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مقدمة

شهد االستبيان إجراء 65 مقابلة وافية وشاملة مع رشكات 

عائلية داخل منطقة الرشق األوسط غطّت نطاقاً واسعاً 

من القطاعات. وتبني أن أكرث من ٪80 من هذه الرشكات 

قد تم تأسيسها قبل 20 عاماً أو أكرث وأن ما يقرب من 70٪ 

منها يبلغ حجم مبيعاتها ما يفوق 100 مليون دوالر 

أمرييك. ويف املقابل، فقد بلغت النسبة العامة للرشكات 

العائلية األكرب حجامً املشاركة يف االستبيان العاملي حوايل 

%28 فقط مام يؤكد االرتفاع امللحوظ يف أحجام الرشكات 

العائلية املشاركة يف االستبيان من منطقة الرشق األوسط. 

ويرجع ذلك إىل الرثاء الثقايف الكبري والنفوذ السيايس والقوة 

االقتصادية التي تتمتع بها الرشكات العائلية يف منطقة 

الرشق األوسط– وهي منطقة متتاز بكون الجزء األكرب من 

الناتج املحيل اإلجاميل يأيت من خارج قطاع النفط وأكرث من 

٪80 من أعاملها إما تديرها أو تسيطر عليها رشكات عائلية، 

وقد ترتب عىل ذلك أن أصبحت الرشكات العائلية عنرص 

أسايس يف النشاط االقتصادي وقطاع العمل يف املنطقة. كام 

تتميز الرشكات العائلية يف املنطقة بطبيعة غري اعتيادية 

مقارنة بغريها من الرشكات العائلية عىل الصعيد العاملي، 

ذلك أنها كثرياً ما تكون عبارة عن مجموعات رشكات تزاول 

أنشطة شديدة التنوع. فكثري منها قد بدأت أنشطتها يف 

شكل رشكات تجارية، ولكن رسعان ما توسعت وتنوعت 

أنشطتها منذ ذلك الحني لتشمل قطاعات عدة مثل 

خدمات الشحن وتجارة التجزئة والسيارات والبناء والتشييد 

واالسترياد والتصدير والتأمني والزراعة والخدمات املالية 

والعقارات والتصنيع.

وخالصة ما يقدمه هذا االستبيان هو أن الرشكات العائلية 

يف منطقة الرشق األوسط تتمتع باالزدهار االقتصادي 

ولديها إميان مبا لديها من قدرات وال يساورها قلق شديد 

كغريها من الرشكات يف أي مكان آخر بالعامل إزاء الوضع 

االقتصادي الراهن. كام يتضح من نتائج الدراسة وجود 

العديد من السامت التي تتقاسمها الرشكات العائلية عىل 

اختالفها بغض النظر عن حجمها أو مجال عملها أو البلدان 

التي تعمل بها، غري أن الرشكات العائلية يف املنطقة تتميز 

بطابع خاص يختلف إىل حٍد ما عن غريها يف املناطق 

األخرى، األمر الذي قد يعكس بعض التحديات الكبرية 

واملثرية لالهتامم التي سنبحثها يف صفحات هذا التقرير.

Summary of survey figures – by market etc – in graphic form

يتناول هذا التقرير النتائج التي توصل إليها 

االستبيان الذي أجرته برايس ووترهاوس كوبرز 

)PWC( حول الرشكات العائلية يف دول منطقة 

الرشق األوسط لعام 2012.

وقد شمل هذا االستبيان ما يقرب من ألفي 

رشكة من جميع أنحاء العامل من مختلف 

األسواق املتقدمة والناشئة تغطي مجموعة 

متنوعة وواسعة من القطاعات، منها عىل سبيل 

املثال قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة 

والسيارات واإلنشاءات.
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السامت املميزة للرشكات العائلية

ميكن تلخيص تلك السامت مبا ييل:

تفكري طويل املدى ومنظور أكرث شمواًل
تنتهج الرشكات العائلية أسلوباً طويل األجل يف إدارة 

أعاملها حيث تضع احتياجات األجيال القادمة نصب أعينها 

عند تنفيذها ألي استثامر. فالكثري من هذه الرشكات غري 

مدرجه بأسواق املال، وبالتايل فهي متحررة من ضغوط 

املستثمرين عليها بتحقيق عائدات رسيعة كام أنها غري 

ُملزمة بإصدار تقارير فصلية.

تؤمن 65 % من الرشكات العائلية يف منطقة الرشق 

األوسط بأنها تؤدي دوراً هاماً يف ضامن االستقرار 

االقتصادي، وهي نسبة تقل عن النسبة العاملية التي تصل 

إىل ٪72. وهناك أيضاً ٪46 من هذه الرشكات يرون أن 

الرشكات العائلية تتبع منهجاً طويل األمد يف عملية صنع 

القرار مقارنة بنسبة ٪53 عىل املستوى العاملي.

عملية صنع القرار رسيعة وأكرث مرونة
تؤمن الرشكات العائلية بأن متيزها بالرسعة يف إتخاد 

القرارات حقق إحتاللها  مركزا  تنافسيا متقدما.

عقلية ُمباِدرة

من بني نتائج االستبيان العاملي، يرى ٪63 من املشاركني يف 

االستبيان أن الرشكات العائلية متتلك زمام املبادرة يف 

تحقيق االستثامرات مقارنة بغريها من القطاعات 

االقتصادية األخرى. وتنخفض هذا النسبة قليالً لتصل إىل 

٪58 يف منطقة الرشق األوسط، وهو ما قد يعد انعكاساً 

للرشكات األكرب حجامً املشاركة يف االستبيان من منطقة 

الرشق األوسط. كام يعتقد ٪45 من املشاركني يف املنطقة 

أن الرشكات العائلية قادرة عىل إعادة تجديد نفسها مع كل 

جيل جديد.

التزام أكرب تجاه سوق العمل واملجتمع
يعتقد %77 من الذين شاركوا يف االستبيان العاملي أن 

الرشكات العائلية لديها شعور أقوى باملسؤولية لدعم سوق 

العمل أكرث من الرشكات األخرى، غري أّن هذه النسبة 

تنخفض قليالً إىل ٪72 يف منطقة الرشق األوسط. ومع ذلك 

ترى رشكات املنطقة مبا ال يدع مجاالً للشك أن الرشكات 

العائلية متيل إىل الحصول عىل أكرب قدر من الوالء من 

موظفيها. ويتفق ٪78 عىل أن املبادرات املجتمعية تنال 

اهتامم الرشكات العائلية يف املنطقة مقارنة بنسبة 70٪ 

عىل املستوى العاملي. ويعكس هذا األمر االلتزام القوي من 

الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط تجاه األعامل 

الخريية، فمنها من يقدم تربعات مببالغ كبرية للغاية لخدمة 

أهداف نبيلة يف املنطقة.

سواًء عىل الصعيد العاملي أو اإلقليمي داخل 

منطقة الرشق األوسط، هناك تشابه ملحوظ يف 

النهج املتبع من قبل الرشكات العائلية ونظرتها 

إىل النشاط التجاري باإلضافة إىل قدٍر كبريٍ من 

االتفاق حول الخصائص املميِّزة لهذه الرشكات.

