
 

 
 السير الذاتية لإلدارة  

 
   المدير التنفيذي و عضو مجلس اإلدارة  - أمين جاوي

 
  رئيس  منصب  بعد أن كان يشغل 2019العربية السعودية في سوسيتيه جنرال لالتنفيذي  المديرفي منصب  تم تعيين أمين جاوي

. أيضا كان رئيس قسم تطوير   2017التغطية السيادية بالشرق األوسط بشركة سوسيتيه جنرال لإلستثمار المصرفي  في صناديق 
 األعمال للبنك بالشرق األوسط . 

 
سنوات كمستشار للسياسة و اإلستراتيجية في مكتب صاحب    3سويتيه جنرال العربية السعودية , عمل أمين لمدة لقبل انضمامه 
محمد بن راشد  للشييخ  أثناء عمله بالمكتب التنفيذيمجلس الوزراء, مركزا على سياسة و  إستثمارات الشرق األوسط  السمو رئيس 
 ال مكتوم .  

    
بريطانيا, و الواليات المتحدة األمريكية . حاصل على شهادة من جامعة السوربون , و مدرسة لندن   تلقى تعليمه في فرنسا, أمين 

 لإلقتصاد و جامعة هارفرد. 
 
 
 

الرئيس التنفيذي للمالية و العمليات    -محمد الليثي   
 

. انضم   2014سوسيتيه جنرال العربية السعودية في يوليو ل تم تعيين محمد الليثي في منصب الرئيس التنفيذي للمالية و العمليات  
نومورا السعودية العربية التي عمل فيها رئيس المالية , عمل محمد سابقا في بنك اإلمارات  لسوسيتيه جنرال العربية السعودية من 

سنوات من الخدمة في نعيم  لإلستثمار .  3, بعد   2012 إلى  2008الوطني منذ   
 
 
 
 

رئيس إدارة اإللتزام و مكافحة الجرائم المالية    –حسن المرزوقي   
 

و مكافحة الجرائم المالية في سبتمبر  حسن المرزوقي انضم لسوسيتيه جنرال العربية السعودية في منصب رئيس إدارة اإللتزام
سنوات . حسن   7في منصب رئيس اإللتزام لمدة  لإلستثمارات المالية أنفستكورب السعودية العربية  شركة . سابقا عمل في  2015

لراجحي  , أيضا عمل ببنك ابالبنك السعودي األمريكي في منصب مدير اإلئتمان و التحصيل   1991في المرزوقي بدأ مساره المهني 
 , بنك الخليج, البنك العربي . 

 
 
 
 

رئيس تغطية الشركات   – جالل المرهون   
 

بمنصب رئيس تغطية الشركات , انضم من ستاندارد تشارترد   2014انضم جالل المرهون لسوسيتيه جنرال السعودية العربية في 
.   2012كابيتال والتي عمل بها بمنصب رئيس المشاريع و تمويل الصادرات منذ   

تشارترد باالمارات العربية  عمل جالل سابقا بمنصب المدير المساعد للمشاريع و تمويل الصادرات بالشرق األوسط, في ستاندرد 
 المتحدة, و البنك السعودي الهولندي بالمملكة العربية السعودية . 

 



 


