
 

 

 

 

 

 عضاء مجلس االدارةالسیرة الذاتیة أل

 رئیس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المستقل -موسى الربیعان 

 .العربیة السعودیةموسى الربیعان رئیس وعضو مجلس ادارة مستقل لسوسیتیھ جنرال 

، ورئیس مجلس إدارة دار ) م .م.ذ( وھو رئیس مجلس إدارة دار موسى االستشاریة للتأمین 
 م.م.موسى للتجارة واالستثمارات العقاریة ذ

. 1986سابقا منصب الرئیس التنفیذي للشركة الوطنیة التعاونیة للتأمین، حیث عمل من عام  شغل
، حیث كان مدیر 1976وكان قد بدأ حیاتھ المھنیة في صندوق التنمیة الصناعیة السعودي في عام 

 .ادارة اإلقراض  بالمرافق الكھربائیة

المالیة وعضو اللجنة  عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا: األخرى المناصب  وتشمل 
عضو في مجلس و. لوقت قریب االستراتیجیة، ورئیس لجنة التدقیق وعضو لجنة التعویضات

الباس رئیس إدارة مطالبات التأمین  و.إدارة مارش السعودیة للتأمین وإعادة التأمین و السمسرة  
 .) م .م.ذ( 

 

 عضو مجلس اإلدارة المستقل - نعليالبسمیر 

 .العربیة السعودیة عضو مجلس ادارة مستقل لسوسیتیھ جنرال  البنعليسمیر 

 ..القابضة  نعليالبرئیس شركة  وھو

محافظة الشرقیة؛ عضو في  -األعمال السعودي الفرنسي  عضومجلسكأخرى  وقد شغل مناصب
 .القنصلیة الفرنسیة المنطقة الشرقیة -والقنصل الفخري . مجلس إدارة سافاج
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 ، الرئیس التنفیذي اإلقلیمي لمجموعة سوسیتیھ جنرال الشرق األوسطسونداردجي  ریشاد

مدیر إقلیمي لمجموعة لسوسیتیھ جنرال في الشرق األوسط منذ عام كسونداردجي   ریشاد عمل
 CEEMEAوكان سابقا رئیس أسواق رأس المال العالمیة، واإلشراف على منطقة . 2013

 .والخدمات المصرفیة االستثماریةلسوسیتیھ جنرال للشركات 

في أسواق خبراتھ ، طور 2002وحتى عام . 1994سوسیتیھ جنرال في عام  الي ریشادانضم 
رأس المال من خالل المناصب العلیا التي تغطي العمالء في فرنسا، وجنوب شرق آسیا وشمال 

لرئاسة النشاط االكتتاب  2003انضم إلى قسم القروض المشتركة السندات في عام . أوروبا
والمناطق كمنصة رائدة في مختلف المنتجات  تطوروت وتوسع نطاقاھاالخاص في البنك، التي 

 .األسواق الناشئةفي ، مع التركیز بشكل خاص على العمالت رافیةالجغ

وھو حاصل أیضا على شھادة من . HECحاصل على ماجستیر في التمویل الدولي من  ریشاد
 .المعھد الفرنسي الوطني لالتصاالت والماجستیر في اإلدارة من جامعة باریس دوفین

 

منسق تطویر األعمال في الشرق األوسط واألسواق العالمیة، ورئیس  - مایسونافمارك -جان
 *أبو ظبي  تمثیل مكتب 

، األسواق العالمیة منذ األوسط  منسق تطویر األعمال في الشرقكمایسوناف جان مارك  وعمل 
وانضم الى مكتب الشرق األوسط، الرئیس التنفیذي للعملیات، المدیر المالي ورئیس . 2015عام 
 .2014یر األعمال في عام تطو

، وتقلد العدید من المناصب بما في ذلك 2001سوسیتیھ جنرال في عام  ىالانضم جان مارك 
فریق  ورئیسمحلل األسھم، وتغطیة قطاع سیارات؛ عضو في استراتیجیة البنك التجاري الدولي 

 .الموظفین؛ المفتش الرئیسي

ھیرولد بي لدى سھم وسیط اانضمامھ إلى بنك سوسیتیھ جنرال، عمل جان مارك باعتباره  وقبل
وھو حاصل على درجة . لنقل في نیودلھيلیویورك، وعمل أیضا لشركة ألستوم المحدودة في ن

 .الماجستیر في االقتصاد وشھادة في الشؤون الدولیة

 

 .االماراتي المصرف المركزى  لموافقة یخضع حالیا*

 

عضو مجلس اإلدارة التنفیذي والرئیس التنفیذي لبنك سوسیتیھ جنرال  - یسنتتو ني أنطو
 المملكة العربیة السعودیة

انتقل إلى . 2015العربیة السعودیة منذ عام سوسیتیھ جنرال  شركةل ا التنفیذی ارئیسني أنطو ملیع
اخر وظیفتین رئیس شرقیة، حیث كانت الشرق األوسط بعد عدة سنوات في أوروبا الوسطى وال
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مجموعة دولة رئیس  مجموعة البلد والرئیس التنفیذي لبنك سوسیتیھ جنرال في صربیا و
 .والرئیس التنفیذي لبنك سوسیتیھ جنرال في بلغاریا

وقد . 1991بدأ أنطوان مسیرتھ مع بنك اندوسویز في باریس، وانضم سوسیتیھ جنرال في عام 
في لبنان، حیث  مدیر عامناصب في فرنسا وعلى الصعید الدولي، بما في ذلك شغل العدید من الم

 .كان مسؤوال عن إنشاء وإدارة امتیاز مع التركیز على تمویل األصول
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