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ي استبيان جديد أجرته ديلويت 
 
 ف

كات العائلية تبدي نظرة متفائلة  ي للنمالشر
 
ق األوسط و االقتصادي ف  الشر

ي االستبيان أكثر من   •
 
ى  ممثل عن   100شارك ف ي مختلف  كثر

 
كات العائلية العاملة ف الشر

ي دول المنطقة 
 
 القطاعات ف

 
ت  –   2023يناير    10 كة الخدمات المهنية المرموقة،ديلويت  نشر استبيان  تقريرها عن نتائج أحدث     ، شر

كات العائلية ي    لقياس مزاج وآراء الشر
 
ق األوسطف كات.    100وشارك فيه أكثر من    ، الشر ممثل عن تلك الشر
كات ي اتخذتها األسواق   تجاهاتاال العائلية حول    يستعرض التقرير وجهات نظر الشر

السنة    خاللاإلقليمية    الت 
ات السوق.  الماضية،  من الرؤى والتوقعات حول مجموعة متنوعة من مؤشر

ً
   ويستخلص عددا

 
ي هذا التقرير ضمن سلسلة من  

ي ويأت 
ي دول المنطقة   بشكلتركز    اإلصدارات الت 

كات العائلية ف  خاص عىل الشر
  
ً
حرصيا خدماتها  تقدم  ي 

الت  ديلويت  ذراع  وهي  برايفت،  ديلويت  تها 
ّ
والمتوسطة،  أعد ة  الصغثر للمنشآت 

كات ذات الملكية الخاصة.  كات العائلية، وحقوق الملكية الخاصة، والشر وقد غىط استبيان هذه السنة    والشر
بينها   من  المواضيع  من  واسعة  ثقلمجموعة  دول    مركز  اقتصاديات  والتوقعات حول   ، العالمي االقتصاد 

ي األبعاد والرموز غثر القابلة لالستبدال، واالستدامة،  
ي ثالتر

اض  المنطقة، وأسعار النفط، وتأثثر الفضاء االفث 
ي قطر، باإلضافة إىل عدد آخر من المواضيع. والسيارات الكهربائية، وكأس العالم لك

 رة القدم ف 

كات الذي جرى فيه االستبيانسياق  ال  وحول ي ديلويت   الخاصة، أوضح سكوت واالن، مسؤول قطاع الشر
ف 

ق األوسط،    من  الشر
ً
 ويعكس جوا

ً
العالم حاليا : ”إزاء المشهد االقتصادي والجيوسياسي الذي يسود 

ً
قائال

ي العديد من القطاعات عدم اليقير  بخصوص المس
كات العائلية العاملة ف    تقبل، أردنا قياس مزاج وآراء الشر

ي المنطقة
كات العائلية  ف  ة لالهتمام حيث توقعت الشر االزدهار    حالة  استمرار . وجاءت نتائج االستبيان مثثر

 ذ االقتصادي ال
ً
، ارتفاع أسعار النفط العالمية  مع  ، وسوف يتعزز هذا االزدهار ي تشهده الدول الخليجية حاليا

ق.“   وبالتوازي معه، سوف ينتقل مركز التأثثر العالمي من الغرب إىل الشر

ق األوسط" ليعكس نتائج  بذلك هذه اليقارن  ولاإليجابية،    استنتاجاته واستخدم التقرير مصطلح "لحظة الشر
ى األخرى مث  ي شملت األسواق العالمية الكثر

ي لم تعكس  ل الواليات المتحدةمع نتائج االستبيانات الت 
، والت 

   أشارت نتائج االستبيان  باإلضافة لذلك.  اإليجابية ذاتها 
ّ
ي دول المنطقة تتوقع انتقال    إىل أن

كات العائلية ف  الشر
 العالمي من أسواق الدول الغربية إىل أسواق القارة اآلسيوية.   يثقل االقتصادالنسبة من 

ي دول المنطقة نحو اعتماد الت كما أظهرت نتائج االستبيان توجه  
كات العائلية ف  التقنيات الرقمية  إىل  ول  حالشر

