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في الشرق  "2021تفوز بجائزة "أفضل شريك استشاري لخدمات أمازون ويب لعام  ديلويت
 األوسط وشمال أفريقيا 

فازت ديلويت بجائزة الشريك االستشاري   –  2021ديسمبر    15–اإلمارات العربية المتحدة  
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك تقديراً    2021لعام    AWSلخدمات أمازون ويب  

ألدائها المتميز في االستفادة من الخدمات السحابية التي تقدمها خدمات أمازون ويب، والتزامها  
 بمساعدة عمالء خدمات أمازون ويب. 

خدمات أمازون ويب مجموعة واسعة من الشركاء الذين تبنوا في نماذج أعمالهم    ائزةتكّرم ج
للتعاون   تتويجاً  الجائزة  المنصرمة. وتأتي هذه  السنة  التخصص والتعاون على مدار  التجارية 
الوثيق بين ديلويت الشرق األوسط والفريق اإلقليمي لخدمات أمازون ويب لمساعدة العمالء في  

ل الكاملة  البنية  رحلتهم  مشهد  في  العامة  االتجاهات  تغير  ومع  السحابية.  الحوسبة  إلى  النتقال 
في   النجاح  على  الرحلة، على مساعدة عمالءها  هذه  ديلويت، خالل  السحابية، عملت  التحتية 
ترحيل بياناتهم بسالسة إلى السحابة والتحّول إلى خدمات أمازون ويب وذلك من خالل تزويدهم 

خدمات أمازون ويب مما أتاح لهؤالء العمالء االستفادة كثيراً من خدمات  بالحلول المصممة في  
تحليل البيانات اإلحصائي، والتعلم اآللي، والذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، األمر الذي 

 سيؤدي بدوره إلى خلق حلول فاعلة متخصصة بكل قطاع عمل في منطقة الشرق األوسط.

ش شيفاشنكار، المدير المسؤول عن الشراكة مع خدمات أمازون في هذه المناسبة، أعرب سانتو
ويب في ديلويت الشرق األوسط، عن سعادته بفوز ديلويت بلقب "شريك عالمي دامج لألنظمة 

، وقال: ”إن هذه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  2021لخدمات أمازون ويب للعام  
ن الذي  اإليجابي  التأثير  على  لمختلف الجائزة شهادة  لتحقيقه  ديلويت  في  سعى جاهدين كفريق 

عمالئنا باالستفادة من خبرتنا العملية في هذا المجال ومن شبكة خبرائنا العالمية. ولم يكن فوزنا  
بهذه الجائزة ممكناً لوال الدعم من الفريق اإلقليمي في خدمات أمازون ويب الذين عملوا يداً بيد  

 بناء الحلول المبتكرة.“ مع خبرائنا لمساعدة عمالئنا على 

شريك    100,000تضم خدمات أمازون ويب شبكة من الشركاء الديناميكيين يزيد عددهم عن  
في العالم، ويشكل هؤالء الشركاء المجتمع العالمي للشركات التي تستخدم خدمات أمازون ويب 

شركاء في بناء  لبناء الحلول والخدمات للعمالء. بدورها، تساعد خدمات أمازون ويب هؤالء ال
القيّمة   التجارية  األعمال  توفير  من خالل  وبيعها  وتسويقها  والخدمات  البضائع  من  عروضهم 
واآلمنة.   الموثوقة  العالمية  التحتية  البنية  لهم  توفر  أنها  لهم كما  التقني  الدعم  وتقديم  والتسويق 

مالئها على ونتيجة لذلك، يتمتع شركاء خدمات أمازون ويب بوضع فريد لمساعدة مختلف ع
االستفادة من كل الخدمات التي تقدمها، وتسريع رحلتهم إلى السحابة. وتجدر اإلشارة إلى أن  

 خدمات أمازون ويب تضم ماليين العمالء الناشطين في أنحاء العالم.  

من جهته، قال أنطونيو ألونزو لوبيز، المدير وشريك النجاح في خدمات أمازون ويب في منطقة 
ق األوسط وأفريقيا: ”إن شركاء خدمات أمازون ويب يضيفون قيمة للعمالء عبر  أوروبا والشر

هؤالء  نجاح  في  مهماً  دوراً  ويلعبون  العالم،  أنحاء  جميع  في  القطاعات  من  واسعة  مجموعة 
العمالء. وهذا ما يجعلنا سعداء لتكريم عدد متنوع من شركائنا من خالل منحهم جوائز شركاء  

. وإنني أتطلع إلى  2021في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا لعام    شبكة خدمات أمازون ويب
 عاماً حافالً بمزيد من النجاحات.“ 2022العمل مع هؤالء الشركاء حتى يكون عام 

 - انتىه  -

mailto:nelhassan@deloitte.com


 
 

© 2021 Deloitte & Touche (M.E.). All rights reserved. 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات  ديلو   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر يت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية ال د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة ي. إم إ كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتس ال ُيستخد و المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر و  أوعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي   ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ي ف  : وأثرهم اليجانى ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد   ي الرسائل اللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلفر
 " ف 
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