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مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة  ُتَتوَّج بثالث جوائز خالل
  توزيع جوائز مجلة برايفت بانكر انترناشيونالحفل 

 
 

وزيع جوائز مجلة برايفت بانكر أعلنت مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة عن فوزها بثالث جوائز خالل حفل ت

 .2012أآتوبر  24انترناشيونال الذي أقيم مؤخرًا في سنغافورة بتاريخ 

 
حيث ثمنت مجلة برايفت بانكر انترناشيونال دور وجهد الفرق العاملة لدى مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية في توفير 

جائزة أفضل مقدم لخدمات تخطيط الثروات الممتازة «كونات أساسية بمنحها الحلول التخطيطية للثروات العالمية وما تعرضه من م
 200، وقد عملنا جاهدين على تطوير هذه الفرق إلى أن أصبحت تتكون اليوم من »وهي جائزة رفيعة المستوى –والحفظ األمين 

العالمية لألثرياء من األفراد واألسر،  مهني جميعهم محترفين في عملهم  وقائمين حصرا على دراسة وتطوير حلول تخطيط الثروات

 . واالستجابة الحتياجاتهم الشخصية ومتطلباتهم المهنية

 

أفضل مؤسسة لتقديم الخدمات «آما أبرزت الجائزة الثانية التي فازت بها مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية  وهي 
ور فرقها من الخبراء العاملين لديها في دبي، والفضل في ذلك د» جائزة رفيعة المستوى –المصرفية الخاصة في الشرق األوسط 

يعود إلى عميق معرفتهم وفهمهم للثقافات العربية والهندية، مما ساعدهم على ضمان قيام المؤسسة باعتبارها أحد المؤسسات التي 

لهذه الشرائح من العمالء الذين لديهم بتقديم خدمات بجودة عالية تتطابق مع المتطلبات المحددة  تقدم الخدمات المصرفية الخاصة

 .مصالح في جميع أنحاء العالم
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جدير بالذآر أن مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة قد حازت بالفعل على العديد من الجوائز التي توزع بالمنطقة، 

من قبل مجلة بانكر  2012و  2011على مدار عامين متتالين » أفضل مصرف خاص في الشرق األوسط«حيث ُتوَِّجت بجائزة 

 .الشرق األوسط

 

أفضل مصرفي خاص شاب «بينما آانت الجائزة الثالثة التي فازت بها مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة وهي 

للخدمات بمؤسسة سوسيتيه جنرال ) فرع آسيا والمحيط الهادئ(مدير أول  -من نصيب السيد اديتيا سينغ تشوهان » 2012لعام 

 40الذي قد تم اختياره من بين عدد من المصرفيين الموهوبين الصاعدين تحت سن  -المصرفية الخاصة، الواقع مقره في سنغافورة 

 .سنة والعاملين في مجال الخدمات المصرفية الخاصة

 
ألفراد األثرياء وما هو متاح لهم من فرص هي عبارة عن مجلة معنية بإدارة الثروات تغطي جميع  ا -:مجلة برايفت بانكر انترناشيونال *

 .استثمارية من منظور عالمي

 
*** 

 
يتمتع السيد اديتيا سينغ تشوهان بأحد عشر عامًا من الخبرة المهنية في مجال الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة في سنغافورة 

سم الخدمات المصرفية لألفراد، وانتقل في وقت الحق بق 2001في الهند عام  HDFCودبي ومومباي، وقد بدأ حياته المهنية مع بنك 

من العام نفسه إلى مؤسسة سيتي بنك إلدارة الثروات التي تتخذ من دبي مقرًا لها حيث عمل آمصرفي متخصص في إدارة ثروات 

آمصرفي  2005م الهنود غير المقيمين، ثم بعد ذلك التحق بمؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة في سنغافورة عا

خاص ومدير معاون في الفريق الدولي المعني بشبه القارة الهندية، والذي يقدم الخدمات للعمالء من الهنود غير المقيمين عبر مكاتبه 

 .ترقيته إلى مدير أول 2012المؤسسة في دبي وسنغافورة، وقد شهد عام 

 
 
 

 
 :نبذة عن سوسيتيه جنرال

وتعمل المجموعة على أساس تقديم نموذج خدمات مصرفية . أضخم المجموعات االوروبية التي تعنى بتقديم الخدمات الماليةتعتبر سوسيتيه جنرال واحدة من 

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

 .ن قريبة من العمالء وتمثل لهم الخيار األول، لما يتمتع فريقها من األهلية والكفاءة وااللتزامتكو

بلدا  تقدم وبشكل يومي من خالل فرق العمل لديها  77ألف موظف تقريبًا موزعين على  160من الجدير بالذآر أن سوسيتيه جنرال بالعاملين لديها البالغ عددهم 

 :مليون عميل حول العالم، المشورة والخدمات لألفراد والشرآات والعمالء المؤسسين في ثالثة مجاالت رئيسية تتمثل في 33ألآثر من 

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

متواجدين في وسط وشرق أوروبا وروسيا وفي حوض البحر األبيض المتوسط والدول اإلفريقية التي تقع جنوب خدمات مصرفية عالمية لألفراد ال •

 .الصحراء الكبرى، وآسيا واألقاليم الفرنسية البعيدة

 .سواق العالميةالخدمات المصرفية المؤسسية واالستثمارية استنادًا إلى خبرات عالمية في األعمال المصرفية االستثمارية والتمويلية واأل •

ت عالوة على ذلك، تلعب سوسيتيه جنرال دورا بارزا في عمليات التمويل والتأمين المتخصصة واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصول وخدما

 .األوراق المالية

 :االستثمار المراعية للمسؤولية االجتماعية آما أنه من الجدير بالذآر أن مجموعة سوسيتيه جنرال مدرجة في المؤشرين العالميين المتخصصين في مجاالت

FTSE4good  و ASPI 

 www.societegenerale.comزيارة موقعنا  أو  twitter@societegenerale لمزيد من المعلومات يمكن التواصل معنا عبر تويتر 
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 :صرفية الخاصةمؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات الم
م حيث تبلغ األصول تعتبر سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة الذراع التي تدير الثروات في سوسيتيه جنرال وهو أحد المصارف الخاصة الرائدة في العال

 .2012مليار يورو حسب احصائيات نهاية شهر يونيو  85.6التي يتم إدارتها 

دولة موزعة على مختلف أنحاء العالم، حلوال متميزة في إدارة الثروات للمستثمرين واألفراد  18موظف في  2600خالل  آما تقدم مؤسسة سوسيتيه جنرال من

 .من ذوي المالءات المالية الضخمة بأصول مالية تتجاوز مليون يورو

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

أفضل " حصلت مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة للسنة الثامنة على التوالي على لقب  2012بفضل خبرته في تلك المجاالت، ففي عام 

ولقب أفضل مصرف خاص في منطقة الشرق األوسط للسنة ) Euromoney(مصرف خاص في أوروبا الغربية وذلك تقديرا لعروضه في المنتجات الهيكلية 

 . الثانية على التوالي حسب مجلة بانكر الشرق األوسط

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

 .  فاينانشال تايمز/ ور آرونيكل حسب انفست" عالمية في العام

www.privatebanking.societegenerale.com 

twitter.com/sg_privatebank  للتواصل معنا عبر تويتر:  