ي هذا المجال. عالوة عىل ذلك، يتناول  
ي بلغت مستويات نضج أعىل ف 

ي أعمالها بطريقة تضاهي الدول الت 
ف 

القدم لكرة  العالم  مونديال كأس  مثل  المنطقة  استضافتها  ي 
الت  العالمية  الفعاليات  تأثثر  عىل  االستبيان   ،

ي هذه المنطقة. 
 األسواق ف 

 
    www.deloitte.com لالطالع عىل مزيد من نتائج االستبيان، ُيرجر زيارة الموقع: 

 
 -  انتىه -

 
 

ق األوسط(. جميع الحقوق محفوظة.  ٢٠٢٣©  ديلويت آند توش )الشر  
 

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

ف 
كات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجر االطالع عىل   محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

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

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

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر
ق األوسط ويمتد وجودها منذ  د إم إي هي   ي منطقة الشر

ي تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف 
كات الرائدة ف  واحدة من الشر

ي المنطقة من خالل  ٦۲١٩سنة 
ي   26ف 

 وتضم قرابة  14مكتبا" ف 
ً
ي منطقة   ٥,٠٠٠بلدا

كة د إم إي ف  يك ومدير وموظف. إن وجود شر شر
ص مكّرس من خال ق األوسط وقثر ي البلد الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
كات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا ل الشر
كات والكيانات المرخصة  كة د  التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر

كات والكيانات مسؤولة  إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد   كة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهم وتكون هذه الشر كل شر
ها.   فقط عن أفعالها أو تقصثر

  
 :عن ديلويت 

  
ي شبكتها العالمية باإلضافة إىل  

كات األعضاء ف  كات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشر ييشثر اسم ”ديلويت“ إىل واحدة أو أكثر من شر
 ”ديلويت غلوبال“(  الج

ً
عتثر ديلويت توش توهماتسو المحدودة )ُيشار إليها أيضا

ُ
كة ديلويت“(. ت هات المرتبطة بها )ُيشار إليها مجتمعة ”شر

القانونية   بالشخصية  منها  ويتمتع كل  البعض،  بعضها  منفصلة عن  بها كيانات  المرتبطة  والجهات  فيها  األعضاء  كات  الشر من  واحدة  وكل 
، كما ال يتحمل كل كيان منها المسؤولية  واالستقاللية ي ، ال يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات األخرى تجاه أي طرف خارجر . وبالتاىلي

عن أفعال وحاالت اإلهمال الخاصة بالكيانات األخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخاالت اإلهمال الخاصة به فقط. ال تقدم ديلويت 
ق األوسط أي خدمات للعمالء. للمزيد من المعلومات، ُيرجر    توش توهماتسو  المحدودة، وال ديلويت شمال جنوب أوروبا، وال ديلويت الشر

 : ي عىل العنوان التاىلي
وت   www.deloitte.com/about زيارة موقعنا اإللكث 

  
ائب والشؤون القانونية، واالستشارات  تقدم ديلويت مجموعة من   ي مجال تخصصها، وهي خدمات التدقيق والضمان، الرص 

الخدمات الرائدة ف 
ي مجلة فورتشن غلوبال  ٩٠العامة، واالستشارات المالية، باإلضافة إىل استشارات المخاطر إىل حواىلي  

كات العالمية المدرجة ف  % من أفضل الشر
كات٥٠٠ ي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة،    ، باإلضافة إىل آالف الشر

ي العالم. يقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم الت 
الخاصة ف 

ن عمالءنا من التطور واالزدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكثر صالبة، ومجت
ّ
مع  وتساعد عىل تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمك

ي أكثر من  ١٧٥تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد ألكثر من  أكثر مساواة وعالم أكثر استدامة.  
ة ف  دولة ومنطقة    ١٥٠سنة، ومكاتبها المنتشر

ي يعمل فيها حواىلي  
ي ديلويت إحداث األثر المنشود  ٤١٥,٠٠٠جغرافية والت 

ي واستشاري.. لمعرفة المزيد حول كيف يستطيع العاملون ف 
مهت 

:  الذي يحقق القيمة المستدامة، ُيرجر زيارة ي عىل العنوان التاىلي
وت   www.deloitte.com موقعنا اإللكث 

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

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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