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 ملخص البحث
 

لشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية عل  ادلستو  يهدف البحث إىل مناقشة ادلسائل ادلتعلقة اب
تلعب دورًا مهلًا يف ربقيق مستو  مرتفع من و  ألدوار االقتصادية ادلختلفة،اقتصادية كبًنة سبارس اكقوة 

النلو االقتصادي يف ادلللةة العربية السعودية، شلا يعطي أعلية كرب  ذلذا النوع من الشركات يف ادلللةة 
دية زلفوفة ابدلخاطر من اهنيار ، بيد أن الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعو العربية السعودية

وانقراض بعد رحيل اجليل األول ادلؤسس للشركة، وأحياان بعد رحيل اجليل الثاين ألسباب متعددة منها 
القانونية واإلدارية واالقتصادية والتجارية، وكل ذلك يعود إىل عدم تطبيق قواعد ومبادئ احلوكلة عل  

ثو ابدلنه  التحليلي، أنو يساعد عل  إيااح ادلشةالت الي ىذا النوع من الشركة. إلتزم الباحث يف حب
تواجو الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية، وادلنه  االستقرائي، ابستقصاء الةتب وادلؤلفات 
ادلختلفة, وادلقاالت وادلنشورات العللية, واجملالت احملةلة ادلتعلقة دبوضوع البحث، وادلنه  التطبيقي، 

 يسع  الباحث من خالل إىل إغلاد حلول دلشةالت الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية.الذي 
ال شك أبن الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية تفتقر إىل احلوكلة الرشيدة، عل  الرغم من أهنا 

ىذه الشركات أبهنا العلود  تعترب عاماًل مهلًا يف االقتصاد الوطين احملل  لللللةة، حيث يصف البعض
إن الشركات العائلية يف ادلللةة العربية يفرت تدعم ادلسؤولية االجتلاعية دلا  الفقري لالقتصاد السعودي.

ذلا من األعلية واألىداف ادلللوسة. وعليو ينبغي تطبيق قواعد احلوكلة يف الشركات العائلية يف ادلللةة 
لللللةة  إغلابيات مللوسة فيلا يتعلق بفوائد االقتصاد احمللي العربية السعودية، ألن ذلك يؤدي إىل

ذل اجلهود وإعطاء واالىتلام عل  واقع الشركات العائلية يف لبوسائل وآليات العربية السعودية، وإغلاد 
ل األجيال القدمي إىل اجلي ادلللةة العربية السعودية لتحسٌن إدارهتا شلا يساعد يف بقاء الشركة وانتقاذلا من

وخلص البحث إىل أن الواقع يف الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية يتطلب إدارة شركة . اجلديد
عائلية تسودىا احلوكلة الرشيدة شلا يساعد يف بقاء الشركة وانتقاذلا من األجيال القدمي إىل اجليل القدمي، 

يف ادلللةة العربية السعودية لتحسٌن إدارة شركة اجلهود واالىتلام عل  واقع الشركات العائلية عليو تُبذل و 
عائلية من حيث تسودىا احلوكلة الرشيدة شلا يساعد يف بقاء الشركة وانتقاذلا من األجيال القدمي إىل 

 اجليل اجلديد.
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 .العائلية الشركات، ادلللةة العربية السعودية،  كلمات افتتاحية:

 
 

ABSTRACT 

 

 

 
The research aims to discuss issues related to family business owned company in 

Kingdom of Saudi Arabia at as a large economic force that exercises various 

economic roles, as it plays an important role in achieving a high level of economic 

growth in the Kingdom of Saudi Arabia, which gives great importance to this type of 

companies in the Kingdom of Saudi Arabia. However, family business owned 

company in the Kingdom of Saudi Arabia are fraught with risks of collapse and 

extinction after the departure of the first founding generation of the company, and 

sometimes after the departure of the second generation for various reasons, including 

legal, administrative, economic and commercial, and all due to the failure to apply the 

rules and principles of governance to this type of company. The researcher keep to 

analytical approach, as it helps to clarify the problems facing family business owned 

company in Kingdom of Saudi Arabia, and the inductive approach, by investigating 

books and various literature, articles and scientific publications, and refereed journals 

related to the topic of research, and the applied approach, through which the 

researcher seeks to find solutions The problems of family business owned company in 

the Kingdom of Saudi Arabia. There is no doubt that family business owned company 

in Kingdom of Saudi Arabia suffers in lack of good governance, although they are 

considered an important factor in the local national economy of the Kingdom, as some 

describe these companies as the backbone of the Saudi economy. Family business in 

the Kingdom of Saudi Arabia support social responsibility because of their importance 

and tangible goals. Accordingly, the rules of governance should be applied in family 

business owned company in the Kingdom of Saudi Arabia, because this leads to 

tangible positives regarding the benefits of the local economy of Kingdom of Saudi 

Arabia, and finding ways and mechanisms to exert efforts and give and attention to 

the reality of family business owned company in Kingdom of Saudi Arabia to improve 

their management, which helps in the survival of the company. and its transmission 

from the old to the new generation. The research concluded that the reality in family 

business owned company the Kingdom of Saudi Arabia requires the management of a 

family business dominated by good governance, which helps in the survival of the 
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company and its transition from the old generations to the old generation, and 

accordingly efforts and attention are paid to the reality of family business in the 

Kingdom of Saudi Arabia to improve the management of a family business in terms of 

good governance prevails, which helps in the survival of the company and its 

transition from the old to the new generation. 

 

Key Words: Companies, Saudi Arabia, Family. 

 
 

 
 

 ادلقدمة 
الشركات ادلللوكة للعائالت ىي العلود الفقري لالقتصاد يف بلدان متقدمة وانمية، ألهنا زبلق 

سبثل الشركات العادلية أعلية الثروة، وتوفر الوظائف، وىي متجذرة زللًيا، ومتصلة ابجملتلعات. و 
 هنيارمن ا ابدلخاطر ، ولةنها زلفوفةجتلاعيةمن أعلية اكبًنة يف اقتصاد الدول كلا ذلا 

بعد رحيل اجليل الثاين ألسباب  أحياانً للشركة، و  ادلؤسسبعد رحيل اجليل األول   وانقراض
بعد ىذا االهنيار تظهر األضرار و  1: القانونية واإلدارية واالقتصادية أو التجارية.متعددة منها

مةواًن ىامًا يف عللية التنلية دلا تعترب الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية  .ادلختلفة
 2.سبثلو من قوة اقتصادية واجتلاعية

ىذه الشركات ىي عدم قدرة معظلها عل  الثبات إال أن ادلعالة الي تواجو 
عائلية من الشركات الت اإلحصائيات قرابة الثلث واالستلرار ألكثر من جيل حيث بين
شلا يعين أن االقتصاد   3تستلر للجيل الثالثفقط  تستلر إىل اجليل الثاين، وأن القليل منها

                                                           
 . لللدير للنشر والتوزيع. الرايض. 33. د.ط. ص حوكلة الشركات. )د. ت(. إبراىيم عبد هللاادلنيف،  1
 .13ص  .تقرير صادر من وزارة التجارة واالقتصاد ابدلللةة العربية السعوديةم(. 2317.)وزارة التجارة 2
 عددال .19 . صرللة جامعة البعث .ائلية إىل شركات مساعلة يف سوريةربول الشركات العم(.  2316. )اندر ،هناد 3
 .38رللد . 1
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لذلك ظهرت الارورة إلغلاد طرق  طر نتيجة اهنيار مثل ىذه الشركات.الوطين كلو يف خ
وأساليب تالن استلراريتها وانتقاذلا من جيل إىل جيل فهذه ادلسألة ال تربط دبؤسسيها 

أن ىذه الشركات مةون  ابعتبار 4ومالةيها فحسب وإظلا ىي قاية اقتصادية وطنية عامة،
استلراريتها ضروري لتاليف ادلشةالت  القتصادية للبالد، واحملافظة عل أساسي يف البنية ا

حيث وؽلةن ربقيق  5ت  من اهنيارىا وخروجها من السوق،االقتصادية واالجتلاعية الي قد تن
 6.احلوكلة يف ىذا النوع من الشركات للحفظ عليها بصورة مستدامة