“لكل رشكة عائلية طابع مميز، غري أن الطموح والتصميم عىل تحقيق النمو البد أن يكون حارضاً دامئا “ )الهند(

“إننا نتعامل مع االستثامرات من خالل منهج طويل األمد” )الرشق األوسط(

“إننا نرتك إرثاً لألجيال القادمة” )الرشق األوسط(

“من املهم أن تتعلم من أخطائك، فلن تجني املال إال بتذوق طعم الخسارة” )الرشق األوسط(

“هناك دامئاً قرار موحد. فعىل الرغم من تباين اآلراء، مييل أفراد العائلة يف نهاية املطاف إىل االتفاق عىل مسار العمل. 

وبالتايل، تتم عملية صنع القرار بشكٍل أرسع. “)الرشق األوسط(

“الرشكات العائلية تنعم بشكٍل عام باالستقرار، ويكون اتخاذ القرارات فيها أرسع بكثري من األنواع األخرى من الرشكات” 

)الرشق األوسط(

“الرشكات العائلية خاضعة للرقابة أكرث من غريها، وأكرث تركيزاً من حيث النمو واألهداف التي هي األكرث وضوحا ًمقارنة 

بغريها من الرشكات” )الرشق األوسط(

“عملية اتخاذ القرار لدينا أكرث استقالليًة واإلدارة أكرث مرونة” )فرنسا(

“إذا كان املالك قريباً من موظفيه، فإن الوالء يكون السبب األسايس” )الرشق األوسط(

“والء املوظف مهم للغاية” )الرشق األوسط(

“إن األشياء القوية حقاً يف الرشكات العائلية تتمثل يف القيم التي تجسد املسؤولية الحقيقية للرشكات” )اململكة املتحدة(
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السامت املميزة للرشكات العائلية

منهجية عمل أكرث تركيزاً عىل العمل القائم 

عىل الثقة 
كشف االستبيان عن أن ٪74 من املشاركني مبنطقة الرشق 

األوسط يؤيدون الرأي القائل بأن الثقافة والقيم هام األكرث 

تأثرياً يف الرشكات العائلية. وترى العديد من الرشكات يف 

منطقتنا، كغريها من مناطق العامل، أن اقتناصها للفرص 

التجارية يرجع إىل عالقاتها الوثيقة بعمالئها. 

تنظر الرشكات العائلية إىل السامت الخاصة التي متيزها عن 

غريها عىل أنها أحد املصادر التي تستطيع من خاللها 

الرشكات العائلية أن تحتل مكانة تنافسية حقيقية، والتي 

هي من صميم النهج املميز الذي تتبناه هذه الرشكات يف 

إدارة أعاملها. غري أن هناك بعض السامت األخرى التي 

ميكن أن تعيق منو الرشكات العائلية مثل نشوب النزاعات 

بني أفراد العائلة الواحدة أو الخوف املفرط من املجازفة يف 

العمل وهو ما قد يعني عدم اغتنام الفرص السانحة. سوف 

نلقي نظرة عىل بعض هذه القضايا مبزيٍد من التفصيل يف 

الوقت املناسب بعد تقديم خالصة موجزة عن االتجاه 

السائد يف الوقت الحايل لدى قطاع الرشكات العائلية، سواًء 

عىل الصعيد العاملي أو اإلقليمي يف منطقة الشرق 
األوسط.

“هناك ارتباط وثيق بني العنرص البرشي مبا يتضمنه من عمالء وموظفني” )الرشق األوسط(

“الرشكات العائلية متيل إىل بناء عالقة أفضل مع العمالء” )الرشق األوسط(

“يفضل الكثري من عمالئنا التعامل معنا ألنهم يجدون لدينا قيامً نبيلة حيث إننا عىل استعداد كامل ملواكبة احتياجات 

العمالء بفضل أعاملنا التي تتسم باملرونة” )الواليات املتحدة األمريكية(
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الرشكات العائلية يف عام 2012

أبرز النتائج التي خلُص إليها االستبيان:

الرشكات العائلية تزدهر عاملياً ويتعاظم 

ازدهارها محلياً
حققت نسبة هائلة من الرشكات العائلية يف منطقة الرشق 

األوسط منواً يف مبيعاتها خالل العام املنرصم تصل إىل 83٪ 

مقارنة بنسبة ٪65 عىل املستوى العاملي. ومل يعاين من 

انخفاض املبيعات سوى نسبة ضيئلة متثل ٪9 من الرشكات 

املشاركة يف االستبيان من املنطقة يف مقابل ٪19 متثل 

النسبة التي رصدها االستبيان العاملي.

الرشكات العائلية يف منطقتنا طموحة 

وتخطط للنمو 
٪23 من الرشكات يف منطقة الرشق األوسط تخطط 

لتحقيق منو رسيع وقوي عىل مدار السنوات الخمس 

املقبلة، وهو ما مياثل تقريباً ضعف النسبة التي حققها 

االستبيان العاملي. كام يتوقع %69 من املشاركني يف املنطقة 

تحقيق منو مبعدالت ثابتة، بينام يتوقع ٪2 فقط تقليص 

حجم عملياتها.
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الرشكات العائلية يف عام 2012
أبرز النتائج التي خلُص إليها االستبيان:

االقتصاد هو التحدي الخارجي الرئييس عىل 

الصعيد العاملي عىل عكس منطقة الرشق 

األوسط
تعاين كافة الرشكات من صعوبات يف ظل املناخ الحايل، 

ولكن الرشكات العائلية يف الرشق األوسط تعترب أقل قلقاً 

بشكٍل ملحوظ يف عام 2012 عام كانت عليه يف عام 2010 

بانخفاض النسبة من ٪71 إىل ٪45 هذا العام. إن أبرز 

القضايا الخارجية التي حددها املشاركون عاملياً متثلت يف 

ثالثة عنارص رئيسية وتشمل ظروف السوق )54٪(، 

واملنافسة )٪27(، وسياسة الحكومة واللوائح املنظمة 

للعمل )٪27(. وعىل النقيض من ذلك، فقد كانت أبرز 

القضايا يف منطقة الرشق األوسط سياسة الحكومة واللوائح 

املنظمة للعمل )٪46(، وظروف السوق )٪45(، واملنافسة 

.)32٪(

املهارات هي الشاغل األكرب داخلياً سواء عىل 

الصعيد العاملي أو اإلقليمي يف منطقة 

الرشق األوسط
كام هو الحال مع النتائج العاملية، تشري النتائج يف منطقة 

الرشق األوسط إىل أن تعيني املوظفني املهرة أصبح تحدياً 

أكرب يف عام 2012 مقارنًة بالعام 2010، ويظهر ذلك من 

ارتفاع نسبة الرشكات املشاركة من منطقة الرشق األوسط 

التي تؤيد مثل هذا الرأي حيث قفزت النسبة من ٪34 يف 

عام 2010 إىل ٪45 يف عام 2012.

