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 اإلمارات  في العائليةشركات لل التحديات والفرص المستقبليةديلويت تستشرف 
الشركات العائلية المزدهر"، استضافت  مستقبل تحت عنوان ” – 2022نوفمبر  18أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

، ندوة حول التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه الشركات العائلية في عالميا    ديلويت، شركة الخدمات المهنية الرائدة
وعضو مجلس إدارة  رئيس تنفيذي  100أكثر من  بحضور  في أبوظبي هذه الندوة دولة اإلمارات العربية المتحدة. أقيمت 

مجموعة من المواضيع ، باإلضافة إلى عدة جلسات نقاش تناولت  هذه الشركات، وشهدت كلمات لنخبة من المتحدثين  من
 اإلمارات. الخاصة في والقضايا الملحة التي تتعلق بمستقبل الشركات 

 
أهمية انعقاد هذه الندوة قائال : ”تمثل هذه الندوة فرصة إلى  أشار سكوت واالن، مسؤول الشركات الخاصة في ديلويت،  

وتأمين مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي تستطيع دفع عجلة نمو الشركات العائلية بدولة اإلمارات  
مدى تأثيرها    مجالس إدارة هذه الشركات في قياس   . ومن شأن أفضل الممارسات هذه أن تساعداستمراريتها لقادم األجيال 

على أعمال شركاتها، وتحقيق القيمة المضافة الضرورية من خالل القيادة االستراتيجية، والمحافظة على المستوى المطلوب  
 من المسؤولية، ومراقبة أداء شركاتهم.“ 

ع المهمة خالل المناقشات التي شهدتها الندوة، تناول الخبراء المتخصصون في الشركات العائلية مجموعة من المواضي
بالنسبة لهذه الشركات مثل تطور مشهد التشريعات في دولة اإلمارات، وهيكل مجالس إدارة الشركات العائلية، وتخطيط  

الشركات، ودور الرقمنة / التحول الرقمي في دفع عجلة   أرباحالتعاقب على تولي إدارة الشركات، واستحداث ضريبة  
والمجتمعية   البيئية  الحوكمة  مواصفات  إلى  باإلضافة  الحسابات،  تدقيق  ومستقبل  السيبراني،  األمن  ومخاطر  النمو، 

 والمؤسسية.

كانت هذه الندوة   ، مدير شركة بن حمودة للتجارة العامة والخدمات: ”لقد عن أهمية هذه الندوة، قال عبد العزيز عثمان
غنية بالمعلومات ال سيما وأن مناقشاتها قد غطت جميع الجوانب ذات األهمية للشركات العائلية، وعلى وجه الخصوص  

 .“ وراثة والتعاقب المواضيع استحداث ضريبة أرباح الشركات، والتحديات السيبرانية، وهياكل مجالس اإلدارة، وتخطيط 

كات الخاصة في ديلويت يقدم خدماته إلى جميع الشركات الخاصة على اختالف أحجامها تجدر اإلشارة إلى أن قطاع الشر 
مثل رواد األعمال المحليين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والشركات العائلية، والشركات الكبيرة  

 الخاصة، وصناديق األسهم الخاصة بما فيها شركات المحفظات واألفراد.  

في ديلويت شمال وجنوب    ة الخاص  لشركاتل  جعة والتأكيد رامال  عن  المسؤولة الشريكة    سنثيا كوربي   أشارت ها،  من جهت
الشركات العائلية في دولة اإلمارات تواجه مجموعة متنوعة من التحديات بعضها ذو طبيعة خاصة بالسوق  ":  أوروبا 

إزاء هذه التحديات، تقدم ديلويت مجموعة من . و طبيعتها العالمية عضها اآلخر شائع في كل األسواق بحكم  وب  المحلية
 واألفكار المستخلصة من تجارب الشركات العائلية والتي جمعناها من خالل االستبيانات والبحوث التي أجريناها   الرؤى 

منها في معالجة   حلوال  يمكن للمسؤولين عن هذه الشركات االستفادة   في مختلف دول العالم والتي نعتقد أنها تتضمن 
تحديد  المواضيع المطروحة على رأس أجندة أعمالهم، و  معالجة  في هم التحديات التي تواجه شركاتهم، األمر الذي يساعد 

المواضيع التي يجب إعطاؤها األولوية. وأعتقد أن استحداث ضريبة أرباح الشركات التي سيتم تطبيقها اعتبارا  من أول  
رات تمثل فرصة فريدة للتفكير بهياكل مجالس إدارة ليس بهدف ترشيد هذه الضريبة فقط، بل  يونيو القادم في دولة اإلما 

كمحفز   الجديدة  الضريبة  هذه  الستخدام  إلى  أيضا   الشركات  هذه  الضروريةيدفع  التغييرات  من  مجموعة  لتنفيذ    إجراء 
 بخصوص تخطيط التعاقب اإلداري والمعامالت المستقبلية المحتملة.“    مداستراتيجياتها طويلة األ
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واختتمت سنثيا حديثها بالتأكيد على قدرة ديلويت على تقديم الخدمات االستشارية الضرورية لمساعدة عمالئها من القطاع 
ديلويت لخدمة عمالئنا،   في  نتبعه  الذي  التخصصات  النهج متعدد  ”بفضل  قائلة:  مثالي الخاص  موقع  أننا في  نعتقد 

 لمساعدة الشركات المحلية اإلماراتية على معالجة التحديات التي تواجههم، واقتناص الفرص المستقبلية.“ 

 -انتهى  -

 
 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

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

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

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

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

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية ال د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي 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  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

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

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتس ال ُيستخد و المحدودة، وهي  شر

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

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير 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    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي   ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ي ف  : وأثرهم اليجانى ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد   ي الرسائل اللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلفر
 " ف 
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