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"هــذا  المســتند  ومــا يحتويــه مــن معلومــات ووجهــات نظــر يعبــر عــن وجهــة نظــر معــده وال يعبــر  عــن وجهــة نظــر هيئــة الســوق الماليــة، لــذا تخلــي الهيئــة مســئوليتها عــن 
مــا ورد فيــه  مــن معلومــات و بيانــات،  وال يمكــن تحميــل الهيئــة أو منســوبيها المســئولية عــن أيــة خســائر أو أضــرار تنشــأ عــن اســتخدام هــذا المســتند، مــع األخــذ باالعتبــار أن 

المعلومات والبيانات ووجهات النظر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق". 

عبدالله المشرَّفلـؤي مـخــتـــارعبداإلله الشهرانيفريق العمل:
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ُتعـــد الســـوق الماليـــة رافدًا رئيســـًا مـــن الروافـــد التمويلية فـــي المملكة، وتســـاهم فـــي تعزيز ونمـــو االقتصاد 
الوطنـــي، وتشـــجع على توزيـــع الثروات وتطويـــر البنى التحتية للشـــركات والقطاعـــات التي تتطلـــب تمويالً لدعم 
وتنميـــة المشـــاريع فـــي مختلف القطاعات، عـــالوة على كونها عامالً مهمـــًا في تحفيز النمو والتطوير للشـــركات 
العائليـــة التـــي تطمـــح إلـــى أن تتوســـع في نشـــاطاتها وأعمالهـــا. وتلعب الســـوق الماليـــة دورًا بـــارزًا في دعم 
الشـــركات العائليـــة لتحقـــق أعلـــى مســـتويات النمـــو والكفـــاءة اإلدارية والتشـــغيلية مـــن خالل طـــرح وإدراج تلك 
الشـــركات في السوق المالية وبالتالي زيادة مستويات الحوكمة والشـــفافية، واستمرارية أعمال الشركة لعدة 

متعاقبة.  أجيال 
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هدف التقرير

يسلط هذا التقري�ر الضوء على تطور الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية، ودور
أهداف الهيئة االسرتاتيجية في تحقيق النتائج المرجوة لتسهيل التموي�ل وتعميق السوق المالية. 



تســـعى الهيئة من خالل اســـتراتيجيتها إلى تعميق الســـوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس األموال، وقد انعكس ذلك 
إيجابًا على عدد الشـــركات العائلية التي تمكنت من تمويل مشـــاريعها وتوســـيع نطاق أعمالها من خالل الســـوق المالية ســـواء 

أتوجهت تلك الشـــركات للطرح العام في الســـوقين الرئيســـة والموازية، أم عن طريق اإلدراج المباشـــر في السوق الموازية.
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المحور األول من محاور الخطة االستراتيجية تسهيل التمو��ل

الهدف االستراتيجي األول

أبرز مبادرات تعميق السوق المالية ذات العالقة بدعم الشركات العائلية المكتملة من الخطة االستراتيجية:

تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس األموال

مبادرة تحسين إجراءات الط��  
واإلدراج لتحفيز الطروحات التي 
تهدف إلى تعميق السوق المالية 

بأكبر عدد من الشركات

مبادرة إنشاء سوق مالية مواز�ة 
التي تهدف إلى دعم تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة من خالل السوق 

المالية

مبادرة  إعداد إطار تنظيمي لإلدراج 
المباشر التي تهدف إلى تعميق 

السوق من خالل تقليص تكاليف اإلدراج 
على الشركات عن طريق االدراج 

المباشر



تعريف الشركات العائلية
ودورها في المملكة

أوالً



 Family ال يوجـــد تعريـــف متفـــق عليـــه للشـــركات العائليـــة بحســـب األدبيـــات والتقاريـــر المنشـــورة، بـــل أشـــارت دراســـة بعنـــوان 
Ownership and the Stock Market  (منشـــورة فـــي سويســـرا عـــام 2018م) إلـــى عـــدم وجود تعريف محدد ســـواء مـــن الجانب 

المالي أم اإلداري، ولكن قد تعد الشـــركة عائلية –بحســـب الدراســـة–  بناءً على عدة عوامل وأهمها ما يلي:
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ملكيــة العائـــــلة: تعتمــد علــى نســـــــــبة 
التصويــت أو حقــق التدفقات الـنـــقدية 

التي يملكها أفراد األسرة.

