجية الذكية األكثر حداثة التي تساعدهم في
تحقيق النجاح المستدام‘ وتم ّكنهم من التعرف على أساليب جديدة للنمو والتطور".

الجدير بالذكر أنه قد حضر مؤتمر "هواوي كونيكت  "2017في شنغهاي أكثر من  20.000زائراً من  120بلدا ،باإلضافة
لـ  257وسيلة إعالمية من كافة أنحاء العالم ،وحقق أكثر من  300.000مشاهدة و  65.2مليون تفاعل عبر وسائل
التواصل االجتماعي .وقد برز هذا الحدث كأحد أهم الفعاليات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
حيث اعتبر ملتقى فاعل ومنصة هامة للقاء وتواصل أ أبرز قياديي صناعة التكنولوجيا ورجال األعمال ومدراء شركات
األنظمة التكنولوجية ورواد الصناعة ،ومحلليها لتبادل األفكار وطرح الرؤى ،ووضع التصورات الستحداث فرص تجارية
جديدة ،وآفاق نمو وتطوير واعدة لصناعة االتصاالت وتقنية المعلومات.

إلى جانب عرض خبراتها على المهتمين بهذا المجال ،فقد مثّلت مشاركة "ميزة" في هذه الفعالية العالمية حافزأً لها
لمواصلة التزامها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030والمساهمة في إدخال البالد إلى العصر الرقمي الجديد.
-إنتهى-

نبذة عن شركة ميزة:
تأسست شركة ميزة كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،حيث تقدم مجموعة متكاملة من
خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية ويقع مقرها في قطر ،وتسعى إلى أن تصبح الشركة الرائدة في
تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتسهم شركة
ميزة في تعزيز مسيرة التنمية في قطر والمنطقة من خالل توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول
التكنولوجية بمستويات عالمية .باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة توفر للشعب القطري وغيرهم في جميع أنحاء المنطقة فرص
لتحقيق مستقبل مهني واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة ،إضافة إلى خدمات مراكز البيانات ،وخدمات أمن نظم
المعلومات والخدمات السحابية باإلضافة الى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها  .وتُصنف مراكز البيانات
الخاصة بشركة ميزة  M-VAULTSتصنيفاً عالميا ً ويصل مدى توفرها إلى  ، ٪99.98كما أن مركز البياناتM-
VAULT 2مصنف وفق تصنيف لييد البالتيني  LEED Platinumومركز البيانات  M-VAULT 3مصنف وفق تصنيف
لييد الذهبيLEED Gold.

نبذة عن شركة هواوي:
تعتبر شركة هواوي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .تسعى
هواوي إلى إثراء حياة الناس حول العالم من خالل تحسين كفاءة االتصال ،العمل كشركة مسؤولة ،توفير التكنولوجيا
المبتكرة لمجتمع المعلومات والمساهمة الفاعلة في هذا القطاع .وبفضل تركيزها على العمالء والشراكات المفتوحة ،فقد
راكمت شركة هواوي سجالً حافالً من االبتكارات في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكاملة التي تمنح
العمالء مزايا منافسة عبر شبكات مؤسسات االتصاالت ،األجهزة والخدمات السحابية .يهتم العاملون في هواوي والبالغ
عددهم  180ألف موظف في جميع أنحاء العالم بتوفير أفضل قيمة لمؤسسات االتصاالت والشركات والمستهلكين .تُوفر
الشركة حلول ،منتجات وخدمات تكنولوجية مبتكرة في أكثر من  170دولة حول العالم ،وبذلك تصل خدماتها إلى أكثر من
ثلث سكان األرض .تأسست هواوي في عام  ،1987وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها .لمزيد من
المعلومات ،يرجى زيارة موقع شركة هواوي على االنترنت فيwww.huawei.com
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