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 2016سيسكو تكّرم أفضل الشركاء أداء في الشرق األوسط ضمن قمة شركاء سيسكو 

 في سان فرانسيسكو 
 

ن تكريم ستة عشر شريكاً من شركائها في الشرق أعلنت سيسكو ع – 2016نوفمبر  21دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
، حيث حصلوا على جوائز قمة شركاء سيسكو في عدد من الفئات المتنوعة 2016األوسط نظير أدائهم االستثنائي خالل العام 

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وروسيا للمنطقة. كما جرى تكريم اثنين من الشركاء بالحصول على جوائز منطقة 
غرافية لقمة شركاء سيسكو، إذ أعلنت سيسكو عن الفائزين خالل مؤتمرها السنوي للشركاء الذي أقيم في سان فرانسيسكو الج

  بوالية كاليفورنيا. 
  

صممت جوائز قمة شركاء سيسكو لتمنح إلى شركاء القنوات النموذجيين، وهي مصممة لتكريم أفضل ممارسات األعمال في 
ً للق طاع في المناطق والدول التي تعمل فيها. وتتضمن أبرز مجاالت الجوائز الممارسات المبتكرة فئتها ولتكون نموذجا
والبرامج االستراتيجية المركزة على مخرجات األعمال واغتنام الفرص الجديدة ومقاربات  ةالهيكليوالنجاح القائم على البنية 

   المبيعات. 
  

عمال الشرق األوسط لدى سيسكو: "تتشرف سيسكو بالعمل مع نخبة من في هذا السياق قال شادي سالمة، مدير القنوات أل
أفضل شركاء القنوات في الشرق األوسط لتحويل مشهد تقنية المعلومات الذي يمّكن العمالء من تمييز وتعريف استراتيجيات 

لقاء إنجازاتهم االستثنائية  الحاصلين على جوائز في عدة فئات عملهم. ويشرفني أن أعلن عن الشركاء الستة عشر في المنطقة
أوروبا منطقة ل قمة شركاء سيسكوكشركاء قنوات سيسكو في منطقة الشرق األوسط، ومنهم شريكان حصال على جوائز 

   ."الجغرافية والشرق األوسط وإفريقيا وروسيا
  

   : 2016وفيما يلي قائمة بالفائزين من الشرق األوسط في قمة شركاء سيسكو سان فرانسيسكو 
  

  السالم للتكنولوجيا  -أفضل شريك في الشرق األوسط خالل العام 
  إميركوم -التميز الهيكلي: الشبكات المؤسسية   
  شركة بُعد لالتصاالت –التميز الهيكلي: التعاون 
  شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت –التميز الهيكلي: مراكز البيانات  
 الحلول المتقدمة –شركة االتصاالت السعودية  –ت التميز الهيكلي: بنية تزويد الخدما 
  شركة الخليج للحاسبات اآللية –التميز الهيكلي: األمن  
  شركة نيتاس لالتصاالت –أفضل شريك لبناء البنية السحابية خالل العام  
  الحلول المتقدمة –شركة االتصاالت السعودية  -أفضل شريك للخدمات السحابية والمدارة خالل العام 
 شركة الخليج للحاسبات اآللية  - أفضل شريك تجاري خالل العام 
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  شركة الخليج للحاسبات اآللية -افضل شريك مؤسسي خالل العام 
  :أفضل شريك البتكار الحلول خالل العامCDW 
  :إنغرام مايكرو الشرق األوسط  أفضل شريك للتوزيع خالل العام 
  :ريب والتعليم الخليج للتدأفضل شريك للتعليم خالل العام 
  الشركة السعودية للحاسبات اإللكترونية –خالل العام كابيتال أفضل شريك لسيسكو 
  ميدإيست ألنظمة البيانات –أفضل شريك للخدمات خالل العام  
  سمارت وورلدخالل العام: لتسويق الإلبتكار في أفضل شريك 

  
 لقمة شركاء سيسكو فهما: الجغرافية  وسط وإفريقيا وروسياأوروبا والشرق األجوائز منطقة أما الفائزان الحاصالن على 

 
  المتقدمةالحلول  –شركة االتصاالت السعودية  – ةالهيكليخدمات ي الزودمبنية في لتميز لأفضل شريك خالل العام 
  شركة الخليج للحاسبات اآللية –أفضل شريك لألسواق المتوسطة خالل العام  

 
والجوائز اإلقليمية للمنطقة الجغرافية تستعرض أفضل الشركاء أداًء ضمن أسواق تقنية يشار إلى أن قمة شركاء سيسكو 

محددة في دول الشرق األوسط وفي كامل منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وروسيا. يتم اختيار جميع الفائزين 
 كاء والمدراء اإلقليميين. بالجوائز من قبل مجموعة من الخبراء التنفيذيين في منظمة سيسكو العالمية للشر

 
 

 -انتهى-
 

 حول سيسكو 
. الشركة مدرجة في بورصـة األوراق المالية 1984سيسكو هي الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا والتي تمِكّن اإلنترنت من العمل منذ عام 

آلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية اليوم. ). يساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا المجتمع في التواصل اCSCO( "ناسداك" تحت الرمز
   Ciscoوتابعنا على تويتر @ newsroom.cisco.comاكتشف المزيد عبر الرابط 

 
ابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات الت

إن كافة العالمات التجارية األخرى   www.cisco.com/go/trademarks.ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع
 .ستخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرىالمذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن ا

 
 

 


