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 دیلویت: عھد جدید للشركات العائلیة في الشرق األوسط

 تغییر والتوقعات نحو نمو مستمرفي ال
 

دیلویت الجدید توجھات وتطورات رئیسیة عدة تشھدھا الشركات العائلیة في الشرق األوسط في سعیھا تقریریتناول  – 2018ینایر  14
 متواصل لتحقیق النمو في بیئة تشوبھا التحدیات المستمرة.ال
 

في  مختلف القطاعاتالعاملة في أبرز الشركات العائلیة  بین شركة من 40في ھذا السیاق، أجرت دیلویت مقابالت متعمقة مع أكثر من 
لھیكلیات المتبعة لدیھا، والقطاعات التي تتوقع عن أولویاتھا خالل االثني عشر شھراً المقبلة، وا لالستفسار، وذلك الشرق األوسط منطقة 

في إمكانیات أسواق الشرق األوسط على  العائلیةلھا أن تحظى بأكبر قدر من الصفقات التجاریة، إضافة إلى مدى ثقة تلك الشركات 
  المدى القصیر والمتوسط.

 
ق األوسط، قائالً: "على ضوء النمو المستمر للشركات االستشارات المالیة في دیلویت الشر قطاع وقد علّق سكوت واالن، الشریك في

وتزاید الحاجة إلى عائدات المحافظ المالیة وأرباح األسھم، بات من الضروري اتباع منھج أكثر انتظاماً للتعامل مع االستثمارات  العائلیة
اعلة لمخاطر الشركات وعائداتھا تساعد الشركات الجدیدة من ناحیة، ولمتابعة االستثمارات الحالیة من ناحیة أخرى، إذ أن اإلدارة الف

 العائلیة على التكیف بكفاءة أكبر مع قوى السوق الخارجیة، ومع قواھا المحّركة المعقدة في آن."
 
ً لتصورات السوق والثقة لدى المكاتب العائلیة في منطقة الشرق األوسط، كما ویحدد عدة مفاھیم أساسیة،و  یُعد تقریر دیلویت  مقیاسا

 ومنھا:
 

 أساسيالحفاظ على دخل العائلة المتنامیة وثروتھا أمر  •
، وبالتالي تواجھ تحدیاً في الحفاظ على الدخل والثروة التي اعتاد علیھا كل فرد من أفراد عبر األجیالتزداد أحجام العائالت 

 العائلة، مما یتطلب تحقیق عائدات أعلى.
 

 بدد حالة عدم االستقرار تخالفة خطط ال •
خالفة رسمیة مكتوبة. إذ أن  فقط من العائالت التي شملتھا المقابالت تعتمد على خطة %39ر نتائج تقریر دیلویت إلى أن تشی

خطط الخالفة الواضحة تالئم الشركات العائلیة على اختالف أحجامھا، خاصة وأنھا تعزز قدرة الشركة العائلیة على اتخاذ 
 تستدعي ذلك.قرارات حاسمة وواضحة في األسواق التي 

 
 ال بد من رفع مستوى الحوكمة لضمان توافق االستراتیجیات •

بغیة الحفاظ على ثروة الشركات العائلیة، عملت بعض العائالت الكبیرة على تطویر حوكمة شركاتھا ووضع بنیة أكثر متانة 
مال في أقسام الشركة العائلیة مع أھداف وعملیات واضحة وصریحة. وال بد من مواصلة مراقبة رأس ال لخطتھا االستثماریة

المختلقة لضمان انسجام خصائص مخاطر وعائدات المحافظ مع االستراتیجیة العامة التي وضعتھا ھذه األخیرة، حیث أن 
 من الشركات العائلیة قد أنشأت لجنة استثماریة مستقلة عن مجلس اإلدارة. 44%

 
•  ً  تلبیة االحتیاجات المستمرة یتطلب تمویالً خارجیا

إلى خوض مخاطر أكبر من خالل االستثمار في قطاعات جدیدة غیر مألوفة لھا، أو د تضطر الشركات العائلیة في العموم ق
حتى في فئات جدیدة من األصول. وھي تبحث حالیاً في االستحواذ على شركات أكبر حجماً وأكثر تعقیداً لتلبیة احتیاجاتھا، وقد 
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ٌ  لعائلیة تعتمد على الدَین كمصدر للتمویلمن الشركات ا %37أظھر االستطالع أن  منھا اللجوء  %51، فیما تتوقع نسبة حالیا
 إلى خیار الدَین لتمویل النمو خالل السنوات الثالثة إلى الخمسة القادمة.

المدیر التنفیذي في قطاع االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط: "یعد الحفاظ على التوازن بین في ھذا الصدد أضاف نك بیر، و
 األھداف العائلیة وأھداف األعمال من أبرز التحدیات التي تواجھ الشركات العائلیة، ویتعاظم ھذا التحدي نتیجة عولمة األسواق المالیة،

عالوة على ذلك، یتزاید التركیز  .بدیلة للتمویل، ومن الفرص المتوفرة لدى لشركات العائلیة والتي زادت من نسبة الحصول على مصادر
ً واألكثر تعقیداً لدى الشركات العائلیة التي تسعى إلى مضاعفة العائدات التاریخیة. كما أن تقبّل  على عملیات االستحواذ األكبر حجما

اعد في تعزیز النمو والصفقات في المنطقة، سواء أكان ذلك التمویل قائماً على الدَین أو الشركات العائلیة المتزاید للتمویل الخارجي سیس
 "على مستثمرین خارجیین في األسھم.

 
 ھنااضغط  لالطالع على نتائج االستطالع،

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
القانوني لمجموعة  ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

ة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشور
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حل
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

 ودةفریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 ت أند توش (الشرق األوسط):دیلوینبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

بات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسا
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "ف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنی
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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