                                                           
4
 Saudi. (2014). The Saudi Family Owned-Companies Corporate Governance and Model Charter 

Manual. Issued by the Ministry of Commerce and Industry. 2. 
 اجلهة ادلنظلة وزارة التجارة.. مدينة جدة .ملتق  حوكلة الشركات العائلية(. 2314. )وزارة التجارة 5
دار . جدة. 38د.ط. ص  .ادلؤسسات الصغًنة إداراهتا ومؤشرات صلاحهام(. 2314. )انيف صالحلري، الع 6

 حافظ للنشر والتوزيع.
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 مشكلة البحث .1
سبثل الشركات العائلية أعلية كبًنة يف اقتصاد الدول كلا ذلا من أعلية اجتلاعية، كذلك يف 

زلفوفة ابدلخاطر العربية السعودية. لةن مشةلة البحث تتلركز إىل مد  االقتصاد ادلللةة 
اهنيار وانقراض بعد رحيل اجليل األول ادلؤسس للشركة، وأحياان بعد رحيل اجليل الثاين من 

االقتصادية والتجارية، وكل ذلك يعود إىل عدم اإلدارية و دة منها القانونية و دألسباب متع
تطبيق قواعد ومبادئ احلوكلة عل  ىذا النوع من الشركة. وعليو يستةشف الباحث مسائل 

 .يف ادلللةة العربية السعوديةبٌن الواقع وادلأمول ية الشركات العائل
 

 أسئلة البحث .2
 يتم اإلجابة عل  األسئلة التالية: ومن خالل البحث

 ىل للشركات العائلية أعلية يف ادلللةة العربية السعودية؟  .1
 ؟يف ادلللةة العربية السعودية الشركات العائليةالي تعاين هبا  ادلشاكلما ىي أبرز ا .2
 ؟ادلشاكلىذه وجود ماىي أىم  أسباب  .3

 
 أهداف البحث .3

 التالية: تتلثل أىداف البحث يف النقاط
 للوقوف عل  أعلية الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية. .1
 الستةشاف ادلشاكل الي تعاين هبا الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية.  .2
الوقوف عل  أىم  أسباب وجود ادلشاكل الي تعاين هبا الشركات العائلية يف ادلللةة  .3

 العربية السعودية. 
 

 أمهية البحث .4
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 تتلثل أىداف ىذا البحث يف النقاط التالية:
  اً وزلورايً يف االقتصاد السعودي.أساسيكبًناً و لشركات العائلية دوراً  ل .1
 يف ادلللةة العربية السعودية وىوالقطاع التجاري دم قطاعًا كبًنًا من ؼل البحثو  .2

 الشركات العائلية.
يعلل البحث عل  إانرة أصحاب القرارات دبا تعاين بو الشركات العائلية من  .3

 .مشةالت يف ادلللةة العربية السعودية
 حدود وجمال البحث  .5

 :تتلثل حدود البحث يف اآليت
لي تواج الشركات العائلية ايقتصر البحث عل  ربديد ادلشاكل  احلدود ادلوضوعية: .1

 يف ادلللةة العربية السعودية.
ئنة يف ادلللةة عل  الشركات العائلية الةا حبثو اقتصر الباحث يف احلدود ادلكانية: .2

 العربية السعودية فحسب.
 منهجية البحــــــث .6

 يعتلد الباحث يف حبثو عل  ادلنه  التايل:
وىذا ادلنه  يساعد عل  ايااح ادلشةالت الي تواجو الشركات  تحليلي:الادلنهج  .1

 .العائلية يف ادلللةة العربية السعودية
يةون ابستقصاء الةتب وادلؤلفات ادلختلفة, وادلقاالت  ادلنهج االستقرائي: .2

 ادلتعلقة دبوضوع البحث. وادلنشورات العللية, واجملالت احملةلة
 ع  الباحث من خالل إىل إغلاد حلولنه  الذي يسوىذا ادل التطبيقي:ادلنهج  .3

 ية يف ادلللةة العربية السعودية.دلشةالت الشركات العائل
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 الدراسات السابقة .7
 ا صلة دبوضوع البحث.ػلاول الباحث عرض أىم الدراسات السابقة وأكثرىومن خاللو 

والي  الثالث"دراسة عوض الكرمي، بعنوان: "اهنيار الشركات العائلية يف اجليل 
ىدفت إىل بيان أعلية الشركات العائلية وأتثًنىا عل  االقتصاد السعودي، ودراسة أسباب 
اهنيارىا. واستخدمت الدراسة ادلنه  الوصفي التحليلي مستعينة ابستبانة طبقت عل  عينة 

( ثالثٌن شركة عائلية وأجر  الباحث قرابة مخس مقابالت مع 33عشوائية مةونة من )
إال أن الباحث مل يقدم شيئًا من احللول القانونية ادلتعلقة ابدلشةال  7شركات عائلية. مدراء

الي سوف يتم احلديث عنها يف البحث، كذلك مل يقدم أي دراسة مقارنة خبصوص 
 ادلوضوع.  

دراسة سامي تيسري سلمان، بعنوان: "التخطيط االسرتاتيجي لشركات العائالت 
والي ىدفت إىل تصليم ظلوذج للتخطيط االسرتاتيجي  دية".يف ادلملكة العربية السعو 

يتناسب مع شركات العائالت يف ادلللةة العربية السعودية يراعي اجلوانب الثقافية 
واالجتلاعية والعقدية الي تلقي بظالذلا عل  كل جوانب احلياة يف ادلللةة، كلا ىدفت إىل 

إال أن  8ادلللةة العربية والسعودية.سد الفجوة يف الةتاابت عن شركات العائالت يف 
الباحث مل يقدم  أي إصالحات قانونية بديلة إلزالة ادلشاكل الي تواجها الشركة األعلال 

 ادلللوكة للعائلة يف ادلللةة العربية السعودية.
 

 كتاب يوليا، بعنوان:
                                                           

حبث مقدمة ومتطلبة لنيل . الشركات العائلية يف اجليل الثالث اهنيارم(. 2337عوض. ) عصام خلف هللاكرمي،  7
 .33. ص ادلللةة ادلتحدة .األعلالقسم إدارة  .فرتاضية الدوليةاجلامعة االجة ادلاجستًن يف إدارة األعلال. در 
حبث . التخطيط االسرتاتيجي لشركات العائالت يف ادلللةة العربية السعوديةم(. 2333. )تيسًن سللان ،سامي 8

 .14ص . ادلللةة ادلتحدة .جامعة راد فور .درجة الدكتوراه يف إدارة األعلالمقدمة ومتطلب لنيل 
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 Yuliya Ponomareva and Jenny Ahlberg:  

ابحلوكلة ومفاىيلها عل  الشركات العائلية الي ينبغي اعتلادىا ادلسائل ادلتعلقة الةتاب و 
لإلدارة الراشدة يف  رة الراشدة يف الشركات العائلية، وعن علليات وإجراءات ينبغي تبنيهالإلدا

ونزاىة رللس  الشركات العائلية، والي ؽلةن أن تةون من خالل إعطاء اىتلام عل  استقالل
االقتصادي للشركات العائلية، وأن االقتصاد حباجة إىل دخل من للسار اإلدارة يف للشركة ل

إال أن الباحث مل يتطرق إىل ادلسائل ادلتعلقة ابلشركات العائلية يف  9تلك النوع من الشركات.
ادلللةة العربية السعودية، فااًل من أنظلة حوكلة شركات العائلية يف السعودية، وأن 
احلةومة واإلدارة الرشيدة قد تلعب دورًا كبًنًا يف مةافحة اهنيار الشركات العائلية يف ادلللةة 

 العربية السعودية. 
 

