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الرشكات العائلية 

الناجحة

ان اك� من %80 من رشكات الرشق 

عليها  تسيطر  او  �تلكها  األوسط 

عند  الرشكات  هذه  وتواجه  العائالت. 

تحديات  القادمه  لألجيال  اعدادها 

األرسه  صعيدي  عىل  نوعها  من  فريده 

الرشكه عىل حد سواء. و 

العائليه؟                رشكتك  تتجه  اين  اىل 



تتضمن خدماتنا ماييل:-

العمليات، االبتكار، الكفاءةالسرتاتيجيةالحوكمة

 

  

اىل أين تتجه رشكتك العائلية؟               

هل ستتمكن من اإلبقاء عىل 

رشكتك؟

هل ستبيعها؟ 

وهل ستستمر الثقافة الخاصة 

التي انشأتها بالبقاء؟

تحتاج العديد من العائالت ان 

تتدبر موضوع تغي� االجيال عىل 

مدى السنوات الخمس اىل العرش 

القادمة.

اك�من �ان� يف املئه من الرشكات يف الرشق األوسط 

¢تلكها او تسيطر عليها العائالت التي بدأت عىل 

شكل رجال اع©ل تنوعت مصالحهم الحقاً. وقد بدأ 

عدد كب�من هذه الرشكات يف اوائل عام 1960 

واصبح موضوع د«ومتها مصدراً متزايداً للقلق،حيث 

ان العديد منها ستكون بحاجه الن تتدبر موضوع 

تغي� األجيال عىل  مدى السنوات الخمس اىل العرش 

القادمة.

¢تاز الرشكات العائلية بكونها قوية وفريدة من نوعها 

عىل حد سواء،ولكنها باالضافة اىل ذلك اك� 

تعقيداً.تواجه هذه الرشكات نفس التحديات التي 

تواجهها اي رشكه اخرى ،فمع تنامي واتساع كل من 

الرشكة والعائلة يرتتب عليها ان تتعامل مع مشاكل 

من نوع خاص،فعىل هذه الرشكات ان تتدبر تحديات 

العمل يف بيئه عاملية اقتصادية صعبة جنباً اىل جنب 

مع تغي� االجيال الذي المفر منه.

يف Ï دبليو يس، يكرس فريقنا االستشاري املختص 

بالرشكات العائلية نفسه للعمل مع الرشكات العائلية 

الصغ�ة منها والكب�ه ملساعدتكم يف وضع نظره 

مستقبلية وتحقيق اهدافكم واهداف باقي اعضاء 

العائلة يف الرشكه، فمه© تكن ماهية اع©لكم التجاريه  

بدئاً من الجيل املؤسس حتى اتحادات ابناء العمومه 

ساهمنا يف انشاء هياكل للحوكمة العائلية التي من 

شأنها ان تحقق نجاحاً مستمراً عىل األمد البعيد.

وبخربة تجاوزت ال150 عام يف مساعدة الرشكات 

العائلية عىل النجاح، نحن نفتخر ببناء عالقات طويلة 

األمد ونهتم بدعمكم ودعم رشكتكم  العائلية، فلنواجه 

التحدي عىل مدى العقد القادم معاً.

الحوكمه العائليه وامللكيه.

االستمراريه والتخطيط للخالفه.

بناء بروتوكوالت عائليه او دسات�.

حوكمة املؤسسات.

هيكل امللكيه(متضمناً)الصناديق.

التدقيق الداخيل.

سرتاتيجية املاليه واملؤسسات.

سرتاتيجية املنتج والدخول يف 

السوق.

عمليات االندماج واالستحواذ.

العمل الخ�ي السرتاتيجي.

ادارة االداء.

فعالية كلفة العمليات.

تصميم الهيكل التنظيمي

املالية واعداد التقارير.

التكنولوجيا واملعلومات.

املنتجات واالبتكار.

االستث©ر األمثل لراس املال.

كفاءات سلسلة التوريد.



الرشكات العائلية:

القضايا الرئيسية
يتواجد الرصاع دوماً يف العائالت 

وسيستمر بقائه يف الرشكات 

العائلية.
يقر الفريق االستشاري للرشكات 

العائليه يف Ï دبليو يس بأنه من 

الرضوري لنموذج العمل ان يعكس 

ثقافة العائلة.

باالعت©د عىل خرباتنا يف áاذج 

امللكية التنظيمية املختلفة 

والهياكل،«كننا مساعدتكم يف 

تحديد ما يناسب فلسفة عائلتكم.

يحتاج اصحاب الرشكات العائلية اىل 

اتخاذ نظره شمولية عىل كل من 

العائلة واالع©ل التجارية، وان 

الرشكات العائلية االك� نجاحاً هي  

تلك التي تجعل فهم ديناميكية 

العالقات العائلية من اولوياتها 

وتضع القواعد التي من شانها تعزيز 

االنسجام العائيل والنجاح التجاري.

