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تكريم اتحاد الغرف العربية بـ "جائزة الشريك المهني الموثوق"
للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  كرمت 
االجتماعية اتحاد الغرف العربية بــ "جائزة 
مؤسسات  مع  الموثوق"  المهني  الشريك 
لها مساهمات  عربية ودولية أخرى عريقة 

نوعية في مجال الشراكة المهنية. 
جاء ذلك في إطار فعاليات الملتقى الحادي 
للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  لشركاء  عشر 
الذي  2023 )شراكة11(  لعام  االجتماعية 
تطبيق  2023 عبر  يناير   19 بتاريخ  عقد 
زوم تحت شعار "مستمرون بتميزنا وتعظيم 

أثرنا عبر شراكات فاعلة".
المفهوم  المستدام:  "االبتكار  هو  للملتقى  الرئيسي  الموضوع  وكان 
والذي  االجتماعية"،  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  أعمال  في  وتطبيقاته 
ركز على االبتكار في فكرة المبادرة، والوصول لفئات مستهدفة، ووضع 
المجتمع،  المبادرة، وتعزيز مشاركة  إدارة  للمشكالت، وتحسين  الحلول 
وسبل التمويل، واستثمار الموارد المتاحة، وتوظيف االبتكار في مبادرات 

الشبكة وغيرها الكثير.
مسؤولة  عربية  مدينة  القطرية  "الضعاين  عن  اإلعالن  الملتقى  وتخلل 
والتوجهات  لإلنجازات  استعراض  تخلله  كما   ."2023 لعام  اجتماعيا 
والمبادرات المقبلة للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، والتي تتضمن 
القدرات  وبناء  اإلعاقة،  ذوي  تمكين  وبرنامج  إلكترونية،  مكتبة  إطالق 

البشرية، ومجلس دولي لألعمال اإلنسانية، 
وإطالق  االجتماعية،  للمسؤولية  وأكاديمية 
للتعليم،  ومبادرة  األيتام،  لرعاية  مبادرة 

وغيرها. 
وستتضمن مبادرات العمل في 2023 سبعة 
المسؤولية  من  كل  مجاالت  في  مبادرات 
االجتماعية، والتنمية المستدامة، وأخالقيات 
والتطوع  المجتمعية،  والخدمة  العمل، 
فضال  االحترافي،  واالستثمار  االحترافي، 
عن مركز متخصص لالبتكار االجتماعي. 
أما أولويات العمل فستكون تحت شعار "عام تكوين مجتمعات استثمارية 
التمثيلية،  المكاتب  أعمال  تعظيم  وتشمل  االجتماعية"،  المسؤولية  في 
سيما  ال  الشبكة،  لخدمات  التقنية  التحتية  البنية  في  واالستثمار  التطوير 
وتطوير  مؤسسية،  مالية  استدامة  وتحقيق  والمتابعة،  التدريب  لخدمات 
كفاءة العاملين، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتجويد 
المتحدة،  األمم  مؤسسات  مع  للشراكة  فاعل  وتجسير  المالية،  اإلدارة 
المسؤولية  في  العالمية  والممارسات  المعارف  أفضل  إلى  والوصول 
وحدات  إلى  الشبكة  وخدمات  ومنتجات  أعمال  وتحويل  االجتماعية، 

اقتصادية تامة، وتطوير أعمال مكتب "تطوير األعمال"، وغيرها.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

The Regional Network for Social Responsibility honored 
the Union of Arab Chambers with the "Trusted Professional 
Partner Award" along with other well-established Arab and 
international institutions that have qualitative contributions 
in the field of professional partnership.
This came within the framework of the activities of the 
Eleventh Forum of the Partners of the Regional Network 
for Social Responsibility for the year 2023 (Sharaka 11), 
which was held on January 19, 2023, through the Zoom 
application, under the slogan "We continue to excel and 
maximize our impact through effective partnerships."
The main topic of the forum was "Sustainable Innovation: 
The Concept and its Applications in the Business of the 
Regional Network for Social Responsibility", which 
focused on innovation in the idea of the initiative, 
reaching target groups, developing solutions to problems, 
improving initiative management, enhancing community 
participation, financing methods, investing available 
resources, employing innovation in network initiatives and 
many others.
The forum included the announcement of "Al Daayen, 
Qatar, a socially responsible Arab city for the year 2023". 
It also included a review of the upcoming achievements, 
directions, and initiatives of the regional network for social 
responsibility, which includes the launch of an electronic 

library, the program for empowering people with 
disabilities, building human capacities, an international 
council for humanitarian work, an academy for social 
responsibility, launching an initiative to care for orphans, 
an initiative for education, and others.
Work initiatives in 2023 will include seven initiatives in 
the areas of social responsibility, sustainable development, 
work ethics, community service, professional volunteering, 
and professional investment, as well as a specialized center 
for social innovation. As for the work priorities, they will 
be under the slogan "The Year of Formation of Investment 
Communities in Social Responsibility". It includes 
maximizing the work of representative offices, developing 
and investing in the technical infrastructure of network 
services, especially for training and follow-up services, 
achieving institutional financial sustainability, developing 
the efficiency of workers, and strengthening partnerships 
with government and private agencies, improving 
financial management, effectively bridging the partnership 
with United Nations institutions, accessing the best 
global knowledge and practices in social responsibility, 
transforming the network’s business, products and services 
into complete economic units, developing the business of 
the “Business Development” office, and others.
Source (Union of Arab Chambers)