العائلــة:  قبــل  مــن  الشـــــــــركة  إدارة 
وذلـــــــك إذا كـــــــــان مؤســـــس الشـــــــركة 
أو شـــــــريك فــي تأســــيـــــس الشــــــــركة 
هــو الرئــيــــس الـتـنـفـيـــذي لـلشــــــركـــة، 
فــي  يـخـتـلـفـــون  الـبـاحـثـيـــن  أن  علــى 
ــب  هــذا التعريــف بحســب عــدد المـنـاصــ
التــي يــــتــوالهـــــــــــــا مجموعــة أشــخاص 

من نفس العائلة في إدارة الشركة.

عائليــة  شــركة  بأنهــا  الشــركة  تصــور 
من قبل العائلة: عندما يــــرى الـــرئـــيـــس 
مـــجــلـــــــــس  رئــــيــــــــس  أو  الـتـنـفـيـــذي 
اإلدارة أن شــركتهما شــركة عائليــة، أو 
مــرتـبـطـــون  الشـــــــــركة  مديــــــري  أن 
هــــذا  يعــد  كأقــارب،  ببعــض  بعضهــم 
كــــافــيــــًا لتعريــف الشـــــركة علــى أنهــا 

شركة عائلية. 

انتقــال ملكيــة الشــركة بيــن األجيــال: 
ويعتمــد ذلــك علــى انتقــال الســلطة 
بــــعـــد  أخــــــرى  أجيــال  إلــى  واإلدارة 
مؤســـــس الشــركة. كوجــود نــوع مـــــن 
أو  اإلدارة،  الســــــلـطــــة فــي مجلــس 
إدارة الشــركة مــن أحــد أفــراد العائلــة 

كرئيس تنفيذي.

بهــا  والمقصــود  متعــددة:  عوامــل 
هــو وجــود عامليــن أو أكثــر مجتمعــة 
حتــى يؤخــذ باالعتبــار أن الشــــــــــــركة 
تـــــعــــد عـــــائــــلـيـــة كتحقيــق حــد أدنــى 
مــن الملكيــة والتمثيــل فــي مجلــس 
وهــذا  المثــال.  ســبيل  علــى  اإلدارة 
عليهــا  المختلــف  التعريفــات  أحــد 
واألوراق  التفاصيــل  بحســب  أيضــًا 

المقدمة حول ذلك.



فـــي المملكـــة، تـــم التطـــرق إلى مفهوم الشـــركة العائلية فـــي دليل حوكمة الشـــركات العائليـــة وميثاقها االسترشـــادي الصادر عن وزارة التجـــارة  في عام 1435
هــــ/2014م، وعرفـــت بأنها "الشـــركة التـــي تملكها بالكامل أو تســـيطر عليهـــا عائلة معينة"، مع اإلشـــارة إلى إمكانية اختالف معنى الســـيطرة، وأنه يشـــمل في كل 
األحـــوال الســـيطرة الناجمـــة عن ملكية أكثرية حصص أو أســـهم شـــركة ما، كذلك ذكر الدليل أنه من غيـــر الضروري أن تعود ملكية الشـــركة العائلية إلى عائلة واحدة 

