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 هل نعين "مدير تنفيذي" من خارج العائلة إلدارة الشركة العائلية ؟

ما زالت األحاديث تتزايد و األفكار تطفح يوميا حول الشركات العائلية و ما لها و ما عليها   

قيامها استمرارها و وما هو دورها في االقتصاد و كيفية تطوير هذه الشركات للمساعدة في 

بتنفيذ واجباتها و أغراضها علي الوجه األكمل لمصلحة العائلة و المالك و العمالء و بقية 

 . جهات المرتبطة بالشركة العائليةال

، و مع التطور في حدود ضيقة بين األفراد و بمسئوليتهم الفردية العمل التجاري لقد بدأ

و من هذا الواحدة بدأ التعاون التجاري يزيد بين أفراد األسرة  الطبيعي للتجارة و الحاجة،

    رعيل األول من العائلة ظهرت الشركات العائلية و استمرت في العمل بعزيمة و إصرار ال

بفضل تجاربهم و تحديهم للصعاب و المخاطر  بتطور أفكار هذا الرعيل المخضرم وو

القوائم التجارية  صمدت و أثبتت وجودها ضمنتقدمت الشركات العائلية و المرتبطة بها 

 جديدة و لكن، ال يخفي علي أحد أن األجيال الجديدة في العائالت ظهرت بأفكار . االقتصادية

امتهان التجارة و لهذا تساقطت  مغايرة تماما ألفكار األجداد و اآلباء و ربما عدم الرغبة في

اختفت العديد من الشركات العائلية، و كما تبين من العديد من الدراسات أن غالبية الشركات و

 .و في بعضها قد تنتهي مع الجيل الرابع العائلية تنتهي من الجيل الثاني أو الثالث

التي ربما " القديمة"و بسبب عدم رغبة األجيال الجديدة في االستمرار في نفس األعمال 

، إضافة لوجود العديد و تجاربهم أو تخصصاتهم" الجديدة"يرونها ال تتناسب مع أفكارهم 

من المتغيرات في النشاطات التجارية االقتصادية في كل األرجاء، و نظرا لحدة و ارتفاع 

ارية علي المستويين المحلي و العالمي، و ألن أمزجة و أذواق المستهلكين المنافسة التج

و التي ال تتمكن " الماركات"تغيرت و تظل في تغيير دائم للبحث عن المنتجات الممتازة 

ظهرت  ربما ألسباب أخري إضافيةو  .لعائلية من تحقيقها بأسعار رخيصة مقبولةالشركات ا

أمر مطلوب  وجودهاركات العائلية، خاصة و أن هيكلة الش الحاجة الماسة في ضرورة إعادة

تحويلها االضطرار لفي النهاية ، أو النظر في بدائل أخري تساعدها في البقاء أو لألهمية

 .بمختلف أشكالها لشركات مساهمة عامة

" المدير التنفيذي"من األفكار الجديدة الخاصة بتطوير الشركات العائلية طرأت فكرة تعيين 

، علي أن يكون هذا الذين يباشرون إدارة أعمال الشركة العائلةأعضاء ركة، من خارج للش

إلدارة الشركة العائلية و قيادتها لتنفيذ نشاطاتها و أمينا الشخص المعين محترفا و مؤهال 

طموحات أفراد  ، في نفس الوقت،وفق األسس اإلدارية االحترافية السليمة و بما يحقق



اظ بالشركة العائلية و إتاحة الفرصة الجديدة لها للتقدم و البقاء علي قيد العائلة في االحتف

 . لمصلحة جميع األطراف الحياة

نجاح و تمكنت تحقق لهم ال و لقد قامت عدة شركات عائلية بولوج هذا المنحي الجديد و

هذا و . في الريادة بروح و أفكار إدارية مؤسسية جديدةتتقدم ظلت  شركاتهم من البقاء بل

التوجه في تكليف شخص متخصص من خارج العائلة إلدارة الشركة ما زال في طور التطوير 

ادل تب مع مالئمةاإلدارية الو سبر أغوار المشاكل التي تواجهه و العمل علي إيجاد الحلول 

و ما  ،خاصة و أن الشركات العائلية كانت .ها للوصول لألفضليقحالتجارب و العمل علي تل

تمثل نسبا عالية جدا ماثلة أمامنا كحقيقة ل دورا مرموقا في دعم االقتصاد و هي تحت ،زالت

المتطلبات األساسية في  مع رفع نسبة اإلنتاج في العديد من ،تشغيل األيادي من الشبابفي 

 .كل مكان، بل في بعض األماكن التي ال توجد فيها غير هذه الشركات

قد يكون له موق في إدارة الشركة العائلية بالطبع لتبوء منصب مر" مدير تنفيذي"إن تعيين 

كفاحها لتحقيق  ةواصلفي استمرار الشركة و م بصمات واضحة عدة ايجابيات في وضع

"  أعضاء في مجلس إدارة"لقد ظهرت عمليا ايجابيات تعيين و . النجاح في أعلي درجاته

و يرجح كفته ضرورة المدير التنفيذي وجود مما يميز و . الشركة العائلية من خارج العائلة

