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 صحفي بيـــان
 

: لثروات في األسواق الناشئةدراسة تحليلية ل سانسايتس بروفو سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصةتقدم 

 .أوروبا والشرق األوسطسط وشرق وافريقيا و

 
االنضمام إلى : األسواق الناشئة" بعنوان تقريرهما *سوفوربس انسايت سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة نشرت

نشوء وتطور الثروات الشخصية في هذه المناطق رآزت على وهي دراسة حديثة  "ألصحاب الثروات ةالعالمي اتالتصنيف

 .ت سريعةحوالالتي تشهد ت

 
كنوا بعد من م يتمشرآات عالمية، إال أنهم لبناء مذهلة في رغم أن أصحاب المشاريع في األسواق الناشئة قد حققوا خطوات 

  .عالمية جعلها ذات عالمة تجاريةتحقيق شيء ملموس ل

 
إدارة الثروات في هذه األسواق وهذا ساهم في أن ال تشهد من الجيل األول،  آانثرواتهم معظم مصدر  حقيقة األمر أنو

 .الفرص نتهازال ةالحقيقيتبر الساحة األسواق المخضرمة التي تعملموسا آما هي في الناشئة تطورا 

 
وشرق بلدا في وسط  22األآثر ثراء في العالم من شخصية يعدون  250من قبل  يةتحليلقراءة استندت هذه الدراسة على 

الذين شارآوا في الدراسة المائتين والخمسين  الشخصيات هؤالءمتوسط ثروة ويبلغ . أوروبا والشرق األوسط وافريقيا

 سانسايتفوربس نتائج المقابالت التي أجريت من قبل فريق على وي الدراسة أيضا نطت. دوالر أمريكي مليار 2.8 التحليلية
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مع عدد آبير من المحررين أو المحررين السابقين الصدارات فوربس باللغات المحلية فضال عن تحليل من لجنة خبراء 

 **الثروات في فوربس

 

 :دراسة هذا العام الحقائق الرئيسية التالية وضد تضمنت

أوروبا والشرق األوسط إلى تصنيفات وشرق مال في األسواق الناشئة في افريقيا ووسط أعم رجال تم انضما 

إال أنها ال ترقى إلى  قد نما بطريقة مذهلة،من هذه الثروات  ابعضوصحيح أن . العالميين أصحاب المليارات

 .مستويات األسواق المخضرمة

 
التي أجريت عليها الدراسة العداد هذا التقرير آانت من %) 78(ثروات األسواق الناشئة مصدر إن أغلبية  

مصرين على التعلق ال يزالون األشخاص حول العالم هؤالء وإن دل على شيء يدل على أن ، هذا الرعيل األول

 .بأوطانهموااللتصاق 

 
أصحاب من االنضمام إلى تصنيفات أمر أآثر صعوبة تأسيس أعمال عالمية ومن المفارقات الملموسة أن  

من شرآة  2000 أصل  منفقط % 6األسواق الناشئة  فيأصحاب المليارات فبينما يملك . العالميين المليارات

 .أصحاب المليارات العالميينمن % 14، فهم يشكلون الشرآات العامة ىآبر

 
األسواق الناشئة  في أصحاب المليارات أنشطةعلى رأس أولويات آانت الرياضة واألعمال الخيرية والسياسة  

على ستثمارات وبعضها قد رآزت على االبعض النشاطات ومع عدم اغفال أن . الدراسةهذه  ممن تطرقت إليهم

 .مقاربتهم لهذه االهتمامات فقد  آانت لهم الريادة في طريقة األعمال الخيرية، 

 
من خالل تحويلها  قدما إلى األمام دفع األسواق الناشئة تعمل على صناعة على أنها التكنولوجيا م التعامل مع ت 

طبيعية لتحقيق ال المواردأو  مكلفةالغير عمالة العلى  لالعتماد منتجين بعائدات عالية تمكنهم من تفادي الحاجة إلى 

 .النمو

 

ثرواتهم من  مصدر األآثر ثراء في العالم سواء آان الشخصيات سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصةبنك  يواآب

سوسيتيه تقدم مجموعة و. بلدا 17شبكة األعمال العالمية لمكاتبها المنتشرة في من خالل وذلك ن األعمال، ناتجا علعائلة أو ا

، فإنها بناءةكاملة متخدمات عبر تقديم وخاصة، ال اتستثماراالعلى نطاق أوسع ألغنياء العالم من خالل خدماتها  جنرال

إدارة وتمكنهم من  الخبرات في ادارة الثروات وعمليات االستثمار ضمن المجموعة ةح لعمالئها الحصول على آافتيت

 .الخاصة وأعمالهم تهماثرو

 
 :االستبيانذلك لعليه مقطع مصور ، آما يمكنكم مشاهدة لتحميل الدراسة الكاملة، يرجى النقر على الرابط التالي

Forbes Insights’ Survey 
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 موقعناشر لمجلة فوربس وصاحب ال ميديا،فوربس ة لمجموعة االستراتيجي بحاثاأل دار النشر التي تقوم بتحرير سفوربس انسايتتعتبر مجلة *

forbes.com. 

