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 استبيانها لعام  – 2021 ديسمب   6
ً
ق األوسط مؤخرا كات العائلية    2021أجرت ديلويت الشر حول الشر

مجموعات   أبرز  وأوضاع  آراء  عىل  للوقوف  ية(  الثر العائالت  واستثمارات  أموال  تدير  ي 
الت  كات  )الشر

كات   ي توليها هذه الشر
ي المنطقة. سىع االستبيان الستكشاف الخطط واألولويات الت 

 
كات العائلية ف الشر

نفسها.  ل العائالت  أعمالها وثرواتها وعىل مستوى  ي 
 
التحّول سواء ف  من  و عملية 

ً
االستبيان عددا شمل 

ي  
 
ي تدير عملياتها واستثماراتها بصفتها الخاصة ف

ق األوسط والت  ي منطقة الشر
 
كات العائلية العاملة ف الشر

 .
ً
 ودوليا

ً
 مختلف القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية إقليميا

 
عالية ومذهلة من    أظهرت  مستويات  يعكس  العائلية  كات  الشر أن مشهد  عام  بشكل  االستبيان  نتائج 

ي طيف واسع من األعمال. فقد ذكر  
كاتهم  38النشاط والتخطيط ف  ي االستبيان أن شر

% من المشاركي   ف 
أن  % من المشاركي    59العائلية قد انتهت من وضع خطة التحّول، وبدأت اآلن بتنفيذها، بينما أفاد  

اتيجيات التحّول لديها وتصميمها.  ي الوقت الراهن عىل مناقشة اسث 
كاتهم تعكف ف   شر

 
كات   للشر المالية  االستشارات  المسؤول عن  يك  الشر االستبيان، قال سكوت واالن،  نتائج   عىل 

ً
تعقيبا

الشهور   العائلية  كات  الشر أمضت  ”لقد  األوسط:  ق  الشر ديلويت  ي 
ف  مناقش   18العائلية  ي 

ف  ة  الماضية 
اتيجياتها حيث بقيت بعض المسائل المهمة مثل إدارة رأس المال العامل،   وإعادة تقييم أولوياتها واسث 
وخفض التكاليف والمواهب تتصدر أجندة تلك المناقشات. وعىل ضوء النتائج األولية لعملية التحّول  

كات تركز اهتمام كات بتنفيذها، تبي ّ  أن هذه الشر ي بدأ عدد من هذه الشر
 عىل ثالثة مجاالت  الت 

ً
ها حاليا

تفاؤلية حول   نظرة  إىل  التشغيلية،“ وخلص سكوت  العمليات  وتبسيط  واالبتكار  النمو   : رئيسية، هي
التخطيط   من  الكبث   الحجم  عىل  اطالعنا  ”بعد  قال:  حيث  المنطقة  ي 

ف  العائلية  كات  الشر مستقبل 
ت  بتنفيذها،  كات  الشر هذه  عت  ي شر

الت  التحّول  لعملية  كات  والتنفيذ  الشر منظومة  أن  بوضوح  لنا  بي ّ  
ق األوسط قد بدأت بالفعل مرحلة جديدة من النمو بمعدالت شيعة.“  ي الشر

 العائلية ف 
 

ي سعيها للمنافسة  
كات العائلية ف  أوضحت نتائج االستبيان عن جانبي   يحتالن أهمية قصوى لدى الشر

ي مجال االستثمارات، وهما: الرقمنة والموظفون حيث اصبح ا 
ي  ف 

ي االستثمار ف 
كات ف  ستمرار هذه الشر

ي أنشطتها االستثمارية. فقد ذكر  
للنجاح ف   

ً
 أساسيا

ً
أمرا الرقمي  التحّول  المشاركي   أن  21مجال  % من 

كاتهم قد خصصت أكثر من   انياتها لعمليات التحّول الرقمي خالل السنوات القادمة.  20شر  % من مث  
 

كات العائلية. من جهة  من جانب آخر، كشفت نتائج   االستبيان عن مجموعة من المخاوف لدى الشر
ائب   اض والض  أوىل، ال تزال المخاوف القديمة مثل أسعار النفط، واألوضاع الجيوسياسية، وتكلفة االقث 
كات. من جهة ثانية، بدأت مجموعة أخرى من المخاوف مثل   تحتل صدارة تفكث  وأولويات هذه الشر

كات. وجدد المشاركون التأكيد عىل أن إدارة  التضخم وتغيث  معن ويات السوق تشغل اهتمام هذه الشر
ي السنة الماضية. 