وقد انخفضت حدة اآلراء املطالبة بإعادة هيكلة الرشكات 

إىل حٍد ما عىل الصعيد العاملي، ولكن ظلت الرشكات يف 

منطقة الرشق األوسط رمبا محافظة عىل آرائها يف هذا 

الشأن بشكٍل ملحوظ. وبنفس الحال، فإن مراقبة التدفق 

النقدي والتكاليف مل تعد أمراً بالغ األهمية بالنسبة 

“]املسألة هي[ إيجاد األشخاص املناسبني والحفاظ عليهم” )الرشق األوسط(

“الحصول عىل األشخاص املناسبني، وخصوصاً يف املستوى األوسط من اإلدارة” )الرشق األوسط(

“نحن بحاجة للتأكد من أن منوذج األعامل الذي نتبناه ميكنه التغلب عىل التغريات يف السوق” )أسرتاليا(

للرشكات العاملية وال سيام مع انخفاض النسبة العاملية من 

٪30 يف عام 2010 إىل ٪17 يف عام 2012، ولكنها ال تزال 

مرتفعة إىل حٍد ما يف منطقة الرشق األوسط لتصل إىل 

٪23. ويوحي هذا األمر بأن هناك الكثري الذي ميكن 

للرشكات العائلية يف منطقتنا القيام به لتنظيم عمل 

مؤسساتها وتحسني عملياتها الداخلية وتشديد الرقابة عىل 

املخزون وأرصدة املدينني.
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 التطلع إىل املستقبل:
القضايا األكرث إلحاحاً يف عام 2017

تعرتف الرشكات العائلية بوجود قضايا 

وتحديات تحتاج إىل حلول عىل الرغم من ثقتها 

بشأن املستقبل بوجٍه عام.

االقتصاد يشّكل مصدراً للقلق، ولكن بنسبة 

أقل يف الرشق األوسط
عىل املستوى العاملي، يرى ٪66 من املشاركني يف االستبيان 

أن الوضع االقتصادي العام يعترب تحدياً رئيسياً دائم 

االستمرار يف املستقبل، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن 

الرشكات التي قد تعتقد بهذا الرأي هي تلك الرشكات التي 

من املرجح أن يتقلص حجم عملياتها نتيجة للوضع 

االقتصادي. أما يف منطقة الرشق األوسط، فالرشكات 

العائلية تعترب أكرث تفاؤالً حيث ال يوجد سوى ٪42 فقط 

من هذه الرشكات تشعر بالقلق إزاء االقتصاد عىل املدى 

املتوسط. وبالنسبة لقضية املنافسة السعرية، فهي تنال 

اهتامم عدد غري قليل من الرشكات يف منطقتنا بنسبة 48٪، 

ولكنها مرة أخرى تعترب أقل من النسبة العاملية التي 

وصلت إىل ٪59. تعتقد ٪34 من الرشكات العائلية يف 

منطقة الرشق األوسط بأن اللوائح ستظل قضية مهمة 

بالنسبة لها، بينام يتوقع ٪20 بأن تنال قضايا سالسل 

التوريد اهتامماً أكرث يف املستقبل.

للعوملة تأثري كبري
تظهر بقوة أهم آثار العوملة يف غضون فرتة خمس سنوات. 

فإذا تناولنا نتائج االستبيان من منظورها الشامل، فإن 

املشاركني يف االستبيان يشعرون بالقلق من احتامل مواجهة 

الرشكات العائلية لصعوبات يف التنافس مع الرشكات 

الكربى متعددة الجنسيات ومالك العالمات التجارية 

العمالقة. ومع ذلك، ال تزال العديد من الرشكات عىل ثقة 

بأن لديها مزايا واضحة مثل الخربات املحلية والقدرة عىل 

التحرك برسعة وهي أمور سوف تساعدها عىل املنافسة.

رشكات الرشق األوسط أقل قلقاً بشأن 

االبتكار ومهتمة أكرث بتوطيد أعاملها
إذا انتقلنا إىل اإلدارة الداخلية للرشكات، فإن أهم القضايا 

الناشئة يف الرشق األوسط تتمثل يف توظيف املهارات 

املناسبة )٪55(، واالبتكار )٪45(، واالستبقاء عىل كبار 

املوظفني )٪43(. ومن املثري لالهتامم أن النسبة التي حصل 

عليها عنرص االبتكار يف االستبيان العاملي كانت أعىل من 

ذلك بكثري ووصلت إىل )٪62(. بينام يتوقع ٪37 من 

املشاركني يف االستبيان العاملي أن تزداد الحاجة إىل 

االستثامر يف التقنيات الجديدة، مقارنة بنسبة ٪34 يف 

الرشق األوسط. من املهم أال تغفل الرشكات يف منطقة 

الرشق األوسط حاجتها إىل االبتكار املستمر سواًء يف 

العمليات وطرق العمل أو يف املنتجات والخدمات 

والتقنيات الجديدة.

مسألة توطيد مركز الرشكة يف السوق تعد من املسائل 

األكرث بروزاً لدى الرشكات العائلية يف منطقة الرشق 

األوسط مقارنة بأية منطقة أخرى. ترى بعض الرشكات أن 

االستحواذ املحتمل من قبل الرشكات الكربى املدرجة يعترب 

تهديداً، بينام ينظر آخرون إىل االندماج مع رشكة أخرى 

عىل أنه فرصة.

“الحرب من أجل املواهب” ال تزال مستمرة 

- عاملياً ويف منطقة الرشق األوسط
استقطاب املوظفني املناسبني ذوي املهارات، ومن ثم 

االحتفاظ بهم، هام أمران مثريان للقلق بالنسبة للرشكات 

العائلية يف منطقة الرشق األوسط مقارنة بغريها من 

الرشكات يف بقية مناطق العامل- تشري النسب إىل 55٪ 

و٪43 لهذين األمرين وفقاً ملنطقة الرشق األوسط، و58٪ 

و٪46 عىل مستوى العامل. وقد الحظ عدد من املشاركني 

من جميع أنحاء العامل أن الرشكات العائلية قد تشعر 

باملعاناة لجذب املوظفني املوهوبني، ذلك أن املسار 

الوظيفي يف الرشكات املدرجة متعددة الجنسيات يف كثري 

من األحيان يعترب أكرث وضوحاً عن مثيالتها وميكن أن تقدم 

هذه الرشكات إغراءات كبرية للموظفني مثل إمكانية 

حصولهم عىل حصة من حقوق امللكية باإلضافة إىل خطط 

“إن األزمة االقتصادية التي منر بها سوف تحد من السيولة النقدية يف جميع املؤسسات، مبا يف ذلك الرشكات العائلية”. 