ادارة النزاعات

يتواجد الرصاع دوماً يف العائالت وسيستمر تواجده 

يف الرشكات العائلية، ويعترب حل موضوع الرصاع 

املفتاح ليس فقط لد«ومة األع©ل التجارية بل 

لبقاء العائلة نفسها.

وبفضل خربتنا يف هذا املجال، فان يف اي رشكه 

عائلية يرتتب عىل اعضاء العائلة فيها إنشاء عالقات 

تجارية قويه ب� األجيال، فكونهم اخوة او ابناء 

عمومة لن يكفي ابداً.

 قد يظهر الرصاع اذا كانت املواقف متازمة او 

ال«كن التنبؤ بها،وهذه بعض من نقاط  التوتر 

املحتملة:

اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية.

التوجه السرتاتيجي لألع©ل التجارية.

¢ثيل العائلة يف املجلس.

سياسة توزيع األرباح.

التوظيف يف العائلة.

خروج املساهم� يف العائلة.

التخطيط للخالفة

تعترب الخالفة التهديد األكرب الذي يواجه جميع 

الرشكات العائلية والذي من شأنه ازدهار او فشل 

هذه الرشكات.

وهنالك بعدان ملوضوع الخالفة، االول خالفة 

امللكية، والثاé خالفة االدارة ويحتاج كل منه© اىل 

تخطيط حذر عىل االمد البعيد، ك© يعترب نقل 

امللكية وادارة هذه العمليه التحدي االصعب الذي 

يواجه الرشكات العائلية.

ويف الرشق االوسط ،تسلم القيادة كأمر تقليدي اىل 

اكرب افراد  العائلة سناً، ولكن هذا االمر اليكون 

مدعوماً من قبل افراد العائلة االخرين.

وبفضل تجربتنا يف هذا املجال، فان معظم العائالت 

ال¢تلك خطط حقيقية للخالفة، االمر الذي يرتك 

الجيل القادم متخبط وغ� مستعد للتحديات 

املقبلة.

التخطيط لالستمرارية

من املهم ان يكون لكل عائلة  نظرة مستقبلية 

ملتزمة كلياً بنجاح األع©ل.

من السهل جداً ان يكون للجيل الثاé من افراد 

العائلة اهداف متضاربة تؤدي اىل تحديات خط�ة 

وانهيارات عىل صعيدي قطاع العمل والعالقات 

األرسية عىل حد سواء، فمن املهم جداً ان يتفق كل 

افراد العائلة عىل نظره شاملة ك© ان عليهم ان 

يعرتفوا بأخطائهم.



يف Ï دبليو يس ،وضعنا آليات  ملساعدة العائالت يف 

التخطيط للخالفة ولض©ن دعم االجيال القادمة ملدراء 

اع©لهم.

وضع فريق عملنا االساليب واملنهجيات التي من شأنها 

ان تساعد العائالت عىل تحديدالنقاط املحتملة 

للرصاع، وبامكاننا التعامل مع هذه النقاط قبل ظهور 

الرصاع، من خالل بناء بروتوكوالت او دسات� عائلية 

لتساهم يف خلق بيئة موحدة.



حوكمة امللكية

ملساعدتكم يف وضع هيكلية مناسبنة للعائلة 

وألع©لها التجارية، يستطيع املهني� يف Ï دبليو يس 

ان يقدموا لكم رأياُ مستقالً وذلك من خالل جلسة 

حوار عائيل، وباستطاعتنا مساعدة عائلتكم عىل 

بناء الوضوح والوحدة يف الرؤيا وتشخيص نقاط 

الرصاع وتحقيق هيكلية العمل وانشاء بروتوكوالت 

العائلة التي ستكون اساس األع©ل التجارية لالجيال 

القادمة.

قامت بعض الرشكات العائلية بانشاء مجالس 

مساهم� او مجالس عائلة ألعضاء العائلة وبشكل 

منفصل عن مجلس االدارة واالدارة، ومن شان هذه 

املجالس ان تقدم ملتقى يضم جميع أعضاء العائلة 

ملناقشة قضايا امللكيه، حيث انها تحد من فرص 

الرصاع العائيل وترجح احت©لية بناء وتطوير العمل 

من قبل الجيل القادم.

سرتاتيجية التمويل:

«كن لبي دبليو يس ان تقدم املساعدة يف تطوير 

سرتاتيجية التمويل لالع©ل التجارية الخاصة 

برشكتكم العائلية، وتتضمن الخدمات التي نقدمها 

ماييل:

تحديد آخرمستجدات االنتاج واالهداف 

السرتاتيجيه الخاصه برشكتكم.

مراجعة االداء املايل ملحفظة العائلة.

اعداد خطط االع©ل التجارية والتقيي©ت 

واملعلومات، مذكرات للمستثمرين 

الجدد/املمول�.

جمع األموال لألع©ل التجارية الجديده، 

الرشكات املشرتكة، املشاريع.

تقديم املشورة بشأن عمليات االندماج،عمليات 

االستحواذ واالستبعاد.

تقديم املشورة بشان املنتجات وسرتاتيجية 

الدخول يف األسواق.

