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وقد استمعنا في هذا التقرير، استطالع آراء الشركات العائلية في دول مجلس التعاون 
الخليجي 2017، إلى كبار أعضاء الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي 

الست )البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة( حول مدى ثقتهم في مستقبل منظماتهم، والتحديات التي يواجهونها، 

واآلليات القائمة لدعم النمو المستدام. ويشير التقرير أنه من مايو إلى نوفمبر 2017، 
أكمل 42 مشاركًا من قادة األعمال العائلية الدراسة المسحية حول استطالع اآلراء 

)غالبًا من خالل المقابالت الشخصية التي أجريت وجهًا لوجه مع المتخصصين في 
الشركات العائلية المتخصصة في شركات كي بي أم جي(، األمر الذي ساعدنا على 

تصوير هذا المشهد من االتجاهات والقضايا التي تؤثر حاليًا على القطاع.

عمومًا، تبرز صورة الشركات العائلية بتفاؤل نسبي. وفي هذا السياق، يبدي أكثر من 
نصف المشاركين بالثقة حول آفاق أعمالهم في الوقت الذي يواصلون فيه التكيف مع 
’المعيار الجديد‘ لخفض أسعار النفط وتأثير التطورات الجيوسياسية األخيرة. ومع ذلك، 

ال يزال النمو مرتفعًا على جدول األعمال، مع تركيز العديد من الشركات على تحسين 
الربحية، وأكثر من النصف بقليل على تحسين اإليرادات وأكثر من ثلثي التركيز على جعل 

االستثمارات كجزء من استراتيجيتها على مدى السنوات المقبلة.

وهنا، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر المشاركين على جهودهم في هذه 
االستطالع. توفر دول مجلس التعاون الخليجي بيئة خيالية للقيام بأعمال تجارية، 

وقد وجدت أنه من المثير لالهتمام اكتساب نظرة أعمق إلى ما ُيعتبر واحد من أهم 
قطاعات االقتصاد في المنطقة. وبهذا نرحب بإتاحة الفرصة لمناقشة النتائج وطرح 

األسئلة واالستفسارات لديكم حول مسائل الشركات العائلية )وفي صفحة جهات 
اإلتصال في نهاية هذا التقرير تم إدراج قائمة بأسماء المسؤولين في قطاع الشركات 

العالمية في كل دول من دول مجلس التعاون الخليجي(.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

“من المعروف أن الشركات 
العائلية في المنطقة لديها 

منظور طويل األجل، وهذا ما

 يعزز استدامة أعمالها”.
هاريش جوبيناث 

المقدمة
تنتشر الشركات العائلية حولنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لربما 

أكثر من أي مكان آخر في جميع أنحاء العالم. وبدءًا من الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، إلى الشركات متعددة الجنسيات الشهيرة وصواًل 

إلى الشركات التي تملكها األسر بما في ذلك إدارتها في أشكالها 
المتعددة كلها تشكل العمود الفقري لالقتصاد في المنطقة.

هاريش جوبيناث

رئيس استشارات الشركات العائلية كي بي إم جي 
في الشرق األوسط وجنوب آسيا



24+76+M	2+98+M	17+82+M	
محايد غير واثق قلق

24+76+M	33+67+M	
واثق

ما هي نقاط القوة / المزايا الرئيسة للشركة العائلية الخاصة بك؟

ما هو شعورك حيال آفاق الشركة العائلية الخاصة بك على مدى الـ 12 شهرًا القادمة؟

اتخاذ القرار سريع ومرن

 منظور طويل
األجل

قيم وروح مشتركة

 – نتائج االستطالع

واثق جدًا
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ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات األخيرة، تستمر الشركات 
العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق نمو 

مستدام وأداء إيجابي، إن لم يكن كذلك، ربما على المستويات 
التي شهدها هذا العقد في وقت سابق. حيث أفاد أكثر من 

ثلث الشركات التي أجريت معها مقابالت بأن إيراداتها قد 
زادت في األشهر الـ 12 الماضية، بينما أفاد 40 % بأن إيراداتها 

مستقرة أو متحسنة على أساس سنوي.

