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ناء على للبيئة الحالية لتقييمات األعمال في المملكة العربية السعودية بلتطوير فهم مفصّ هذه الدراسة هو الغرض من 

40-30والبالغة جرائهاالمقابالت التي تم إ

مملكة العربية في الاالعمال للقيام بمهمة التأكد من أن تقييمات « تقييم»تم تكليف ■

تم من قبل مقيمين معتمدينتالسعودية 

علىات،القطاعمنعددفيالنظامهذاتطبيقفيفعالبشكل«تقييم»تشارك■

علىالدراسةهذهوتركزوالمجوهرات،السيارات،العقارات،قطاعالمثال،سبيل

االعمالتقييم

تطويروتنظيممجالفيالرائدةالجهاتأحدتكونأنفي«تقييم»رؤيةتتمثل■

ورفعةوالمهنياألخالقيةالمعاييرألفضلوفقاالمقيمينإعتمادالتقييم،مهنة

المقيمينفيالمجتمعثقةمستوى

ية األعمال في المملكة العربية السعودمقيمياعتماد « تقييم»تشمل خطط ■

حاليالالوضعلفهمالسوقيةالدراسةبهذه«تقييم»باشرتالسياق،هذافي■

العربيةلكةالممفيإجراؤهايتمالتياألعمالتقييملعملياتالمستقبليةوالنظرة

السعودية

نهج االرتباط  الوضع الحالي 

: هماهدفان رئيسيان وعلى الدراسةستركز 

تقييم الوضع الحالي -1

الرئيسية لعمليات التقييم سباباألتوضيح•

فهم عملية تقييم األعمال بشكل عام في المملكة العربية السعودية •

.م تقييمهاتحديد األطراف المعنين بالتقييم ، والُمقيمين ونوع األصول التي يت•

عودية نظرة مستقبلية على تقييم االعمال في المملكة العربية الس-2

تقييم االعمالتصورحجم السوق وديرتق•

في ( إلخ.... المنظمة وغير المنظمة، )نوع وطبيعة مقيمي األعمال توضيح•

السوق 

التقييمدراسة مدى تقبل تطبيق اإلعتماد على مقدمي خدمات •
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( 6/ 1)الملخص التنفيذي 

الكلياإلقتصادعنعامةلمحة

السعوديةالعربيةالمملكةفي

األعمالبتقييمالمتعلق

2014عامفيسعوديلايرمليار2,795إلى2010عامفيسعوديلايرمليار1,976منالسعوديةالعربيةللمملكةاإلجماليالمحليالناتجإرتفع■

فيالسعوديةالعربيةالمملكةفياإلجماليالمحليالناتجينخفضأنالمتوقعومنالنفط،أسعارفياإلرتفاعبسبب%9.1يبلغمركبسنوينموبمعدل

المتوقعمن،)”EUI“(اإلقتصاديةاالستخباراتوحدةلتوقعاتووفقا.النفطأسعارإلنخفاضنظراسعوديلايرمليار2,490إلىليصل2015العام

2019عامبحلولسعوديلايرمليار3.663إلىليصل%5.6يبلغمركبسنوينموبمعدليرتفعأن

العربيةكةالمملفياألخرىالرئيسيةالقطاعاتبعضوتشمل.السعوديةالعربيةالمملكةفياإلجماليالمحليالناتجمن%45ةنسبوالتعدينالنفطيشكل■

العربيةالمملكةفيالكبيرةالقطاعاتمنبعضاهذهوتعتبر.واإلنشاءواإلتصاالتوالنقلوالتجزئة،الجملةوبيعوالتصنيع،الخدمات،قطاعالسعودية

السعوديةالعربيةالمملكةفيكبيرةأعمالأنشطةتشهدالتيالسعودية

:التاليالسعوديةةالعربيالمملكةفيوالتعامالتالتقييماتعلىالطلبيشملوبالتاليأكبرأعمالأنشطةالرئيسيةاإلقتصاديةالمؤشراتبعضتظهر■

مليار لاير سعودي في 788في األصول الثابتة، على سبيل المثال ، من المتوقع أن ترتفع المعامل واآلالت والمعدات من إجمالي االستثمارات–

مليار لاير سعودي1.107إلى 2015عام 

مليار لاير سعودي 69.1إلى 2010مليار لاير سعودي عام 30.3من ارتفع إجمالي إصدارات االوراق المالية في المملكة العربية السعودية–

ومن المتوقع أن يشهد معدالت نمو مرتفعة في األعوام الثالث إلى األربع القادمة2014في عام 

القويالطلبىإلالسعوديةالعربيةالمملكةفياألعمالألنشطةالقويةاالقتصاديةالمؤشراتجانبإلىالقويةوالسكانياالقتصاديالنمودوافعتشير■

السعوديةالعربيةالمملكةفيوالتعامالتالتقييماتعلىوالجذاب

لمحة –الوضع الحالي تقييم

عامة عن السوق 

اإلكتتابات العامة 

فيسعوديلايرمليار56يقاربماجمعوتم2014و2010األعوامبين(IPOs)عامإكتتاب25السعوديةالعربيةالمملكةفيالماليةاالسواقشهدت■

.العامةاالكتتابات

منالسنويالمبلغإختلفوقد.2014وعام2010عامخالل12و6بينالسعوديةالعربيةالمملكةفيتمتالتيالعامةلإلكتتاباتالسنويالعددترواح■

.التعامالتأحجامفيالفروقبسببالعامةاإلكتتاباتخاللمنجمعهاتمالتياالموال

%10،%26،%27يقاربماشكلتحيثالرئيسيةالقطاعاتمنالتجزئةوقطاعالصحيةوالرعايةالمالية،والخدماتالتحويلية،الصناعاتتكان■

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالعامةاإلكتتاباتطلباتمن%5و

وتشير.العالمفيعامإكتتابأكبرثانيوكانتسعوديلايرمليار22.5يقاربماالتجارياالهليالبنكفيالعاماإلكتتابقيمةبلغت،2014عامفي■

ديةالسعوالعربيةالمملكةفيوالتعامالتالتقييمأنشطةعلىوالطلبالجذاباالستثماريللمناخالقويةاألساساتإلىالضخمةالعمليةهذه



( 6/ 2)الملخص التنفيذي 

حة لم–الوضع الحالي تقييم 

(تتمة)عامة عن السوق 
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أنشطة الدمج واإلستحواذ 

 ات عملية دمج وإستحواذ معلنة في المملكة العربية السعودية، حيث تراوح العدد السنوي لعملي126، كان هناك 2014و2010بين األعوام

.2014إلى 2010عملية خالل الفترة من 37و17الدمج واالستحواذ المعلنة بين 

 تم الكشف عن ما 2014–2010وبين األعوام . عملية فقط75عملية دمج وإستحواذ، تم الكشف عن حجم التعامالت في 126من أصل ،

.مليار لاير سعودي من تعامالت الدمج واإلستحواذ22.2قيمته 

 13، %20كانت الصناعات التحويلية ، واألطعمة والمشروبات، والخدمات المالية، واإلنشاء والعقارات القطاعات األساسية حيث شكلت% ،

.من إجمالي تعامالت الدمج واإلستحواذ في المملكة العربية السعودية% 6و% 7، 9%

 على التالي2014و2010إشتملت بعض عمليات الدمج واإلستحواذ الكبيرة المعلن عنها في المملكة العربية السعودية بين األعوام  :

مليار لاير سعودي في عام 3.7مقابل . أس. من حصص شركة العوجان للصناعات  من قبل كوكا كوال يو% 50اإلستحواذ على –

2012  .

مليار 2.8من شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودية من قبل شركة االتصاالت المتنقلة الكويتية بقيمة % 12اإلستحواذ على حصة تبلغ –

. لاير سعودي

دارة األصول إ

عددوإنخفض،2014عامفيصندوق578إلى2011عامفيصندوق359منالسعوديةالعربيةالمملكةفياإلستثمارصناديقعددرتفعإ■

87منالخاصاإلكتتابصناديقعددارتفعولكن،،2013عامفيصندوق263إلى2011عامفيصندوق272منالعاماإلكتتابصناديق

2014عامفيصندوق315إلى2011عامفيصندوق

2014عامفيسعوديلايرمليون162,088إلى2011عامفيسعوديلايرمليون99.131منلإلدارةالخاضعةاألصولإجماليارتفع■

%18يبلغمركبسنوينموبمعدل

وتمأفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالخاصةالحقوقصناديقمنسعوديلايرمليار2,790يقاربماجمعتم،2013عامفيو■

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالخاصةالحقوقصناديققبلمنسعوديلايرمليار2.7تبلغجماليةإبقيمةإستثمار66يقاربماإستثمار

إستثماراتمن%12يقاربماإجتذبتحيثالسعوديةالعربيةالمملكةفيالخاصةالحقوقلصناديقجذاباسوقاالسعوديةالعربيةالمملكةتعتبر■

افريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالخاصةالحقوق

الحقوقديقصناإستثمارفيهاتمالتياألساسيةالقطاعاتمنبعضاوالتصنيعالصحيةوالرعايةوالعقارات،المالية،الخدماتقطاعاتكانت■

السعوديةالعربيةالمملكةفيالخاصة



( 6/ 3)الملخص التنفيذي 

–الوضع الحاليتقييم 

البحث األساسي
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،االستثماريةيةمؤسسة تتألف من البنوك اإلستثمارية، وشركات االستشارات، والمؤسسات 30تم إجراء مقابالت مع ما يقارب ■

:  والشركات غير االستثمارية، وشركات اإلستثمار لفهم التالي

التوجهات الرئيسية في التقييمات والتعامالت في المملكة العربية السعودية–

وديةاالفتراضات األساسية لحساب الحجم السوقي للتعامالت والتقييمات التي لم يتم الكشف عنها في المملكة العربية السع–

التحديات والصعوبات األساسية التي واجهها مقدموا خدمات التقييم والمستفيدين في المملكة العربية السعودية–

األسبابمنامةالعواإلكتتاباتالعامةالشركاتفيواإلستثمارالداخليواإلستخدامالخاصة،واإلكتتاباتواإلستحواذ،الدمجعملياتكانت■

العربيةالمملكةفيإجراؤهاتمالتيالتقييماتمن%5و%5،%23،%33،%34نسبتهماوشكلتالتقييماتإلجراءالرئيسية

التواليعلىالسعودية

إجراءهافيتمرئيسيةكقطاعاتوالتجزئةوالمشروباتواألطعمةالتحويليةوالصناعاتالصحيةالرعايةقطاعاتإلىاالشارةتمت■

التواليعلىالتقييماتمن%9و%12،%18،%15نسبتهبماالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتقييمممارسات

المناهجإعطاءوتمالمستجيبينقبلمنالتقييماتمن%73ةنسببشيوعاالتقييممناهجأكثر(DCF)المخصومالنقديالتدفقيعتبر■

التواليعلىالمستجيبينقبلمنالتقييماتمن%4و%23األصولعلىالقائمةوالمناهجالسوقمضاعفاتذلكفيبمااألخرى

يقاربماإستثماروشركةإستثماريوبيتإستثماري،وبنكستشارات،إشركةقبلمنإجراءهاتمالتيالتقييمممارساتعددمتوسطبلغ■

التواليعلى4و،32،11،6،4

على1و2،1اربيقمااإلستثماريةغيروالشركات،إستثماريوبيتإستثماري،بنكقبلمنغالقهاإتمالتيالتعامالتعددمتوسطبلغ■

المستجيبينحسبالتوالي

48وسعودي،لايرمليون250عنتقييمهايزيدالتيللشركات%33نسبتهماباالحجامتقييمهايتمالتيللشركاتالمئويةالنسبةبلغت■

مليون100–20بينتقييمهايتراوحالتيللشركات%19وسعوديلايرمليون250–100بينتقييمهايتراوحالتيللشركات%

سعوديلايرمليون20عنأحجامهاتقلالتيللشركاتالمئويةالنسبةتقديرالصعبمنوكانسعودي،لاير

لشركاتاتركزحينفيعمليةمنكجزءفقطبإجراءهاوتقومبذاتهاقائمةكممارسةالتقييماتبإجراءاإلستثماريةالبنوكتقومال■

ذاتهابحدقائمةكممارسةالتقييماتإجراءعلىاالستشارية
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( 6/ 4)الملخص التنفيذي 

ث البح–تقييم الوضع الحالي 

( تتمة)األساسي 

الوافدينمنمنهم%56كانحينفيسعوديينمواطنينالتقييممهنييمن%44يقاربماكانمعها،مقابالتإجراءتمالتيالشركاتفي■

التحدياتمنعضاببالصناعةللمعرفةواالفتقارالتقييمعلىالمرتفعوالتوقعللمقارنة،قابلةشركاتوجودوعدمالبيانات،جمعفيالصعوباتكانت■

السعوديةالعربيةالمملكةفيالتقييماتإجراءفيأساسيةكتحدياتالمستجيبينواجهتالتيالرئيسية

«تقييم»لـيبينالمستجقبلمنإقتراحهاتمالتيالتكليفاتمنبعضاالتدريبية،الدوراتوتقييمالبحثية،األنشطةوإجراءإعتماد،كوكالةالعملكان■

التصور والحجم السوقي

ية للتعامالت في المملكة العرب

السعودية 

منالمتوفرةاتالبيانإستخدامطريقعنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعامالتسوقحجمإجماليلحسابالقمةإلىالقاعمنتصاعديمنهجاستخدامتم■

:طريقعنالسوقيالحجمحسابوتم.والثانوياألساسيالبحث

التقييمات في المملكة العربية السعوديةعمل قائمة شاملة بالمؤسسات التي تقوم بإجراء–

تقدير عدد التقييمات التي يتم القيام بها من قبل مختلف أنواع المؤسسات والغرض من إجراء التقييم –

بالنوع والحجمتقدير متوسط عدد التعامالت–

تقدير إجمالي الحجم السوقي من التعامالت في المملكة العربية السعودية–

تزيدالتيللشركاتالتقييماتمن%38يقاربماوكانسنويا،السعوديةالعربيةالمملكةفيإجراؤهتمقدتقييم1,200–1,000يقاربماأنتقديرتم■

لايرمليون100–مليون20بينللشركات%27وسعودي،لايرمليون250–مليون100بينللشركات%35وسعودي،لايرمليون250عن

سعودي

سعودي،لايرمليون250عنيزيدبماتقييمهاتم%20يقاربوماالسعوديةالعربيةالمملكةفيالناجحةالعملياتمن160–140يقاربماهناككان■

سعوديلايرمليون100ومليون20بين%48وسعوديلايرمليون250ومليون100بين%32و

واالستحواذ،الدمجانشطةتشملوسنوياسعوديلايرمليار28وسعوديلايرمليار24بينالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعامالتحجمإجماليتراوج■

العامةواالصداراتالصغيرةواالستثمارات

قع،للتوالثابتة،اإلستثماراتوإجماليالحكومي،واإلنفاقالخاص،لإلستهالكالنمومعدالتمتوسطوهو،%7.4البالغالنمومعدلمتوسطإستخدامتم■

بحلولسعوديلايرمليار37–32إلىالتعامالتقيمةإجمالييصلوأنمشاركة1,500–1,400إلىالتقييماتعددمتوسطيرتفعأنالمتوقعومن

2019عام
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تقديم اإلعتماد للمؤسسات والمقيمين 

مات تتقيد بالمقاييس التي بتقديم اإلعتماد للمؤسسات التي تقدم خدمات التقييم للتأكد من أن تلك المؤسسات التي تقدم التقيي« تقييم»باستطاع■

«  تقييم»تضعها 

اصل مع منظمة دولية لتقديم التو« تقييم»التقييم التي يمكن تجديدها بعد فترة زمنية معينة، ويجوز لـ قدميبتقديم الشهادات لم« تقييم»باستطاع■

تلك الشهادات

التقييم لعميلةتقديم البحث والتدريب 

البالدفيالخطرعرسوفرقالصناعةمعايراتمثلالرئيسيةاألعماللتقييمموثوقبياناتمصدرتصبحبحيثالتطور«تقييم»باستطاعة■

الخطرمنالخاليةوالمعدالت

بمامجهولةقةبطريالمعلوماتوتوفرالعامالمجالفيالمتوفرةغيرالتعامالتمعلوماتحولقويةبياناتقاعدةإنشاء«تقييم»باستطاعة■

الصناعةممارساتوأفضلالتقييمتوجيهاتنشر«تقييم»علىوينبغي.السريةيحمي

بمرورقويةاتبيانقاعدةوتطويرالمدرجةغيرللشركاتلتداولالمركزيالماليةاألوراقمستودعمنصةمنلإلستفادة«تقييم»تتطلعقد■

الوقت

ييمالتقخدماتمقدميقبلمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيللتقييماتالمستخدمللبحثواحدةكمحطة«تقييم»تعملأنيجوز■

والشركاتللمقيمينتدريبيةدوراتتقديم«تقييم»باستطاعة■

تقديم البحث والتدريب حول التقييم 

مقدميمعلقويةاالعالقاتوبناءالتقييمات،حولوالندواتالمؤتمراتتنظيمطريقعنوأنشطتهادورهاحولالوعيخلق«تقييم»علىينبغي■

االصولإدارةومؤسساتاإلستثمارية،والبنوكوالشركات،التقييمات،

للمستخدمينجودةذاتموادوتوفراإلستخدامسهلةتكونجيدةإلكترونيةبوابةوضعتقييمعلىينبغي■

المستثمرينعلىركيزبتالتقييمعملياتلالممارساتأفضلوفهمالتقييمإجراءكيفيةحولاألعمالمجتمعفيالوعيخلق«تقييم»علىينبغي■

المتطورينغير
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المساهمة بدور فعال في ضمان اإلشراف على التعامالت غير المنظمة حاليا

 ول أيضا على بتحسين عمليات وزارة التجارة والصناعة التي تتطلب اإلبالغ عن التغيرات في الملكية للحص« تقييم»قد تقوم

:  التقييم المستخدمة للتعامالت بينإفتراضات
أنشطة الدمج واإلستحواذ بين الشركات الخاصة –

األشخاص المرخصين لهم أنشطة جمع األموال من قبل الشركات الخاصة التي لم يتم إجراؤها من قبل –

التعامالت التي تتم من قبل الصناديق األخرى غير المنظمة من قبل هيئة السوق المالية–

 من المؤسسات تقديم الوثائق المتعلقة بالتعامالت للتأكد من إلتزامها بمعاييرها« تقييم»قد تطلب

 ة نفسها إتباع العملية الواجبة أثناء القيام بالعملية في الوقت الذي ال يتم فيه تنظيم قيمة العملي« تقييم»ينبغي أن تضمن

 التعامالت التي تنظمها ن تؤثر علىأالتعاون بشكل وثيق مع هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالمبادرات التي من شأنها « تقييم»ينبغي على

هيئة السوق المالية



© 2015 KPMG Al Fozan and Al Sadhan, a Saudi and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

All rights reserved.

