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 2012 من أآتوبر 2 -باريس 
 

 
 سوسيتيه جنرال يعزز نشاطه المصرفي في االستثمار الخاص 

 
 

 مديًرا لنشاط االستثمار المصرفي الخاص جيوفاني أورتوالني/  تعيين السيد "سوسيتيه جنرال"أعلن بنك 
وفي إطار شغل المنصب . 2012بالبنك في جنيف بسويسرا اعتباًرا من األول من شهر أآتوبر لسنة 

جيوفاني أورتوالني مسؤولية إطالق نشاط االستثمار المصرفي الخاص من خالل / الجديد، يتولى السيد 
 .ومة العرض على آبرى شرآات العائالت القابضة والمكاتب المماثلة في سويسراتطوير منظ

 
 مديًرا للعالقات في المملكة المتحدة لشؤون عروض رينود بيالرد/ عالوة على ذلك، تم تعيين السيد 

  .االستثمار المصرفي الخاص
 

جاليازو بيكوري / رد فهي للسيد جيوفاني أورتوالني والسيد رينود بيال/ أما التبعية اإلدارية للسيدين 
  . رئيس إدارة االستثمار المصرفي الخاص بالبنك-جيرالدي 

 
وبناًء على التعيينين الجديدين سالفي الذآر، يواصل قطاع االستثمار المصرفي الخاص تطوره ونموه ضمن 

لكبرى والمكاتب ويتيح هذا المعروض للشرآات العائلية القابضة ا. نطاق األسواق األوروبية الرئيسية
 ال سيما في ما يتعلق -المماثلة باإلستفادة إمكانية االستفادة من آل الخبرات المتوفرة في نطاق المجموعة 

وتستند الحلول المقدمة .  بغرض إدارة ثرواتهم وأعمالهم الخاصة-بإدارة الثروات واالستثمار المصرفي 
لخاصة في سوسيتيه جنرال وقطاع سوسيتيه جنرال إلى الخبرات والمعارف في قطاع الخدمات المصرفية ا

 .للمؤسسات والخدمات المصرفية االستثمارية
 
 
 

 : مالحظات للمحررين 
 : سير الذاتية ال
 

 جيوفاني أورتوالني
ثم . 2007عام جيوفاني أورتوالني منصب المسؤول األول للمجموعة بدولة إيطاليا منذ ال/ شغل السيد 

التحق سيادته بإدارة المؤسسات والخدمات المصرفية االستثمارية لدى سوسيتيه جنرال ليشغل منصب 



 
 
 
 

 
 رينود بيالرد

 في باريس شاغًال فيها منصب CCF لدى هيئة 1997رينود بيالرد حياته المهنية في العام / بدأ السيد 
مات المصرفية الخاصة لدى مجموعة سوسيتيه  انضم إلى إدارة الخد1999وفي عام . مدير المحفظة

وأعقب ذلك انتقاله إلى . جنرال ليتولى منصب مسؤول الخدمات المصرفية الخاصة في السوق الفرنسية
 لينضم إلى الفريق الفرنسي في إدارة هامبورز للخدمات المصرفية الخاصة لدى 2004لندن في العام 

ي األول للخدمات المصرفية الخاصة، وتولى حينئٍذ تطوير سوسيتيه جنرال شاغًال منصب المسؤول المال
ترقى سيادته في . المعروض الموّجه إلى العمالء الفرنسييين والفرانكفونيين المقيمين في المملكة المتحدة

جدير بالذآر أن السيد رينود بيالرد تخرج في جامعة .  إلى منصب مدير المكتب الفرنسي2009العام 
 .ى درجة الماجستير في إدارة الثرواتليون، وهو حاصل عل

 
 
 
 
 

  مجموعة سوسيتيه جنرال

تقوم المجموعة على نموذج شامل للخدمات . تعتبر مجموعة سوسيتيه جنرال من أآبر مجموعة الخدمات المالية األوروبية
يما تهدف إلى أن تكون المرجع المصرفية المتنوعة، وتجمع بين قوة المرآز المالي واالستراتيجية الرامية إلى النمو الدائم، ف

األمثل في عالقات الخدمات المصرفية، وأن تحظى باالحترام والتقدير في األسواق محل عملها، وأن تكون قربية من عمالئها 
 .مدفوعين في اختيارهم للمجموعة بما تتميز به من جودة وآفاءة والتزام على مستوى الكوادر العاملة

 مليون عميل لها في مختلف 33 دولة، وتفخر بالتعامل أآثر من 77 ألف موظف موزعين على 160يعمل لدى المجموعة نحو 
وتقدم آوادر العمل لدى المجموعة الخدمات االستشارية لألفراد والمؤسسات والعمالء المؤسسيين في . أرجاء العالم بصفة يومية

 :ثالثة مجاالت لألعمال ؛ هي 
  فرنسا من خالل شبكة فروع سوسيتيه جنرال، وآريدي دو نورد، وبورسوراما ؛ والخدمات المصرفية لقطاع التجزئة في 
الخدمات المصرفية العالمية لقطاع التجزئة، ولها في المجال حضور في وسط أوروبا وشرقها، وآذلك في روسيا وفي  

  شتى أنحاء العالم ؛ وحوض المتوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء وفي آسيا واألراضي التابعة لإلدارة الفرنسية في
الخدمات المصرفية المؤسسية واالستثمارية، مع خبرات شاملة وعالمية في مجاالت الخدمات المصرفية االستثمارية،  

 .والتمويل واألسواق العالمية
 

 آما تعتبر مجموعة سوسيتيه جينرال من الجهات المعروفة في مجال التمويل المتخصص والتأمين، والخدمات المصرفية
 .الخاصة، وإدارة األصول وخدمات األوراق المالية

 
 . لالستثمارات المراعية للمسؤولية االجتماعيةASPI و FTSE4Goodمجموعة سوسيتيه جنرال مدرجة على مؤشري 

 
عبر الرابط " تويتر"لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة صفحتنا على موقع التواصل االجتماعي 

societegenerale@twitter  أو زيارة موقعنا اإللكترونيcom.societegenerale.www . 
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