)املكسيك(

“نحن بحاجة إىل أفكار جديدة للتوسع عاملياً- فانفتاح أعامل الرشكة عىل السوق الخارجي يعترب من التحديات” )بلجيكا(

“تعترب املنافسة الدولية اآلن أكرث تنظيام ومهنية، ولكن من ناحية أخرى، فإن هذا يرتك منافذ كبرية يف السوق بعيدة عن 

منافسة الرشكات الكبرية، و ذلك تحديدا بسبب مرونة الرشكات العائلية”

“هذا هو عرص الرشكات متعددة الجنسيات” )رومانيا(

“إن دورة الحياة القصرية ملنتجاتنا تعني أننا يف حاجة إىل ابتكار أفكار ومنتجات جديدة باستمرار للبقاء يف السوق” )كوريا 

الجنوبية(

“رمبا تندمج بعض الرشكات العائلية اعتامداً عىل حجمها مع رشكات أكرب منها لتصبح رشكات مدرجة” )الرشق األوسط(

“يعتقد املوظفون الذين يطمحون بالعمل داخل الرشكات العائلية بعدم وضوح املسار املهني الخاص بهم يف املستقبل. فمن 

أجل جذب املواهب واالحتفاظ بهم يجب علينا تهيئة بيئة مواتية للمستقبل “ )سنغافورة (

“بعض العائالت قد تكون عىل استعداد لتحمل عواصف األزمة االقتصادية، ولكن من املرجح أن تنهار عند وقوع أول نزاع 

بني أفراد العائلة “ )الرشق األوسط(
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املكافآت املتعلقة باألسهم. هناك أيضاً قضايا محددة يف 

الرشق األوسط أبرزها مشكالت تتعلق باستقطاب العامل 

املهرة من الخارج وصعوبات يف نظام أذونات الدخول 

واإلقامة.

إدارة عملية الخالفة أمر بالغ األهمية – 

وهي قضية محلية رئيسية
يشعر ٪40 من املشاركني يف االستبيان من منطقة الرشق 

األوسط بالقلق من انتقال ملكية رشكاتهم إىل الجيل التايل 

وما يسببه هذا االنتقال من مشكالت، وذلك يف مقابل 32٪ 

عىل املستوى العاملي. كام ترى ٪20 من الرشكات املحلية 

احتامل نشوب نزاعات بني أفراد العائلة الواحدة نتيجة 

لذلك، وهي نسبة أعىل بكثري من الرقم اإلجاميل البالغ 9٪.

تخطط العديد من الرشكات العائلية من جميع أنحاء العامل 

لجلب مدراء من خارج العائلة، إما لتعزيز إدارة الرشكة أو 

كجزٍء من عملية االنتقال عندما تتقاعد اإلدارة الحالية من 

أفراد العائلة. وبوجٍه عام، يعمل لدى ٪64 من الرشكات 

العائلية أفراد من خارج العائلة يشغلون عضوية مجلس 

اإلدارة، وترتفع هذه النسبة إىل ٪75 للرشكات التي تزيد 

مبيعاتها عىل 100 مليون دوالر. أما الرشكات العائلية يف 

منطقة الرشق األوسط، فقد بلغت نسبة الرشكات التي 

تضم إداراتها )التنفيذية أو غري التنفيذية( أفراداً من خارج 

العائلة %63 مقارنة بـ ٪49 يف اململكة املتحدة وأمريكا 

الشاملية، و٪74 يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ التي توجد 

فيها نسبة مرتفعة من الرشكات العائلية املدرجة يف أسواق 

املال، وبالتايل هناك حاجة إىل أن يكون أعضاء مجلس 

اإلدارة من األعضاء املستقلني.

وبفضل خربتنا يف هذا املجال، نعتقد أن الرشكات العائلية 

يف منطقة الرشق األوسط تتطلع بشكٍل متزايد إىل تقوية 

مجالس إدارتها حيث ترغب هذه الرشكات يف أن تكون 

األعامل التجارية والتحديات العاملية والنمو واالسرتاتيجية 

والربحية هي محور املناقشات التي تتم عىل طاولة مجلس 

اإلدارة، وليس قضايا األرسة أو الرصاعات العائلية.
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الحجم، املهارات، الخالفة:
تحديات خاصة للرشكات العائلية

“]إن التحدي األكرب هو[ توطيد األعامل من خالل العوملة. 

العمالء يزدادون حجامً، األمر الذي سوف يضع املزيد من 

الضغوط عىل الرشكات العائلية الكبرية من حيث حجمها 

مقابل الرشكات متعددة الجنسيات أو اململوكة للقطاع العام. 

بعبارة أخرى، الحجم” )أسرتاليا (

“]تتلخص املسألة يف[ الخربة ذات الصلة بالتعامل مع هذه 

البلدان. االختالفات الثقافية مع العمالء” )الرشق األوسط(

يتبني من االستبيان العاملي أن الرشكات العائلية يف جميع أنحاء العامل– ويف منطقة الرشق 

األوسط– متتاز بالنجاح والطموح والقدرة عىل تويل زمام املبادرة يف تحقيق االستثامرات. ولكن 

هذه الرشكات تواجه تحديات معينة قد تقف يف طريق خططها الطموحة للنمو إذا مل يتم 

التصدي لها بفاعلية. وبعض هذه التحديات ال تخص سوى منوذج العمل الذي تتبناه هذه 

الرشكات، والبعض اآلخر عبارة عن قضايا عامة تواجه كل رشكة، وميكن أن تخلق صعوبات خاصة 

لقطاع الرشكات العائلية. وباإلضافة إىل ذلك، فهناك قيم ثقافية وتاريخية مرتسخة يف منطقة 

الرشق األوسط قد تسفر عن تحديات خاصة بالنسبة لرشكات املنطقة. 

حدد االستبيان العاملي العديد من “النقاط الحرجة” التي تشغل فكر الرشكات العائلية: اللحظات 

الهامة يف مسرية تطور الرشكة حيث يتم اتخاذ القرارات الرئيسية وتحديد االتجاه املستقبيل 

للرشكة. إن برايس ووترهاوس كوبرز )PWC( بفروعها املنترشة يف الرشق األوسط لديها خربة 

خاصة يف التعامل مع هذه اللحظات االنتقالية، وخاصة فيام يتعلق بالتخطيط لالستمرارية 

وخطط تداول الخالفة وإدارة النزاعات.

النقطة الحرجة 1: الحجم

أول النقاط الحرجة الرئيسية تتمثل يف الحجم: اللحظة التي 

تصل فيها الرشكة إىل حجم معني وال ميكنها أن تتقدم إال 

بإجراء املزيد من التغيريات الهامة. وقد يأخذ هذا األمر 

شكل فرصة جديدة يف السوق املحلية أو فرصة ناتجة عن 

ترصفات املنافس أو إدخال منتج جديد أو عن طريق 

االبتكار أو اتخاذ قرار بأن تصبح الرشكة دولية. 

من املالحظ أن متوسط نسبة املبيعات التي تحققها 

الرشكات العائلية عىل املستوى العاملي هي األقل إىل حٍد 

كبري يف منطقة الرشق األوسط مقارنة بأي منطقة أخرى يف 

العامل حيث تبلغ النسبة يف الرشق األوسط ٪15 مقابل 25٪ 

عىل املستوى العاملي. ويزداد هذا التفاوت أكرث من أي 

وقت مىض عندما يتعلق األمر بخطط الرشكات العائلية 

عىل مدى السنوات الخمس املقبلة: فعىل مستوى العامل، 

يتوقع ارتفاع متوسط مستوى الصادرات إىل ٪30 بعد 

خمس سنوات يف مقابل ٪18 فقط يف منطقة الرشق 

األوسط. كام يتوقع ٪32 من املشاركني يف االستبيان أال 

يكون لديهم أسواق دولية جديدة عىل اإلطالق يف ذلك 

الوقت.

