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 اختيار سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة آأفضل مصرف خاص في الشرق 

 األوسط  للسنة الثانية على التوالي

 

للسنة الثانية على التوالي " أفضل مصرف في الشرق األوسط"حاز سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة على لقب 

 .، وذلك بعد إجراء التصويت على االنترنت شارك فيه ألف من قراء المجلة*الشرق األوسطمن قبل مجلة بانكر 

حيث أنه على الرغم من البيئة المالية الصعبة، فقد تمكنت سوسيتيه جنرال من التغلب عليها بعد أن أولت اهتماما خاصا 

يتوج هذا . قديم المشورة وااللتزام مع العمالءفي ايجاد القيم الراسخة، وهذا سمح لها بامتالك المقدرة لالستمرار في ت

التكريم الخبرة المتينة والمهنية العالية التي يتمتع بها المصرف الخاص وآذلك يثني على موقع البنك آونه رائدا في قطاع 

 .إدارة الثروات في منطقة مجلس التعاون الخليجي

 وتواجدها في منطقة الشرق األوسط من خالل مكتبها وقد عززت سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة مكانتها

اإلقليمي الواقع في دبي، والمنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يضم فريق من الخبراء متفانين في عملهم 

مة لعمالء تلك ويتمتعون بمعرفة عميقة وإدراك تام للثقافتين العربية والهندية، مما سمح لهم تقديم الخدمات المناسبة والمالئ

 . الثقافتين تضم خدمات إدارة الثروات العالمية والمشورة والحلول االستثمارية

 

 هي مجلة تهتم بشكل حصري بالقطاع المالي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، -:مجلة بانكر الشرق األوسط *

 .وتعمل في هذا المجال منذ أآثر من عقد
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 :نبذة عن سوسيتيه جنرال
وتعمل المجموعة على أساس تقديم نموذج خدمات .  تعتبر سوسيتيه جنرال واحدة من أضخم المجموعات االوروبية التي تعنى بتقديم الخدمات المالية

ل مكانة متميزة مصرفية عالمية متنوعة، تجمع فيها القوة المالية مع استراتيجية نمو مستدام للثروة، وتطمح أن تصبح مرجعا للعالقات المصرفية وأن تحت

 .بأسواقها وأن تكون قريبة من العمالء وتمثل لهم الخيار األول، لما يتمتع فريقها من األهلية والكفاءة وااللتزام

عمل  بلدا  تقدم وبشكل يومي من خالل فرق ال77 موظف تقريبًا موزعين على 000 160من الجدير بالذآر أن سوسيتيه جنرال بالعاملين لديها البالغ عددهم 

 : مليون عميل حول العالم، المشورة والخدمات لألفراد والشرآات والعمالء المؤسسين في ثالثة أعمال رئيسية تتمثل في33لديها ألآثر من 

 .الخدمات المصرفية لألفراد في فرنسا من خالل الشبكة الفرعية لمجموعة سوسيتيه جنرال المتمثلة في آريديه دو نور وبورسوراما •

ية عالمية لألفراد المتواجدين في وسط وشرق أوروبا وروسيا وفي حوض البحر األبيض المتوسط والدول اإلفريقية التي تقع جنوب خدمات مصرف •

 .الصحراء الكبرى، وآسيا واألقاليم الفرنسية البعيدة

 .مارية والتمويلية واألسواق العالميةالخدمات المصرفية المؤسسية واالستثمارية استنادًا إلى خبرات عالمية في األعمال المصرفية االستث •

عالوة على ذلك، تلعب سوسيتيه جنرال دورا بارزا في عمليات التمويل والتأمين المتحصصة واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصول وخدمات 

 .األوراق المالية

 :ين العالميين المتخصصين في مجاالت االستثمار المراعية للمسؤولية االجتماعيةآما أنه من الجدير بالذآر أن مجموعة سوسيتيه جنرال مدرجة في المؤشر

FTSE4goodو   ASPI, DJSI World and DJSI Europe. 

 com.societegenerale.wwwزيارة موقعنا  أو societegenerale @ twitterلمزيد من المعلومات يمكن التواصل معنا عبر التويتر 

   

 

 :مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة
يعتبر سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة الذراع التي تدير الثروات في سوسيتيه جنرال وهو واحد من المصارف الخاصة الرائدة في العالم حيث تبلغ 

 .2012 وذلك في نهاية شهر مارس  مليار يورو85.4األصول التي يتم إدارتها 

 دولة موزعة على مختلف أنحاء العالم، حلوال متميزة في إدارة الثروات للمستثمرين واألفراد 18 موظف في 2800آما تقدم مؤسسة سوسيتيه جنرال من خالل 

 .من ذوي المالءات المالية الضخمة بأصول مالية تتجاوز مليون يورو

أن فريق الخدمات المصرفية الخاصة في تخطيط الثروات والمشورة االستثمارية والحلول المالية يتلقى جوائز تقديرية بشكل منتظم آما أنه من الجدير بالذآر، 

أفضل مصرف خاص " بفضل خبرته في تلك المجاالت، حيث حصلت مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة للسنة الثامنة على التوالي على لقب 

 ).Euromoney( وذلك تقديرا لعروضه في المنتجات الهيكلية 2012ا الغربية عام في أوروب

أفضل مدير ثروات عالمية في "و) Euromoney" (أفضل مصرف خاص في فرنسا"  منح سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة لقب 2011وفي عام 

 ). مجلة بانكر الشرق األوسط(اص في الشرق األوسط حسب أفضل مصرف خ"فاينانشال تايمز، و/ حسب انفستور آرونيكل " العام

com.societegenerale.privatebanking.www 

   twitter.com/sg_privatebank: للتواصل معنا عبر التويتر
 

http://www.societegenerale.com/
http://www.privatebanking.societegenerale.com/