فقـــط بـــل قد تكون ألكثر من عائلة. وعّد الدليل رغبة الشـــركة في أن توصف بأنها "شـــركة عائلية" معيارًا.
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أشـــار أحد تقارير االتحاد الدولي للبورصات إلى "أن جزءًا من تحدي إجراء األبحاث على الشـــركات العائلية هو أنه ال يوجد حالًيا تعريف موحد  يعرف ويحدد الشـــركة 
العائليـــة". إضافـــة إلـــى تعـــدد في وجهـــات النظر حول العوامل التـــي ينبغي النظر إليهـــا لتحديد ما إذا كانت الشـــركة عائلية أم ال، وقد تصنف الشـــركة بأنها عائلية 
إذا كان هنالـــك طابـــع عائلـــي ”family-ness" للشـــركة. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هناك إجماعًا على أن الشـــركة العائلية هي الشـــركة التي تمارس األســـرة نوع 

من الســـيطرة عليها، علمًا أن الكثير من الدراســـات تعتمد على أحـــد العناصر التالية:
.(reasonable ownership) الملكيـــة: بأن تملك العائلة حصة معقولة في الشـــركة

اإلدارة: أن تمـــارس العائلة دورًا إداريًا فاعالً.
هناك بعض الدراســـات التي تشـــير إلى اعتبار رغبة الشـــركة في أن توصف بأنها شـــركة عائلية.

"وأشـــار التقريـــر إلـــى مؤشـــر الشـــركات العائلية العالمـــي (global family business index) الـــذي يعّرف الشـــركات العائلية المدرجـــة بأنها الشـــركات التي تملك 
العائلـــة فيها حقوق تصويت تســـاوي 32% أو أكثر.“



%37%63
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بحســـب الملـــف التعريفـــي للمركز الوطنـــي للمنشـــآت العائلية في المملكة، فإنـــه في نهاية عام 2017م (حســـب آخر تحديث من 
قبل المركز)، وصلت المنشـــآت العائلية العاملة في المملكة إلى 538 ألف منشـــأة عائلية. وُقدرت نســـبة مســـاهمتها في الناتج 
المحلي اإلجمالي بمـــــا يــــــقارب 810 مليارات ريال. وبلغت مســــــــاهمتها في توظيف القوى العاملة داخل المملكة مــــــا يـــقــارب

7.2 مليون وظيفة.

نســـبة المنشـــآت العائلية إلى إجمالي المنشآت
العاملة في المملكة العربية الســـعودية

:(1) البياني رقم  الرسم 

العائلية األخرىالمنشآت  المنشآت 

%32%68

نســـبة مساهمة المنشـــآت العائلية في الناتج 
المحلـــي اإلجمالي للمملكة العربية الســـعودية

:(2) البياني رقم  الرسم 

العائلية األخرىالمنشآت  المنشآت 

%52%48

نســـبة مساهمة المنشـــآت في القوى العاملة 
داخل المملكة العربية الســـعودية

:(3) البياني رقم  الرسم 

العائلية األخرىالمنشآت  المنشآت 

المصـــدر: المركز الوطني للمنشـــآت العائلية.



فوائد طرح الشركات العائلية
في السوق المالية

ثانيًا
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تعددت فوائد طرح الشـــركات العائلية في الســـوق المالية، إذ أشارت عدة تقارير وأدبيات ســـابقة إلى أن الشركات العائلية التي 
ُتدرج في األســـواق المالية تتمتـــع بالمميزات التالية:

مشــكلة  العائليــة  الشــركات  تواجــه 
تعاقــب األجيــال، إذ تقــدر الدراســات أن 
عائليــة  أنشــطة  ثالثــة  مــن  واحــدًا 
ونحــو  الثانــي  الجيــل  حتــى  يعيــش 
واحــد مــن عشــرة يســتطيع المواصلــة 
كــي  دراســة  وبحســب  الثالــث.  للجيــل 
بي ام جي (KPMG)،  يظهر أن 30% من 
الشــركات العائليــة تســتمر حتــى الجيــل 
الثاني لتنخفض هذه النسبة إلى %13 
للجيل الثالث ثم 3% إلى الجيل الرابع. 

