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نتائج الدراسة االستقصائية االفتتاحية حول الشركات العائلية يف دول اخلليج، أكتوبر 2015

متثل الشركات األكرب حجًما يف منطقة اخلليج 

ضمان التنفيذ الفّعال

 االستمرار يف الرتكيز على التنويع اجلغرايف وإدارة الكفاءات الواعدة 

املشاركة يف جهود العمل اخلرييإعداد اجليل التايل

جمموع النقاط:

بالتعاون مع جملس الشركات العائلية اخلليجي، أطلقت شركة ماكنزي أند كومباين دراسة استقصائية افتتاحية للشركات العائلية يف دول اخلليج.

إشراك أفراد العائلة األوسع

سيقع الدور األهّم على عاتق الشركات العائلية األكرب يف املنطقة، إذ سيكون عليها أن تقود الطريق وتعمل كمثال 
حتتذي به نظرياتها اليت ستسفيد حتًما عند التعّلم من إجنازات سابقاتها.

أن تتوافق القضية مع قيم العائلةالبدء مبكًرا لتعزيز الرابط مع الشركة

توضيح »قواعد اللعبة« للموظفني ملكية واضحة 
التنفيذيني من خارج العائلة

إقامة آليات حوكمة واضحة وتقدير 
النتائج 

اّتاذ القرارات الصعبة اليت ال ميكن 
ضمان استدامة التمويلتوضيح األمور مسبًقا ألفراد العائلةتفاديها

 تعتمد سياسة توظيف 
ناشطة يف العمل اخلريييف الشركة

لديها اسرتاتيجية واضحة 

لديها هيكلية حوكمة متينة 

تقّيم أثر اجلهود

توزيع األدوار واملسؤوليات 
فيها واضح 

تعتمد طريقة تقييم فعالة 
للجيل التايل

تزاول األنشطة خارج منطقة 
اخلليج

75% من إيراداتها مصدرها 
بلدانها املنشأ

 أقل 
من 

متلك برامج 
فعالة للتطوير 
املهين وبرامج 

إلستبقاء 
املوظفني

تطّبق برامج تدريب فعالة

وجود وفعالية 15 ممارسات 
تعترب من الركائز لبناء نظام 

حوكمة فعال 

فيما

ميلك عدد قليل من 
الشركات العائلية يف 
املنطقة ملكية عامة 

تعمل بشكل 
فعال

بدأت بإرساء 
هذه الركائز 

فيما

السنة األوىل: خط األساس الذي 
سيستخدم كمرجع لقياس التقدم 

خالل السنوات القادمة

تطبيق أنظمة حوكمة 
ناجحة

إدارة الديناميات العائلية 
والنزاعات وإعداد اجليل 

التايل 
جهود العمل اخلريي

إدارة الكفاءات 
الواعدة من املوظفني 
التنفيذيني من خارج 

العائلة

التنوع اجلغرايف اإلعتماد على مصادر 
سيولة خارجية

الشركات العائلية املستطلعة:

الرحلة إىل استدامة طويلة األمد
الشركات العائلية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب 

اخلالصات العاّمة

التوصيات

معطيات حمّددة ذات صلة باحملاور اخلمسة

 شركات 
عائلية 
شاّبة 

مشاركة أفراد 
األسرة يف الشركات

يف مخسة قطاعات أو أكثر
العقارات

فيها على األقل فرد واحد 
من العائلة يعمل بدوام كامل 

يديرها اجليالن األّول والثاين 

توظف ستة أفراد من العائلة 
أو أكثر

تتضمن 5 مساهمني أو أقل

البناء
التجزئة

الصناعات
والسياحة والرتفيه


