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ثنا بحا أ

يقيا أفر وشمال  األوسط  الرشق  يف  االقتصاد  ركزية  العائلية  الرشكات   تشكل 
من تعّد  األعمال  يادة  لر النموذج  هذا  استدامة  فإن  ولهذا  آسيا،   وجنوب 
بالنسبة العائلية  الرشكات  يخ  تار يمثل  املنطقة.  استقرار  يف  األساسية   العوامل 

املنطقة يف  يادية  الر األعمال  و  االقتصاد  يخ  تار يف  للبحث  ثمينة  فرصة   لنا 

يف العائلية  الرشكات  أهم  من  عدد  على  الضوء  تسليط  إىل  املرشوع   يهدف 
دراسة خالل  من  استدامتها  يف  ساهمت  اليت  العوامل  وتحديد   املنطقة 
محاولة يف  يتها،  واستمرار رشكاتهم  ونجاح  األعمال  رواد  سري  بني   العالقة 
الرشق منطقة  يف  الرشكات  نجاح  يف  املساهمة  العوامل  أهم  على   للتعرف 

آسيا جنوب  و  يقيا  أفر وشمال  األوسط 

يخ التار  فهم 
اقتصاد على  العائلية  الرشكات  تأثريات  لدراسة  يبية  تجر أبحاثاُ  بإجراء   نقوم 

اإلقليمي االقتصاد  يف  ودورها  املنطقة 

إبراز اإلرث
وتسليط العائلية  الرشكات  من  عدد  مسرية  متابعة  إىل  أبحاثنا  خالل  من   نهدف 

املنطقة اقتصاد  يف  تلعبه  الذي  الدور  على  الضوء 

الرتاث حماية 
يف العائلية  الرشكات  يخ  تار لتوثيق  أرشيف  أول  بناء  على  حالياً  املرشوع   يعمل 

واملؤرخني للباحثني  مهماً  اً  مصدر سيشكل  الذي  و  املنطقة 

املستقبل إلهام 
مما إدارتها  يقة  وطر العائلية  الرشكات  لعامل  مدخاًل  جهودنا  تشكل  أن   نأمل 

القرارات التخاذ  فعالة  نماذج  تطوير  يف  يساهم 

familybusinesshistories.org

 أهدافنا

األبحاث  أهداف 



البحث نطاق 

العائلية الرشكات  مؤسيس 
من العائلية  الرشكات  مؤسيس  عن  املمكنة  املعلومات  تحديد  على   نعمل 

وبداياتهم سريهم  حيث 

األوىل السنوات 
للرشكات التأسيسية  املراحل  يف  واجهتهم  اليت  والتحديات  العقبات   نكتشف 

انتهزوها اليت  الفرص  كذلك  و 

يخي التار السياق 
أي فيها،  نشأ  اليت  الظروف  إطار  ضمن  مرشوع  كل  قصة  نضع  أن  املهم   من 

والسياسية االقتصادية  املتغريات 

املقبلة األجيال 
وكيفية العائلية  الرشكات  إىل  الجديدة  األجيال  إدخال  مراحل  على   نركز 

الرشكة بيئة  يف  دمجهم 

البحث منهجية 

املجال بهذا  العالقة  ذات  للعوائل  استبيانات   إجراء 
املمارسات تحليل  بغرض  املنطقة  مستوى   على 

رشكاتهم يخ  تار بحفظ   املعنية 

أفراد من  عدد  مع  الشفوي  يخ  التار  مقابالت 
األجيال مختلف  من  العائلة 

يخ تار عن  يخية  تار أهمية  ذات  ية  حرص وثائق   جمع 
والتوثيق البحث  ألغراض  العائلية  الرشكات 

األولية البيانات 

familybusinesshistories.org
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متكررة أسئلة 

كيف يمكنين أن أشارك؟

هنا التسجيل  يمكنكم  عائلية،  رشكة  من  كجزء  املرشوع  أبحاث  يف   للمشاركة 
familybusinesshistories.org/family-businesses

التايل الرابط  يارة  بز تفضلوا  املجال،  هذا  يف  الباحثني  شبكة  إىل  لالنضمام 
familybusinesshistories.org/archives

يارة بز تفضلوا  األرشيف،  مجموعة  ضمن  البحثية  مؤسستكم   لتسجيل 
familybusinesshistories.org/archives

