
                                                                                                                                                                              

      
   

  

Appointment of Randa Bdeir as Deputy General Manager,  

Head of Electronic Payment Solutions & Cards Technology at Credit Libanais 
 

Credit Libanais is pleased to announce that Mrs. Randa Bdeir has joined the Bank as DGM, Head of 

Electronic Payment Solutions & Cards Technology. 

With more than 25 years of experience in electronic payments and cards technology, Randa Bdeir has led 

key strategic initiatives that have significantly advanced the electronic payments industry in Lebanon and 

the region and played a major role in hosting and developing innovative payment products in the 

Lebanese market including the e-commerce and the contactless & NFC technologies, to name but a few.  

As a result, she received many awards in recognition of her accomplishments, both regionally and 

internationally. Most significantly, she became the first Arab woman to sit on the Board of Directors of 

MasterCard Worldwide for the SAMEA Region since year 2000 till present. 

Mrs. Bdeir was ranked among the top 70 Arab women. She was also elected as “MasterCard Champion” 

for having considerably contributed to MasterCard’s business growth. Moreover, she was recognized by 

the Arab Banking Conference as the best Arab woman contributor to the credit card payment system in 

the Arab world.  

Mrs. Bdeir holds a Master’s degree in Money and Banking from the American University of Beirut. 

She continuously thrives to update her knowledge and education related to various topics, including 

management, marketing, and technology by attending executive programs from renowned universities 

such as MIT and Stanford. She has also been a speaker at numerous regional conferences and events and 

has published a series of card and risk-related publications. 

“This job at Credit Libanais will be my next challenge after having achieved a successful exit from the 

Electronic Payment Department at Bank Audi “said Mrs. Bdeir. 

She added: I will join efforts with the whole team at Credit Libanais to reconfirm Credit Libanais’ leading 

position as number one electronic payment and solution provider by driving the core business, introducing 

innovative payment solutions and focusing on delivering best in class products and services, to address 

the local customers’ preferences and anticipated needs. 

Credit Libanais Management congratulates Mrs. Randa Bdeir for her new journey and wishes her all the 

best in her new endeavors.  



                                                                                                                                                                              

      
   

 

 

 في بنك االعتماد اللبناني.بطاقات  وتقنية ال اإللكترونيو رئيسة قسم حلول الدفع  عام مدير  نائبرندا بدير تعيين  

 

 

لمديرية المدير العام  نائببصفة المصرف الفريق االداري في االعتماد اللبناني أن يعلن عن انضمام السيدة رندا بدير إلى بنك  يسر  

 الدفع. بطاقاتوتكنولوجيا  ةاإللكتروني اتعودفمال

 

المدفوعات اإللكترونية وتكنولوجيا البطاقات.   سنة في مجال 25تتمتع السيدة رندا بدير بخبرة واسعة في القطاع المصرفي تمتد ألكثر من 

، بنان والمنطقةالمبادرات االستراتيجية الرئيسية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير صناعة المدفوعات اإللكترونية في لوقد قادت 

المرتكزة على لمس  من دون الدفعتكنولوجيا وتطوير ، التجارة اإللكترونية ر في السوق اللبنانية بما في ذلكمنتجات الدفع المبتك ادخالو

 على سبيل المثال ال الحصر. Contactless & NFC technologiesتقنية التواصل القريب المدى للدفع 

 

تشارك بصفة  مرأة عربيةأول ا لصعيدين اإلقليمي والدولي وأصبحتا على االعديد من الجوائز تقديراً إلنجازاته حصدتونتيجة لذلك ، 

 لغاية اليوم  2000منذ عام  وأفريقيا األوسط والشرق آسيا جنوبفي مجلس إدارة شركة ماستركارد العالمية لمنطقة عضو 

 

 تطويرفي تها ا" لمساهمMasterCard Championتم  انتخابها "كذلك و ؛عربيةامرأة  70ن بين أفضل وقد اختيرت رندا بدير م

ها أعمال ماستركارد  ةمنظتطوير أفي  تقديراً إلنجازاتهاكأفضل امرأة عربية خالل المؤتمر المصرفي العربي،  اختيارها. كما تم ونمو 

  .الدفع بواسطة بطاقات االئتمان في العالم العربي

تحديث تحرص دائماً على ، وهي شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة األمريكية في بيروتحائزة على بدير  السيدة

 في كبرىحضور البرامج التنفيذية ، عن طريق اإلدارة والتسويق والتكنولوجيا منها، مختلفة مجاالتفي العلمي  وتحصيلهاها تمعرف

لمؤتمرات والفعاليات اإلقليمية ولها سلسلة من متحدثة في العديد من اتشارك بصفة . كما Stanfordو MITمثل العالمية الجامعات 

 والمخاطر.الدفع المصرفية  بطاقاتالمنشورات المتعلقة ب

 

ة بالنسبة لي، من بعد في االعتماد اللبناني التحدي التالي  سيشكل هذا المنصب"قالت السيدة رندة بدير:  الدفع مديرية ة لي في ناجحالالمهم 

كي يعيد المصرف تأكيد االعتماد اللبناني بكامله في  العمل فريقسأضم جهودي الى جهود "أضافت: ثم و.  اإللكتروني في بنك عودة"

أفضل والتركيز على تقديم ، مبتكرةألعمال األساسية وإدخال حلول ا تطويرمن خالل  ةاإللكتروني في مجال المدفوعاترائدة الته كانم

   هم المستقبلية"حتياجاتاتلبية لعمالء ولالمنتجات الخدمات و

 

 التوفيق.دوام النجاح وتتمنى لها ، ةالجديدالمهنية  مسيرتها علىرندة بدير السيدة تهنئ  ، اذاالعتماد اللبنانيإدارة ان 

 

 

 