 كتاب ألفريد، بعنوان:
Alfred Sarbah, Wen Xiao: 

توضيح مفهوم الشركات العائلية، والرتكيز عل  كيفية التعرف عل  ىذه يف ساىم البحث  
الشركات العائلية للتنوع ادلؤسسي فيها، حيث ذكر أن التغيًنات ادلستلرة يف إطار الشركة 

لبحث عدة مبادئ توجيهية لإلدارة ادلؤسسية مهلة ابلفعل للشركات العائلية. وقد حدد ا
الراشدة ينبغ  رصدىا يف الشركات العائلية، وأن الغرض من ىذه الدراسة ىو دراسة ما إذا  
كان ىيةل حوكلة الشركات العائلية مستدامة أم ال، وما إذا كانت حوكلة اجليدة للشركات 

لةن الباحث مل  10ال. العائلية ؽلةن أن تؤدي إىل ربسٌن أداء شركات األعلال العائلية أم
يوضح مفهوم الشركات العائلية يف النظام السعودية، ومل يتطرق إىل القاااي ادلتعلقة ابهنيار 

                                                           
9
 Yuliya, Ponomareva and Jenny Ahlberg. (2016). Bad Governance of Family Firms: The adoption of 

Good Governance on the Boards of Directors in the Family Firm. Journal of Ephemera Theory and 

Politics in Organisation. vol. 16. 1. 21. 
10 

Alfred, Sarbah, Wen Xiao. (2015). Good Corporate Governance Structures: A Must for Family 

Businesses. Open Journal of Business and Management. vol. 3. no. 1. 16.  
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الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية، فااًل من احلوكلة الرشيدة الي قد تساعد يف 
 إيقاف اهنيار الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية.

 
 تاب جيمس، بعنوان:ك

James J. Chrisman et. al.: 

وأوضح البحث أن قاااي حوكلة الشركات العائلية أتيت يف ادلقدمة، وأن اسرتاتيجية علم  
وعل   11االجتلاع وعلم النفس تساعد يف فهم آليات اختيار رللس اإلدارة للشركات العائلية.

الرغم من أن البحث انقش مسائل عديدة مفيدة للغاية، إال أنو مل يناقش ادلشاكل القانونية 
الي تعاين منها ىذا النوع من الشركات، وأياًا مل يقدم أي دراسة مقارنة، بل الواقع أن مجيع 
ىذه البحوث تناولت موضوع احلوكلة وركزت عليو، وذباىلت ادلشاكل القانونية وتقدمي 

إال أن الباحث قصر يف عدم احلديث عن الشركات العائلية وحوكلتها يف  صالحات ذلا.ا
ادلللةة العربية السعودية، وأنو مل يقدم حلواًل دلواجهة مشةلة اهنيار الشركات العائلية يف 

 ادلللةة العربية لسعودية.
 

 اخلطة وهيكل البحث
 ،ومطالب ،ومباحث ،وأساسيات البحث ،البحث أن يةون يف مقدمةىذا طبيعة  ويتطلب
 وتوصيات، ومراجع. ،ونتائ  ،وخالصة

 
 ادلبحث األول: مفهوم الشركة

 ادلطلب األول: تعريف الشركة
 ادلبحث الثاين: الشركات العائلية
                                                           

11
 James J., Chrisman et. al. (2018). Governance Mechanisms and Family Firm. Journal of 

Entrepreneurship Theory and Practice. vol. 42. 2. 20. 
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 ادلطلب األول: تعريف الشركات العائلية
 ادلطلب الثاين: أعلية الشركات العائلية يف السعودية

 نواع الشركات العائلية: ألثادلطلب الثا
 للشركات العائلية يف السعودية  أىم ادلعوقات القانونية واإلدارية واالجتلاعيةادلبحث الثالث: 

 ادلعوقات القانونية ادلطلب األول:
 اإلدارية ادلعوقات ادلطلب الثاين:

 االجتلاعية  ادلعوقاتادلطلب الثالث: 
 أىم احللول دلشةالت الشركات العائلية يف السعودية : رابعادلبحث ال

 احتياجات احلوكلة للشركات العائليةادلطلب األول: 
 يف السعودية لشركات العائليةالتحةيم يف ااحتياجات ادلطلب الثاين: 

 مفهوم الشركة: األول ادلبحث
 تعريف الشركة: األول ادلطلب

))عقد يلتزم فيو شخصٌن أو أكثر ابدلساعلة  أبهنا:للشركة يف النظام السعودي وأييت تعريف 
يف مشروع يتم تنفيذه هبدف الربح عل  أن يتم اقتسام ومشاركة ما ينشأ عن ىذا ادلشروع 

 12بينهم سواء كان ذلك ربح أو خسارة((.
 كيان قانوين يتةون من رللوعة من األفراد لالطلراط يف  الشركة أبهناوؽلةن تعريف 
الختالف  قد يتم تنظيم الشركة بطرق سلتلفةو وتشغيلو.  أو صناعي مشروع ذباري ذباري

ويتم ربديد رلال األعلال  .الية اعتلاًدا عل  قانون الشركات يف الدولةادلوالقدرة ادلسؤولية 
الشركة.   التجاري الذي زبتاره هااذليةل، حسب تعلل فيو الشركة بشةل عامالي  التجارية

ىياكل ملةية وأنظلة  الشركات اخلاصة والعامة، بيد أن كليهلا ذلازىا بٌن كلا ؽلةن سبيي
  سلتلفة ومتطلبات إعداد التقارير ادلالية.

                                                           
12

 Ibid, 21. 
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دبعىن أهنا كيان منفصل عن الشركة ىي يف األساس تُعرف ابلشخصية االعتبارية، 
ام تنظيم الشركات بشةل عإنشاء و يتم و 13 ويديروهنا ويدعلوهنا. ااألفراد الذين ؽلتلةوهن

، عل  الرغم من أن بعاها قد يتم تنظيلو  لةسب ربح من األنشطة األعلال التجارية
، رمي اخلاص هبيةل الشركة والشركاتكلؤسسات خًنية غًن رحبية. لةل دولة ىيةلها اذل

 14عل  الرغم من وجود العديد من أوجو التشابو.
لتع هبا الشخص القانونية الي يت ابلعديد من احلقوق وادلسؤوليات تتلتع والشركة 

 ،ادلعنوي، مثل القدرة عل  إبرام العقود، واحلق يف رفع دعو  أو مقاضاهتا، واقرتاض األموال
لل فوائد أتسيس شركة تنويع تش ، وتوظيف ادلوظفٌن.ودفع الارائب، واألصول اخلاصة

زبلق فرص رتباط القوي بٌن اجلهد وادلةافأة، واحلرية اإلبداعية وادلرونة. فالشركة  ، واالالدخل
ة يؤدي ىذا إىل زايد عليهم تعيٌن موظفٌن، ، فغالًبا ما يتعٌنعلل إذا بدأ الفرد شركة وظلت

 ، وجلب الثروة إىل االقتصادعدد الوظائف ادلتاحة يف الدولة، وتوظيف الناس، وتقليل البطالة
 15.الوطين

القانونية، وساعات  ال زبلو من ادلسؤولية ادلالية ادلتزايدة، وزايدة ادلسؤولية شركةلةن ال
 ، وادلسؤولية عن ادلوظفٌنالنفسي للعلل ، وادلخاطر الصحية بسبب اإلجهادالعلل الطويلة

  16علوماً وادلوظفٌن اإلداريٌن خصوصاً، واللوائح، وادلسائل الاريبية اذلائلة.
ورللوعة من األشخاص للعلل مًعا من أالشركة ىي كيان قانوين طبيعي تشةلو اجللعية إذن، 

أجل ربقيق ىدف مشرتك. ؽلةن أن تةون مؤسسة ذبارية أو صناعية. يتم فرض ضرائب 
 اع سلتلفة من الشركات بشةل سلتلف.عل  أنو 

                                                           
 .ادلدير للنشر والتوزيع. الرايض. 15. ص 1ط .تحوكلة الشركام(. 2333. )إبراىيم عبد هللاادلنيف،  13
 .16جع السابق، ص ادلر  14
 .17ادلرجع السابق، ص  15
 .19ادلرجع السابق، ص  16
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ارية مسجلة دبوجب قانون الشركة ىي ىيئة اعتبارية أو مؤسسة ذبأن خالصة القول، و 
شركة ، عامة ، شركة خاصة أوتةون شركة زلدودة أو غًن زلدودة ؽلةن أنالشركات، و 