أشار املشاركون يف االستبيان العاملي- عندما طُرحت عليهم 

استفسارات حول ماهية التحديات التي قد تواجههم إذا ما 

زاولوا أعاملهم عىل الصعيد الدويل- إىل مسائل هامة يأيت 

عىل رأسها فهم ثقافة العمل التجاري يف الخارج )20٪(، 

واملنافسة )٪19(، والقوانني املحلية )٪19(، وتقلبات أسعار 

الرصف )٪16(، والظروف االقتصادية املحلية )٪16(. كام 

أشار عدد من املشاركني أيضاً إىل تعقيدات سالسل التوريد 

بني الدول. ويف املقابل، كان يف مقدمة املشكالت الرئيسية 

بالنسبة للرشكات يف منطقة الرشق األوسط الوضع 

السيايس يف األسواق الخارجية )٪18(، والقوانني املحلية 

)٪13(، وفهم طلبات العمالء يف الخارج )13٪(.

الحصول عىل التمويل الالزم للتوسع يف السوق املحيل أو 

العاملي ميكن أن يكون تحدياً صعباً من نوع خاص نظراً 

ألن الرشكات العائلية غالباً ما تفتقر إىل آليات االتصال 

بأسواق املال العامة، وتفضل عدم إرهاق ميزانياتها 

العمومية أو بيع ممتلكات العائلة. وبانتقال األعامل 

العائلية من جيل إىل جيل ينمو عدد أفراد العائلة )وال 

سيام يف منطقة الرشق األوسط حيث تتميز العائالت 

بكرثة عدد أفرادها(، وينخفض حجم الربح املوزع عىل 

العائلة ويقل عدد أفرادها ممن لديهم القدرة أو الرغبة يف 

تخصيص موارد كبرية لتنفيذ استثامر رأساميل ضخم. 

ويظهر هنا التمويل املرصيف عىل أنه الخيار العميل الوحيد 

املتوفر يف هذه الظروف، ولكن هذا األمر أصبح أكرث 

صعوبة يف ظل التباطؤ االقتصادي منذ فرتة.
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“القواعد واألنظمة املتعلقة بالرضائب وإجراءات التدقيق وفهم السوق يف البلدان املختلفة” )الرشق األوسط(

“الرشكات العائلية متيل إىل متويل منوها من أرباحها، لذا عليك أن تكون أكرث حذراً. سوف تضطر الرشكات العائلية إىل منافسة الرشكات 

العاملية أو الرشكات العامة التي تتميز بأن لديها موارد أكرب بكثري” )الرشق األوسط(

“هناك نقص يف مصادر التمويل” )الرشق األوسط(

“]يكمن الخطر يف أن يكون لديك[ رؤية ضيقة من حيث الخربة، وتحتاج لضخ دماء جديدة للحصول عىل وجهة نظر مختلفة. ميكنك أن 

تطمنئ مع وجود عقلية مستقرة وسيكون من األفضل لك أن تكون منفتحاً أو متقبالً للتغيري” )اململكة املتحدة( 

يف املايض، كانت الرشكات العائلية يف الرشق األوسط 

قادرة عىل الحصول عىل التمويل الالزم من خالل عالقاتها 

القوية املرتسخة مع املصارف املختلفة عىل املدى الطويل، 

غري أن املؤسسات املالية منذ أزمة االئتامن األخرية 

أصبحت أكرث حذراً. كام أنها أصبحت أكرث تشدداً يف 

رشوطها، سواًء من حيث املعايري التي تفرضها أو 

الضامنات التي تطلبها أو املعلومات التي تحتاجها والتي 

قد تنطوي عىل بيانات تفصيلية حول اسرتاتيجية الرشكة 

لخطط تداول الخالفة واالستمرارية. لقد ساعدت برايس 

ووترهاوس كوبرز العديد من الرشكات يف املنطقة يف 

إعداد دراسة جدوى ناجحة للحصول عىل قرض مرصيف.

قد تكون الصعوبات املتعلقة بالحصول عىل متويل 

استثامري هي الجواب املناسب ألسباب اتجاه الرشكات 

العائلية بشكٍل عام إىل تركيز كامل جهودها عىل صادراتها 

للدول املجاورة أو إىل الدول التي ترتبط بعالقات تاريخية 

مع األسواق الوطنية لهذه الرشكات. ويف استبيان هذا 

العام، تخطط الرشكات يف منطقة الرشق األوسط لزيادة 

صادراتها بالرتكيز يف املقام األول عىل الدول األخرى يف 

املنطقة )٪32( بدالً من الرتكيز عىل املناطق األبعد من 

ذلك مثل األمريكتني )٪16( أو أوروبا )8٪(.

النقطة الحرجة 2: املهارات

تشعر بعض الرشكات العائلية بالقلق إزاء اتخاذ قرار 

التصدير لدوٍل أخرى نظراً لعدم رغبة أعضاء األرسة يف 

االنتقال والعمل يف هذه الدول، أو ألنها تفتقر إىل 

املهارات والخربات املطلوبة التي متكنها من القيام بذلك، 

غري أن هناك أيضاً مهارات أخرى قد يكون نقصها حجر 

عرثة يف سبيل تطور هذه الرشكات، وسبب ذلك أن إدارة 

هذه الرشكات قد ال تشمل أفراداً من خارج العائلة. وتعد 

إدارة املخاطر- مبعناها الواسع- واحدة من تلك املهارات 

املفقودة يف الرشكات العائلية، باإلضافة إىل مهارات 

االبتكار وامللكية الفكرية وتقنية املعلومات، فضالً عن 

املهارات اإلدارية والتجارية العامة. إن التعامل مع 

املتطلبات التنظيمية والتغريات هو أمر آخر مثري 

للقلق. 

تكافح بعض الرشكات العائلية لسد “فجوة املهارات” 

التي تعاين منها، ألنهم ال يعرفون بوضوح نوعية 

املهارات التي تفتقر اليها الرشكة. ففي بعض الحاالت، 

قد ال تعكس املسميات الوظيفية لكبار املوظفني بدقة 

الدور الذي يقومون به يف الحقيقة مام يؤدي إىل عدم 

وضوح املسؤوليات عن األعامل التجارية، ورسم صورة 

غري دقيقة عن املهارات التي قد تحتاجها الرشكات يف 

أعاملها. 

ومن إحدى الطرق ملعالجة فجوة املهارات هي 

استقدام مدراء ُجدد بحيث يكونوا جنباً إىل جنب مع 

أفراد العائلة أو يشغلون نفس مناصبهم. وقد تكون 

هذه الطريقة خطوة إيجابية للغاية ومصدراً لطاقة 

جديدة وأفكار متجددة، غري أن هذه العملية تحتاج 

إىل إدارة واعية ومرونة من أفراد العائلة واملوظفني 

الجدد عىل حٍد سواء. فليس من املستغرب، عىل سبيل 

املثال، أن تجد بعض املؤسسني من الجيل األول 

رافضني متاماً “ترك” مواقعهم ومتكني املوظفني الُجدد 

من القيام بالعمل الذي تم تكليفهم به.

وميكن للتقاليد الثقافية السائدة يف مجتمع الرشق 

األوسط أن تضع معوقات أكرث أمام رشكات املنطقة 

من أن تتخذ خطوة كهذه حيث انها كثرياً ما تكون 

مرتددة للغاية يف منح السلطة التنفيذية لغري أفراد 

العائلة، أو حتى مناقشة شؤون العائلة مع الغرباء. 

