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 سيسكو تكّرم أفضل شركائها أداًء خالل قمة الشركاء في اإلمارات
  

منحت سيسكو عشرين جائزة إلى أفضل شركائها أداًء في  – 2016مايو  28دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
ضمن مجموعة من الفئات. أقيم حفل الجوائز في  2015اإلمارات، وذلك تقديرًا ألدائهم االستثنائي خالل العام 

 سكو. قنوات سيشخص من شركاء  200كارلتون دبي وحضره أكثر من -فندق ريتز
 

وفي هذه المناسبة صّرح مايك ويستون، نائب رئيس سيسكو الشرق األوسط: "حققت قمة شركاء سيسكو في اإلمارات 
نجاحًا هائاًل حيث حضرها عدد ضخم من الشركاء، بينما أتيحت الفرصة لمدرائنا من اإلمارات والعالم  2016للعام 

منا يجيتنا للتعاون من أجل تسريع النمو وتحقق األرباح. كما كرّ للقاء الشركاء والتواصل معهم إلطالعهم على استرات
إنجازات مدهشة ونجحوا في التقدم سريعًا على مسار النجاح والتكّيف مع الفرص الجديدة ودعم الشركاء الذين حققوا 

 بأساليب جديدة ومؤثرة."  عمالئنانجاح 
 

ائز لتكريم هذه الجو  تهدفلدى سيسكو اإلمارات: "التجارية بدورها قالت فريدا كاليمرت، مدير القنوات والمبيعات 
أفضل ممارسات األعمال، حيث تقّدم إلى أبرز شركاء القنوات ممن يبدون تميزًا ملموسًا في الممارسات المبتكرة 

ح والعمل وفق برامج استراتيجية ترّكز على تحقيق المخرجات إلى انجللعمال األبنية على أسلوب يعتمد وانتهاج 
جانب أساليب المبيعات التي تمكنهم من اغتنام الفرص الجديدة. أبدى الشركاء الحاصلون على الجوائز لهذا العام 

 تفوقًا واضحًا، كلٌّ في فئته، ونحن سعداء للغاية بالعمل معهم من أجل تحقيق قيمة أكبر لعمالئنا."  
 

 : 2016وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بجوائز قمة سيسكو للشركاء في اإلمارات 
 

 شركة الخليج للحاسبات اآللية افضل شريك للشبكات المؤسسية خالل العام:  .1
 شركة "دارك ماتر" أفضل شريك لألمن:  .2
 للخدمات التقنية المتكاملة  NABSأفضل شريك للتعاون خالل العام:  .3
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 شركة الخلية لتكنولوجيا المعلوماتأفضل شريك لمراكز البيانات خالل العام:  .4
 BIOS ME - CloudHPTشركة أفضل شريك للخدمات السحابية والمدارة خالل العام:  .5
 إميركومأفضل شريك لبنية تزويد الخدمات خالل العام:  .6
 CDWأفضل شريك البتكار الحلول خالل العام:  .7
 سمارت وورلد ذ.م.م. افضل شريك مؤسسي خالل العام:  .8
 إميركوم أفضل شريك من القطاع العام:  .9

 : ألفا داتا ذ.م.م أفضل شريك تجاري خالل العام .10
 نيوترند لشبكات الحاسوبالشركات الصغيرة خالل العام: لقطاع أفضل شريك  .11
 شركة الخليج للحاسبات اآلليةأفضل شريك للخدمات خالل العام:  .12
 كومستور أفضل شريك للتوزيع خالل العام:  .13
 فاست لين أفضل شريك للتعليم خالل العام:  .14
 ألفا داتا ذ.م.مأفضل شريك للتسويق خالل العام:  .15
 MDS CPTأفضل شريك ناشئ خالل العام:  .16
 إنترتك سيستمزخالل العام:  2أفضل شريك من المستوى   .17
  "CNSشركة أنظمة شبكة الكمبيوتر "خالل العام:  2من المستوى للخدمات أفضل شريك  .18
 اتصاالت :خالل العام قطاعاتأفضل شريك  .19
 شركة الخليج للحاسبات اآللية أفضل شريك خالل العام: .20

 
جمعت نخبة الشركاء من مختلف أنحاء الدولة  2016من الجدير بالذكر أن قمة سيسكو للشركاء في اإلمارات 

لالحتفاء بنجاحهم ورسم االستراتيجيات المستقبلية. ومن خالل القمة تمّكن الشركاء من تحقيق فهم أفضل الستراتيجية 
ستفادة القصوى من التعاون ضمن منوومة الشركاء سيسكو الرامية إلى تسريع النمو وتحقيق األرباح معًا، واال

باإلضافة إلى لقاء مدراء سيسكو والتواصل مع الشركاء اآلخرين. حويت القمة بدعم إنتل الراعي التقني، وكل من 
 أبتيك ولوجيكوم وكومستور كرعاة ماسيين، نيمبل ستوريج راعيًا بالتينيًا وغلوبال نولدج الراعي الذهبي. 

 
 انتهى

 
 
 :ذة عن شركة سيسكونب

تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق NASDAQ: CSCO) الرمز
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الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء  اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال
   http://thenetwork.cisco.com .زيارة

### 
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها 

بالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر في الواليات المتحدة و 
إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي   www.cisco.com/go/trademarks.الموقع

 .قة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرىملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عال
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