"إس إيه بي" تع ّين سامر الخراط مديراً تنفيذياً لمنطقة غرب أمريكا الشمالية
بعد نجاحه في قيادة أعمال الشركة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
23فبراير 2015
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي" عن تعيين سامر الخراط مديراً تنفيذيا ً للشركة في منطقة غرب أمريكا الشمالية .ومن المقرر أن يتقلد الخراط ،الذي يقود حاليا ً أعمال الشركة في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،منصبه الجديد ابتداء من منتصف إبريل المقبل .
وبهذه المناسبة  ،أعربت جينيفر مورغان ،رئيسة "إس إيه بي" أمريكا الشمالية ،عن سرورها بتعيين سامر الخراط مسؤوالً عن سوق المنطقة الغربية ،التي قالت إنها مركز
لالبتكار التقني ،وأضافت" :ظلّ سامر ،صاحب المهارات القيادية ّ
الفذة ،يُظهر شغفه تجاه الشركة وعمالئها طيلة مسيرته المهنية في "إس إيه بي" ،األمر الذي أدّى مرارا ً وتكراراً
إلى االرتقاء بمستوى تفاعل العمالء ونجاحهم ".

ويُعد سامر الخراط من المخضرمين في عالم تقنية المعلومات ،إذ يتمتع بخبرة طويلة تمتد خمسا ً وعشرين عاما ً في قطاع التقنيات المتطورة ،أمضى آخر خمس أعوام منها في
قيادة التوسع والنمو لدى عمالقة برمجيات األعمال ضمن منصبه كمدير تنفيذي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث استطاع إعداد فريق عمل قيادي قوي لهذه المنطقة
مدعوما بقاعدة من الموظف ين األكفاء ذوي المهارة والقادرين على تقديم أعلى مستويات الدعم للعمالء من "إس إيه بي" .كذلك ضمن الخراط أن تحظى العمليات اإلقليمية للشركة
في هذه المنطقة بالرعاية والتوجيه المباشرين المنشودين من المجلس التنفيذي للشركة .
من جانبه ،أشاد ستيف زيكاكيس ،النائب األ ول للرئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في "إس إيه بي" ،بالجهود التي بذلها الخراط في قيادته لعمليات
الشركة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،قائال ً "مهّد سامر الطريق أمام المنطقة لتصبح إحدى أهم جغرافيات "إس إيه بي" وأسرعها نمواً ،وأضاف" :يترك سامر خلفه وهو
يغادرنا إلى أمريكا الشمالية إرثا ً من العمليات القوية وقاعدة موظفين متينة وعالقات مثمرة مع العمالء .ويجري العمل اآلن على تنفيذ خطة نقل العمل والصالحيات إلى اإلدارة
الجديدة بسالسة ،نظراً لحفاظ "إس إيه بي" على ّقوة التزامها تجاه المنطقة وتركيزها على احتياجات العمالء والتوسع في السوق ".
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