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سيلني رشايرب، مديرة برامج مبادرة بريل
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شكر وتقدير:
نتوجه بالشكر لكل من:

مجموعة رشكات دبليو جي تاول، مجموعة الزامل، مجموعة العيىس، ® SABIS، ماجد الفطيم، كوتس و بينسنت ماسونز

للدعم الذي قدموه. 

الرسوم التوضيحية والتصميم والتنسيق من إعداد لوي أملا ومحمد عيىس

ترجمة محمود شحاتة

إخالء مسؤولية والقيود الخاصة بالتقرير:
االستنتاجات واآلراء الواردة يف هذا التقرير ال ينبغي نسبتها إىل، وال تعرب بالرضورة عن آراء منتدى ثروات للرشكات العائلية ومبادرة بريل ومجلس محافظيها ورشكائها 

وموظفيها.

وال يضمن منتدى ثروات للرشكات العائلية ومبادرة بريل دقة البيانات الواردة يف هذا املنشور وال يتحمالن أية مسؤولية عن أية عواقب ترتتب عىل استخدامها.
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نود أن نشــكر الرشكات العائلية التي شاركت 

يف هذا البحث والتي تقاســمت بسخاء 

خرباتهــا ومعارفها لصالح املجتمع.
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عزيزي القارئ،

تعترب املؤسسات العائلية العمود الفقري القتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تسهم مبا يقرب من 80% من الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي. وميتلك ويدير 

الجيل الثاين من العائالت ثالثة أرباع هذه املؤسسات تقريباً. ومن املقدر أن أصوالً هائلة تبلغ قيمتها 1 تريليون دوالر سيتم تسليمها للجيل الثالث من الرشكات 

العائلية يف املنطقة عىل مدار الخمس إىل عرش سنوات القادمة.

وتكمن املشكلة يف أن اإلحصاءات العاملية تشري إىل أن 15% فقط من املؤسسات التجارية العائلية ستستمر يف توليد القيمة ملا بعد الجيل الثالث.و لذا، تزداد احتاملية 

زوال القيمة يف حالة عدم اتخاذ إجراء استباقي. ومن الواضح أن ضامن قوة املؤسسات العائلية واستمرارها سيكون عامالً رئيسياً للنمو االقتصادي يف املنطقة.

وقد وضعت معظم املؤسسات العائلية يف دول الخليج شكالً من أشكال إجراءات الحوكمة، لكن القليل جداً منها ميتلك هيكالً رسمياً قوياً مبا يكفي للصمود يف وجه 

التغريات مبا فيها عمليات االنتقال من جيل آلخر. وتختلف كل مؤسسة تجارية عائلية عن غريها، لذا من املهم أن تتسم أطر عمل الحوكمة باملرونة. غري أن هناك 

بعض التحديات املتشابهة التي تواجهها كل مؤسسة تجارية بطبيعة الحال، ويعترب وجود إطار عمل قوي للحوكمة عامالً رئيسياً يف ضامن استمرار املؤسسة عىل املدى 

الطويل وضامن نجاحها.

ويف بحث نرُش يف عام 2013 ضمن تقرير “الشئون العائلية: مامرسات حوكمة الرشكات العائلية يف دول مجلس التعاون الخليجي”، وجدت مبادرة بريل أن أصحاب 

الرشكات العائلية يف منطقة الخليج يؤمنون بأن الحوكمة املؤسسية هي عامل أسايس سوف يضمن صحة الرشكة عىل املدى الطويل ويعزز الشفافية ويساعد عىل توفري 

رأس املال والوصول إىل املواهب. ويؤمن الكثريون بأن تحسني الحوكمة سوف يعزز املهنية والتنافسية الدولية. وتكمن املشكلة الحساسة اآلن يف التنفيذ الدقيق لهذه 

املامرسات.

وعىل مدار السنوات القليلة املاضية، أدركت العديد من املؤسسات العائلية يف املنطقة، بل وأيدت، الحاجة لتبني أفضل مامرسات الحوكمة املؤسسية. ومع بدء كل 

رشكة من الرشكات بتطبيق منوذج قوي، تتمثل املرحلة التالية يف عملية تبني هذه املامرسات يف مشاركة هذه الرشكات ألفضل املامرسات مع بعضها البعض. وتشجع 

هذه املشاركة الرشكات األخرى عىل تبني هذه املعايري العالية مام يخلق حساً تجارياً جيداً لدى جميع أصحاب املصلحة يف أسواقنا اإلقليمية. ويعترب هذا األمر مهامً 

بشكل خاص ألنه يعني أننا قادرون عىل تبني أفضل املامرسات املناسبة محلياً والتي لها تطبيق فعيل وعميل يف املنطقة.

ونحن نأمل أن يساعد هذا العمل املشرتك بني مبادرة بريل ومنتدى ثروات للرشكات العائلية، والرامي إىل إعداد خمس دراسات حالة حول املامرسات الجيدة يف 

املنطقة، عىل تنقل الرشكات القوية حسنة اإلدارة واملستدامة عرب األجيال القادمة. كام نود أن نتقدم بالشكر لهذه املؤسسات الخمسة إذ سمحت لنا بإجراء هذا 

التقيص وكتابة دراسات الحالة التفصيلية هذه.

ونحن نؤمن بأن الحوكمة املؤسسية الجيدة، القامئة عىل قيم املحاسبة والشفافية، تخلق حساً تجارياً سليامً وتعترب أساساً لتعزيز النمو االقتصادي التنافيس يف املستقبل 

والتشجيع عىل خلق فرص العمل وتوطيد التنمية املستدامة عرب منطقة الخليج وما وراءها.

مبادرة بيرل

دنلوب إميلدا 

التنفيذي املدير 

بريل  مبادرة 

مقدمــة
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عزيزي القارئ،

إن الرشكات العائلية هي القاعدة وليست االستثناء، فهي أكرث مناذج ملكية الرشكات واملؤسسات شيوعاً عىل مستوى العامل، كام أنها تسهم مبا يرتاوح بني 70 - 90% من 

الناتج املحيل اإلجاميل العاملي، وتوفر ما يزيد عن نصف فرص العمل يف أغلب الدول التي خضعت للدراسة االستقصائية. ورغم أن الرشكات العائلية أكرث تركزاً يف قطاع 

الرشكات الصغرية واملتوسطة، تأخذ الرشكات العائلية كافة األشكال واألحجام من الرشكات متناهية الصغر إىل املجموعات االقتصادية العاملية الناجحة مثل وول مارت 

وليغو وسامسونج وتاتا وغريها الكثري.

وال يختلف الوضع يف الرشق األوسط، فهذه الرشكات ال توفر فرص العمل عىل نحو أكرث اتساقاً من غريها فحسب، وإمنا لطاملا اضطلعت بدور هام يف مجتمعاتها ويف 

قيادة جهود التطوير، مام يجعل استدامتها ومنوها أمراً غاية يف األهمية للمنطقة بالكامل.

إال إن إدارة رشكة مبعاونة أفراد األرسة ميكن أن يكون أمراً غاية يف الصعوبة والتعقد حيث أن تشابك جوانب العائلة والعمل ميكن أن يزيد من الصعوبات والتحديات 

ذات الطبيعة الحساسة. ويف الوقت الذي تسعى فيه الرشكات العائلية إىل املوازنة بعناية بني توطيد الروابط والعالقات العائلية وتحسني أداء األعامل، تواجه هذه 

الرشكات عملية صنع قرار معقدة تستلزم إعادة هيكلة شاملة من أجل الحفاظ عىل نجاح تلك الرشكات عرب األجيال.

وسوف يواجه عدد كبري من الرشكات العائلية يف الرشق األوسط خالل العقد القادم تحدي انتقال امللكية إىل الجيل الثاين والثالث أو رمبا الرابع. ومن املعلوم أن 

تعاقب امللكية مرحلة مفصلية يف استمرارية الرشكات العائلية، ومن ثم، يلزم عىل الرشكات العائلية أن تكون عىل استعداد وأن متتلك هياكل حوكمة مناسبة لضامن 

االستمرارية عىل املدى البعيد. وال تزال املعلومات املتاحة أمام الرشكات العائلية يف املنطقة حول أفضل مامرسات حوكمة الرشكات العائلية محدودة وغري كافية. وال 

يعني هذا عدم وجود هذه املامرسات وتطبيقها عىل أرض الواقع، بل إن هيكل ونجاح هذه املامرسات أمر غري منترش عىل نطاق واسع.

ويركز مرشوع البحث هذا املنفذ بالتعاون مع مبادرة بريل عىل الرشكات العائلية يف منطقة الخليج والشام، وقد سمح لنا هذا املرشوع بالتعمق يف هياكل حوكمة 

العائالت والرشكات العائلية متعددة األجيال واستكشاف كيفية وضعها لهياكل الحوكمة األساسية والتحديات التي واجهتها ومدى تقديرها لتأثري هذه األنظمة. وقد 

وقع االختيار عىل خمسة من أنجح الرشكات العائلية إلخضاعها للدراسة حيث كان الرتكيز األسايس منصباً عىل استيعاب أنظمة الحوكمة التي ساعدت تلك الرشكات 

عىل البقاء وتنمية أعاملها عىل مدار العقود املاضية وعىل اتخاذ خطوة هامة يف نرش هذه املامرسات املثىل مبا يخدم بقية الرشكات العائلية يف املنطقة.

وأوضحت الدراسة والبحث مجموعة من املوضوعات التي بدت عىل درجة متساوية من األهمية للرشكات الخمسة رغم اختالف هياكلها وأشكالها:

- أوالً، تعترب عملية إدارة انتقال امللكية والسيطرة اإلدارية من جيل إىل آخر محور تركيز أسايس للرشكات الخمسة

- ثانياً، لقد كان لتطوير هياكل عادلة وشفافة لضامن دمج األجيال الشابة يف النظام املؤسيس للرشكات محور اهتامم رئييس للرشكات الخمسة

- ثالثاً، وجدنا أن املوازنة بني مصالح العائلة ومصالح الرشكة أولوية مشرتكة يف أغلب الحاالت

- ختاماً، أشارت جميع الرشكات أن نظم الحوكمة مل يتم تطويرها لتكون جامدة وإمنا استلزمت تطويراً مستمراً ومدخالت من جميع أفراد العائلة مع ضامن قابليتها 

للتعديل وفقاً ملتطلبات العمل. 

ونحن يف ثروات نؤمن بأهمية تبادل املعارف من أجل بناء أفضل املامرسات، ويعني هذا تشارك قصص النجاح والتحديات. ونأمل أن هذا التقرير لن يحفز الرشكات 

العائلية من مختلف األحجام يف إعادة النظر يف أنظمتها الحالية فحسب، بل وعىل تبادل الدروس املستفادة مع بعضها البعض أيضاً.

ولقد كان التعاون مع مبادرة بريل فرصة فريدة للجمع بني معارف وخربات مؤسستنا مع فهم مبادرة بريل لنظم حوكمة املؤسسات والعائالت مبا يسمح لنا باستكشاف 

أوجه التعاون املمكنة والربط الالزم بني هذين النوعني من النظم لخدمة مصالح الرشكات العائلية يف املنطقة. 

منتدى ثروات للشركات العائلية

الدكتور هشــام العجمي
املؤســس و املدير التنفيذي

منتدى ثروات للــرشكات العائلية

مقدمــة



كوتس  تمهيــد

املحفــزات الداعية لحوكمة العائالت

يعــارض العديــد مــن أفــراد املؤسســات العائلية بصورة غريزية الحوكمة الرســمية للعائالت.وال يعترب التذرع بكرثة التحديــات أو بأن الوقت ال يزال مبكراً جداً لذلك 

أو بكــرثة التكاليــف أو التعقيــد أو بكــون هــذه املنهجية تقليداً غربياً إال بعضاً من األســباب العديدة التي يتم ذكرها يف هذا الشــأن. ويرى البعض أن الحوكمة غري 

الرســمية للعائلة هي املنهجية املناســبة، يف حني يرى آخرون أن غياب أي نوع من اإلطار الرســمي التخاذ القرارات العائلية ســوف يعرض املؤسســة العائلية )ســواًء 

كانت رشكة تجارية أو مكتباً أو مؤسســة( للخطر. ويف هذا املقال، يدعو مارك إيفانز، العضو املنتدب ملؤسســة كوتس، أفراد املؤسســات العائلية التي ال تطبق أيا 

مــن أطــر الحوكمــة العائلية إىل التدبر يف بعض األســباب التي تدعو إىل الحوكمة العائلية والتي قد تتســبب يف تــرك العائلة عرضة للمخاطر.

وتحتاج كل مؤسســة عائلية تســعى لتأمني الرثوة والرفاهة لكل من العائلة واملؤسســة إىل اإلقرار بالتحديات الخاصة التي يخلقها تدخل العائلة. وميكن أن تســاعد 

أطر الحوكمة العائلية املناســبة )ســواء كانت رســمية أم غري رســمية( يف مواجهة هذه التحديات.

وكلــام أصبحــت املؤسســات العائليــة أكــرث نضجاً وتعقيداً، كلام زادت احتاملية احتياج أصحابها إلطار حوكمة أكرث رســمية. ومع ذلــك، قد يكون من الصعب غالباً 

تحديــد وقــت أو نقطــة االنطــالق. ويلــزم عىل العائالت أن تخصص وقتاً تحدد فيــه املحفزات التي من املمكن أن تدفعها للقيام بهــذه العملية. وتهدف القامئة أدناه 

للمســاعدة يف هذا األمر، لكنها ليســت قامئة شــاملة بأي حال من األحوال.

المحفــزات الداعيــة لحوكمــة العائــات:

الخالفة يف امللكية
من أمثلة تحديات الحوكمة: هل يرغب الجيل القادم يف أن يكون املالك املســتقبيل للمؤسســة؟ وكيف ســيتم إعدادهم ليكونوا مالكاً مســؤولني؟ قد ال يعرتف 

أفراد الجيل القادم بعدم معرفتهم لكيفية أن يصبحوا مســاهمني أو للحقوق واملســؤوليات التي يســتتبعها هذا االمتياز. 

أمثلــة عــى وضع  سياســة للحوكمة: وضع برنامــج مخصص »للجيل القادم« لتعريفهم بقيم العائلة ورؤيتها للمؤسســة.

الخالفة يف القيادة
مــن أمثلــة تحديــات الحوكمــة: مــن الذي ينبغي عليه قيادة املؤسســة العائلية؟ وهل من الواجب دامئاً أن يكون القائد أحد أفــراد العائلة؟ غالباً ما يكون الجيل 

التــايل مــن أفراد العائلة عىل غري دراية بكيفية اكتســاب مواقعهم يف الرشكة. 

أمثلة عى وضع  سياســة للحوكمة: تحديد معايري لقادة املســتقبل وتصميم عملية تقييم مســتقلة الختيار املواهب بهدف التشــجيع عىل اإلنصاف والعدالة.

توظيف أفراد العائلة
مــن أمثلــة تحديــات الحوكمــة: ما هي رشوط التحاق أفــراد العائلة بالعمل يف الرشكة العائلية؟ ومن صاحب القرار يف ذلك؟ ومن الشــخص الذي يتبعه أفراد 

العائلة ويرفعون تقاريرهم له؟ تواجه مؤسســات عائلية عديدة مشــكالت بســبب عدم تأكد أفراد العائلة مام هو مأمول منهم أو ما ميكنهم توقعه من رشكات 

عائالتهــم. وميكــن أن يؤدي بهم هذا إىل وضع افرتاضات بناًء عىل تطلعاتهم الشــخصية. 

أمثلــة عــى وضع  سياســة للحوكمة: وضــع وثيقة برشوط تعيني أفراد العائلة لتجنب املصاعب بــني املوظفني من داخل العائلة وخارجها.

تعيــن املدراء من خارج العائلة
مــن أمثلــة تحديــات الحوكمــة: هل يحظى املوظفون من خارج العائلة بفرصــة متكافئة لعرض وجهات نظرهم؟ وهل نخاطر بتنفري أفراد العائلة الذين يشــعرون 

أنــه قــد تــم تخطيهــم لصالــح زميل من خارج العائلة؟ ورغم اختالف جميع املؤسســات العائلية عن بعضها، غالباً مــا يكون املدراء الخارجيون أحد أخصب املوارد 

استخداماً.  وأقلها 

أمثلة عى وضع  سياســة للحوكمة: تحديد األســاس الذي ســيتم بناًء عليه تحفيز وتشــجيع املدراء من خارج العائلة من أجل اجتذاب أفضل املهنيني وضامن أن 
تكون العائلة مســتعدة عىل نحو الئق ملســاندتهم.
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تمهيــدكوتس 

العائلية النزاعات 
مــن أمثلــة تحديــات الحوكمــة: كيــف يتم التعامل مع النزاعــات والخالفات داخل العائلة؟ وكيف يتم حلها؟ تُعترب الخالفــات أمراً ال مفر منه ويجب توقع حدوث 

نزاعــات لكن يلزم إدارتها بــروح قوامها الصدق واإلنصاف واالحرتام املتبادل.

أمثلــة عــى وضــع  سياســة للحوكمة: وضع مبادئ توجيهية لعقد اجتامعات دورية مجدولة تتم وجهاً لوجه وتعيني شــخص معنــي باملصالحات، عند الحاجة، 
لتحقيــق نتائج مرضية للطرفني.

املتنامي التعقيد 
مــن أمثلــة تحديــات الحوكمــة: هل هناك العديد من أفراد العائلــة الذين لديهم وجهات نظر ومعتقدات ودوافع واهتاممات ومخاوف مختلفة؟ ســيكون االفتقار 

إىل التواصل الشــفاف معطالً لســري العمل يف أفضل األحوال ومدمراً له يف أســوأها. 

أمثلة عى وضع  سياســة للحوكمة: االتفاق عىل من ســيكون ضالعاً يف مناقشــة وتطبيق الهياكل العائلية املناســبة )منتدى أو مجلس أو ميثاق للعائلة عىل ســبيل 
املثال( لخلق منظومة عائلية أكرث اســتقراراً.

التخطيط لحاالت الطوارئ
مــن أمثلــة تحديــات الحوكمــة العائليــة: ما هي أكرب نقاط الضعف لدينا كعائلة؟ وهل هناك موضوعات ال ميكن مناقشــتها؟ يشــعر أفراد العائلة غالباً بعدم 

االرتيــاح عندمــا يتحدثــون عــن املخاطــر التي تواجــه العائلة مثل الوفاة أو الحوادث أو املرض غري املتوقع، لكن االعتــامد املتزايد عىل فرد واحد يف العائلة ميكن أن 

ينطوي عىل مشــاكل معقدة.

أمثلة عى وضع  سياســة للحوكمة: تحديد األمور التي تحت ســيطرة العائلة وكيفية معالجة املشــكالت قبل أن تربز للعيان لضامن أن يركز أفراد العائلة عىل 
الوقاية بدالً من العالج.

الخامتة
ميكــن أن تثــري تحديــات الحوكمــة العائليــة العديــد من الحوادث غري املتوقعة. وميكن أن يفيض تحديد ما هو أفضل بالنســبة للعائلة يف مقابل ما هو أفضل بالنســبة 

للمؤسســة العائلية إىل نتائج مختلفة متاماً،  لذا فمن الرضوري أن تفصل كل عائلة بني االســرتاتيجية العائلية واســرتاتيجية املؤسســة التجارية. وميكن لسياســات 

الحوكمة التي متت مناقشــتها بصورة منفتحة أن تســاعد يف معالجة القضايا التي ال مفر من وقوعها.