تصــل بعــض الشـــــــركـــــات إلــى مرحــــلة 
محـــددة مـــــن الـنـمـــو يـتـــعذر بعدهـــــا 
الحصــول علــى التمويــل الــالزم لدعــم 
التوســعات المســتقبلية. ويتيــح الطــرح 
العــام فــي الســوق الماليــة الوصــول 
إلــى مصــــــادر تمويــــــل متنوعـــــة عـــبـــــر 
إصــدارات األســهم أو الصكــوك وأدوات 
الديــن بمــا يســاعد علــى خفــض تكلفــة 

رأس المال.

ــالك  ــرح الــمـــ ــة الـطـــــ ــد عــمــلـيــ تــــســـــاعــ
المؤســســــين عــــلى تحويــل جـــــزء مــن 
ملكيتهــم إلــى أمــوال نقديــة وتقاســم 
المخاطــر مــع المســاهمين واالســتفادة 
مــن أي زيــادة فــي قيمــة الشــركة إضافــة 
إلــى إتاحــة الفرصــة إلشــراك الشــركات 
ــرة مــن المشــاركة  ــراد ذوي الخب واألفــــ
فــي الملكيــة ممــا قــد يـــدعـــــــم نـــمو 
الشــركة المســتقبلي ويســهل الوصــول 

إلى التقييم األمثل للشركة.

مــن الممكــن دعــم اســتقطاب الكفــاءات 
مــن خــالل تطويــر أنظمــة تحفيــز تعتمــد 
على ربط األداء المالي للشركة بالحصول 
علــى أســهم فيهــا ممــا يســهم فــي 
ربــط نمــو وتطور الشــركة بــأداء الموظف 

(وبخاصة اإلدارة العليا).

ــات  ــر مــن الشـــــركـ ــة الكـثـيـ ــم تــغطيـ يــتـ
ــالم  ــائل اإلعــ ــل وســــ ــن قبـ ــة مـ المدرجــ
المختلــــفة مـــما يــجـــذب المسـتـثـمـريـــن 
والعـمـــالء لهـــــذه الشــــــركـــــات مقارنــة 
ــة الــــتي تـــخصص  ــات الـخـاصــ بــــــالشــــركــ
ميزانيــات محــددة ســنويا لمثــل هــذه 

التغطيات.

استمرارية الشركة على
المدى البعيد

تنويع مصادر التمويل
للنمو 

تعزيز سيولة األسهم
والقيمة

استقطاب وتحفيز
الكفاءات

التسويق والتغطية

المصادر:
1 - Longevity is in the Family - Not the Business (2014)

2 - Ernst & Young ,2021,-How an IPO can strengthen family businesses for generations to come



نظرة عامة إلى الشركات العائلية 
في السوق المالية السعودية

جميـــع البيانـــات فـــي هـــذا الفصـــل 
حتى الربع الثالث من العام 2021م

ثالثًا



 (global family business index) بنـــاءً علـــى ما تضمنه تقرير االتحاد الدولي للبورصات حول مؤشـــر الشـــركات العائليـــة العالمي
مـــن تعريـــف الشـــركات العائليـــة المدرجـــة بأنهـــا هي الشـــركات التـــي تملك فيهـــا العائلـــة حقوق تصويـــت تســـاوي 32% أو أكثر، 
اســـتندت منهجيـــة التقريـــر فـــي اختيار الشـــركات العائلية إلـــى امتالك نســـبة 30% أو أكثر من حقـــوق التصويت في الشـــركة عند 
طرحهـــا أو إدراجهـــا بحســـب تعريـــف حصـــة الســـيطرة فـــي الئحة حوكمة الشـــركات. وهي نســـبة مقاربة لنســـبة مؤشـــر الشـــركات 

العائلية العالمي في شـــأن تحديد الشـــركات العائلية.  واشـــتملت العينـــة التي انطبقت عليها منهجيـــة التقرير على اآلتي:
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53

4310

%33

* باســـتبعاد قطـــاع البنـــوك والتأمين والصناديـــق العقارية المتداولة نتيجـــة اختالف طبيعة هذه الصناعات من حيث تأسيســـها وإدراجها. 



