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الجدد المنافسین أمام السوقیة حصصھم خسارة یتوقعون الورثة من %25 عن یزید ما  

          
ة الذین قابلتھم دیلویت من قادة الشركات العائلی %46أن ة استطالع دیلویت للجیل القادم في الشركات العائلیتفید نتائج  – 2017مایو  23

منھم خسارة حصصھم  %27یتوقع و یتوقعون أن تشھد أسواق المنطقة حالة من عدم االستقرار خالل اسنوات الثالث القادمة. كما
 السوقیة أمام المنافسین الجدد.

 
سرعة تأثیر و ،واالستراتیجیة ،والنمو، في الشركة العائلیة خالفةالتحدیات مثل فرص وشركة عائلیة لمناقشة  268دیلویت وقد حاورت 

 .في الوقت الحاضرعلى شركاتھم تغیر األسواق 
 

د العالمي یواجھ بأن "االقتصا عن قسم استشارات الشركات العائلیة في دیلویت الشرق األوسط الشریك المسؤول  ،ولید شنیارة وعلق
حالیاً الماضي عرض إذ یت ؛لكبیر للتحول في البنیة التحتیة الرقمیةلتسارع ا، من بین أمور أخرى، إلى اذلكیعود تغیراً سریعاً وجذریاً، و

 صغيالمھم أن ن تصّور الكثیرین، ولذلك بات منبوھو توجھ مخالف لتقالید الشركات العائلیة للنسیان بسرعة أكبر من أي وقت مضى، 
."في ھذه الشركات ما یقولھ قادة المستقبلالیوم خاصة ل  

 
 الجیل القادم

عمالھم. أ ؤثر علىتقد في األسواق والتي التكنولوجیة وغیرھا  لإلرباكاتجیداً ل القادم من قادة الشركات العائلیة أنھم مستعدون الجی فیدی
 االرباكاتتوجھ أعمالھم وأنھم یفھمون طبیعة القوى المسببة لھذه كیفیة للدیھم صورة واضحة الویُظھر االستطالع والمحادثات بأن 

تواجھ تحدیین كبیرین وھما: تمحور ھیكل القیادة العائلیة إلى أن الشركات ھذا الجیل  وعلى أعمالھم. كما ویُشیر المؤثرة على السوق
 %17( االرباكات المستمرةالتنظیمي الكبیر حول العائلة/ اإلدارة، ونقص المھارات لدى الموظفین لتحقیق األداء األمثل في بیئة تشوبھا 

ً قط لدیھم ف %35ال یملكون المھارات، و  ).ھامن بعضا
 
 

 التكیف مع التغیراتسریعة الشركات العائلیة 
 

التغیرات التي ي فإنما و) ٪20اضطراب السوق (ال یكمن في للشركات العائلیة  لالرباكات أكبر عامل مسبب إلى أن  لجیل القادمویشیر ا
 ھوالتعاقب على استالم إدارة الشركات العائلیة أن بالت من الذین أجریت معھم المقا ٪14رى ). وی٪24تطرأ على العالقات األسریة (

 .أمر طبیعي خالفةالحالة عدم االستقرار الناجمة عن  أنمنھم  ٪73 ىریالعامل األكبر بینما 
  

لدى ت العائلیة لشركادى امن الجیل السابق. وتُشیر المقابالت إلى أن أكبر میزة ل الرباكاتاویُعتبر الجیل القادم أكثر إدراكاً لمعنى وأثر 
 .المنشآتمقارنة مع غیرھا من مع ھذه الحالة " وقدرتھا على التكیف" و"تھاھي "سرع تحدیاتأي وقوع 

 
 الجیل القادم دیلویت عن حول استطالع 

شخص من الذین تعاقبوا على  268یعتبر استطالع الجیل القادم مبادرة من مبادرات دیلویت وقد أُجري من خالل عقد مقابالت معمقة مع 
وقد تناول االستطالع الذي أجري بین كانون الثاني ونیسان استالم إدارة شركات عائلیة في منطقة أوروبا والشرق األوسط وافریقیا. 

 .المتبعة في الشركات العائلیة والنمو واالستراتیجیةعدم االستقرار وخالفة لق بالموضوعات تتع 2017
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 نبذة عن دیلویت

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

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

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

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

لتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإل 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. ركةدیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للش ویؤمن فریق عمل
 

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

 .قةفي المنط ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

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

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

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