نبذة عن كوتس 
كوتــس هــو بنــك خــاص ومؤسســة إلدارة الرثوات بخربة تزيد عىل ثالثة قرون يف مجال تقديم الحلــول املخصصة للعمالء. ويعترب كوتس ذراع إدارة 

الــرثوات يف مجموعــة بنــك اســكتلندا امللــي، وهو يتصــل بالعمالء عرب ما يزيد عىل 40 مكتباً متوزعاً يف املراكز املالية الرئيســية يف اململكة املتحدة 

.coutts.com وســويرسا والرشق األوســط وآســيا. وللحصول عىل املزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا

 

نبذة عن مؤسســة كوتس
تركز مؤسســة كوتس عىل حوكمة الرثوات، وتقدم االستشــارات للعمالء وعائالتهم أينام كانوا، ســواًء يف اململكة املتحدة وروســيا واتحاد الدول 

املســتقلة وســويرسا وآســيا والرشق األوســط. وتدير املؤسســة برنامجاً لعقد املنتديات حول القضايا الجارية وتنتج سلسلة من الكتيبات واألعامل 

.coutts.com/couttsinstitute الخاصــة بقيــادة الفكر. للحصول عىل املزيد مــن املعلومات، الرجاء زيارة موقعنا



تطبيق الحوكمة املؤسســية

يف الرشكات العائلية

تحظــى الحوكمــة املؤسســية مبكانــة ثابتة عىل جدول أعــامل الحكومات والجهات التنظيمية واملدراء التنفيذيني عىل الســواء مبا يف ذلك يف دول مجلس التعاون 

الخليجــي، إذ ســنت جميــع حكومــات دول مجلس التعاون ترشيعات فيام يخص الحوكمة املؤسســية وإن كان هنــاك تفاوت بني درجات هذه الترشيعات. وكام هو 

متوقــع، ينصــب تركيــز هــذه الترشيعات عىل رشكات القطاع العام وعىل املؤسســات املالية عىل نحو متزايد. وبعيداً عن إلزام الترشيــع للرشكات مبراجعة الطريقة 

التــي متــارس بهــا عملها، تســعى الرشكات العائلية يف املنطقة بجد نحو تطبيق مناذج حوكمة مناســبة كســبيل لحامية األعامل التجاريــة العائلية لألجيال القادمة وإدارة 

املستدام. النمو 

وتضم املنطقة العديد من الرشكات العائلية الكبرية التي منت حتى أصبحت مشــاريع متعددة الجنســيات، ويف بعض الحاالت تتســع مصالح هذه الرشكات عرب كافة 

أنحــاء العــامل. وقــد بــدأت العديد من الرشكات واملؤسســات العائليــة  يف دول مجلس التعاون الخليجي عملها كرشكات تجاريــة صغرية ومنت إىل أن أصبحت تجمعات 

اقتصاديــة كبــرية متنوعــة األنشــطة وذات مصالح عابرة للقطاعات واألســواق والحدود الجغرافية. ومع منو العمل، تنمو أيضــاً التحديات املرتبطة بإدارة هذه املحافظ 

الكبــرية واملتنوعة مع االحتفــاظ بالعائلة يف قلب العمل التجاري.

وقــد نجحــت بعــض الــرشكات العائلية يف املنطقة يف التحول من مشــاريع تجارية محليــة لتصبح تجمعات اقتصادية عاملية متنوعة األنشــطة التجارية، وذلك بفضل 

الهيــاكل املؤسســية املتطــورة وأطــر الحوكمــة التي تفصل بصورة ناجحة بني ملكية الرشكة وإدارتها وتشــمل يف بعض الحاالت تعيني مــدراء تنفيذيني وغري تنفيذيني من 

خارج دائرة العائلة ولجان تدقيق وسياســات وإجراءات ملكافحة الفســاد. وتشــري الدراســات إىل أن الرشكات العائلية التي تلتزم بالحوكمة الرشــيدة تتمتع بقدرة أكرب 

عىل االســتمرار غري أن الفوائد املحققة ال تتوقف عند هذا الحد؛ إذ ترتبط الحوكمة الرشــيدة بتحســني الكفاءة وفعالية إدارة املخاطر وتعظيم املكاســب العائدة عىل 

جميــع األطــراف املعنيــة )املســاهمون واملوظفون والعمالء(. وبإعالن هذه الــرشكات العائلية الناجحة رصاحًة عن التزامها بالحوكمة الرشــيدة واملزايا املرتبطة بها، 

يكــون مــن املحتمل أن تحذو الرشكات األخرى حذوها.

الحوكمــة يف الرشكات العائلية
فضــالً عــن التحديــات دامئــة التطور املرتبطة بتطبيق الحوكمة الرشــيدة التــي تؤثر عىل جميع الرشكات، تواجه الرشكات العائلية تحدياً من نوع خاص جداً عند ســعيها 

لتغيــري الطريقــة التــي كانــت متارس بها أعاملها، وغالباً ما يســتمر هذا التحدي عىل مدار ســنوات عديدة؛ وهو تحدي املوازنة بني مصالــح العائلة ومصالح العمل.

وبالنســبة للعائالت التي بدأت يف عملية تطبيق إجراءات الحوكمة املؤسســية، ســتكون املناقشــة املنفتحة والصادقة داخل العائلة عامالً حاســامً عند مواجهة 

اعتبارات رئيســية كتلك الواردة أدناه.

االعتبارات الرئيســية التي ينبغي أن تأخذها الرشكات العائلية يف حســبانها:

•  املحافظــة عــىل أن تظل إدارة العمل داخــل العائلة ومن يعترب جزءاً منها ؛

•  إدارة التعاقــب الوظيفي؛

•  إدارة الرشكة: هل ينبغي إســنادها إىل أفراد العائلة أم أفراد من خارج العائلة يتمتعون باملهارات املناســبة؛

•  تقرير ما إذا كان أفراد العائلة ســيتمتعون بفرص عمل داخل الرشكة والكيفية التي ســتدار بها هذه الفرص؛

•  عمليــات صنــع القــرار، ويف حالــة العائــالت األكرب حجامً التي لها فروع متعددة قد يكون من املناســب تكوين لجان عائلية؛

•  إطالع أفراد العائلة باســتمرار عىل أداء الرشكة، والكيفية التي ســتُتخذ بها القرارات الرئيســية التي تؤثر عىل الرشكة.

ميثاق العائلة: أســاس الحوكمة املؤسســية يف الرشكات العائلية
غالبــاً مــا يكــون ميثــاق العائلــة هــو املرحلــة األوىل يف تطبيــق الحوكمة، فهــو عامل رئيــيس يف معالجة االعتبارات املشــار إليها أعــاله. وينبغي أن يوضح هذا 

بينسنت ماسونز  تمهيــد
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<  رؤيــة العائلة للرشكة؛

<  توقعــات العائلة فيام يخص:

<  منــو الرشكة وتوجهها؛

<  مشاركة املعلومات؛

<  تعيــني الرشكة ألفراد العائلة؛

<  امللكية املشرتكة؛

<  مشــاركة العائلة يف إدارة العمل.

أوالً وقبــل كل يشء، يفــرض ميثــاق العائلــة التزاماً أخالقياً عىل أفراد العائلة بالتمســك مببادئه وتكمن قيمته الفعلية يف اســتعداد أفــراد العائلة لاللتزام به. وبامليض 

قدماً، ســيتم توثيق بعض املبادئ املنصوص عليها يف امليثاق، وليس جميعها، يف مســتندات تعاقدية وتأسيســية ولذلك فمن املهم التأكد من االســتامع لجميع الرؤى 

ودراســتها حتى يكون امليثاق ذا معنى.

مجلس اإلدارة: حجر الزاوية يف الحوكمة املؤسســية
فــور املوافقــة عــىل ميثاق العائلة، ســيتم تحديد وتطبيق هيكل قانوين مناســب يأخذ يف اعتباره مصالح أفراد العائلة. وســوف يعتمد نــوع هذا الهيكل عىل مجموعة 

متنوعة من العوامل، لكن يف جميع األحوال ســيكون إنشــاء مجلس إدارة فعال أحد القضايا الرئيســية التي ســوف يلزم معالجتها. وســوف يتحمل املجلس مســؤولية 

اإلدارة اليومية للرشكة، ولذلك ميكن القول بأن هذا املجلس هو حجر الزاوية لسياســة الحوكمة املؤسســية؛ وســوف يحول أعضاء املجلس دون أن تصبح مامرســة 

الحوكمة الرشــيدة مجرد مامرســة نظرية وســيتم تكليفهم بوضع اســرتاتيجية الرشكة وســيكونون مسؤولني أمام املســاهمني عن تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

وســوف يعتمد تشــكيل مجلس اإلدارة عىل طبيعة وحجم الرشكة املعنية، وينبغي دراســة إمكانية تضمني أفراد من داخل العائلة وخارجها يف هذا املجلس لضامن 

الفصــل بني امللكية واإلدارة.

صياغــة سياســة للحوكمــة المؤسســية
ســوف ميثــل البــدء يف وضــع برنامــج للحوكمــة تحدياً، لكن طبقاً لتجربتنا، ميكن أن تكون العملية أيضاً مامرســة مفيدة جداً يف حد ذاتها، إذ إنها تســتلزم إجراء تحليل 

لتطلعات الرشكة الرئيســية واملعوقات التي يحتمل أن تحول دون بلوغ النجاح. وســيكون من املهم للعائالت التي عىل وشــك الدخول يف هذه املرحلة من تطور 

الرشكة وتطويرها أن تضع يف حســبانها القواعد الرئيســية التالية:

• ال يكون وضع سياســة للحوكمة املؤسســية نافعاً إال بقدر االلتزام بتنفيذها ومواصلة تطبيقها؛

• حتــى تكون السياســة ذات مغزى، ينبغي أن تكــون خاصة بتطلعات العائلة؛

• تقبل فكرة أن السياســة ســوف تتطور مع رضورة مراعاة املرونة الالزمة للنمو يف املســتقبل.

تمهيــدبينسنت ماسونز 

حول بينسنت ماسونز 

بينســنت ماســونز هي رشكة محاماة دولية يقع مقرها يف لندن ولها مكاتب يف أوروبا والرشق األوســط وآســيا. ومتتلك الرشكة فرقاً متعددة 

التخصصــات والتــي تضــم خرباء متخصصني يف مجاالت الرثوات الخاصة ووضع الهياكل املؤسســية والرضيبية والعقارات واالمتثال، تعمل بينســنت 

ماســونز بصفة دورية مع الرشكات العائلية للمســاعدة يف إطالق العنان إلمكاناتها حتى تســتفيد منها األجيال يف املســتقبل.



الملخــص والنتائــج

العائلية: حوكمة الرشكات 

اكتشاف املامرسات الجيدة

إن لــكل رشكــة مــن الــرشكات العائلية الخمســة املتناولة يف هذا التقرير تاريخ خاص رســمت مالمحه عائالت ذات هياكل متنوعــة ورؤى متباينة تعمل يف صناعات 

ودول مختلفة. ومن خالل مناقشــاتنا مع قيادات وإدارات الرشكات الخمســة العليا، تعرفنا، نحن املؤلفون، عىل أشــكال متنوعة للغاية من هياكل الحوكمة والحلول 

امللهمــة واألنظمــة املبتكــرة. وملا كان من بني الرشكات الخمســة املعنية رشكات ذات أنشــطة اقتصادية وصناعيــة متعددة ورشكات تركز عىل قطاعات محددة 

وعمليات متخصصة، فقد درســنا أعامل هذه الرشكات التي شــارك فيها أفراد من الجيل األول وحتى الجيل الســادس من كل عائلة مبا يرتاوح بني 20 و150 فرداً من 

العائلة. أفراد 

ورغــم االختالفــات والفــروق، وجدنا العديد من أوجه التشــابه يف التحديــات التي واجهتها العائالت. وتتضمن املخاوف الرئيســية التي وجدناها يف جميع الحاالت 

اســتمرارية العمل وضامن املشــاركة العادلة لجميع أفراد العائلة من مختلف األجيال وترجمة ثقافة العائلة إىل رؤية مؤسســية طويلة املدى.

      النتائج األساســية

ونتناول فيام ييل النتائج األساســية التي خلصنا إليها من دراســات الحالة الخمســة:

•  ال يوجد منوذج ثابت يف الحوكمة، إذ يلزم تعديل أفضل املامرســات حســب كل فرد وعائلة ورشكة وموقف

•  الحظنــا يف جميــع الحــاالت أن الــرشكات العائليــة بذلت جهوداً كبرية لتطوير أنظمة حوكمــة تعكس ثقافة العائلة وتضمن التطبيق املســتمر لرؤيتها وقيمها 

األخالقية

•  وجدنــا أن الجانــب اإلنســاين للحوكمــة عامل أســايس، فــال جدوى من األنظمة ما مل تكن هناك موافقة وتأييد مــن العائلة وتواصل مفتوح وواضح مع األطراف من 

العائلة خارج 

•  تحرص العائالت بشــدة عىل أن تكون قادرة مبا يكفي لضامن الشــفافية والعدالة ألفرادها من مختلف األجيال

•  أظهــر مــالك الــرشكات التزامــاً كبرياً بالعمل املســتمر عىل بناء فــرق إدارة قوية ووضع خطط تعاقب امللكية مبا يضمن اســتمرار النمو والحفاظ عىل ممتلكات 

العائلة

•  لقــد كان امتــالك رؤيــة واضحــة وتوقعات منطقية لهيكل الحوكمة أحد عوامل النجاح األساســية يف جميع الحاالت

•  يعتــرب متكــني املســؤولني عــن صنــع القرار عامالً رضورياً من أجل ضامن كفاءة وفاعليــة األنظمة. وقد الحظنا زيادة كبرية يف فاعلية التطبيق والتنفيذ عندما يشــعر 

األفــراد املســؤولون عــن مهمــة معينة داخل هيــكل الحوكمة بامتالكهم الصالحيات الالزمة للترصف مع علمهم يف الوقت نفســه بوجود مؤرشات لألداء

•  ســاعد يف نجاح تنفيذ هياكل الحوكمة تكليف شــخص أو فريق بدفع عملية الحوكمة والســيام من خالل اإلرشاف عىل تنفيذ قواعد الحوكمة عىل املدى البعيد.

      املنهجيــة

تواصل منتدى ثروات للرشكات العائلية ومبادرة بريل مع الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا من أجل املشــاركة يف هذا الربنامج البحثي. 

وعقــب االتفــاق عــىل تنــاول زاويــة موضوعية محددة لكل رشكة، أعدت كل رشكة بياناً يتضمن البيانات واملعلومات األساســية املتعلقة بهــا وبهياكل الحوكمة الخاصة 

بهــا. ومــن ثــم، تــم إجراء مقابالت مع أفراد من العائالت واملســؤولني التنفيذيني رفيعي املســتوى للتعرف عىل تفاصيل أنظمــة الحوكمة يف تلك الرشكات من خالل 

اســتبيان من إعداد مبادرة بريل ومنتدى ثروات. وقد تم تســجيل املقابالت وتفريغ املحتوى النيص حيث تولت ثروات ومبادرة بريل عملية صياغة وتعديل دراســات 

الحالة مع مراعاة إتاحة الفرصة أمام العائالت ملراجعة املســودات النهائية من هذه الدراســات.
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ملخص دراسات الحالة

خمســة أجيــال مــن النجاح - كيفيــة إدارة مجموعة متنوعة األنشــطة ومتعددة األجيال 

مجموعــة عائليــة يف الجيــل الخامــس ويتعــني عليهــا إدارة التعقيد املتنامي عىل مســتوى 

العائلــة وأنشــطة األعــامل مــع الحفاظ يف الوقت نفســه عىل النمــو واغتنام الفرص 

نحة. لسا ا

16 الصفحة 

تحقيــق حلــم املؤسســن -  الجانب اإلنســاين للحوكمة

بغية ضامن اســتمرارية العمل واســتقراره أدرك املؤسســون الحاجة إىل إرســاء ثقافة 

قويــة وقيــم أساســية واضحة بني أفــراد العائلتني وعىل مســتوى الرشكة. 

الصفحة 26

الفصــل بن ملكيــة العائلة واإلدارة

خــروج العائلــة مــن اإلدارة اليوميــة لشــؤون املجموعة من أجل الرتكيــز عىل تطوير 

هيــاكل ملكيــة متطورة وقوية. 

الصفحة 36

إعــداد قادة املســتقبل – برنامج قــادة املســتقبل ملجموعة الزامل

يف إطــار تركيــز مجموعــة الزامــل عىل تنمية قــدرات الجيل القادم، قامــت املجموعة 

بتطويــر برنامــج مصمــم خصيصــاً لتنمية قدرات أفــراد العائلة وموظفــي املجموعة ذوي 

األداء املتميــز من خــارج العائلة.

44 الصفحة 

إرســاء املعايــري للمقارنــة اإلقليمية– عملية ترســيخ املامرســات داخل ماجــد الفطيم

لقــد كانــت الرؤيــة املبكرة للســيد ماجــد الفطيم هي تنفيــذ هياكل الحوكمة املؤسســية 

املتوافقــة مع أفضل املامرســات الدولية، وســاعدت هــذه الرؤية يف تحقيــق املجموعة 

لنمــو مضطرد. 

الصفحة 52
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وتعتــرب مجموعــة رشكات دبليــو جــي تــاول اليــوم مجموعة رشكات متنوعة األنشــطة تتخذ من مســقط مقراً لها. وتحظى املجموعــة بحضور يف دولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة والكويــت إضافــة إىل الهنــد التــي بدأت فيها أنشــطة الرشكة مؤخراً. ويعمــل باملجموعة ما يزيد عىل 10000 موظف، وتديــر املجموعة أعامالً 

عديدة بدءاً من الســلع االســتهالكية واملرشوعات املشــرتكة مع يونيليفر ونســتله يف عامن إىل الســيارات إذ متتلك توكيالت مازدا وجييل وبريدجســتون والتطوير 

العقــاري وأعــامل البناء والهندســة إضافــة إىل العديد من العالمات التجارية األخرى الشــهرية عىل املســتويني الدويل واإلقليمي.

تســتمد مجموعة رشكات دبليو جي تاول اســمها من اســم مؤسســها الربيطاين ويليام جي تاول الذي قام أثناء عيشــه يف مســقط بتأســيس الرشكة لتصبح مؤسســة 

تجاريــة للمــواد الغذائيــة والشــحن يف عــام 1866. ويف 7 مايــو 1914، يف بدايــة الحرب العاملية األوىل، بيعت الرشكــة ألحد موظفيها وهو الفاضــل محمد فاضل 

الــذي يعترب اليوم املؤســس الفعيل للرشكــة العائلية.

ومــع منــو الرشكــة يف عــامن، نقل محمد الرشكة البنه ســلطان الذي صار اســمه هــو علم العائلة لألجيــال التالية. ويف أواخر العرشينيات ، فــازت دبليو جي تاول 

بحقــوق توزيــع منتجــات رشكــة يونيليفر يف عامن، وال تزال الرشكــة موكلة بحقوق التوزيع هــذه حتى يومنا هذا.

وبــدءاً مــن أواخــر األربعينيــات، بــدأت دبليو جي تاول بتوســيع عملياتها خــارج الحدود، إىل الكويت أوالً ومن بعدها اإلمــارات والعراق، إىل أن أصبحت إحدى 

كــربى رشكات تجارة املــواد الغذائية يف املنطقة.

ما بني الســبعينيات والتســعينيات، توســعت أعامل الرشكة بشــكل كبري مدفوعة بالتنمية االقتصادية التي شــهدتها ســلطنة ُعامن والسياســات الجديدة املشــجعة 

عــىل النمــو. ثــم قامــت العائلــة يف جيليهــا الثالث والرابع بتنويع أعاملها إىل ما وراء التجارة البحتة لتشــمل قطاعات البناء والهندســة والســيارات.

»يــأيت النجــاح يف العمل التجــاري العائيل مــع التضحيات ويتعن 

عــى أفراد العائلــة معرفة ذلك.« 
حســني جــواد – رئيس مجلس اإلدارة

دراسة الحالة أدبليو جي تاول، ُعمان

املجموعة تاريخ 

ملخص أنشطة األعامل



الشــكل 1 – األجيــال اخلمســة مــن عائلــة ســلطان
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التعقيــد املتنامي
أثنــاء القــرن املــايض، منــت مجموعــة رشكات دبليــو جي تاول من مجرد رشكــة تجارية صغرية لتصبح إحــدى كربى الرشكات الُعامنية الخاصــة التي تعمل يف 

مجموعــة كبرية من النشــاطات التجارية.