ولهذا املنطقة،  يف  العائلية  الرشكات  يخ  تار توثيق  األوىل  بالدرجة   يهمنا 
كانت إذا  وعما  العمل  قطاع  عن  النظر  بغض  التسجيل  على   نشجعكم 

التايل الرابط  خالل  من  وذلك  زالت  ما  رشكتكم 
 

familybusinesshistories.org/family-businesses

ما هي رشوط التسجيل للرشكات العائلية؟

سزيودكم الذي  و  أدناه  الرابط  على  املوجود  اإلرشادي  الدليل   راجعوا 
العائلية رشكتكم  يخ  تار توثيق  كيفية   عن  مفصلة  بتعليمات 

 
familybusinesshistories.org/family-businesses

يخ رشكيت العائلية بنفيس؟ كيف يمكنين توثيق تار

املنطقة	  يف  العائلية  الرشكات  كرب  أ من  عدد  عن  حالة  دراسات 
العائلية	  الرشكات  مجال  يف  تعليمية  فعاليات 
كاديمية	  أ ومحارضات  مؤتمرات 
العائلية	  الرشكات  يخ  تار دراسة  مجال  تطوير  يف  املساهمة 
وعاملياً	  محلياً  الجامعية  املرحلة  لطالب  الدراسية  املناهج  تطوير 
مستوى 	  على  القطاع  بهذا  املتعلقة  للمعلومات  مكمن  اول  تأسيس 

آسيا جنوب  و  يقيا  أفر وشمال  األوسط  الرشق 

ما هي مخرجات هذا املرشوع؟

اإللكرتوين يد  الرب يق  طر عن  معنا  بالتواصل  نرحب  العامة،   لالستفسارات 
contact@familybusinesshistories.org



 تشكل الرشكات العائلية أساس اقتصاد الرشق األوسط وشمال
 أفريقيا و جنوب آسيا، كما أن الستدامتها وحسن إدارتها دور مهم يف

 النمو والتطور على الصعيد االقليمي. سنستفيد كثرياً من استيعاب
 الدروس القيمة اليت نستنبطها من تاريخ هذه الرشكات مما سيمكننا

من تحديد أفضل املمارسات وتطبيقها على مستوى املنطقة

فريدة العجمي
املديرة العامة

منتدى ثروات للرشكات العائلية

 ال تعترب قصص نشوء الرشكات العائلية ومؤسسيها جزءاً مهماً من
 التاريخ االقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب
 آسيا فحسب، بل إنها نافذه فريدة توضح للباحثني ثقافة املنطقة

وعالقته بالتطورات من املستوى املحلى إىل العاملي

مارتن كليميك
نائب عميد الجامعة للسياسات األكاديمية والحوكمة

يخ رئيس قسم التار
يخ أستاذ مشارك يف التار
جامعة نيويورك أبوظيب



ُتَكرِّس مستقلة  بحية  ر غري  جمعية  هي  العائلية  للرشكات  ثروات   منتدى 
الرشق منطقة  يف  العائلية  الرشكات  ونمو  وابتكار  استدامة  لدعم   جهودها 
رشكة  15 قبل  من   2006 عام  الجمعية  تأسست  يقيا.  إفر وشمال   األوسط 
تكوين يف  الرؤية  تشارَكت  األوسط  الرشق  منطقة  أنحاء  جميع  من  رائدة   عائلية 
تبادل من  خالله  من  ية  التجار العائالت  تتمكن  النظراء  من  قوي   مجتمع 
أصبح فقد  تأسيسها،  من  أعوام   10 وبعد  اليوم  أما  واملعلومات.   الخربات 
الرشكات من  املجتمع  هذا  ضمن  والفرص  للتعليم  أساسية  منصة  ثروات  منتدى 

العائلية للرشكات  ثروات  منتدى 

والعلوم لآلداب  شامل  جامعي  حرم  أول  أبوظيب  نيويورك  جامعة   تمثل 
يكية أمر بحثية  جامعة  بإدارته  تقوم  والذي  األوسط،  الرشق  يف   اإلنسانية 
لآلداب مختارة  مناهج  بدمج  أبوظيب  نيويورك  جامعة  وتقوم   رائدة. 
الدراسية، واملنح  املتقدمة  لألبحاث  عاملي  مركز  مع  والعلوم   والهندسة 
بشكل والتعاون  مرتابط،  عامل  ظل  يف  النجاح  من  طالبها  لتمكني   سعياً 
الحايل العرص  يف  ية  البرش تواجه  اليت  املشرتكة  التحديات  ملواجهة  وثيق 
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