 بالان أو شركة ذلا رأس مال أسهم، أو شركة ذات مصلحة رلتلعية. زلدودة
 
 : الشركات العائليةالثاين ادلبحث
 : تعريف الشركات العائليةاألول ادلطلب
شركة ادلللةة العربية السعودية أبهنا: )) النظام السعودي الشركات العائلية يف عّرففقد 

حلق يف اإلدارة وازباذ أفراد العائلة يف ادللةية، إىل جانب ايشرتك فيها اثنان أو أكثر من 
  17(.(القرارات

ات الشرك ضلنفئة معرتف هبا  يف ادلللةة العربية السعودية كانت الشركات العائلية
أهنا شركات مهلة وحيوية ينعةس منذ أوائل الثلانينيات، وأهنا شركات شللوكة للعائالت، و 

 18بشةل إغلايب.دورىا يف االقتصاد العادلي 
القدرة عل  التأثًن  مرتبطة بعائلة الي لديها عائلية ىي كيان ذباريالشركة إذن، فال

ستخدام ىذه القدرة عل  ادلتابعة. والشركات العائلية ىي أقدم عل  رؤية الشركة واالستعداد ال
العامل ر الغالبية العظل  من الشركات يف ؽلةن اعتباوأشهر ظلوذج للنلو االقتصادي، حيث 

 ىي الشركات العائلية كلا ىو احلال يف ادلللةة العربية السعودية.
والذين ؽلةن أن يةونوا  19،شركة شللوكة ألفراد عائلة ادلؤسسالشركة العائلية ىي 

ادلللةة العربية السعودية، حيث من شخًصا واحًدا أو أكثر. تنتشر الشركات العائلية يف 
قد يةون ، حيث جيل، وىذا الذي يتعذر وجوده غالباً  الشركة من جيل إىلنتقل ادلفرتض ت

                                                           
 ادلرجع نفسو. 17
 .هة ادلنظلة وزارة التجارةاجل. مدينة جدة. 11ص  .العائليةملتق  حوكلة الشركات  م(.2314. )وزارة التجارة 18
 .19ص . ربول الشركات العائلية إىل شركات مساعلة يف سورية. هناد اندر 19
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ة أو اسرتاتيجية للتخطيط للشركة، وابلتايل ادلدير اجلديد غًن مؤىل لإلدارة وليس لديو رؤي
ابإلضافة إىل التعيينات الي ادلرء سيةون ماىرًا يف اإلدارة،  امتالك ادلال ال يعين ابلارورة أن

  20لثالث.ا أفراد من اجليل الثاين واأجراى
تتليز شركات العائلية كوهنا ربت رللوعة من األشخاص الذين ينتلون إىل نفس 
العائلة ؽلتلةوهنا ويديرون ادلشروع التجاري ذلم، وىذه العائلة سبتلك حصة أغلبية يف الشركة، 
لذلك تشةل اإلدارة العليا للشركة والسيطرة عليها، وابلتايل يتلتع مجيع أفراد األسرة بثقة 

ادلة يف بعاهم البعض، ألن لديهم أصاًل مشرتًكا، ونفس رللوعة القيم واألخالق والتوجو متب
التجاري، وىي تتلتع عام ابدلبادئ األخالقية القوية والصدق ذباه أىداف العلل وشفافية 

 21األعلال التجاري.
 

 أمهية الشركات العائلية يف السعودية :ادلطلب الثاين
ضلن يف االقتصاد السعودي الذي ادلللةة العربية السعودية وتظهر أعلية الشركات العائلية يف 

حققت أفال تقدم يف تقرير التنافسية العادلي إذ االقتصادايت العشرين األكرب يف العامل، 
 39حيث احتلت ادلللةة ادلرتبة  ،م الصادر عن ادلنتد  االقتصادي العادلي2318حىت عام 
القطاع غًن  إمجايلنسبة مساعلة القطاع غًن النفطي اخلاص من . و دولة 143من أصل 
 22.٪73= 1.443.666÷1.312.249=  النفطي
=  مجايلالنات  احمللي اإل إمجايلنسبة مساعلة القطاع غًن النفطي اخلاص من و 

وذكر التقرير أن استثلارات الشركات العائلية . 43٪=  2.565.591÷1.312.249
                                                           

 .23السابق، ص ادلرجع  20
 .17ص  .لشركات العائلية يف اجليل الثالثاهنيار ام(. 2337. )عصام خلف هللا عوضكرمي،  21
عودية ضلن أكرب تقارير صادرة عام عن ذكر ثالث شركات عائلية س م(.2315. )ادلللةة العربية السعودية 22

 .11ص . الشركات العادلية
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٪ من 73 إىل٪ 63مليار رايل وتشةل ما بٌن  253السوق السعودي تقدر بنحو يف 
٪ من النات  احمللي االمجايل 22كلا تساىم بنحو  مساعلة القطاع اخلاص يف ادلللةة.

٪ من استثلارات 73٪ من النات  احمللي غًن النفطي، كلا تشةل حوايل 43للللةة وبنحو 
سعودية، مشًناً إىل أن الشركات العائلية تعترب قطاع رئيس القطاع اخلاص يف ادلللةة العربية ال

وركيزة أساسية يف االقتصاد ومعول عليها الةثًن من الشراكات بٌن القطاع العام واخلاص يف 
 23قطاعات البىن التحتية والصحة والتعليم وغًنىا من القطاعات األخر .

الي يقوم عليها  األساسيةةزات أن الشركات العائلية سبثل ادلرت وجاء يف التقرير أيااً 
٪ من ادلنشآت العامة يف ادلللةة يف حٌن سبثل 95القطاع اخلاص يف ادلللةة حيث تشةل 

٪ من شركات القطاع اخلاص يف اخللي  عامة، وأكد أن القطاع اخلاص عامة يف ادلللةة 75
  24.العربية السعودية إما شركة عائلية أو بدأت كشركة عائلية

يف مستقبل  التقرير تفاؤل القادمة جاء األجيالإىل  اإلدارةنقل ورغم ربدايت 
الشركات العائلية يف اخللي  علومًا وادلللةة العربية السعودية خصوصًا نتيجة استلرارىا يف 

دارة للجيل الثاين، لةنو شدد عل  تنفيذ اسرتاتيجيات النلو وخططها الفاعلة لتسليم اإل
أتسيسًا منهجياً أتسيس داري يف وقت مبةر وللتعاقب اإل ضرورة وأعلية التخطيط والتحاًن

شركة عائلية من ضلن أكرب  45م أن 2317عام  عن وزارة التجارة يف تقرير صادرو  جيداً.
، م2313مليار رايل عام  123شركة يف ادلللةة العربية السعودية ذباوزت عائداهتا  133

 25كات يف االقتصاد السعودي.شلا يوضح دور ىذه الشر  ،ألف شخص 233وتوظف حوايل 

                                                           
 .12ادلرجع السابق، ص  23

 . 15ادلرجع السابق، ص 24  
  .ادلركز الوطين لللنشئات العائلية. 33ص  .ملتق  احلوكلةم(. 2319. )ادلللةة العربية السعودية 25
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م ذكر أن ثالث شركات عائلية 2315عام عن وزارة التجارة صادر  26ويف تقرير
مليار دوالر عوائد  13.2شركة عائلية يف العامل بعد أن حققت  533سعودية ضلن أكرب 

ومصر  واإلماراتألف موظف وخبالف السعودية  83م وشغلت أكثر من 2313عام 
شركة عائلية يف أي بلد عريب طبقاً لدراسة أجرهتا جامعة )سانت جالن(  وادلغرب مل تظهر أي

 .مل تظهر القائلة أيااً أي شركة عائلية بٌن بلدان الشرق األوسط ، كلا27السويسرية
 28:هيفالشركات السعودية الثالث أما 
 ، كاملعبد هللارللوعة دلو الربكة الي كان ؽللةها وأسسها الشيخ صاحل  .1

  .29عائلتوت إىل لوانتق
 30شركة الراجحي ادلصرفية لالستثلار الي سبلةها عائلة الراجحي. .2
 ف مجيل.عبد اللطيف مجيل احملدودة الي سبلةها عائلة عبد اللطيشركة  .3
، 326واحتلت ادلراتب م، 1945، 1957م، 1969الشركات الثالث أعوام  توأتسس
 عل  التوايل. 348، 323