شكلت السنة المالية 2017-2016 
تحديًا بالنسبة للمنطقة، مع حدوث 

تغيرات بارزة في السياسات، وإدخال 
ضرائب جديدة إضافة إلى الغموض 

االقتصادي الذي اكتنف المنطقة. ومع 
انخفاض أسعار النفط إلى 45 دوالرًا 

للبرميل الواحد، اتخذت الحكومات تدابير 
تقشفية استباقية لتعزيز اقتصادات 

المنطقة.

لقد أبدت 
الشركات العائلية 

في المنطقة 
مرونة عالية في 
مواجهة الضغوط والتحديات 

الخارجية 
فوزي أبوراس

رئيس استشارات الشركات العائلية،
كي بي إم جي في الخليج األدنى

التقدم 
الثابت 



* أفاد 19% بعدم حدوث أي نشاط في الخارج.

عدد الموظفين

النشاط الخارجي* 

ازدادت

ازداد

ازداد

مستقرة

مستقر

مستقر

تناقصت

تناقص

تناقص

في األشهر الـ 12 الماضية

العائدات
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كثيرًا ما تواجه الشركات العائلية خيارات 
صعبة، وينبغي عليها أن تبحث عن طرق 
جديدة لتبرز مع ارتفاع المنافسة. وفي 
حين أشار 30% من المشاركين إلى أنهم 
يتطلعون إلى أن يصبحوا أكثر ابتكارًا و 
38% يتطلعون إلى التنويع في منتجات 

وخدمات جديدة، فمن الواضح أن 
إيجاد طرق للتمييز في السوق تتصدر 

األولويات.

الربحية مصدر قلق كبير لنسبة  تشكل 
40% من الشركات العائلية، وقد يكون 
المنافسة والتغيرات  لزيادة  نتيجة  ذلك 

في اللوائح األنظمة والضرائب في 
المنطقة.

بدأت الشركات العائلية تواجه صعوبة أكبر 
في استقطاب المواهب التي تحتاج إليها، 

حيث أشار 95% من الذين شملهم االستطالع 
إلى أنهم يرون أن هناك فائدة في وجود 

العائلة صاحبة  تنفيذيين من خارج  موظفين 
الشركة في إطار األعمال التجارية، فمن 

الواضح أن هذا األمر ينبغي معالجته. وفي 
التوظيف، يشهد  لتحسين عملية  محاولة 
الخبراء في شركة كي بي إم جي بوتيرة 

متزايدة أن الشركات العائلية بدأت تحدد 
التنافسية. ميزتها  وتعرض 

التي يمكن للمرشحين  الرئيسة  العوامل  ومن 
إيجابية هو أن  المحتملين مراعاتها بصورة 

العائلية تقدم معدالت بقاء  الشركات 
الموظفين أعلى، ولفترات أطول من 

الشركات األخرى، ومن المرجح أن تتجنب 
تسريح العمال خالل فترات الركود.

إن المنافسة المتزايدة، و “السباق على استقطاب 
المواهب”، وتراجع الربحية، كلها أمور تدور في ذهن 

أصحاب الشركات العائلية.

