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يف عام زاخر بالتحديات بشكل استثنايئ، يوضح أحدث استطالع أجرته مؤخراً يب دبليو يس الرشق األوسط حول الرشكات العائلية مدى 

املرونة والصمود التي تتمتع بها هذه الرشكات يف املنطقة، والتي ال تزال متفائلة بأن النمو سيعود خالل األشهر والسنوات املقبلة 

وتتطلع إىل مستقبل مرشق عىل الرغم من التحديات والصعوبات االستثنائية التي شهدتها رشكات عدة عىل خلفية الجائحة.

وتُعد الرشكات العائلية ُمحركاً أساسياً لالقتصادات حول العامل وتعني مساهمتها الكبرية يف الناتج املحيل اإلجاميل وتوفري فرص العمل أن 

لنشاطها ومرونتها أهمية كربى بالتوازي مع تعايف العامل من جائحة كوفيد-١9 شيئاً فشيئاً. وباعتبارها أكرث أشكال الرشكات املوثوقة، 

فإنها تتمتع بالقدرة عىل ريادة طريق التعايف ويجب عليها اإللتزام بهذا الدور، بحسب مؤرش إيدملان للثقة١.

ويُظهر استطالعنا أن الرشكات العائلية يف الرشق األوسط لديها للعامني املقبلني. وتقع عمليات التنويع عىل رأس قامئة األولويات. حيث 

تُخطط 58% منها للتوسع يف أسواق أو رشائح عمالء جديدة، ولكن القدرات الرقمية ُتثل أيضاً السبيل إىل النجاح يف املستقبل. ففي حني 

مل تضخ العديد من الرشكات العائلية استثامرات كافية يف السابق يف املجال الرقمي، فقد أضافت الجائحة تحديات جديدة، وأعرب 

)75%( من هذه الرشكات أن املبادرات الرقمية والتكنولوجيا واالبتكار ُتثل أولوية من األولويات الرئيسية.

وال شك ان جميع الرشكات سوف تواجه بعض من املخاطر خالل تعافيها. وبالنسبة للرشكات العائلية، تكُمن إحدى أكرب املخاطر يف 

العالقات العائلية. ويف هذا الصدد، شهدنا خالل السنوات األخرية زيادة يف النزاعات العائلية يف منطقتنا ولكن االحرتام الذي يحظى به 

الجيل األكرب سناً، وهو عىل قيد الحياة، قد ساعد يف احتواء النزاعات إىل حد ما. وتصل العديد من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط 

أيضاً إىل أعتاب مرحلة حرجة يف الخالفة يف وقتنا الحايل، حيث ميثل أفراد الجيل الثاين من العائلة أغلب املساهمني يف أكرث من 5٠% من 

هذه الرشكات. وستصبح إدارة النزاعات املحتملة أكرث أهمية مع انتقال السلطة عرب األجيال. ونعتقد أن اإلجابة عىل ذلك تكُمن يف اتباع 

منهج احرتايف لحوكمة العائلة يعكس الطريقة التي تبعتها الرشكات دامئاً يف التعامل مع حوكمة الرشكات.

ه بالشكر لكل من ساهم بعمله الجاد يف إعداد هذا التقرير، مبا يف ذلك ُماّلك الرشكات العائلية داخل منطقة الرشق  ونود أن نتوجَّ

األوسط وخارجها الذين خصصوا وقتهم ملشاركة قصصهم وتقديم رؤى مهمة ساعدتنا يف تفسري نتائج االستطالع. ومع بدء التعايف 

االقتصادي العاملي من جائحة كوفيد-١9، فإننا مقتنعون أكرث من أي وقت مىض، بأن روح الرشكات العائلية ومرونتها وقيمها الراسخة 

بصورة استثنائية سوف ُتهد الطريق أمامها.

مقدمة

عدنان زيدي
املسؤول عن إدارة األعامل الريادية 

والخاصة يف الرشق األوسط

يب دبليو يس الرشق األوسط

١https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer- مؤرش إيدملان للثقة ٢٠٢٠، إيدملان، ٢٠٢٠ ، 
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النتائج الرئيسية

نتج االستطالع عن 5 محاور

١

٣

5

٢

٤

املرونة مع 

التحيل بالحذر

التنويع هو السبيل 

إىل النجاح

التحول من أجل 

االزدهار

إحداث تأثري

القيم العائلية، 

الثقة والنزاع

امسح رمز االستجابة الرسيعة لالطالع عىل املزيد.
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النمو يف األوقات الصعبة١
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١
واجهت الرشكات العائلية يف الرشق األوسط جائحة كوفيد-١9 يف ظل ظروف اقتصادية أكرث صعوبة من نظريتها حول 

العامل. وكشف االستطالع الذي أجريناه عام ٢٠١9 عن وجود دالئل تشري إىل بداية انحسار فرتة طويلة من األداء القوي، 

كانت الرشكات العائلية يف الرشق األوسط تسجل خاللها مستويات منو أعىل من نظرياتها العاملية، وذلك عىل خلفية 

انخفاض أسعار النفط. وأدى استقرار أسعار النفط إىل وضع الرشكات العائلية يف الرشق األوسط يف مكانة أفضل ولكنها 

ظلت أقل ثقة حول رسعة التعايف مقارنة بنظرياتها العاملية يف ظل إدراكها لهشاشة االقتصاد العاملي.