ُتظهـــر البيانـــات "عينـــة التحليـــل" ســـيطرة العائلـــة في 83% مـــن الشـــركات العائلية على رئاســـة مجلـــس اإلدارة، وانخفاض نســـبة 
المديريـــن التنفيذييـــن من نفس العائلة إلى 32% وهو ما يشـــير إلى اآلتي:

%83%17

:(4) البياني رقم  الرسم 

العائلةالمديـــر التنفيذي من خارج العائلةالمديـــر التنفيذي من العائلةرئيـــس مجلس اإلدارة من خارج العائلةرئيـــس مجلس اإلدارة من العائلة العائلةمن  من خارج 

%32%68

نســـبة المديرين التنفيذييـــن من نفس العائلة نسبة رؤســـاء مجلس اإلدارة من نفس العائلة

:(5) البياني رقم  الرسم 

%32%68

متوسط نســـبة أعضاء مجلس اإلدارة لكل شركة

:(6) البياني رقم  الرسم 
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رغبة الشركات العائلية في إبقاء الطابع العائلي على الشركة خصوصًا فيما يتعلق بوضع الخطط والسياسات واالسرتاتيجيات 
واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري

نقل تنفيذ الخطط والسياسات واالسرتاتيجيات إلى أشخاص من خارج العائلة وقد يرجع ذلك إلى قدرة الشركة على استقطاب 
الكفاءات والخربات الالزمة



يالحـــظ مـــن الرســـم البيانـــي ارتفاع عدد اإلدراجات في عام 2017 ويرجع ذلك إلى بداية الســـوق الموازية (نمو) وإدراج 7 شـــركات 
فيهـــا، ومـــن المالحـــظ أيضًا ارتفاع اإلدراجـــات في العام الحالي 2021م، ويعد اإلدراج المباشـــر  مســـرعًا لتلك اإلدراجات إذ شـــكلت 

إدراجات الشـــركات العائليـــة  60% من إدراجات العام الحالي. 
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الرســـم البياني رقم (7) عدد اإلدراجات الســـنوية للشـــركات العائلية (الســـوق الرئيسية وسوق نمو)

أثر إطالق ســـوق نمو واإلدراج المباشر
على عدد الشـــركات المدرجة

2021م

10

2020م

3

2019م

2

2018م

3

2017م

9

2016م

1

2015م

1

2014م

3

2013م

0

2012م

3

2011م

2

2010م

2

2008م

1

2007م

3

2005م

0

2004م

0

2003م

1

2002م

1

2001م

1

2000م

1

توجـــد الشـــركات العائليـــة فـــي 15 من أصـــل 21 قطاعًا في الســـوق الماليـــة الرئيســـية والموازية بمـــا مجموعه 53 شـــركة عائلية. 
ويظهـــر التمثيـــل األكبر للشـــركات العائليـــة في قطاع الرعاية الصحية بنســـبة 67% من إجمالي القطاع وبنفس النســـبة في قطاع 
الســـلع طويلة األجل، في حين بلغت نســـبتها 63% من إجمالي عدد الشـــركات في قطاع تجزئة الســـلع الكمالية، وشكلت ما نسبته 

100% من قطاع التطبيقـــات وخدمات التقنية.