1: Source https://hbr.org/2012/11/what-you-can-learn-from-family-business%20

معوقات 
الشركات 

العائلية



ادة المنافسة زي

السباق على 
استقطاب المواهب

تغيرات في 
اللوائح 

وضع سياسي 
وحالة عدم 

التيقن و 
الغموض

انخفاض 
رادات اإلي

إمكاني محدودة 
للحصول على 

التمويل
أخرى

أسعار 
النفط

ادة تكاليف  زي
العمالة

تغيرات في الضرائب

ربحية انخفاض في ال

يرة التقدم في  وت
ا مجال التكنولوجي

ما هي المخاوف الرئيسة 
بالنسبة إلى شركتك 

العائلية اليوم؟
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يمثل انتقال قيادة الشركة العائلية إلى الجيل 
القادم أولوية قصوى واهتمام ثابت للعديد من 
أصحاب األعمال العائلية. ويعتقد 88% من أفراد 
العينة بأن إعداد الجيل القادم وتدريبه أمر حاسم 
الستمرارية األعمال ونجاحها، كما أن المسؤولية 

تقع على كبار الجيل القديم في تعليم شاغلي 
الوظائف مجموعة قوية ومستدامة من القيم 
والمعتقدات التوجيهية، باإلضافة إلى مبادئ 

العائلة.

ما مدى أهمية إعداد الخلف وتدريبه قبل أن تحين قيادة دور الخلف؟

عندما يكون هناك أفراد من العائلة 
يرغبون في تولي زمام األمور، فإنَّ 

التحدي يكمن في ضمان االنتقال السلس 
و المرن إلى الجيل التالي – سواء بالنسبة 

إلدارة األعمال أو ملكيتها. ويجب أن 
يعالج االنتقال القضايا العائلية ويكفل 
إعداد المالك الجدد إعدادًا جيدًا. يدرك 

أصحاب األعمال الذين يرغبون في بناء أو 
ضمان إرث بأهمية إعداد خطة تعاقب 
قوية لحماية الفترة الزمنية ألعمالهم.

وتشمل عملية التعاقب قضيتين 
منفصلتين: تعاقب الملكية، فضاًل عن 

تعاقب القيادة اإلدارية، وتحتاج الشركات 
العائلية إلى القيام باجراءات للتعامل مع 

هذين الجانبين من عملية االنتقال.

وأشارت نسبة 88% من المشاركين في 
االستبيان إلى أنَّ إعداد الخلف وتدريبه أمر 
مهم وباألحرى في غاية األهمية بالنسبة 

ألعمالهم، كما أنَّ الشركات العائلية 
الناجحة تستثمر في مستوى متزايد من 

الوقت والطاقة في بناء قيادتها من 
داخل األسرة لضمان استمرارية األعمال 

على المدى الطويل.

وأشار أكثر من 60% من أفراد العينة 
إلى أن لديهم أعضاء من الجيل القادم 

يشغلون أدوارًا إداريًة داخل الشركة 

)25% طلبات توظيفهم قيد اإلنجاز(؛ 
األمر الذي يجعلهم في وضع أقوى عند 

التخطيط لمن يخلف في العمل.

55+45+M	
0+100+M	
33+67+M	

2+98+M	
10+90+M	

مهم جدًا

ليس مهمًا على 
اإلطالق

مهم

مهم جدًا

ليس مهمًا

استالم 
زمام األمور



نقل إدارة الشركة 
إلى الجيل القادم

نقل ملكية الشركة
إلى الجيل القادم

االكتتاب العام األولي
أي )قائمة علنية للشركة(

تعيين رئيس تنفيذي من خارج العائلة 
مع االحتفاظ بالملكية / باإلدارة داخل األسرة

بيع الشركة 
إلى طرف ثالث

%14نقل الحوكمة ) اإلدارة النهائية( 
من الشركة إلى الجيل القادم

بيع الشركة إلى فرد آخر من 
أفراد العائلة

بيع األعمال للموظفين 
الحاليين

هل تفكر 
في أي من 

الخيارات 
االستراتيجية 

التالية
لشركتك 
العائلية 

خالل ال 12 
شهرا 

القادمة؟
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ال يوجد نهج “واحد يناسب الجميع” 
للحوكمة داخل الشركات العائلية، وال 

يزال ُينظر إلى ذلك األمر على أنه موضوع 
حساس، يضاعف من الترابط الدقيق بين 

العائلة والملكية والشركة والمشاعر 
الشخصية المرتبطة بها. ويعترف مجلس 

إدارة الشركات العائلية في الخليج قانون 
الحوكمة الصادر عن مجلس التعاون الخليجي 

لعام 2016 )المبادئ التوجيهية لحوكمة 
الشركات العائلية( بالحاجة إلى قواعد 

المشاركة من أجل مواءمة االختالفات 
الناجمة عن الفجوات بين األجيال.