 ادلركز الوطين لللنشئات العائليةيف م 2319بريل يف ملتق  احلوكلة الذي عقد يف إو 
أكد اجملتلعٌن أن الشركات العائلية يف ادلللةة تساىم  31، ادلللةة العربية السعودية،يف الدمام

مليار دوالر( يف النات  احمللي لللللةة العربية السعودية  216مليار رايل ) 813 قدرب
                                                           

 ادلرجع السابق. 26
 .استطالع الشركات العائلية لديلويت الشرق األوسط االستجابة واالستعداد لالزدىارم(. 2313. )الشركات ىيئة 27
 .34ص 

  .جريدة العرب االقتصادية الدولية ""االقتصاديةم(. 2315دمحم. ) دمحمادلازين،  28
 .االستجابة واالستعداد لالزدىاراستطالع الشركات العائلية لديلويت الشرق األوسط م(. 2313. )ىيئة الشركات 29
 .12ص 

 .14ادلرجع السابق، ص  30
   .33. ص الوطين لللنشئات العائليةادلركز  .ملتق  احلوكلة م(.2319. )ادلللةة العربية السعودية 31
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 ادلنشآت إمجايل٪ من 63ألف منشأة بنسبة  538بنحو  يف البالدوتشةل غالبية ادلنشئات 
 العاملة يف ادلللةة.

خالل مشاركتو يف ادللتق   32،وذكر الرئيس التنفيذي لللركز الوطين لللنشئات العائلية
الذي ربدث عن مساعلة الشركات العائلية يف توظيف القو  العاملة أبن ادلنشئات العائلية 

يشةل نسبة التنافسية ذلا ورفع نسبة مساعلتها يف النات   امليون موظف م 7.2وظفت قرابة 
 م.2333مجايل ربقيقاً لرؤية احمللي اإل

 
 أنواع الشركات العائلية: لثالثا ادلطلب

 ثالثة أشةال من الشركات العائلية ادلتلثلة يف اآليت:ىناك وغالباً ما يةون 
يةون للعائلة حيث شللوكة شللوكة للعائلة: وىذا يظهر يف االسم للشركة، وأهنا شركة  .1

 للعائلة أو ألحد أفرادىا.ذلذه فيها احلجم ادلسيطر حلصة ادللةية شللوكة 
شركة شللوكة وإدارهتا من قبل عائلة: وىذا النوع من الشركة يةون التحةم يف حجم  .2

 العائلة. ، أو من قبل فرد واحد من واحدة يد عائلةب
ملةية حصة األغلبية الشركة، تةون شللوكة وادلوجهة للعائلة: يف مثل ىذه شركة  .3

عاًوا يف يةون فرد واحد عل  األقل من العائلة و ، للشركة لعائلة أو أحد أفراد العائلة
ؽلةن ألفراد العائلة أن ؽلارسوا نفوذًا عل  توجهات  رللس اإلدارة، وهبذه الطريقة
  33الشركة واسرتاتيجياهتا وخططها.

للشركات العائلية يف  أهم ادلعوقات القانونية واإلدارية واالجتماعيةادلبحث الثالث: 
 السعودية 

                                                           
 ادلرجع السابق.  32
 ادلرجع السابق. 33



 

18 
 

 ادلعوقات القانونية ادلطلب األول:
ل معاالت أمام الشركات ُيشةّ  سرتشادياال قانويناليثاق ادلتنفيذ واتباع خطط عدم  إن

نظم علل الشركات العائلية العائلية يف ادلللةة العربية السعودية، وىذا ادليثاق ىو الذي ي
تثلار يف ادلللةة يف العام أصدرتو وزارة التجارة واالس، و ابدلللةة العربية السعودية

وتنلية أعلاذلا وفق هبدف تعزيز قيم العائلة التجارية، وربقيق أىداف الشركات  34،م2318
إطار مؤسسي يدعم إمةانية توسعها وزايدة فرص صلاحها وصون مسعة الشركة ومةانتها 

ة يتعلق بةيفية تعامل الشركات يلعائلللشركات ا التجارية ابعتبارىا أراًث للعائلة وأجياذلا ادلقبلة
لقة ابرتباط العائلة فيلا مل يرد فيو نص يف عقد الشركة ونظام الشركات ينظم بعض األمور ادلتع

ابلشركة من عدة نواحي منها عل  سبيل ادلثال ال احلصر: ما ىو متعلق بعلل أفراد العائلة يف 
الشركة كةيفية اختيار رللس ادلديرين أو رللس اإلدارة كيفية تعٌن مجعية الشركاء أو رلالس 

 ذلا يف التزامات كبًنة. الرقابة كيفية ازباذ القرارت احلساسة ادلتعلقة بتطوير الشركة أو دخو 
ميثاق أو عدم احرتام وتنفيذ  الشركاء ذلذا ادليثاق يف ىذا عدم وجود سلالفتو ىو و 

الفوض  الي  ذلذه الاوابط شلايتسبب يف  افتقار الشركات العائليةحالة وجوده كل ذلك يعين 
يف أفراد كعدم وجود آلية واضحة يف كيفية توظ   نراىا يف بعض بيئات الشركات العائلية

األسرة من اجليل اجلديد وعدم وجود آلية لتدريبهم وتطويرىم وأتىيلهم  للوصول لللناصب 
القيادية بعد ربقيق معايًن معينة األمر الذي يؤدي لنشوء نزاع بٌن الشركاء عل  ادلناصب يف 
ك الشركة، كلا أن عدم وجود الاوابط األخر  والي من ادلفرتض أن يتالنها ادليثاق كل ذل

يدخل الشركة يف شيئ من الفوض  والعشوائية شلا يؤدي ابلشركة لإلهنيار بعد صراع مع 
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ادلشةالت القانونية وادلالية واإلدارية واحملاسبية وعدم الوصول للعالج الناجع الذي يقي تلك 
    35الشركة االهنيار واالختفاء.

 
 اإلدارية ادلعوقات ادلطلب الثاين:

يؤدي ىذا و  ،الي تواجهها الشركات العائلية يف غياب مؤسسهاتتلثل ادلعالة الةرب  
تتفرق هبا الطرق وتدخلها فلبوصلة لالشركة  أنفقد  إىلكثًن من األحيان  يف الغياب

فأصحاب الفةر التقليدي يف العائلة غًن راغبٌن يف  ،الصراعات خصوصا صراع األجيال
التغيًن نتيجة خوفهم من ادلخاطرة وعدم تقبلهم دخول دماء جديدة يف إدارة الشركة حىت لو  

العائلة بسبب قناعتهم بعدم كفاءة اجليل اجلديد حلداثة سنهم وقلة خربهتم  أفرادكانوا من 
ود الشركة بل تنتقل إىل العائلة إذ قد تتأثر تقف ادلشاكل يف حد ىنا الو  36.وعدم التزامهم

نقاط اخلالفات يف رلال  أىمتعقيدًا ومن  األمرالعائلة شلا يزيد  أفرادالعالقات العائلية بٌن 
  :اإلدارة

العائلة يف رلالس إدارة الشركات أو رللس ادلدرين  وردبا  أفرادمشةلة اختيار  .1
ل  سبيل ادلثال يفرض سيطرتو يةون اخلالف ىنا يف حالة  أن األخ األكرب ع

 ،عل  اجمللس  فيةون ىناك اعرتاض من بعض أعااء العائلة عل  ىذه السيطرة
ابدلنصب يف  جدرفًن  أنو األ فقد يةون حاصاًل عل  شهادة تفوق الشهادة

خربة ومعرفة أبحوال الشركة وىو ادلساىم  كثرأالوقت الذي ير  األخ األكرب أنو 
دلشاركة مع ادلؤسس يف الوقت الذي كان فيو ابقي يف التطوير والتحسٌن اب

                                                           
. رللد االقتصاد .18. ص الشركات العائلية يف سوق األسهم السعوديةم(. 2319دمحم. ) عبد الوىابالداىشي،  35