12
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12لمحة عامة عن اإلقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية المتعلق بتقييم االعمال•

26تقييم الوضع الحالي •

67التصور والحجم السوقي للتعامالت في المملكة العربية السعودية •

79لمحة عامة تنظيمية •

87«  تقييم»لـمالحظات•

93المالحق •



تقييمات تم تطوير لمحة عامة حول اإلقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأنشطة األعمال التي ينتج عنها

وتعامالت في المملكة العربية السعودية

ة الدوافع اإلقتصادية ألنشط

األعمال 

يةالرئيساإلقتصاديةالدوافعبيان

ةالعربيالمملكةفياألعمالألنشطة

السعودية

يةالرئيسالقطاعاتمساهمةتحليل–

كةللمملاإلجماليالمحليبالناتج

السعوديةالعربية

لىعالنفطأسعارتأثيرتحليل–

ونمواإلجماليالمحليالناتج

ةالمملكفياإلقتصاديةاألنشطة

السعوديةالعربية

ةالعربيالمملكةميزانيةتحليل–

ةالرئيسيوالقطاعاتالسعودية

يفمخصصاتعلىتحصلالتي

الميزانية

نشطة تقييم المؤشرات الرئيسية أل

األعمال في المملكة العربية 

السعودية

ماراتاإلستثإجماليفيالزيادةتحليل

دمةالمقالبنكيةواإلعتماداتالثابتة

للمؤسسات

ركةالمشتالقروضفيالزيادةتحليل

لألعمالالمتوفرة

إصداراتمساهمةفيالزيادةتحليل

الماليةاألوراق

الدوافع السكانية ألنشطة

األعمال 

(انيةالسك)الديمغرافيةعفالدوابيان

ةالعربيالمملكةفياألعمالألنشطة

السعودية

لكةالممفيالسكانيالنموتحليل–

السعوديةالعربية

كانالسبيناألعمارتوزيعحليلت–

سكانللالجغرافياإلنتشارتحليل–

السعوديةالعربيةالمملكةفي

الشخصيالدخلفيالنموتحليل

وديةالسعالعربيةالمملكةفيالمتاح
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الفعليالمتوقع

الفعليالمتوقع

–2010مليار لاير سعودي بين األعوام 2,975مليار لاير سعودي إلى 1,976رتفع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية من إ

ومن ثم يرتفع بمعدل نمو سنوي 2015؛ ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي في عام %9.1بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2014

%5.6مركب يبلغ 

1,976

2,511
2,753 2,791 2,795

2,490
2,804

3,169
3,458

3,663

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

وحدة االستخبارات االقتصادية، بحث وتحليل كي بي أم جي : : المصدر

(  مليار لاير سعودي–( 2019–2010)للمملكة العربية السعودية الناتج المحلي االجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية 

بسببوالنممعدالتأكبرأحدالسعوديةالعربيةالمملكةفياإلجماليالمحليالناتجشهد■

خاللالنفطعارسأبإرتفاعالمدفوعةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالقويةاالقتصايةاألنشطة

االخيرةالخمس–األربعاألعوام

سعوديلايرمليار1,976منالسعوديةالعربيةالمملكةفياالجماليالمحليالناتجارتفع■

مركبسنوينموبمعدل2014عامفيسعوديلايرمليار2,795إلى2010عامفي

الفترةنفسخالل%9.1يبلغ

وتعزيزفطالنقطاعمناإلقتصادلتنويعبمبادراتالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةتقوم■

الجملةجارةوتوالتصنيع،اإلنشاء،المثال،سبيلعلىالبالد،فيالنفطيةغيرالقطاعات

والتجزئة

من%90أنوبما.النفطأسعارفيكبيرإنخفاضهناككان،2014عامأواخرمنذ■

اضإلنخفسيكونالنفط،صادراتمنتأتىالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةايرادات

لعربيةاالمملكةفياإلجماليالمحليالناتجنمومعدلعلىسلبياتأثيراالنفطسعارأ

السعودية

السعوديةيةالعربللمملكةاالجماليالمحليالناتجيرتفعأنالمتوقعنمالطويل،المدىعلى■

وأناالقتصاديةاالستخباراتوحدةلتوقعاتوفقا%5.6يبلغمركبسنوينموبمعدل

2019عامبحلولسعوديلايرمليار3,663إلىيصل

السعوديةةالعربيالمملكةفياألعمالنشاطزيادةإلىاإلجماليالمحليالناتجنموسُيعزى■

المملكةيفاإلقتصاديبالنمومدفوعةأكثروتقييماتتعامالتعليهسيترتبالذياألمر

السعوديةالعربية

برميل/ لاير سعودي –( 2019–2010)نفط برنت الأسعار 

299
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416 420 408
371

218
268

323
352 347

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



45%

13%

10%

9%

9%

5%

5%

5%

أخرى 

اإلنشاء 

النقل والتخزين واإلتصاالت

إلخ ... تجلرة الجملة والتجزئة، 

خدمات االعمال

التصنيع

خدمات الحكومة

النفط والتعدين 

من إجمالي الناتج المحلي % 45كان قطاع النفط والتعدين المساهم األكبر في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة  بحصة تبلغ 

2013اإلجمالي في عام 

(  2013)ادية تفصيل الناتج المحلي االجمالي في المملكة العربية السعوية باألنشطة االقتص

مليار لاير سعودي –

الناتج المحلي االجمالي

=  2013في عام 

مليار لاير 2,791

سعودي

مليار –( 2013)تفصيل الناتج المحلي االجمالي في المملكة العربية السعودية 

لاير سعودي 

اإلستهالك الخاص 

30%

كي بي أم جي بحث وتحليل وحدة االستخبارات االقتصادية، : مؤسسة النقد العربي السعودي، :  المصدر
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إستهالك الحكومة 
22%

إجمالي 

االستثمارات 

%23الثابتة 

صافي 

الصادرات 

21%

%4مخزون البناء 

تفصيل –الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية 

%25نسبتهمابالعالمفيالنفطإنتاجفيالرائدةالدولمنالسعويةالعربيةالمملكةتعتبر■

الناتجفيكبراألالمساهموالتعدينالنفطقطاعويعتبر.العالميةالنفطاحتياطياتإجماليمن

2013عامفيتقريبا%45تبلغبحصةاالجماليالمحلي

مساهمأكبرثانيواألعمالالحكومةقطاعذلكفيبماالمشتركةالخدماتقطاعكان■

عامفيةالسعوديالعربيةالمملكةفياإلجماليالمحليالناتجمنتقريبا%22تبلغبحصة

2013

لقطاعاتامنبعضاواالنشاءوالنقلوالتجزئة،الجملةوتجارةالتصنيع،قطاعاتتعتبر■

السعوديةالعربيةالمملكةفياالساسيةاالخرى

النفططاعقجانبوإلىوبالتالي،اقتصادهاتنويعالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةتحاول■

عمالاألأنشطةفيزيادةأيضااألخرىالرئيسيةالقطاعاتتشهدأنينبغيوالتعدين،

السعوديةالعربيةالمملكةفيوالتعامالت

حصةأكبربساهمقدالخاصاإلستهالكبأنبمكوناتهاإلجماليالمحليالناتجتحليلُيظهر■

امعفيالثابتةاإلستثماراتبإجماليمتبوعا%30نسبتهبمااإلجماليالمحليالناتجفي

2013

عامفياالجماليالمحليالناتجإجماليمن%22نسبتهبماالحكومياإلستهالكساهم■

–20حولمستقرةاإلجماليالمحليالناتجفيالحكومياإلستهالكنسبةوكانت.2013

األخيرةالخمساألعوامفي22%



مليار لاير سعودي؛ وعلى 860إلى 2015من المتوقع أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية الوارد في الميزانية في عام 

وديةالرغم من إنخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يرتفع اإلنفاق الحكومي بحيث يدفع بإقتصاد المملكة العربية السع

مليار –( 2015–2010)نفقات ميزانية المملكة العربية السعودية الواإليرادات

لاير سعودي 

مليار لاير سعودي –( 2015)تفصيل ميزانية المملكة العربية السعودية بالنفقات 

يفالميزانيةإنفاق

860=2015عام

سعوديلايرمليار

ايرادات ونفقات ميزانية المملكة العربية السعودية 

 مليار  855إلى2010مليار لاير سعودي في عام 470ارتفعت ايرادات الميزانية من

خالل نفس الفترة % 16.1بمعدل نمو مركب يبلغ 2014عام في لاير سعودي

 مليار لاير سعودي 855مليار لاير سعودي إلى 540ارتفعت نفقات الميزانية من

خالل نفس الفترة % 12.2بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

ين إجمالي تم إصدار ميزانية المملكة العربية السعودية مؤخرا من قبل الحكومة والتي تب

عن ميزانية عام % 16مليار لاير سعودي بإنخفاض نسبته 715االيرادات البالغ 

2014

خير في ُتعزى الزيادة في ايرادات الحكومة المتوقعة في المقام األول إلى اإلنخفاض األ

لاير سعودي للبرميل 225لاير سعودي إلى ما يقارب 375أسعار النفط العالمية من 

2014خالل الربع األخير من عام 

 سياسة الحكومة المتمثلة في الدعم والتطوير 2015تعكس ميزانية ايرادات عام

لسعودية المستمر في البنية التحتية، والخدمات العامة والخاصة في المملكة العربية ا

وكذلك خلق المزيد من فرص العمل للقطاعين العام والخاص 

اق مرتفع من يعتبر التعليم والرعاية الصحية من القطاعات الرئيسية التي تتمتع بإنف

لمملكة الحكومة،  وبالتالي من المتوقع أن تشهد هذه القطاعات أنشطة أعمال كبيرة في ا

العربية السعودية

470
540 580

702 690

829 820 855 855

715

540

860

2010 2011 2012

إجمالي االيرادات 

2013 2014

إجمالي االنفاق 

2015

160

217

63

مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة المالية، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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خدمات البلدية

المياه والزراعة والصناعة 

البنية التحتية والنقل

تطويرالمؤسسات 

أخرى 

60

40

246

74

والشئون االجتماعيةالصحة

التعليم



فاض أسعار تتمتع المملكة العربية السعودية بفوائض وإحتياطيات كبيرة من شأنها أن تمنح الحكومة المرونة لتجاوز فترات إنخ

النفط 

180

88

291
374

2,040

1,669

2,462
2,721 2,872 2,921 2,985

-54

فائض

–( 2016–2010)إحتياطيات الصرف األجنبي الرسمية في المملكة العربية السعودية 

مليار لاير سعودي 

الفعلي المتوقع

-167
-231

2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015

يستند رصيد ميزانية المملكة العربية السعودية على توقع الرصيد الفعلي( 1: )مالحظة*

2016

–( 2016–2010)( 1)رصيد ميزانية المملكة العربية السعودية

مليار لاير سعودي 

4% 12% 14% 7% -2% -6% -8%

ج كنسبة مئوية من النات

المحلي اإلجمالي 

عجز

رصيد ميزانية المملكة العربية السعودية وإحتياطيات الصرف األجنبي 

مليار1,669منارتفعتكبيرةإحتياطياتبتأسيسالسعويةالعربيةالمملكةحكومةقامت■

2013عامفيسعوديلايرمليار2,721يقاربماإلى2010عامفيسعوديلاير

2013–2010األعوامبينايجابيةميزانيةبأرصدةمدفوعة

فوائضإلىيشيربماايجابيةأرقاما2013و2010األعوامبينالميزانيةأرصدةأظهرت■

ومنللعجزالميزانيةرصيديتعرضأن2014عامفيالمتوقعومنالميزانيات،في

النفطعارسأانخفاضبسببالقادمةالثالث–العامينفترةخاللكذلكيبقىأنالمتوقع

عوديةالسالعربيةالمملكةلحكومةالمرونةالكبيرةواالحتياطياتالفوائضهذهستمنح■

النفطسعارأإنخفاضفتراتلتجاوز

بشكلليالمحإنفاقهابتخفيضتقوملنأنهاإلىالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةأشارت■

تراتفتحملمنالسعوديةالعربيةالمملكةتمكينعلىاالنفاقسيعملوعليه،كبير؛

ملكةالمفياألعمالأنشطةعلىكبيربشكلذلكيؤثرأندونالنفطسعارأإنخفاض

السعوديةالعربية

جدوى، تحليل وبحث كي بي أم جي : المصدر
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سكان الكبير يدفع أن عدد الحيثتعتبر التركيبات السكانية في المملكة العربية السعودية الدافع الرئيسي للنمو  االقتصادي

( 2/ 1)حتياجاتهإتغطية بحجم األعمال ل

مليون –( 2019–2010)سكان المملكة العربية السعودية 

الفعلي المتوقع

التركيبات والتكوين السكاني 

عربيالالخليجدولبينسكانينمووأسرعبأكبرالسعوديةالعربيةالمملكةتتمتع■

عامويةالسعالعربيةالمملكةفيإجراؤهتمالذيالسكانيالتعدادعلىوبناءوالمنطقة،

فينسمةمليون27.1السعوديةالعربيةالمملكةفيالمقدرسكانعددإجماليبلغ،2010

السعوديينالمواطنينمنمنهمنسمةمليون18.7يقاربماوكان2010عام

عامفينسمةمليون30.8إلىالسعوديةالعربيةالمملكةسكانعدديصلأنالمتوقعمن■

2010عاممستوىعن%2.8يبلغمركبسنوينموبمعدل2014

النمومنأقلوهو%2.1يبلغمركبسنوينموبمعدلالسكانعددينموأنالمتوقعمن■

للوافدينعملالتأشيراتعلىالمفروضةالقيودإلىاألولالمقامفيذلكوُيعزىالتاريخي،

السعوديةالعربيةالمملكةفيللعملالقادمين

دفععلىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمتناميالسكانيالعدديعملأنالمتوقعمن■

والخدماتالبضائععلىأكبرطلبإلىيؤديبمااالقتصايةاالنشطة

تنامي،المالسكانعدداحتياجاتلتغطيةاالعمالفياالستثماراتمنالمزيدضخسيتم■

السوقفيأكثرأعمالتعامالتهناكيكونأنالمتوقعمنوبالتالي،

منطقةوالوالرياضالمكرمة،مكةيشملالذيالشرقيالجزءفيالسعوديةسكانيتركز■

إجماليمن%65نسبتهبماالثالثالمناطقهذهفيالسكانعددإجماليويقدر.الشرقية

2014عامفيالسعوديةالعربيةالمملكةسكان

تصاديةإقوأنشطةأعمالأنشطةالكبيرالسكانيالتعدادذاتالمناطقتشهدأنالمتوقعمن■

السعوديةالعربيةالمملكةفيأكبر

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(  2014)توزيع سكان المملكة العربية السعودية بالمناطق 

27.1 28.4 29.2 30.0 30.8 31.5 32.2 32.9 33.6 34.3 34.9

2020

25%

26%

مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات، وحدة االستخبارات االقتصادية، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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15%

7%

7%

4%

5%

3%
2%

2%

1%

1%

2%

الحدود الشمالية 

الباحة

لجوف

نجران

حائل 

تبوك

القصيم

جازان

المدينة

عسير

المنطقة الشرقية

الرياض

مكة 



سكان الكبير يدفع أن عدد الحيثتعتبر التركيبات السكانية في المملكة العربية السعودية الدافع الرئيسي للنمو  االقتصادي

(2/ 2)حتياجاته إتغطية بحجم األعمال ل

التركيبات والتكوين السكاني 

منكبيرةبةنسشكلتحيثالشبابية،الفئةالسعوديةالعربيةالمملكةسكانعلىتهيمن■

عامفيالسكانمنتقريبا%84نسبتهماعاما44عنأعمارهمتقلالذينالسكان

2014

تقريبا%66نسبتهماعاما65وعاما15بينأعمارهمتتراوحالذينالسكانعددشكل■

مريةالعالفئةضمنيندرجونالذيالسكانعلىالفئةهذهوتحتوي.السكانإجماليمن

العاملة

44–20)لةالعامالعمريةالفئةفيالذكوريعتبرالبياني،الرسمفيالموضحالنحوعلى■

العمريةالفئةنفسمنباإلناثمقارنتهمعندكبيربشكلأعلى(عاما

الفئةهذهنضمالذكورمنالوافدةالعمالةمنالعاليةالنسبةإلىاألولالمقامفيذلكُيعزى■

عائالتهمدونللعملالسعوديةالعربيةللمملكةيحضرونالذينالتحديدوجهعلىالعمرية

تمحيثةالسعوديالعربيةالمملكةسكانإجماليمنهاماجزءاالوافدينالسكانعددسيبقى■

السكانجماليإمن%33يقارببماتقديرهم

:التاليالنحوعلى2014للعامعمريةفئةلكلالسكانعددتقديرتم■

مليون 9.45(: عاما14–0من )—

مليون 20.4(: عاما64–15من )—

مليون 0.91(: عاما وأكثر65من )—

2010التعداد االخير الذي تم إجراؤه في المملكة العربية السعودية كان في عام ( 1

(2014استقراء للعام )–( 20101) توزيع سكان المملكة العربية السعودية بالعمر

4.9%

4.7%

4.0%

3.6%

3.9%

4.0%

4.6%

4.1%

3.0%

1.8%

2.2%

0.6%

1.3%

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

6.2%

6.0%

5.1%

4.6%

5.1%

5.0%

5.9%

3.8%

5.2%

2.8%

2.3%

1.6%

0.7%

0.7%

0.3%

0.3%

0.3%

عام10-14

أعوام5-9

عام0-4

عام60-64

عام55-59

عام50-54

عام45-49

عام40-44

عام 35-39

عام30-34

عام25-29

عام20-24

عام15-19

عام+80

عام75-79

عام70-74

عام65-69

إناث ذكور

0.91

مليون

2.97%

20.4

مليون 

66.30%

9.45

مليون

%230.7

2,000,000 0

مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات، وحدة االستخبارات االقتصادية، تحليل وبحث كي بي ام جي : المصدر
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مليار لاير –( 2019–2010)نفقات االستهالك الخاص في المملكة العربية السعودية 