تعتبر الحوكمة الرشيدة عامل نجاح لتنمية 
الشركات العائلية، وتتطلب كل منظمة 
أن يكون لديها هيكل إدارة فريد وموائم 

للغرض من شأنه أن يحول األعمال إلى 
أجيال مستقبلية، مع إدارة المخاطر 

المرتبطة بعملية تعاقب الخلف والنمو 
المستدام على نحو فعال.

تتطلع الشركات العائلية بشكل متزايد إلى إنشاء العمليات واإلجراءات والخطط 
إلدارة العالقات المعقدة بين الشركة والعائلة، لمواصلة دفع عجلة النمو إلى 

المستقبل.

وعلى ما يبدو أن الشركات العائلية تعترف 
بذلك من خالل ضمان وجود اآلليات 

المناسبة لها، بما في ذلك مجلس إدارة 
رسمي )85%( ومجالس استشارية رسمية 

)22%(. ومن المثير لالهتمام أن 20% فقط 
من أفراد العينة أشاروا إلى أنهم تبنوا 
مجلسًا عائليًا. في حين أن دور مجلس 

اإلدارة هو إدارة الشركة، ومجلس األسرة 
يحل وينظم القضايا األسرية من خالل 

خلق مجموعة مشتركة من القواعد التي 
تحدد شروط الدخول في ملكية األسرة، 
والهيئات اإلدارية أو المناصب التنفيذية 

في الشركة. تعرف مجالس األسرة ظروف 
التدريب والتطوير، والدوافع المطلوبة 

والمهارات والخبرات الالزمة للشركة.

وسواء كانت مجالس األسرة رسمية أم 
غير رسمية، فإنها تخلق الصالت بين العائلة 

والشركة.

وأشار 77% من أفراد العينة إلى أن الموازنة 

بين المخاوف التجارية والعائلية مهمة أو 
مهمة جدًا، ويبدو أنَّ إنشاء المزيد من 

مجالس العائلة لربما يكون ضروريًا لخلق 
هذا التوازن.

ومع تبني هذه اآلليات وغيرها من 
اآلليات، من المهم ضمان أن تكون األدوار 
والمسؤوليات واضحة، خاصة بالنظر إلى أن 

بعض أعضاء مجلس اإلدارة لربما قسموا 
التركيز ما بين العائلة والشركة.

ومع أخذ ذلك في االعتبار، فإن ما يقرب 
من ثلثهم ينشئون بدورهم دستورًا لألسرة 

لضمان الوضوح والشفافية حتى تعرف 
األسر ما يجب عليه فعله عند نشوء 

الخالفات. تعزز هذه الدساتير التماسك 
العاطفي لألسرة؛ ألنَّ المساهمين يعملون 

معًا لصياغتها في المقام األول.

2: Source https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/02/board-of-directors-and-family-council.html
3: Source https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/07/a-family-constitution-increases-family-cohesion-and-business-connectivity.html

التصحيحات  
األساسية



هل لدى شركتك العائلية اآلليات والممارسات التالية؟

المجلس 
االستشاري 
الرسمي

دستور العائلة 
أو مدونة قواعد 

السلوك

مجلس 
العائلة

اتفاقية
 المساهمين

التعاقب وشغل 
ا  ي الوظائف العل
األخرى كخلف

خطط 
تعاقب أو 
خلف الرئيس 
التنفيذي

لترحيب  ر ل التحضي
وتثقيف وإدخال أفراد 

األسرة في الشركة 
لية  العائ

ار  ي سياسة االخت
ترويج  والمكافأة وال

لإلدارة من خارج 
العائلة

ار  ي سياسة اخت
الموظفين من 
داخل العائلة 
ومكافآتهم 
وترقيتهم

مجلس اإلدارة 
الرسمي

خطط العقارات 
ألفراد العائلة الذين 

لديهم حصة في 
الشركة
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إن وضع األهداف والرؤية المستقبلية 
عالمة بارزة للشركة العائلية. على الرغم 

