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 مسؤولة خلیجیة: السعودیات األكثر ضخا لرؤوس األموال في الشركات العائلیة
 مویضي المطیري من الدمام

كشفت دالل الزاید نائبة رئیس لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى البحریني، أن منطقة الخلیج تعاني نسبا 
عالیة من البطالة النسائیة، وأن الخلیجیات وتحدیدا السعودیات األكثر ضخا لرؤوس األموال في الشركات العائلیة، 

أوسع أو المشاركة في اتخاذ وصنع القرارات ضمن  في حین یقابل ذلك نوع من القصور في منحهن صالحیات
 .المنظومة العائلیة

وقالت الزاید: إن لدى السعودیة توجها لتحویل الشركات العائلیة إلى شركات مساهمة. مضیفة أن أهمیة الشركات 
مصادر دخلها غیر  العائلیة تنشأ من كونها داعمة لمجال التنمیة االقتصادیة للدول، كما تقوي اقتصاد الدولة وتنوع

النفطیة، إضافة إلى احتوائها لمشكلة التوظیف في ظل معاناة دول الخلیج من ارتفاع نسب البطالة بین النساء مقارنة 
 .بالرجال

وأوضحت أن القوة المؤثرة في هذا النوع من الشركات في التصویت أو اتخاذ القرار تكون نسبة الحصص واألسهم 
عن الغیر، وقالت إن المرأة تضیع في مثل هذا النوع من الشركات خوفا من فقد الروابط فیها لعائلة تمتاز بها 

األسریة بسبب النزاعات وال تتمكن من معرفة مدى محافظتها على وضعها في شركة عائلیة تربطها روابط عائلیة، 
 .خاصة أنها قد تسبب انهیارات عائلیة أو تفكك شركات النعكاسها على أفرادها

ت أن المرأة في الشركات العائلیة تعتبر المصدرة لألموال، واألكثر ضخا للسیولة النقدیة عند توسعة العمل في وأكد
الشركات، وقالت: "یستفاد من أموال المرأة في توسعة العمل، حتى في توزیع األرباح بعض النساء ما زلن یعملن 

 ."بموجب منحنهن أرباحا جزئیة مقتطعة

اء الخلیج األقل استفادة من المساعدات المالیة لدعم مشاریعهن، في حین أن دول المنطقة من ولفتت إلى كون نس
 .أكثر الدول المانحة للمساعدات الخارجیة المتمثلة في المؤسسات الدولیة الداعمة للمشاریع
ویة من أولویات الدول وأضافت خالل فعالیات أسبوع المرأة الذي تنظمه غرفة الشرقیة: إن تمكین المرأة ال یعد أول

الخلیجیة رغم أنها تظهر اهتماما به، إال في الفترة األخیرة بعد وقت متأخر ألن النساء لم یبحثن آلیات تعزز مكانتهن 
 .لتسهیل عمل الجهات الرسمیة لتقدیم التسهیالت لهن تدریجیا

 
  



 