ي مقدمة أولوياتهم مثلما كانت ف 
 رأس المال العامل وتقليص التكاليف ال تزال ف 

 
 من مواردها لعمليات االستحواذ 

ً
كاتهم قد خصصت قسما ي االستبيان أن شر

كذلك، أشار المشاركون ف 
بشكل  واالند الحالية  االستثمارية  محافظها  تموضع  تعيد  وأنها  والدولية،  اإلقليمية  الساحتي    ي 

ف  ماج 
ي الكثث  من الحاالت عىل تبسيط هذه المحافظ بحيث تتوافق مع التعديالت الحديثة  

ايد، وتعمل ف  مث  
ي الميدان الرقمي 

. كما أكد المشاركون عىل أن التقدم الحاصل ف  ي اتيج  ي    عىل توجهها االسث  والتكنولوج 
ق   ي منطقة الشر

كات العائلية ف  ي بدأتها الشر
ة التحّول الت  ي مسث 

ة األساسية ف  والبيانات ال يزال يشكل الركث  
 األوسط. 
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ي تخطط  
ي كشفت عنها إجابات المشاركي   مدى اتساع وتنوع القطاعات الت 

من االتجاهات المفاجئة الت 
كات العائلية االستثمار فيها وتصفية أعمال كاتهم سوف  78ها فيها. فقد ذكر  الشر % من المشاركي   أن شر

ي مزي    ج من األنشطة االستثمارية مثل حقوق الملكية، والديون  
 
تضخ رؤوس أموال جديدة لتوظيفها ف

 والتمويل قصث  األجل. 
 

كاتهم قد اتخذت   ق األوسط أن شر ي استبيان ديلويت الشر
 
ي إجابات المشاركي   ف

 
كان من الالفت لالنتباه ف

أفاد  إجرا  حيث  ى‘  لث  ’انتظر  السابق  لنهجها  مغايرة  حاسمة  يعطون  72ءات  أنهم  المشاركي    من   %
اتيجياتهم المستقبلية. ويمثل هذا االتجاه   كات جديدة تستجيب السث  % من  45األولوية الستمالك شر

ي بلدانها األم، و 
 
كات ف ق األوسط و  30تجزئة أسهم هذه الشر ي منطقة الشر

 
ي دول العال25% ف

 
 م. % ف

 
يك المسؤول عن ي هذا السياق، خلص دايفيد ستارك، الشر

 
ي ديلويت  خدمات القطاع الخاص    ف

 
ق  ف الشر

كات العائلية اآلن إىل لحظة مفصلية بدأت فيها تحصد ثمار النقاشات  األوسط   بقوله: ”لقد وصلت الشر
الشهور   أجرتها خالل  ي 

الت  والتحليالت  إىل مستوي  18والتخطيط  بعدها  لتصل  ربما غث   الماضية  ات 
اإلقليمية عىل   التشغيلية  البيئة  للمستقبل. وبموازاة ذلك، تنطوي  تاريخها من االستعداد  ي 

 
مسبوقة ف

، وظهرت مهارات   فرص غنية بعد أن بدأ العديد من الصناعات والبلدان بتنفيذ برامج التحّول الرقمي
كا   أن نرى هذه الشر

ً
  جديدة عىل سطح مشهد األعمال. لذلك، ليس غريبا

ً
ت العائلية تصيغ اآلن خططا

ي سعيها لتحسي   مستقبل أعمالها وما بعد ذلك بالفعل.“ 
 
 متماسكة وتعمل عىل تنفيذها ف

 
يل كامل التقرير، ُيرج    النقر هنا. لتث  

 
 ُيرج  ممن يرغب بمناقشة نتائج التقرير بمزيد من التفصيل االتصال مع فريقنا المختص: 

ي سكوت واالن
 
كات العائلية ف يك المسؤول عن االستشارات المالية للشر ق األوسط : الشر   ديلويت الشر

ق األوسط ديفيد ستارك ي ديلويت الشر
 : مسؤول االستثمارات الخاصة ف 

ق األوسط ريتشارد نان  : االستثمارات الخاصة، ديلويت الشر

 
 

 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشث  إىل واحدة أو أكثر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرج  االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حي   التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقث  مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقث 

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقواني   والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر  د  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصث 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكثر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت تو ال ُيستخد ش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخث 
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصث  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرج  مراجعة موقعنا االلكث 
www.deloitte.com/about  
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ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتث  ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بي   خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكثر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مث  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنت 
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرج  مراجعة موقعنا االلكث 
ي ف  : وأثرهم اإليجان   . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرج  إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكث 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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