وبالتــوازي مــع هــذا التوســع التجــاري، منت العائلة بشــكل كبري وبعــد أن كانت مقترصة فقط عىل محمــد فاضل وعائلته املبــارشة يف عرشينيات القرن املايض 

زادت لتضــم مــا يزيد عىل 100 فــرد بنهاية ذلك القرن.

ورغــم أن املؤســس وخلفــاءه طبقــوا مامرســات إلدارة الرشكة والعائلــة املتناميتني، ثبت عملياً يف تســعينيات القرن املــايض أن هذه البنية التاريخية غري مناســبة 

للوفــاء باالحتياجــات املعقــدة للرشكة والعائلــة. ومن بني التحديات التي تتــم مواجهتها:

• وجــود نظــام حوكمة مؤســيس ارتجايل وغري رســمي مل يتم إعداده مبــا يكفي للتعامل مع النمــو الرسيع للرشكة

• عــدم وضوح الهياكل املؤسســية وإجراءات صنع القرار

• التوعيــة بالعــدد املتزايــد ألفــراد العائلة من الجيل القادم الذين ســيصبحون مالكاً وموظفــني محتملني

وقــد أدرك املالكــون أن التعقيــد الزائد اقتىض اســتحداث مامرســات أفضل ألجــل الرشكة وكذلك العائلة. وعىل مدار العقدين التاليني، تم تشــكيل مؤسســات 

جديــدة وتطبيــق مامرســات جديــدة بغيــة تعزيز منو الرشكة واســتدامتها، مام ســاعد يف تربيــة جيل آخر قوي من القادة وحد مــن احتاملية وقوع نزاعات.
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الرشكة رؤساء 
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ســلطان محمد فاضل

عبد الرضا سلطان، وقمر سلطان،
 وعيل سلطان

كامل ســلطان، وحسن جواد

التعقد زيادة 

ج1

ج2

ج3

ج4

ج5

ج6

عائلــة يزيد عــدد أفرادها عن 10

رشكةتجاريــة صغرية

عائلــة يزيد عــدد أفرادها عن 30

الدخــول يف رشاكة مــع يونيليفر

عائلــة يزيد عدد أفرادها عن 60

التوســع إىل الكويت والعراق واإلمارات

تنويع األنشــطة التجارية

عائلــة يزيد عدد أفرادها عن 150

مجموعــة اقتصادية متنوعة األنشــطة
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الشــكل 2 – هيــكل جمموعــة دبليــو جــي تــاول

»وال تكمن املشكلة يف الجيل الحايل، بل يف إيجاد كيفية البقاء عى مقربة من الجيل القادم.«

مقبول سلطان – مستشار املجموعة

إدارة تعقيد األعامل

الحوكمة تحسن 
تشــكل مجلــس إدارة رســمي للمجموعــة يف عــام 1991. واختــار كل فرع من فروع العائلة الخمســة ممثلني اثنني )الرجال األكرب ســناً غالبــاً( لتمثيل الفرع. 

ونتيجــة للتغيــريات الطارئــة عــىل بنيــة املســاهمني، يضم املجلس اآلن تســعة أعضاء وينعقد دورياً أربع مرات يف الســنة. وقد تم تحديــد أدوار املجلس وأعضاؤه 

ومســؤولياتهم بشكل واضح.

تم اســتحداث أربع لجان تابعــة للمجلس:

•  لجنــة التدقيــق )من أربعــة أعضاء من داخل العائلــة وعضوين من خارجها(

•  لجنــة االســتثامر )من أربعــة أعضاء من داخل العائلــة وعضوين من خارجها(

•  لجنــة املــوارد البرشيــة )من خمســة أعضاء من داخل العائلــة وعضو من خارجها(

•  لجنــة الشــؤون املاليــة )من ثالثــة أعضاء من داخل العائلــة وعضوين من خارجها(

اليوم، يتم متثيل خمســة فروع من العائلة املؤسســة ســلطان يف مجلس اإلدارة.

إعــادة هيكلة املجموعة
عــىل مــدار الســنني، منــت األنشــطة التجاريــة للمجموعة يف صناعات متعــددة. وبالرغم من وجود بعض النتائــج اإليجابية لهذا التنــوع، رأى أصحاب املجموعة 

يف أواخــر التســعينيات أن الــرشكات جميعهــا ال تعمــل عــىل نفس القدر من اإلجادة. وقد شــجع ذلك عىل اتخاذ قــرار بالرتكيز عىل نقاط القوة الرئيســية لهذه 

الــرشكات حتــى تكــون قادرة عىل اســتدامة النمو يف املســتقبل وخلق تضافر يف الجهــود والحد من ازدواجية املوارد. 
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يف عــام 2009، قــرر املجلــس، بالنيابــة عــن املســاهمني، الفصل بني امللكية واإلدارة وقــام بناًء عىل ذلك بتوكيل رشكة استشــارية لتحقيق هــذا الغرض. وبنهاية 

عــام 2010، تــم تقســيم الكيانــات املــدارة إىل 7 تجمعات/ قاطرات متجانســة، لكل منهــا مجلس إدارة من العائلة مكلــف بوضع التوجه االســرتاتيجي للمجموعة 

وإدارة تنفيذيــة مكلفــة مببــارشة عمليــات التشــغيل اليوميــة. وعالوة عىل ذلك، وضع املجلس هياكل ووســائل لحوكمــة العائلة فاتحاً املجال أمــام النمو الرسيع 

لألجيــال القادمــة. كــام تــم بيع األقســام غري الجوهرية وغري املــدرة للربح. وعينت مجموعة تاول رؤســاء تنفيذيني من خارج العائلة لخمســة من الســبع تجمعات 

التجاريــة، وملنــح قــدر أكرب من االســتقاللية، أصبح لــكل تجمع تجاري مجلس إدارة خــاص به يتألف من:

• العديــد مــن األعضــاء مــن مجلــس إدارة الرشكة القابضة ميثلون املالك، يتوىل أحدهم رئاســة مجلــس إدارة التجمع التجاري

• املديــر التنفيــذي للتجمع التجاري

• املدير املــايل للتجمع

وقــد اســتغرق تنفيــذ الهيــكل الجديــد بالكامل ثالث ســنوات تقريباً. وتجتمــع مجالس اإلدارات اليوم بصفة دوريــة وتحظى بحرية الفصــل يف مجموعة كبرية من 

القضايــا االســرتاتيجية واملاليــة املتعلقــة بالتجمــع التجــاري الخاص بهــا والرشكات املنضوية تحتــه. وتعمل مجالس اإلدارات وفق قواعد صارمــة ومحددة تحديداً 

واضحــاً. وتتــم إحالــة القضايــا التــي يتعذر الفصل فيها عىل مســتوى مجالــس إدارات التجمعات التجارية إىل مجلــس إدارة الرشكة القابضة.

وحتــى يعمــل هــذا الهيــكل بصــورة فعالــة، كان من الرضوري متكني املــدراء التنفيذيني من خارج العائلة مــن منحهم مطلق الحريــة يف صنع القرارات مع 

االحتفــاظ بالســيطرة عىل مجالس اإلدارات.

وطبقــاً ملــا ذكــره املــالك، فقــد كانــت عملية إعادة الهيكلة هذه عامالً أساســياً يف أن تصبح الــرشكات التجارية قادرة عىل قبول املخاطــر الرضورية و«الخاضعة 

للســيطرة« والتــي تقع يف نطــاق خربتها دون تعريض أصــول العائلة للخطر.

› إدارة تعقيــد العائلــة يف الجيل الخامس 

مــع منــو مجموعــة رشكات دبليــو جــي تــاول، زاد أيضاً تعقد العالقات بني أفراد عائلة ســلطان واملؤسســة التجارية. وبدخول الجيــل الخامس إىل العمل ووصول 

العــدد اإلجــاميل للعائلــة إىل مــا يزيــد عىل 150 فرد، أدرك قادة العائلــة أهمية هيكلة العالقة بــني العائلة واملجموعة التجارية لتحســني الشــفافية وتجنب عدم 

املســاواة فيام بني أفــراد العائلة والفروع.

ومــن بــني التحديات الرئيســية التي متت مواجهتها يف هذا الشــأن:

-  اختــالط األمــور والخالفــات بشــأن املناصب واملزايا التي يحصــل عليها أفراد العائلــة العاملني يف الرشكة

-  عــدم املســاواة يف دعم أمناط الحياة الخاصــة ألفراد العائلة

-  اســتخدام األصــول اململوكة للمجموعة يف األغراض الشــخصية

-  االفتقــار العــام للتواصل املنســق وتدفق املعلومات

-  انخفاض نســبة امللكية بســبب تزايد عدد املالك

-  رغبة أفراد العائلة يف عدم املشــاركة يف املؤسســة العائلية

ولطاملــا كان يُنظــر إىل االســتمرار يف تطبيــق سياســات العائلــة عــىل أنها أداة حيويــة يف إدارة التعقيد الحاصل بســبب وجود عدد كبري من املســاهمني من مختلف 

األجيــال والفــروع، وأيضــاً يف املحافظة عىل نرش قيــم العائلة وتقوية الروابط بــني أفراد العائلة.

ومن بن السياســات الرئيســية التي تــم تطبيقها: 

التوفيــق بــن املســميات الوظيفية: اســتحدثت املجموعة مســميات وظيفيــة لزيادة الوضوح والشــفافية والتوفيق بني مناصب املوظفني مــن داخل العائلة 
وخارجها عرب أقســام الرشكة.

الرواتــب: تــم تحديــد رواتب أفراد العائلــة العاملني يف الرشكة واإلعالن عنهــا لباقي العائلة.

دبليو جي تاول، ُعمان دراسة الحالة أ
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»نسعى داخل كل من العائلة والرشكة لخلق ثقافة يتم فيها حل القضايا قبل أن تصبح مشكالت.« 

أنيس سلطان – املدير العام

التجمعــات العائليــة الشــهرية: تــم تشــجيع العائلــة بكاملهــا لحضور التجمعات العائلية الشــهرية التــي تتم يف املزرعة. وقد خلق هذا املحيط غري الرســمي، 
الــذي تتنــاول فيــه العائلــة الطعام ســوياً ويلعب فيه األطفال مــع بعضهم، بيئة باعثة عــىل الراحة لحل القضايا واملخــاوف العائلية.

التجمعــات غــري الرســمية: تــم تشــجيع كل فــرع من فروع العائلة عــىل االلتقاء يف أحداث كتناول الغداء أســبوعياً يف منزل األجداد. كام اعتــربت التجمعات التي 
تشــارك فيهــا فــروع متعددة طريقة فعالــة للتواصل بني األفراد الذين كانــوا يعملون يف الرشكة.

الــرشكات القابضــة املصغــرة: لتجنــب انخفاض نســبة امللكية جّمعــت بعض فروع العائلة أســهمها يف رشكة واحدة. وعملت هذه الرشكــة »القابضة« مبثابة 
مســاهم واحــد يف اجتامعــات املســاهمني يف املجموعــة. وبهذا الهيــكل التنظيمي، ميكن حــل القضايا املتعلقــة مبلكية الفرع داخلياً دون عرضهــا عىل املجموعة 

األكــرب. ولهــذا الســبب، يوجد عدد صغري نســبياً من املســاهمني )29( رغم أن عدد »الورثة« أكــرب بكثري يف الواقع.

التواصــل مــع املســاهمن: ُمنــح جميع املســاهمني الحق الكامل يف االطالع عــىل املعلومات املتعلقــة باملجموعة، وخصصت اإلدارة العليــا وقتها للرد عىل 
االستفسارات.

سياســة األربــاح الثابتــة: لضــامن تحقيق عائدات مســتدامة لجميع املالك كانت هناك سياســة صارمة بتوزيع أربــاح ثابتة كل عام.

معاشــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــدراء العموم مــن أفراد العائلة العاملن والتأمن عى حياة املســاهمن: يف عــام 2009، وافقت الرشكة األم عىل 
تقديــم معــاش بعــد التقاعــد ألعضــاء مجلــس اإلدارة ومدراء العموم من أفراد العائلة ملدة 15 ســنة عىل األكرث، ويُدفع هذا املعاش شــهرياً عىل أســاس آخر راتب 

كان يتــم تقاضيــه. وســوف ميكــن هــذا املعاش هؤالء األفراد وهذه العائالت عىل أن تحيا يف مســتوى معييش ينســجم مــع حياتها العمليــة قبل التقاعد.

التأمــن عــيل الحيــاة: ويف منتصــف عــام 2013، اتخذ املســاهمون، من خالل أعضــاء مجلس اإلدارة، خطوة أخرى إىل األمام يف التأمني عىل عائالتهم باالشــرتاك 
يف بوليصــة تأمــني عــىل مســتوى املجموعــة من شــأنها أن توفــر تغطية تأمينية يف حالــة الوفاة أو تقدم منحة يف أعــامر معينة أثناء حياتهم. وســيقوم أحد البنوك 

الغربيــة بتمويــل الجانــب األكــرب مــن هذه البوليصة، وســيتكون لها تدريجياً مبرور الوقت قيمة اســرتداد نقدية مام ســيضمن تحقيق زيادة رأســاملية ثابتة يف 

التأمني. قسط 

املســؤولية االجتامعيــة املؤسســية: أعلنــت دبليــو جــي تاول ضمن إطار رؤيتها االســرتاتيجية املتعلقة مبســؤوليتها االجتامعية عن تأســيس مرشوع »رشكة أجيال 
املســتقبل العامليــة« الذي يهدف إىل:

1-  تكوين رشكات محدودة املســؤولية صغرية ومتوســطة متتلكها رشكة أجيال املســتقبل العاملية واملســتثمر/ رجل األعامل. »ســيتم االتفاق عىل النســبة الحقاً«.

2-  خلــق فــرص للعمل الحــر بعيداً عن مجاالت العمــل التقليدية.

3-  تقــدم الرشكــة الدعــم املــايل والفنــي واإلداري للمرشوعات الصغرية واملتوســطة مبا يعود بالنفع عــىل االقتصاد الوطني إجامالً.

دراسة الحالة أدبليو جي تاول، ُعمان



مــع التطبيــق املتدرج للسياســات املؤسســية والعائلية، ملســت عائلة ســلطان زيــادة ملحوظة يف التواصل بني أفرادهــا والتخفيف من حدة النزاعــات املحتملة 

داخــل العائلــة. كــام ســاعدت السياســات يف توطيد ثقافة املســاواة داخــل العائلة، مام كان له أثر إيجــايب عىل الرشكة عن طريق خلق بيئة أكرث اســتقراراً.

وقــد ســمح هــذا االســتقرار أيضــاً ملجموعــة رشكات دبليو جي تاول باملحافظة عىل عالقات جيدة مع املؤسســات متعددة الجنســيات التــي متثلها يف عامن. فعيل 

ســبيل املثــال، ال تــزال يونيليفــر تعمــل مع املجموعــة منذ عرشينيات القرن املــايض، بينام زاد عمر العالقة مع نســتله عن 50 عاماً.

التطلع للمســتقبل

يقــر املــالك أن عمليــة إضفــاء الطابــع الرســمي تقتــرص فقط عىل البداية وأنه ســيتعني عليهم الدفع نحو املزيد من إضفاء الطابع املؤســيس عــىل نظم الحوكمة. 

وســوف يقــوم املالك يف املســتقبل القريــب مبعالجة بعض التحديات التــي تم تحديدها.

دمج الجيل الشــاب يف املجموعة:
تتطلــع العائلــة إلرســاء نظــام يهدف إىل تحســني إرشاك شــباب العائلــة وتحفيزهم عىل القيام بــدور فعال يف املجموعة. وال يزال وضــع معايري ورشوط التعيني يف 

التخطيط. طور 

التزام جميــع أفراد العائلة:
مــع تزايــد عــدد أفــراد العائلــة، تــزداد صعوبة املحافظة عىل مســتويات عالية مــن االلتزام تجاه الرشكة، مام قد يؤدي إىل حــدوث انقطاع يف هذا االلتزام يف 

املســتقبل. وينبغــي أن يســاعد تحســني التواصــل أفــراد العائلة عــىل االرتباط بالرشكة وفهم تاريخهــا والتضحيات التي بذلتها األجيال الســابقة حتــى تصل املجموعة 

ملــا وصلت إليه اليوم.

اجتامعات املســاهمن وتحســن التواصل معهم:
رغــم أن املســاهمني يتمتعــون اليــوم بالحــق الكامــل يف االطالع عىل املعلومــات الخاصة باملجموعة يف حالــة طلبها وتلقي آخر األخبار بشــأن األداء بصفة دورية، 

ال يحظــى بهــذا الحــق ســوى عــدد قليــل جداً. ويتم النظر حالياً يف اتباع طريقة أكرث بســاطة وأكــرث منهجية لتوزيــع املعلومات الخاصة باملجموعة عىل املســاهمني، 

كعقــد اجتامعات دورية للمســاهمني يف مــكان تجمع العائلة.

ومتاشــياً مــع الوفــاء بالتــزام أفــراد العائلــة يف األجيال القادمة، يتعني عىل املســاهمني الحاليني إيجاد حل األســهم يف األجيال القادمة. ومن بــني الحلول التي تم 

وضعهــا إنشــاء رشكات قابضــة عــىل مســتوى فــروع العائلة )كام هــو موضح أعاله(، غري أن هذا الحل مل يُطبــق إال جزئياً إذ قوبل مبعارضة من بعــض أفراد العائلة.

عىل مدار عمرها البالغ 140 عاماً، تعلمت العائلة أن الوحدة واملســاواة هام العامالن الرئيســيان الســتدامة منو املجموعة وهي تســعى اآلن الســتكامل بناء 

ثقافــة »عــدم املحابــاة« الخاصة بالعائلة. ومن بني الدروس الرئيســية املســتفادة ما ييل:

-  أن املســاواة والشــفافية عامالن حاســامن يف إدارة العائلة واملؤسسة

-  أن التواصــل ووجــود ثقافــة عائليــة قويــة أمران رضوريان للتدرج يف تطبيــق نظم حوكمة جيدة للمؤسســة والعائلة

-  أن املجموعــة توفــر الدخــل للعديــد من أفراد األرسة، ومن ثــّم ال ينبغي التعــرض للمخاطر غري الرضورية

-  أن االجتامعــات الدوريــة غــري الرســمية للعائلــة بكاملهــا تعزز الروابط بني أفراد العائلــة وتوفر منتدى باعثاً عىل الراحة إلجراء املناقشــات

-  أن تكــون هنــاك حوكمة عائلية ومؤسســية مطبقة.

األثر

دبليو جي تاول، ُعمان دراسة الحالة أ

الدروس املستفادة
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يف نهاية اليوم، يجب أن نكون عى دراية بأنه بدون الحوكمة املؤسســية الرشــيدة، ميكن أن 

ترتكب الرشكات الجيدة أموراً خاطئة أو ســيئة. وباملثل، تقيض الحوكمة العائلية الرشــيدة 

والشــفافة عى الرصاعات العائلية التي تنجم عن اســرتاتيجية التواصل غري الكافية والواضحة.«  
عامد سلطان – نائب الرئيس
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رشكــة SABIS® هــي عبــارة عــن شــبكة تعليــم عامليــة تعمل يف أربع قارات من خالل رشكات مســتقلة ومراكــز دعم يف لبنان والواليــات املتحدة ودولة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ومــرص. مــع جــذور تعود اىل 1886 يف لبنان، تتألف شــبكة مــدارس SABIS ® من مدارس رياض األطفال واملــدارس االبتدائية 

والثانويــة وجامعــة واحــدة يف 15 دولــة منترشة يف أمريكا الشــاملية وأوروبا والرشق األوســط وشــامل أفريقيا وآســيا. وبشــكل جامعي، تعلم شــبكة املدارس ما 

يزيــد عن 63,000 طالب.

يف عــام 1886، افتتحــت لويــزا بروكــرت وطانيــوس ســعد مدرســة للفتيات فقط يف قرية الشــويفات )والتــي أصبحت حالياً مدرســة الشــويفات الدولية( يف لبنان 

مــن أجــل إتاحــة الفرصــة أمــام الفتيــات يف املناطــق الريفيــة لاللتحــاق بالتعليم. ومل ميض وقت طويــل حتى فتحت املدرســة أبوابها أمــام الفتيان، وحققت 

ســمعة طيبــة عىل مدار العقــود التالية.