سعودي 

الفعلي المتوقع

مليار لاير –( 2019–2010)الدخل الشخصي المتاح في المملكة العربية السعودية 

سعودي 
الفعلي  المتوقع 

614 674
822

904 983 1,062
1,147

1,242
1,352

1,485

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

639 682
785 839 893 950 1,015

1,090
1,168

1,247

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ائع والخدمات ستؤدي المستويات المتنامية من الدخل الشخصي في المملكة العربية السعودية إلى إنفاق أكبر وطلب أكبر على البض

في المملكة العربية السعودية  

مستويات اإلستهالك الخاص والدخل الشخصي

منترةالفمدىعلىمتواصالنمواالسعوديةالعربيةالمملكةفيالخاصاإلستهالكشهد■

لايرمليار639منبنمو،%80.7يبلغمركبسنوينموبمعدل2014–2010

2014عامفيسعوديلايرمليار893إلى2010عامفيسعودي

أنوقعالمتمن،ستهالكاالنسبةوالمتاحالشخصيالدخلمنالمتزايدبالمستوىمدفوعا■

مركبسنوينموبمعدلالقادمةالخمساألعواممدىعلىالخاصاالستهالكنفقاتترتفع

2019عامفيسعوديلايرمليار1,247إلىليصل%6.9يبلغ

والبنزين،والمجوهرات،وااليجار،األطعمة،الخاصاإلستهالكنفقاتبنودتشمل■

الطبيةوالمصاريف

–2014منالفترةمدىعلىمستدامانمواالمتاحالدخلمستوياتتواجهأنالمتوقعمن■

2019عامفيسعوديلايرمليار1,485إلىلتصل2019

علىاصالخاإلنفاقزيادةعلىالمتاحالشخصيالدخلفيالمرتفعةالمستوياتستعمل■

لطلباتغطيةلاألعمالقبلمنأكبراستثماراتإلىيؤديمماوالخدماتالبضائع

:االستثماراتهذهوستشملالمتنامي،

اإلستثمار في المعدات واالالت لزيادة الطاقة اإلنتاجية—

ادة اإلستحواذ على شركات أخرى األمر الذي سيعمل على التوسع في النطاق أو زي—

الطاقة االنتاجية للجهة المستحوذة

ألخرىعمليات الدمج بين الشركات لتحقيق وفورات الحجم والمزايا اإلستراتيجية ا—

وحدة االستخبارات االقتصادية، تحليل وبحث كي بي أم جي : المصدر
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ياسة النقدية زيادة الناتج المحلي اإلجمالي السعودي على مدى األعوام القادمة بسبب السفي ستمر إجمالي اإلستثمارات الثابتةسي

الداعمة وتوفر اإلعتمادات البنكية 

جمالي اإلستثمارات الثابتة واإلعتمادات البنكية في المملكة العربية السعودية إ

نموبمعدل2019–2015الفترةمدىعلىبالزيادةالثابتةاالستثماراتإجماليسيستمر■

2019عامفيسعوديلايرمليار1,107إلىليصل%8.9يبلغمركبسنوي

واالالت،المعاملمثلاألصولفياإلستثماراتجميعالثابتةاإلستثماراتاجماليسيشمل■

ممااللألعماالنتاجيةالطاقةزيادةعلىاإلستثماراتهذهتعملأنالمتوقعومن.والمعدات

فضلأاقتصادينموالىيؤدي

فعإرتوقدوالخاصة،الحكوميةللوكاالتالممنوحةالقروضالبنكيةاإلعتماداتتشمل■

إلىسعوديلايرمليار737منالسعوديةالعربيةالمملكةفيالبنكيةاالعتماداتاجمالي

الفترةنفسخالل%11.0يبلغمركبسنوينموبمعدلسعوديلايرمليار1,121

عامفيوكبنإعتمادأنشطةبأعلىواإلنشاءاتوالبناءوالتصنيعالتجارة،قطاعاتتتمتع■

2013عامفيالبنوكعتماداتإإجماليمن%40نسبتهماتشكلحيث2014

األعمالدعمفيكبيربدورالقادمةالسنواتمدىعلىالبنكيةاإلعتماداتتوفرسيساهم■

السوقفياألعمالبأنشطةتدفعنأشأنهامنالتيالجديدةالفرصفيواإلستثمارللتوسع

الفعليالمتوقع

484
569 615 663

723
788

863
943

1,026
1,107

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(  2019–2010)إجمالي االستثمارات الثابتة في المملكة العربية السعودية 

مليار لاير سعودي –

737 775
857

1,000
1,121

2009 2010 2011 2012 2013

–2009)إجمالي اإلعتمادات البنكية في المملكة العربية السعودية 

مليار لاير سعودي –( 2013

وحدة االستخبارات االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، بحث وتحليل كي بي ام جي: المصدر
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مليار لاير –( 2019–2010)نفقات االستهالك الحكومي في المملكة العربية السعودية 

سعودي 

الفعلي المتوقع

400
488

551
629

742 785 835
891

947
1,001

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

لى قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإتخاذ إجراءات سريعة نحو تطوير القطاعين العام والخاص وتلتزم بالمحافظة ع

مستوى إنفاق عالي 

إستهالك الحكومة

المملكةسوقفييساهموالذيالحكومةقبلمناإلنفاقمقدارإلىالحكومةإستهالكيشير■

لعربيةاالمملكةإنفاقبسببالحكومةإنفاقمنأقلفهووبالتالي،السعودية،العربية

األجنبيةالمساعداتخاللمناألخرىالدولفيالسعودية

الفترةدىمعلىمرتفعانمواالسعوديةالعربيةالمملكةفيالحكومةإستهالكنفقاتشهدت■

لايرمليار400منبنمو،%16.7يبلغمركبسنوينموبمعدل2014–2010من

2014عامفيسعوديلايرمليار742إلى2010عامفيسعودي

علىالحكومةكإستهاليرتفعأنالمتوقعمنالتطويرية،المشاريعمنالعديدبتنفيذمدفوعا■

1,001إلىليصل%6.2يبلغمركبسنوينموبمعدلالقادمةالخمساألعواممدى

2019عامفيسعوديلايرمليار

البنيةعومشاريحافظ،وبرنامجالحكومة،رواتبالحكومياالستهالكنفقاتبنودتشمل■

الخاصةيرالتطوومشاريعللوزارةالتابعةالتطويرومشاريعاالسكان،ومشاريعالتحتية،

الخاصبالقطاع

وحدة االستخبارات االقتصادية، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر

© 2015 KPMG Al Fozan and Al Sadhan, a Saudi and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

All rights reserved.

22



كل أكبر على مدى األعوام الخمس األخيرة، وّفر سوق القروض المشتركة مقدارا كبيرا من األموال لألعمال للتوسع واالستثمار بش

في الفرص الجديدة 

490 489 484
544

692

2009 2010 2011 2012 2013

( 2013–2009)عدد القروض المشتركة  القروض المشتركة في المملكة العربية السعودية 

(إتحادأورابطة)المقرضينمنمجموعةقبلمنمقدمةقروضهيالمشتركةالقروض■

مشتركةالقروضتكونعام،وبشكل.واحدلمقترضاألمواللتوفيرجنبلىإجنبايعملون

المنطقةفياألعمالوأنشطةاإلستثماراتإلىويشيركبيرالمقترضالمبلغيكونعندما

.القروضوقيمةالقروضعددحيثمنمذهالنمواالمشتركةالقروضشهدت■

في،2013عامفي692إلى2009عامفي490منالمشتركةالقروضعددارتفع■

سعوديلايرمليار237إلىسعوديلايرمليار137منالقروضقيمةارتفعتحين

الفترةنفسمدىعلى

االعمالفيوالتوسعالشراءوعملياتالتمويل،لمشاريعالمشتركةالقروضإستخدامتم■

فيوسعالتعلىمؤشراالمشتركةللقروضالمركبالسنويالنمومعدلويعتبرالحالية

باتواإلكتتاالشراء،وعملياتاالضافية،المشاريعخاللمنتحققالذياالعمالقطاع

العامة

137 129
145

175

237

2009 2010 2011 2012 2013

مليار لاير سعودي –( 2013–2009)قيمة القروض المشتركة 

مؤسسة النقد العربي السعودي، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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ة من المتوقع أن يدفع النمو في عدد طلبات اإلصدارات الجديدة بخدمات التقييم والتعامالت في المملكة العربية السعودي

عن الطرح العامة واإلبالغ االوراق المالية إصدارات 

راقاالواصداراتطلباتبتجهيزالماليةالسوقهيئةتقومالتنظيمي،دورهامنكجزء■

لقةالمتعوالمسائلالدين،وأدواتاالسهمعلىالعامةاتاإلكتتابتشملوالتيالمالية

االستحواذوعملياتاالضافيةاألسهماتوإصدارالخاص،والطرحبالحقوق،

حيث،2014–2010منالفترةمدىعلىكبيرانمواالسعوديالماليالسوقشهد■

عامفي158إلى2010عامفي107منالماليةاالوراقإصدارطلباتعددإرتفع

2014

رشعاإ118سجلتحيثالطلباتهذهمناألكبرالجزءالخاصةالطرحشعاراتإشكلت■

2010عامفيإخطار93مجموعهبمامقارنة2013عامفي

حيث2014–2009منالفترةمدىعلىالماليةاألوراقإكتتاباتقيمةتضاعفت■

سعوديلايرمليار60.0إلىسعوديلايرمليار30.9منارتفعت

لممارسةباتالطلجميعتخضعأنالمتوقعمنالديون،طرحبطلباتيتعلقفيمابإستثناء■

األعمالوقيمةالماليالوضعإلىتشيرالتيالتقييم

(  2013–2009)عدد طلبات إصدارات األوراق المالية وإشعارات الطرح الخاص 

مليار لاير سعوي –( 2013–2009)إجمالي مبالغ إصدارات األوراق المالية بالنوع 

93
74

90
115 118

7

6

28

8

5

35

57

19

22

2010 2011

الطروحات الخاصة 

2012 2013

اإلكتتابات العامة  أخرى 

2014

99 126 المجموع 142

19.1
10.0

33.3

50.3

33.6
3.8

1.7

5.3

2.0
25.2

7.4

10.0

7.6

7.7
10.3

2010 2011

طروحات خاصة 

2012 2013

إكتتابات عامة  أخرى 

2014
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المجموع 

التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، بحث كي بي أم جي : المصدر

158107

21.8 46.2 60.0 69.130.3



الدوافع اإلقتصادية 

دي إلى تعامالت تمتلك المملكة العربية السعودية دوافع إقتصادية وسكانية قوية ينتج عنها مناخ إقتصادي جيد ألنشطة األعمال مما يؤ

وتقييمات أكثر في المملكة العربية اسعودية 

الدوافع السكانية

 بمعدل نمو 2016مليون نسمة في عام 31.4إلى 2010مليون نسمة في عام 27.1من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية من

العربي، وال تمتلك السعودية عدد السكان األكبر بين دول الخليج العربي فقط ولكن أيضا أعلى نمو بين دول الخليج%2.5سنوي مركب يبلغ 

 لاير سعودي 36,400إلى 2010لاير سعوي للفرد سنويا في عام 22,600للسكان في المملكة العربية السعودية دخل شخصي متاح ارتفع من

2016للفرد سنويا في عام 

ة السعودية، مما ي المملكة العربيقد تخلق الفئة السكانية الشبابية والمتنامية في المملكة العربية السعودية طلبا كبيرا على البضائع التي يتم تصنيعها ف

يؤدي إلى زيادة أنشطة االعمال بما في ذلك التعامالت والتقييمات في المملكة العربية السعودية

ة المؤشرات اإلقتصادي

الرئيسية ألنشطة 

األعمال 

788معدات، من من المتوقع أن يرتفع إجمالي اإلستثمارات الثابتة بما في ذلك اإلستثمارات في األصول، على سبيل المثال المعامل، واالالت وال•

مليار لاير سعودي1,107إلى 2015مليار لاير سعودي في عام 

مليار لاير 69.1إلى 2010مليار لاير سعودي في عام 30.3ارتفع إجمالي مبلغ إكتتابات األوراق المالية في المملكة العربية السعودية من •

ومن المتوقع أن يشهد معدالت نمو عالية في األعوام الثالث إلى األربع القادمة 2014سعودي في عام 

دية إلى ربية السعوتشير دوافع النمو االقتصادية والسكانية القوية إلى جانب المؤشرات االقتصادية القوية لألنشطة األعمال الكبرى في المملكة الع•

مدى جاذبية وقوة الطلب على خدمات التقييم وخدمات التعامالت في المملكة العربية السعودية
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2013عامفيسعوديلايرمليار2,807إلىسعوديلايرمليار1,976منالسعوديةالعربيةالمملكةفياإلسمياالجماليالمحليالناتجارتفع

%12.4يبلغمركبسنوينموبمعدل

اإلجماليالمحليالناتجنمومعدلعلىالنفطسعارأإنخفاضوسيؤثر.السعوديةالعربيةالمملكةفيالحكومةدخلمن%90يقارببماالنفطيساهم

مركبسنوينمومعدلبالسعوديةالعربيةللمملكةاالجماليالمحليالناتجينموأنالمتوقعمنالصناعة،لتقديراتووفقاالسعوديةالعربيةالمملكةفي

2016عامبحلولسعوديلاير2,870إلىليصل2016و2013األعوامبين%0.7يبلغ

فتراتتحملللحكومةويمكن2013عامفيسعوديلايرمليار2,721تبلغكبيرةأجنبيصرفإحتياطياتالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةتمتلك

الحاليةنفقاتهاعلىالمحافظةمنالرغمعلىالنفطأسعارإنخفاض
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جدول المحتويات 

الصفحةالمحتويات 

3المقدمة •

5الملخص التنفيذي •

12لمحة عامة عن االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية المتعلق بتقييم األعمال  •

26تقييم الوضع الحالي•

67التصور والحجم السوقي المتوقع للتعامالت في المملكة العربية السعودية •

79لمحة تنظيمية •

87« تقييم»لـ مالحظات•

93المالحق •
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جدول المحتويات 

الصفحة المحتويات 

26تقييم الوضع الحالي –

 27لمحة عامة عن السوق

 43نتائج البحث األساسي



حاليا، يتم إجراء تقييم االعمال بشكل أساسي بغرض اإلكتتابات العامة، وعمليات الدمج واإلستحواذ وإدارة االصول 

خرىأاضوأغراالصولإدارةوأنشطةالشركات،بيناإلستحواذأوالدمجوعملياتالشركات،السهمالعامةاإلكتتاباتمثلاألعمالتقييمإجراءتستدعيالتياألغراضمنالعديدهناك■

.الموظفينقبلمناألسهمملكيةوخططاألزواجبينوالطالقالشركاء،بينالنزاعاتتشمل

األولالمقامفيواإلستحواذالدمجبأنشطةالقياميتم■

يثح.ياالستراتيجالعملبأغراضتتعلقالغراض

ويقوم.دةجديشركةلتشكيلشركتينبينالدمجيجمع

التيالحصصغالبيةبشراءاالستحواذعلىالحاصل

منجزءاالمستحوذويصبحعليهااالستحواذتم

المستحوذ

التقييمات 

أنشطة الدمج واإلستحواذ

االصولإدارةعلىاالصولادارةممارسةتنطوي■

زويجو.المستفيدمصلحةيحققبمامحفظةداخل

قدالتيالمحفظةفياالصولفئاتمنالعديدادراج

.والخاصالعاممنكالتشمل

إدارة األصول 

بحث وتحليل كي بي أم جي :المصدر
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اإلكتتابات العامة 

عامةللأسهمهاالشركةتصدرالعامة،اإلكتتاباتفي■

معجبغرضمنظمماليسوقفيتداولهايتمبحيث

الشركةمالراسهيكلةإعادةأوالمالراس



ن شهد السوق السعودي عددا كبيرا من تعامالت اإلكتتابات العامة على مدى األعوام السابقة؛ وإشتملت التعامالت على كل م

.  اإلكتتابات األولية والثانوية

شكلت االكتتابات العامة غالبية تعامالت اإلكتتابات العامة في السوق السعودي ■

تصدر القليل من الشركات المزيد من األسهم للعامة كإضافة لتلك التي يتم تداولها حاليا، وتعتبر هذه اإلصدارات إكتتابات ثانوية ■

التقييمات 

اإلكتتابات العامة 

حيثبأسهمهاالشركةتصدرالعامة،االكتتاباتفي■

رأسجمعبغرضمنظمماليسوقفيتداولهايتم

.الشركةمالرأسهيكلةإعادةاوالمال

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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، وأيضا، تراوح مبلغ رأس المال الذي تم جمعه 2014–2010سنويا بين األعوام 12–6تراوح عدد اإلكتتابات العامة بين 

