مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" اإلقليمية تدعو األعضاء إلى دفع استراتيجية الشركة بالمنطقة
28عضواً في مجلس التنفيذيين من عمالء الشركة لتعزيز التحول السحابي واستراتيجية النمو
13يوليو  2014خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ى للتواصل بين عمالء "إس إيه بي" مخصصا ً لكبار التنفيذيين في أنحاء المنطقة ،بهدف التأثير
أطلقت "مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" منتد ً
في التوجيه والتخطيط االستراتيجيين وفقا ً الحتياجات السوق .
ي من عمالء "إس إيه بي" في المنطقة االنضمام إليها ،وهي
وتعتبر "مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" منظمة مستقلة غير ربحية يمكن أل ّ
تملك رؤية تقوم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين األعضاء .
ح إطالقَ أول مجلس للتنفيذيين خالل منتدى "إس إيه بي" والمؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي "إس إيه بي" في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،الذي عُقد حديثا ً في
وحالف النجا ُ
كل من العاصمة السعودية الرياض ومدينة دبي بدولة اإلمارات ،إذ شهد اهتماما ً واسعا ً عكس صورة االلتزام المشترك .

واستضافت "مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" في المملكة العربية السعودية ورنر برانت ،عضو مجلس اإلدارة رئيس المالية لدى "إس إيه
بي" ،ولوكا موسيتش ،عضو مجلس اإلدارة رئيس قسم المالية العالمي لدى "إس إيه بي إيه جي" ،الذي تولى المنصب الذي يشغله برانت عندما يتقاعد في األول من يوليو .وتبادل
العضوان التنفيذيان العالميان الرؤى واألفكار خالل إطالق المجلس الخاص بالتنفيذيين .
ورأى ويليام خليل ،مدير إدارة التأثير والعالقات لدى مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" اإلقليمية ،أن مجلس التنفيذيين سيقود النقاشات المتعلقة باالبتكارات التقنية كالتكامل واألمن
تحولها ونموها
في الحوسبة السحابية ،اللذين قال إن تأثيرهما في العمالء "يزداد بوتيرة متسارعة" ،معتبراً أن المجلس "س يضطلع بدور حيوي في دعم الشركات اإلقليمية في ّ
التقنيين ".
وكانت مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" اإلقليمية قد ش ّكلت مجلس التنفيذيين بعدما نالت موافقة مجلس المديرين ،الذي يناقش المسائل المتعلقة باإلدارة والتحديات
واالستراتيجيات .ومن المقرر أن يضع المجلس خالل الشهور المقبلة ميثاقه ويرسم مالمح الحوكمة المؤسسية التي سيسير وفقها .
من جانبه ،قال سام الخراط ،المدير التنفيذي لـ"إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وراعي مجلس التنفيذيين المنبثق عن مجموعة مستخدمي "إس إيه بي" اإلقليمية ،إن
شركته ترحب بتشكيل م جلس التنفيذيين في ضوء استمرار النمو بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وأضاف" :نأمل في أن يت ّم العمل على إحداث تنسيق فعال من خالل
المجلس بين األعضاء ،ونحن نشجّع قيام بيئة تقوم على االبتكار والتيسير واإلنجاز في الشركة ونعمل على استدامتها ".
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