منو املبيعات

شكل 1: تأثري جائحة كوفيد-19 عىل النمو

شكل 2: التضحيات التي قدمها املساهمون من العائلة

أي من التضحيات التالية، إن ُوجدت، قدمها مساهمو العائلة يف أعقاب جائحة كوفيد-19؟

س: بالنظر إىل العام املايل املايض وقبل تفيش جائحة كوفيد-19، هل ستقول إن مبيعاتك كانت...حسب اعتقادك، ما هو 

التأثري الذي سيرتتب عىل مبيعاتك بسبب جائحة كوفيد-19؟

ملحوظة: ال تثل املجاميع نسبة ١٠٠ يف املائة، حيث إن النتائج تظهر فقط النسبة املئوية للردود التي تشري إىل منو املبيعات أو 

انخفاضها. ويشمل نطاق اإلجابات املحتملة عىل أسئلة االختيار من متعدد »مستقرة« و »ال أعرف«.

التأثري املتوقع

لجائحة كوفيد-١9

التأثري املتوقع

لجائحة كوفيد-١9

 ٢٠٢٠ - قبل تفيش 

جائحة كوفيد-١9

٢٠١8 ٢٠١6

أثبتت قدرة الرشكات العائلية عىل التكيف برسعة مع الظروف املتغرية أنها ميزة ال تقدر بثمن خالل الجائحة. غري 

أن الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها  املنطقة بالفعل تعني أن الرشكات العائلية يف الرشق األوسط قد قدمت 

تضحيات أكرث من نظرياتها العاملية من أجل الخروج من األزمة، وغالباً ما أخذت هذه التضحيات شكل يف تخفيض 

األرباح واملكافآت. )شكل ٢(.

أظهرت العائالت يف املنطقة استعدادها الواضح للتضحية مبكاسبها الشخصية من أجل الحفاظ عىل ازدهار أعاملها 

خالل األزمة.

عىل مستوى منطقة الرشق األوسط

مل تكن هناك حاجة 

إىل أي تضحيات

ضخ رأس املال 

يف الرشكة

خفض الرواتب خفض املكافآت خفض أرباح األسهم

عىل مستوى العامل

انخفاض املبيعات

عىل مستوى منطقة

 الرشق األوسط

عىل مستوى

 العامل

42%

34%

42%

28%29%
31%

16%15%

33%

43%
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التطلع إىل املستقبل
بحرص وحذر

أدت التجارب التي خاضتها الرشكات العائلية يف الرشق األوسط خالل العام املايض إىل زيادة مستوى حذرها فيام يتعلق برسعة التعايف 

عىل املدى القصري، رغم توقع 89% منها تحقيق النمو يف عام ٢٠٢٢ )شكل ٣(. وقد انعكس ذلك يف استطالعنا الرابع والعرشين للرؤساء 

التنفيذيني والذي كشفت نتائجه عىل أن ٣١% فقط من الرؤساء التنفيذيني يف الرشق األوسط )مقارنة بنسبة ٣6% عىل مستوى العامل( 

يشعرون بالثقة يف قدرة مؤسساتهم عىل تنمية اإليرادات خالل ١٢ شهراً، ويرتفع هذا املعدل ليصل إىل 5٢% )مقارنة بنسبة ٤7% عىل 

مستوى العامل( عند تديد األفق الزمني إىل ثالث سنوات.٢

٢٠٢١
عىل مستوى منطقة الرشق األوسط

٢٠٢٢
عىل مستوى منطقة الرشق األوسط

عىل مستوى العامل

االنكامش/ تقليص الحجم من أجل البقاءاالندماجالنمو بثباتالنمو برسعة وبقوة

عىل مستوى العامل

شكل 3: تطلعات النمو لعامي 2021 و2022

»س: أي مام ييل يصف تطلعات رشكتك لعامي 2021 و2022 عىل أفضل نحو؟

٢https://www.pwc.com/m1/en/ceosurvey/2021/ceo-survey-24th-web-ver.pdf استطالع يب دبليو يس الرابع والعرشين للرؤساء التنفيذيني – نتائج منطقة الرشق األوسط، يب دبليو يس الرشق األوسط 

22%37%34%5%

13%51%27%7%

30%59%8%3%

21%65%11%2%
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“
التكيف بوترية رسيعة

يف األسبوع الثالث من فرباير ٢٠٢٠، كنا نفكر يف السبل التي ميكننا استخدامها يف مكافحة الفريوس. وكانت 

لدينا إجراءات مطبقة بالفعل لتطهري منتجاتنا الورقية عىل خط اإلنتاج، ولذلك تواصلنا مع رشكة ليفينجارد 

السويرسية واستفرسنا عام إذا كان ميكن استخدام تقنيتها يف قتل الفريوس عىل القامش. وجاء ردها بأن 

تقنيتها ميكنها القيام بذلك. ويف خالل مثانية أيام فقط قمنا بتصميم األقنعة واستوردنا املواد من سويرسا 

غسان نقلوبدأنا يف عملية التصنيع مستعينني برشكتنا يف القيام بعمليات التعبئة والطرح".

