
 
ي خالل شهر رمضان المبارك  ي جميع أنحاء العالم العرب 

 
 أمازون تساهم بمليون وجبة طعام ف

    

ي كل من مرص واإلمارات والمملكة العربية  
ة ف 

ّ
ع بوجبات الّطعام لدعم األرس المتعّب تبر

ّ
أمازون تحتفل بشهر العطاء من خالل ال

 الّسعودية واألردن

ي 
ي مراكز توزي    ع أمازونيتعاونون مع رس   أمازون  المئات من موظف 

 كاء المجتمع لتوضيب صناديق الّطعام ف 

ي خدمة المجتمع من خالل سعيها إىل توفبر االحتياجات اليومية وتوصيلها ضمن أعىل معايبر السالمة 
 تواصل أمازون جهودها ف 

  

ي مرص، واإلمارات   : 2021أبريل  14  -القاهرة، مرص 
ة ف 

ّ
ي تلبية االحتياجات الغذائية للعائالت المتعّب

ساهم ف 
ُ
أعلنت أمازون اليوم أنها ست

ة، والمملكة العربية الّسعودية، واألردن خالل شهر رمضان المبارك، وذلك من خالل توفبر أكّب من مليون وجبة طعام.  
ّ
العربية المتحد

ي  وتتبع هذه المبادرة نهًجا عملًيا، إذ 
عام ف 

ّ
ي المنطقة لتعبئة صناديق الط

كائنا ف  ي أمازون جنًبا إىل جنب مع رس 
يعمل المئات من موظف 

ي  
ي جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة، ومرص والمملكة العربية الّسعودية، مع استفادة أمازون من توسعها ف 

مراكز توزي    ع أمازون ف 
 .المنطقة

  

عام من دول 
ّ
اكة مع بنوك الط

ّ ر أمازون مجموعة من المنتجاتبالش 
ّ
ي ذلك  و  المنطقة، ستوف

عات المالية، بما ف  بر
ّ
الخدمات والت

غليف، لتس 
ّ
عبئة والت

ّ
ي تأمير  ما يقاربامستلزمات البقالة ومواد الت

باع إرشادات  1,074,080 هم ف 
ّ
ي سيتم توزيعها مع ات

وجبة طعام، والت 
ورية

باعد االجتماعي والّسالمة الرص ّ
ّ
 .الت

  

ق األوسط وشمال إفريقيا: "ر  وقال
ر

ي شهر رمضان المبارك، ونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الّش
 مع قيم الخبر والعطاء ف 

ً
انسجاما

تنا   ي جميع أنحاء المنطقة. من خالل قدرتنا عىل ابتكار حلول عملّية وفّعالة وخبر
ية ف  ي أمازون إىل مواصلة دعم الجمعيات الخبر

نسىع ف 
ي مجال الخ

ي أمّس الحاجة  الواسعة ف 
ي توفبر أكّب من مليون وجبة طعام ألولئك الذين هم ف 

وجستية والتوصيل، سنساهم ف 
ّ
دمات الل

 إليها طوال شهر العطاء". 

  

بمساهمة شركة أمازون العالمية للبنك، قائالً: "إن دعم ومساندة  محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وأشاد 
مؤسسات المختلفة يعتبر صورة حقيقية لمدى تكامل وتعاون كافة الجهات مع بنك الطعام المصري لتوفير  الشركات العالمية وال

احتياجات المجتمع، وذلك إيماناً من تلك المؤسسات برؤية بنك الطعام المصري المتمثلة في مكافحة الجوع، وضمان تغذية  
 ء كعنصر أساسي لتنمية الفرد.سليمة لكل فرد من أفراد المجتمع"، مشيراً إلى أهمية الغذا

أن من خالل هذه الشراكة سيتم دعم أنشطة بنك الطعام المصري خالل شهر رمضان الكريم في توزيع مواد  سرحان وأضاف
غذائية إلى األسر األكثر احتياجاً على مستوى محافظات الجمهورية، بشكل يؤمن ويساند احتياجات تلك األسر من الغذاء 

 .شركاء النجاح لبنك الطعام المصرياألساسي خالل هذا الشهر، موضحاً أن شركة أمازون هي من أهم 
ي منازلهم، مع إعطاء األولوية لص 

ي أمان وراحة ف 
ورية اليومية للعمالء وهم ف 

ي توفبر المستلزمات الرص ّ
حة  وقد لعبت أمازون دوًرا حيوًيا ف 

ة  
ّ
كة اهتمامها بخدمة المجتمع من خالل تقديم هذه الوجبات للعائالت المتعّب

كائها. واآلن، تواصل الش ّ وسالمة موظفيها وعمالئها ورس 
 شهر رمضان المبارك. خالل 

  

