
 

 

 

مجلس إدارة   وعضو تنفيذيمدير  –جاوي أمين   

  تم تعيين أمين جاوي في منصب الرئيس التنفيذي لسوسيتيه جنرال العربية السعودية في 2019 بعد أن كان يشغل منصب رئيس  صناديق التغطية
 السيادية بالشرق األوسط بشركة سوسيتيه جنرال لإلستثمار المصرفي  في 2017 . أيضا كان رئيس قسم تطوير األعمال للبنك بالشرق األوسط .

  قبل إنضمامه لسوسيتيه جنرال في 2015 , قضى أمين مدة سنة كزميل في جامعة هارفارد بمركز ويذرهيد للشؤون الدولية, حيث حصل على
الخليج. دول على مركزا األوسط, بالشرق التطورات االقتصادية الحديثة اغلب بحوث عن مكثفة

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

  في بداية مسيرته المهنيه, عين أمين كمستشار في مكنزي اند كو, بجنيف, و دبي. في شركة مكنزي تضمنت قائمة عمالئه بنوك عالمية قائدة و عدة
 في أوروبا, الشرق األوسط, و أوروبا.

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

 

رئيس الشؤون المالية والعمليات -محمد الليثي   

.2014شغل محمد الليثي منصب رئيس الشؤون المالية والعمليات في سوسيتيه جنرال السعودية منذ يوليو   
قادماً من نومورا السعودية حيث كان يشغل منصب رئيس الشؤون المالية. سوسيتيه جنرال السعوديةانضم إلى   

عد ثالث سنوات في شركة النعيم لالستثمار. ، ب 2012إلى  2008من   السعودية،عمل محمد سابقًا في شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال   
 

مدير االمتثال ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  - حسن المرزوقي   

. 2015رزوقي منصب مدير االمتثال ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال في سوسيتيه جنرال السعودية منذ سبتمبر يشغل حسن الم  
، حيث كان رئيس االمتثال لمدة سبع سنوات من شركة إنفستكورب السعودية لالستثمارات الماليةإلى سوسيتيه جنرال السعودية انضم و  

، الرياض كمدير لالئتمان والتحصيل. كما شغل مناصب في  ضم إلى البنك السعودي األمريكي، وان1991بدأ حسن حياته المهنية في مجال التمويل في عام 
 االئتمان واالمتثال في مصرف الراجحي وبنك الخليج الدولي والبنك العربي الوطني 

 

ياديةرئيس المؤسسات المالية والتغطية الس -عبد الحليم محمد رند   

. وانضم إلى سوسيتيه  2021يشغل عبد الحليم منصب رئيس المؤسسات المالية والتغطية السيادية في سوسيتيه جنرال المملكة العربية السعودية منذ عام 
  GIB Funding و FIG ، البحرين ، حيث كان مساعد مدير العالقات -جنرال المملكة العربية السعودية قادماً من بنك الخليج الدولي 

 HBSC، وكان يعمل في   2021إلى  2017حيث كان مديًرا للخدمات المصرفية االستثمارية من   السعودية،المملكة العربية  ،GIB Capitalعمل سابقًا في 

Bank Middle East Limited  حيث كان محلًال وعمليات دمج واستحواذ  2017إلى  2014من ، 

 

رئيس قسم تغطية الشركات ، الرياض  -جالل المرهون   

. وانضم إلى البنك من  2014يشغل جالل المرهون منصب رئيس قسم تغطية الشركات في الرياض في سوسيتيه جنرال المملكة العربية السعودية منذ عام 
2012يل المشاريع والتصدير منذ عام  ، حيث كان رئيًسا لقسم تموكة العربية السعودية ستاندرد تشارترد كابيتال الممل  

، والبنك السعودي الهولندي  في بنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات العربية المتحدة  (MENA) تمويل المشاريع والصادرات مساعد، عمل جالل سابقًا كمدير 
 .في المملكة العربية السعودية

 

 


