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 ديلويت تعيّن شريك مسؤول لقيادة قسم خدمات العمالء الخاصة بادارة الثروات في الشرق األوسط 29يونيو  – 4102تمثل مجموعات الشركات العائلية حوالى  ٪ 08من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في منطقة الشرق األوسط .وتشمل
هذه المؤسسات المملوكة من القطا ع الخاص أنشطة متعددة ومتكاملة ،كما وأنها تملك محافظ عقارية كبيرة وال تزال إدارتها تخضغ لسيطرة الفرد
المؤسس من العائلة أو الجيل الثاني.
وبالنسبة للعديد من العائالت المالكة لهذه الشركات  ،إن تسارع وتيرة التغيير والنمو في السوق يطرح مخاوف كبيرة بشأن الطريقة التي سوف تستمر
هذه العالئالت في حماية إرثها وثروتها والحفاظ عليهما .كما تواجه الشركات العائلية في الشرق األوسط مجموعة من التحدّيات التي تؤثر ليس فقط
على نجاح الشركة بحد ذاتها ،إنما أيضا ً على األهداف المهنية والشخصية ألصحابها وأصحاب المصالح فيها بشكل عام.
وتلبية الحتياجات الشركات العائلية المتزايدة ،انضم وليد شنيارة إلى ديلويت الشرق األوسط كشريك مسؤول عن خدمات العمالء الخاصة بادارة
الثروات في المنطقة .وشنيارة هو محام دولي يتمتع بأكثر من  08عاما َ من الخبرة في جميع أنحاء القارات الخمس ومستشار رائد في مجال
الشركات العائلية.
إن ممارسة خدمات العمالء الخاصة بادارة الثروات هي ممارسة تر ّكز على العميل الخاص ،وهي تجمع مهنيي ديلويت المتعددي التخصصات لكي
تقدم إلى العائالت والشركات العائلية والجيل الثاني من أصحاب المشاريع في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق
األوسط حلول مفصلة وخاصة بكل منطقة في مجال حوكمة العائالت والتخطيط للخالفة ونقل األرث على مر األجيال وإدارة الثروات والهياكل
الضريبية واستراتيجيات الخروج من األعمال.
يعلق عمر الفاهوم ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة ديلويت الشرق األوسط قائال" :هذا هو وقت مميز بالنسبة لعائلة ديلويت
ويسرّني أن وليد شينيارة ،وهو أحد المستشارين األكثر خبرة في الشركات العائلية في منطقة الشرق األوسط ،قد انضم إلى الشركة لتولي قيادة قسم
خدمات العمالء الخاصة بادارة الثروات في الشرق األوسط ".
وكانت شركة ديلويت قد أجرت مؤخراً دراسة استقصائية بشأن الشركات العائلية من أجل تقييم مجالي "الحوكمة" و"الخالفة" الذين لديهما تأثير على
عمليات الشركات العائلية ونموها .وتشير نتائج الدراسة االستقصائية على أساس  222مداخلة مشارك إلى وجود ثغرات في الحوكمة وعمليات
مجلس االدارة والتخطيط للخالفة .كما تشير الدراسة الى ما يلي:
 ٪ 94 أي حوالي نصف المشاركين في الدراسة االستقصائية يقولون أنهم يستعرضون خطط الخالفة فقط عندما يكون هناك تغيير في
اإلدارة يتطلب منهم ذلك .كما يشير  % 94ليس لديهم خطط للطوارئ على صعيد القيادة؛
 أكثر من  % 08من المشاركين في الدراسة االستقصائية يقولون أنّ مجالس ادارتهم ليس لديها فترة والية محددة أو حدود عمرية على
العضوية وثلثهم ال يقيّم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.
وترى ديلويت أن احتياجات العائالت في عالم األعمال تختلف عن احتياجات الشركات العامة .لذلك فإن قسم خدمات خدمات العمالء الخاصة بادارة
الثروات لدى شركة ديلويت الشرق األوسط يتكيّف باستمرار لضمان أنه يتناول جميع جوانب ثروة العائلة ،بما في ذلك رأس المال البشري والفكري
والثقافي والمالي.
ويعلّق نعمان أحمد ،الشريك المسؤول عن االستشارات الضريبية في شركة ديلويت الشرق األوسط " :إن الهدف من قسم خدمات العمالء الخاصة
بادارة الثروات هو تزويد الشركات العائلية باألدوات التي يحتاجون إليها من أجل الحفاظ على وتنمية ثرواتهم  -سواء اآلن أو لألجيال القادمة .إن
تعيين وليد ،الذي يتمتع بخبرة واسعة بفضل عمله الوثيق مع الشركات العائلية واألفراد أصحاب الثروات والذي سيدعم بشكل إضافي قدرتنا على
تقديم خدمة أفضل لعمالئنا وتقديم القيمة المضافة التي تشتهر شركة ديلويت بها”.
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النهاية –

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان
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 ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
واسعة من المجاالت االقتصادية .وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  051دولة ،تقدم ديلويت من خالل مجموعة
من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم.
تضم ديلويت نحو  011,111مهنياً ،كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانا ً لإلمتياز.
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويا ً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة
عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا .كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.
ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط
ويمتد وجودها منذ سنة  ٦٢٩١في المنطقة.
وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة
 ٠٣٣٣شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٩١مكتبا ً في  ٦١بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ٩٣٦٣على المستوى
األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو " (ITR).وقد حصلت أيضًا على
عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط  ,أفضل شركة استشارية ,وجائزة التميز في التدريب والتطوير في
الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز.