ق األوسط وشمال أفريقيا من جهته، قال 
ر

ام طويل  براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون الّش : "أمازون لديها الب  

كاء المجتمع إليجاد حلول عملية ومبتكرة، فنحن نؤمن بأن تلبية االحتياجات األساسية ألي ع ائلة هو  األمد بالعمل جنًبا إىل جنب مع رس 
ا أن نتشارك مع

ً
امنا تجاه خدمة  ال  أمر ال مساومة عليه. وُيسعدنا جد ية من بينها بنك الطعام الذي يشاركنا الب   منظمات والجمعيات الخبر

كة، ع بوجبات الطعام مع االستفادة من أصول الش  بر
ّ
  المجتمع. ونظًرا الختالف شهر رمضان المبارك هذا العام، قمنا بتصميم برنامج الت

ي سبيل خدمة المجتمع
كنولوجيا، وذلك ف 

ّ
وجستية، والت

ّ
ي ذلك االنتشار الواسع ألعمالنا، والخدمات الل

ومن خالل تسخبر روح   .بما ف 
فنا أن ننضم إىل حملة بنك الطعام الرمضانية وتوفبر مليون وجبة طعام لدعم المجتمع ّ ع بها أمازون، ُيش 

ّ
ي تتمت

عاون الت 
ّ
  االبتكار والت
 الفضيل".  خالل الشهر 

  

ي يعيشون  
ي نفوس موظفيها لتقوية المجتمعات الت 

ي يتم غرسها ف 
صميم والشغف، والت 

ّ
تنبض أمازون بروح فريدة قوامها االبتكار والت

كة العالمية للمشاركة المجتمعية والمعروفة تحت اسم "تأمير  
ة الش ّ  مبادرة شهر رمضان المبارك هذه جزًءا من ركبر 

ّ
عد

ُ
  ويعملون فيها. وت



ورية" )  ي يفرضها الفقر،  Right Now Needsاالحتياجات الرص 
حديات القاسية الت 

ّ
ي تسىع أمازون من خاللها إىل تخّطي الت

(، الت 
كة أماز  ابع لش 

ّ
نامج المشاركة المجتمعية الت دة لبر

ّ
ة إحدى الّركائز المتعد بيعية. وتعد هذه الّركبر 

ّ
د، والجوع، والكوارث الط ش 

ّ
 ون. والت

  

 - انتىه-

  

 محة عن عملياتنال
طورت أمازون واحدةً من أكثر شبكات العمليات والشحن تطوراً في العالم، حيث تضم آالف البائعين من المنطقة والذي 

وتستفيد الشركات الصغيرة  .يستفيدون من خبرتها في توفير خدمات توصيل مميزة وغيرها من خدمات العمالء الموثوقة
إلرسال منتجاتهم إلى مختلف أنحاء العالم   ( (Fulfillment by Amazonن قبل أمازونتُشحن م" ورواد األعمال من خدمة
وبمجرد تسجيل طلب التسّوق عبر منّصات أمازون اإللكترونية، تقوم أمازون باختيار طلب العميل   .عبر مراكز شحن أمازون

وبعد أن تصل المنتجات من   .وتغليفه وشحنه، باإلضافة إلى توفيرها لخدمات العمالء، وإدارة المرتجعات بالنيابة عن البائعين
لنهائيين لتكون الخطوة األخيرة في شبكة التوصيل التي تساعد مراكز الشحن إلى محطات التوصيل، يتم شحنها إلى العمالء ا

 . البائعين ورواد األعمال على االستفادة من األسواق الجديدة وتقديم منتجاتهم إلى شريحة أوسع من العمالء
  
  

 لمحة حول موقع ’سوق دوت كوم‘

مليون منتج    9.4ة ’أمازون‘، ويقّدم أكثر من ’سوق دوت كوم’ هو مركز للتسوق عبر اإلنترنت في العالم العربي تابع لشرك
فئة كاإللكترونيات االستهالكية، واألزياء، والصحة والجمال، والسلع المنزلية ومنتجات األطفال. وبات   31تتوزع على 

مارات  مليون زائر شهرياً مع عمليات محلية في كل من المملكة العربية السعودية واإل 45الموقع يستقطب اليوم ما يزيد على 
العربية المتحدة ومصر. ويوفر موقع ’سوق دوت كوم‘، تجربة تسّوق إلكترونية مريحة وآمنة مع خيارات آمنة للدفعات  

 www.SOUQ.com إلكترونية، وخيار الدفع نقداً عند التسليم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
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