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 االئتمان والمخاطر لمجموعة جدیداً رئیساً یعین  ABCبنك 

 
، المصرف الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط وشمال ABCأعلن بنك  المنامة، البحرین:

سیدجویك  علماً أن. رئیساً لالئتمان والمخاطر للمجموعةفریقیا، عن تعیین سیدجویك جوزیف أ
منذ وذلك وروبا أفي  ABCبنك بدارة المخاطر إمنصب رئیس  التعیینكان یشغل حتى ھذا 

 ةالجدید ھلى المقر الرئیسي للبنك في البحرین لتسلم مھامإینتقل اآلن حیث ، ۲۰۱٥العام 
 بالمجموعة  التنفیذیةدارة لجنة اإللجدیداً عضواً انضمامھ لى إضافة باإل

إدارة أنشطة االئتمان والمخاطر في مھامھ الجدیدة مسؤولیات وسیقع على عاتق سیدجویك 
والعملیات المساندة لدعم التوجھ عمال دارات األإیعمل عن قرب مع سبالمجموعة حیث 

  . للمجموعة دارة المخاطرإاالئتمان و أنشطةاالستراتیجي للبنك وتطویر أطر وقدرات 

بانضمام سیدجویك  سعداءنحن "وفي تعلیق لھ على ھذا التعیین، قال الدكتور خالد كعوان: 
على الفرص یأتي ھذا التعیین كمؤشر حیث . في البنك االئتمان والمخاطر لمجموعةكرئیس 

تطویر بمثال حي على التزامنا و ،المجموعة ككلعلى مستوى بنك الالممیزة المتوفرة في 
  . "داخل المجموعة وترقیتھاات ءالكفا

مع  قربلقد تسنى لي خالل السنوات األخیرة أن أعمل عن "وأضاف الدكتور كعوان: 
 لمخاطرادارة إل حصیفةثقافة تعرف على مدى التزامھ العمیق بالحفاظ على أن أسیدجویك و

نا على ثقة تامة بأنھ سیواصل تقدیم أو ،مجموعة. فھو یستحق بجدارة ھذا التكلیفالفي 
 . "مساھماتھ الجلیلة من خالل منصبھ الجدید

في بنك في إدارة وتطویر أعمال إدارة المخاطر  مسیرتيلقد كانت "من جانبھ قال سیدجویك: 
ABC لى إبالتقدیر بال شك. وأنا أتطلع  ةأن التقدم واالنجازات التي أحرزناھا جدیرإذ ، رائعة

لى مستویات جدیدة من إإدارة المخاطر مواصلة البناء على ھذا النجاح واالنتقال بأعمال 
 . "االتقان

ً في العمل المصرفي في مجال االئتمان و ۲٥یتمتع سیدجویك بخبرة تزید على  دارة إعاما
، عمل سیدجویك في عدد ABCلى بنك إ. وقبل انضمامھ المالي والتحلیل والمحافظالمخاطر 

في العدید من والدولي واالقلیمي المحلي على المستوى  رفیعة من المصارف الرائدة بمھام
 . وإفریقیا المناطق، بما في ذلك أوروبا والشرق األوسط وآسیا والوالیات المتحدة
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یحمل سیدجویك درجة الماجستیر في إدارة األعمال ودرجة البكالویوس في الھندسة. وھو 
 لیة. دارة المخاطر واالئتمان الدوإمتحدث منتظم في مؤتمرات 

من البنوك الدولیة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ویقدم  ABC بنك یُعد
لعمالئھ مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالیة تشمل الخدمات المصرفیة للشركات 

عة وتمویل التجارة الدولیة وتمویل المشاریع والتمویل المھیكل وترتیب القروض المجمّ 
لخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفیة اإلسالمیة. كما یقدم البنك الخدمات ومنتجات ا

 المصرفیة بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة لھ في األردن ومصر وتونس والجزائر.

 

 -انتھى-