مليار خالل نفس الفترة الزمنية 31و2بين 

( 2014–2010)عدد اإلكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية 

2010)رأس المال الذي تم جمعه من خالل اإلكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية 

مليار لاير سعودي –( 2014–

اإلكتتابات العامة 

2014–2010األعوامبينعامإكتتاب45السعوديالعامةاإلكتتاباتسوقشهد

منيةالزالفترةنفسفيجمعهاتمسعوديلايرمليار56.4يقاربماتبلغإجماليةبقيمة

إلى2010األعوامبينسنويإكتتاب12–6بينالعامةاإلكتتاباتعددتراوح

اكتتابات9الزمنيةالفترةنفسخاللسنوياالعامةاالكتتاباتعددمتوسطوبلغ2014

علىكبيربشكلالعامةاالكتتاباتخاللمنجمعهتمالذيالمالرأستراوحلكن،و

سبيلعلىاألعوام،مختلفخاللإختلفقدالتعامالتحجمأنحيثالفترة،نفسمدى

عامفيسعوديلايرمليار22.5البالغالوطنيالتجاريالبنكطرحعملالمثال

الرغمعلى2014عامفيكبيربشكلالمجموعالمالرأسحجمزيادةعلى2014

القليلالتعامالتعددمن

2015عامفيأسهمهاالشركاتمناثنتينأدرجت،2015عاممناألولالربعفي

كونتأنالمتوقعمنوكانإكتتابها،إغالقبصددأخرىشركاتثالثكانتحينفي

مليون29يقاربماالخمساإلكتتاباتهذهفيجمعهيتمأنالمتوقعالمالرأسقيمة

.سعوديلاير

هيئةلدىلإلدراجايداعهاتمإضافيعامإكتتابطلب30–20يقاربماهناككان

الكثيرنشريتمولمطلباتهافيالتقدممنالكثيرهناكيكنلمذلك،ومعالمالية،السوق

خططهافيالبياناتمن

12

9

11

6
7

2010 2011 2012 2013 2014

12.7

6.2
4.3

2.2

18.0

2010 2011 2012 2013 2014

31.0
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2014و2010شكل قطاع الصناعات التحويلية والخدمات المالية غالبية طلبات اإلكتتابات العامة بين األعوام 

(  2014–2010)توزيع طلبات اإلكتتاب العام بالقطاعات في المملكة العربية السعودية 

ة الصناعات التحويلي
27%

زاوية، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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%26الخدمات المالية 
الرعاية الصحية 

10%

األطعمة 

والمشروبات 

5%

%5التجزئة 

%7الزراعة 

أخرى 

20%

اإلكتتابات العامة 

والربع2010عامخالللألسهمالعامةاإلكتتاباتمنطلب74مجموعهماتقديمتم■

هيئةلدىايداعهاتمالتيالطلباتإجماليالطلباتهذهوشكلت،2015عاممناألول

لغاةمأومؤجلةأومغلقة،إلىأوإكتتاب،إلىإماتحويلهايتمكانوالتيالماليةالسوق

لتحويليةاالصناعاتقطاعاتشكلتحيثقطاعاتعدةمنالعامةاإلكتتاباتطلباتتتألف■

الطلباتإجماليمنالتواليعلى%26و%27نسبتهماالماليةوالخدمات

مدىلىعالعامةلإلكتتاباتطلباتبسبعالثالثةالمرتبةالصحيةالرعايةقطاعاحتل■

األخيرةالستإلىالخمساألعوام

بقيمة2014عامفيالوطنيالتجاريالبنكقبلمنلألسهمالعاماإلكتتابتصنيفتم■

عاميفالعالمفيعامإكتتابأكبرثانيبإعتبارهسعويلايرمليار22.5تبلغإجمالية

2014

القطاعاتلفمختفيكبيرةأنشطةالسعوديالثانويةواإلكتتاباتالعاماإلكتتابسوقشهد■

السعوديةالعربيةالمملكةفيوالتعامالتالتقييماتإلىيؤديمما

عامة في المملكة العربية السعودية والتي تم تصنيفها بقيمة الطرحإكتتابات5قائمة بأعلى 

مليون )قيمة الطرح ة تاريخ العمليإسم الشركة 

(  لاير سعودي

201422,493البنك التجاري الوطني 

20126,000شركة االتصاالت السعودية 

20145,597شركة التعدين العربية السعودية 

20112,580للتطويرشركة جبل عمر 

20111,463شركة الصحراء للبتروكيماويات 



ن البنوك يعتبر بنك أتش أس بي سي، والسعودي الفرنسي، وسامبا المالية، والبنك التجاري الوطني والرياض المالية بعضا م

اإلستثمارية الرئيسية التي تعمل كمدراء رائدين لإلكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية 

كي بي أم جي بحث وتحليل زاوية، : المصدر
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شركات تأمين اإلكتتابات العامة 

العاماباإلكتتفيتدخلالتيالشركةأنالعامةاإلكتتاباتعلىالتأمينشركةتضمن■

الرسوم،وايداعالمالية،السوقهيئةلدىااليداعمثلالنظاميةالمتطلباتجميعتستوفي

للعامةاإلجباريةالماليةالبياناتجميعوتوفير

مثلةالمعروضلألسهمالمحتملينالمؤسسينالمشترينمعالتأمينشركةتتواصلكما■

ذينالالمؤسساتمنالمستثمرينمنوغيرهمالتأمين،وشركاتالمتبادلة،الصناديق

منالعرضجاذبيةمدىفهمالتأمينشركةوتحاوللإلستثمار،كبيرةماليةمبالغيمتلكون

المستثمرين

كابيتالنيوالوطالمالية،وسامباكابيتال،الفرنسيوالسعوديسي،بيأسأتشبنككان■

العامةاتاإلكتتابسوقفيالفعالةالرئيسيةاإلستثماريةالبنوكمنالماليةوالرياض

الثانويةواإلكتتبات

فيذلكوُيعزىسعوديلايرمليار28.5بلغمالرأسأعلىسيبيأسأتشبنكجمع■

سعوديلايرمليار22.5البالغالوطنيالتجاريالبنكعرضمعلتعاملهاالولالمقام

2010عامبين9بلغحيثالعاماإلكتتابفيأرقامأعلىالفرنسيالسعوديالبنكعرض■

2015عاممناألولوالربع

 بما يشير إلى المناخ االستثماري القوي وميول ورغبات المستثمر القوية في المملكة العربية2014و2010إكتتاب عام سنويا بين األعوام 12–6شهدت المملكة العربية السعودية بين

. مليار لاير سعودي22.5بما قيمته 2014السعودية، كما تتمتع المملكة العربية السعودية بثاني أعلى إكتتاب عام للبنك التجاري الوطني في عام 

 ؤخر خططها، على كتتاب العام إما تغير خططها أو تاالستعمل أرقام إصدارات االكتتابات العامة الجيدة إلى جانب الحقيقة التي مفادها أن العديد من الشركات بعد أن تكون قد قررت الدخول في

توفير مبلغ جيد للشركات التي توفر خدمات التقييم في المملكة العربية السعودية

التي تم من االستشاريين الرائدين لالكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية و5قائمة بأعلى 

(. 2015الربع االول من عام –2010)تصنيفها بقيمة العرض 

مليون)قيمة الطرحعدد التعامالت إسم الشركة 

(لاير سعودي

228,486بي سي العربية السعودية المحدودة أتش أس

912,482السعودي الفرنسي كابيتال 

43,266اإلستثمار شركة سامبا لالصول وإدارة

41,904الوطني كابيتال

51,882الرياض كابيتال 



للشركات تعتبر المملكة العربية السعودية سوقا ناشئا وقد شهدت تعامالت دمج وإستحواذ كبيرة مدفوعة بخطط التوسع والنمو

والمستثمرين 

قلية في الشركات يع وشراء حصص الغالبية واألى بشهد سوق الدمج واالستحواذ في المملكة العربية السعودية عددا من التعامالت على مدى األعوام الخمس األخيرة، وقد إشتملت التعامالت عل■

بين الشركات، وصناديق اإلستثمار، وغيرهم من المستثمرين

يركز هذا القسم على تعامالت الدمج واإلستحواذ الرئيسية التي تم تمت في المملكة العربية السعودية■

األولالمقامفيواإلستحواذالدمجبأنشطةالقياميتم■

يثح.االستراتيجيالعملباغراضتتعلقالغراض

ويقوم.دةجديشركةلتشكيلشركتينبينالدمجيجمع

التيالحصصغالبيةبشراءاالستحواذعلىالحاصل

وذالمستحمنجزءاالمستحوذويصبحإقتناؤهاتم

التقييمات 

أنشطة الدمج واإلستحواذ 

كي بي أم جي بحث وتحليل : المصدر
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2010سنويا بين األعوام 37–17تراوح عدد تعامالت الدمج واالستحواذ المعلن عنها في المملكة العربية السعودية بين 

. 2014و

(  2014–2010)عدد تعامالت الدمج واإلستحواذ المنجزة في المملكة العربية السعودية 

9

20 21
13 12

8

17

5

9 12

2010 2011

بقيمة معلنة 

2012 2013

بدون قيمة معلنة 

2014

17 37 26 22 المجموع24

دية القيم المعلن عنها لتعامالت الدمج واإلستحواذ المنجزة في المملكة العربية السعو

مليار لاير سعودي –( 2014–2010)

13.3

2.4

0.9

4.3

1.3

2010 2011 2012 2013 2014

عمليات الدمج واإلستحواذ 

العربيةالمملكةفيناجحبشكلوإستحواذدمجعملية126تنفيذتم،«زاوية»لـوفقا■

الدمجتعامالتمن75ةقيمعناالعالنوتماألخيرة،الخمساألعوامخاللالسعودية

ذواالستحواالدمجتعامالتعملياتقيمعناإلعالنيتملمحينفيهذهواالستحواذ

المتبقية

بينسنويامعلنةوإستحواذدمجعملية37–17بينالسعوديةالعربيةالمملكةشهدت■

دمجعملية25–24مجموعهماإجراءتموبالمتوسط،،2014و2010األعوام

سنوياالسعوديةالعربيةالمملكةفيمعلنةواستحواذ

13.3إلىمليار0.9بينواإلستحواذالدمجلتعامالتعنهاالمعلنالسنويةالقيمتراوحت■

قيمتهماهناككان،2012عاموفي،2013و2010األعوامبينسعوديلايرمليار

بماديةالسعوالعربيةالمملكةفيعنهاالمعلنواالستحواذالدمجتعامالتمنمليار13.3

:ذلكفي

قابلمأسيوكوالكوكاشركةقبلمنللصناعاتالعوجانشركةعلىاإلستحواذ–

سعوديلايرمليار3.7

االتاإلتصشركةقبلمنالسعوديةالمتنقلةاإلتصاالتشركةعلىاإلستحواذ–

سعوديلايرمليار2.8مقابلالكويتالمتنقلةالسعودية

بقيمةناجحبشكلوإستحواذدمجعمليات5إغالقتم،2015عاممناألولالربعفي■

سعوديلايرمليار2.8تبلغإجمالية

فيقييمهاتوتمالتقييمهذافيعنهااإلعالنأونشرهايتملمالتياإلتفاقاتإجراءيتملم■

األساسيالبحثعلىبناءالحقةأقسام

لم يتم إدراج  أنشطة الدمج واالستحواذ بالصناديق في هذا التحليل وتم ادراجها في ادارة االصول : مالحظة

كي بي أم جي بحث وتحليل زاوية، : المصدر
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%16أخرى 

ادراجها في ادارة االصول التحليل وتم بالصناديق في هذا الدمج واالستحواذ لم يتم إدراج  أنشطة : مالحظة

كي بي أم جي بحث وتحليل زاوية، : المصدر
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%4بضائع ال

%4لتعدين والمعادن  ا

%4النقل 

%5اإلعالم 

%6اإلتصاالت

%6الرعاية الصحية 

%6العقارات 

%7اإلنشاء 

%9الخدمات المالية 

%13األطعمة والمشروبات 

%20التصنيع

من تعامالت الدمج واإلستحواذ المعلن عنها في المملكة % 33يشكل قطاع الصناعات التحويلية واألطعمة والمشروبات ما نسبته 

العربية السعودية 

توزيع تعامالت الدمج واإلستحواذ المنجزة بالقطاعات في المملكة العربية السعودية 

(2010–2014)

126= المجموع 

عملية 

عمليات الدمج واالستحواذ 

كانوالسعودية،العربيةالمملكةفيوإستحواذدمجأنشطةالقطاعاتمنكبيرعددشهد■

البالغوالمنجزةواإلستحواذالدمجتعامالتمناألكبرالعددالتحويليةالصناعاتلقطاع

2014–2010منالفترةخالل25

كانثحي(«بيآندأف»)والمشروباتاألطعمةقطاعاتالتحويليةالصناعاتقطاعتبع■

منجزةعملية17هناك

المملكةفيالسائدةواإلستحواذالدمجأنشطةأنواعأكثرمناألفقيةالدمجعملياتتعتبر■

العربيةلكةالممفينسبياقليلةالعموديةالدمجعملياتكانتحينفيالسعوديةالعربية

السعودية

تلتعامالقيمةبأعلىواإلتصاالتوالعقاراتوالمشروبات،األطعمةقطاعاتتمتعت■

السعوديةالعربيةالمملكةفيالمعلنةواإلستحواذالدمج

(  2014–2010)التعامالت قطاعات في المملكة العربية السعودية تم تصنيفها بقيمة5قائمة بأعلى 

مليون )قيمة الطرحعدد التعامالت القطاع 

(  لاير سعودي

178,343األطعمة والمشروبات 

84,004العقارات 

73,238االتصاالت السلكية والالسلكية

251,848الصناعات التحويلية 

2814التجزئة 



في المملكة الصفقات/ شهد قطاع األطعمة والمشروبات، قطاع اإلتصاالت السلكية والآلسلكية والعقارات بعضا من أكبر االتفاقات 

العربية السعودية

ادراجها في ادارة االصول التحليل وتم بالصناديق في هذا الدمج واالستحواذ لم يتم إدراج  أنشطة : مالحظة

كي بي أم جي بحث وتحليل زاوية، : المصدر
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عمليات الدمج واالستحواذ 

 أكبر عملية في المملكة 2012مليار لاير سعودي في عام 3.7بقيمة إجمالية تبلغ . أس. من حصص شركة العوجان للصناعات  من قبل شركة كوكا كوال يو% 50كان اإلستحواذ على

2012العربية السعودية، وتمت هذه العملية في قطاع األطعمة والمشروبات في عام 

 مليار لاير 2.8من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية من قبل شركة االتصاالت المتنقلة الكويت ثاني أكبر عملية دمج وإستحواذ معلنة بقيمة % 12كان االستحواذ على الحصة البالغة

2014و2010سعودي في المملكة العربية السعودية بين 

تم القيام بالتعامالت األخرى الرئيسية في قطاع األطعمة والمشروبات قطاع العقارات على النحو الموضح في الجدول أعاله

ييندولشهدت المملكة العربية السعودية مقدارا كبيرا من أنشطة الدمج واإلستحواذ في المنطقة من قبل كل من المساهمين المحليين والمساهمين ال

مملكة العربية السعودية الستوفر أنشطة الدمج واالستحواذ القوية في المملكة العربية السعودية الطلب على خدمات التقييم المقدمة من قبل مقدمي خدمات التقييم في

(  2014–2010)إستحواذ في المملكة العربية السعودية  تم تصنيفها بقيمة العملية عمليات5قائمة بأعلى 

من إجمالي % الصناعةالمستحوذالمستحوذ عليهعام 

األسهم 

ن مليو)قيمة العملية 

(  لاير سعودي

3,675%50أطعمة ومشروبات كوكا كوال يو أس شركة العوجان للصناعات 2012

2,800%12وال سلكية اتصاالت سلكيةشركة االتصاالت المتنقلة الكويت االتصاالت المتنقلة السعودية شركة2012

1.980%7أطعمة ومشروبات شركة مجموعة صافوالشركة المراعي 2012

1,500%34عقارات مكة والمدينة القابضة المحدودة شركة مكة والمدنية لالستثمار التجاري 2012

1,500%17عقارات شركة جدة اإلقتصادية المحدودة مجموعة بن الدن السعودية 2012



ت والمؤسسات االستثمارية وقد شهدت بعضا من أنشطة التعامالاإلستثمارتشمل إدارة األصول الحقوق الخاصة، وصناديق 

األساسية في المملكة العربية السعودية 

حتوي على ت االصول األخرى التي تفئاتتألف ممارسة إدارة األصول في المملكة العربية السعودية من إدارة المحافظ الخاصة بالحقوق المدرجة في البورصة، والمؤسسات الخاصة، و

أدوات سوق المال وسندات الديون

تم تحليل أحجام التعامالت والتوجهات الرئيسية إلدارة االصول على النحو التالي  :

M&AActivities

■ M&A activities are mainly done for 

strategic business objectives. 

