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 2012نوفمبرمن  19 –دبي / باريس 

قطاع األعمال المصرفية الخاصة في سوسيتيه جينرال يعزز هيكله التجاري 
ريقياأفولعمالء الشرق األوسط 

 
 

اتخذ قطاع األعمال المصرفية في مجموعة سوسيتيه جينرال قرارات بالتعيينات اآلتي بيانها، في خطوة 
ز الهيكل التجاري للقطاع الذي استحدثته المجموعة لخدمة العمالء من أثرياء الشرق من شأنها تعزي

 : أفريقياواألوسط 
 

 تم تعيينه في منصب مدير التسويق العالمي لعمالء الشرق األوسط ؛ – إدي أبرامو 
 

 تم تعيينه آمدير تسويق عالمي لعمالء أفريقيا؛ –جاين باول رامي  
إدي / لجديد آمدير للتسويق العالمي لعمالء الشرق األوسط، سيتولى السيد انطالقًا من مهام منصبه ا

أبرامو قيادة وتنسيق فرق الشؤون التجارية المتخصصة في خدمة هذه الشريحة من العمالء المعروفة 
طلباتها، وهي الفرق التي تتمرآز في إمارة دبي وفي أبوظبي وجنيف ولندن ولوآسمبورغ  ةبخصوصي
سيادته الرئيس التنفيذي والمدير التجاري في قطاع العمل المصرفي الخاص لدى  ويظل. وموناآو

 . مجموعة سوسيتيه جينرال في منطقة الشرق األوسط بإمارة دبي
 

إدارة المعامالت المصرفية الخاصة بعمالء البنك في  شرف علىفسوف ي جاين باول رامي/ أما السيد 
ذو النمو الملحوظ في األعمال المحتملة مع الهيئات التجارية  حيث سيتولى ذلك القطاع السوقيأفريقيا، 

المحلية الرئيسية؛ آما سيكون مسؤوال عن تحديد النهج التسويقي العالمي وخطط العمل المصاحبة له فيما 
يتعلق بهؤالء العمالء، بينما سيعمل أيضا وبتحضير مسبق على بناء أوجه التعاون مع باقي أعمال 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

آما سيحتفظ بمنصبه الحالي آمدير للمكتب األفريقي في قسم . جينرال في أفريقيامجموعة سوسيتيه 
 .المعامالت البنكية الخاصة في سوسيتيه جينرال سويسرا

 
أفريقيا في بنك وتم تعيينه في منصب رئيس مكتب الشرق األوسط  – غونزاج دو سيرفال 

 سوسيتيه جينرال وصناديق التحوط في لوآسمبورغ ؛
 

تم تعيينه في منصب رئيس مكتب سوسيتيه جينرال التمثيلي في إمارة  – تيفييهنيكوال مي 
 . أبوظبي

 
غونزاج دو سيرفال وفريقه في لوآسمبورغ فسيتولى تقديم حلول استثمارية مخصوصة / أما السيد 

. أفريقيا بغية تلبية متطلبات محددة لهذه الشريحة من العمالءولعمالء المجموعة في الشرق األوسط 
فرانسوا فرجاله إداريًا، وهذا األخير هو نائب رئيس المدير التجاري لألعمال المصرفية / ويتبع السيد 

إدي أبرامو المهام / يتولى السيد و .الخاصة لدى بنك سوسيتيه جينرال وصناديق التحوط في لوآسمبورغ
ول رامي ما يتعلق بعمالء جاين با/ فيما يتعلق بعمالء الشرق األوسط، بينما يتولى السيد  اإلشرافية
 .أفريقا
 

ميتيفييه فسيتولى مسؤولية تقديم الدعم ألنشطة إدارة الثروات لدى مجموعة سوسيتيه نيكوال / وأما السيد 
 . إدي أبرامو إداريًا/ جينرال في إمارة أبوظبي؛ في حين يتبع السيد 

 
الوفاء بالتزامه تجاه عمالء  يواصل قطاع األعمال المصرفية الخاصة لدى مجموعة سوسيتيه جينرال

و ذلك بتقوية هيكله التجارى من خالل التنسيق بين  أفريقيا في مختلف أنحاء العالموالشرق األوسط 
؛ فأيًا آانت دولة اإلقامة فإنهم يتلقون الخدمة على يد خبراء مصرفيين في األنشطة  مجموعة العاملين

وقد استحدثت المجموعة هذا النهج في العام . عمالءالخاصة ممن يحيطون فهمًا وعلمًا باحتياجات ال
، ويحظى بدعم الشبكة الدولية للخدمات المصرفية الخاصة، وبذلك يقدم للعمالء فرصة االستفادة 2009

من التخطيط الستثمار الثروات، وتوفير الخدمات االستشارية لالستثمار، وتقديم حلول التمويل في 
 .مختلف أنحاء العالم

 

*** 
 

ليشغل منصب مدير  1997إلى مجموعة سوسيتيه جينرال في العام  إدي أبرامو /م السيدانض
سنوات من  4وبعد . خدمات المحافظ التقديرية في قطاع األعمال المصرفية الخاصة بالمجموعة

عاد إلى قطاع األعمال المصرفية  2006وفي العام  قطاع إدارة األصول لدى المجموعةالعمل في 
لمجموعة شاغًال منصب الرئيس العالمي لمرآز الخبرات لمستشاري صناديق الخاصة لدى ا