وتوىل الســيد تشــارلز، ابن طانيوس ســعد، إدارة مدرســة الشــويفات يف عام 1942. وبذل تشــارلز وزوجته الســيدة ليىل ورشيكه الشــاب الســيد رالف بســتاين 

جهــداً هائــالً يف تطويــر املناهــج الدراســية والنظــام التعليمي يف املدرســة والذين أصبحا فيــام بعد جزءاً من عالمــة SABIS® التجارية.

ويف وقت الحق، قام كل من لييل ســعد ورالف بســتاين بتأســيس رشكة SABIS® التي اســتمدت اســمها من اســم عائلتي ســعد وبســتاين.

وتحت رئاســة الجيل الثالث من العائلتني ممثالً يف الســيدة لييل ســعد، زوجة الســيد تشــارلز، والســيد رالف بســتاين )اللذان يشــار إليهام باملؤسســني الرّديفني 

لرشكــة SABIS®(، دخلــت الرشكــة مرحلــة التوســع الدويل يف الســبعينيات مع افتتاح املدرســة األوىل يف الشــارقة يف دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة. وبعد 

نجــاح أول تجربــة دولية، بدأت SABIS® تتوســع يف الرشق األوســط وأوروبــا والواليات املتحدة. 

واليــوم، SABIS®  التــي ميلكهــا مــا يعــرف  بـــ »عائلة SABIS® ومؤسســة SABIS®« )املكونة من أفراد عائلتي ســعد وبســتاين وأقربــاء من العائلتني( تســتعد 

لدخــول أســواق جديــدة يف املســتقبل القريــب. وهــذا سيوســع النطاق الحــايل للمدارس التي هي أعضاء يف شــبكة مــدارس SABIS ® ليتجاوز عدد الطالب يف 

الشــبكة 63,000 طالب.

دراسة الحالة ب®SABIS، لبنان 

»بدأنــا العمــل كرشكــة عائليــة يف العام 1886 ونشــعر أننــا مؤمتنون عى تراث يجــب علينا 

العمــل لضامن نقله ملــن يأيت بعدنا«. 

كارل بســتاين- الرئيس

ملخص أنشطة األعامل

تاريخ الرشكة



يف بداية التســعينيات، شــعر مؤسســا SABIS® الرّديفان بالحاجة إىل إرشاك الجيل الجديد يف دفع عملية النمو والتوســع الدويل مبا يضمن اســتمرارية أعامل 

الرشكــة بعــد الجيــل الثالث. وكان الســيد كارل بســتاين، ابن الســيد رالف، أول مــن التحق من الجيل الرابــع بالعمل يف الرشكة حيث شــغل منصب الرئيس.

ويف إطــار التحــول مــن مدرســة واحــدة إىل رشكة عاملية متتلك خطط توســع مســتقبلية، أدرك أصحاب رشكة SABIS® الحاجة إىل تنفيذ منــوذج حوكمة فعال 

لتســيري شــؤون الرشكة والعائلة مع وضــع أنظمة إدارة محكمة.

وكانــت رؤية الرشكة هي:
•  الحفــاظ عــىل تراث الرشكة واســتكامل رســالة املؤسســني املتمثلة يف »تغيري العامل من خــالل التعليم«

®SABIS ضــامن اســتمرارية الرشكــة مــن خــالل جعلهــا أقل اعتامداً عىل أشــخاص معينني وتعزيز »الروابــط« التي تصل بني أبناء الجيــل الرابع يف عائلة  •

•  متكني النمو املســتقبيل: تســاعد الثقة والشــفافية والهياكل املســتدامة يف إبرام الرشاكات واملشــاريع املشــرتكة وتحقيق املشــاريع ذات األهمية )عىل ســبيل 

املثــال، دعــوة الحكومات للرشكة إلدارة املدارس(

ومبــا أن  رشكــة SABIS® هــي مــن الجهــات الرائــدة يف صناعة التعليم، أدرك املؤسســون أن التفكري الطويل املدى هو أحد املبادئ األساســية الدافعــة لعملية 

واالستمرارية. التحول 

يف الســنوات التاليــة، بــدأ املؤسســون والرئيس الجديد العمل األســايس لتدشــني عمليــة الحوكمة. ويف مطلع القــرن الجديد،  كانت العائلتان عىل اســتعداد للبدء يف 

عملية التحول املؤســيس بالرشكة.

األول فاألول: تحديد القيم األساســية 

كانــت الخطــوة األوىل التــي كان عــىل قــادة الرشكة القيام بها تحديد رؤية رشكة SABIS® وقيمها األساســية تحديداً رســمياً، إذ أن هذه القيم من شــأنها أن تشــكل 

القواعــد األساســية التــي تطبــق عــىل كل مــن أفراد العائلة وموظفــي الرشكة. وكان من األهمية مبــكان صياغة قيم SABIS® بوضوح إذ كان من الواجب ترســيخها 

يف األجيــال القادمــة لضــامن اســتمرارية الرشكــة. وقــد كان من الرضوري للرشكــة أن تتأكد من أن هذه القيــم ال تعتمد عىل أفراد بعينهم فحســب، بل تعكس 

رؤيــة املؤسســني وإرثهم. وتعترب هذه القيم مكوناً راســخاً من مكونــات ثقافة الرشكة.

}

}
}
}

الشــكل 1: أفــراد العائلتــن الرئيســيون
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الجميع  إرشاك 
كانــت اإلدارة عــىل قناعــة بأنــه ال ســبيل للنجــاح يف تطبيــق هياكل حوكمة جيدة عىل مســتوى العائلة والرشكــة إال بتضافر جميع الجهــود. وال تقترص الحاجة يف 

ذلــك إىل تعبئــة جميــع أفــراد الجيلــني الثالث والرابــع من عائلة رشكة SABIS® للمشــاركة يف العملية، بل يلزم ضامن دعــم وتأييد الجميع للقرارات الرئيســية. 

ورغــم أن هــذه العمليــة قــد تســتغرق الكثــري من الوقــت، فقد كانت خياراً واعياً. وتؤمــن اإلدارة اليوم بأن هذا هو أفضل طريق التخــاذ قرارات الحوكمة 

الحساســة التــي ســتمكن العائلة مــن الحفاظ عىل وحدتها وضامن اســتمرارية العمل ومنوه.

قائــد مخصص للحوكمة املؤسســية 
يف بدايــة العمليــة، عينــت الرشكــة الســيد جو أشــقر ليكون عضواً يف مجلس اإلدارة مــن خارج العائلة وليقود جهــود الحوكمة عىل مســتوى العائلة والرشكة. وجاء 

هذا القــرار مدفوعاً بهدفني:

•  إلرســال رســالة يف غايــة الوضــوح مفادهــا أن: »هذه العملية مهمة بالنســبة لنــا لذا نقوم بتعيني شــخص رفيع املقام إلدارتها«.

•  لضــامن وجــود شــخٍص متفاٍن للتنســيق بني جهود أفراد العائلة ودفــع العملية إىل األمام.

خطــة عمل واضحة
فــور تحديــد القيــم األساســية يف صــورة وثيقة مكتوبة، قررت اإلدارة معالجــة األمور التالية يف إطار عملية التحول املؤســيس:

•  الحوكمة املؤسســية

•  عمليــات وضوابط اإلدارة

•  حوكمــة العائلة

إرشاك مستشــارين مؤمتنن
قامــت رشكــة SABIS® بتعيــني مؤسســة التمويــل الدولية )IFC( ملســاعدتها يف تحديد الهياكل املؤسســية. وقد تم اختيار مؤسســة التمويــل لخربتها يف مجال 

الحوكمــة، علــامً بــأن الرشكــة قد ســبق لها التعاون مع املؤسســة. وأجرت املؤسســة تقييامً يف عام 2007 وأشــارت فيه إىل العمل الجيــد الذي حققته SABIS® وإىل 

حاجتهــا إىل القيــام باملزيــد. وقــد كانــت معظــم املشــكالت التي تم تحديدهــا متعلقة بالتنفيــذ، مام يعني أن الهيكل تــم وضعه نظرياً لكنه مل يطبــق بصورة فعالة.

حوكمــة الرشكــة والعائلة وعمليــات اإلدارة وأدواتها الرقابية

الرشكة حوكمة 
مبســاعدة مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC(، قامــت رشكة SABIS® بإعادة هيكلة أنظمة الحوكمة بشــكل كامــل حتى تتضمن قواعد واضحــة فيام يتعلق 

باملســؤولية واملســاءلة. وبعــد تحليــل شــامل الحتياجات العمــل، عملت الرشكة عىل تطبيــق هياكل متعددة للحوكمة املؤسســية لضامن الفعالية واالســتمرارية 

والرقابــة اإلدارية. وقــد تضمنت ما ييل:

إعــادة هيكلة مجلس اإلدارة 
تضمنــت معايــري اإلنجــاز الرئيســية يف املــرشوع تحديــد األدوار املنوطة مبجلس اإلدارة واإلدارة العليــا. ومن خالل تطبيق ضوابط تشــكيل مجلس اإلدارة 

واإلجــراءات التفصيليــة، والتــي منهــا مــا يتعلــق مبعدل انعقاد املجلس عىل ســبيل املثال، أصبحت SABIS® قادرة عىل تحســني هياكل صنــع القرارات والرقابة 

التنفيذيــة. ويتألــف املجلــس حاليــاً مــن مثانيــة أعضاء مــن العائلتني )بعضهم غــري تنفيذيني( وعضو من خــارج العائلتني. وتهدف الخطة إىل القيــام تدريجياً بزيادة 

عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلني مع اإلبقاء عىل عــدد األعضاء من داخل العائلتني مبــا ال يقل عن 50% كحد أدىن.

مســألة الفصل بن املسؤوليات
فصلــت الرشكــة بشــكل واضــح بني مســؤوليات املجلس واإلدارة واملســاهمني عن طريق وضع هيــاكل اإلدارة وتوضيح األدوار املنوطة بجميع املشــاركني يف نظام 

الحوكمــة. ومــن خــالل النظــام الحــايل الذي ميتاز بالشــفافية، ضمنت العائلة قــدرة كل هيكل عىل الترصف بشــكل كامل ضمن نطاق ســلطته وتفاعله بصورة 

إيجابيــة مع جميع املســاهمني اآلخرين.

لتزامنــا باســتمرارية الرشكة أقــوى من أيــة مصالح  »لدينــا شــعور قــوي جــداً بــأن ا

شــخصية أو مهنيــة.« 

كارل بســتاين-الرئيس
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اللجان
تــم تشــكيل عــدة لجــان لتطبيق السياســات الرضورية يف أمــور مثل تكوين املجلس ووضــع ميزانية الرشكة وتحديد أجور املــدراء التنفيذيني.

ضمنــت SABIS® أن كافــة السياســات تشــتمل عــىل تدابــري احرتازية تضمن عــدم اعتامد القرارات عىل أفراد العائلتني الرئيســيني والقدرة عــىل اتخاذها بناًء عىل 

الهيــاكل والعمليات املوضحــة يف نظام الحوكمة.

العائلة حوكمة 
أثناء وضع نظام حوكمة الرشكة، أصبح واضحاً لدى العائلة أن وضع نظام لحكومة شــؤون العائلة من شــأنه أن يســاعد يف ضامن االســتمرارية واالســتقرار. 

 ®SABIS وعندمــا قــررت العائلــة العمــل عــىل هذه الجزئية، كان هدفها الرئييس هو ترســيم املامرســات الحالية ووضع السياســات املفقودة الالزمــة لدعم عائلة

العمل. واستمرارية 

وكان العامــل الرئيــيس الــذي وضعــه أفــراد العائلة نصــب أعينهم هو بناء رشكة تحافــظ عىل تقاربهم وتصبح »رابطــة« تعزز من التعاون والتنســيق بينهام. 

وتؤمــن العائلتــان أنــه بالرغــم مــن أن العالقــات بني أفــراد العائلة يجب أن تنمو بشــكل طبيعي، فإن وجود هيكل مؤســيس جيد يعترب صامم أمان للمســتقبل. 

ولوضــع مثــل هــذا الهيــكل، مــن الرضوري تلقــي الدعم من جميع أفراد العائلتني ووضع سياســات واضحة. وقــد أدت عملية تنمية العالقات هــذه إىل بناء »عائلة 

جديــدة« لها مجموعة متميــزة جداً من القيم.

وكخطــوة أوىل، بــدأت عمليــة حوكمــة العائلــة بوضــع سياســة تفصيلية لتعيني أفــراد العائلة . وال تزال هذه السياســة إىل يومنا مثاالً جيداً لكيفية نضج سياســات 

الحوكمــة بداخلهــا: وقــد مــرت سياســة تعيني أفراد العائلة بأكرث من 10 مســودات قبــل أن تحظى باملوافقة من جميع املســاهمني.

:®SABIS وفيــام ييل الجوانب الرئيســية لسياســة تعيــن أفراد العائلة يف

•  مصالــح الرشكــة، ال املصالــح العائليــة، هي التي ســتقود عملية صنع القرارات

•  تعيــني أفــراد العائلة ليس حقاً مكتســباً بالــوالدة وليس التزاماً

•  فــور تعيــني أفراد العائلــة يُعاملون كموظفني

•  يُنتظــر مــن أفــراد العائلة املوظفني أن يكونوا قــدوة يُحتذى بها

• األدوار القياديــة ليســت مكفولــة ألفراد العائلة؛ بل يتعني اســتحقاقها

•  تهــدف SABIS® إىل اجتــذاب األفــراد األكرث كفاءة من داخــل العائلة وخارجها

ويف خطــوة إضافيــة عــىل نفــس الطريــق، قام أصحاب الرشكة بوضع سياســة للملكية توضح املســائل املتعلقة بحصص املســاهمة. ويجري حالياً وضع سياســة 

لتقييــم األســهم وآليــة لنقــل ملكيتها وســيتم دمجهام يف اتفاقية املســاهمني لضامن سالســة وفعالية إدارة امللكية يف املســتقبل.

ومــن بــني القضايــا الرئيســية التــي عالجتهــا رشكة SABIS® يف نظــام حوكمة العائلة هي مســألة خطة التعاقب الوظيفــي. وقد كان التخطيط لتســليم املناصب 

الرئيســية مثــل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس  عنرصاً حاســامً يف اســتمرار عمليات الرشكة. ولذلك، ُوضعــت عملية اختيار واضحة يف سياســات حوكمة 

الرشكــة. ونتيجــة لخطــة التعاقــب الوظيفــي األوىل هــذه، تعمل اإلدارة حالياً عــىل تنظيم التعاقــب يف األدوار الخاصة باملدراء التنفيذيني مــن داخل العائلة 

وخارجها عرب الرشكــة بكاملها.

عمليــات اإلدارة وأدواتها الرقابية
تيقنــت إدارة SABIS® أن عليهــا تطبيــق عمليــات إدارية وأنظمة رقابيــة صارمة لدعم أنظمة حوكمــة الرشكة والعائلة.

وراجعــت الرشكــة هيكلهــا اإلداري، وقامــت بتعديــل هياكلها املؤسســية العامليــة واإلقليمية وتعمل حالياً عىل وضــع مخطط تفصييل إلدارة الســلطات. وتضمنت 

الخطــوات األساســية األخــرى التــي اتخذتهــا الرشكة وضع هيكل أفضل لإلدارة املالية يضم قســم للتدقيق الداخيل وقســم للشــؤون املالية. من شــأن هذه الخطوة 

أن تدعــم عمليــة صنــع القرار عىل كل من مســتويات اإلدارة العليا ومســتويات الدعم.

®SABIS، لبنان  دراسة الحالة ب
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الشــكل 2: اهليــكل التنظيمــي

وأخــرياً، قامــت SABIS® بتعديــل أنظمــة املــوارد البرشيــة، وتعمــل الرشكة اآلن عــىل بناء قســم جديد للمــوارد البرشية. وســيتوىل هذا القســم املهم من 

الناحيــة االســرتاتيجية مهمــة إيجــاد وتعيــني الكــوادر املاهــرة املناســبة لجميــع أعامل تشــغيل املــدارس، ولن يقتــرص دعمه عىل منــو العمل لكنه ســيمتد 

أيضــاً إىل تنميــة قــدرات املوظفــني ذوي اإلمكانــات العالية مــن داخل العائلــة وخارجها. 

عوامــل النجــاح الهامة
•  التوجــه املناســب عــىل مســتوى اإلدارة العليــا: يظهــر املؤسســون واإلدارة العليــا التزامــاً قويــاً بهــذه العملية مع مراعــاة حس األهميــة وتجنب إرجاء 

القرارات الحاســمة

•  لــدى SABIS® شــخص مخصــص لقيــادة العمليــة وتحفيــز جميع األطراف باســتمرار عىل املشــاركة

•  حــددت قيــادة الرشكــة القيــم األساســية لرشكــة SABIS® التــي تــم تعميمهــا فيام بعد عىل أفــراد العائلــة واملوظفني مبــا يضمــن فهمها من قبــل الجميع 

والعمــل بها

•  ضــامن الدعــم مــن جميــع أفــراد العائلة حتــى وإن تطلب ذلك املزيــد من الوقت

•  التواصــل الجيــد بــني جميع األطــراف املشــاركة يف العملية

•  وضــع خطــة عمــل واضحــة لعملية التحول املؤســيس

•  إرشاك جميــع أفــراد العائلــة وإلزامهــم بتخصيــص الوقــت الــالزم علــامً أن معظــم أفــراد العائلــة منشــغلون للغايــة مبهامهــم اليومية وبعضهــم يعيش يف 

بلــدان مختلفــة، مــام يزيد من صعوبــة التواصل

•  صعوبــة تحويــل تركيــز األفــراد إىل القضايــا االســرتاتيجية بــدالً مــن اإلداريــة: كان األفــراد يجتمعون ويف ذهــن كل منهــم فكرة ما وتوجــه مختلف دون 

أن يعرفــوا مــا إذا كان هــذا اجتامعــاً ملجلــس اإلدارة أم للمســاهمني أم تجمعــاً للعائلــة أم اجتامعــاً لــإلدارة. ويف كثــري من األحيــان كانت املناقشــات تنصب 

عــىل األمــور التشــغيلية بــدالً مــن الرتكيــز عــىل القضايــا االســرتاتيجية. وقد متــت معالجة هــذا أوالً بتقســيم االجتامعات إىل اجتامعــات فرعية لكل قســم، ثم 

بتطبيــق هيــاكل حوكمــة ملختلــف الهيــاكل )اإلدارة ومجلــس اإلدارة والعائلة واملســاهمني(.
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يف بيئــة رشكــة SABIS® املتعــددة العائــالت، يعتــرب أفراد العائالت املختلفة أنفســهم جزءاً من عائلة »SABIS®«، وهو لفظ يُســتخدم عن قصد يف املراســالت 

الداخليــة. وقــد أدت عمليــة الحوكمــة التــي بدأتهــا العائالت إىل خلــق درجة أعىل من االلتزام لدى أفــراد العائلة. ويعمل اليوم جميع هــؤالء األفراد معاً لحل 

املشــكالت ويشــعرون باملســؤولية تجــاه اســتمرارية العمــل. وتدرك العائالت أن قوة العمــل تنبع من »املحافظة عىل الوحدة والــوالء لبعضهم«.

ومــن بــني التأثــريات األخــرى للعمليــة أن الرشكــة أصبحت أكرث جذباً للجيل األصغر ســناً الذي يرى أن الرشكة تقدم له مســتقبالً واضحاً ومناصــب عديدة مليئة 

بالتحديــات وهــي متاحــة يف جميــع أنحــاء الرشكــة نتيجــة لتطوير هيكل اإلدارة وأنظمتهــا. ويتعني عىل كل فرد من أفــراد العائلة يلتحق بالرشكــة أن يعمل معلامً 

يف إحــدى املــدارس لبعض الوقت لضامن فهمــه »جوهر« العمل.

وقــد ضمــن تطبيــق أنظمــة قوية للحوكمة املؤسســية أن تؤمن العائلة وأن يؤمن املوظفون باســتمرارية العمل واســتدامته.