 .6العدد  .4اجمللد 
دار  .الرايض. 19. ص 2ط .السعوديةالشركات العائلية يف ادلللةة العربية  م(.2323. )عادل العسًنيالعسًني،  36

 .الرتاث العريب
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لديو القناعة الةاملة أبنو  فإنبعيدين عن العلل وشؤون الشركة وبذلك  اإلخوة
ق ألحد االعرتاض عل  ػل ال يوجد يف العائلة من ىو جدير ابلقيادة سواه وال

يف العائلة ويؤثر سلبًا عل  سًن  ادلشةالتىذا الصراع قد يشعل لثل ف .قراراتو
فالشفافية الي ال يتقيد هبا ىذا األخ األكرب العتقاده أبنو ال الشركة  أعلال

ػلتاج لإلفصاح عن كل ما يقوم بو من أعلال؛ وكذلك عدم أخذه مرئيات 
الشركاء لقناعتو أبنو صاحب الصالحية ادلطلقة والرأي السديد ادلبين عل  اخلربة 

ذلك يةون دبثابة بلبة مشةالت أخر  عندما تبدأ اختالفات والدراية كل 
 وجهات النظر بٌن الشركاء أو بعاهم من أفراد العائلة يف الشركة العائلية. 

سلطة مؤسس ومالك الشركة يف حالة زبليو عن ادلنصب الرئيسي يف إدارة الشركة  .2
ذباذب بينو وردبا ؽلثل ذلك تقليص لسلطتو ونفوذه يف الشركة شلا قد ينت  عنو 

  .باً عل  مسًنة الشركةلالعاملٌن يف الشركة شلا يؤثر س أفراد العائلةوبٌن ابقي 
من الشركة والقيام أبعلال منافسة ألعلال الشركة  أفراد العائلةخروج بعض  .3

كأن يةون   ،يف االستلرار يف شركة ألي سبب من األسباب موذلك لعدم رغبته
وىذا  فيها وخالفوالقرارات  وازباذشركة إدارة ال عن طريقةبسبب عدم رضاىم 

من أسباب أتثر الشركة سلبًا ودخوذلا يف إشةاالت  االتنافس قد يةون سبب
 .توقف مسًنهتاقد يرتتب عليها متعددة 

ثل عللية صراع سب .اجليل الثاين والثالث عل  السلطة يف الشركة العائلية صراع  .4
ئف الرئيسية يف الشركة مشةلة بٌن اجليل الثاين والثالث من العائلة عل  الوظا

من العائلة حديثي السن مع حصوذلم  أفرادالعائلة خاصة يف ظل وجود  أفراد
عل  حصلوا  الدكتوراه وردباس أو ادلاجستًن أو البةالوريو عل  شهادات عالية 

يف رلال العلل خارج نطاق الشركة وىو ما يلزم االختيار الدقيق لألصلح  خربة
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ال تسبب ذلك يف أتثًنات سلبية عل  إديثة يف اإلدارة و طبقا لألسس احل
 37.الشركة

 
 االجتماعية  ادلعوقاتادلطلب الثالث: 

عند  بوسائل اإلدارة احلديثة األخذ مىو عدوالطبيعة البشرية العوامل ادلعوقات ىذه  ومن
ابلوسائل  األخذاخلربة من خارج نطاق العائلة، أو عدم  من أىل، وعدم االستفادة البعض

التةنلوجيا احلديثة يف تطوير منتجات الشركة، ربت حجة تقليل النفقات أو من انحية عدم 
 السوق وعدمعدم مواكبة التطورات الي يشهدىا  إىلاالىتلام، شلا قد يعرض ىذه الشركات 

 38.قدرهتا عل  ادلنافسة، شلا يؤدي يف النهاية اىل اهنيارىا وخروجها من السوق
  شكالت الشركات العائلية يف السعوديةأهم احللول ادل: رابعادلبحث ال

 احتياجات احلوكمة للشركات العائليةادلطلب األول: 
 تتحةم ختلفة بشةل شليز عن إدارة ادلوارد اليادلىناك العديد من اخلصائص الي ذبعل األسر 

ؽلةن أن تشلل أىداف ادلتلثلة من األىداف ادلالية وغًن ادلالية. و  التوجو ضلوفيها. وأبرزىا 
ذا مل تةن شلارسات ويف كثًن من األحيان إ احلوكلة اجلوانب االقتصادية وغًن االقتصادية.

وسرعان ما  للشركات العائلية غًن متوافقة مع احتياجات احلوكلةالة أو احلوكلة الرشيدة فعّ 
وكلة ى  رللوعة من القوانٌن والنظم والقرارات الىت هتدف إىل واحل 39تنهار الشركة وزبتفي.
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  .3العدد 
 ادلرجع نفسو. 38
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ربقيق اجلودة والتليز ىف األداء عن طريق اختيار األساليب ادلناسبة والفعالة لتحقيق خطط 
 40وأىداف الشركة.

إذن، فاحلوكلة تعىن وجود نظم ربةم العالقات بٌن األطراف األساسية الىت تؤثر ىف 
لل مقومات تقوية ادلؤسسة عل  ادلد  البعيد وربديد ادلسؤول األداء الشركة، كلا تش

وقد ظهرت احلاجة إىل احلوكلة ىف العديد من االقتصادايت ادلتقدمة والناشئة  41وادلسؤوليتو.
خالل العقود القليلة ادلاضية خاصة ىف أعقاب االهنيارات االقتصادية واألزمات ادلالية الىت 

وأمريةا الالتينية وروسيا ىف عقد التسعينات من القرن شهدهتا عدد من دول شرق آسيا 
العشرين، وكذلك ما شهده االقتصاد األمريةي مؤخرًا من اهنيارات مالية وزلاسبية، وتزايدت 
أعلية احلوكلة نتيجة الذباه كثًن من دول العامل إىل التحول إىل النظم االقتصادية الرأمسالية الىت 

الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النلو يعتلد فيها بدرجة كبًنة عل  
   42االقتصادي.

وتشًن احلوكلة إىل القواعد واألسس الىت ربدد كيفية ازباذ القرارات وتوزيع السلطات 
داخل الشركة بٌن اجللعية العامة ورللس اإلدارة وادلديرين التنفيذيٌن والىت يؤد  توافرىا من 

اذلدف  43ية أخر  إىل تقليل التعارض بٌن مصاحل تلك األطراف.انحية وتطبيقها من انح
ىل ربقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة ىي وضع قواعد وضوابط إمن احلوكلة 

مع مراعاة مصاحل العلل  وابلتايل ربقيق احللاية لللساعلٌن ومحلة الواثئق مجيعاً  الشركة،
ىل تنلية االستثلار ًن ادلصلحة العامة دبا يؤد  إىف غوالعلال واحلد من استغالل السلطة 

                                                           
 .17ادلرجع السابق، ص  40
 ادلرجع نفسو. 41

42
 Alfred Sarbah. (2015). Wen Xiao, Good Corporate Governance Structures: A Must for Family 

Business. Open Journal of Business and Management, vol. 3. no. 1. 30. 
)حبث  .التخطيط االسرتاتيجي لشركات العائالت يف ادلللةة العربية السعوديةم(. 2333. )تيسًن سللان ،سامي 43

 .41ص  .ادلللةة ادلتحدة .جامعة راد فور .قسم االقتصاد. رجة الدكتوراه يف إدارة األعلالمقدم لنيل د
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وتشجيع تدفقو وتنلية ادلدخرات وتعظيم الرحبية وإاتحة فرص علل جديدة  كلا أن ىذه 
والعلل عل  ضلان مراجعة األداء ادلاىل  ل  أعلية االلتزام أبحةام النظامالقواعد تؤكد ع

  44ساعلٌن.ن زلاسبة اإلدارة أمام ادلووجود ىياكل إدارية سبةن م
وعليو فإن الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية حباجة إىل احلوكلة الرشيدة 
القوية لتحقيق األغراض ومتطلبات الشركة واحلفظ عليها يف سللية االنتقال من جيل إىل 

