"الزارد" ّ
تعين سارة السحيمي لترأس مجلس إدارة األعمال املصرفية االستثمارية في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
سيكون مكتب الرياض بمثابة املحور اإلقليمي لعمليات الشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
نيويورك  /الرياض 18 ،سبتمبر  - 2022أعلنت شركة الزارد ليمتد( ،املسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز  ،)LAZاليوم،
ً
تعيين سارة السحيمي في منصب رئيس مجلس إدارة االستشارات املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ورئيسا
ملجلس إدارة شركة الزارد اململكة العربية السعودية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية .ويأتي تعيين السحيمي في هذا
املنصب في إطار االلتزام املستمر واملتنامي لشركة الزارد بخدمة عمالء الخدمات املصرفية االستثمارية في املنطقة من خالل
مكتبها في الرياض حيث حازت الشركة ترخيص تقديم خدمات االستشارات املالية منذ عام .2010
ً
وقال بيتر أورزاج ،الرئيس التنفيذي لالستشارات املالية في شركة الزارد" :استنادا إلى حضورنا ووجودنا الحالي في مدينة
ً
ً
ً
الرياض ،فهي بكل تأكيد تشكل مركزا طبيعيا ملكتبنا الرئيس ي إقليميا ،والذي سنقدم من خالله خدماتنا لعمالء الخدمات
ً
املصرفية االستثمارية عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ويأتي تعيين سارة السحيمي رئيسا ملجلس إدارة االستشارات
املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خطوة أولى في إطار رؤيتنا لتعزيز حضورنا وأعمالنا على مستوى املنطقة.
ً
ونظرا ملا تتمتع به السحيمي من خبرات ومعرفة واسعة في مجال الخدمات املالية ،نحن واثقون من أنها ستكون خير من يمثل
أعمالنا ويتولى اإلشراف عليها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا".
ومن جهتها قالت سارة السحيمي" :يسرني االنضمام إلى فريق "الزارد" املعروفة بثقافتها املتميزة وعالمتها التجارية القوية على
مستوى العالم .وأتطلع إلى العمل مع شبكة املستشارين الدوليين في الشركة لخدمة العمالء املحليين واإلقليميين والدوليين
واملساعدة في تعزيز نمو محفظة أعمال الشركة في املنطقة".
تعد سارة السحيمي من الشخصيات القيادية البارزة في القطاع املالي في اململكة العربية السعودية ،حيث شغلت العديد من
ً
املناصب القيادية العليا في قطاع الخدمات املالية في اململكة العربية السعودية على مدار العشرين عاما املاضية ،بما في ذلك
ً
منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية منذ عام  .2017وتولت سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة األهلي
املالية في السعودية ،كما شغلت قبل ذلك مناصب في شركتي "جدوى لالستثمار" و"سامبا كابيتال" .وتشغل السحيمي منذ عام
 2021عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات من ضمنها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة االتصاالت
ً
السعودية ( .)STCوتعد السحيمي عضوا في مجلس أمناء مؤسسة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  IFRSمنذ عام .2019

نبذة حول شركة الزارد
الزارد ،هي إحدى الشركات العاملية الرائدة في مجال االستشارات املالية وإدارة األصول ،وتدير عملياتها من  41مدينة في  26دولة في مناطق أمريكا
الشمالية والوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا .ويعود تأسيس الشركة إلى عام  ،1848حيث تقدم منذ ذلك الحين الخدمات االستشارية
بشأن عمليات الدمج واالستحواذ ،واملشاريع االستراتيجية ،وخطط إعادة هيكلة الشركات ورأس املال ،إضافة إلى استراتيجيات زيادة رأس املال
ً
وتمويل الشركات ،فضال على خدمات إدارة األصول للشركات والشراكات واملؤسسات والحكومات واألفراد.
ملزيد من املعلومات حول شركة الزاراد ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  .www.lazard.comومتابعة الشركة على مواقع التواصل االجتماعي عبر
.@Lazard
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لالستفسارات اإلعالمية يرجى التواصل مع:
ّ
حيان الشدايدة ،مديرالعالقات اإلعالمية
شركة إم إس إل جروب الشرق األوسط
البريد اإللكترونيHayan.AlShadaydeh@mslgroup.com :
الهاتف+971 50 4882460 :

أو
فلور الرجر على الرقم+33 1 44 13 0130 :
البريد اإللكتروني flore.larger@lazard.com
جودي فروست ماكي على الرقم+1 212 632 1428 :
البريد اإللكترونيjudi.mackey@lazard.com :
لالستفسارات املتعلقة بعالقات املستثمرين يرجى التواصل مع:
إلكساندرا ديجنان على الرقم+1 212 632 6886 :
البريد اإللكتروني alexandra.deignan@lazard.com