ومل يكــن أثــر تحســني هيــاكل الحوكمــة املؤسســية أثراً مادياً يف بدايته لكنه باألحرى حّســن الكفــاءة بوجه عام، وعزز فعاليــة مجلس اإلدارة وزاد من الرقابة 

اإلداريــة واســتمرارية العمــل. ويف املقابــل، لــدى املالكــني قناعة بأن األثر املادي ســوف يظهر عىل املدى الطويل. وهــم يؤمنون بأن هناك ارتباط مبــارش بني تطبيق 

قيــم الرشكة وقدرة العمل يف املســتقبل.

املستقبل خطط 
التزمت الرشكة العائلية باالســتمرار يف إرســاء أســس قوية تضمن اســتمرارية SABIS® حتى ما بعد مؤسســيها:

•  جميــع األفــكار مدونة يف املســتندات والوثائق، لكن يجب ترســيخ القيم األساســية والهياكل واملامرســات يف بنيــة العائلة والرشكة

•  عدم االعتامد عىل أصحاب األدوار األساســية

وفيــام يتعلــق بهيــكل امللكية، فقد ُوضعت مؤخراً سياســة لتســعري األســهم. وتنص السياســة الجديدة عــىل كيفية تقييم األســهم ومنهجية التقييم التي ســيتم 

اســتخدامها. كــام تقــوم SABIS® حاليــاً بتطبيق آلية لنقل ملكية األســهم. وســوف تزيد كال هاتني السياســتني الشــفافية وتيرسان دميومة الرشكة.

•  الثقافــة هــي املفتــاح – فهــي العامل الذي يزيد من ترابــط العائلة ويعزز االلتزام

•  تســاعد القيــم األساســية التي يتــم تعميمها بوضوح يف دفــع عملية الحوكمة

•  تــؤدي العمليــة متمهلــة غــري مندفعــة إىل خلق درجة أعىل من االلتزام وإىل نتائج أكرث اســتدامة

•  إن تعيــني مديــر تنفيــذي لتويل املســؤولية عن العمليــة وقيادتها هو أمر رئييس

•  يعتــرب الحصــول عىل الدعم عنرصاً حاســامً والســيام يف بيئات العمــل املتعددة العائالت

•  مــن الــرضوري وضــع خطة تعاقب وظيفي مناســبة، وجعــل املناصب داخل الرشكة غري معتمدة عــىل أفراد معينني

®SABIS، لبنان  دراسة الحالة ب

األثر

الدروس املستفادة
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»لقــد بدأنــا رحلــة طويلة لن تنتهي، فرحلتنا رحلة مســتمرة بال نهاية، وهذا هو رسها.«
كارل بستاين - الرئيس
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مجموعة الزامل
المملكة العربية 

السعودية



1936

أكرث من 100

30
مجموعــة اقتصادية 

متنوعة

التأسيس سنة 

املجال

الرئييس املقر 

الضالعة  األجيال 
العمل يف 

مللكية ا عدد أفــراد العائلة 
العاملــن يف الرشكة

املوظفون عدد أفــراد العائلة

مجموعة الزامل

إعداد قادة املستقبل
الزامــل لمجموعــة  مســتقبل  قــادة  برنامــج 

الخرب،
ــعودية اململكة العربية الس

12000

الجيل الثاين، الثالث 
والرابع

%100
عائلية  رشكة 

مجموعة الزامل، المملكة العربية السعودية دراسة الحالة ج

األساسية البيانات 
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»الحوكمة هي مســرية النهائية. وتتمثل رؤيتنا يف إرشاك أجيالنا الشــابة يف العمل بصفة 

مســتمرة وتحســن أنظمتنا لتحقيق أفضل النتائج املمكنة.«
خالد الزامل

مجموعــة الزامــل هــي مجموعــة اقتصاديــة متنوعــة مملوكــة بالكامــل لعائلة الزامل، ويقــع مقرها يف مدينــة الخرب يف املنطقــة الرشقية باململكــة العربية 

الســعودية. ومنــذ تأسيســها كمؤسســة تجاريــة يف ثالثينيــات القــرن املــايض، منت املجموعــة رسيعاً لتصبح إحــدى كربى املجموعــات الصناعية متنوعة األنشــطة 

السعودية. يف 

ويعمــل باملجموعــة اليــوم أكــرث مــن 12000 موظــف يف عــرش رشكات، أربعــة منها مدرجة يف الســوق املالية. وتزاول مجموعــة الزامل أعاملها يف ســبع صناعات 

رئيســية وهــي البرتوكيامويــات ومواد البنــاء والكيامويات والبالســتيك والتجارة والعقارات واالســتثامرات.

يف ثالثينيــات القــرن املــايض، أســس املرحــوم الشــيخ عبد اللــه الحمد الزامــل للتجارة يف األغذية واملنســوجات يف دولة البحريــن. ويف خطوة مبكــرة للتنويع 

االقتصــادي، امتــد نشــاطه أيضــاً إىل مجــال العقــارات. ويف عام 1961، تــوىل محمد عبد الله الزامل، االبن األكرب للشــيخ املؤســس، قيــادة الرشكة بعد وفاة 

والــده املفاجــئ. وقــد كان التحــدي األول الــذي واجهه هو تأمني اســتمرار الرشكة واســتدامة ثــروة العائلة، مع االحتفاظ يف الوقت نفســه بوحــدة العائلة. 

وباعتبــاره أحــد أكــرب منــارصي التعليم، شــجع الجيل األحدث ســناً عىل اســتكامل دراســته يف الخارج والســيام يف الواليات املتحــدة واململكــة املتحدة وغريها من 

البلــدان. ويف أوائــل الســبعينيات، عــاد اإلخــوة األصغــر ملحمــد عبــد الله الزامل من دراســتهم بالخــارج بنظرة جديــدة    بحصيلة معرفية ألحــدث ما توصل له 

قطــاع األعــامل يف العــامل آنــذاك مــن جميــع أنحاء العامل. وقرر اإلخوة معــاً زيادة  التنوع واالســتفادة من خطــط التنمية االقتصادية يف الســعودية.

وقــد كان التحــول مهمــة صعبــة مــن منــوذج لرشكــة عقارية وتجارية بســيطة   مــدرة للربح إىل  الصناعــة األكرث تعقيــداً مهمة صعبة. ومل يكن من الشــائع يف 

ذلــك الحــني اتخــاذ قــرار كالــذي اتخذته العائلــة بتحويل اهتاممها االســرتاتيجي إىل نشــاط أكرث تعلقــاً بالصناعة. غري أن العائلة اســتفادت مــن الترشيعات 

الحكوميــة الجديــدة وشــبكة عالقاتهــا الدوليــة واســتثمرت يف مجــاالت عمل مختلفــة، مثل مكيفــات الهواء واألملنيوم والبالســتيك والحديــد ومواد البناء، 

ومتكنــت مــن الحصــول عىل عقــود حكومية ومرشوعات بنيــة تحتية.

ويف منتصــف الثامنينــات، بــدأ األخــوة يف تلمــس الحاجــة الســتحداث هيــاكل حوكمة وبناء  طاقــم مهني محرتم إلدارة  أعامل الرشكــة نحو منو دائم.

وخــالل العقــود التاليــة، بــدأ اســتثامر العائلــة يف الفــروع الصناعيــة والتصنيعية يــؤيت مثاره حيث دخلــت املجموعة يف التســعينيات إىل مجــال البرتوكيامويات. 

ويف عــام 1998،  طرحــت املجموعــة أســهم رشكــة الزامــل للصناعــة )رشكة صناعــة تكييف الهــواء والحديد( لالكتتــاب الخاص ثم تبعــه يف وقت قصري أول طرح 

لالكتتــاب العــام. وبالعوائــد املتحققــة مــن هــذا االكتتاب اســتطاعت العائلة االســتثامر يف قطــاع البرتوكيامويات وهي اآلن مســاهم رئييس يف ثالث رشكات 

للبرتوكيامويــات مدرجة يف الســوق املالية.

وأثنــاء الفــرتة ذاتهــا، بــدأ أفــراد العائلــة من الجيــل الثالث االنضامم لرشكــة العائلة. وأدرك األخوة مــن الجيل الثاين أهمية دمــج وتنمية األجيــال التالية 

بطريقــة منهجيــة موجهــة نحــو املســتقبل وزيــادة مســتوى املهنيــة يف  الهيــاكل التنظيميــة للمجموعة. وأصبحــت جوانب مثل الرقابــة املالية والتشــغيلية 

املســتقلة أدوات أساســية  لتطويــر حوكمــة الرشكة ودعم منوها. 

ويف أوائــل القــرن الحــادي والعرشيــن أصبحــت مجموعــة الزامل رشكة مســاهمة مغلقــة وبعد أن نجحــت يف تعزيز نظم الحوكمــة املؤسســية الخاصة بها عرب 

رشكات املجموعــة وعــىل مســتوى الرشكــة القابضــة، اتجهــت نحو إرســاء ثقافة حوكمــة العائلة. وأسســت العائلة أوالً مجلســاً للشــباب للبدء يف إرشاك الجيل 

التــايل يف العمــل بطريقــة أكــرث تنظيــامً. وأثنــاء هذه الســنوات األوىل مــن األلفية الجديدة، بــدأت العائلة يف وضع نظام داخــيل للعائلة إىل جانب سياســات 

التعاقــب وتعيني أفــراد العائلة.

ونظــراً لوفــاة رئيــس مجلــس اإلدارة يف عــام 2009 حــدث أول تغــري يف القيــادة منذ عقود، وأصبــح الدكتور عبد الرحمــن عبد الله الزامل، األخ  األصغر ســناً، 

الرئيــس التــايل ملجلــس اإلدارة بينــام متــت ترقيــة أخيه اآلخــر عبد العزيز إىل منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعة. ويف عام 2013، تقاعــد الدكتور عبد 

الرحمــن مــن العمــل يف املجموعــة وأصبــح رئيــس مجلــس إدارة العائلة. وخلــف عبد العزيز أخــاه عبد الرحمن يف رئاســة مجلس املجموعــة، يف حني ُعني خالد 

عبــد الله الزامــل يف منصب الرئيــس التنفيــذي للمجموعة.

 وتقــود العائلــة اليــوم   أكــرث مــن 10 رشكات، أربعــة منهــا مدرجة يف الســوق املالية، وأصبحت العباً رئيســياً يف مجــال الصناعــة يف املنطقة وخارجها.

ملخص أنشطة األعامل

دراسة الحالة جمجموعة الزامل، المملكة العربية السعودية

تاريخ مجموعة الزامل



الدوافــع الباعثة عــى التغيري

النمــو والحاجة إىل الكوادر املاهرة
حصلــت مجموعــة الزامــل عــىل ميــزة اســرتاتيجية مــن التنميــة االقتصادية الرسيعة التــي شــهدتها اململكة، إذ حققــت املجموعة منواً ملحوظــاً خالل العقود 

التــي ســبقت تســعينيات القــرن املــايض وأوائــل القرن الحادي والعرشيــن. ومتتلك املجموعــة اآلن 60 رشكة تعمــل يف مختلف الصناعات. واحتاجت أقســام 

عديــدة إىل كــوادر إداريــة متميــزة، وأدركــت العائلــة أن املجموعــة يجــب أن تصبح جهة عمــل مرغوب فيهــا وأن تجتذب وتنمي أفضــل املواهب يف الدولة 

ســواًء من داخــل العائلة أو خارجها.

الخارجي  التمويل 
وعــالوة عــىل مــا ســبق، اقتــىض الحصول عــىل رأس مال من املســتثمرين الخارجيني عــرب عمليات الطــرح لالكتتاب العــام والخاص من املجموعــة أن  تتميز 

هياكلهــا باإلحرتافيــة وأن تعــزز نظــم حوكمتهــا املؤسســية بــدءاً مــن املراحــل املبكرة. وقد أدى هذا إىل خلــق فهم متقــدم ألهمية وجود نهج اســرتاتيجي طويل 

األمــد للحوكمة.

العائلة  منو 
ويف الوقــت ذاتــه،  منــا عــدد أفــراد العائلــة بشــكل كبري بحلول التســعينيات وبــدأ الجيل الثالث يف االنضــامم إىل الرشكة. ولضامن طــول عمر الرشكة، أقرت 

العائلــة بالحاجــة لوضــع خطــة فعالــة لتحديد وتنميــة الكوادر املاهرة داخل أجيــال العائلة املســتقبلية.

انتقــال القيــادة: عملية تطورية

مــرت مجموعــة الزامل مبرحلتــني انتقاليتــني مهمتني:

تتمثــل املرحلــة األوىل يف انتقــال القيــادة مــن األب املؤســس إىل األبنــاء، وقــد اتبعت هــذه العملية قاعدة واضحــة حيث أصبح األخ األكرب رئيســاً ملجلس اإلدارة 

وببلــوغ أخوتــه لســن الرشــد، أوكلــت لــكل منهــم مســؤوليات محددة. وقد عمل أخــوة الجيل الثاين معاً حتى اآلن بشــكل جيــد كفريق ومتكنوا عىل مر الســنني 

مــن تنميــة الرشكــة بصــورة رسيعــة ووضع الهياكل املؤسســية وإرســاء ثقافة املؤسســة. وكانت املرحلــة االنتقاليــة الكبرية الثانيــة عندما انتقلــت القيادة من 

محمــد عبــد اللــه الزامــل، الــذي كان مبثابة  املنــارة و املرشــد للعائلة، إىل إخوته يف عام 2009.

واســتباقاً للمراحــل االنتقاليــة الحتميــة التــي ســوف تشــهدها القيــادة عندمــا التحق أفــراد العائلة من الجيــل الثالث بالعمــل يف أوائل التســعينيات والقرن 

الحــادي والعرشيــن، قــرر األخــوة وضــع سياســات للتعاقــب الوظيفي وتنميــة الكوادر املاهرة يف مرحلــة مبكرة حتى تتــم عمليات نقــل امللكية واإلدارة يف 

املســتقبل بأكــرب قدر ممكن من السالســة.

سياســة التخطيــط للتعاقــب الوظيفي
تــم وضــع سياســة التعاقــب الوظيفــي يف مجموعــة الزامــل يف عام 2010 بعــد عملية تطوير دامت لثالث ســنوات، وتقوم هذه السياســة عىل قيــم متأصلة يف 

النظــام الداخــيل لعائلة الزامل وهــي قامئة عىل القواعــد التالية: 

•  أهميــة تقديــر وتقييــم الكوادر املاهرة

•  تحديــد احتياجــات التنمية الشــخصية ألفــراد العائلة

•  تحديــد الكــوادر املاهــرة عالية اإلمكانات واألداء

•  وضــع مســارات وظيفية ألفــراد العائلة

كــام تقر السياســة ما ييل:

•  ال يحــق ألفــراد العائلة شــغل بعض املناصــب يف املجموعة

•  تقتــرص الرتقيــات يف املجموعــة عىل مدى الجــدارة واإلنجازات دون غريها

التحديات

الحل

»الجدارة ليســت غاية بل وسيلة.«   
عبد الله الزامل

مجموعة الزامل، المملكة العربية السعودية دراسة الحالة ج
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العائلــةدورات التثقيــف التجارية من ســن 12 إىل 16 

تقييــم ما قبــل التوظيف )يومني(

برنامــج قبــل التوظيــف لخريجي الجامعة )12 أســبوعا(

خطــة التطوير املهني للشــباب

يف منتصــف حياتهــم املهنيــة خطة التنميــة املهنية

خطــة التنميــة التنفيذية

االنتقــال مــن دور تنفيذي إىل دور الحكم

التوجيــه والدعــم من أعضــاء يعملون خــارج مجموعة الزامل

لة
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برنامــج قــادة مســتقبل مجموعة الزامل – بنــاء الكوادر املوهوبة

يف عــام 2004، تــم تكليــف مجموعــة تاتــا للخدمات االستشــارية بإجــراء تحليل مؤســيس ملجموعة الزامــل. وبعد مرحلة مــن البحث والتحليــل تم تحديد 

األولويــات االســرتاتيجية للمجموعــة وأصبحــت أهميــة إدارة املواهــب االســرتاتيجية وتنميتها أكرث وضوحاً.

تحــت قيــادة أعضــاء مجلــس اإلدارة املنتدبــني خالــد عبــد الله الزامل وأديــب عبد الله الزامــل وتوفيق عبد اللــه الزامل، رسعان ما اتخــذت املجموعة 

الخطــوات األوىل يف هــذا االتجــاه. ويف عــام 2007، كــون مجلــس عائلــة الزامل لجنة املواهــب إىل جانب هيــاكل الحوكمة األخرى. وضمــت لجنة املواهب يف 

عضويتهــا أربعــة أفــراد مــن العائلــة ومديــر املوارد البرشيــة يف املجموعة وكانت مســؤولة عن وضع اســرتاتيجية طويلة األمــد لتنمية أفــراد العائلة.

وكان أول برنامــج تــم تدشــينه يف هــذا اإلطــار بعنــوان الجيــل الثالــث لعائلة الزامــل. وضمن هذا الربنامج شــارك 18 فرداً من العائلــة يف اختبــار للقياس النفيس 

لتقييــم نقــاط القــوة لديهــم واحتياجــات التنميــة الشــخصية الخاصــة بهــم. وبإطالق رشارة املوجة األوىل من خطــط التنمية الشــخصية ورؤية أثــر تلك الخطط، 

قــررت العائلــة رسيعــاً البــدء يف إدخال أفراد من خــارج العائلة إىل اســرتاتيجية تنميــة الكوادر املوهوبة.

ويف عــام 2009، تــم تحويــل برنامــج الجيــل الثالــث ليصبــح جيل قادة مســتقبل مجموعــة الزامل والذي فتح أبوابه ألفــراد العائلة وغريهم عىل الســواء. وبدأ 

قســم املــوارد البرشيــة التابــع للمجموعــة بلعــب دور رئيــيس يف هيكلــة محتوى هــذا الربنامــج وعملياته. وكان يرفع تقاريــره عادة إىل لجنــة  تنمية املواهب 

لضــامن توفــري أفضــل الفــرص املمكنة للمرشــحني ولضــامن أن تنمية قدراتهــم تتامىش مــع متطلبات الرشكة وأهدافها املؤسســية.

ويعتــرب برنامــج قــادة املســتقبل اليــوم برنامجــاً متطــوراً للتنميــة الشــخصية يركز عــىل أن يوفر ألفراد العائلــة واملوظفني أصحاب األداء العــايل نظاماً داعامً 

لتنميــة مواهبهم وتدريــب مهاراتهم.

برنامــج قادة مســتقبل مجموعــة الزامل اليوم
يقــدم برنامــج قــادة املســتقبل خدماتــه للموظفــني )مــن العائلــة وخارجها( وأفراد العائلــة الذين ال يعملــون يف  الرشكة. ويتم وضع خطــط التنمية مبا يتناســب 

مــع كل فــرد، وتأخــذ هــذه الخطــط يف اعتبارهــا نقاط القــوة لألفــراد واحتياجاتهم التنمويــة وتحلل أدوارهــم الحالية واملســتقبلية املحتملــة لهم يف الرشكة. 

ويعتــرب إيصــال القيــم األساســية ملجموعــة الزامل وثقافتها أحــد العنارص الرئيســية يف جميع خطــط التنمية الشــخصية.

