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 مما يتطلب، تشهدها األسواق ديناميكية ومعقدة بيئة النمو في إطارعائلية إلى الشركات سعي العديد من ال" إلى   الفرص من الشراكات التجارية

وقد بينت الدراسة أن معظم  .القيمةالمختلفة بهدف زيادة جارية مع المؤسسات الشراكات التمن حيث شمولية ها لتصبح أكثر بيلامنها تغيير أس

رغم في بعض المؤسسات  االنعزاليةفرصة للنمو، إال أن ذلك لم يمنع وجود عدد من السلوكيات  الشراكات التجاريةالشركات العائلية ترى في 

 أنفسهم أكثر انفتاحاً للتعاون. نروي قادتها أن

 

قائالً "يؤكد  لشركات العائلية في ديلويت الشرق األوسطل عن الخدمات االستشارية لالشريك المسؤو ،ةشنيار وليد، علّق في هذا السياق

لتنمية شركاتهم  هاالبيئية الجديدة لألعمال، ويهدفون إلى استغالل االستطالع أن رواد أعمال الشركات العائلية من الجيل القادم يتكيفون مع النظم

 لنشاطاتها مضافة قيمة وتحقيق النمو لتعزيز باستمرار المتغيرة األسواق حركة تواكب أن األوسط الشرق في العائلية الشركات علىذا ل العائلية

 ". وأعمالها

 

 فرصاً لالبتكار طرحتللشراكات التجارية  ديناميكية بيئة

  

ً  575البالغ عددهم و% ممن شملهم االستطالع 89اتفق  بيئة  دولة حول العالم أن 52من  الجديد العائلية لشركاتا ادارة جيل منشخصا

% من 53. إال أن نسبة لكل شركة عائلية القدرات الفردية بذلك هم من االبتكار متجاوزةً شركاتقد مّكنت  األعمال الحالية من الشراكات

لم يشتركوا بتاتاً أو اشتركوا في حاالت نادرة مع مؤسسات بأنهم  ، أجابوابتكارلالعندما سئِلوا عن مشاركتهم الفعلية في مشاريع ، ونيالمستطلَع

 إلى ذلك، أشار باإلضافةتردد بعض الشركات العائلية في التعاون مع أطراف خارجية. شير إلى أخرى خالل السنوات الثالثة الماضية، مما ي

 بها عالقة وثيقة وطويلة األمد.  همت تجمعمؤسسالخدمات أو منتجات جديدة في  فقطتتعاون % ممن شملهم االستطالع أن شركاتهم 32

 

العديد من الشركات العائلية التي تركز على العمل ضمن شبكات مترابطة  مع منظورهذا المبدأ نسجم ي" قائالً  في هذا الصددة شنيار فادأو

 المعاصرة". ألعمالبيئة اسم بها والتي تتّ وابتكاراً يتباين مع نماذج التفاعل األكثر سالسة وتنوعاً مما ومستقرة، 

 

 وصول إلى االبتكاربهدف ال ستحواذاتاإل

 

توقعوا وقد على مدار السنوات الثالث الماضية،  المستطلَعونبها اضطلع شيوًعا التي مج الشركات دكانت عمليات االستحواذ أكثر أنواع 

 دمج عمليات وراءيهم عن سبب سع عندما سئلواو. خالل السنوات الثالث القادمة أيًضا أكثر من أي عمليات استحواذ أخرى تعامل بهاال

الذي يصب في المرتبة الثالثة كأحد أكثر األسباب شيوعاً "الوصول إلى االبتكار"، طلعين أن الدافع يكمن في من المست %30أجاب ، الشركات

ستطلعين ٪ من الم63صّرح حيث  ،كية الفكريةالمل المتالكقيمة عالية  حددالدراسة أن الشركات العائلية ت كذلك، أفادت. الشركات دمجوراء 

 .شركاتهم" لماإلى حد مهم األهمية" أو " الملكية الفكرية كان "بالغامتالك أن 

 

جني فوائد  هميمكن ، حيث، ال يضطر المشاركون إلى امتالك األصول أو الملكية الفكريةشركاتلل البيئيةفي النظم " قائالً: ةشنياروأوضح 

 " فعلياً.كها األصول دون امتال

 

 خارج أهمية االنفتاح على ال
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التفكير القادم من الجيل الشركات العائلية قادة على  ،المعاصرة بيئة األعمالمن الفرص التي توفرها  كامالً االستفادة  بهدف": ةشنيار وأضاف

قادة العديد من  دركفي المواقف التي ي حوالً يمثل تما سعون إليها، مع العالقات التي ييتنومكنهم من الخارج ت نفتحة نحوفي تبني عقلية مرنة وم

  ".أهميتهالشركات العائلية 

 

 ،والدمج واالستحواذ ،التعاونالمتبع في عمليات نهج الأنهم بحاجة إلى تغيير  عتقداستطلعين أكثر من نصف الم قد أظهر االستطالع أنو

  %(.53%( او مهمة )17أكان ذلك بنسبة خجولة )والتحالفات، 

 

ومن األفضل لهم أن  أهميته.الشركات العائلية من الجيل القادم الحاجة إلى التغيير، رغم أن البعض قد ال يدرك قادة : "يدرك قائالً ة شنياروعلق 

 " وتقاليدها. تاريخ األسرة ، دون إهمالةبيئة عمل متطور عيدوا النظر في فاعلية النهج الذي يتبعونه في إطاري

 

هىانت -  - 

 نبذة عن ديلويت

أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من 

لمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء. للحصول على المزيد من التفاصيل حول المرتبطة بها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة وا

 deloitte.com/aboutwww. الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يرجى مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي: 

لخاص في مجموعة واسعة من المجاالت تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام وا

 150شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500عالمية ألفضل االقتصادية، وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن ال

لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. دولة. حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء، وذلك من خالل حلول فاعلة 

  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي التالية 245,000لمزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـللحصول على ا

Facebook  أوLinkedIn  أوTwitter 

أينما وجدوا. كما نية ذات جودة عالية للعمالء واألسواق ما يجمع فريق ديلويت هو ثقافة موحدة ومبادىء مبنية على النزاهة وااللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مه

ية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم التنمية نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤول

 المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

 شرق األوسط(:نبذة عن ديلويت أند توش )ال

 

االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق  ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة"، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية

األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصية  في المنطقة. إن تواجد شركة ديلويت أند توش )الشرق 1926األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 

ستطيع إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( ال ت القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له.

ط( تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء أن تلزم بعضها البعض و/أو  شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( ، كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش )الشرق األوس

 ات األخرى  التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(.الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها، وليس عن أفعال أو تقصير الشرك

شريك  3,300م قرابة الشركات الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر في المؤسسات وتضوتعتبر ديلويت من 

على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون  2010بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( عام  14كتباً في م 25ومدير وموظف يعملون من خالل 

خالل حفل توزيع  2016ستشارية لعام ، كما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة ا(ITR)الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو" 

وسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا جوائز المدراء الماليية في الشرق األوسط، وجائزة "أفضل رب عمل في الشرق األوسط"، وجائزة "التميز في التدريب والتطوير في الشرق األ

 جتماعية".وويلز، وجائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية اال

 إن المعلومات الواردة في هذه النشرة اإلخبارية صحيحة في وقت صدورها.

 

 للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "إلغاء االشتراك" في خانة الموضوع.
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