Merger combines two companies to 

form a new company. An acquisition 

acquirer purchases majority of the 

acquired shares and the acquirer 

becomes part of the acquirer

التقييمات 

Public Offerings

■ In IPO, the company issues its 

equity shares to be traded on a 

regulated stock exchange for the 

purpose of raising capital or 

restructure the capital of the 

company
االصولإدارةعلىاالصولادارةممارسةتنطوي■

زويجو.المستفيدمصلحةيحققبمامحفظةداخل

قدالتيالمحفظةفياالصولفئاتمنالعديدادراج

والخاصعاممنكالتشمل

دارة األصول إ

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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وقد شهدت : 2014–2011بين األعوام 578إلى 359رتفع عدد صناديق اإلستثمار في المملكة العربية السعودية من إ

معدالت نمو أكبر االستشارية الصنايق

عدد صناديق االستثمار والمكتتبين في المملكة العربية السعودية 

تيالالخاصةالطرحبصناديقاألولالمقامفيمدفوعاالصناديقعددفيالنموكان■

حيث2014إلى2011منالفترةمدىعلىصندوق315إلى87منزيادةشهدت

%54يبلغمركبسنوينموبمعدلارتفعت

2014و2011بين263إلى272منالعامالطرحصناديقعددانخفضلكن،و■

نخفاضإإلىالمؤديةالرئيسيةاالسبابأحدالعامالطرحصناديقعددفياالنخفاضكان■

2011األعوامبينمكتتب245,776إلى293,506يقاربمامنالمكتتبينعدد

2014و

الفترةمدىعلى145,إلى1,691منالخاصالطرحصناديقفيالمكتتبينعددرتفعإ■

%23يبلغمركبسنوينموبمعدلارتفعحيث2014–2011من

وتحليلهاافحصهيتمالشركاتمنالكثيرأنإلىالصناديقعددإجماليفيالزيادةتشير■

المحتملةعامالتللتإجراؤهايتمالتقييماتمنالمزيدوأنالمحتملةباالستثماراتيتعلقفيما

293,506 275,292 257,803 245,776

1,691
2,146 2,578

3,145

2011 2012 2013 2014

صناديق الطرح الخاصة صناديق الطرح العامة 

248,921

272 256 254
263

87 117
222

315

2011 2012

صناديق الطرح العامة 

2013 2014

صناديق الطرح الخاصة

359 373 476

295,197 277,438 260,381

(2014–2011)عدد المكتتبين في المملكة العربية السعودية 

تقرير هيئة السوق المالية السنوي، بحث كي بي أم جي : المصدر
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(  2014–2011)عدد الصناديق اإلستثمارية في المملكة العربية السعودية 

خاص : مالحظة

578



بما 2014و2011بين األعوام % 19بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ( «ايه يو أم»)إرتفع إجمالي االصول الخاضعة لإلدارة 

يشير إلى رغبة المستثمرين المتزايدة لإلستثمار في الصناديق 

دية األصول الخاضعة لإلدارة في المملكة العربية السعو

لايرمليون99,131منالصناديقفيلإلدارةالخاضعةاالصولعددإجماليارتفع■

نموبمعدل2014عامفيسعوديلايرمليون162,088إلى2011عامفيسعودي

%18يبلغمركبسنوي

ويسننموبمعدلةالخاصالطرحصناديقفيلإلدارةالخاضعةاالصولإجماليارتفع■

األصولإجماليارتفعحينفي،2014و2011األعوامبين%45يبلغمركب

على%11يبلغمركبسنوينموبمعدلالخاصالطرحصناديقفيلإلدارةالخاضعة

الفترةنفسمدى

اإلستثمارقصناديعددبزيادةالدفععلىالمواتيةاألعمالوبيئةاإلقتصاديةالبيئةدفعت■

برغباتمدفوعا2015و2014األعوامخاللكبيرانمواتداولمؤشرقيمةشهدت■

فيتثمرينللمساألسواقوفتحالصناديققبلمناألنشطةمنوالمزيدااليجابية،المستثمر

2015عاممنيونيو

82,076 87,960
103,121 110,655

17,055
28,803

36,644
51,433

2011 2012 2013 2014

صناديق الطرح العامة  صناديق الطرح الخاصة 

مليون لاير سعودي –( 2013–2011)إجمالي األصول الخاصة لإلدارة 

6,621 6,418 6,860

8,536

9,834

2011 2012 2013 2014 2015

Val نقطة –( 2015–2011)قيمة مؤشر تداول 

2015مايو 3إعتبارا من 2015تم أخذ قيمة مؤشر تداول في عام : مالحظة*

تقرير هيئة السوق المالية السنوي، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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99,131 116,763 139,766 162,088



األموال التي تم جمعها بالمليون لاير سعودي وعدد اإلستثمارات المنجزة 

26,674

2,723
4,590 3,964 3,236

66

2,790

2008 2009 2010

إجمالي عدد االستثمارات 

2011 2012 2013

100
91

76

93
101

من % 12حيث حصلت على ما يقارب( «بيه اي»)صناديق الخاصة لتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الوجهات الرئيسية ل

صناديق الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقياالاإلستثمارات المعلنة من قبل 

األموال التي تم جمعها واإلستثمارات المنجزة والتقسيم اإلقليمي لحجم اإلستثمارات

الشرقةمنطقفيالخاصةصناديقالقبلمنتمتالتيالسنويةاالستثماراتعددتراوح■

2013و2008األعوامبين101و66بينأفريقياوشمالاالوسط

صناديقالقبلمناألموالمنسعوديلايرمليار27يقاربماجمعتم،2008عامفي■

لايرمليار2.7بينجمعهاتمالتياألموالعددتراوحالوقت،ذلكمنذولكن،الخاصة،

سعوديلايرمليار4.6وسعودي

منطقةفياإلستثماراتعددولبنانومصرالمتحدةالعربيةاالماراتدولةمنكلتصدرت■

ماراتاالستثعددإجمالينصفعنيزيدماشكلتحيثافريقياوشمالاألوسطالشرق

2013عامفي

%12اربيقماعلىحصلتالتيالرئيسيةالدولأحدالسعوديةالعربيةالمملكةتعتبر■

افريقياوشمالاالوسطالشرقمنطقةفياالستثماراتإجماليمن

2013في عام حسب البلداإلستثمارات
أخرى 

مصر

20%

األردن

11%

تونس

1%
السعودية 

المغرب12%

4%

اإلمارات العربية المتحدة 

20%

%18لبنان 

دول الشرق 

األوسط وشمال 

أفريقيا األخرى

8%

6%

االموال التي تم جمعها 

زاوية ، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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مليار لاير 2.7= المجموع 

سعودي 



؛ وكانت القطاعات الرئيسية هي قطاع 2014–2010سنويا خالل األعوام 13–7الخاصة بين األسهم تراوح عدد تعامالت 

الخدمات المالية، وقطاع العقارات وقطاع الرعاية الصحية

نشاط الحقوق الخاصة في المملكة العربية السعودية 

 عملية 13–7الخاصة في المملكة العربية السعودية بين األسهم تراوح عدد تعامالت

، حسب ما أوردت زاوية2014–2010سنويا خالل الفترة من 

 تعامالت في صناديقها8كانت جدوى لالستثمارات من أكثر الشركات الفعالة بما يعادل.

 2015إتفاقات في الربع االول من عام 4سجل السوق

 شكل قطاع الخدمات المالية، وقطاع العقارات وقطاع الرعاية الصحية القطاعات

الرئيسية لالستثمارات في المملكة العربية السعودية

 دولة في مؤشر جاذبية البلد 118بين 26إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة

األعلى وإحتلت المرتبة( اي آند واي)الخاصة حسب تصنيف ايرنست آند يونغ لالسهم 

بين دول الخليج العربي

أخرى 

24%

الخدمات المالية 
14%

%14العقارات 

%      7التصنيع 

%10لرعاية الصحية ا

%7السياحة 

تقنية 

المعلومات

7%

التجزئة

7%

األطعمة 

والمشروب

%5ات 

(  2014–2010)عدد التعامالت بالقطاع 

النفط والغاز 
5%

عدد التعامالت 

13

10

7

كي بي أم جي بحث وتحليل زاوية ، : المصدر
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 حيث وصلت القيمة االجمالية لرأس المال 2014وحتى 2010عملية إكتتاب عام على مدى الفترة من 45شهد سوق اإلكتتابات العامة السعودي

مليار لاير سعودي 56.4الذي تم جمعه 

 26متبوعا بقطاع الخدمات المالية بما نسبته 2014–2010من إجمالي االكتتابات العامة خالل األعوام % 27قدم سوق الصناعات التحويلية %

من إجمالي االكتتابات العامة خالل نفس الفترة

 مليار 24)في السوق السعودي من قبل التجاري الوطني كابيتال 2015وحتى 2010تم تقديم أكبر االكتتابات العامة من حيث القيمة في األعوام من

(مليار لاير سعودي6)، واتش أس بي سي السعودية العربية المحدودة (مليار لاير سعودي12)، السعودي الفرنسي كابيتال (لاير سعودي

حاليا، يتم إجراء تقييم االعمال لإلكتتابات العامة، وعمليات الدمج واإلستحواذ وإدارة األصول 

معلنةبقيممنها75إنجازوتم،2014–2010االعوامخاللالسعوديةالعربيةالمملكةفيناجحبشكلواستحواذدمجعملية126إغالقتم

قبلمنللصناعاتالعوجانشركةحصصمن%50علىاإلستحواذتسجيلبعدالقيمةحيثمنالتعامالتأعلىوالمشروباتاألطعمةلقطاعكان

شركةمن%12تبلغحصةعلىاالستحواذالثانيةالمرتبةفيوكان،2012عامفيسعوديلايرمليار3.7تبلغإجماليةبقيمةأسيوكوالكوكا

سعوديلايرمليار28تبلغاجماليةبقيمةالكويتالمتنقلةاإلتصاالتشركةقبلمنالسعوديةالمتنقلةاالتصاالت

 وُتعزى %17بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2014في عام 578إلى 2011في عام 359ارتفع عدد الصناديق في المملكة العربية السعودية من ،

غالبيتها إلى الزيادة الكبيرة في عدد صناديق الطرح الخاص

 مليار لاير سعودي إلى 99من % 18بسبب الظروف اإلقتصادية المواتية، ارتفع اجمالي االصول الخاضعة لالدارة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ

2015–2011خالل األعوام 9,834إلى 6,621مليار لاير سعودي، وارتفع مؤشر قيمة تداول من 162

 قارات والرعاية الخاصة والخدمات المالية، وكان قطاع العاألسهم تعتبر المملكة العربية السعودية أحد الدول الرئيسية في مجال اإلستثمار بصناديق

عوديةالصحية بعضا من القطاعات االساسية التي كانت تتم فيها االستثمارات من قبل مؤسسات الحقوق الخاصة في المملكة العربية الس
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اإلكتتابات العامة 

أنشطة الدمج واإلستحواذ

إدارة األصول 
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جدول المحتويات 

الصفحة المحتويات 

26تقييم الوضع الحالي –

 27لمحة عامة عن السوق

 43نتائج البحث األساسي



غطت المقابالت الشركات التي تزاول نشاط تقييم األعمال 
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نتائج البحث

مايقوموالكبيرة،العملياتمنكجزءالتقييماتبإجراءاالستثماريةالبنوكتقومعادة،■

بذاتهاقائمةكممارسةالتقييمبإجراءاالستثماريةالبنوكمنفقط%10نسبته

بذاتهاقائمةكممارسةالتقييمبإجراءاالستشاريةشركاتالتقوم■

لبنكادعمدونولكناالستثماريةللبنوكمماثلعملبإجراءاالستثمارمؤسساتتقوم■

لهانيكووعادةاألصغر،الحجمذاتالتعامالتتستهدففهيوبالتالي،الدين،لتمويل

تقريرستطلب،لبالفعكبيرةبعمليةالقيامعندولكن،.التقييماتبإجراءتقومصغيرةفرق

جيدةخبرةذاتاستشاريةمؤسساتمنآخرطرفمنتقييم

الحقوقندوقصأوالمتبادلةالصناديقإدارةفياالستثمارلمؤسساتالرئيسيالنشاطيتمثل■

الخاصة

المدرجةولاألصفئاتبجميعجمعهتمالذيالمالرأساستثماربالمتبادلةالصناديقتقوم■

مرخصةتالمؤسساوتكونتداول،سوقفيتداولهايتمالتيالشركاتذلكفيبماللعامة،

ولوائحهاأنظمتهاوتتبعالماليةالسوقهيئةقبلمن

فئةإعتبارهابالخاصةالشركاتأسهمغالبيةالخاصةالحقوقصناديقتستهدفالمقابل،في■

لديهاالوحيدةاألصول

ركاتالشحولحقوقبحثتقريربإعداداإلستثمارمؤسساتتقومالحاالت،بعضفي■

–30يقاربماتغطيةتمتحيثتقاريرها،علىمنتظمةتحديثاتوتقدمالكبرىالعامة

قالحقوفيالبحثمؤسساتقبلمنتداولفيمدرجةمؤسسة169أصلمنمؤسسة40

تحليل كي بي أم جي للبحث األساسي : المصدر

أنواع المؤسسات التي  تم إجراء مقابالت معها 

%

29%

29%

المؤسسات االستثمارية 

شركات 

المؤسسات االستثمارية 

االستشارية الشركات 

البنوك االستثمارية 

24

10%

10%



ما هي األسباب الرئيسية إلجراء التقييمات؟ 

البحثنتائج 

ي نمو تستخدم الشركات ومؤسسات الحقوق الخاصة أنشطة الدمج واإلستحواذ للتوسع ف■

أعمالها

يقارببماةالمتطورللصناعاتتكوينقبلمنللتغليفصافوالعلىاإلستحواذكان-

(1)المنشورةواالستحواذالدمجأرقامأكبرمنسعوديلايرمليون910

جيبيهتيقبلمنكودوفيمسيطرةحصةعلىاالستحواذتم،2015عامفي-

(1)الماليةوابراج

أسهمنمسهمبيعإلىالخاصالطرحأوالمساهمينصغارأسهمفياالستثمارنشاطيشير■

خروجكإستراتيجيةأواألمواللجمعالشركة

الماليةةالمحاسبومتطلباتالمساهمين،نزاعاتالداخليلالستخدامالتقييمإجراءيشمل■

التواليعلى%20و%40،%40تبلغبتقديراتالقانونيةوالتسويات

بينعامكلفيةعامإكتتابعمليات8–4يقاربماالسعوديالماليالسوقفيكان■

2014–2011االعوام

مليار لاير سعودي ثاني أكبر 22.5كان الطرح الثاني للبنك التجاري الوطني والبالغ -

( 1)2014إكتتاب عام حول العالم في عام 

ركاتالشفيموالهاأإلستثماراألصولتقييمتقاريراالصولإدارةمؤسساتتستخدم■

عامبشكلالبورصةفيالمدرجة

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر

(  الغرض)األسباب الرئيسية إلجراء التقييمات 

مة اإلكتتابات العا

5%

زاوية ( 1)
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اإلستثمار في الشركات

%5العامة 

عمليات الدمج 

واالستحواذ 

34%

هم اإلستثمار في أس
الطرح )االقلية 
%33(الخاص

%23اإلستخدام الداخلي



ما هو جزء األعمال المشمول بنطاق التقييم؟ 

نتائج البحث 

عدويُ تقييمها،يتمالتياألعمالحقوقمن%100نسبتهماتقييمإلىالكاملةاألعمالتشير■

األعمالشركاتقبلمنطلبهايتمالتيشيوعاالتقييمأنواعأكثرمنذلك

مساهمين،الصغارحصةأولألعمالتابعةشركةلتقييماألعمالحصصتقييمإجراءيتم■

اإلستثماراتتصفيةأواألمواللجمعبذلكالقيامويتم

تكونعندماوأالتصفيةفيالشركةتدخلعندماالماديةاألصولتقييمبعملياتالقياميتم■

قبلنمالعملإجراءعادةويتمالنقدنتولدالأصولالدفاترفيتمتلكهاالتياألصول

متخصصةأصولتثمينشركات

هرة،والشالفكرية،الملكيةمثلطبيعتهافيماديةالملموسةغيراألصولتعتبرال■

سبببالعموميةللميزانيةالشهرةإضافةويتمالتجارية،واألسماءالتجاريةوالعالمات

االصولقييمتويعتبرعليها،المستحوذاألعمالأصولصافيعلىدفعهايتمالتياألقساط

يةالعربالمملكةفيجدامنخفضبذاتهاقائمةعمليةبإعتبارهاالماديةوغيرالمادية

السعودية

ة السعودية األنواع الرئيسية لألصول التي يتم تقييمها في المملكة العربي

%73األعمال الكاملة 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر
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حصص العمل 

23%

األصول المادية 

3% األصول غير 

%1المادية 



األعمال التي تزاول نشاط تقييم غطت المقابالت الشركات 

زاوية ( 1)
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نتائج البحث 

الرعايةقطاعاتشهدتاألخيرة،الخمساألعواممدىعلىاالساسي،للبحثوفقا■

لمملكةافيالتقييمأنشطةأعلىوالتعليموالمشروبات،واألطعمةوالصناعة،الصحية،

السعوديةالعربية

السوقناميكياتديفيالتغيرفإنوبالتاليكبير،بشكلتقييمهايتمالتياألعمالتتنوع■

الرئيسيةالقطاعاتتغيرعلىسيعملمستقبال

اعاتكقطوالمشروباتواألطعمةالصحية،الرعايةالثانويالسوقبحثُيظهرأيضا،و■

رئيسية

يهافإزدادتحيثالسعوديةالعربيةالمملكةفيأساسياقطاعاالصحيةالرعايةكانت■

الصحيةةللرعايدلةإستحواذالرئيسيةالتعامالتأحدوكانت.وقيمتهاعددهافيالتعامالت

(1)سعوديلايرمليون130بمبلغالفقيهمحمدالدكتورشركةمن%3على

العمليةيهعليهااألمثلةوأحدالعام،اإلكتتابأنشطةفيكبيرةحصةالصناعيةللشركات■

(1)سعوديلايرمليون194بقيمةالكهربائيةالصناعاتشركةقبلمنتمتالتي

القطاعات العليا لتقييم االعمال 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر

الصحية الرعاية 18%

الصناعية  15%

األطعمة والمشروبات 12%

التجزئة 9%

الطاقة 9%

التعليم 9%

المؤسسات المالية 6%

العقارات 6%

الدعم واالمداد  6%

المقاوالت 6%

ة االتصاالت السلكية والآلسلكي
3%



ات على المشاريع هل يتم إجراء التقييمات على المشاريع التأسيسية؟ وما هي التدابير اإلضافية التي يتم إتخاذها في إجراء التقييم