من أن األولويات يمكن أن تتغير من سنة 
إلى أخرى، ويبدو أن أصحاب الشركات 

العائلية لديهم نظرة طويلة األجل، ولديهم 
استعداد المستمر للمستقبل، ويهدفون 

إلى خلق إرث عائلي.

تتصدر مواجهة االنخفاض في األرباح ألهم األولويات بالنسبة 
لغالبية الشركات، كما يفيد 81% من أصحاب الشركات بأن 

تحسين الربحية هي من أهدافهم العليا في العمل.

وأشارت نسبة 84% من الذين شملهم االستطالع إلى أن 
خطتهم االستراتيجية تشمل االستثمارات على الصعيدين 

الداخلي والخارجي. حتى بمستوى معقول من الثقة ونتائج 
األعمال الجيدة؛ فإن الربحية ستحدد قدرتهم على النجاح 

والنمو.

وتعود الزيادة في اإليرادات بشكل طبيعي إلى األولوية 
الثانية للشركات التي أشار إليها 55% من أفراد العينة. و 

38% يبحثون عن طرق للتنويع في مجاالت جديدة والتخطيط 
لالستثمار في التنويع.

يزدهر عمل 
الشركات 

العائلية في 
دول مجلس 

التعاون الخليجي وتستغل 
فرصًا جديدة من خالل 

االعتماد على زيادة الربحية 
واإليرادات والتنويع.

بول كاالغان
رئيس استشارات الشركات العائلية 

كي بي إم جي سلطنة عمان

طريق 
المستقبل



ما هي أولويات شركتك العائلية خالل السنتين القادمتين؟

ربحية تحسين ال

تنويع في  ال
 المنتجات
والخدمات

 المزيد من
االبتكار

 تثقيف
 الموظفين
وتدريبهم

زيادة 
العائدات

استقطاب 
المواهب 

الجديدة

االنتقال / إلى 
أسواق جديدة
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طرق 
بديلة
يتضح من نتائج االستطالع أن 

الشركات العائلية تعطي قيمة كبيرة 
للمدراء التنفيذيين من خارج العائلة، 

حيث أشار أكثر من 95% على أن هناك 
منافع وأن 86% يوظفون حاليًا أعضاء 
من خارج نطاق العائلة في المناصب 

العليا.

تجبر بعض الظروف المالكين على النظر إلى الخارج بحثًا 
عن أعضاء اإلدارة التنفيذية )أي أن العائلة ليست على 
استعداد أو جاهزية لالنضمام إلى العمل(. ومع ذلك، 

بداًل من االضطرار إلى القيام بذلك، يظهر االستطالع أن 
هذا قرار متعمد في كثير من األحيان، على أساس القيمة 
الواضحة التي تمتلكها عملية استقطاب الخبرات الخارجية.

للحصول على أفضل المواهب، يجب النظر بدقة في 
اقتراح أو مشروع قيمة المرشحين الخارجيين. ومن بين 

أولئك الذين شملهم االستقصاء، كانت الحوافز األكثر 
شعبية تستخدم تفويضًا واضحًا للسلطة )68%( ومجموعة 
تعويضات جذابة )71%(. ومن المثير لالهتمام، أن 30% من 
الشركات تعتقد أن التفاوض على حزم المكافآت يشكل 

خطرًا كبيرًا عند استقطاب أفراد من خارج أفراد العائلة.