، أمور الشركةالمهنية و االستقاللية في التفكير في كل ما يتعلق ب الكافية معتمتعه بالخبرة 

الشركة و تطوعها تستفيد  ي بخبرات تراكمية في نفس المجال ليأتأنه يجب أن إضافة إلي 

ل علي عدم انغالقها في بوتقة كل هذا سيخلق روح جديدة في دماء الشركة مع العم. لفائدتها

و هي في الغالب األعم تجربة واحدة  ،خاصة بأفكار العائلة في العمل" محصورة"داخلية 

". خارج الصندوق"تتكرر في كل يوم بنفس المفاهيم األحادية المنغلقة التي ال تنظر أو تفكر 

نراها، و من هنا تأتي   و هكذا، فان العين الجديدة و النظرة الجديدة تري أشياء من حولنا ال

 .جديدةوفق مرئيات و دفعها األفكار الجديدة و الرؤية الجديدة إلدارة الشركة فائدة 

توقع أن يكون الطريق مفروشا ، فليس من الم"المدير التنفيذي"إذا كان ال بد من تعيين 

يرغب في اآلتي من الخارج ألن من الطبيعي أن هناك من ال  "الغريب" هذا المديربالورود ل

. وجوده ألنه سيفقد قوته و نفوذه و سلطاته في كل ما يتعلق بالشركة و خصوصيات الشركة

و إضافة لهذا، أيضا قد تصطدم األفكار و الرؤية الجديدة الحديثة مع موروثات و تقاليد 

كل هذه . وغيره... العائلة و خاصة من الكبار في السن أو من عديمي التجارب أو قليلي العلم

ألن أي  ، عند النظر في هذا البديل اإلداري، نقاط يجب أخذها في الحسبان بواسطة الجميعال

تعترضها صعوبات أو عدم تأقلم أو قبول، و علي جميع األطراف و بصفة خاصة قد بداية 

التعامل مع كل المستجدات بحكمة ممزوجة بنظرة موضوعية " المعين"المدير التنفيذي 



العائلية ألن الفشل في تحقيق هذه التجربة سيؤدي حتما إلي نهايتها لصالح استمرار الشركة 

 .بل قبرها في لحدها سريعا

استمرار نجاح هذه التجربة يحتاج إلي تعاون الجميع منذ بداية الفكرة، و منذ التفكير في 

ته و ما هي المؤهالت و المقدرات تحديد الشخص المناسب و مدي صالحي التعيين و

و ما علي المديين القريب و البعيد يجب أن تتوفر فيه و ما هو المطلوب منه الشخصية التي 

دور الشركة العائلية و أفرادها في مساعدته في تنفيذ مهامه، و غير هذا من النقاط التي 

األنا يجب بحثها من كل الجوانب آخذين في االعتبار مصلحة الشركة مع التجرد من الذات و 

لتحقيق المنشود،  و مما نراه ضروريا... و تضارب المصالح قةالمصلحة الشخصية الضيو 

مع مراعاة  الحرص علي وضع دستور الشركة العائلية، الذي تناولناه في مقاالتنا السابقة،

 أفراد العائلة من جهة كل العالقة بين الدستور كل التفاصيل الضرورية في إحكام أن يتناول 

في الدستور ال بد من من ضمن التفاصيل أيضا و  .الشركة العائلية من الجهة األخرىو

توضيح العالقة بين أفراد العائلة و المدير التنفيذي للشركة مع تناول النهج المؤسسي لتنظيم 

 و إضافة لما ورد في الدستور، ال بد من الحرص علي. هذه العالقة و أسس الحفاظ عليها

كل لللمدير التنفيذي و بالنسبة خاصة و خطة العمل واضع المعالم و توقيع عقد عمل شفاف 

عن السرية المفروضة و عدم المنافسة المستقبلية محكمة ألطراف مع تناول فقرات خاصة ا

إن تجربة تعيين المدير التنفيذي قد تأتي بنتائج ايجابية  .في العمل و حدود هذه المنافسة

يتطلب وضع معايير  لمصلحة استمرار الشركات العائلية ولكن النجاح في هذه التجربة

واضحة تحكم العالقة يكون هدفها الرئيسي استمرار بقاء الشركة العائلية و توارثها عبر 

يلتزم بها الجميع و برعاية خاصة من  األجيال و األجيال وفق أسس إدارية مؤسسية سليمة

العائلية  و إذا كانت الشركة .حكماء العائلة الحادبين علي أسم العائلة و تقاليدها و تراثها

تعاني من مشاكل تهدد وجودها فمن األفضل التفكير بجدية في إمكانية تعيين المدير التنفيذي 

 ...لقيادة الشركة وفق المعطيات أعاله و بما ينسجم مع تطلعات العائلة

عبد القادر ورسمه غالب. د  
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