الرســـم البياني رقم (8) توزع الشـــركات العائلية بحســـب قطاعات السوق المالية

التموي�ل 
واالست�ثمار

1

إدارة 
وتطوي�ر 
العقارات

4

التطبيقات 
وخدمات 

التقنية

2

المرافق 
العامة

1

الرعاية 
الصحية

6

إنتاج 
التغذية

2

تجزئة 
التغذية

3

تجزئة 
السلع 
الكمالية

5

الخدمات 
االستهالكية

7

السلع 
طويلة 

األجل

4

النقل

2

الخدمات 
التجارية 
والمهنية

1

السلع 
الرأسمالية

4

المواد 
األساسية

10

الطاقة

1

2006م

4

2009م

2



ســـاهمت الســـوق الموازية (نمو) في زيادة عدد الشـــركات العائلية المدرجة في الســـوق المالية الســـعودية إذ تشكل 92% من 
الطروحات األولية، وذلك لســـهولة متطلبات اإلدراج وزيادة الحوافز المقدمة إلى الشـــركات المدرجة في الســـوق المالية.

%92%8

:(9) البياني رقم  الرسم 

العائلية األخرىالشركات  الموازيةانتقلت إلى الســـوق الرئيسيةالشركات  مدرجة في السوق 

%64%36

نســـبة الشـــركات العائلية التي طرحت لالكتتاب العام في 
الســـوق الموازية ثم انتقلت إلى الســـوق الرئيسية

نسبة الشـــركات العائلية المدرجة في السوق 
الموازية عـــن طريق الطرح العام األولي

92% مـــن العائليـــة المدرجـــة فـــي الســـوق الموازيـــة  تمثـــل نســـبة الشـــركات 
إدراجهـــا تـــم  شـــركة   12 أصـــل  مـــن  شـــركة   11 بلغـــت  إذ  الطروحـــات  إجمالـــي 
فـــي الســـوق الموازيـــة عـــن طريـــق طـــرح أســـهمها لالكتتـــاب العـــام وذلـــك
2021م. منـــذ بدايـــة انطـــالق الســـوق الموازيـــة حتـــى نهايـــة شـــهر ســـبتمبر 

انتقلت 64% من الشـــركات العائلية المدرجة في الســـوق الموازية إلى السوق 
الرئيســـية إذ بلـــغ عددها 7 شـــركات مـــن أصل 11 شـــركة، وذلك منـــذ بداية انطالق 
الســـوق الموازيـــة حتـــى نهايـــة شـــهر ســـبتمبر 2021م. ويتضح من ذلـــك تمكين 
لـــإلدراج فـــي الســـوق الرئيســـية. الســـوق المـــوازي لنمـــو الشـــركات العائليـــة 

:(10) البياني رقم  الرسم 
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كذلك ســـاهمت الســـوق الموازية "نمو" في زيادة عدد الشـــركات العائلية المدرجة في الســـوق المالية الســـعودية عن طريق 
المباشر. اإلدراج 

%75%25

:(11) البياني رقم  الرسم 

العائلية األخرىالشركات  الشركات 

نســـبة الشـــركات العائلية المدرجة إدراجًا مباشرًا إلى إجمالي الشـــركات المدرجة إدراجًا مباشرًا

تمثل نســـبة الشـــركات العائلية المدرجة إدراجًا مباشـــرًا 75% من إجمالي اإلدراجات المباشـــرة إذ بلغ عددها 6 من أصل 8 شـــركات تم إدراجها 
في الســـوق الموازية وذلك منذ بداية انطالق اإلدراج المباشـــر حتى نهاية شـــهر سبتمبر 2021م.
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تشـــير الدراســـات الســـابقة إلى أن ارتفاع القيمة الســـوقية للشـــركات بعد اإلدراج أحد أبرز الدوافع للطرح العام األولي، إذ توفر 
قيمـــة عاليـــة جـــدًا للمـــالك باإلضافة إلى خلق ســـيولة وإمكانية للتخارج بشـــكل فـــوري. وتشـــير النتائج إلى أن 63% مـــن إجمالي 
الشـــركات العائليـــة التـــي أدرجـــت في الســـوق الماليـــة ارتفعت قيمتهـــا الســـوقية بنهاية شـــهر ســـبتمبر 2021م مقارنـــة بتاريخ 
إدراجهـــا، فـــي حيـــن انخفضت القيمة الســـوقية لـ 37% من إجمالي الشـــركات العائلية بنهاية شـــهر ســـبتمبر 2021م عند مقارنتها 

بقيمتها الســـوقية عند إدراجها.
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*بلغ عدد الشـــركات التي شـــملتها المقارنة 51 شـــركة من أصل 53 شـــركة تم تصنيفها شـــركة عائلية مدرجة، وذلك يعود إلى حداثة إدراج بعض الشـــركات أو عدم توافر بياناتها.