نائب رئيس مجلس 

إدارة مجموعة نقل، 

األردن

استطالع الرشكات العائلية يف الرشق األوسط لعام  ٢٠٢١  |  6



التنويع يتصدر جدول األعامل٢
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من الواضح أن الرشكات العائلية، السيام يف منطقة الرشق األوسط، تعتقد أن التنويع هو السبيل إىل النجاح 

خالل السنوات املقبلة. وقد كشف استطالعنا الرابع والعرشين للرؤساء التنفيذيني أن 75% تقريباً من الرؤساء 

التنفيذيني عىل املستوى العامل يسعون لتحقيق النمو باالعتامد عىل املوارد الداخلية مقارنًة بنسبة 5٠% فقط 

من الرؤساء التنفيذيني يف منطقة الرشق األوسط. 

وال شك أن الرشكات العائلية يف املنطقة تتعرض لضغوطات هائلة من أجل االستمرار يف تحقيق معدالت منو 

ال تقل عن ١٠%. مبا مُيكنها من الحفاظ عىل مستوى معيشة العائالت املالكة. والتي يبلغ حجمها من حيث 

عدد األفراد يف املتوسط، ضعف حجم العائالت املالكة للرشكات العائلية يف الواليات املتحدة. ومُيثل الرتكيز 

عىل إنشاء مكتب استثامر عائيل لتحسن إدارة الرثوة مؤرشاً عىل أن تكوين الرثوة وحاميتها يأيت عىل رأس 

أولويات الرشكات العائلية )شكل ٤(.

ويف إطار اسرتاتيجية التنويع ، تُخطط الرشكات العائلية للتوسع يف أسواق ومنتجات وخدمات جديدة وذلك 

من خالل القروض املرصفية واستغالل التدفقات النقدية ورأس املال العائيل. ويُدرك أصحاب الرشكات يف 

الرشق األوسط أن االزدهار والنمو يف املستقبل يستلزمان تحوالً يف عملياتهم ومنهجياتهم، ويشمل ذلك 

التحول تحقيق أكرب استفادة من التقنيات الرقمية املبتكرة )شكل 5(، وهي املسألة التي عانت من قلة 

االستثامرات يف املايض. وهذا ما يدعونا إىل التساؤل عام إذا كانت هذه الرشكات مستعدة لتبني التغيري 

واعتامده؟

شكل 4: السبيل املؤدي إىل التنويع - هياكل الرشكات ضمن إطار زمني يتكون من خمس سنوات

س: يُرجى تحديد موضع رشكتك حالياً عىل النموذج أدناه؟ واملوضع الذي تعتقد أنها ستصل إليه 

خالل خمس سنوات؟

شكل 5: األولويات الرئيسية للرشكات العائلية يف الرشق األوسط للعامني املقبلني

س: من بني األولويات التالية، ما هي أهم خمس أولويات لرشكتك خالل العامني املقبلني، إن ُوجدت؟

التوسع يف أسواق أو رشائح عمالء جديدة

زيادة استخدام التكنولوجيات الجديدة

تحسني القدرات الرقمية

طرح منتجات / خدمات جديدة

إعادة التفكري/ التغيري/ تكييف منوذج األعامل

حامية أعاملنا األساسية - تغطية التكاليف/ استمرار 

األعامل

السعي إىل إمتام عمليات استحواذ أو دمج اسرتاتيجية

زيادة مشاركة الجيل القادم يف عمليات صنع القرار/ 

اإلدارة

زيادة االستثامرات يف االبتكار والبحث والتطوير

زيادة التعاون مع الرشكات األخرى

إعادة رسم املنهج الذي نتبعه يف كيفية قياس النجاح

دعم املجتمع املحيل من خالل زيادة االستثامر/ النشاط

الحد من البصمة الكربونية للمؤسسة

تقليل أوجه التبعية عىل طول سلسلة القيمة

زيادة املسؤولية االجتامعية للمؤسسة

أولويات الرشكة بحسب املوضوع )صايف النسب املئوية(

أخرىالتوسع/ التنويع )%8٤( املجال الرقمي واالبتكار والتكنولوجيا )%75(

االستدامة / املجتمع املحيل )٣6%(التطور/ الفكر الجديد )%67(

خالل خمس سنوات

يف الوقت الحايل

رشكة ريادية

رشكة تركز عىل 

تخصص واحد

مكتب استثامر 

عائيل

رشكة متنوعة

7%

5%

40%

15%

51%

56%

3%

23%

58%

55%

47%

47%

47%

42%

30%

25%

21%

19%

15%

14%

10%

8%

8%
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 العامل الجديد٣
التحول ملواجهة
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مع تعايف االقتصاد العاملي، أصبحت الرشكات العائلية، التي تيزت بالتزامها بالقيم وميلها إىل الرتكيز عىل تحقيق 

االستدامة طويلة األجل واالعتامد الحذر عىل القروض املرصفية، يف وضع قوي مُيّكنها من قيادة الطريق تاماً كام 

فعلت يف األشهر والسنوات التي أعقبت األزمة املالية العاملية يف عام ٢٠٠9. ولكن العامل قد تغري وأدركت الرشكات 

العائلية أنها ستحتاج إىل التحول حتى تتمكن من االستمرار يف نشاطها وعملها. 

وال شك أن الرشكات العائلية مهيأة جيداً عىل صعيد العديد من النواحي، إذ تتلك قيادات قوية واملسؤوليات 

وااللتزامات محددة بوضوح ولديها أيضاً من السيولة ما يكفيها لدعم مرونتها. ولكن، ال تزال الرشكات العائلية يف 

الرشق األوسط تكافح من أجل تبّني التغيري مع وجود تساؤالت عالقة حول قوة قدراتها الرقمية بال إجابة )شكل 6(.