وقد عّين في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع . التحوط في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة
عام في الخدمات المصرفية الخاصة لدى سوسيتيه جينرال في عموم منطقة الشرق األوسط 

2009 . 
امعة السوربون في باريس حيث حصل على درجة الماجستير في إدي أبرامو في ج/ تخرج السيد 

 . التمويل
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

عمله في آريديه ليونيه قبل التحاقه بالعمل في بويوجوي مدير  جاين باول رامي/ وقد بدأ السيد 
انتقل للعمل في بنك إندوسويز آمسؤول عن  1983وفي عام . مالي تنفيذي لفرعها في نيجيريا

شغل منصب المدير  1998وفي عام . 1995ة لفرعه في موناآو عام األعمال المصرفية الخاص
من ثم ". قسم األعمال المصرفية الخاصة لفورتيس"العام لفرع أفريقيا التابع لمييس بييرسون 

 .لينشئ لهم المكتب األفريقي 2010سويسرا في العام التحق بمجموعة سوسيتيه جينرال 
) العلوم السياسية(هد الدراسات السياسية في باريس جاين باول رامي في مع/ وقد تخرج السيد 

 . وهارفارد بزنس سكول
 

حياته المهنية لدى قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في بنك غونزاج دو سيرفال / استهل السيد 
ثم التحق بقطاع صناديق التحوط والخدمات . 2002في لوآسمبورغ عام " بي إن بي باريبا"

سيتيه جينرال في لوآسمبورغ ليشغل منصب مسؤول الخدمات المصرفية لدى مجموعة سو
. المصرفية الخاصة للعمالء ذوي الثروات الصافية من اليونان ومنطقة الشام والشرق األوسط

وأعقب ذلك انتقاله إلى قطاع األعمال المصرفية الخاصة بالشرق األوسط لدى المجموعة في العام 
تمثيلي في إنشاء المكتب ال ا آبيراوقد أسهم إسهام. متخذًا من دبي مقرًا بادئ األمر 2007

 . 2010منصب رئيس المكتب في شهر يوليو من العام ليشغل  للمجموعة في إمارة أبوظبي
لألعمال ؛ وهو حاصل على درجة في " إي إم ليون"غونزاجو دو سيرفال في آلية / تخرج السيد 

 . جامعة باريسعلوم القانون من 
 

، ثم انضم إلى 2004في العام " إي بي إن أمرو"مسيرته المهنية لدى نيكوال ميتيفييه / بدأ السيد 
قطاع صناديق التحوط التابع لبنك سوسيتيه جينرال في لوآسمبروغ ليشغل منصب مسؤول في 

بيرة من الخدمات المصرفية الخاصة حيث تولى مسؤولية العمالء ذوي الثروات الصافية الك
وقد ساهم بقوة في استحداث شريحة عمالء الشرق . 2007اليونان والشرق األوسط في العام 

 . األوسط في لوآسمبورغ
في باريس ؛ وهو حاصل على درجة  ISEGنيكوال ميتيفييه درجة من معهد / يحمل السيد 

 . امبتون في المملكة المتحدةه اجستير في التمويل من جامعة ساوثالم
 

 
 :عن سوسيتيه جنرال نبذة

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

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

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

 

ومي من خالل فرق العمل لديها بلدا  تقدم وبشكل ي 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 

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

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

 .الصحراء الكبرى، وآسيا واألقاليم الفرنسية البعيدة

 .مال المصرفية االستثمارية والتمويلية واألسواق العالميةالخدمات المصرفية المؤسسية واالستثمارية استنادًا إلى خبرات عالمية في األع •



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 .األوراق المالية

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

FTSE4good  و ASPI 

 www.societegenerale.comزيارة موقعنا  أو  twitter@societegenerale لمزيد من المعلومات يمكن التواصل معنا عبر تويتر 

   

 :مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة
م حيث تبلغ األصول تعتبر سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة الذراع التي تدير الثروات في سوسيتيه جنرال وهو أحد المصارف الخاصة الرائدة في العال

 .2012 برسبتمار يورو حسب احصائيات نهاية شهر ملي  88.01التي يتم إدارتها

دولة موزعة على مختلف أنحاء العالم، حلوال متميزة في إدارة الثروات للمستثمرين واألفراد  18موظف في  2560آما تقدم مؤسسة سوسيتيه جنرال من خالل 

 .من ذوي المالءات المالية الضخمة بأصول مالية تتجاوز مليون يورو

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

 :على الجوائز التالية حصلت مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة  2012بفضل خبرته في تلك المجاالت، ففي عام 

 )Euromoney(منة على التوالي  وذلك تقديرا لعروضه في المنتجات الهيكلية للسنة الثاأفضل مصرف خاص في أوروبا الغربية " لقب 

 . لقب أفضل مصرف خاص في منطقة الشرق األوسط للسنة الثانية على التوالي حسب مجلة بانكر الشرق األوسط

 Private Banker International)(لقب أفضل مصرف خاص في منطقة الشرق األوسط  

 Private Banker International)(خدمات ادارة الثروات  ديمفى تقلقب أفضل مصرف 

 (Professional Wealth Management /The Banker)لوآسمبرج لقب أفضل مصرف خاص في

  

www.privatebanking.societegenerale.com 

twitter.com/sg_privatebank  للتواصل معنا عبر تويتر:  
 