Honoring the Union of Arab Chambers with the “Trusted Professional Partner Award”





ارتفاع األرباح الصافية للبنوك العمانية في 2022
المحلية  للبنوك  الصافية  األرباح  قفزت 
مسقط،  بورصة  في  المدرجة  العُمانية، 
لاير  ماليين   409 إلى  الماضي  العام 
ُعماني مقابل 338.9 مليون لاير ُعماني 
عام 2021 مسجلة صعوًدا بنسبة 20.6 

في المئة.
التي  األولية،  المالية  البيانات  وأظهرت 
أعلنتها البنوك الستة المدرجة في بورصة 
البنوك  جميع  أرباح  ارتفاع  مسقط، 
وصعود مختلف مؤشراتها المالية، األمر 

الذي يعكس حالة التعافي لالقتصاد العماني من جائحة كورونا، كما 
يعكس الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف آثار الجائحة على مختلف 
محافظها  لتنويع  البنوك  بذلتها  التي  والجهود  االقتصادية،  األنشطة 
اإلقراضية والتمويلية ومساهماتها في تمويل المشروعات المنفذة من 

الحكومة والقطاع الخاص.

عند  األرباح  أعلى  مسقط  بنك  وسجل 
مقابل  ُعماني  لاير  مليون   200.7
189.6 مليون لاير ُعماني عام 2021.

وارتفعت أصول البنوك الستة بنهاية العام 
مليون  و990  مليارا   35 إلى  الماضي 
لاير ُعماني مسجلة زيادة بنحو 90 مليون 
عام  نهاية  في  مستواها  عن  ُعماني  لاير 
2021. وسجلت جميع البنوك زيادة في 
الماضي.  العام  خالل  أصولها  إجمالي 
المئة  في   49 بنسبة  مسقط  بنك  واستأثر 
من إجمالي األرباح الصافية التي سجلتها البنوك خالل العام الماضي، 
كما استأثر بنسبة 35.4 في المئة من إجمالي األصول للبنوك الستة 
الوطني واألهلي، وإتش إس بي  المدرجة في بورصة مسقط، وهي 

سي ُعمان، وُعمان العربي، ونزوى.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

The net profits of Omani local banks, listed on the 
Muscat Stock Exchange, jumped last year to 409 million 
Omani riyals, compared to 338.9 million Omani riyals 
in 2021, an increase of 20.6 percent. The preliminary 
financial statements, announced by the six banks listed 
on the Muscat Stock Exchange, showed an increase 
in the profits of all banks and the rise of their various 
financial indicators, which reflects the state of recovery 
of the Omani economy from the Corona pandemic. It 
also reflects the government's efforts to mitigate the 
effects of the pandemic on various economic activities, 
and the efforts made by banks to diversify their lending 
and financing portfolios and their contributions to 
financing projects implemented by the government and 

the private sector.
Bank Muscat recorded the highest profit at OMR 200.7 
million, compared to OMR 189.6 million in 2021.
The assets of the six banks increased by the end of last 
year to RO 35,990 billion, registering an increase of 
about RO 90 million over their level at the end of 2021. 
All banks recorded an increase in their total assets over 
the past year. Bank Muscat accounted for 49 percent of 
the total net profits recorded by banks during the past 
year. It also accounted for 35.4 percent of the total assets 
of the six banks listed on the Muscat Stock Exchange, 
which are the National Bank, Al Ahli Bank, HSBC 
Oman, Oman Arab Bank, and Nizwa.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Net Profits of Omani Banks Increased in 2022

ارتفاع التضّخم في المغرب 6.6 في المئة 
في  للتخطيط  السامية  المندوبية  كشفت 
أسعار  مؤشر  ارتفاع  عن  المغرب، 
في   6.6 المملكة  في  السنوي  المستهلكين 
أسعار  بارتفاع  مدفوعاً   2022 في  المئة 

المواد الغذائية والمواصالت.
وبحسب المندوبية فقد ارتفعت أسعار المواد 
المواد  زادت  بينما  المئة  في   11 الغذائية 
وارتفعت  المئة.  في   3.9 الغذائية  غير 
أسعار المواصالت 12.2 في المئة، نتيجة 
صعود أسعار الوقود في العام الماضي. كما 

األساسي،  المستهلكين  أسعار  مؤشر  صعد 
الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب األسعار، 

بنسبة 5.8 في المئة في 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1 في 
بعد زيادة  )كانون األول(  ديسمبر  المئة في 
)تشرين  نوفمبر  في  المئة  في   0.4 بنسبة 
معدل  بلغ  أنّه  إلى  اإلشارة  مع  الثاني(، 
التضخم السنوي في المغرب 3.2 في المئة 

في عام 2021.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

The High Commission for Planning in Morocco revealed 
that the annual consumer price index in the Kingdom 
increased by 6.6 percent in 2022, driven by the increase in 
food and transportation prices.
According to the commission, food prices increased by 11 
percent, while non-food items increased by 3.9 percent. 
Transportation prices increased by 12.2 percent, as a result 

of the rise in fuel prices last year. The core consumer price 
index, which excludes goods subject to price volatility, 
rose 5.8 percent in 2022. 
On a monthly basis, the index rose 0.1 percent in December 
after an increase of 0.4 percent in November, noting that 
the annual inflation rate in Morocco reached 3.2 percent 
in 2021.
Source (Al Khaleej Emirati Newspaper, Edited)

Inflation in Morocco Increased by 6.6 percent