وعىل الصعيد العاملي، تفوقت الرشكات التي تتمتع بقدرات رقمية قوية وإمكانية الوصول إىل البيانات الجيدة 

عىل نظرياتها خالل فرتة تفيش الجائحة.٣ ونتيجة لذلك، مُيثل التحول الرقمي أولوية بالنسبة للرؤساء التنفيذيني مع 

تخطيط 55% من الرؤساء التنفيذيني يف الرشق األوسط لزيادة استخدامهم للتكنولوجيات الجديدة، وتخطيط %59 

منهم لزيادة استثامراتهم يف التحول الرقمي بواقع ١٠% أو أكرث عىل مدى السنوات الثالثة املقبلة. ومُيثل هذا تحوالً 

ملحوظاً يف التوجهات منذ األزمة املالية العاملية يف عام ٢٠٠9، إذ أصبحت األدوات الرقمية، وليست فعالية التكلفة، 

هي أساس املرونة االقتصادية.٤

ويتضح من استطالعنا للرشكات العائلية يف الرشق األوسط لعام ٢٠١9 أن مالك الرشكات العائلية يف املنطقة كانوا 

يشعرون بأن عليهم مواكبة التطور الرقمي وأنهم كانوا يتخذون خطوات فعالة لتعزيز قدراتهم الرقمية عىل املدى 

القصري. وقد شهدت هذه الناحية تقدماً كبرياً، ويرى 75% أن املبادرات الرقمية والتكنولوجية واملبتكرة تُعترب أولوية 

قصوى خالل العامني القادمني، ولكن أدى تسارع التوجهات الرقمية الحالية أثناء الجائحة إىل زيادة رضورة التغيري. 

وترى ٤٤% من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط أنها تتلك قدرات رقمية قوية، بينام تُركز ٢9% عىل تعزيز قدراتها 

الرقمية بشكل أكرب.

شكل 6: األُسس املوضوعة للتحول تتميز بالقوة

س: ما مدى موافقتك أو رفضك للعبارات التالية:

٣ استطالع يب دبليو يس العارش للرشكات العائلية يف العامل لعام ٢٠٢١،  

٤ استطالع يب دبليو يس الرابع والعرشين للرؤساء التنفيذيني – نتائج منطقة الرشق األوسط، يب دبليو يس الرشق األوسط، ٢٠٢١، 

هناك أدوار ومسؤوليات واضحة للقامئني عىل إدارة الرشكة

لدينا فريق قيادة قوي

لدينا هيكل حوكمة واضح ومحدد

منتلك القدرة عىل تغيري املسار يف وقت قصري بفضل السيولة التي تتمتع بها الرشكة

لدينا إمكانية الوصول إىل معلومات/ بيانات موثوقة/ يف الوقت املناسب تسهم يف إثراء عملية صنع القرار

توجد مقاومة داخل الرشكة لتبني التغيري

منتلك قدرات رقمية قوية

عىل مستوى العاملعىل مستوى منطقة الرشق األوسط

70%

63%

62%

60%

55%

45%

44%

74%

71%

65%

58%

66%

29%

38%

https://www.pwc.com/gx/en/family-business-services/family-business-survey-2021/pwc-family-business-survey-2021.pdf  
https://www.pwc.com/gx/en/family-business-services/family-business-survey-2021/pwc-family-business-survey-2021.pdf  
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%75%55
ترى أن املبادرات الرقمية والتكنولوجية 

واملبتكرة تُعترب أولوية قصوى خالل 

العامني القادمني

من الرؤساء التنفيذيني يف الرشق 

األوسط يخططون لزيادة استخدامهم 

للتكنولوجيات الجديدة
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“
“عىل مدار العام املايض، كان عىل جميع املؤسسات أن تُكيف أوضاعها مبا يتفق مع الواقع الجديد ملناخ األعامل، وأن تُفكر بعمق حول كيفية التحرك 

بخطوات واثقة تجاه املستقبل مام جعلها تعول بشكل كبري عىل موظفيها. وبرز دور املواهب التي تتلكها املؤسسات يف تكينها من االستمرار يف التطور 

واعتامد قدرات رقمية جديدة واالحتفاظ بالصدارة والريادة يف األسواق. فإحساس كل فرد من أفراد املؤسسة باألهداف والوعود التي تسعى املؤسسة إىل 

تحقيقها أمر جوهري يسهم يف خلق الفرص يف فرتة ما بعد الجائحة“.

محمد باقر
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي ملجموعة 
الخليج للتسويق، اإلمارات 

العربية املتحدة

استطالع الرشكات العائلية يف الرشق األوسط لعام  ٢٠٢١  |  12



العائلة، والقيم والنزاعات٤
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ُتثل القيم القلب النابض للرشكات العائلية يف الرشق األوسط. وتجدر اإلشارة إىل أن 75% من الرشكات العائلية يف 

املنطقة )مقارنة بنسبة 7٠% عىل مستوى العامل( مملوكة لعائالت تعتنق مجموعة واضحة من القيم ومن املُرجح أن 

تكون محررة أيضاً ضمن وثائق كتابية )56% مقارنة بنسبة ٤٤% عىل مستوى العامل(، ويعتقد الغالبية العظمى أن 

هذه القيم قد ساعدتها يف مواجهة تفيش الجائحة.

