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ليةالثروات العائديلويت: دبي وجهة آمنة لثروات واستثمارات   
 

 اعتبارباإلضافة إلى  " أّنهدبي: وجهة للثروات العائلية وثروات الشركات" كشف تقرير ديلويت األخير بعنوان  – 2016يناير  10
آمنة لألفراد القادمين من  منطقة هذه المدينة بكونها تتميزمات المالية في العالم، للخدومركز رائد  وجهة سياحية من الدرجة األولىدبي 

  .من جميع أنحاء العالم الثريةباقي دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق األوسط، ومنطقة بديلة لثروات واستثمارات العائالت 
 

أي  )SFOمفهوم مكتب العائلة الواحدة (في تطبيق  الرائدين ) من DIFCوبحسب تقرير ديلويت، فقد كان مركز دبي المالي العالمي (
لتعريف مكتب العائلة من الناحية القانونية، بحيث تم  األول يالقضائ والنظام ،العائلية تدير االستثمارات واالستئماناتالشركة الخاصة التي 

إّن ، في الواقع. 2008تها العامة المحدودة منذ عام لفريدة ومسؤوليا هااتمتطلبب تعترفوضع التشريعات المتعلقة بمكاتب العائلة التي 
العديد من من قوي وركات العائلية من االستفادة من إطار قانوني وتنظيمي الش نمكّ يتمركز هذه المكاتب في مركز دبي المالي العالمي 

 . متعمقةالخبرات الذوي المؤهلين ومهنيين ال
 

 - ديلويت الشرق األوسط في الثروات بادارة الخاصة العمالء خدمات عن يارة، الشريك المسؤولوفي هذا اإلطار، علّق وليد شن
لغير  وصايا حاكم خاصة ومكاتب تسجيل مبو عام يانونقائالً: "يتميز قانون مركز دبي المالي العالمي بإطار ق -برايفت ديلويت 

الساحة المالية  قوي فيمنافس كموقعه بمكافحة تبييض األموال لتأكيد قواعد صارمة فيما يتعلق بمركز ال يتميز هذاالمسلمين. كما 
بهدف تعديل وتحديث التشريعات التجارية والخاصة األخرى في  حالياً  بذل الجهودب تقوم السلطات اإلماراتيةار، الدولية. في هذا اإلط

في الفترة التي تسبق استضافة دبي  فعاضتن المتوقع أن توالتي موذلك بهدف جذب المزيد من االستثمارات األجنبية  الدولةة أنحاء بقي
 ." 2020لمعرض اكسبو في عام 

 
 ومن أبرز ما جاء في تقرير ديلويت ما يلي: 

 
اهتمام  محور%، مما يجعلها 100بنسبة  لألجانب بالتملكة خاصة تسمح قتصاديإدبي العديد من المناطق الحرة ومناطق  تمتلك -
 .وأعمالها ياً لعائالت المتنقلة دولل
المبادرين بمشاريع تأثير أسعار النفط على االقتصاد اإلقليمي، سيكون للجيل القادم من أصحاب الشركات العائلية  ستمرارا في إطار -

 دور محوري في النهوض المستمر باقتصاد دبي.جديدة وناجحة 
 

. وعلى 2020كسبو إدينة المستضيفة لمعرض الم اعتبارهاب مليون زائر 25من المتوقع أن تجذب دبي أكثر "وأضاف شنيارة قائالً: 
هؤالء الزوار من دول أجنبية. ويهدف هذا الحدث الثقافي الضخم والذي  أكثريةهذا النوع من المعارض، ستكون في خالف العادة 

 في افريقيا وآسيا."  اتدبي كنقطة انطالق لتسهيل اإلستثمار إبراز" إلى  واصل العقول وصنع المستقبلت سيقام تحت شعار "
 

 http://bit.ly/1HazKMdللحصول على التقرير الكامل، الرجاء زيارة الرابط التالي: 
 

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت
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ي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وه
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150األعضاء في أكثر من  واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج ا يجمعم
مهنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص ال عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
اسست في منطقة الشرق  ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى  على ۲۰۱۰. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
وسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األ على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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