 .لثروات إضافة إلى محللين مستقلين للثرواتل فوربس روات من محلليثتتألف لجنة فوربس لل** 

 
 
 

 سوسيتيه جنراللمحة عامة عن 

 
وتعمل المجموعة على أساس تقديم نموذج .  التي تعنى بتقديم الخدمات الماليةتعتبر سوسيتيه جنرال واحدة من أضخم المجموعات االوروبية 

ن خدمات مصرفية عالمية متنوعة، تجمع فيها القوة المالية مع استراتيجية نمو مستدام للثروة، وتطمح أن تصبح مرجعا للعالقات المصرفية وأ

 . لهم الخيار األول، لما يتمتع فريقها من األهلية والكفاءة وااللتزام تحتل مكانة متميزة بأسواقها وأن تكون قريبة من العمالء وتمثل

 

بلدا  تقدم وبشكل يومي من خالل  76موظف تقريبًا موزعين على  154.000بالعاملين لديها البالغ عددهم  من الجدير بالذآر أن سوسيتيه جنرال

مليون عميل حول العالم، المشورة والخدمات لألفراد والشرآات والعمالء المؤسسين في ثالثة أعمال رئيسية تتمثل  32فرق العمل لديها ألآثر من 

 : في

 
 .دو نور وبورسوراما هآريدي وعة سوسيتيه جنرال المتمثلة فيالفرعية لمجمشبكة من خالل المصرفية لألفراد في فرنسا الخدمات ال 

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

واالستثمارية استنادًا إلى خبرات عالمية في األعمال المصرفية االستثمارية والتمويلية واألسواق  الخدمات المصرفية المؤسسية 

 .العالمية

 

صصة واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصول المتخعالوة على ذلك، تلعب سوسيتيه جنرال دورا بارزا في عمليات التمويل والتأمين 

 .وخدمات األوراق المالية

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

 .ASPI, DJSI World and DJSI Europe و  FTSE4good :االجتماعية

 www.societegenerale.comيارة موقعنا ز أو   twitter@societegeneraleلمزيد من المعلومات يمكن التواصل معنا عبر التويتر 

 

 سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصةبنك 

 
سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة الذراع التي تدير الثروات في سوسيتيه جنرال وهو واحد من المصارف الخاصة الرائدة في  يعتبر

 .2012مليار يورو وذلك في نهاية شهر ديسمبر  86.1العالم حيث تبلغ األصول التي يتم إدارتها 

 
دولة موزعة على مختلف أنحاء العالم، حلوال متميزة في إدارة الثروات  17موظف في  2500آما تقدم مؤسسة سوسيتيه جنرال من خالل 

 . للمستثمرين واألفراد من ذوي المالءات المالية الضخمة بأصول مالية تتجاوز مليون يورو

 

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

 على 2013و 2012 في عامي حيث حصلت مؤسسة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة، بشكل منتظم بفضل خبرته في تلك المجاالت

 :الجوائز التالية
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 ).Euromoney( 2013عام خاص في فرنسا وموناآو  مصرفأفضل  

 ).Euromoney( 2013عام  ادارة العالقات يعمل في مجال فرنسا وموناآوفي خاص  مصرفأفضل   

 )Euromoney(المنتجات االستثمارية  بخصوص مجموعة منخاص في فرنسا وموناآو  مصرفأفضل  

، للسنة التاسعة على التوالي وذلك تقديرا لعروضه في المنتجات الهيكلية 2013عام  بيةخاص في أوروبا الغر مصرفأفضل  

)Euromoney.( 

 ).مجلة بانكر الشرق األوسط(للسنة الثانية على التوالي  2012عام  في الشرق األوسط مصرفأفضل  

 .واالئتمانات ةتخطيط الثروات المميزآمقدم لحلول  2012حائز على إشادة برايفت بانكر انترناشونال عام  

 . )بانكر ذا / ادارة الثروات المهنية(حسب مجلة  2012عام  خاص في لوآسمبورغ مصرفأفضل  

 

www.privatebanking.societegenerale.com 

 

 twitter.com/sg_privatebank: للتواصل معنا عبر التويتر
 

 

 

 

 