التأسيسية؟ 

نتائج البحث 

علىلتقييماتابإجراءاإلستثمارومؤسساتالكبرىاإلستثماريةالبنوكتقومالعام،بشكل■

التقييماتإجراءعلىتنطويالتيالصعوباتبسببالتأسيسيةالمشاريع

القائمةكاتالشرفياإلستثمارعادةالمستثمرينكباريفضلاألساسية،للمناقشاتوفقا■

إستثماراتهممنصغيراجزءاالتأسيسيةالمشاريعتشكلوبالتالي

مشروعالأطرافبيننزاعينشأعندماالتأسيسيةالمشاريععلىالتقييماتإجراءيتم■

المالرأسجمعيتمعندماأوالمشترك

:التأسيسيةالمشاريعلتقييمالتاليةاإلضافيةالتدابيرإتخاذيتم■

لإلفتراضاتدفاع أقوى -

معايرة جيدة بمؤشرات القطاع-

معايرة جيدة بشركات قابلة للمقارنة-

تطبيق المزيد من عالوات تحمل المخاطر-

الشركات التي تقوم بإجراء التقييم للمشاريع التأسيسية 

يع تقوم بإجراء تقييم للمشار

التأسيسية 

4%

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر
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ال تقوم بإجراء تقييم 

للمشاريع التأسيسية 

96%



كيف يتم تصنيف إجراءات الخطر التالية من حيث األهمية؟ 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر
إعرف عميلك : سي كي واي –( 2)إتفاقية عدم الكشف، : أن دي ايه–( 1)
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نتائج البحث 

منوُطلبالثانويوالبحثاألوليةالمقابالتعلىبناءاألساسيةالخطرإجراءاتتجميعتم■

ذاتالخطرعملية10تشكلحيث10إلى1منبمقياسأهميتهاتصنيفالشركات

األدنىاألهميةإلى1تشيرحينفياألعلىاألهمية

نملكلالتعامالتفيكبرىأهميةذوالبياناتوسرية(1)اإلفشاءعدمإتفاقياتتوقيعكان■

والمتلقينالتقييمخدماتمقدمي

هميمساالمثالسبيلعلىالعميل،حولتفاصيلعلىالحصول(2)عميلكإعرفتشمل■

الشركةوعملالشركة،فيالرئيسيالتنفيذيالمسئولالتسجيل،الشركة،

بالتحققارمصبشكلتتقيدأنعلىالتركيزويتمللمؤسساتهاماالمصالحتضاربيعتبر■

ةبالمهمالقيامبتجنبعامبشكلستقومشك،فيكانتوإذاالمصالحتضاربمن

فيةالمقدمالخدماتكانتإذامماللتحققداخليةإدارةالدوليةالمؤسساتفييكونعادة،■

التقييمخدماتمعتتعارضإداراتها

أهمية عمليات الخطر التي يتم القيام بها من قبل الشركات 

10

موافقة المجلس 

االستشاري الداخلي 

القائم بمراجعة

التقرير الثاني 

إعرف عميلك 

التحقق من تضارب 

المصالح 

اإلشاءإتفاقيات عدم 

8

7

5

3



ما هو توزيع األهمية التقريبي لطرق التقييم؟ 

نتائج البحث 

يهافيتموالتيللتقييمالمستخدمةالطريقةهي(1)المخصومالنقديالتدفقتقييمطريقة

المالرأسةبتكلفخصمهاويتمللمؤسساتالمستقبليةالنقديةالتدفقاتجميعتقدير

الحاليةالقيمإلعطاء

السعرألرباح،ا/السعرمثلالمماثلةللشركاتالنسبيالتقييمالسوقمضاعفاتتستخدم

الضرائبوالفائدةقبلاألرباح/المشروعوقيمةالمبيعات،/السعرالدفترية،القيمة/

فيهاتوفرتالتيللشركاتخاصبشكلمفيدةالطريقةهذهوتعتبرواإلهالك،واإلستهالك

للمقارنةوالقابلةالموثوقةالمعايرات

الصناعةعلىتنطويإلنهاإعتمادااألكثرالطريقةهوالمخصومالنقديالتدفقيعتبر-

لتدفقاتقييمطريقةالشركاتتستخدمعام،وبشكل.بالشركةالخاصةوالمعلومات

%15–10بينيتراوحتقييمعلىلتحصلمضاعفات3–2والمخصومالنقدي

ييمتقبإستخدام)األصولصافيقيمةمثلاألخرىالتقييمطرقإستخداميتمو-

صافيامبإستخد)اإلستثمارومنهج،(العملتأسيستكلفة)التكلفةومنهج،(االصول

خاصةحاالتفي(الرسملةمعدلعلىوقسمتهالشركةدخل

أهمية الطرق المستخدمة في التقييم 

التدفق النقدي المخصوم 

73%

تحليل كي بي أم جي حول البحث االساسي : المصدر

التدفق النقدي المخصوم ( 1: )مالحظة
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أخرى 

4%

المضاعفات 

23%



ما هو متوسط العدد السنوي لممارسات وتعامالت  التقييم؟ 

نتائج البحث 

المقامفيكذلوُيعزىالتقييم،ممارساتمناألكبرالعددبأداءاالستشاريةالشركاتتقوم■

المؤسساتمعبعالقاتهايتعلقفيماعملهانموذجإلىاألول

الحجم،بيرةكاإلستثماراتحالةفيولكنداخلية،تقييمفرقاالستشاريةالشركاتتمتلك■

األخرىاألطرافمنالماليينالمستشارينلمساعدةتلجأفهي

لديهايكوني،وبالتالالتعامالتمنكجزءفقطالتقييماتبإجراءاإلستثماريةالبنوكتقوم■

االستشاريةالشركاتمنأقلتقييماتعدد

:التقييمات/للتعامالتالسنويةالنطاقاتهوالتالي■

من 2–1من التقييمات ينتج عنها 50–10تقوم الشركات االستشارية بإجراء -

التعامالت

من 4–1من التقييمات ينتج عنها 20–5تقوم البنوك اإلستثمارية بإجراء -

التعامالت 

من 5–3و بيعها بإجراء أتقوم الشركات التي تسعى لإلستحواذ على أصولها -

عملية1–0التقييمات في العام ينتج عنها 

من التقييمات 8–4تقوم المؤسسات االستثمارية بإجراء -

عدد التقييمات والتعامالت في العام 

4

الشركات  4 1

6 1

11

32 1

2

ة المؤسسات االستثماري

استثمارية شركات

البنوك اإلستثمارية 

الشركات االستشارية 

التقييمات التعامالت المغلقة 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر
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ما هو حجم الشركات التي يتم تقييمها؟ 

.  المدفوعات اإلضافية هي اآللية التي يحصل بها بائع العمل على المزيد من األموال المرتبطة بأدائه( 2)
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نتائج البحث 

مليون100عنتقلالتيالتعامالتأوالتقييماتبأخذعادةاالستثماريةالبنوكتقومال■

تعامالتالإغالقعلىتركيزهاإلىذلكوُيعزىاألساسية،المناقشاتحسبسعوديلاير

الكبيرة

أحجامهاحتتراوالتياالتفاقاتبإجراءعادةاالستثماريةيةيةااللمؤسساتمؤسساتتقوم■

علىالعملية،طبيعةعلىبناءسعوديلايرمليون200إلىسعوديلايرمليون50بين

العائداتجاذبيةومدىالمؤسسةوسمعةالقطاع،المثال،سبيل

سعودي،لايرمليار250إلىسعوديلايرمليون10بينللشركاتاإلتفاقأحجامتتراوح■

كبيرةتفاقاالأحجامتكونقدالكبيرة،بالتعامالتالقيامعندإستثنائية،حاالتفيولكن،

تكوينركةشقبلمنصافواللشركةالتعبئةعمالأعلىاإلستحواذالمثالسبيلعلىجدا،

(1)سعوديلايرمليون910مقابلالمتطورةللصناعات

،(2)يةاإلضافبالمدفوعاتاالتفاقأحجامربطأيضايجوزالشركات،تعامالتفي-

األخرىالمتغيرةوالعناصرواالداء

اإلتفاقات بشكل عام، تقوم الشركات االستشارية بإجراء ممارسات التقييم على كافة أحجام■

وتستوفي تلك المؤسسات  وفقا لطبيعة وحجم العمل

حجم الشركات التي يتم تقييمها 

48%

100مليون و20بين 
لاير سعودي 

250مليون و100بين 

مليون لاير سعودي 

مليون لاير سعودي 250أكثر من 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر

زاوية ( 1)

33%

19%



ما هي نسبة أعمال التقييم التي تم إجراؤها وكانت خارجية؟ 

نتائج البحث 

تي يتم أداؤها تعتبر التعامالت الخارجية قليلة وتشكل جزءا صغيرا من ممارسات التقييم ال■

في المملكة العربية السعودية

صافوالمثلالخارجيةوالتعامالتالتقييماتبإجراءالكبرىالشركاتمنقليلعدديقوم■

علىركاتالشتلكتستحوذإعتيادي،وبشكل،(سيتيأس)السعوديةاالتصاالتوشركة

ديةالسعوالعربيةالمملكةخارجالجغرافيةالمناطقمختلففيستراتيجيةإأصول

تمتلكيوالتالجنسياتمتعددةالكبيرةاإلستثماريةالبنوكمنقليلعدديقومأيضا،و■

الشيءعضبقليلالتعامالتتلكعدديبقىولكن،.خارجيةتعامالتبإجراءعالميةشبكات

التقييم الخارجي والمحلي 

خارجي 

7%

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر
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محلي 

93%



ما هو الجزء الذي يتم تقديمه من خدمات التقييم من قبل مؤسسات اإلستشارات الصغيرة؟ 

نتائج البحث 

لويتديكووبرز،هاوسووتربرايسجي،أمبيكيالكبرىاإلستشاراتشركاتتشمل■

اراتاإلستششركاتفياالخرىاإلستشاريةالشركاتإدراجوتم.يونغآندوايرنست

الصغيرة

شركاتقبلمنتقديمهايتمالتقييمخدماتمن%60يقاربمااألساسية،للمقابالتوفقا■

اريعالمشوأصحابالصغيرةالشركاتمنالعديدتفضلحيثالصغيرة،اإلستشارات

:بسببالصغيرةالشركات

هيكل األتعاب المنخفض للشركات الصغيرة–

عالقات العمل الجيدة للعمالء مع الشركات الصغيرة–

إعتراضالمرونة في قبول اإلفتراضات التي يقدمها العمالء دون –

والنيةفأخطاءعلىالصغيرةالشركاتتقاريرجودةتحتوياألساسية،للمناقشاتوفقا■

القيمةنطاقتضليلإلىيؤديمماالممارساتبأفضلتتقيد

تم إجراؤها حصة السوق من شركات اإلستشارات الكبيرة والصغيرة بعدد التقييمات التي ي

شركات 
إستشارات 

%40صغيرة 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي : المصدر
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شركات إستشارات 

%60كبيرة 



ما هي مصادر ُمعايرة الصناعة؟ 

األساسيتحليل كي بي أم جي حول البحث : المصدر
عميلك إعرف : سي كي واي –( 2)إتفاقية عدم الكشف، : أن دي ايه–( 1)
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نتائج البحث 

لنقد تقوم الوكاالت الحكومية بنشر مؤشرات األداء اإلقتصادي والصناعي مثل مؤسسة ا■

وغيرها ( أم او أتش)، وزارة الصحة (أم او أل)، وزارة العمل (سما)العربي السعودي 

بل المؤسسات تتمتع وحدة اإلستخبارات االقتصادية بأكبر تغطية قطاع ويتم استخدامها من ق■

لفهم القطاع 

الدولي تقوم الوكاالت الدولية مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك■

أيضا بنشر مؤشرات اإلقتصاد الكلي للقطاعات والدول

ارير للمكتتبين تمتلك البنوك اإلستثمارية المحلية إدارات البحث الخاصة بها وتقوم بإنشاء تق■

ةفيها مثل جدوى، أتش أس بي سي، البنك التجاري الوطني، الراجحي وسامبا المالي

مصادر المعلومات المستخدمة في معايرات الصناعة 

92%

تقارير السوق المحلي 

بيزنيس مونيتور 

الوكاالت الدولية 

وحدة االستخبارات االقتصادية 

الحكومية الجهات

62%

54%

46%

38%



ما هي مصادر الشركات المقارنة؟ 

نتائج البحث 

: تقوم داموداران بإنشاء معلومات خاضعة للبحث بشكل جيد حول■

ألسواق لمختلف الصناعات ل( بيتا)تقديرات مقاييس درجة حساسية الورقة المالية -

المتقدمة والناشئة

لعربية عالوات تحمل خطر السوق وخطر البالد للبلدان الكبرى بما في ذلك المملكة ا-

السعودية

مضاعفات السوق للصناعات الكبرى-

يوجد معلومات حول الشركات المدرجة في المواقع اإللكترونية لألسواق المالية ■

مثل تداول، أن واي أس اي، ودي آي أف أكس ( البورصات)

: يتم إستخدام المصادر التالية لمعايرة الشركات المقارنة■

(:بيتا)معايرات لتقدير درجة حساسية الورقة المالية -

رويترز، يورو مونيتور، بلومبيرغ، كابيتال آي كيو وزاوية■

معايرات لمضاعفات التداول للشركات المدرجة بشكل عام في البورصة-

كيو وزاويةرويترز، يورو مونيتور، بلومبيرغ، كابيتال آي ■

معايرات لمضاعفات العملية للشركات المدرجة في البورصة بشكل خاص-

ميرجر ماركت، رويترز، بلومبيرغ، كابيتال آي كيو وزاوية■

مصادر المعلومات المستخدمة للشركات المقارنة 

15%

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي: المصدر
عميلك إعرف : سي كي واي –( 2)إتفاقية عدم الكشف، : أن دي ايه–( 1)
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15%

15%

23%

31%

62%

100%

100%

رويترز

ميرجر ماركت 

يورو مونيتور

بلومبيرغ 

يو كابيتال آي ك

زاوية 

داموداران 

البورصة 



ما هو هيكل األتعاب المستخدم للتقييمات؟ 

نتائج البحث 

أي الطرف تعاب ثابتة على خدماتها حيث أنها تقدم عادة رأتستوفي الشركات االستشارية ■

اآلخر حول التقييم 

: وفقا للمناقشات األساسية، تتنوع األتعاب الثابتة لمشاركات التقييم■

دوالر للمؤسسات الكبرى120,000دوالر و30,000بين –

دوالر للمؤسسات الصغرى20,000دوالر و5,000بين –

وجهعلىمتقووالالتعامالت،منكجزءفقطالتقييماتبإجراءاالستثماريةالبنوكتقوم■

بأكملهامليةالععلىالنجاحأتعابتستوفيولكن،التقييم،مقابلباإلستيفاءالتحديد

الصناعةوطبيعةالتعامالت،حجمعلىبناء%4.5و%0.5بينالنجاحأتعابتتراوح■

بالتقييمالنجاحأتعابربطيجوزالولكن،العميل،وحجم

هيكل األتعاب الخاص بعمل التقييم 

أتعاب ثابتة 

40%

األساسيتحليل كي بي أم جي حول البحث : المصدر
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أتعاب النجاح 

60%



ما هو حجم الفريق في المملكة العربية السعودية؟  
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نتائج البحث 

يتمالتيماتالتقييمنالكبيرللعددنظراكبيرةفرقحجامأاالستشاريةالشركاتتمتلك■

أخرىشركاتتمويلأنشطةفيتشاركفهيالوقتنفسوفيقبلهامنإجراؤها

التقييماتددعبسببصغيرةفرقاالستثماريةيةوالمؤسساتاإلستثماريةالبنوكتمتلك■

الشركاتهذهقبلمنالتعامالتتنفيذعلىوتركزالمنخفض

جزءانألصغيرةفرقاإلستثماريةالمؤسساتقسمضمناألصولإدارةمؤسساتتمتلك■

صغيرة،فرققبلمنبهالقياميمكنوبالتاليالتقاريرتحديثفييتمثلعملهممنكبيرا

شركاتالمنقليلعددعلىالجماعيالعمليقتصرالخاصة،الحقوقلممارساتوبالنسبة

:  كانت نطاقات حجم الفريق على النحو التالي■

( 1)20–3: المؤسسات اإلستثمارية-

( 1)12–2: البنوك اإلستثمارية-

10–2: االستثماريةيةالمؤسسات -

8–2: المؤسسات اإلستثمارية-

6–3: الشركات-

أحجام الفرق 

10

شركات 

مؤسسات إستثمارية

استثماريةيةشركات

البنوك اإلستثمارية 

الشركات االستشارية 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي: المصدر
يستثنى من هذا النطاق األشخاص الذين قد يحضرون من خارج المملكة العربية السعودية ( 1)

7

6

6

5



كم عدد أعضاء الفريق السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية؟ 

نتائج البحث 

التقييمخدماتمهنييمن%44يقاربماالسعوديونيشكلالمؤسسات،انواعكافةفي■

%56نسبتهماالوافدونيشكلحينفي

دالعدصغيرحجمذاتفرقلديهاالتياإلعتباريةوالمؤسساتاألصولإدارةتوظف■

%75-%50بيننسبهموتراوحتالسعوديينالمواطنينمناألكبر

والوافدين،نالسعودييالمواطنينمنبمزيجاإلستشاراتوفرقاالستثماريةالبنوكتتمتع■

التواليعلى%70و%30نسبتهبما

تمالتيالشركاتفيالسعوديينالمواطنينمن%30يقاربماالعامالتالنساءشكلت■

معهامقابالتإجراء

هيكل األتعاب الخاص بعمل التقييم 

مواطنون سعوديون 

44%

األساسيتحليل كي بي أم جي حول البحث : المصدر
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%56وافدون 