ومع ذلك، َعِملنا منذ إطالقنا لهذا االستطالع نصف السنوي يف عام ٢٠٠٢ عىل إثبات أن الرشكات العائلية، داخل 

منطقة الرشق األوسط أو أي منطقة أخرى، ميكن لها أن تحقق قدراً أكرب من الفائدة بفضل التزامها بالقيم. ومع 

زيادة توجه عامل األعامل إىل الرتكيز عىل تحقيق األغراض واألهداف بصورة أكرب من تركيزه عىل تحقيق األرباح، 

أصبحت الفرص الضائعة أكرث وضوحاً.

ُتثل القيم والغايات الرباط الذي تعتصم به الرشكات العائلية، وال شك أن أهمية القيم والغايات تزيد بصفة خاصة 

عند العائالت الكربى الكربى مبجرد انتقال املسؤولية من املؤسس إىل من يخلفه. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن ١٢% فقط 

من الرشكات العائلية تستمر يف نشاطها حتى الجيل الثالث من امللكية.5 ومن هذه القاعدة، يصبح من الواضح أن 

للقيم القوية فعالية كبرية عند إرشاك األجيال األصغر سناً يف أعامل الرشكة، مام مينح شعوراً بالهدف الذي يتوق 

الجيل القادم إىل تحقيقه.

تصل العديد من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط إىل أعتاب مرحلة حرجة يف الخالفة يف وقتنا الحايل، ومُيثل أفراد 

الجيل القادم من العائلة مساهمي األغلبية يف 56% من الرشكات، ويتوقع ٤٢% أن يكون هذا هو الحال خالل فرتة 

الخمس سنوات املقبلة. وبشكل عام، تضم 65% من الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط، مقارنة بنسبة %55 

عىل مستوى العامل، أفراداً من الجيل القادم من العائلة يف الرشكة.

مع أخذ ما سبق بعني االعتبار، من املرجح أن يكون لدى الرشكات العائلية يف الرشق األوسط خطة تعاقب وظيفي 

قوية وموثقة وُمعلنة أكرث من نظرياتها العاملية )٣٣% مقارنة بنسبة ٣٠% عىل مستوى العامل(.

5- أبحاث يب دبليو يس، معهد األعامل العائلية

التعامل مع النزاعات
رغم ارتفاع حاالت النزاعات العائلية يف املنطقة خالل السنوات األخرية، ترى الرشكات العائلية أن مستويات الثقة 

والتواصل جيدة بشكل عام، حيث رصح الثلثان بأن أفراد العائلة غري األعضاء يف مجلس اإلدارة لديهم قدر كبري من 

الثقة يف أفراد العائلة الذين يشغلون عضوية املجلس. إال أن هناك إشارات عىل االضطرابات، حيث مل يعرب سوى ٤7% 

فقط من الرشكات أن جميع أفراد العائلة عىل توافق بشأن توجه الرشكة، بينام وافقت ٤8% فقط عىل أن املعلومات 

املهمة يتم تبادلها بطريقة شفافة ويف الوقت املناسب بني أفراد العائلة )مقارنة بنسبة 6٤% عىل مستوى العامل(.

يكون النزاع داخل العائالت أمراً ال مفر منه يف بعض األحيان. ويقر ٤٢% من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط بأن 

النزاع يحدث من حني آلخر )مقارنة بنسبة ٣٣% عىل مستوى العامل( ويحدث النزاع بصورة منتظمة يف ١5% من هذه 

الرشكات )7% فقط من املشاركني يف االستطالع عىل مستوى العامل كانت لديهم نفس وجهة النظر(. ويعترب التعامل مع 

مسائل الخالف شأناً خاصاً إىل حد كبري ومل يعرب سوى ١١% فقط عن استعدادهم إلرشاك جهات خارجية )شكل 7(.

يتم التعامل مع النزاع 

بني أفراد العائلة

تناقش العائلة 

النزاع عالنية

نطبق آليتنا الخاصة 

بحل النزاعات

نستعني بخدمات حل 

النزاعات التي تقدمها 

جهات خارجية

نغض البرص عن النزاع 

احرتماً لألعراف املجتمعية

شكل 7: عادة ما يتم التعامل مع النزاعات العائلية بني أفراد العائلة

س: من بني الطرق املذكورة أدناه، كيف تصف طريقة التعامل مع النزاعات العائلية يف رشكتك، إن ُوجدت؟

حجم العينة: 56 رشكة عىل مستوى منطقة الرشق األوسط، 

٢١6٠ رشكة عىل مستوى العامل
عىل مستوى منطقة الرشق األوسط

عىل مستوى العامل

63%

52%

30%

42%

7%
13%

11%
12%13%

6%
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إحرتافية حوكمة 
الرشكات العائلية

ال ينبغي أبداً أن يعترب االنسجام العائيل أمراً مسلامً به، بل إنه يتطلب العمل والتخطيط، ويجب التعامل معه بنفس 

مستوى اإلحرتافية الذي يتم تطبيقه عىل القرارات التشغيلية واسرتاتيجية العمل. ويف حني تأخذ الرشكات العائلية يف 

الرشق األوسط الحوكمة عىل محمل الجد، حيث يطبق 8٤% منها شكالً من أشكال سياسة الحوكمة العائلية )شكل 8(، 

ولكن السياسات ال يتم تنفيذها بشكل كامل يف جميع األوقات )عىل سبيل املثال، عادًة ما تدرس عائالت الجيل األول 

هذه اإلجراءات فقط عند تقديم الجيل الثاين(، مام يرتك وراءه فجوات كبرية.