»يعتــرب وجود نظام تعاقب محكم عامالً أساســياً مــن عوامل النجاح والذي يخدم مصالح 

جميع األطراف املعنية«   
توفيق الزامل

الشــكل 1: خدمــات برنامــج قــادة مســتقبل جمموعــة الزامــل ألفــراد العائلــة وغريهــم

دراسة الحالة جمجموعة الزامل، المملكة العربية السعودية



أفراد األرسة املشــاركة يف 
برنامج قادة مســتقبل 

الزامل مجموعة 

يعملون الذين 
يف األعــامل التجارية

الجدد الخريجني 

الذيــن يعملون خارج 
املجموعة

املوظفني من خــارج العائلة 
املشــاركة يف برنامج قادة 
مســتقبل مجموعة الزامل 

)من 16 رشكة(

الدفعــة التالية من 
املشــاركني من خارج العائلة

32

26

4
2

101

111

الربنامج: أهداف 

العائلة ألفراد 
• تدريــب وتنميــة أفــراد العائلــة ليصبحوا أصحــاب أعامل جيديــن وموظفني مؤثرين

• إيصــال ثقافة ورؤيــة مجموعة الزامل

• ضــامن متريــر القيم األساســية إىل األجيال القادمة

• املحافظــة عىل وحــدة العائلة

•  مســاعدة أفــراد العائلــة يف تحقيــق أحالمهــم وأهدافهم للرشكة

لألعامل
• ضــامن وصــول الرشكــة إىل أفضــل الكوادر املاهرة املمكنة، ســواًء من داخــل العائلة أو خارجها

• إنشــاء  مجمــع للمواهــب ملواجهة االحتياجات اإلداريــة املســتقبلية للرشكة

• تعزيــز التعاقــب الوظيفــي الســلس واملخطط له بشــكل جيد عرب املؤسســة

كيــف يعمل الربنامج؟
ميــر كل مشــارك يف برنامــج قــادة مســتقبل مجموعــة الزامــل عرب مجموعــة متنوعة مــن التقييــامت الداخلية والخارجية مثــل اختبــارات وتقييامت القياس 

النفــيس. ثــم تُســتخدم هــذه املعلومــات يف إعــداد امللفــات الشــخصية التي توضع بنــاًء عليها الربامــج املعدة عىل نحو مخصص لتناســب كل مشــارك. ويتألف 

الربنامــج مــن دورات تدريبيــة داخليــة وخارجيــة وعمليــات تلقــني وتوجيه وتعاقب عــىل الوظائف داخــل املجموعة وانتــداب للعمل يف رشكات أخرى. كام 

يكــون للربنامــج أثــر عــىل العمــل عن طريــق  التدوير الوظيفــي للمشــاركني يف الربنامج عــىل رشكات املجموعة لضــامن تحقيق أفضل منو.

ملــن يقدم الربنامج؟
الربنامــج متــاح لجميــع أفــراد العائلــة، ســواًء الذيــن يعملون يف الرشكــة العائلية أم ال. كــام أنه مفتوح أمــام املوظفني أصحاب األداء والقــدرات العالية من 

خــارج العائلــة. وتُظهر اإلحصاءات الحاليةيف الشــكل 2.

األنشــطة يف عام 2014
•  خطــط التنميــة الشــخصية الخاصــة بأفــراد العائلة الجــاري تطبيقها 18

•  عــدد الــدورات املقدمــة من جهات داخــل الرشكة وخارجها 44

الشــكل 2: املشــاركون يف برنامــج قــادة مســتقبل جمموعــة الزامــل باألرقــام

مجموعة الزامل، المملكة العربية السعودية دراسة الحالة ج
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»أنــا فخــوٌر أن أرى أن برنامــج قادة املســتقبل يف مجموعة الزامل قد أنتج مالكاً واعن 

ومسؤولن وموظفن فعالن.«
أسامة الزامل

 الربنامــج  ســاعد يف التحــول الســلس مــن الحيــاة األكادمييــة إىل الحيــاة العملية ألفراد العائلــة الذين انضموا إىل الرشكــة كموظفني.

•  أثبــت الربنامــج قيمــة وفعاليــة النمــو القائم عىل الجدارة 

•  زيــادة الوعــي بالقيم األساســية ملجموعة الزامل

•  تقديــم برامــج تدريبيــة أكرث تركيزاً  

•  زيــادة مســتوى الثقــة يف عمليــة التعاقــب الوظيفي بوجه عام

•  مســاءلة املــدراء التنفيذيــني عــن تنمية املواهب

•  ســاعد الربنامــج يف إعــداد أصحاب أعامل ذوي رؤيــة وموظفني مؤثرين

التنميــة املســتقبلية 
يتــم تعديــل الربنامــج وتحديثــه بصفــة دامئة مبا يتواكب مــع االحتياجات دامئــة التغيري للعائلــة واملجموعــة املتناميتني

الدروس املســتفادة األساسية
• ينبغــي معالجــة عمليــات التعاقــب الوظيفــي وانتقــال القيــادة بصورة اســتباقية وبطريقة جيــدة التنظيم

• إن اعــداد اعضــاء العائلــة لــالدارة و تحمل ال املســؤولية يعترب هدفاً رئيســياً الســتدامة أية رشكة.

• مــن املهــم تبنــي أنظمــة تقوم يف آٍن واحــد بتحقيــق القيمــة للعائلة والوفــاء باحتياجات الرشكة.

• لغــرض اســتدامة الرشكــة ال بــد من املســاواة يف اهميــة تنمية املواهب ســواء من داخل العائلــة او من وخارجها. 

• املحافظــة عــىل املرونــة للقيــام بصفــة مســتمرة بتغيري وتحســني جوانب  الهيــاكل يف الحوكمــة لتحقيق األهداف.

األثر 

الشــكل 3: يقــوم بقيــادة برنامــج قــادة املســتقبل قســم املــوارد البشــرية يف اجملموعــة وتشــرف عليــه جلنــة تنميــة املواهــب الــي تتبــع جملــس اإلدارة. وتتألــف جلنــة 
املواهــب مــن ثالثــة )أو أربعــة( أفــراد مــن العائلــة إضافــة إىل رئيــس قســم املــوارد البشــرية يف جمموعــة الزامــل.
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لجنة املواهب

املوارد البرشية
للمجموعة

برنامج قادة مستقبل 
مجموعة الزامل

مجلس األرسة
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شركة مجموعة
عبد اللطيف العيسى 

القابضة
 المملكة العربية السعودية
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تأسســت رشكــة مجموعــة عبــد اللطيــف العيــىس القابضة يف الريــاض باململكــة العربية الســعودية يف أربعينيات القــرن املايض، وتطورت من النشــاط التجاري 

إىل أن أصبحــت مجموعــة رشكات تعمــل يف مجــال بيــع الســيارات والخدمــات والتمويل والتأجــري يف اململكة العربية الســعودية.

أســس مجموعــة عبــد اللطيــف العيــىس القابضــة املرحوم الشــيخ عبد اللطيــف العيىس يف عام 1940 كرشكــة متخصصــة يف املنتجات الغذائية واملنســوجات، 

وذلــك قبــل أن تتنوع أنشــطتها ومتتد إىل قطاع الســيارات يف الخمســينيات.

وقــد منــت الرشكــة بصــورة طبيعيــة عــىل مدار النصــف الثاين من القــرن العرشين لتصبح إحــدى كربى رشكات الســيارات يف اململكة العربية الســعودية، 

وحظيــت بحضــور يف جميــع أنحــاء اململكــة. وقــد أصبحــت مجموعــة العيىس نيســان عىل مســتوى اململكة يف عام 2013، وإيســوزو يف مدينة الرياض يف عام 

1985. وتديــر املجموعــة اآلن مراكــز خدمــة متعــددة املــاركات عرب اململكــة إىل جانب إدارتها لرشكة تأجري ســيارات. كام توســعت الرشكــة العائلية مؤخراً 

ونجحــت يف الدخــول إىل قطاع متويل الســيارات.

ويعمــل لــدى املجموعــة اليــوم أكــرث من 3500 عامــل عرب اململكــة العربية الســعودية يف أقســامها التجارية األربعة وهي بيع الســيارات والخدمــة والتمويل 

واإليجارات.

الالمركزيــة وهيــكل العائلة املعقدة

يف عــام 1994، كان القائــم بــإدارة الرشكــة مؤسســها الشــيخ عبــد اللطيــف العيــىس بصفتــه املالــك الوحيــد، وكان كل مــن أبنائــه عبــد املحســن ونجيب 

وزيــاد يديــرون وحــدات تجاريــة مســتقلة لكنهــا متشــابهة يف مناطــق مختلفــة عــرب اململكــة. ومبــرور الوقــت، أدركــت العائلــة أن هــذه البنية غري 

متســقة مــن الناحيــة االســرتاتيجية وتــؤدي إىل االزدواجيــة يف املــوارد واالفتقــار إىل التواصــل فضــالً عــن عــدم تحقيقهــا القيمــة املطلوبــة ووقوفهــا عائقاً 

أمــام النمــو يف املســتقبل. وإضافــًة إىل مــا ســبق، مل تكــن هنــاك خطــة واضحــة للتعاقــب الوظيفــي وهــو األمر الذي ميكــن أن يهدد عاجــالً أم آجالً وحدة 

العائلــة واســتمرار العمــل بنجاح.

ويف الوقــت نفســه، كانــت العائلــة تنمــو بوصــول أول أفرادهــا مــن الجيــل الثالث. وقــد خلق هــذا التعقيــد املتزايد حاجــة ملحة إلدارة توقعــات وطموحات 

كل فــرد يف العائلة.

ويف أوائــل التســعينيات، أدرك رئيــس مجلــس اإلدارة الحــايل، الشــيخ عبــد املحســن العيــىس، وأخوتــه التحديات فيــام يخص الرشكــة وبنية العائلــة وعلموا 

أنــه مــن الــرضوري إجــراء تغيــري مــا. ومبباركــة والدهم بــدأوا تحليــالً متعمقاً لفهــم الخطــوات التالية التــي ينبغــي عليهم اتخاذهــا لضامن اســتدامة العمل 

ووحــدة العائلة.
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عى طريــق التغيري
بعــد الكثــري مــن التفكــر والنقاشــات الداخليــة، قــرر الشــيخ عبد املحســن وعائلته أن أفضل حــل للمجموعــة هو الفصل التام بــني ملكيــة العائلة وإدارة الرشكة. 

وقــد كان التوصــل التفــاق كهــذا مليئــاً بالتحديــات إذ كانــت لــدى اإلخوة وجهات نظــر مختلفة بشــأن هذه القضيــة لكنهم كانــوا يعلمون أنه يتعــني عليهم 

اتخــاذ قــرار مــا كإخــوة وهــم مجموعة صغرية نســبياً من صانعي القــرار بدالً من ترك األمــر لخلفائهم.

وفــور انحيــاز الجميــع لهــذا القــرار دعمت العائلة والســيام مؤســس الرشكة وأبناؤه املبــادرة واتفقوا عىل خطــة عمل للمرحلــة التالية. وقــد متثلت العوامل 

الرئيســية املكونــة للهيــكل املؤســيس ونظــام امللكيــة الجديدين يف رغبــة العائلــة للقيام مبا ييل:

-  اســتغالل فرص النمو

-  ضــامن اتبــاع إجــراءات تعاقب مناســبة عىل مســتوى اإلدارة وامللكية لضامن اســتدامة العمل

-  تجنــب النزاعــات العائلية يف املســتقبل

ويف عــام 1994، بــدأت العائلــة عمليــة إعــادة الهيكلــة. وكخطــوة أوىل تطلب الهيــكل الجديد اســتبدال جميع أفراد العائلــة العاملني مبــدراء محرتفني. وثانياً، 

تــم تغيــري الشــكل القانــوين للرشكــة مــن مؤسســة فرديــة إىل رشكة قابضة ذات أقســام تجارية تحــول كل منها بعد ذلك إىل رشكــة فرعية مســتقلة. ثم تم 

تشــكيل املجالــس واإلدارات التنفيذيــة الخاصــة بالرشكــة القابضــة وكل رشكــة فرعية، وتم تزويــد كل منها بأنظمــة رفع التقارير املســتقلة.

وبالرغــم مــن دعــم العائلــة للرؤيــة الكليــة واتفاقهــا عليهــا، مل تكن عملية التحول ســهلة دامئــاً. فقد تطلب رشط ترك أفــراد العائلــة للجانب التشــغييل للعمل 

وقــرص أدوارهــم عــىل مناصــب يف مجالــس اإلدارة إجراء تهيئة عىل مســتوى األفــراد والعائلة بوجــه عام. وكان أفراد الجيــل الثاين قد ربوا أبناءهم ليشــاركوا 

بفعاليــة يف الرشكــة وليمتلكــوا »الخــربة العمليــة«. ويعتــرب التحــول مــن القيام بدور تشــغييل إىل دور اســرتاتيجي تحديــاً إذ يقتيض ذلك إجراء تغيــري يف عقلية 

األفراد.

التحول قيادة 
يف بدايــة مــرشوع التحــول، وضــع اإلخــوة خطــة مفصلة باألهداف الرئيســية إلعــادة الهيكلة وما تتطلبه هذه املســرية. وكان العنرص األســايس األول هو 

الحصــول عــىل الدعــم مــن جميــع األخــوة، ثم القــدرة عىل إيجاد الكوادر املاهرة املناســبة ملســاعدة العائلة يف املــيض قدماً يف الطريق الــذي وضعته نصب 

. عينها

وفــور أن قــرر اإلخــوة الفصــل بــني اإلدارة وامللكية، تعاقدوا مع مؤسســة استشــارية دوليــة ملســاندتهم يف تنفيذ االســرتاتيجية الجديــدة. وبالتعاون مع فريق 

مــن املــدراء التنفيذيــني داخــل املجموعــة، صمــم املستشــارون الهيكل الجديــد للرشكة ووضعوا خطــة تنفيذ متدرجــة. وقد اســتغرقت العمليــة بأكملها خمس 

ســنوات تقريبــاً بدءاً مــن التخطيط وحتــى التنفيذ.

املحرتفة اإلدارة 
كانــت الخطــوة األوىل هــي تغيــري الشــكل القانــوين للرشكــة من مؤسســة فردية لهــا هيكل ذو حــدود جغرافية إىل رشكة قابضة بأقســام عمل مســتقلة )انظر 

.)2 الشكل 

وفــور تأســيس أقســام الرشكــة، عينــت العائلــة فريقــاً إدارياً محرتفاً لكل قســم. وقد تــم اختيار اإلدارة الجديدة من داخل وخارج املؤسســة. وكانــت عملية 

إيجــاد املتخصصــني املهنيــني املناســبني للمناصــب الرئيســية يف املجموعة مليئــة بالتحديات. 

الحل
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فقــد كان مــن الــرضوري أن تتحــىل املواهب املناســبة مبســتوى مناســب مــن الثقة وأن تكون متســقة مع قيــم العائلة وقادرة عــىل قيادة تحول األعامل. 

وتطلــب البحــث عــن املواهــب توفــر املــوارد والتحيل بالصرب ويف بعــض األحيان اقتىض أيضاً إعــادة تقييــم املوظفني الذين ســبق اختيارهم. وتعتقــد العائلة أن 

متكــني املــدراء املحرتفــني هــو أحــد العوامل املســاعدة الرئيســية يف إنجاز هــذه العملية، التي قــادت يف النهاية إىل منــو الرشكة منواً رسيعاً.

ويصــف الشــيخ عبــد املحســن هــذه العمليــة بأنهــا: »كانــت عملية تعلم شــاقة« ويقر بأنه كان مــن املفرتض تخصيص املزيــد من املوارد املاليــة لتعيني املدراء 

املناســبني يف بدايــة العملية.

وال يضطلــع أعضــاء مجلــس اإلدارة اليــوم إال باختيــار كبــار املــدراء التنفيذيــني ومدراء العموم عىل املســتوى التنفيــذي يف الرشكات الفرعيــة التابعة 

للمجموعــة. وفيــام يتعلــق بكافــة التعيينــات األخــرى، فهناك قســم مخصــص للموارد البرشية ووحدات إدارية مســؤولة عن اختيار املرشــحني املناســبني الذين 

يتمتعــون باملهــارات املطلوبة.

تشــكيل مجالس اإلدارات
شــكلت املجموعــة يف البدايــة مجلــس إدارة واحــد لــإلرشاف عــىل جميع أقســام الرشكة يف آٍن واحد. إال أن اإلدارة أدركــت رسيعاً أن هذا املجلس ســوف يُثقل 

بأعبــاء العمــل وقــررت تحويــل كل قســم إىل رشكــة فرعيــة ذات مجلس إدارة مســتقل. ويف ظل تنوع األقســام، أثبتــت التجربة أن هذا الهيــكل أكرث مالمئة 

الحتياجــات العمــل. واليــوم، تضــم مجالــس إدارات الــرشكات الفرعيــة أعضاًء غــري تنفيذيني من خــارج العائلة والذين يســخرون معرفتهــم وخرباتهم لخدمة 

الــرشكات الفرعية.

ولقــد كان مجلــس إدارة مجموعــة العيــىس القابضــة أيضــاً أحــد محــاور اهتامم عمليــة التحول. ويتم اليــوم انتخاب أفــراد العائلة لشــغل عضوية مجلس إدارة 

الرشكــة القابضــة أو الــرشكات الفرعيــة مــن خــالل الجمعيــة العموميــة للعائلة. وبناًء عــىل التجربــة اإليجابية مع األعضاء غــري التنفيذيني من خــارج العائلة يف 

مجالــس إدارات الــرشكات الفرعيــة، عينــت العائلــة يف عــام 2013 عضــواً واحداً مســتقالً يف مجلس إدارة الرشكــة القابضة. وقــد كان الهدف من ذلك هو أن 

يســاعد هــذا الشــخص أفــراد عائلــة العيــىس يف تحصيل املعرفة االســرتاتيجية والخــربة املهنية. ولضــامن تعاقب امللكيــة، يخطط مجلــس العائلــة لتطبيق برنامج 

يهــدف إلعــداد الجيــل األصغــر ســناً للقيــام مبهــام أعضاء مجالس اإلدارات يف املستقبل:ســوف يضــم كل مجلس مقعــداً ملراقب من أفراد العائلة الشــباب.

 

عــدم انخراط أفــراد العائلة يف اإلدارة
يقــيض الهيــكل التنظيمــي الجديــد ملجموعــة العيــىس بعــدم تــويل أي من أفــراد العائلة ألي دور فاعــل يف املجموعة. وتقترص مشــاركة العائلــة عىل عضوية 

مجالــس إدارات الرشكــة القابضة والــرشكات الفرعية.

النمــو غري املتوقع
رغــم إدراك العائلــة أنهــا كانــت تفقــد بعــض الفــرص التجارية بســبب عدم مالمئة هيــكل الحوكمة الغتنــام تلك الفرص، إال أنهــا تفاجأت عندما أمثــرت عملية 

إعــادة الهيكلــة وحققــت منــواً كبــرياً عــرب كافة أقســام مجموعــة العيىس. وخلق هذا بــدوره التحدي التــايل املتمثل يف إدارة هذا النمــو بفعاليــة واملحافظة عليه 

. ماً مستدا

العالقــة بالبنــوك والتمويل
بعــد إعــادة هيكلــة مجموعــة العيــىس، أصبحــت الــرشكات الفرعية قــادرة اآلن عىل اقرتاض األموال بناًء عــىل عملها بدالً مــن االعتامد عىل الضامنات الشــخصية 

مــن جانــب املالــك كــام كان يف املايض. وحســب قول الشــيخ عبد املحســن العيــىس، كانت مجموعــة العيىس قادرة عىل زيادة مســتويات الثقــة مع البنوك 

وأصبــح متويل املرشوعات أســهل بكثري.

» نعلــم أننا ال نســتطيع النمو مــا مل نفصل بن العمل وامللكية.« 
الشيخ نجيب العيىس

دراسة الحالة دشركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، المملكة العربية السعودية
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األثر عــى العائلة
اقتضــت عمليــة تحويــل الرشكــة مــن العائلــة أن تعمــل عــن قرب مع بعضها مــام أدى إىل تعزيز الروابط بــني أفرادها. كام ســمح الهيكل الجديد ألفــراد العائلة 

الذيــن رغبــوا يف الخــروج مــن رشكــة العائلــة أن يقومــوا بذلــك عن طريق بيع أســهمهم ألفــراد العائلة اآلخرين. وقد فتح ذلــك مجاالً إلجراء نقاش أكــرث انفتاحاً 

داخــل العائلة وزاد من متاســك أفرادها.