حتى عندما تكون هذه الرشكات عىل استعداد للقيام 

بذلك، فمن الصعب العثور عىل املرشحني املناسبني 

لتويل هذه املناصب. لقد عملت برايس ووترهاوس 

كوبرز مع عدد من الرشكات العائلية يف منطقة الرشق 

األوسط ملساعدتها عىل إيجاد املوظفني من ذوي 

املؤهالت املالمئة من خارج أفراد العائلة. 

إذا ما تم تعيني شخص من خارج العائلة يف منصب الرئيس 

التنفيذي، فإن التحدي الذي يواجه العائلة هو معرفة 

كيفية “إدارة مديرهم”، ومن ثّم تعظيم األداء يف األعامل 

التجارية مبا يحقق مصالح جميع األطراف املعنية. 

فاملهارات املالمئة للرئيس التنفيذي ليست هي نفسها 

املهارات املالمئة للمساهم، وقد عملت برايس ووترهاوس 

كوبرز مع عدد من الرشكات يف الرشق األوسط ملساعدة 

املاُلك يف تطوير عالقات عمل إيجابية ومثمرة مع أولئك 

الذين يديرون مصالحهم.

إّن نقص املهارات يف جيل الشباب قد يكون أحد األسباب 

التي تجعل مؤسيس الرشكات العائلية رافضون ملسألة 

التخيل عن أدوارهم يف اإلدارة. وعىل العكس من ذلك، 

ميكن أن تظهر بعض العراقيل إذا حصل أحد أفراد العائلة 

األصغر سناً عىل تعليمه من الخارج وعاد إىل الرشكات 

العائلية بأفكار جديدة قد تتعارض مع أفكار والده. وميكن 

أن يكون الحال كذلك أيضاً إذا مل يؤدي أعضاء العائلة 

األصغر سناً أي دور نشط يف الرشكة، مام يؤدي إىل 

افتقارهم للخربة املطلوبة يك يكونوا مساهمني فاعلني يف 

املستقبل. وعىل إثر ذلك قامت برايس ووترهاوس كوبرز 

بتنظيم دورة خاصة ملديري الرشكات العائلية تغطي قضايا 

مثل املحاسبة والشفافية وتفويض الصالحيات.

النقطة الحرجة 3: الخالفة

إن الصفة الوحيدة األكرث وضوحاً عن الرشكات العائلية 

تتمثل بالطبع يف الحقيقة التي يتم متريرها من جيل إىل 

آخر بأن لحظة التحول أمر حاسم لنجاح أو فشل الرشكة يف 

املستقبل. بالنسبة للرشكات العادية، فإن التخطيط لتداول 

الخالفة يتمثل يف اإلعداد لحظة تقاعد أو تنحي الرئيس 

التنفيذي. أما بالنسبة للرشكات العائلية، فهي متر مبرحلة 

انتقالية أكرث تعقيداً وتحدياً ألنها تنطوي ليس فقط عىل 

إدارة الرشكة، ولكن ملكيتها أيضاً.
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“ميكن إعاقة الرشكات العائلية باإلرصار عىل االستمرار يف نفس مستوى األداء املنخفض يف أي نشاط تجاري. وعندها 

تكون العواطف هي املتحكمة يف العمل ويصبح املؤسسون مهووسون بالسيطرة “ )تركيا(

“قد يشعر املوظفون املهنيون بعدم االستقرار يف الرشكة. وميكن لعملية صنع القرار أن تكون صعبة بسبب تدخل أفراد 

العائلة” )الرشق األوسط(

“نريد مجالس إدارة عائلتنا أن تكون ديناميكية وأال ينتهي األمر مبناقشة شؤون العائلة” )الرشق األوسط(

“]نحن بحاجة إىل[ توظيف أناس من خارج العائلة يف مجلس إدارة الرشكة، وتعلم كيفية التعامل مع ذلك، وأيضاً 

تنظيم اإلجراءات الداخلية مبا يضمن تسهيل عملياتنا. وبعبارة أخرى، إضفاء الطابع املهني عىل اإلدارة” )الربازيل(

“توجيه وتطوير الجيل القادم من أفراد العائلة أمٌر حاسٌم لنجاح األعامل التجارية للعائلة” )الرشق األوسط(

“أحفادي هم جنودنا للمستقبل – لذا يجب علينا منحهم األدوات التي تساعدهم عىل خوض هذه املعركة “ )الرشق 

األوسط(

“التخطيط لتداول الخالفة يعترب أمراً هاماً. فأفراد األرسة قد يريدون أشياًء مختلفة” )الرشق األوسط(

يف استبيان هذا العام، يعتزم ٪41 من املشاركني يف 

االستبيان العاملي نقل ملكية وإدارة أعاملهم إىل الجيل 

التايل، وإن كان أكرث من نصفهم غري متأكد مام إذا كان 

الجيل القادم سيتمتع باملهارة والحامس املطلوبني للقيام 

بذلك بنجاح، مقارنة بنسبة %45 يف الرشق األوسط. كام 

يخطط ٪25 من املشاركني يف االستبيان عىل مستوى العامل 

نقل أسهمهم وجلب مدراء مهنيني متمرسني يف مقابل 

%28 للرشكات يف منطقة الرشق األوسط. أما غالبية 

الرشكات عىل مستوى العامل من النسبة املتبقية املقدرة بـ 

٪34 فهم مل يقرروا بعد ما يجب عليهم القيام به تجاه 

رشكاتهم عند تقاعدهم )٪11( أو أنهم يخططون لبيعها أو 

تعوميها )٪17(. أما يف منطقة الرشق األوسط، فالنسب 

املقارنة هي ٪18 و٪5 عىل التوايل، مام يجعل معدالت 

التعويم أو البيع يف منطقتنا أقل من النسب العاملية بكثري.

تتميز الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط بكرب 

حجمها ونجاح عملياتها، ومعظم هذه الرشكات تُدار من 

قبل أفراد العائلة من الجيل األول أو الثاين، وتأسس العديد 

منها يف فرتة الستينات، وتلوح يف األفق لحظات حاسمة من 

خالل االنتقال إىل األجيال القادمة خالل فرتة الخمس إىل 

العرش سنوات القادمة. وال تزال بعض تلك الرشكات تُدار 

من قبل املؤسس، وهناك رشكات أخرى تجاوزت الجيل 

األول وتُدار اآلن من قبل مجموعة من أبناء العمومة. 

وعىل الرغم من أن ثقافة احرتام األجيال األكرب سناً ال تزال 

راسخة بقوة وتفضل العائالت كعادتها الحفاظ عىل شؤونها 

الخاصة، إال أننا شهدنا عدداً متزايداً من النزاعات قد انتهت 

يف ساحات املحاكم خالل السنوات األخرية، مام أدى يف 

بعض الحاالت إىل تجميد أصول الرشكة بالكامل حتى 

الفصل يف القضايا.