حوكمة الرشكات

ويقصد بحوكمة الرشكات املساءلة والتواصل، ففي 

Ï دبليو يس، نحن ملتزمون بنظرة الحكم الرشيد 

وفهم اهمية الشواغل املالية والتقاليد، وبامكاننا ان 

نساعد الرشكات العائلية من خالل مجموعه من 

خدمات تختص بحوكمة الرشكات وتتلخص òاييل:

تقييم هياكل حوكمة الرشكات.

تقييم أنشطة املجلس وتقديم التوصيات وفقاً 

ألفضل امل©رسات.

تصميم هياكل حوكمة الرشكات.

التدقيق الداخيل:

تستطيع رشكة Ï دبليو يس ان تساعد املنظ©ت يف 

تحس� عمليات التدقيق الداخيل الخاصة بها 

،ونحن نقوم بذلك بطرق متعددة، وذلك عن طريق 

قياس فاعلية عملية التدقيق الحالية وتقديم 

املشورة بشأن تنمية منهجيات التدقيق الداخيل، 

وبدعم عملية التدقيق الداخيل وذلك بتزويدها 

بأدوات برمجيات متقدمة، وبتقديم برامج تدريبيه 

مصممة خصيصاً ملدققي الحسابات.

العمليات،االبتكار والكفاءة:

«كننا مساعدتكم باالستفادة من املهارات االساسيه 

وحل مجموعة من القضايا منها:

يستطيع فريقنا املختص بادارة العمل ان يقدم 

لكم الدعم بتطوير أدوات فعالة الدارة الرشكات.

«كن ملستشارينا يف املوارد البرشية ان يقدموا 

لكم املساعدة وذلك بجعل موظفيكم مصدراً 

للميزة التنافسية.

ويستطيع املختصون يف القطاع املايل لدينا تقديم 

املساعدة يف حل القضايا التي تتعلق بفاعلية 

القضايا املالية.

«كن لخربائنا املختص� يف تكنولوجيا املعلومات 

مساعدتكم يف وضع موارد تكنولوجيا املعلومات 

التي تتناسب مع اهداف أع©لكم.

وبامكان فريقنا املختص باملنتجات وابتكار 

الخدمات ان يساعدكم يف تطوير املنتجات 

واالبتكار.

وكذلك «كن لفريقنا املختص بسلسلة التوريد 

املساعدة يف تحقيق استث©رات برؤوس اموال 

مثالية وكذلك يف تحس� كفاءات سلسلة التوريد.

لنفكر معاً:

تعترب منهجية "لنفكرمعا" òثابة ورشة عمل لتبادل 

االفكار،حيث يلتقي صناع القرار الرئيسي�/اصحاب 

األع©ل الخاصة مع مستشاري Ï دبليو يس.

يستغرق عملنا  معاً قرابة النصف يوم، وسيدور 

النقاش حول اهدافكم التجارية والخاصة، وتبادل 

االفكار حول الفرص والتحديات ،ومناقشة السبل 

التي من شأنها ان تضع عملكم يف مسار النمو 

املربح املستدام. وباالعت©د عىل االهت©مات 

الخاصه بكم، نستطيع مناقشة سرتاتيجية املحفظة 

وخطط النمو والفرص املتاحة لتعزيز áوذج العمل 

الحايل من خالل التنسيق املنظم وتعزيز رضورات 

العمل يف مواقع مثل سلسلة التوريد واملجموعة 

التي تدير راس املال، وباالضافه اىل ذلك، بامكاننا 

مناقشة السبل التي من شانها ان تعزز املجموعة 

ككل، وكذلك الفروع لتعزيز أداء املستوى املايل 

التابع لها ايضاً.

اذاً كيف ¡كن لرشكة � دبليو يس ان تساعدكم؟
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أم® نارص
رشيك- الرشق االوسط

املسؤول عن خدمات املشاريع التجارية و عمالء الرشكات الخاصة

هاتف: 3120 304 4 971+
 amin.nasser@ae.pwc.com :éبريد إلكرتو

تساعد Ï دبليو يس(PwC)  الرشكات واملؤسسات واألفراد يف خلق القيمة التي يبحثون عنها. Ï دبليو يس هي شبكة رشكات متواجدة يف 158 بلداً ويعمل لديها حوايل  000,180 موظفا ملتزمون 

www.pwc.com بتوف� أعىل معاي� الجودة يف خدمات التدقيق والرضائب والخدمات االستشارية.  ملزيد من املعلومات والتواصل معنا، يرجى زيارة موقعنا

تأسست Ï دبليو يس  يف الرشق األوسط منذ 40 عاما ولديها رشكات يف البحرين ومرص والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وُع©ن واألرايض التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية 

pwc.com/middle-east   :éواإلمارات، حيث يعمل بها أك� من (2,700) موظف.  للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع اإللكرتو

Ï دبليو يس تش� اىل شبكة Ï دبليو يس و/ أو واحدة أو أك� من الرشكات األعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوé مستقل.  ملزيد من املعلومات يرحى زيارة موقعنا 

.  www.pwc.com/structure
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