غير أن الشاغل الرئيسي هو أن أفراد العائلة ال يتقاسمون 
رؤية العائلة وقيمها )58%(. لذا، من المهم ضمان أن تكون 

عملية التوظيف الخاصة بالمرشحين الخارجيين مصممة 
لتقييم ما إذا كان الموظف المحتمل يفهم وينسجم مع 

ديناميكية العائلة، فضاًل عن امتالك الخبرة والمعارف 
التقنية المطلوبة.

ما هي المزايا الرئيسة الستقطاب المدراء 
التنفيذيين من خارج العائلة إلى العمل؟

المساعدة على احتراف 
األعمال في الشركة

المساعدة على تعليم 
الجيل القادم بناء جسر بين األجيال

تعزيز مصداقية 
الشركة



تسليم إدارة 
أعمال الشركة 
الى افراد من 

خارج العائلة هو 
قرار عاطفي. وبالرغم من 
وضوح الفوائد فإن عدم 

استالم زمام االمور. يمكن 
أن يستغرق بعض الوقت 

ليصبح األمر اعتياديا.
عبد العزيز بن محمد المطوع،

رئيس استشارات الشركات العائلية،
 كي بي إم جي الكويت.

استقطاب الخبرات والمعرفة 
الخارجية

مصدر إضافي 
لالستثمار

تمكين المالكين من 
التركيز على القضايا 

االستراتيجية

دعم االنتقال نحو 
األسواق الجديدة

الوقت المتوفر 
للتركيز على عملية 

اختيار الخلف 
والتعاقب

17 استطالع الشركات العائلية في منطقة الخليج للعام 2017م



تأخذ الشركات العائلية جميع األشكال واألحجام، كما أنها تضم مجموعة من المبتكرين وقادة العالم. 

والقاسم المشترك بينها هو وجود الرغبة المشتركة في بناء إرث يمكن تناقله إلى الجيل التالي. وقد تميزت 

العديد من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي خالل السنة بقوتها وشهدت تحسنًا ونجاحًا 

عامًا. وباإلضافة إلى ذلك، فاألمور تعدت هذه المستويات باتخاذ خطوات استباقية للمساعدة على ضمان 

تحقيق النمو المستدام.

لعبت الشركات العائلية دورًا ال مثيل له في تأمين االستقرار 
االقتصادي للمنطقة، على الرغم من اضطرارها إلى إدارة التوازن 

بين العائلة واألعمال بشكل مستمر.
إن مستقبل الشركات العائلية مشرق، فهي تواصل تنفيذ 

استراتيجيات النمو، وتعرض منتجات جديدة وتستكشف فرص 
الدخول إلى أسواق جديدة.

ومن المرجح أن يتم تأمين نموها وبناء إرثها بعد أن تستثمر في 

الحوكمة الرسمية وأن تجري تحسينات على تخطيط التعاقب 
والتواصل بين األجيال وإيجاد الخلف.

شهدنا في هذا التقرير عددًا من المواضيع التي يجب أن تظل في 
صدارة جدول أعمال المجالس لكي تزدهر.

الحوكمة
يقول أكثر من خمس المستطلعين من 

أفراد العينة أنهم سينقلون ملكية األعمال 
في االثني عشر شهرًا المقبلة، فمن 

الضروري وضع نظام حوكمة جيد وخطط 
تعاقب فعالة. من خالل الثقة في كيفية 

إدارة الشركة في المستقبل، يمكن 
للقيادة الحالية التركيز على خلق األعمال 

التجارية المستدامة ضمن نظرة طويلة 
األجل.

النمو
كما هو حال العائلة ونموها على تعاقب 

األجيال، فينبغي على الشركة أن تحذو 
الحذو نفسه إذا كانت تخطط للمواصلة 

وتحقيق األرباح لجميع األعضاء. إن التركيز 
على إنشاء محفظة متنوعة، ومنتجات 

جديدة ومبتكرة وعروض الخدمات، يمكن 
أن يساعد على ضمان أن الشركة تتمتع 

باستدامة طويلة األجل. وعلى غرار ذلك، 
فإن استكشاف فرص االستثمارات 

المحلية والخارجية يمكن أن يدعم النمو.