شكل 8: سياسات الحوكمة يف الرشكات العائلية يف الرشق األوسط

س: من السياسات واإلجراءات الواردة أدناه، ما هي السياسات واإلجراءات التي تطبقها لديك، إن وجدت؟

اتفاقية املساهمني

دستور أو بروتوكول العائلة

سياسة توزيع األرباح

سياسة التوظيف يف العائلة

آليات تسوية النزاعات

رشوط الدخول والخروج

اإلجراءات الخاصة بحاالت الطوارئ

الوصية

عقود ابتدائية

ال توجد سياسات حوكمة مطبقة

عىل مستوى العامل  عىل مستوى منطقة الرشق األوسط

47%
58%

28%
48%

37%
40%

23%
33%

15%
30%

18%
29%

19%
22%

■   ■  

34%
8%

20%
3%

21%
16%
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%٤7 %75
فقط من هذه الرشكات ترى أن جميع 

أفراد العائلة متوافقون بشأن توجه الرشكة

من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط 

تتلك مجموعة واضحة من القيم

ولكن
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االستدامة: ترجمة التطلُّعات إىل أفعال5
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تؤمن الرشكات العائلية برد الجميل للمجتمعات املحلية التي تعمل فيها بصورة خاصة واملجتمع بصورة عامة. وإجامالً، 

تشارك 9٣% من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط يف شكل من أشكال أنشطة املسؤولية االجتامعية )شكل 9(. ولقد 

ظهر هذا االلتزام جلياً خالل فرتة الجائحة، عندما تحلت الرشكات العائلية يف املنطقة بنشاط أكرب بكثري من نظرياتها عىل 

مستوى العامل فيام يتعلق بدعم موظفيها ومورديها ومجتمعاتها املحلية )شكل ١٠(.

ويتمثل الهدف الرئييس ملالك الرشكات العائلية يف إنشاء مؤسسة يكون لها تأثري إيجايب وتشكل الرتاث الذي ستخلفه 

ألجيال املستقبل، وال شك أن اإلجراءات التي اتخذتها الرشكات العائلية يف الرشق األوسط خالل األشهر األخرية املاضية 

ساعدتها يف تحقيق هذا التطلّع. ومع ذلك، يتزايد الضغط عىل جميع الرشكات للمساهمة يف النهوض مبجتمعاتها، مام 

يجعل اإلجراءات املتعلقة بأجندة االستدامة، محل اهتامم ومتابعة الجميع.

من املتوقع أن تُظهر الرشكات التزامها باالستدامة من خالل إجراءات ملموسة، وجدير بالذكر أن الرشكات العامة 

تستجيب لهذا االتجاه بشكل أكرث فعالية مقارنة بالرشكات العائلية، نظراً ألن هذا األمر مُيثل رضورة عمل وليس أمراً 

اختيارياً ميكن األخذ به أو تجنبه. فلطاملا تم حث الرشكات العامة عىل تحسني مامرسات وسياسات االستدامة الخاصة 

بها إِثَر زيادة الضغوط التي تعرضت لها من قبل العمالء واملستثمرين ووسائل اإلعالم، بل واملوظفني أيضاً يف السنوات 

األخرية. ونتيجة لذلك، فقد طالبت بتنفيذ مرحلة الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات. إال أن إعطاء األولوية 

للحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات يُعد أمراً بالغ األهمية يف الوقت الحايل بالنسبة لجميع الرشكات التي 

ترغب يف تحقيق النمو عىل املدى الطويل.

املساهمة يف 

مجتمعنا املحيل

العمل الخريي التقليدي/ 

العطاء القائم عىل املنح

األعامل الخرييةاالستثامرات ذات التأثري

عىل مستوى العاملعىل مستوى منطقة الرشق األوسط

ال يوجد

وال شك أن قدرة الرشكات العائلية عىل اعتامد منهج بعيد املدى يف اختيار استثامراتها يضعها يف موضع مثايل لقيادة 

مامرسات األعامل املستدامة، وهو دور تؤكد 59% من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط أنها مستعدة وقادرة عىل 

توليه. 

يرى 5١% من الرشكات العائلية أن االستدامة ُتثل القلب النابض الذي يتمحور حوله كل يشء تفعله، يف حني مل يعرب 

حتى اآلن سوى ٣6% عن إعطاء األولوية لالستدامة ومبادرات املجتمع املحيل. وتعني مبادرة الرشكات العائلية إلعادة 

ترتيب أولوياتها وجداول أعاملها بحيث تراعي مبادئ االستدامة أن هذه الرشكات ترتجم التزامها طويل األمد تجاه 

املجتمع املحيل واملجتمع ككل إىل عمل ملموس ومريئ.

شكل 9: تؤمن الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط برد الجميل للمجتمعات املحلية التي تعمل فيها.

شكل 10: الرشكات العائلية دعمت موظفيها واملجتمعات املحلية التي تعمل بها خالل فرتة تفيش جائحة كوفيد-19.