القادمة األجيال 
تعتقــد العائلــة أن تحدياتهــا الرئيســية اليــوم تكمــن يف إدارة توقعــات أفرادهــا وتنمية األجيــال القادمة وتحديد دورهــا يف املجموعة. فمــن جانب، يحتاج 

بعــض أفــراد العائلــة إىل العمــل كأعضــاء يف مجالــس اإلدارات للمحافظــة عــىل تأثري العائلــة يف املجموعة. ومن جانب آخــر، ال يحظى الجيل األصغر ســناً 

بفرصــة التعــرف عــىل الرشكــة بالعمــل فيهــا، كام فعــل آباؤهم وأجدادهم، بســبب الرشط الجديد الــذي يقيد مشــاركة العائلة يف عمليــات إدارة الرشكة. ويعربِّ 

رئيــس مجلــس اإلدارة عــن هــذا التحــدي بقولــه إنه: »إدخــال الجيل الصغــري إىل مجلس اإلدارة بطريقــة بناءة: والوفــاء بتطلعاتهم مع ضــامن إضافة قيمة 

للرشكة يف الوقت نفســه«.

•  يتطلــب التحــول مــن رشكــة تديرهــا عائلة إىل مؤسســة تـُـدار باحرتافية تأييد وجهــود جميع األطــراف املعنية الرئيســيني يف العائلة

•  يقتــيض إيجــاد املواهــب املناســبة إلدارة الرشكــة بــذل الكثــري من الجهد واملــوارد؛ ويجب أن تكــون األدوار الوظيفية محددة بوضــوح وأن تكون هناك 

وســائل كافيــة مطبقة إليجاد وتعيني األشــخاص املناســبني

•  قــد يكــون مــن الصعــب إدارة تحويــل أفراد العائلــة من األدوار التشــغيلية إىل األدوار اإلرشافية االســرتاتيجية فقط

•  قبــل تعيــني استشــاريني للمســاعدة يف عمليــة إعــادة الهيكلــة وتنفيــذ حوكمــة العائلــة والرشكة، يلزم أن تكون لــدى العائلة رؤية تــرشح عىل وجه الدقة 

الوجهــة التــي ترغب يف بلوغهــا واألهداف التي تــود تحقيقها

الدروس املستفادة

دراسة الحالة دشركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، المملكة العربية السعودية
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ماجد الفطيم
دولة اإلمارات العربية المتحدة



األساسية البيانات 

ماجد الفطيم 

إرساء املعايري للمقارنة اإلقليمية
الفطيــم ماجــد  داخــل  الممارســات  ترســيخ  عمليــة 

الرئييس املقر 

املؤسس

املدراء  عدد 
العائلة من 

املوظفون

املجال

التأسيس سنة 

مللكية ا

العائدات
لسنوية ا

الرشكات
 التابعة األساســية

ديب، اإلمــارات العربية 
املتحدة

السيد ماجد الفطيم

1 26,302
)كام يف 31 ديسمرب 2013(

ــة متنوعة مجموعة اقتصادي
)التجزئة والعقارات(

1992

 %100
رشكة عائلية 

6.23 مليار دوالر 
 )كام يف 31 ديسمرب 2013(

ماجد الفطيم العقارية ذ.م.م، 
وماجد الفطيم للتجزئة ذ.م.م، 
وماجد الفطيم للمشاريع ذ.م.م 

ماجد الفطيم، دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة الحالة ه
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 53 56 هايــرب ماركت و ومتتلــك ماجــد الفطيــم وتشــغل 17 مركــزاً للتســوق والتــي تزيــد املســاحة اإلجامليــة القابلــة للتأجــري فيهــا عــن مليون مــرت مربع و

45 متجراً مــن متاجر املالبــس واألزياء. ومع  16 فرعــاً مــن مالهــي ماجيــك بالنيــت و 9 دور ســينام تضــم 92 قاعــة عــرض و 11 فندقــاً و ســوبر ماركــت و

امتــالك ماجــد الفطيــم أيضــاً حصــص ومصالــح يف مجموعــة مــن املجمعــات متعــددة االســتخدام وقطاعات متويــل األفراد والرعايــة الصحيــة، توظف 

ماجــد الفطيــم مــا يزيــد عــن 26000 موظف مــن أكرث من 70 جنســية.

ومتتــد أنشــطة أعــامل رشكــة ماجــد الفطيــم يف جميــع أنحــاء منطقــة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا وآســيا الوســطى، إذ تتواجــد الرشكة يف 12 دولة 

وهــي البحريــن ومــرص ولبنــان وجورجيــا واألردن والكويــت والعــراق وباكســتان وُعامن وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية ودولة اإلمــارات العربية 

املتحــدة. ويتعامــل أكــرث مــن 250 مليون شــخص مــع رشكة ماجــد الفطيم كل ســنة.

وتعتمــد أنشــطة ماجــد الفطيــم القابضــة عــىل ثالثــة رشكات تابعــة أساســية وهــي: ماجــد الفطيــم العقاريــة وماجــد الفطيــم للتجزئــة وماجــد الفطيم 

للمشــاريع.

تأسســت رشكــة ماجــد الفطيــم يف عــام 1992، وافتتحــت أول مركــز تســوق تابــع لهــا يف ديب يف عــام 1995. وتعتــرب رشكة ماجــد الفطيــم اآلن أبرز رشكات 

التجزئــة والرتفيــه يف منطقــة الــرشق األوســط وأفريقيــا وآســيا الوســطى. وقــد قامــت الرشكة حــول عالمتــني تجاريتني وهام ســيتي ســنرت وكارفــور باإلضافة 

إىل اشــتهارها بتطويــر مــول اإلمــارات وســكاي ديب. وتتــوىل ماجــد الفطيــم تطويــر وإدارة مراكز التســوق وأســواق الهايــرب ماركت يف جميــع أنحاء 

املنطقــة، فضــالً عــن إداراتهــا ملجموعــة مــن األنشــطة ذات الصلة بعــامل مراكز التســوق والهايــرب ماركت. 

ملخص أنشطة األعامل

املجموعة تاريخ 

»الحوكمــة رحلــة لتغيــري العقليــات.«
إياد ملص - الرئيس التنفيذي للرشكة القابضة

دراسة الحالة هماجد الفطيم، دولة اإلمارات العربية المتحدة



النمو إدارة 
مــع النمــو الرسيــع الــذي شــهدته أعــامل الرشكــة يف تســعينيات القــرن املايض وتوســع أعاملها مــن بناء وتشــغيل مراكــز التســوق إىل التجزئــة والرتفيه، 

كان مــن الــرضوري إحــكام ســيطرة اإلدارة وأنظمــة الحوكمــة لضامن اســتدامة ومنو األعامل. 

ويف عــام 2006، شــهدت الرشكــة مرحلــة فاصلــة يف تاريخهــا عندمــا قــرر الســيد ماجــد الفطيــم، مؤســس الرشكــة، التقاعد مــن اإلدارة التنفيذية وإســناد 

مهــام إدارة الرشكــة إىل فريــق إداري مــن املحرتفــني واملتخصصني.

ضــامن اســتمرار النمو والســيطرة اإلدارية من خالل الحوكمة الرشــيدة 
بغيــة ضــامن قــدرة الرشكــة عــىل الحفــاظ عــىل معــدل النمــو املتوقع مــع مراعــاة تطبيق ضوابــط إدارة املخاطــر الســليمة، اختار مؤســس الرشكــة تنفيذ 

أنظمــة حوكمــة مؤسســية وإدارة محكمــة وفعالــة.

ومــن خــالل الفصــل الواحــد بــني امللكيــة واإلدارة منــذ البدايــة، تم إعــداد خطة اســتباقية وحاملــة. وكانــت الخطوة األوىل يف أواخــر التســعينيات مع 

إعــادة تنظيــم وترتيــب الهيــكل اإلداري الــذي كان يفتقــد إىل املركزيــة بشــكل كبــري مبــا يضمــن إمكانيــة االســتفادة من أوجــه التعــاون املحتملــة والحد 

مــن تكــرار املــوارد. وقــد قــرر مؤســس الرشكــة والفريق اإلداري الــذي يعمــل معه اعتــامد أفضل املامرســات الدولية ولكــن مع مراعــاة تعديــل الهيكل 

اإلداري واألنظمــة املقرتحــة مبــا يتوافــق مــع طبيعة الســوق املحيل.

قيــادة الحوكمة
إدراكاً ألهميــة دور القيــادة يف مشــاريع التحــول الهيــكيل، كان مؤســس الرشكــة هــو القــوة الدافعــة وراء تطويــر نظــم الحوكمــة الشــفافة والفعالــة 

حيــث كان مــن بــني أول القــرارات التــي اتخذهــا هــو تعيــني مجلــس إدارة وفرق إدارية تشــرتك مع يف رؤيتــه وحلمه. ولقد ســاعد التزام املؤســس 

الشــخيص الواضــح بهــذه الرؤيــة يف تطبيــق أفضــل املامرســات عــىل مســتوى الرشكــة وتحفيــز جميــع املوظفني عىل االضطــالع بدور فعــال بغيــة تطبيق 

أفضــل نظــام للرشكة.

تعديــل أفضل املامرســات الدولية
يف إطــار رحلــة البحــث عــن أفضــل املامرســات املناســبة للرشكــة، أدرك املؤســس وفريقــه اإلداري أن اعتــامد أفضل املامرســات عامل هام غــري أنها ال 

تتوافــق يف بعــض األحيــان مــع الواقــع يف املنطقــة. ولــذا، كان القــرار باعتــامد منهــج مــرن بحيث تبقــى أفضل املامرســات الدولية هي األســاس الذي 

يقــوم عليــه الهيــكل التنظيمــي ولكــن مــع تعديلهــا مبــا يتوافــق مــع الواقــع يف املنطقــة ومتطلبــات الرشكــة. وأدى هــذا إىل اعتامد الرشكــة ملدونة 

الحوكمــة املؤسســية املشــرتكة املعمــول بهــا يف اململكــة املتحــدة.

ــة تعديل األنظمة قابلي
كانــت رؤيــة مجلــس اإلدارة والفريــق اإلداري منــذ اللحظــة األوىل أن أنظمــة الحوكمــة ينبغــي أن تتســم باملرونــة وقابليــة التعديــل حســب تطــور بيئــة 

األعــامل ومنــو الرشكــة. ويعتــرب الهيــكل التنظيمــي مثاالً جيــداً عىل هذا:

فخــالل الســنوات األوىل مــن تأســيس الرشكــة كان الهيــكل التنظيمــي غــري مركــزي حيــث كان للوحــدات الفرعيــة أقســام إدارية وصالحيــات اتخاذ 

القــرارات الخاصــة بهــا. وبعــد عــدة ســنوات، كان التحــول األول مــع اتخــاذ اإلدارة قــرار بتحويــل الهيــكل التنظيمــي إىل هيــكل مركزي من أجــل توفري 

املــوارد والحــد مــن تكــرار الجهــود وزيــادة الســيطرة اإلداريــة من خــالل تحويــل عملية اتخــاذ القــرار إىل عملية مركزيــة عىل مســتوى الرشكــة القابضة. 

وســاعد هــذا يف تعزيــز منــو الرشكــة ومــع تنــوع أنشــطة الرشكة، شــعرت اإلدارة بأن الوقت قــد حــان للعــودة إىل الهيــكل التنظيمي غــري املركزي والذي 

يســمح للــرشكات التابعــة التــي شــهدت تطــوراً كبــرياً مبزيــد مــن الحريــة يف اتخــاذ القرارات وتطويــر وحدات إداريــة قريبة مــن عملياتهــا. ويف الوقت 

الحــايل، ميــيض العمــل بهــذا املنهــج غــري املركــزي حيــث تعمــل الــرشكات التابعة األساســية الثالثــة يف قطاعــات مختلفــة وتحتاج إىل خــربات خاصة 

بــكل صناعــة. وتخــول الرشكــة القابضــة الــرشكات التابعــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات أفضل ألنشــطتها حتــى تنمــو مبعدالت أرسع، يف حني تتــوىل الرشكة 

القابضــة مســؤولية مراعــاة املصالــح العامــة للمؤســس.

التحديات
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عمليــة مســتمرة
لقــد كان واضحــاً لفريــق اإلدارة أن عمليــة ترســيخ املامرســات داخــل الرشكــة إمنــا هــي عمليــة مســتمرة بــدأت مــع تأســيس الرشكــة يف عام 1992 وال 

ليــوم لنظــم حوكمــة مؤسســية ورقابة إداريــة قوية، ال  ميــان راســخ إنــه حتــى مــع امتالك رشكــة ماجــد الفطيم ا تــزال جاريــة حتــى تاريخــه. وهنــاك إ

يــزال عــىل فريــق اإلدارة الحفــاظ عــىل يقظتــه بغيــة ضــامن سالســة عمــل هــذه األنظمة وأن يــدرك حاجــة أنظمــة الحوكمــة املؤسســية إىل تحديث 

وتعديــل مســتمر. 

لتواصــل املســاءلة وا
لتحــول نحــو  لنجــاح يف تنفيــذ أنظمــة الحوكمــة يعتمــد عــىل األفــراد واملوظفــني والســيام عنــد ا لتنفيــذي أن ا لرئيســية للفريــق ا مــن املعتقــدات ا

هيــكل تنظيمــي أكــرث ميــالً إىل عــدم املركزيــة. وفيــام يخــص املوظفــني اإلداريــني رفيعــي املســتوى، تعتــرب الحوكمــة جــزءاً مــن مراجعــة األداء بهدف 

ئــد الحوكمــة الرشــيدة.  ترســيخ الحوكمــة يف ثقافــة الرشكــة عندمــا يــرى املوظفــون فوا

وقــد بذلــت اإلدارة أيضــاً جهــوداً جبــارة يف تعريــف جميــع املوظفــني بنظــم الحوكمــة واالمتثــال وضــامن إملــام جميــع املوظفــني بأهميــة هذه 

مــاً يتضمــن مــا يعــرف باســم »املســتخدمني املتميزيــن« وهــم مجموعة  األنظمــة مــن أجــل مســتقبل أعــامل الرشكــة. وطــورت رشكــة ماجــد الفطيــم نظا

ًء عــىل مــدى إخالصهــم ملفهــوم الحوكمــة الرشــيدة. ويتــوىل هــؤالء املســتخدمون مســؤولية تعريــف زمالئهــم  يــة بنــا مــن املوظفــني يتــم اختيارهــم بعنا

يــا واملوضوعات. نهــم بجهــود الحوكمــة يف الرشكــة واإلبقــاء عــىل خــط اتصــال مفتــوح معهــم حــول أهم وأبــرز القضا وأقرا

ئــم األساســية الدعا
ئــح الحوكمــة الجديــدة تدريجيــاً وعــىل مراحل، مــام مّكن  يــة، اختــار فريــق اإلدارة تطبيــق لوا لبدا بــدالً مــن وضــع نظــام الحوكمــة املتكامــل منــذ ا

لهيــاكل الجديــدة عــىل نحــو دقيــق. وأدت هــذه الخطــوة أيضاً إىل عدم  ئــح وا للوا لتفاصيــل وضــامن ترســيخ واختبــار ا لفريــق مــن الرتكيــز عــىل ا ا

إرهــاق كاهــل املوظفــني بعــدد كبــري مــن املبــادرات الجديــدة ومنحهــم الوقــت والفرصــة لتكييــف أنفســهم مــع الوضــع الجديد.

ــد الفطيم ماج
ــاهم الوحيد( )املس

مجلــس إدارة املجموعــة
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الحل

لقابضــة الوحــدات املؤسســية األساســية عــى مســتوى الرشكــة ا
لتابعــة عــىل نحــو مســتقل نســبياً حيــث متتلــك هــذه الــرشكات األدوات الالزمــة التخاذ  يف إطــار منــوذج الحوكمــة الالمركــزي، تعمــل الــرشكات ا

لتابعــة  لقابضــة مســاهامً يف الــرشكات ا لروتينيــة، بينــام تبقــى الرشكــة ا ئــق ا لتــي تعمــل بهــا دون مواجهــة العوا لقــرارات املناســبة للقطاعــات ا ا

نــة املســؤولة عــن جمــع وتخصيــص رأس املــال. لثالثــة وتحتفــظ بالســيطرة عــىل إدارة الخزا ا

مجلــس إدارة قوي
ملديرون ا

لتنفيذيــني  ئلــة، علــامً بــأن األعضــاء غــري ا لعا 4 أعضــاء غــري تنفيذيــني وعضويــن تنفيذيــني وعضــو مــن ا لقابضــة مــن  يتألــف مجلــس إدارة الرشكــة ا

لقيادة وأعــامل مجالــس اإلدارات باإلضافــة إىل املعرفة  لــدويل وميتلكــون خربة واســعة مبهــام ا مــن كبــار قــادة األعــامل عــىل الصعيديــن املحــيل وا

يــة فائقــة مــع مراعــاة تنــوع املهــارات والخــربات يف املجلــس مبــا يضمــن قدرته عــىل تقديــم أفضل  لواســعة. ويتــم اختيــار األعضــاء بعنا الصناعيــة ا

تيجية. مشــورة اســرتا

اجتامعــات مجلــس اإلدارة

لروتينيــة  ، وتناقــش هــذه االجتامعــات األمــور الروتينيــة وغــري ا •  يعقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتامعــات ســنوياً وفقــاً لجــداول أعــامل محــددة ســلفاً

يــا لتمويــل وغريهــا مــن القضا نيــات وا لتطويــر الجديــدة وامليزا لتملــك ومشــاريع ا مثــل اعتــامد االســرتاتيجيات وعمليــات االندمــاج وا

لــة الــرضورة لتدريــب يف حا •  يخضــع أعضــاء مجلــس اإلدارة إىل تقييــم أداء دوري ويحصلــون عــىل ا

لقيــادة عــىل املســتويني  للغــة اإلنجليزيــة ال العربيــة مبــا يضمــن االســتفادة مــن مجموعــة متنوعــة مــن كــوادر ا •  تعقــد اجتامعــات مجلــس اإلدارة با

املحــيل والدويل

تفويــض الصالحيــات والســلطات

. ومــن خــالل مصفوفــة تفويــض الصالحيــات  لتنفيذيــني تحديــداً واضحــاً لقــد تــم تحديــد األدوار واملســؤوليات املنوطــة مبجلــس اإلدارة والرؤســاء ا

. لقــرارات الخاصــة بهــا وتتحمــل املســؤولية عنهــا الواضحــة، متتلــك كل وحــدة تنفيذيــة يف منــوذج الحوكمــة صالحيــة اتخــاذ ا

املعلومــات املقدمــة إىل املســاهم وســيطرة امللكيــة

تيجية عــىل أعــامل الرشكــة وذلــك من خــالل حقوقه كمســاهم. ميــارس مؤســس الرشكــة واملســاهم الوحيــد فيهــا الســيطرة االســرتا

وميتلــك الحــق يف الوصــول إىل جميــع املعلومــات يف أي وقــت:

•  الحــق يف الوصــول إىل جميــع األوراق واملســتندات )مبــا يف ذلــك محــارض االجتامعــات(

لتابعــة وأي تقاريــر إداريــة موجــزة حســبام يطلبــه  لقابضــة ورؤســاء الــرشكات ا لتنفيــذي للرشكــة ا لرئيــس ا •  الحصــول عــىل تقريــر موجــز مــن ا

املؤســس يف أي وقت

لتابعــة حوكمــة الــرشكات ا
لنظام  لقــرارات. ولقــد تــم تطبيق هــذا ا لثالثــة قــدراً كبــرياً مــن االســتقالل وصالحيــات اتخــاذ ا لتابعــة ا مينــح هيــكل الحوكمــة املؤســيس الــرشكات ا

لتــي تســتلزم معرفــة صناعيــة متخصصــة. لتــي تعمــل فيهــا رشكات ماجــد الفطيــم وا لهيــكل األكــرث مالمئــة للصناعــات املتنوعــة ا نظــراً لكونــه ا

تيجية طــوال الوقــت عــىل  لتنظيمــي وآليــات الحوكمــة بالســيطرة االســرتا لهيــكل ا لقابضــة مــن خــالل ا وعــىل الرغــم مــام ســبق تحتفــظ الرشكــة ا

لتنفيذيني«  فــًة إىل مــا ســبق، تــم تشــكيل »منتــدى الرؤســاء ا لثالثــة علــامً بــأن لــكل رشكــة تابعــة مجلــس إدارة منفصــل. وإضا لتابعــة ا الــرشكات ا

لقابضــة بصفــة دوريــة لتبــادل اآلراء وضــامن  لتنفيــذي للرشكــة ا لرئيــس ا لتابعــة مــع ا لتنفيذيــني للــرشكات ا لــذي مــن خاللــه يجتمــع الرؤســاء ا وا

لتوجــه االســرتاتيجي. اتســاق ا

ية، كانــت وحدة املــوارد البرشية  لبدا لتابعــة. ففــي ا لزيــادة األخــرية يف اســتقاللية الــرشكات ا وتعتــرب وحــدة املــوارد البرشيــة مثــاالً جيــداً عــىل ا

لكــوادر البرشيــة للعمــل يف  لتابعــة مبــا يســمح لهــا باختيــار أنســب ا لقابضــة قبــل أن تنتقــل املســؤولية إىل الــرشكات ا مركزيــة عــىل مســتوى الرشكــة ا

ــة.  ــا املختلف ته قطاعا
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األثر

لتابعــة مجالــس إدارة الــرشكات ا

يــرتاوح عــدد أعضــاء مجلــس إدارة كل رشكــة من الرشكات التابعة بــني 7 و10 أعضاء، علامً بأن لكل من الرئيس التنفيذي ومدير االمتثــال بالرشكة القابضة مقعد يف 

كل مجلــس مــن هــذه املجالــس باإلضافــة إىل مقعد الرئيس التنفيذي للرشكــة املعنية وأن بقية أعضاء املجالس من األعضاء غــري التنفيذيني الذين تم اختيارهم اعتامداً 

عــىل خرباتهــم الصناعيــة مــن أجل تشــكيل »مجالس خبرية«. ويســمح هذا الهيكل ملجلس الرشكة القابضة وإدارتها باإلرشاف عــىل جميع الرشكات. وكام هو الحال مع 

مجلــس الرشكــة القابضــة، يخضــع أعضاء مجالس إدارة الرشكات التابعة لتقييم أداء دوري. وتجتمع هذه املجالس دورياً ملناقشــة جداول أعامل محددة مســبقاً، ولكل 

مجلس لجنــة تدقيق ومكافآت منفصلة.