ة ىف ادلساواجيل آخر لتتسم ابلتنلية ادلستدامة، وذلك يةون تنيجتو حفظ حقوق اجلليع و 
، والشفافية، دور أصحاب ادلصلحة أو األطراف ادلرتبطة ابلشركةامل بٌن اجلليع، و التع

  45ابلشركة. نشر كل مايتعلق بذلك ومسئوليات رللس اإلدارة،
كقوة القوي  عل  ادلستو  يف ادلللةة العربية السعودية ظهرت الشركات العائلية 

حيث تلعب  ،سبارسها الشركات العامة اقتصادية كبًنة سبارس األدوار االقتصادية ادلختلفة الي
 ،وتوفًن فرص كبًنة للتوظيف ،دورًا مهلًا يف ربقيق مستو  مرتفع من النلو االقتصادي

  46ابإلضافة إىل ذلك فهي تساىم يف النات  احمللي اإلمجايل يف اقتصادايت كبًنة سلتلفة.
دراً  أهنا شهدت ق السعودية يف ادلللةة العربية وشلا يعطي أعلية كرب  ذلذا النوع من الشركات

لعل من  من شليزات متعددة حددىا اخلرباء، ضوء ما ربققوكبًنًا من التوسع واالزدىار يف 
أعلها اجللع بٌن حافز الربح مع احملافظة عل  األبعاد االجتلاعية ادلختلفة، ووجود استقرار 

ألرابح، وزايدة درجة الثقة بٌن إداري وآلية يف ازباذ القرار شلا يؤدي إىل زايدة يف اإلنتاجية وا
ادلتعاملٌن يف األسواق والقائلٌن عل  الشركة خاصة إذا كانت العائلة ادلالةة للشركة تتلتع 
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بسلعة طيبة، وتةريس مبدأ التخصص وتوارث اخلربات شلا يؤدي إىل زايدة قدرات ومهارات 
 العاملٌن فيها، وارباد مصاحل أفراد مالةي الشركة.

احلوكلة عل  الشركات العائلية ينتظر أن يتم ربقيق عدد من النتائ   مع تطبيق نظام
اجليدة، لعل من أعلها إشاعة جو من الطلأنينة يف أوساط ادلستثلرين ومحلة األسهم، وتعظيم 
قيلة الشركة وتدعيم ادلنافسة يف أسواق ادلال العادلية، ومنع حدوث حاالت الفساد ادلنتشرة 

مبادئ اإلفصاح والشفافية ابإلضافة إىل توفًن مصادر سبويل  يف الشركات نتيجة لتطبيق
 47وعدم االنقراض واالهنيار. للشركة يف ظل تزايد حركة انتقال التدفقات الرأمسالية

إن تطبيق مبادئ احلوكلة يف الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية ػلقق 
ت قوية وزلوكلة داخل االقتصاد شلا أىدافًا سامية مرجوة إغلابية تتلثل من أتسيس كياان

يساعد عل  استقرار االقتصاد الوطين، وزايدة القدرة التنافسية للشركات العائلية، وزايدة 
النات  القومي من قبل الشركات العائلية، تطوير كـفاءة اقتصادية، والقدرة عل  توسع ىذه 

القدرة عل  التخارج يف  48عائلة،الشركات خارجياً، تعزيز فرص استلرارية الشركة يف أفراد ال
ملةية الشركاء يف أوراق مالية تتلتع ابلسيولة.، وسهولة حصول الشركة عل  تسهيالت 
مصرفية، وإغلاد قاعدة أكرب من العلالء وادلوردين للشركة، زبفيف )تقليل( اخلالف بٌن مالك 

يف الشركة وعدم تغييب  الشركة العائلية، واحلصول عل  ادلعلومة جلليع أفراد العائلة ادلالك
بعاهم. وكل ذلك النفع يعود إىل أفراد عائلة مالةوا الشركة العائلية يف ادلللةة العربية 

  49السعودية.
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 يف السعودية لشركات العائليةالتحكيم يف ااحتياجات ادلطلب الثاين: 
ادلللةة وؽلةن اللجوء للتحةيم يف حال نشوء خالفات بٌن العائالت ادلالةة للشركة يف 

العربية السعودية مع الشرط الذي يوجد كبند من بنود العقد ادلوقع بٌن الطرفٌن، الي ىي 
عبارة عن اتفاق ربةيم الحق عل  وقوع ادلنازعة. وقد يتالن االتفاق إجراءات التحةيم 
واختيار احملةلٌن، وقد يصدر ابختيار ىيئة ربةيم مستقلة أو مركز ربةيم ويولونو اختيار 

 راءات ادلناسبة و القانون الواجب التطبيق طبقاً للقواعد الي ارتااىا الطرفٌن.اإلج
( من نظام التحةيم السعودي عل  أنو: ))غلوز االتفاق عل  1وقد ورد يف ادلادة )    

التحةيم يف نزاع معٌن قائم  مشارطو التحةيم ، كلا غلوز االتفاق مسبقًا عل  التحةيم يف 
 50((.-شرط التحةيم  -أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عق معٌن 

ومنها  حةيم السعودي بصفة خاصة:ومن شليزات التحةيم بصفة عامة ويف نظام الت
عل  سبيل ادلثال: البعد عن إجراءات التقاضي ادلطولة الي قد تصل إىل سنوات عدة ألن 
التحةيم مشروط دبدة معينة غلب أن ينتهي خالذلا ػلددىا الطرفٌن يف وثيقة التحةيم وىو ما 

ػلدد اخلصوم أجالً ( من نظام التحةيم السعودي عل  أنو: ))إذا مل 9نصت عليو ادلادة )
يوم من اتريخ صدور القرار  93للحةم وجب عل  احملةلٌن أ ن يصدروا حةلهم خالل 

 51ابعتلاد وثيقة التحةيم((.

                                                           
 (.1م، ادلادة )2312ىـ، ادلوافق  1433م(، لعام 34نظام التحةيم السعودي الصادر ابدلرسوم ادللةي رقم ) 50
 (.9ادلرجع السابق، ادلادة ) 51
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( من نظام التحةيم السعودي عل  أنو: ))إذا كان اخلصوم قد اتفقوا 7نصت ادلادة )
م يف نزاع معٌن قائم فال عل  التحةيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار ابعتلاد وثيقة التحةي

  52غلوز النظر يف موضوع النزاع إال وفقاً ألحةام ىذا النظام((.
من نص ىذه ادلادة يتاح أن اللجوء للتحةيم ؼلاع يف مجيع أجزائو إىل اتفاق 
األطراف بدًأ من ربرير مشارطو التحةيم وربديد اإلجراءات والقانون الواجب التطبيق حىت 

التحةيم وليس للنظام تدخل يف التحةيم إال إذا كان يةلل إرادة  اختيار احملةلٌن ومدة
األطراف يف حالة عدم االتفاق عل  أمر معٌن وعليو ؽلتنع القااء عن نظر الدعو  إذا وجد 

 مشارطو ربةيم وابلتايل ضلان سرعة إصلاز الفصل يف الدعو  عن طريق التحةيم.
ل تشجيع االستثلارات يف ادلللةة العربية ىذا ابإلضافة إىل الفوائد الةثًنة العللية مث

السعودية،، وكذلك زلاولة ذبنب ضياع الوقت أمام القااء يف نظر كثًن من القاااي الي 
ابإلضافة إىل توفًن . تنتهي ابلتحةيم شلا يساعد عل  حل مشةلة بطء إجراءات التقاضي

 .الوقت و اجلهد و ادلال ادلستغرق يف حل النزاع عن طريق التقاضي
 

 خالصة البحث
الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية تفتقر إىل احلوكلة الرشيدة، عل  الرغم من أهنا 
تعترب عاماًل مهلًا يف االقتصاد الوطين احملل  لللللةة، حيث يصف البعض ىذه الشركات 
أبهنا العلود الفقري لالقتصاد السعودي حيث تشًن بعض الدراسات إىل أن قيلة استثلارات 

٪. من الدخل 15مليار رايل سعودي أي ما يعادل  333.5ات العائلية تتجاوز الشرك
ما ؽليز الشركات العائلية عن الشركات غًن العائلية ىو األداء العايل وفقاً القومي اإلمجايل. 