 س: من بني الطرق واألساليب املذكورة أدناه، ما هي الطرق واألساليب التي انتهجتها رشكتك يف توفري املساعدة والدعم 

أثناء فرتة تفيش جائحة كوفيد-19، إن ُوجدت؟

س: من بني األنشطة املذكورة أدناه، ما هي األنشطة التي تشارك فيها رشكتك، إن ُوجدت؟ 

71%

62%60%

42%

21%
18%18%

12%7%

19%

71%
84%

80%
81%

39%
56%

45%
45%

22%
45%

25%
34%

21%
8%

■   ■

14%
7%

االحتفاظ بأكرب عدد من املوظفني

تكني املوظفني من العمل من املنزل

اتخاذ إجراءات لدعم املجتمع املحيل

توفري الدعم للصحة املعنوية/ النفسية للموظفني

توفري دعم مايل أو قروض للموظفني

إعادة توجيه اإلنتاج مبا يلبي الطلب العاجل املرتبط بالجائحة

زيادة رواتب املوظفني عىل برامج االحتفاظ بالوظائف الحكومية

دعم املوردين، عىل سبيل املثال تقديم األوامر غري األساسية

عىل مستوى العاملعىل مستوى منطقة الرشق األوسط
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٪93٪59٪51
من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط تشارك يف 

شكل من أشكال أنشطة املسؤولية االجتامعية

ترى أن أمامها فرصة لقيادة مامرسات األعامل 

املستدامة

ترى أن االستدامة ركيزةيف جميع اعاملها
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“ال يشهد أي توجه يف منطقة الخليج سوى إقبال محدود العادة ما مل تؤيده الحكومة بقوة كبرية. ويف حال “

تم اتخاذ مبادرات لتشجيع الرشكات نحو اتجاه معني، فعادة ما تضطلع الرشكات املحلية والرشكات العائلية 

بالدور القيادي“.

هند صديقي
صديقي القابضة،

 اإلمارات العربية املتحدة
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اآلراء النهائية

الرتكيز عىل التحول، 

وخاصة التحول الرقمي

إحرتافية حوكمة 

الرشكات العائلية

إرشاك

الجيل القادم

تعميم أهداف 

االستدامة وإنجازاتها

املرونة املالية للرشكات العائلية تضعها يف مكانة جيدة تكنها من تحقيق النجاح ودفع عجلة التعايف يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-١9. وحتى تتمكن من االحتفاظ بالرتاخيص الالزمة لعملها، سيتعني عىل الرشكات العائلية إعادة النظر يف أهدافها واالستفادة 

من الثقة التي تحظى بها حتى تتمكن من خلق تأثري غري مايل قابل للقياس. وتُركز هذه االستنتاجات النهائية عىل املجاالت الرئيسية التي ستسهم فيها اإلجراءات الفورية يف تأمني صيغة دامئة للنجاح لألجيال القادمة.

ينبغي عىل الرشكات العائلية يف الرشق األوسط أن 

تستفيد من تجربتها يف التصدي لجائحة كوفيد-١9 

وبناء مؤسسات تتميز بقدر أكرب من الذكاء واملرونة 

والقدرة عىل الصمود. وقد أظهرت األحداث األخرية أن 

الرشكات التي بدأت بالفعل يف خوض رحلتها الرقمية 

كانت يف وضع أفضل خالل األزمة. وال شك أن هذا هو 

الوقت املناسب للعمل واملبادرة. وسيواجه ٢7% من 

املشاركني يف االستطالع الذين مل يضعوا هذا الجانب 

كأولوية لرشكاتهم ومل يُحِرزوا أي تقدم فيه تحديات 

كبرية من أجل حامية إرثهم.

وجود هيكل حوكمة مهني وإجراءات واضحة لحل 

النزاعات )يفضل االستعانة بطرف مستقل( هو أمر 

مفيد لألعامل، وتزيد هذه الفائدة بصورة خاصة 

بالنسبة للرشكات العائلية. فاملنهج املهني يعمل عىل 

تحييد العاطفة والتحيز الشخيص من عملية صنع 

القرار، وهو أمر لطاملا كان مبثابة حجر العرثة الذي 

يٌَعّوق أعامل العائالت. 

سيلعب أفراد العائلة من الجيل القادم دوراً حيوياً يف 

دفع الرشكات العائلية إىل األمام يف مجاالت السياسة 

التي تُعترب رضورية إلرثهم. وُتثل األجيال الشابة القوة 

الدافعة وراء االستدامة، بل ويسعون إىل االضطالع 

بقدر أكرب من املسؤولية يف الرشكات العائلية. ولذا، 

هذا هو الوقت املناسب العتامد منهجيات الحوكمة 

البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات. وباإلضافة إىل 

ما سبق، مُيثل أعضاء الجيل القادم قوة دافعة مهمة 

وراء الرقمنة. وقد كشف استطالعنا للجيل القادم 

لعام ٢٠١9 أن أفراد العائلة من الشباب ينظرون إىل 

التكنولوجيا عىل أنها أحد أهم ثالثة ُمحركات للتغيري 

يف الرشكة، ورأي 6٤% أن هذا املجال هو الذي ميكنهم 

إضافة قيمة فيه.6

تتمتع الرشكات العائلية بسمعة طيبة تستحقها بشكل 

كبري من حيث إعطاء األولوية لرفاهية موظفيها 

واملجتمعات املحلية التي تعمل فيها. ومع ذلك، 

فهي ُعرضة لخطر فقدان السيطرة عىل املجريات يف 

ظل ادعاء الرشكات العامة الريادة يف مجال الحوكمة 

البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات. ويتعني عىل 

الرشكات العائلية تعلّم كيفية قياس وضعها وأجندتها 

الخاصة بالحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة 

الرشكات وإبالغها ملجموعة أوسع من أصحاب 

املصلحة.