التنفيذين الرؤساء  منتدى 
يعقد منتدى الرؤســاء التنفيذيني اجتامعاته شــهرياً مبا يتيح الفرصة أمام رؤســاء الرشكات التابعة والرئيس التنفيذي للرشكة القابضة مبناقشــة األمور اإلدارية.

لقــد اســتفادت رشكــة ماجــد الفطيــم مــن جهــود الحوكمــة املســتمرة بعــدة طــرق لعــل مــن أبرزها مــا يخص إدارة رأس املــال البرشي واملايل 

ــرشاكات وإدارة املخاطر. وال

لكــوادر املاهرة ا
لتي  إن ســمعة ماجــد الفطيــم مل تبنــى عــىل مــا حققتــه مــن منــو مســتدام وشــهرة كبــرية فحســب، وإمنــا عــىل هيــاكل الحوكمــة املؤسســية املحكمــة ا

لتــي يســعى الجميــع لاللتحــاق بهــا عــىل مســتوى املنطقة. شــاع خربهــا يف الســوق وجعــل ماجــد الفطيــم مــن جهــات العمــل ا

لــة عامــالً رضوريــاً الســتقطاب مجموعــة مــن أفضــل قــادة األعــامل للعمــل يف مجالــس  لفعا مجلــس اإلدارة: لقــد كانــت أنظمــة الحوكمــة املؤسســية ا

الــرشكات األربعة. إدارة 

لكــوادر اإلداريــة عــىل املســتوى اإلقليمــي والدويل مــن أجــل تعزيز منو  يجــايب عــىل اســتقطاب أبــرز ا اإلدارة: لقــد كان ألنظمــة الحوكمــة تأثــري إ

أعــامل الرشكة.

التمويــل
ئتــامن« موثوق بــه فيام  لبنــوك يف الرشكــة فحســب، وإمنــا ســاعدتها أيضــاً عــىل بنــاء »تاريخ ا مل تــؤدي هيــاكل الحوكمــة القويــة هــذه إىل تعزيــز ثقــة ا

لبورصــة املحليــة والدولية. يخــص إدراج أدوات الديــون عــىل أســواق ا

لتــي ســتاندرد آند بــورز وفيتش. BBB( مــن وكا ئتــامين  للــرشكات الخاصــة يف املنطقــة ) وقــد حصلــت الرشكــة عــىل أعــىل تصنيــف ا

لفــرص الجديــدة وغريها الــرشاكات واملشــاريع املشــرتكة وا

لقــد دفعــت ســمعة ماجــد الفطيــم الطيبــة وامتالكهــا لهيــاكل حوكمــة قويــة ومــا حققتــه مــن منــو مســتدام العديــد مــن املجموعــات والرشكات 

لعامليــة مثل  لتجاريــة ا . وعــىل مــدار الســنوات، أبرمــت ماجــد الفطيــم رشاكات مــع مجموعــة مــن أبــرز العالمــات ا بــرام رشاكات معهــا الدوليــة إىل إ

كارفــور وأبركرومبــي آنــد فيتــش وجــويس كوتــور، باإلضافــة إىل عــدد كبــري مــن الــرشكات األخــرى التي تســعى إىل االرتبــاط برشيك قــوي وموثوق به 

. للتوســع يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيا

إدارة املخاطــر والســيطرة عليهــا

لناحية  لقــرارات الســليمة مــن ا بــط الالزمــة لضــامن اتخــاذ ا يتضمــن هيــكل الحوكمــة الشــفاف املعمــول بــه عــىل مســتوى رشكــة ماجــد الفطيــم الضوا

. لتجاريــة والحــد مــن االنكشــاف عــىل املخاطــر. ولقــد أدى هيــكل الحوكمــة هــذا إىل إدارة شــاملة للمخاطــر وإحــكام الســيطرة عليهــا ا

»مــن الــروري أن يكــون لديــك الكــوادر البرشيــة املناســبة، فعندهــا، ميكنــك تحميلهم 

املســؤولية وإخضاعهــم للمســاءلة.«  
أندرو شارب - سكرتري الرشكة

دراسة الحالة هماجد الفطيم، دولة اإلمارات العربية المتحدة



عوامــل النجاح األساســية
•  امتــالك رؤيــة واضحــة حــول كيفيــة هيكلــة الرشكــة مــع الحــرص يف الوقت نفســه عىل إتاحــة مجــال للتغيــري والتأقلم

•  تطبيــق ضوابــط وآليــات فعالــة لتقييــم املخاطــر

•  الجمــع بــني »التوجــه االســرتاتيجي رفيــع املســتوى« والتواصــل وآليــات التنفيــذ مبــا يضمــن تحمــل جميــع املســؤولني للمســؤولية واملســاءلة ونجاح 

جهــود تنفيــذ أنظمــة الحوكمــة عــىل مســتوى الرشكة

•  االســتعانة بأفضــل االستشــاريني والخــرباء

التحديــات والتطــور املســتقبيل
يتمثــل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه ماجــد الفطيــم يف توحيــد صــف اإلدارة واملوظفــني حول قيــم وآليات نظــام الحوكمة املؤســيس. ولقــد بذلت 

رشكــة ماجــد الفطيــم جهــداً كبــرياً يف تثقيــف وتحفيــز موظفيهــا لتطبيــق قيــم الحوكمــة املؤسســية و«العيــش« وفقــاً لها.

وانطالقــاً مــن خــربة ماجــد الفطيــم اإليجابيــة مــع تطبيــق نظــام حوكمــة فعــال، تتعهــد الرشكــة باالســتمرار يف العمل يف املســتقبل من أجــل الوصول إىل 

حلــول وآليــات أفضــل وضامن قــوة العالقة بــني هيــكل امللكيــة املســتدامة والنمو املســتمر. 

وســوف تبقــى جهــود ماجــد الفطيــم املســتمرة للحفــاظ عــىل ثقافــة الحوكمــة املؤسســية اإلرث الباقــي ملؤسســة الرشكة.

يجابيــاً عــىل اســتقطاب املهــارات واغتنــام فــرص التمويــل واألعامل •  التأثــري اإليجــايب: ميكــن للشــفافية والحوكمــة املؤسســية الفعالــة أن تؤثــر إ

•  املرونــة: يلــزم أن متتلــك الرشكــة املرونــة الالزمــة مــن أجــل مراجعــة أنظمتهــا وهياكلهــا بصفة مســتمرة دون املســاس باســتقرارها

•  الســيطرة: يتــم ضــامن الســيطرة مــن خــالل تطبيــق نظــام واضــح يتضمــن مجلــس إدارة للرشكــة القابضــة ومجالس إدارة للــرشكات القابضــة وبعض 

الوحــدات املؤسســية األساســية مــع احتفــاظ املؤســس بالســيطرة النهائيــة عــىل األعامل من خــالل حقوقه كمســاهم

• مجالــس اإلدارة الفعالــة: مل تكــن الرشكــة لتتمكــن مــن اســتقطاب أبــرز قــادة األعــامل من عىل مســتوى العــامل بــدون امتالكها لهيــاكل حوكمــة قوية 

ترتقــي للمعايــري الدوليــة

• إدارة املخاطــر: ســاعدت الحوكمــة املؤسســية الرشكــة عــىل إدارة املخاطــر واتخــاذ أفضــل القــرارات التجارية 

الدروس املستفادة

ماجد الفطيم، دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة الحالة ه
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Case Study E

»يعمــل لــدى ماجــد الفطيــم موظفــن مــن 70 جنســية، وللحوكمــة تفســريات مختلفة 

لــدى كل منــا. ولــذا وقبــل أي يشء آخــر، ينبغي إرســاء ثقافة مشــرتكة.«
أندرو شارب - سكرتري الرشكة



نبذة عن منتدى ثروات للرشكات العائلية

تأســس منتــدى ثــروات للــرشكات العائليــة يف عــام 2006، وهــو عبــارة عن شــبكة أعــامل مســتقلة وغري هادفــة للربــح للــرشكات العائليــة العربية. 

وملــا كانــت الــرشكات العائليــة متثــل 80% تقريبــاً مــن الــرشكات يف العــامل العــريب، يعترب اســتدامة ومنو هــذه الرشكات أمــراً غايــة يف األهميــة للمنطقة 

واقتصادهــا.

وتدعــم ثــروات مجتمــع الــرشكات العائليــة مــن خــالل توفــري برامــج التوعية وقيــادة الرأي وفــرص التعارف وبنــاء العالقــات ومنصة لتبــادل الخربات 

واملعــارف بــني األجيــال واملناطــق الجغرافيــة. وتتميــز عضويــة منتــدى ثــروات للــرشكات العائليــة بأنهــا حرصيــة، علــامً بأن املنتــدى يقدم أنشــطته إىل 

الــرشكات األعضــاء وعمــوم مجتمع األعامل.

وباعتبــاره مؤسســة قامئــة عــىل العضويــة، تعتمــد أنشــطة املنتــدى عــىل األعضــاء الذيــن يؤمنــون برؤيتنا يف دعــم املجتمــع واملســاهمة يف االقتصاد 

اإلقليمــي مــن خــالل التعليــم وتبــادل الخربات والحــوار. تتضمــن أنشــطة املنتدى:

قيــادة الــرأي واألبحــاث املعنيــة بالــرشكات العائلية

يف منطقــة متثــل فيهــا الــرشكات العائليــة 80% تقريبــاً مــن جميــع الــرشكات، يعتــرب غيــاب البيانــات واإلحصــاءات واملعلومــات تحديــاً حقيقيــاً. ويف إطار 

مهمــة املنتــدى، يلتــزم منتــدى ثــروات للــرشكات العائليــة بتطويــر قيــادة الــرأي ودعــم األبحــاث املعنية يف الرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. ومن خالل 

التعــاون الفكــري مــع الــرشكاء اإلقليميــني والدوليــني، يســعى منتــدى ثــروات إىل املســاهمة يف خلــق بيئــة عمــل أكرث شــفافية مــع تنامي الفــرص املتاحة 

ــام مجتمعنا. أم

خدمــات منتــدى ثــروات للــرشكات العائلية

إن للــرشكات العائليــة ودورة حياتهــا خصائــص فريــدة، إذ يلــزم عــىل العائــالت التعامــل يف جميــع األوقــات مــع مطالــب العائلــة والرشكة واألطراف 

املعنيــة واملجتمــع. وبغيــة تقديــم دعــم خــاص لقــادة الــرشكات العائليــة وعائالتهــم، ينظــم املنتــدى ورش عمــل عامــة وخاصة وداخليــة للعائــالت والتي 

تغطــي املوضوعــات التالية:

•  حوكمــة العائــالت

•  التطــور املهنــي الفــردي وإدارة املواهب

•  حوكمــة امللكيــة

•  دمــج وتطويــر قدرات األجيال الشــابة

فعاليــات ثــروات وجهــود التوعية

يســعى منتــدى ثــروات لتنظيــم فعاليــات معرفيــة فعالــة تســهل تبــادل املعــارف والخــربات وتوفــر مجــال للتعارف وبنــاء العالقــات. ويســتضيف منتدى 

ثــروات مجموعــة مــن الفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة عــىل مــدار العــام. وتتضمــن هــذه الفعاليــات مآدب العشــاء والتعــارف الحرصيــة وورش العمل 

التعليميــة واملؤمتــرات. ويقتــرص حضــور فعاليــات منتــدى ثــروات للــرشكات العائليــة عــىل أفــراد العائــالت التي متتلك رشكات يف الرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا ومــا ورائهــا. ويســتضيف منتــدى ثــروات برنامجــاً تعليميــاً يســعى لخدمــة الــرشكات العائليــة مــن جميــع أنحــاء املنطقة. 

منتدى ثروات للشركات العائلية نبذة
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الــرشكات األعضاء

مجموعــة الفــوزان، اململكــة العربيــة الســعودية

الغريــر لإلســتثامر ش.ذ.م.م ، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة

مجموعــة الخريّــف، اململكــة العربيــة الســعودية

مجموعــة النهلــة، اململكــة العربيــة الســعودية
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املركــز التجــاري للســيارات و املحــركات، اليمن

مجموعــة الدكتــور ســليامن الحبيــب الطبيــة، اململكــة العربيــة الســعودية

مجموعــة القــايض القابضــة، اململكــة العربيــة الســعودية

مؤسســة نــارص بــن عبــد اللطيف الــركال، دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة 

مؤسســة الزبــري، ســلطنة عامن

مجموعــة رشكات دبليــو جــي تــاول، ســلطنة عامن

رشكــة مجموعــة الزامــل القابضــة، اململكــة العربيــة الســعودية

رشكــة الحــريب القابضــة، اململكــة العربية الســعودية

رشكــة الجهــاز القابضــة الســعودية، اململكــة العربيــة الســعودية

مجموعــة الهــالل، دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة

مجموعــة فتــال، لبنان

رشكــة شــيد املحــدودة، اململكــة العربية الســعودية

هائــل ســعيد انعــم ورشكاه، اليمن

مجموعــة الــرتيك، اململكــة العربيــة الســعودية

برنامــج الجيــل الجديد

برنامــج الجيــل الجديــد هــو برنامــج طوره منتدى ثروات للــرشكات العائلية لألجيال القادمة من أصحاب الرشكات العائليــة. وتتمثل رؤية هذا الربنامج يف دعم الجيل 

الجديــد مــن قــادة الــرشكات العائلية يف رحلة التطور املهني والشــخيص بحيث يكون لهم تأثري إيجايب عىل اســتدامة الرشكات العائليــة يف منطقة الخليج. ويعترب هذا 

الربنامــج مبثابــة مركــز ومنتدى لبناء العالقات والتعارف لشــباب العائالت وذلك من خالل املنتديات اإللكرتونية والفعاليات واألنشــطة التعليمية وأنشــطة التطوير 

والتوجيه. املهنية 

نبذةمنتدى ثروات للشركات العائلية



ملزيد من املعلومات حول أنشطة مبادرة بريل، يرجى زيارة الروابط التالية 
www.pearlinitiative.org

enquiries@pearlinitiative.org    أو االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين التايل  

مبــادرة بــريل هــي منظمــة رائــدة مســتقلة غــري هادفــة للربــح يقودهــا القطــاع الخاص لخدمــة الرشكات واملؤسســات الخاصــة، وتعمل املؤسســة يف 

منطقــة الخليــج بالــرشق األوســط بهــدف تعزيز وتحســني الشــفافية واملســاءلة املؤسســية.

وقــد تأسســت املبــادرة بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة للــرشاكات وهــي مبثابــة شــبكة متنامية لهــا اهتــامم إقليمي وتضــم قادة أعــامل ملتزمني 

يجابيــاً عــىل مجتمع األعــامل والطــالب يف املنطقــة بأكملها  بدعــم العمــل املشــرتك وإظهــار القيــادة اإليجابيــة وتبــادل املعرفــة والخــربة بهــدف التأثــري إ

ودفعــه نحــو تطبيــق معايــري أعــىل يف مجــاالت مثــل الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ومدونــات الســلوك والنزاهة وإعــداد التقارير.

وتشــجع مبــادرة بــريل واالتفــاق العاملــي لألمــم املتحــدة عــىل تنفيــذ الربامج املشــرتكة كجــزء من رشاكتهــام االســرتاتيجية ألجــل تعزيز تبنــي »املبادئ 

العــرشة« مــن جانــب القطــاع الخــاص يف منطقــة الخليج.

تنفــذ مبــادرة بــريل األنشــطة التالية:

1. إصــدار تقاريــر التصــورات واملفاهيــم اإلقليميــة القامئــة عــى البحــث والتدقيق
عــىل ســبيل املثــال، يشــري أول تقريــر يصــدر عــن مبــادرة بــريل ضمن سلســلة مــن التقاريــر املعنيــة مبامرســات الحوكمة الجيــدة يف دول مجلــس التعاون 

إىل املامرســات الجيــدة فيــام يخــص النزاهــة والشــفافية داخــل الــرشكات يف دول املجلــس. وقــد ضــم التقرير مثانية دراســات حالة، وتــم توزيعــه مجاناً 

عــىل نطــاق واســع عىل الــرشكات والجامعــات يف املنطقــة الســتخدامه كــامدة تعليمية.

2. توفــري ســبل للوصــول إىل أفضل املامرســات واملواد
تعتــرب مبــادرة بــريل مصــدراً مرجعيــاً إقليميــاً رائــداً يف مجــال الشــفافية واملســاءلة املؤسســية حيــث تعــرض تعليقــات وآراء الخــرباء وتوفر مــواد ومراجع 

إلكرتونيــة مجانيــة تشــتمل عــىل املعلومــات وآراء قــادة الفكــر وأحــدث التوجهــات ووجهــات النظــر والــرؤى وتبادل األفــكار وتتيــح الوصول إىل األدوات 

املتخصصــة ومكتبــة املامرســات الجيــدة والنــامذج ومعلومــات االتصال.

3. عقــد منتديــات األعــامل الحوارية
تدعــو مبــادرة بــريل قــادة األعــامل وأصحــاب املصلحــة عىل أعىل املســتويات وعــىل املســتوى التشــغييل لحضــور املنتديــات الحوارية الحرة وجلســات 

تبــادل الخــربات وندوات بنــاء القدرات.

4. تنفيــذ برامــج الجامعــات 
تُجــري مبــادرة بــريل برامــج ونــدوات تفاعليــة طموحــة مثــل مســابقات دراســات الحالــة للطــالب بهدف املســاعدة يف غرس قيــم النزاهــة التجارية يف 

الغد.  قادة 

مبادرة بيرل نبذة

نبذة عن مبادرة بريل
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نبذةمبادرة بيرل

الشــركاء:
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الحوكمة الرشيدة
في الشركات العائلية

خمس دراسات حالة من
الشرق األوسط

بريل  مبادرة 
enquiries@pearlinitiative.org | الربيــد اإللكرتوين

+971 6515 4605 الهاتــف | 

www.pearlinitiative.org املوقــع اإللكرتوين | 

منتــدى ثروات للــركات العائلية
info@tharawat.org | الربيــد اإللكرتوين

+971 44526578 الهاتــف | 

www.tharawat.org طاملوقــع اإللكرتوين | 
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