بلومبرغ. المصدر: 

متوسط ارتفاع 
القيمة السوقية 

للشركات منذ 
اإلدراج

نسبة الشركات التي 
ارتفعت قيمتها 
السوقية بعد 

اإلدراج

أعلى نسبة ارتفاع 
للقيمة السوقية 
حققته الشركات 

العائلية

أدنى نسبة انخفاض
للقيمة السوقية 

وصلت إليها
الشركات العائلية

نسبة الشركات التي 
ارتفعت قيمتها 
السوقية أكثر من

%1000

نسبة الشركات التي 
ارتفعت قيمتها 
السوقية أكثر من
100 % وأقل من 

%1000

%251%63%1332%87-%27%14
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%13
%6.5

%6.5

%13

%4.3

%21.7

%100

%99 - %80

%79 - %60

%59 - %40

%39 - %20

آقل من %20

من العوائل لم ت�تغري ملكيتها بعد اإلدراج

%24

من العوائل ارتفعت نسبة تملكهم بعد اإلدراج

%11

%65

* بحســـب توافر البيانات ، شـــملت 46 شـــركة من الشـــركات العائلية التي انطبقت عليها منهجية إعداد التقرير (منذ إدراج تلك الشـــركات حتى تاريخ 30 ســـبتمبر 2021م)
(بتقريب النســـب المئوية للنتائج)

من الشركات انخفضت نسب الملكية بها بشكل متفاوت

:(12) البياني رقم  الرسم 

نســـب التغير من قبل العائالت التي أدرجت شـــركاتها في الســـوق المالية



المشاهدات العامة

رابعًا
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1
دقيــق  تعريــف  يوجــد  ال  عالميــًا، 
لتحديــد مــا إذا كانت الشــركة عائلية 
أو غيــر عائليــة. وتختلــف خصائــص 
ــد الشــركات العائليــة المدرجــة  تحدي

عن غير المدرجة

2
انعكســت جهــود الهيئــة وأهدافهــا 
علــى  ملحــوظ  بشــكل  االســتراتيجية 
عدد اإلدراجات السنوية  منذ عام 2017م. 
وبلغــت نســبة الشــركات العائليــة فــي 
السوق الرئيسية والموازية 33% من 

إجمالي الشركات المدرجة

3
تنوعت الشركات العائلية في مختلف 
القطاعــات، إذ توجــد فــي 15 من أصــل 21 
قـــطــاعـــــًا فــي الســــــوقين الرئيســية 
والموازيـــــة ممــا يشــــيــــر إلـــى تـــنوع 
ــلية ذات  ــات العائــ ــطة للشــــركـــ األنشــــ
الفائــدة لالقتصاد العــام، وعــدم التركز 

في قطاعات محددة

4
إدراج الشــركات العائليــة فــي الســوق 
الماليــة لــه أثـــــــر إيجابــــــي مــن حيــث 
الـقـيـــمة الســــــــــوقـيـــة إذ إن 63% من 
الشــــركات العائليــة ارتفعــت قيمتهــا 
الســـوقية بعــد اإلدراج، حتــى إن بعض 
الشـــركات العائليــة حققــت ارتفاعــات 
اســـتثنائية تصل إلى أكثر من %1000

5
بحســب البيانــات فــي عينــة التقريــر، 
تسيطر  العوائل على 83% من رئاسة 
ــركات العائليــة  مجالــس اإلدارات للشــ

بعد إدراجها



نهاية التقرير