4 3 2 1
6https://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/assets/pwc-global-nextgen-survey-2019- استطالع يب دبليو يس للجيل التايل لعام ٢٠١9، يب دبليو يس، ٢٠١9، 
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نبذة عن االستطالع
استطلعت يب دبليو يس آراء ٢8٠١ شخصاً من مالك الرشكات واملسؤولني التنفيذيني يف 87 مدينة، من بينهم 7٣ شخصاً من منطقة الرشق األوسط خالل الفرتة بني 5 أكتوبر و١١ ديسمرب ٢٠٢٠. وكان الغرض من االستطالع هو فهم طريقة تفكري الرشكات العائلية 

يف القضايا الرئيسية التي نعارصها اليوم.

              الدور/ املنصب الحايل للمشاركني يف االستطالع

حجم املبيعات بالدوالر األمرييك للرشكات العائلية التي 

شاركت يف االستطالع

دول الرشق األوسط التي شملها االستطالع

%5٠

٪51
٪33

٪35

٪42

٪29

٪30

٪16

٪6
مالك

عضو مجلس 

إدارة

٢٠ مليون دوالر فأقل

١٠١ مليون دوالر فأكرث

ما بني ٢١ إىل ١٠٠ مليون 

دوالر

مسؤول تنفيذي/ 

مدير عام

عضو يف فريق 

اإلدارة

  رئيس مجلس 

إدارة

دور/ منصب 

آخر 

ما مل يذكر خالف ذلك، األحجام األساسية للعينة لجميع األرقام هي: 7٣ شخصاً عىل مستوى منطقة الرشق األوسط و ٢8٠١ شخصاً عىل مستوى العامل

الكويت

العراق
لبنان

فلسطني

مرص

األردن

البحرين

قطر

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة 

العربية 

السعودية

سلطنة عامن
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ما هي الخطوات التالية؟

مسؤولو االتصال

تقدم يب دبليو يس املشورة ألصحاب املشاريع وعائالتهم ألكرث من ١6٠ عاماً. ونقدم اليوم خدماتنا إىل 8٤% من أكرب 75٠ رشكة عائلية عىل مستوى العامل،7 من بينها عدد من الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط. وتضم شبكتنا العاملية للرشكات 

العائلية أكرث من ٣٠٠٠ خبري ورشيك متخصصني يف تقديم املشورة وخدمات التدقيق للرشكات العائلية.

ندرك أنه رغم تفرد كل رشكة عائلية يف سامتها عن كل رشكة عائلية أخرى، إال أنها تتقاسم جميعاً بعض الخصائص املشرتكة التي تجعلها ناجحة. ولقد حللّنا هذه الخصائص وطورنا منهجية »أجندة املالك« التي تتناول التحديات التي تواجهها العائلة 

والرشكة عىل حد سواء.

ملعرفة املزيد حول كيفية مساعدتنا لرشكتك العائلية، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين www.pwc.com/me  أو التواصل معنا.

هاين أشقر
الرشق األوسط

الرشيك املسؤول، يب دبليو يس 

الرشق األوسط

عدنان زيدي
املسؤول عن إدارة األعامل الريادية 

والخاصة يف الرشق األوسط

يب دبليو يس الرشق األوسط

أمني نارص
األعامل الخاصة

مستشار أول

يب دبليو يس الرشق األوسط
hani.ashkar@pwc.comadnan.zaidi@pwc.comamin.n@pwc.com

/7https://www.famcap.com/the-worlds-750-biggest-family-businesses- تصنيف أكرب 75٠ رشكة عائلية عىل مستوى العامل، فامييل كابيتال، ٢٠٢١، 
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7- تصنيف أكرب 75٠ رشكة عائلية عىل مستوى العامل، فامييل كابيتال، ٢٠٢١، 
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نبذة عن يب دبليو يس

هدفنا يف يب دبليو يس هو بناء الثقة يف املجتمع وحل املشاكل الهامة. يب دبليو يس هي شبكة رشكات متواجدة يف ١55 بلداً ويعمل لديها أكرث من ٢8٤٠٠٠ موظف ملتزمني بتوفري أعىل معايري الجودة يف خدمات التدقيق والرضائب والخدمات االستشارية. ملزيد من 

 .www.pwc.com املعلومات والتواصل، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

 .)www.pwc.com/me( تأسست يب دبليو يس يف الرشق األوسط منذ ٤٠ عاماً ولديها ٢٢ مكتباً يف ١٢ دولة يف املنطقة، حيث يعمل بها حوايل 6٠٠٠ موظف

 .www.pwc.com/structure يب دبليو يس تشري إىل شبكة يب دبليو يس و/ أو واحدة أو أكرث من الرشكات األعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوين مستقل. للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا

©٢٠٢١ يب دبليو يس. جميع الحقوق محفوظة

استطالع الرشكات العائلية يف الرشق األوسط لعام  ٢٠٢١  |  25