ما هي مؤهالت أعضاء الفريق؟ 
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نتائج البحث 

ة أو األعمالتفضل غالبية الشركات المهنيين الذين يمتلكون خلفية تعليمية في المالي■

فيتيرالماجسدرجةحامليمنعددعلىأاإلستثماروبنوكاإلستثماريةالمؤسساتتوظف■

يحملونالذينالموظفينمناألكبرالعددتمتلككما.الماليةفيوالماجستيراألعمالإدارة

القانونيالماليالمحلللشهادةحاليايخضعونالذينأوقانونيماليمحللشهادة

:  خالل البحث الـساسي، أكد المستجيبون على التالي■

- وفر لم تكن درجة المحاسبة إجبارية حيث كانت غالبية دورات العمل والمالية ت-

المعرفة المحاسبية الكافية المطلوبة للتقييم

ند إختيار إلى جانب التعليم، كانت الخبرة الفعلية في مجال التقييم معيارا هاما ع-

األشخاص

يمات ، تقي(آي سي في أس)تشمل أخصائي تقييم دولي معتمد ( 1)شهادات التقييم -

(ايه بي في)ومعتمد في تقييمات األعمال ( سي بي في)أعمال قانونية 

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي: المصدر
(1 )ICVS– أخصائي تقييم دولي معتمد .CBV تقييمات أعمال قانونية .ABV  معتمد في تقييمات األعمال

مؤهالت أعضاء الفريق 

76%

شهادات تقييم 

او بكالوريوس محاسبة

محاسب قانوني 

محلل مالي قانوني 

ماجستير إدارة اعمال أو 

ماجستير في المالية 

.بكالوريوس مالية 

54%

28%

22%

6%



كم يبلغ عدد أعضاء الفريق الموجودين خارج المملكة العربية السعودية؟ 

نتائج البحث 

إقليميةييمتقفرقالكبرىاإلستشاراتومؤسساتالكبرىاإلستثماريةالبنوكلدىيوجد■

المجاورةوالدولالعربيالخليجأرجاءكافةفيتعمل

يقع المقر الرئيسي للفرق في دبي-

يذ المشروعتمتلك المكاتب اإلقليمية النفاذ على كل من الموارد البشرية األخرى لتنف-

يتم تبادل المعرفة والخبرة في القطاعات بين المكاتب-

فيمهامالعلىتعملالسعوديةالعربيةالمملكةفيمخصصةفرقأخرىمؤسساتتمتلك■

السعوديةالعربيةالمملكة

هيكل األتعاب الخاص بعمل التقييم 

%61الموجودين في المملكة العربية السعودية 

األساسيتحليل كي بي أم جي حول البحث : المصدر
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الموجودين في دول 

أخرى 
39%



ما هي التحديات األساسية في التقييم؟ 
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نتائج البحث 

فمختلحولعليهااإلعتماديمكنوالتيالجودةذاتالبياناتعلىالحصوليعتبر■

يصبحالي،وبالتصعبا،أمراالصناعاتفيوالمعايراتالتوجهاتإلىيشيربماالصناعات

صعباالعميلتوقعاتتحدي

الصحيحةاتالمقارنإيجادبعتبروبالتالي،ناضجاسوقاالسعوديالماليالسوقيعتبرال■

أمرااألخرىالماليةوالمعلوماتالماليةالورقةحساسيةدرجةمقياسعلىللحصول

كنتلمإذاواألمريكيةاالوروبيةالبورصاتمنالمعايراتالشركاتوتستخدمصعبا،

المنطقةفيالمناسبةالشركاتإيجادعلىقادرة

علىعملالفإنوبالتاليواقعيةوغيرعاليةتقييمتوقعاتاألعمالورجالالشركاتلدى■

تحديايشكلبالتقييميتعلقفيماايجابيينالعمالءجعل

الصناعاتيفاالفتراضاتتحدييصبحوبالتاليالصناعةخبراءتقييمفيفرقيوجدال■

تحدياالتقنية

تفتقر إدارات الشركات إلى المعرفة بعملية التقييم ■

ال تمتلك بعض الشركات أنظمة محاسبية ذات جودة اللتقاط البيانات وتقديمها■

معها إجراء مقابالت تم أنوع المؤسسات التي 

24%

24%

أنظمة محاسبية غير كافية 

التقييم اإلفتقار بالمعرفة فيما يتعلق ب

اإلفتقار للمعرفة بالصناعة 

رتفعة توقعات التقييمات الم

عدم وجود مقارنات 

انات صعوبات في جمع البي

تحليل كي بي أم جي حول البحث األساسي: المصدر
يستثنى من هذا النطاق األشخاص الذين قد يحضرون من خارج المملكة العربية السعودية ( 1)

17%

14%

6

10%



األساسي؟ « تقييم»ما هو تكليف 

األساسيتحليل كي بي أم جي حول البحث : المصدر
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« تقييم»تعريف بالتكليفات األساسية لـ 

: وكالة إعتماد لـبإعتبارها« تقييم»ستعمل ■

اإلعتمادالتقييم عن طريق تقديم شهادات مهنيي-

مزودي خدمات التقييم عن طريق تقديم التقدير للمؤسسات-

قييمبإجراء األنشطة البحثية وتأسيس المراكز البحثية حول الت« تقييم»ستقوم  ■

التقييمالدورات التدريبية حول بإنشاء وتقديم « تقييم»ستقوم ■

برفع الوعي العام حول ممارسات التقييم« تقييم»ستقوم ■

بالعمل كجهة تنظميمة لمزودي خدمات التقييم « تقييم»ستقوم ■

« تقييم»التكليف األساسي لـ 

8%

30%

جهة تنظيمية 

الوعي العام 

دورات تدريبية 

أنشطة البحث 

ُمصدر االعتماد 

2

24%

20%

5%



األساسي، تتمة؟ « تقييم»ما هو تكليف 

األساسيتحليل كي بي أم جي حول البحث : المصدر
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نتائج البحث 

التقييمومزوديلمهنييإعتمادكوكالةالعمل■

لتحسين ممارسة التقييم بين مجتمع األعمال« تقييم»ستحتاج -

مة عند تقديم تقييم الروابط مع المنظمات الدولية المحتر« تقييم»و أيضا، ينبغي على -

اإلعتماد

حولالدراساتبإجراءستقومالتيالبحثيةالمراكزوتأسيسالبحثيةاألنشطةإجراء■

تعامالتالحولبياناتقاعدةوإنشاءالشركاتومقارنةوالسابقة،الحاليةالسوقتقييمات

ساتالمماروأفضلالتقييمتوجيهاتونشروالشركاتلألفرادتدريبيةدوراتإنشاء■

الصناعةوتفاعالتوالندواتالمؤتمرات،خاللمنالتقييمحولالعامالوعيرفع■

«تقييم»بمقاييسإلتزامهمعلىبناءالتقييمخدماتلمزوديالتقديرتوفير■

« تقييم»التكليف األساسي لـ 

8%

30%

جهة تنظيمية 

الوعي العام 

دورات تدريبية 

أنشطة البحث 

ُمصدر اإلعتماد 

2

24%

20%

5%



( 2/ 1)تفتقر مؤسسات االستشارات الصغيرة والشركات الصغيرة إلى التطور في التقييم والتقيد بأفضل الممارسات 

نتائج البحث 

مزودي خدمات التقييم 

اييس، تمتلك مؤسسات اإلستشارات الكبرى ومؤسسات البحث في الحقوق مق●

عال من وعمليات ودراية جيدة إلجراء التقييمات وقد أظهر المستجيبين مستوى

الرضى في تقاريرهم

وعة عادة تشارك البنوك اإلستثمارية في التعامالت وتكون تقييماتها مدف●

ساليب التقييمبأساسيات السوق، كما تمتلك البنوك اإلستثمارية خبرة كبيرة في أ

شاء ال تمتلك مؤسسات اإلستشارات الصغيرة مصادر ذات جودة وال تقوم بإن●

تقارير قوية وعالية الجودة

م 
يي
تق
 ال

ت
يا
مل

ع
ر 

طو
ت

منخفض

التقيد بأفضل الممارسات 

منخفض:

مرتفع

شركات صغيرة 

مؤسسات 

إستشارية صغرى 

حقوق االستثمار 

البنوك البحث      

مرتفع

الشركات الكبرى 
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الشركات 

االستشارية 

الكبرى 



( 2/ 2)بأفضل الممارسات التقييم والتقيد الصغيرة إلى التطور في الصغيرة والشركات تفتقر مؤسسات االستشارات 

نتائج البحث 

المستجيبين لخدمات التقييم 

مليات تتمتع الشركات الكبرى ومؤسسات إدارة األصول بتطور متوسط في ع•

التقييم

ا وغير حيث أن اإلدارة وعمليات التقييم لديهم مدفوعة بمعايير مقبولة داخلي–

منظمة عادة بشكل جيد كتلك الخاصة بالبنوك االستثمارية أو مؤسسات

اإلستشارات الكبرى، كما أن تلك الممؤسسات قادرة على تقديم خدمات 

لمؤسسات االستشارات الكبرى والبنوك اإلستثمارية عند الحاجة

ي القليل من التطور فالصغيرة ومؤسسات إدارة األصول الشركات تمتلك ●

:  أساليب التقييم

قييم حيث ال تمتلك الوعي الكافي فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية الت–

لديها توقعات تقييم غير واقعية–

ال تمتلك أنظمة جيدة لتخطيط موارد المؤسسة أو أنظمة إدارة لجمع معلومات–

الشركة

م 
يي
تق
 ال

ت
يا
مل

ع
ر 

طو
ت

منخفض 

التقيد بأفضل الممارسات 

حقوق االستثمار 

بنوك بحث

مرتفع

شركات كبرى 
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منخفض:

مرتفع

شركات إستشارية كبرى 

شركات صغرى 

مؤسسات استشارية كبرى 
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جدول المحتويات 

الصفحة المحتويات 

3المقدمة •

5الملخص التنفيذي •

12لمحة عامة عن االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية المتعلق بتقييم األعمال  •

26تقييم الوضع الحالي•

67التصور والحجم السوقي المتوقع للتعامالت في المملكة العربية السعودية •

79لمحة تنظيمية •

87«  تقييم»لـ مالحظات•

93المالحق •



تقدير حجم التعامالتراؤها تقدير التقييمات التي يتم إجالمهنية المؤسسات تقدير عدد 

ية إسناد متوسط القيمة لكل فئة قطاع

بناء على نتائج البحث األساسي 

2والثانوي

ات تقدير عدد التعامالت الناجحة لعملي

الدمج والستحواذ، وإستثمار صغار 

2المساهمين واإلكتتاب العام

م تقدير إجمالي عدد التعامالت بالحج

في المملكة العربية السعودية

بحث تقسيم النتائج  إلى مثلثات مع ال

الثانوي

،الستثماريةيةابالشركاتقائمةإعداد■

ومؤسسات،اإلستثمارومؤسسات

صنيفهاوتاإلستثماريةوالبنوكاإلستشارات

:التاليالنحوعلى

والبنوك،االستثماريةيةالمؤسسات–

االستشاراتومؤسساتاالستثمارية،

وكبيرةصغيرةممارساتإلى

لأصوإدارةإلىاالستثماريةالمؤسسات–

خاصةوحقوق

حجملمتوسطوفقاالمؤسساتتصنيف■

تقومالتيالشركات(سعوديلايربالمليون)

:(2-1)بتقييمها

100و20بين –

250و100بين –

250أكثر من –

فئةللكسنوياالتقييمعملمتوسطتقدير■

2ياألساسالبحثنتائجعلىبناءقطاعية

منالغرضببهالقياميتمالذيالتقييمتقدير■

تائجلنالمرجحالمتوسطعلىبناءالمشاركة

:2ةالتاليللفئاتوفقااألساسيالبحث

واإلستحواذعمليات الدمج –

الطرح)ستثمار صغار المساهمين إ–

(  الخاص

اإلستخدام الداخلي –

اإلكتتاب العام –

إجراء البحث  على حقوق الشركات–

العامة 

3 12
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ودية وعدد تم إستخدام منهج مفصل لتقدير حجم السوق من تقييمات األعمال يركز على عدد المقّيمين في المملكة العربية السع

التقييمات التي يتم إجراؤها

. جمع اآلراء من الخبراء في السوق ( د)التواصل مع المؤسسات عبر الهاتف ( ج)المواقع اإللكترونية للشركات ( ب)مقابالت البحث االساسي ( أ: )استندت التقديرات على( 1: )مالحظات

.  يرجى الرجوع للملحق لمزيد من التفاصيل حول التقديرات( 2)

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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عدد المؤسسات 
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إدارة األصول 

حقوق خاصة 

(  صغيرة)بنوك استثمارية 

(  صغيرة)إستشارات 

(  كبيرة)بنوك استثمارية 

(  كبيرة)إستشارات 

(  كبيرة)بيوت استثمارية 

(  صغيرة)بيوت استثمارية 

60

39

30

مقدمي خدمات التقديم 

250مؤسسة التقييم بحجم إتفاقات يزيد عن 60مؤسسة مهنية، تتولى 129من أصل ■

تراوح مؤسسة بإجراء التقييمات للتعامالت بحجم إتفاقات ي39مليون لاير سعودي، وتقوم 

مليون لاير سعودي، وتقدم المؤسسات الثالثين 250مليون لاير سعودي و100بين 

مليون لاير 100مليون لاير سعودي و20المتبقية خدماتها إلتفاقات بحجم يتراوح بين 

سعودي

مليون 250التي تقوم بإجراء التقييمات ألحجام تزيد عن ( 60)تتألف المؤسسات الستين ■

صندوق حقوق 15بنك إستثماري و15مؤسسة إدارة أصول، و40لاير سعودي من 

خاصة

ة بشكل تقوم مؤسسات إدارة األصول بإصدار التقارير حول الشركات المدرجة في البورص■

:  مليون لاير سعودي لخدمة التالي250عام بقيمة تزيد عن 

البحث من جانب الشراء لمدراء المحافظ فيها–

البحث من جانب البيع للمكتتبين بها–

ة العربية تشير التقديرات إلى أن نصف البنوك االستثمارية الثالثين في المملك■

500اق فيها التي يبلغ متوسط حجم اإلتفستحواذالدمج واالتفاقاتإالسعوية تتولى 

مليون لاير سعودي

تراوح والتي تقوم بإجراء التقييمات بحجم إتفاق ي( 29)تتألف الشركات البالغ عددها ■

مؤسسات إستشارات 4مليون لاير سعوي من 250مليون لاير سعودي و100بين 

بيت إستثمار كبير الحجم20بنك إستثماري صغير الحجم و15كبرى، 

مليون لاير سعودي من 20يتم إستبعاد الشركات التي يقل حجم التعامالت فيها عن ■

التحليل حيث ال يوجد وسائل موثوقة للتقييم في هذا السوق غير المنظم

1

( 2015)عدد مؤسسات الخدمات المهنية في المملكة العربية السعودية 

للمزيد من التفاصيل 1يرجى الرجوع للملحق ( 1: )مالحظة

بحث كي بي أم جي االساسي والثانوي : المصدر

© 2015 KPMG Al Fozan and Al Sadhan, a Saudi and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

All rights reserved.

69

مؤسسة مهنية تقريبا خدمات التقييم في المملكة العربية السعودية 129حاليا، تقدم 
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إدارة األصول 

حقوق خاصة 

(  رةصغي)بنوك استثمارية 

(  صغيرة)إستشارات 

( كبيرة)بنوك استثمارية 

( كبيرة)إستشارات 

( كبيرة)بيوت استثمارية 

(صغيرة)بيوت استثمارية 

380

295

410

عوية ممارسات التقييم في المملكة العربية الس

التي تم تم ضرب عدد المؤسسات بمتوسط عدد التقييمات التي تمت في عام و■

لمملكة العربية شتقاقها من البحث األساسي لتقدير عدد التقييمات التي تمت في اإ

. 2-1السعودية

عة تقييم في المملكة العربية السعودية، وهي موز1,085يتم إجراء ما يقارب ■

:  على النحو التالي

مليون لاير سعودي250من التقييمات تزيد قيمتها عن % 38–

مليون 250مليون لاير سعودي و100من التقييمات تتراوح قيمتها بين % 35–

لاير سعودي

مليون لاير 100مليون لاير سعودي و20من التقييمات تتراوح قيمتها بين % 27–

سعودي

لتي تتراوح مدعومة بِفرقها الكبيرة، تسيطر الشركات االستشارية على سوق االتفاقات ا■

مليون لاير سعودي250مليون لاير سعودي و20بين 

مليون لاير سعودي من قبل البنوك 250تتم خدمة التقييمات التي تزيد قيمتها عن ■

اإلستثمارية نظرا لشدة صعوبة التعامالت

شركات عادة، تقوم بيوت البحث في الحقوق ضمن مؤسسات إدارة األصول التي تغطي ال■

مليون لاير 250المدرجة في البورصة بشكل عام بتقييم الشركات التي تزيد عن 

رح الخاص سعودي، وايضا، تقوم إدارة األصول بتقديم المشورة للمستثمرين وتنفيذ الط

مليون لاير 100مليون لاير سعودي و20ألموالها في التعامالت التي تتراوح قيمتها بين 

سعودي

2

للمزيد من التفاصيل 1يرجى الرجوع للملحق (1)

يشير التقييم إلى قيمة الحقوق في الشركة ( 2)(2)

بحث كي بي أم جي األساسي والثانوي : المصدر(3)
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(  2015)العدد المقدر لممارسات التقييم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي

ممارسة تقييم من قبل المؤسسات سنويا في المملكة العربية السعودية 1,200إلى 1,000يتم إجراء ما بين 
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عمليات دمج 