يفرس هذا األمر األهمية الكبرية لخطط تداول الخالفة 

وتطوير هذه الخطط يف أقرب وقت ممكن حيث إن ُمالك 

ومديري الرشكات قد يحتاجون إىل اتخاذ قرارات مهمة 

كثرياً ما تكون صعبة حول مسائل عدة منها احتياجات 

ومهارات الجيل القادم، وأفضل الطرق لضامن النجاح عىل 

املدى الطويل للرشكة، واختيار النظام األكرث فاعلية مللكية 

الرشكة من بني تطبيق نظام مجلس األمناء أو نظام الرشكة 

القابضة. 
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“احتامل نشوب رصاعات له رضر عىل األعامل” )الرشق األوسط(

“تنافس األشقاء، وكذلك الخالفات غري القابلة للحل من وجهة نظر أفراد العائلة، غالباً ما تؤدي إىل تقسيم الرشكات العائلية” )الرشق 

األوسط(

“إن أفضل وقت للتخطيط للمستقبل هو عندما تكون العائلة يف حالة انسجام” )الرشق األوسط(

“الرشكات العائلية ال تهتم بقدٍر كاٍف بتطبيق ما يالمئها من اإلجراءات وقواعد الحوكمة” )الرشق األوسط(

“إذا مل يقم كل شخص بعمله كام يجب، سوف يزداد األمر تعقيداً عند اتخاذ القرار الواجب اتخاذه لصالح العمل- وميكن أن يكون 

هناك تعارض بني العقل والقلب” )أيرلندا(

تقوم الرشكات العائلية يف مختلف أنحاء العامل بوضع 

إجراءات رسمية لتخفيف أو إدارة املشكالت املحتملة 

املرتبطة مبسألة الخالفة، ولكن تشري النتائج إىل أن منطقة 

الرشق األوسط غري متقدمة يف هذا الصدد. فوفقاً لنتائج 

االستبيان، تعترب رشكات الرشق األوسط أقل الرشكات التي 

تضع تدابري خاصة بها مثل أحكام الدخول والتخارج )12٪ 

مقابل ٪28 عىل الصعيد العاملي(، وآليات تقييم األداء 

)٪18 مقابل ٪32(، أو أحكام خاصة بالوسطاء من خارج 

العائلة )٪9 مقابل 24٪(.

يف ضوء ما ذكر أعاله، ميكن للرشكات العائلية يف املنطقة 

االستفادة من تطوير األحكام املطبقة لديها مبا يضمن لها 

التعامل مع الرصاعات املحتملة، والطريقة املثىل لتنفيذ 

ذلك أن يتم تطوير هذه األحكام كجزء من عملية مراجعة 

أكرث شموالً إلطار الحوكمة املطبق داخل هذه الرشكات. 

واملسائل التي يتعني معالجتها يف إطار هذه العملية تشمل 

آلية تخصيص األسهم، ومتثيل العائلة يف مجلس اإلدارة، 

وإجراءات صنع القرار، وحقوق أفراد العائلة املنظمة 

للعمل يف رشكات العائلة، وأحكام التخارج من الرشكة، 

وسياسات الرواتب واملكافآت، وتقييم األداء، والتوظيف، 

وتأسيس لجان املجلس وتحديد أدوارها واختصاصاتها 

املختلفة مثل لجان التدقيق، والنهج املتبع يف توزيع األرباح 

واالحتياطيات. إن برايس ووترهاوس كوبرز تتمتع بخربة 

واسعة يف جميع هذه املجاالت.
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يعد مجلس العائلة إحدى اآلليات الفعالة ذائعة الصيت 

كأهم وسائل الحوكمة بني الرشكات العائلية حيث إن 29٪ 

من الرشكات املشاركة يف االستبيان لديها مثل هذا املجلس، 

وتنخفض هذه النسبة إىل ٪15 فقط يف منطقة الرشق 

األوسط. ومع ذلك، ميكن أن يلعب هذا املجلس دوراً فعاالً 

لدى الرشكات وال سيام تلك املوجودة يف منطقة الرشق 

األوسط حيث تتميز العائالت بكرب حجمها مقارنة مبثيالتها 

يف أوروبا وأمريكا الشاملية ويقل عدد الرشكات التي تضع 

حداً فاصالً بني شؤون “العائلة” وشؤون “العمل” وهو ما 

يزيد من احتامل حدوث نزاعات مدمرة.

وعىل غرار ذلك، فإن نظام مجموعات الرشكات الذي تقوم 

عليه العديد من الرشكات العائلية يف دول منطقة الرشق 

األوسط يعني أن كل رشكة داخل املجموعة غالباً ما تدار 

من قبل أحد أفراد العائلة، ويكون املالك الشخص الوحيد 

الذي ميتلك فكرة واضحة عام يجري يف جميع هذه 

العمليات التي تتسم بالتنوع الشديد. وعندما يتنحى 

املؤسس وتنتقل اإلدارة إىل بقية أفراد العائلة، فإن مدير كل 

رشكة سوف يكون بحاجة إىل فهم القضايا والفرص التي 

تواجه املجموعة ككل، وليس فقط تلك الخاصة بالقطاعات 

التي يختص باإلرشاف عليها. إن الخطر الواضح جلياً يف 

هذه املرحلة يتمثل يف إمكانية اتخاذ القرارات عىل أساس 

عاطفي وليس ألسباب تجارية أو اسرتاتيجية، األمر الذي قد 

يؤجج الرصاعات بني “التكتالت” املختلفة. وإذا مل تُعالج 

هذه املسألة فقد يُشّكل ذلك خطراً من قيام بعض 

الرشكات داخل مجموعة رشكات العائلة بامتصاص 

التدفقات النقدية وإحداث أرضار بدالً من إضافة قيمة 

للمجموعة ككل.

وهنا قد يشكل مجلس العائلة املنتدى الذي يستطيع من 

خالله كل أفراد العائلة مناقشة أمور العمل والتوصل إىل 

رؤى متفق عليها للمستقبل بغض النظر عام إذا كانوا 

يلعبون دوراً فعاالً يف اإلدارة من عدمه. ومبعنى آخر، ميكن 

للمجلس أن ميارس دوراً جوهرياً يف الفصل بني امللكية 

)التي ميكن أن تشمل أفراد العائلة جميعاً( وبني اإلدارة 

)التي ال تشتمل سوى عىل عدٍد محدود(، كام ميكن أن 

يساهم يف تسيري عملية الخالفة بسالسة ونجاح، وقد تتم 

االستفادة القصوى منه إذا ما قامت الرشكة بتوظيف مدراء 

تنفيذيني من خارج العائلة أو إنشاء مجلس استشاري 

مستقل.

قدمت برايس ووترهاوس كوبرز املساعدة للعديد من 

الرشكات العائلية يف الرشق األوسط إلنشاء مجالس العائلة، 

وأعدت الهياكل االنتقالية املصممة خصيصاً للتصدي 

لتحديات مسألة الخالفة من خالل االحتفاظ بحق النقض 

)الفيتو( للمؤسس لفرتة محددة، مع منح جميع أعضاء 

الجيل القادم املعنيني صوتاً يف عملية صنع القرار خالل تلك 

الفرتة.

15 الرشكات العائلية



هل تقدم الحكومات الوطنية الدعم الالزم 
للرشكات العائلية؟

يف إطار االستبيان العاملي، طرحت برايس ووترهاوس كوبرز بعض األسئلة 
عىل الرشكات العائلية حول ما إذا كانوا يشعرون بالتقدير الالزم من قبل 

حكوماتهم لقاء أعاملهم وما املطلوب من هذه الحكومات يك تحصل 
الرشكات العائلية عىل املزيد من الدعم. 