 ، واالىتلام ابألىدافىا مثل: االستثلارات طويلة األجل، ودعم ادلسؤولية االجتلاعيةدلزااي

                                                           
 (.7ادلرجع السابق، ادلادة ) 52
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ادلركزي أعلية حوكلة الشركات والدور ، ال تدرك ىذه الشركات ة عل  ذلكادلللوسة. عالو 
 .الذي تلعبو يف ربسٌن األداء وزايدة اإلنتاجية
والقوانٌن الي هتدف إىل التحةم يف والتطبيقات  احلوكلة تعين رللوعة من العلليات

. الغرض من حوكلة الشركة وإدارهتا وتنظيم العالقات بٌن السلطات اإلدارية ادلختلفة للشركة
ىو تسهيل إدارة الشركة بطريقة حةيلة شلا سيؤدي يف النهاية  العائلية يف ادلللةة الشركات

إىل تقدم الشركة عل  ادلد  الطويل وتوفًن الشفافية وادلصداقية فيها من أجل محاية حقوق 
 53وبيئة األعلال. ادلساعلٌن وادلساعلٌن وربقيق العدالة والقدرة التنافسية والشفافية يف السوق

تطبيق قواعد احلوكلة يف الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية يؤدي إىل 
لا اجلوانب اإلغلابية إلدارة الشركات العائلية فيادلتلقلة من  عل  الشركات العائليةإغلابيات 

يف احلفاظ  اانت قوية وزلةومة داخل الشركة تساعدأتسيس كييتعلق بفوائد االقتصاد احمللي، 
العائلية يف ادلللةة  زايدة القدرة التنافسية للشركاتالوطين، و  عل  االستقرار االقتصادي

والقدرة عل  التوسع  ،ربسٌن الةفاءة االقتصادية، و زايدة النات  القوميالعربية السعودية، و 
 54.اخلارجي للشركة

نقل العائلة مع الشرك، و ومن تلك اإلغلابيات الي تعود إىل أفراد العائلة ىي دم  قوة 
االرتقاء ابجليل القادم دبا يف ذلك ادلديرين ، و ادللةية وإدارة القيادة من جيل إىل آخر

التخفيف من حدة ادلشةالت وربقيق االستدامة والتنلية عل  ، و وادلساعلٌن وأفراد العائلة
خطط ادلساعدة يف أتسيس كياانت مستدامة من خالل رسم والطويل، و  ادلد  القصًن

اخلروج من ملةية ، و تعزيز فرص استدامة الشركةو  جيال القادمة ونقل القيادة إليها،األ
إمةانية و  ،بٌن مالةي الشركات العائليةوالتخفيف من اجلدل  ،األوراق ادلالية السائلة، الشركاء

                                                           
53

 James J., Chrisman et. al. (2018). Governance Mechanisms and Family Firm. Journal of 

Entrepreneurship Theory and Practice. vol. 42. 2. 20. 
54
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، وأخًنًا خيث تعلل حوكلة الوصول إىل ادلعلومات جلليع أفراد العائلة )أصحاب( الشركة
 .عل  تعزيز قيلة مسعة الشركة وزايدة الثقة والقيلة ادلرتبطة هبا العائلية ركاتشال

 :ومن خالل ىذا البحث استطاع الباحث الوصول إىل النتائ  والتوصيات التالية
 أواًل: النتائج

وتظهر أعلية الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية يف االقتصاد السعودي،  .1
وُيساعلة القطاع غًن النفطي اخلاص من إمجايل القطاع غًن النفطي = 

٪.، وبلغت نسبة مساعلة القطاع غًن 73= 1.443.666÷1.312.249
 2.565.591÷1.312.249النفطي خاص من إمجايل النات  احمللي اإلمجايل = 

 =43 .٪ 
ومن ادلعوقات القانونية للشركات العائلية يف السعودية ىو عدم وجود ميثاق قانوين  .2

للعائلة يتعلق بةيفية تعامل الشركات فيلا مل يرد فيو نص يف عقد الشركة ونظام 
 الشركات ينظم بعض األمور ادلتعلقة ابرتباط العائلة ابلشركة.

عائلية يف السعودية ىو غياب مؤسسها، ويؤدي ومن ادلعوقات اإلدارية للشركات ال .3
ىذا الغياب يف كثًن من األحيان إىل أنفقد  الشركة للبوصلة فتتفرق هبا الطرق 

 وتدخلها الصراعات خصوصا صراع األجيال.
وؽلةن اللجوء للتحةيم يف حال نشوء خالفات بٌن العائالت ادلالةة للشركة يف  .4

الذي يوجد كبند من بنود العقد ادلوقع بٌن ادلللةة العربية السعودية مع الشرط 
 الطرفٌن.

يتطلب إدارة شركة عائلية  الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعوديةيف قع الواإن  .5
ألجيال القدمي إىل تسودىا احلوكلة الرشيدة شلا يساعد يف بقاء الشركة وانتقاذلا من ا

 اجليل القدمي.
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ربية السعودية تفتقر إىل احلوكلة الرشيدة، عل  الرغم الشركات العائلية يف ادلللةة الع .6
من أهنا تعترب عاماًل مهلًا يف االقتصاد الوطين احملل  لللللةة، حيث يصف البعض 

 لالقتصاد السعودي.ىذه الشركات أبهنا العلود الفقري 
ما ؽليز الشركات العائلية عن الشركات غًن العائلية ىو األداء العايل وفقاً دلزاايىا مثل:  .7

االستثلارات طويلة األجل، ودعم ادلسؤولية االجتلاعية، واالىتلام ابألىداف 
 ادلللوسة. 

تطبيق قواعد احلوكلة يف الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية يؤدي إىل  .8
  الشركات العائلية ادلتلقلة من اجلوانب اإلغلابية إلدارة الشركات العائلية إغلابيات عل

 لللللةة العربية السعودية.  فيلا يتعلق بفوائد االقتصاد احمللي
 اثنياً التوصيات

بذل اجلهود واالىتلام عل  واقع الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية  .1
تسودىا احلوكلة الرشيدة شلا يساعد يف بقاء  لتحسٌن إدارة شركة عائلية من حيث

 .األجيال القدمي إىل اجليل اجلديد الشركة وانتقاذلا من
،  الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعوديةغرس قواعد ومبادئ احلوكلة عل   .2

فتقر إىل احلوكلة الرشيدة، عل  الرغم من أهنا تعترب ي كون ىذا النوع من الشركات
مهلاً يف االقتصاد الوطين احملل  لللللةة، حيث يصف البعض ىذه الشركات عاماًل 

 أبهنا العلود الفقري لالقتصاد السعودي.
احلوكلة يف الشركات العائلية يف ادلللةة العربية  ومبادي تطبيق قواعدالسعي عل   .3

ية اإلغلابات العائلية ادلتلقلة من اجلوانب السعودية يؤدي إىل إغلابيات عل  الشرك
 إلدارة الشركات العائلية فيلا يتعلق بفوائد االقتصاد احمللي لللللةة العربية السعودية.

اللجوء للتحةيم يف حال نشوء خالفات بٌن العائالت ادلالةة للشركة يف ادلللةة  .4
 العربية السعودية مع الشرط الذي يوجد كبند من بنود العقد ادلوقع بٌن الطرفٌن.
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القانونية أمام الشركات العائلية يف ادلللةة العربية السعودية، تنفيذ لتجاوز ادلعوقات  .5
واتباع خطط ادليثاق القانوين االسرتشادي للشركات العائلية، وىذا ادليثاق ىو الذي 
ينظم علل الشركات العائلية ابدلللةة العربية السعودية، وأصدرتو وزارة التجارة 

هبدف تعزيز قيم العائلة التجارية، وربقيق  م2318واالستثلار يف ادلللةة يف العام 
أىداف الشركات وتنلية أعلاذلا وفق إطار مؤسسي يدعم إمةانية توسعها وزايدة 
فرص صلاحها وصون مسعة الشركة ومةانتها التجارية ابعتبارىا أراًث للعائلة وأجياذلا 

 ادلقبلة للشركات العائلية يف السعودية.
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