التكنولوجيا
تغير التكنولوجيا الطريقة التي تعمل بها 

الشركة، ويتعين على الشركات العائلية أن 
تفكر مليًا في نماذجها وعروضها التشغيلية؛ 

وذلك لضمان تلبيتها الحتياجات العمالء 
في سوق تنافسي بشكل متزايد، وبالمثل: 
فإن التغييرات التي تطرأ على التنظيم )مثل 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة( سيكون لها 

تأثيرات على أنظمة وعمليات الشركات، 
وينبغي وضع تدابير إلدارة ذلك عاجاًل وليس 

آجاًل.

استمرارية الشركات 
العائلية



تستمر الشركات         
العائلية في دول مجلس  

التعاون الخليجي نابضة 
بالحياة وطموحة. مع 

نظرة إيجابية وشغف قوي لرؤية 
موحدة للعائلة وأعمالها ، فإن 

توقعاتها لتحقيق االستمرار في 
النجاح تبدو واعدة على المدى 

الطويل.
فؤاد شابرا

رئيس استشارات الصفقات
رئيس استشارات الشركات العائلية

كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية
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يستخلص استطالع الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي” النتائج التي توصل 
إليها )42( استبانة، وأكملها المشاركون خالل مقابالت مع كبار ممثلي الشركات العائلية 

في كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست )البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية 
واإلمارات العربية المتحدة( بين مايو 2017 ونوفمبر2017. هدفت الدراسة المسحية إلى قياس 

االتجاهات بين الشركات العائلية الخليجية.

موجز لبيانات المشاركين

4.  ما هو رقم األعمال السنوي التقريبي 
للشركة؟

6% أقل من 10% مليون دوالر
24%بين 10 مليون و 50 مليون دوالر

20%بين 50 مليون و200 مليون دوالر

50%أكثر من 200 مليون دوالر

1.  أي جيل من أفراد عائلتك يدير حاليا النشاط 
التجاري؟

1.1 بخصوص الملكية

1.2 بخصوص الحوكمة

الجيل األول %42

ثالث %48 اني وال ث الجيل ال

رابع وما بعده من أجيال %10 الجيل ال

الجيل األول%42

ثالث %48 اني وال ث الجيل ال

رابع وما بعده من أجيال%10 الجيل ال

المنهجية

أقل من  50 %0
%24  249-50

%33 1000 - 250

أكثر من 1000 %43

5.  ما عدد األشخاص الذين توظفوهم؟ 
)معدل الموظفين بدوام كامل(

3. كم صار لشركتك تعمل ضمن الملكية 
العائلية؟

أقل من 20 سنة %17

سنة 20 – 50  %43

أكثر من 50 سنة %40
 

6. هل أنت ...؟

عضو من العائلة %13

عضو من خارج العائلة %87
 

2. فيما يتعلق بهيكلية الملكية للشركة

i( ما هي نسبة ملكية األسرة؟

%8  %49 - %25
%12  %90-%50

أقل من %25 %0

%80 %100

هل نشاط عائلتك
مدرجة %13

غير مدرجة/ملكية خاصة %87



أكثر من 50 سنة %40
 

عضو من خارج العائلة %87
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تم وضع األسئلة والمنهجية المستخدمة في إعداد هذا التقرير 
لتحليل االتجاهات والقضايا الفريدة التي تواجهها الشركات 

العائلية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. أجرت شركة كي 
بي إم جي والشركات العائلية األوروبية مسحًا مماثاًل في جميع 
أنحاء أوروبا؛ و”المقياس األوروبي للشركات العائلية”. يمكنك 

إيجاد هذا على الرابط:

الشغف هي القاسم المشترك الذي يحرك رواد األعمال 
والشركات العائلية والشركات سريعة النمو على حد سواء.