تقدرها حق قدرها، غري أن الرشكات العائلية يف 
منطقة الرشق األوسط تعترب حتى اآلن هي األكرث 

إيجابية يف هذا الصدد من حيث شعورهم بتقدير 
الحكومات الوطنية لهم وعرّب عن ذلك ٪34 من 

الرشكات )عىل عكس الرشكات يف الواليات املتحدة 
األمريكية بنسبة ٪31، ويف اململكة املتحدة بنسبة 
٪42، ويف فرنسا بنسبة ٪48(. وهذا يف حقيقة األمر 

قد يعكس التأثري السيايس الكبري الذي متارسه 
الرشكات العائلية يف املنطقة وإمكانية وصولها يف 

كثري من األحيان إىل صناع القرار يف أعىل املستويات.

وفيام يشبه االتفاق، ترى جميع الرشكات العائلية 
أن الحكومات الوطنية يف منطقة الرشق األوسط 

ميكن أن تقدم املزيد من الدعم إىل الرشكات 
العائلية.

ما الذي تبحث عنه الرشكات العائلية يف 
الرشق األوسط؟

إن املسألة األهم بالنسبة للرشكات العائلية يف 
منطقة الرشق األوسط هو الحصول عىل التمويل 

حيث ترغب ٪57 من تلك الرشكات تلقى املزيد من 
الدعم يف هذا الشأن من حكوماتهم. عدا ذلك، كان 

هناك اتفاق عام عىل رضورة اتخاذ تدابري معينة 
مثل تطوير التعليم وتحسني برامج التدريب 
واملهارات املهنية والحد من البريوقراطية وقد 

تكررت هذا املسائل جميعها يف النتائج العاملية. غري 
أن أحد أهم الفروق املميزة للمنطقة يتمثل يف 

مسألة الرضائب: تخفيض الرضائب هو مصدر 
اهتامم كبري بالنسبة للرشكات العائلية يف جميع 
أنحاء العامل، لكن األمر مختلف متاماً يف منطقة 

الرشق األوسط بسبب النظام الرضيبي امليرّس الذي 
يطبق عىل الرشكات العائلية )وغريها من الرشكات( 

يف هذه املنطقة.

كانت هناك بعض املسائل التي تخص منطقة 
الرشق األوسط- مثل تقديم التسهيالت الالزمة 

لتشغيل العاملة الوافدة– باإلضافة إىل مسائل أخرى 
تختص بها الرشكات العائلية دون غريها، وتشمل 

توفري سبل الدعم للرشكات العائلية من خالل تداول 
الخالفة أو التعويم أو االندماج، واملساعدة يف حل 

النزاعات، وتقديم املزيد من التوجيه، وإذا لزم األمر 
تقديم الدعم التنظيمي لتطبيق نظام حوكمة أقوى 

للرشكات.

الرشكات العائلية تشعر بعدم تلقيها 
التقدير بالقدر الالئق بشكٍل عام – بخالف 

منطقة الرشق األوسط
يسيطر عىل الرشكات العائلية يف جميع أنحاء العامل 
شعور بأن الحكومات الوطنية تتجاهل املساهامت 

االقتصادية التي تقدمها الرشكات العائلية وال 

“]ينبغي عىل الحكومات الوطنية[ تطبيق السياسات واإلجراءات املعمول بها يف مجال الحوكمة املؤسساتية عىل الرشكات 

العائلية” )الرشق األوسط(

“]نحن بحاجة[ ملزيد من التسهيالت للحصول عىل التمويل الالزم” )الرشق األوسط(

“ينبغي أن تشارك الحكومة الوطنية يف التخطيط ملسألة تداول الخالفة لتجنيب الرشكات العائلية مخاطر الرصاعات، أو وضع 

مبادئ توجيهية بحيث ميكن لهذه الرشكات اتباعها بسهولة” )الرشق األوسط(

“]نحن بحاجة[ إىل آلية أكرث مرونة لتشغيل العاملة الوافدة إىل املنطقة” )الرشق األوسط(
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الخامتة

تتميز الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط 
بالنجاح والتنوع والطموح ومهنية اإلدارة، 

وحجمها أكرب من مثيالتها عىل مستوى العامل، 
وهو ما يضعها يف موقع أفضل يؤهلها ملواجهة 

تحديات العوملة. 

“يف املستقبل، سوف تزاول الرشكات العائلية أعاملها بشكٍل يشبه كثرياً الرشكات متعددة الجنسيات. ومبا أن صنع القرار سيظل يف يد 

العائلة، فإن الرشكات العائلية يجب عليها أن تحذو حذو املؤسسات العاملية. أنا أتابع هذا النموذج بالفعل. سوف يحدث التقاء بني 

الرشكات العائلية واملؤسسات العاملية للميض قدماً وهذا األمر سيكون مبثابة تغيري كبري” )الرشق األوسط(

تقدر الحكومات الوطنية يف جميع دول املنطقة 
الدور الذي تلعبه الرشكات العائلية وتقدم 

الدعم الالزم لها، ولكن ال يزال هناك املزيد من 
التدابري التي ميكن لهذه الحكومات اتخاذها 

ملساعدة هذا القطاع الحيوي والفاعل عىل 
االستفادة من كامل إمكاناته والعمل عىل 

تحقيقها.

تنفرد منطقة الرشق األوسط دون غريها من 
مناطق العامل بأن الرشكات العائلية يف املنطقة 

تقدم إسهامات شديدة األهمية لالقتصاد املحيل 
وتعترب جزءاً ال يتجزأ من عامل املال واألعامل يف 
املنطقة. ومع ذلك، هناك بعض املجاالت التي 

ميكن للرشكات العائلية يف هذه املنطقة 
االستفادة منها وتشمل إضفاء الطابع الرسمي 
عىل عملياتها وإجراءاتها، ومن الرضوري لها أن 

تحافظ دامئاً عىل إيالء أهمية قصوى لالبتكار 
واستنباط األفكار الجديدة.
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لالتصال

تعريفات
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لقد تم إعداد هذا التقرير لتقديم اإلرشادات العامة يف املسائل ذات االهتامم فحسب، وال يشكل آراًء مهنية، ولذلك يحظر عىل أي طرف أن يترصف بناًء عىل املعلومات التي أوردها هذا التقرير دون الحصول عىل مشورة مهنية محددة. وليس هناك أي بيان أو 

تأكيد )رصيح أو ضمني( يتعلق بدقة واكتامل املعلومات الواردة يف هذا التقرير، وال تقبل برايس ووترهاوس كوبرز، إىل الحد الذي يسمح به القانون، أي تبعات أو مسؤوليات أو واجبات ألي عواقب قد تحدث لكم أو للغري نتيجة الترصف، أو االمتناع عن 

الترصف، بناًء عىل املعلومات الواردة يف هذا التقرير أو اتخاذ أي قرار بناًء عليها.

© 2012 برايس ووترهاوس كوبرز. جميع الحقوق محفوظة.

CDC/412/(2/2013)

الرشكات العائلية 20


