بيان صحفي
ستاندرد تشارترد يعين سعاد بنكريدا رئيسا ً لقسم األسواق المالية في اإلمارات
العربية المتحدة
 15يناير  ،7102اإلمارات العربية المتحدة :أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تعيين سعاد بنكريدا
رئيسا لقسم األسواق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ وستتبع من الناحية اإلدارية مباشرة للسيد
راحيل تانيجا ،المدير اإلقليمي لألسواق المالية في أفريقيا والشرق األوسط ،كما تتبع بدرجة ثانوية للسيد
محمد سالمة ،رئيس الخدمات المصرفية العالمية في دولة اإلمارات.
ستتخذ سعاد من دبي مقرا لها ،وستكون عضوا في الفريق اإلداري الخاص لألسواق المالية في أفريقيا
والشرق األوسط ،إضافة لعضوية الفريق اإلداري للبنك في دولة اإلمارات العبربية المتحدة .ويعتبر قرار
تعيينها نافذا على الفور.
وجاءت سعاد إلى ستاندرد تشارترد من مصرف دويتشه بنك حيث كانت تشغل منصب المدير العام لقسم
الخدمات المصرفية المؤسسية واألوراق المالية بلندن ،وتضمنت مسؤولياتها هناك إجراء معامالت األسواق
للشركات الكبيرة في أوروبا .ولقد شغلت سعاد مناصب مختلفة كخبيرة منتجات في مجالي المبيعات
والمتاجرة ،إضافة إلى تغطية العمالء في لندن والشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقبل تسلم مهام منصبها في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كانت مسؤولة عن هيكلة معدالت الذمم الدائنة في أوروبا.
تحمل سعاد درجة الماجستير في علم االقتصاد من جامعة دوفين باريس التاسعة ،وماجستير في إدارة
األعمال تخصص هندسة مالية من جامعة فرانكفورت.
وتعقيبا على تعيين سعاد ،أدلى السيد راحيل تانيجا ،المدير اإلقليمي لألسواق المالية في أفريقيا والشرق
األوسط ،بتصريح جاء فيه" :نشعر بسعادة غامرة النضمام سعاد إلى فريق إدارة األسواق المالية في الشرق

األوسط وأفريقيا .إذ أن ما تتمتع به خبرة واسعة ومعرفة بالمنطقة وعالقات عميقة مع العمالء سيكون له
دور هام في تعزيز وإبراز قوة عملياتنا في اإلمارات بالنسبة لعمالئنا وشركائنا".
انتهى-لمزيد من المعلومات أو االستفسار عن فرص المقابالت ،يرجى االتصال على:
وسيم بن خضراء
مدير االتصاالت الخارجية والشؤون المؤسسية
الهاتف المتحرك+971 56 508 0106 :
الهاتف+ 971 4508 3221 :
البريد اإللكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
نبذة موجزة عن ستاندرد تشارترد:
نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة ،يعمل فيها ٌزهاء  000888موظف وتفخر بتاريخ يمتد لنحو  058سنة
في باقة من أكثر األسواق نشاطا وحيوية في العالم .ونقدم الخدمات المصرفية لألفراد والشركات التي تقود
دفة االستثمار والتجارة وإنشاء الثروات في قارات آسيا وافريقيا والشرق األوسط ،التي نجني منها ما يقارب
 %08من دخلنا وأرباحنا .ويتجلى تراثنا وقيمنا أفضل تجل في وعد عالمتنا التجارية" ،باقون هنا لخير
دائم".
وشركة ستاندرد تشارترد ش.ع.م شركة مدرجة في بورصة لندن وبورصة هونغ كونغ وكذلك في بورصة
بومباي والبورصة الوطنية في الهند.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة  .www.sc.comكما يمكنك االطالع على أفكارنا وإبداء آرائكم
وتعليقاتكم في مدونتنا  ،BeyondBordersومتابعة أخبار ستاندرد تشارترد على مواقع التواصل
االجتماعي ،تويتر ولينكدن وفيسبوك.