وهي ما يلهم المستشارين في كي بي إم جي لمساعدتك على 
تحقيق النجاح أيضًا.

مستشارو كي بي إم جي في الشركات األعضاء في جميع أنحاء 
العالم ال يألون جهدًا للعمل مع الشركات مثل الشركة التي 

تمتلكها – كما أننا ندرك ما هو المهم بالنسبة لك ويمكننا تقديم 
المساعدة لمواجه وتخطي التحديات التي تواجهها - بغض النظر 
عن حجم أو مرحلة العمل لديك. ويمكنك الوصول إلى الموارد 

العالمية في كي بي إم جي من خالل نقطة اتصال واحدة - 
كمستشار موثوق لشركتك. حضوٌر محلٌي يغطي العالم بأسره.

kpmg.com/enterprise :قم بزيارة

Passion, it is what drives 
entrepreneurs, family businesses 
and fast-growing companies alike. 
It is also what inspires KPMG 
Enterprise advisers to help you 
drive success.

KPMG Enterprise advisers in 
member firms around the world 
are dedicated to working with 
businesses like yours – we 
understand what is important to 
you and can help you navigate 
your challenges — no matter what 
the size or stage of your business. 
You gain access to KPMG’s global 
resources through a single point 
of contact — a trusted adviser to 
your company. It is a local touch 
with a global reach.

Visit: kpmg.com/enterprise

About KPMG 
Enterprise مقياس

األعمال 
التجارية 

األوروبية

عن كي بي إم جي 
لخدمات الشركات 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/11/european-
family-business-barometerconfidence-in-unitysixth-edition.html





المعلومات الواردة في هذا التقرير ذات طبيعة عامة، وليست معنية بالظروف المحيطة بأي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعينها. رغم سعينا إلى توفير المعلومة الدقيقة في موعدها، إال أنه ال

ضمانة لدقة المعلومة حين استالمها أو أنها ستبقى دقيقة في المستقبل، وعليه فمن غير الحصافة اتخاذ أي إجراء بناء على تلك المعلومات دون االعتماد على االستشارة االحترافية وقبل التحليل

المفصل للموقف ذي الشأن.

حقوق الملكية الفكرية محفوظة لشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ، شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية، وعضو غير شريك في شبكة كي بي إم جي

للشركات المستقلة المرتبطة بشركة كي بي إم جي العالمية التعاونية السويسرية.

عالمة كي بي إم جي التجارية وشعارها مسجالن أو مملوكان لشركة كي بي إم جي.

جهات االتصال
لمزيد من المعلومات عن الشركات العائلية، يرجى عدم التردد في االتصال بأحد المستشارين في بلدك:

جهات االتصال للشركات العائلية

فؤاد شابرا
رئيس استشارات الصفقات 

رئيس استشارات الشركات العائلية
كي بي إم جي السعودية

T: +966 503660370 
E: fchapra@kpmg.com

فوزي أبوراس
رئيس استشارات الشركات العائلية

كي بي إم جي الخليج األدنى

T: +971 43569703 
E: faburass@kpmg.com

بول كاالغان
رئيس استشارات الشركات العائلية

كي بي إم جي عمان

T: +968 24749234 
E: pcallaghan@kpmg.com

يعقوب حبيقة
رئيس استشارات الشركات العائلية

كي بي إم جي قطر

T: +974 44576444
E: yhobeika@kpmg.com

عبدالعزيز المطوع
رئيس استشارات الشركات العائلية

كي بي إم جي الكويت

T: +965 22287437 
E: asalmutawa@kpmg.com

هاريش جوبيناث
رئيس استشارات الشركات العائلية 

كي بي إم جي الشرق األوسط وجنوب آسيا

كي بي أم جي البحرين

T: +973 17224807
E: hgopinath@kpmg.com
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