واستحواذ

استخدام داخلي 

عامة االستثمار في الشركات ال

إستثمار صغار المساهمين

إكتتاب عام 

تفصيل عمل التقييم 

وتشكل ما يتم القيام بأعمال التقييم بشكل أساسي ألنشطة إستثمار صغار المساهمين■

من التقييمات التي يتم إجراؤها في المملكة العربية السعودية% 41نسبته 

و أتشير إستثمارات صغار المساهمين إلى بيع سهم في الشركة لجمع األموال ■

خروجكإستراتيجية

.  مج واإلستحواذالسبب الثاني الرئيسي لعمليات التقييم هو ألغراض تتعلق بعمليات الد■

مؤسسات وبيوت إستثمار كبيرة4وعادة يتم إجراء هذه التقييمات من قبل 

ة ونزاعات نييتم إجراء التقييمات فيما يتعلق باإلستخدام الداخلي للتسويات القانو■

المساهمين ومتطلبات محاسبية

خدام يتم إصدار تقارير حول الشركات العامة من قبل مؤسسات إدارة األصول لإلست■

و في حاالت نادرة تتم إتاحتها للعامة ألغراضأساس اإلكتتاب أالداخلي، وعلى 

تسويقية

كتتاب العام   يتمثل السبب األخير إلنشاء تقرير التقييم في جمع رأس المال من خالل اإل■

380

295

410

2

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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ي العدد المقدر للتقييمات التي تم إجراؤها بالغرض وحجم التقييم ف

(  2015)المملكة العربية السعودية 

مليون لاير سعودي في المملكة العبية السعودية 250يتم إجراء جزء كبير من التقييم للتعامالت الكبيرة التي تزيد عن 
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حقوق خاصة 

( كبير)استشارات 
( صغير)بنك استثماري 
( كبير)بيت استثمار 

( صغير)استشارات 

.  وعليه، لم يتم قيد التعامالت المتأثرة بتقارير الحقوق في التحليل. ال يمكن ربط تعامالت سوق تداول بتقارير الحقق الصادرة من قبل مؤسسات ادارة االصول: مالحظات

70

التعامالت في السوق 

ية بين من المتوقع أن يتراوح إجمالي عدد التعامالت في المملكة العربية السعود■

عملية ناجحة في العام160–140

يزيد عن  تهيمن البنوك اإلستثمارية على السوق حيث قدرت قيمة التعامالت بما■

مليون لاير سعودي250

إتفاقات في 7تعتبر الحقوق الخاصة فعالة في السوق وتقوم بتنفيذ ما مجموعه ■

العام تقريبا

عامالت بقيم متوسطة الحجم أكثر فعالية في التاالستثماريةيةتعتبر المؤسسات ■

مليون لاير سعودي250مليون لاير سعودي و100تتراوح بين 

20ن تتمتع مؤسسات إدارة األصول بأكبر عدد من التعامالت بقيم تتراوح بي■

مليون لاير سعودي100مليون لاير سعودي و

عملية في 16تتولى الشركات االستشارية أقل عدد من التعامالت بما مجموعه ■

عامالت العام، وتغطي البيانات التي تم الحصول عليها في الدراسة األساسية ت

ناجحة ضمن نطاق عمل الشركات االستشارية

30

48

3

بحث كي بي أم جي األساسي والثانوي : المصدر
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عملية في المملكة العربية السعودية وهي موزعة بالتساوي عبر مختلف أحجام التعامالت 160–140تم إجراء ما يقارب 

العدد المقدر للتعامالت بحجم المؤسسة 
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عمليات الدمج واالستحواذ  إستثمار صغار المساهمين  اإلكتتاب العام 

من إجمالي التعامالت، متبوعة بعمليات الدمج واإلستحواذ ومن ثم % 70تشكل إستثمارات صغار المساهمين ما نسبته 

. أنشطة اإلكتتاب العام

تفصيل التعامالت 

ثناؤها من قد تؤدي تقارير اإلستخدام الداخلي إلى تبادل األسهم بين المالكين ويتم إست■

تقديرات سوق التعامالت

100زيد عن تندرج التعامالت المتعلقة بعمليات الدمج واإلستحواذ ضمن فئة القيم التي ت■

يد عن مليون لاير سعودي، أما بالنسبة لتعامالت اإلكتتاب العام، فهي تولد عادة ما يز

مليون لاير سعودي250

النحو تعتبر تعامالت إستثمارات صغار المساهمين من األنشطة األكثر تكرارا، وعلى■

رأس الوارد شرحه سابقا، تدعم الشركات بشكل فعال إستراتيجية النمو من خالل جمع

المال

30

48

70

العدد المقدر للتعامالت بالغرض وحجم االتفاق 

3

.تحليل كي بي أم جي من البحث األساسي والثانوي : المصدر

© 2015 KPMG Al Fozan and Al Sadhan, a Saudi and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

All rights reserved.

73



11.3 2.0

و110بين 

250

1.1

3.6 3.6

0.5 1.7 2.5

0 5 10 15

20بين 

100و

250أكثر من 

عدد التعامالت 

ة 
ملي

لع
 ا
جم

ح
(

ي
ود

سع
لاير 

ن 
يو

مل
 )

(  كبير)بنك استثماري 

(  كبير)استشارات 

(كبير)بيت استثمار 

(  صغير)بيت استثمار 

حقوق خاصة 

(  صغير)بنك استثماري 

(  صغير)استشارات 

إدارة االصول 

مليار لاير سعودي 28مليار لاير سعودي و24من المتوقع أن يكون إجمالي حجم التعامالت في المملكة العربية السعودية بين 

.  سنويا

القيمة االجمالية المقدرة للتعامالت في السوق  قيمة التعامالت 

ة العربية وفقا للتقديرات الواردة في الدراسة، تتراوح قيمة التعامالت في المملك■

مليار لاير سعودي28مليار لاير سعودي و24السعودية بين 

مليون لاير سعودي، تساهم البنوك 250بالنسبة للتعامالت التي تزيد عن ■

اإلتفاقاتاإلستثمارية الكبرى بدور أساسي في إجراء التعامالت بسبب تعقيدات

الكبيرةاإلتفاقاتوخبرة البنوك اإلستثمارية في التعامل مع 

مليون لاير 250مليون لاير سعودي و100بالنسبة للتعامالت التي تتراوح بين ■

سعودي، فإن البنوك اإلستثمارية الصغيرة هي المهيمن على التعامالت

13.3

3

األساسي والثانوي تحليل كي بي أم جي من البحث : المصدر
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عمليات الدمج واإلستحواذ  إستثمار صغار المساهمين  اإلكتتاب العام 

مالت يشهد سوق المملكة العربية السعودية عمليات إستحواذ على شركات كبيرة مما يؤدي إلى توليد قيمة عالية في التعا

القيمة المقدرة للتعامالت في السوق  تفصيل قيمة التعامالت 

من % 50مليون لاير سعودي ما نسبته 250تمثل التعامالت التي تزيد قيمها عن ■

إجمالي حجم سوق التعامالت

11.9ه تتمتع حصة صغار المساهمين بأعلى قيم للتعامالت بإجمالي يقدر بما مجموع■

من إجمالي القيمة السوقية للتعامالت % 45مليار لاير سعودي ويصل إلى ما نسبته 

تقريبا من إجمالي القيمة السوقية % 40تشكل عمليات الدمج واإلستحواذ ما نسبته ■

250ها عن للتعامالت، ويتم القيام بها بشكل أساسي من قبل الشركات التي تزيد قيمت

مليون لاير سعودي

ق المملكة وفقا للبحث الثانوي، تعتبر ممارسة اإلكتتاب العام نشاطا مستمرا في سو■

العربية السعودية

مالي في ودون وجود مستشاراإلستقالليةتم تقدير التعامالت التي ال تتم على أساس ■

الملحق

13.3

8.3

4.7

3

األساسي والثانويتحليل كي بي أم جي من البحث : المصدر
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مالت في المملكة يعتبر اإلستهالك الخاص، واإلنفاق الحكومي وإجمالي اإلستثمارات الثابتة هي الداوفع الرئيسية الثالث للتعا

العربية السعودية 

نمو الطلب على 

التقييم 

فرص جديدة 

كانت الحكومة تدعم النمو في عدة قطاعات ■

وشجعت على تأسيس قطاعات أخرى

موا في األصول الثابتة  ناإلستثماراتشهدت ■

%  10.6معتدال بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

في األعوام الخمس األخيرة ومن المتوقع أن 

%  8.9ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

في األعوام األربع القادمة

السكاني السريع النمو 
ر في الخاص المكون األكباإلستهالكيعتبر ■

% 29الناتج المحلي اإلجمالي حيث سجل 
من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 

2014
عدد السكان بمعدل نمو سنوي إرتفع■

في االعوام الخمس % 8.7مركب يبلغ 
األخيرة

المتوقع أن يستمر النمو في الدخل من ■
دى الشخصي المتاح والنمو السكاني على م

ونتيجة لذلك، من. األعوام الخمس القادمة
ما الخاص باإلستهالكالمتوقع أن يرتفع 

في األعوام األربعة القادمة% 6.9نسبته 

إجمالي اإلستثمارات الثابتة الخاصاإلستهالك 

يرجى الرجوع إلى قسم االقتصاد الكلي للمزيد من التفاصيل : مالحظة
االستخبارات االقتصادية ، تحليل كي بي أم جي وحدة : المصدر
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المشاريع التطويرية الضخمة 

ي لدى الحكومة خطط تطوير طويلة األمد ف■

لصحية البنية التحتية، والتعليم، والرعاية ا

(.  المدن الصناعية)والمدن المتخصصة 

مقدار اإلنفاق بمعدل نمو سنوي إرتفع■

في األعوام % 16.7مركب يبلغ حوالي 

لى الخمس األخيرة ومن المتوقع أن يحافظ ع

في % 6.2إنفاقه المرتفع وأن ينمو بحوالي 

األعوام األربع القادمة

نفقات الحكومة
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تقديرات 

السوق 

الحالي 

1,500-1,400ومن المتوقع أن ترتفع إلى % 7.4من المتوقع أن يرتفع عدد مشاركات التقييم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

2019مشاركة سنويا بحلول العام 

التقييم حالت 

فيالتالتعامأنشطةعلىالطلبفيتسهمالتيالثالثاإلقتصاديةالدوافعهوالتالي■

:السوق

في األعوام األربع % 6.9معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ : اإلستهالك الخاص—

القادمة

في األعوام األربع % 6.2معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ : اإلنفاق الحكومي—

القادمة 

في األعوام % 8.9معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ : ستثمارات الثابتةجمالي اإلإ—

األربع القادمة

يفالنمومعدلمتوسطهوالتقييماتلعددالمتوقعالنمومعدليكونأنالمتوقعمن■

الثابتةاإلستثماراتوإجماليالحكوميواإلنفاقالخاص،ستهالكاال

على(الطلبلدوافعالنمومتوسطبأخذ)%74البالغالسنويالنمومتوسطإستخدامتم■

–1,400غتبلمتوقعةتقييمأعمالعنهونتجالتقييم،ممارساتلعددالحاليةالتقديرات

2019العامبحلول1,500

(  2019–2015)التقييم لحاالت العدد المتوقع 

ت 
دا
ح
لو

ا

االستخبارات االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، تحليل كي بي أم جي وحدة : المصدر
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ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة التعامالت 200–190، من المتوقع أن يصل عدد التعامالت إلى 2019بحلول العام 

. مليار لاير سعودي37مليار لاير سعودي إلى 32من 

المملكة العربية السعودية في طريقها ألن تصبح إقتصادا ناشئا 

الدمجالتتعامخاللمنأعمالهاتنميةفيالسعوديةالعربيةالمملكةتستمرأنالمتوقعمن■

يينالمحلللمستثمرينجذابةفرصالبلدتوفرأنالمتوقعمنوأيضا،واإلستحواذ،

.والخارجيين

إستخداميتمي،وبالتالالتعامالت،عددلتقديرعامالالتقييملممارساتالمتوقعالعدديعتبر■

التعامالتعددعلىالمتوقعللنمو%7.4البالغالمركبالسنويالنمومعدلنفس

المتوقعومن2019العامبحلول200–190بينالتعامالتعدديرتفعأنالمتوقعمن■

لايرمليار37إلىسعوديلايرمليار32إلىلتصلالتعامالتقيمةجماليإيرتفعأن

2019العامبحلولسعودي

كي بي أم جي تحليل وبحث  االستخبارات االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وحدة : المصدر

(  2019–2015)عدد التعامالت المتوقع 

26.3
28.2

30.3
32.6

35.0

2015 2016 2017 2018 2019

مليار لاير سعودي –( 2019–2015)القيمة اإلجمالية المتوقعة للتعامالت 

تقديرات 

السوق 

الحالي 

تقديرات 

السوق 

الحالي 
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يتمثل تكليف هيئة السوق المالية في تنظم وتطوير السوق المالي السعودي 

هيئة السوق المالية 

وقالسوهيئة،(ألأمسي)الماليالسوققانونبموجبالماليةالسوقهيئةتأسيستم■

مجلسلرئيسمباشرةويبلغوإداريةماليةبإستقالليةيتمتعحكوميكيانهيالمالية

الوزراء

والقواعد،اللوائحوإصدارالسعوديالماليالسوقوتطويرتنظيممسئوليةالهيئةتتحمل■

الماليالسوقأحكاملتطبقالآلزمةوالتعليمات

فئاتمنهاضيندرجالتي(تداول)السعوديةالماليةالسوقومراقبةوتنظيمبتأسيس،تقوم■

:التاليةاألصول

شركة مدرجة 176: الحقوق–

الصكوك والضمانات –

حاليا : الصناديق المتبادلة –

أنشطة الطرح الخاص –

خاللمنالماليالسوققانونفيمادة64البالغةالموادوتطبيقتنظيمعمليةتعريفتم■

كتيب15

:التاليةاألنشطةفيللمشاركةترخيصعلىالحصولوموظفيهاالمؤسساتعلى■

التعامل في السوق–

إدارة صندوق –

حفظ األسهم –

الترتيب أو تقديم النصيحة حول أصل –

تعتبر السوق المالية السعودية من بين األسواق المالية الرائدة في العام•

فعال يمكن يتم ضمان حماية المستثمر بسوق عادل، ومفتوح وفعال يكشف عن المعلومات المادية بشكل•

التنبؤ به 

بهابؤ التنشفافة ويمكن تشريع أنظمة عالمية يتم المحافظة على استقرار السوق المالي من خالل •

رسالة هيئة السوق المالية •

الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية، بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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رؤية هيئة السوق المالية 

من حيث العمق والسعة وتحسين ابداعيته بالتعاون مع المساهمين فيه تطوير السوق المالي •

تنظيم ومراقبة السوق المالي، واصدار وتداول األوراق المالية  والكيانات المنظمة•

ن وتحقيق العدالة، والفعالية والشفافيةيحماية المستثمر•



لتي تقوم قامت هيئة السوق المالية بوضع اللوائح واألنظمة الخاصة بالتعامالت التي تندرج ضمن سلطتها ومراقبة عمل األطراف ا

بتنفيذ التعامالت 

المهام والمسئوليات 

الرئيسية 

1

2

3

5

6

7

 السعي لتحقيق العدالة، والفعالية والشفافية في تعامالت األوراق المالية

 ة باألوراق الماليالكشف الكامل عن المعلومات المتعلقة تنظيم ومراقبة

.  ومصدريها

 األسهم العامةطلبات الوكالة والشراء وإكتتابات تنظيم

48

 ة ، وتنظيم ومراقب(أس بيه اي)ترخيص تأسيس الكيانات ذات الغرض الخاص

أعمالها  واستخداماتها وإصدار األوراق المالية

الجهات المنظمة من 
قبل هيئة السوق 

المالية 

أس )الكيانات ذات الغرض الخاص 
ووكاالت التصنيف ( بيه اي

اإلئتماني 

ن المشاركي/ المتعاملين 
األشخاص المرخص لهمفي السوق المالي

( تداول)شركة السوق المالية السعودية 

كي بي أم جي بحث وتحليل الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية، : المصدر
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 السوق المالي تنظيم وتطوير

 األوراق المالية وتداولهاإصدار تنظيم ومراقبة

ماليةتنظيم ومراقبة أنشطة األعمال الخاصة باألطراف تحت إشراف هيئة السوق ال

لة حماية المواطنين والمستثمرين في االوراق المالية من الممارسات غير العاد

لغش، وغير الصحيحة، أو التصرفات التي تنطوي على اإلحتيال، أو الخداع، أو ا

أو التالعب



قامت هيئة السوق المالية  بوضع لوائح محددة للتعامالت التي تقع ضمن سلطتها ومراقبة عمل الجهات الي تقوم

بتنفيذ التعامالت 

المهام  الوصف  دة الما

الفحص األساسي

لجميع األشخاص

المرخص لهم

اق يعتبر الفحص واسع النط

عا ويغطي مجاال واسبطبيعته

اق من المعرفة بإستثمار األور

ة المالية ، واألدوات التحليلي

ذات العالقة 

2الجزء 1الجزء 

السوق المالي •

أدوات االستثمار•

اطار العمل االقتصادي •

القوائم المالية •

جراءات الشركةإ•

اإلستثمار الكمي •

إستثمار الحقوق •

أدوات الدين •

قانون السوق المالي •

سلوك السوق لعرض األوراق المالية •

قواعد االدراج •

عمال االوراق المالية أ•

أنظمة االشخاص المصرح لهم •

أنظمة صناديق اإلستثمار•

واإلستحواذعمليات الدمج •

قواعد مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب •

األشخاص المرخص 

لهم الذين يشاركون

داء بشكل مباشر في أ

مهمة االمتثال

لآلزم توفير المعرفة والتجهيز ا

في فيما يتعلق بمهمة اإلمتثال

أعمال األوراق المالية 

أساسيات االمتثال •

أدوار ومسئوليات اإلمتثال •

تأسيس ومراقبة االمتثال •

دارة الخطر واالمتثال إ•

مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب •

عملية التفويض •

سلوك  العمل •

األنظمة والضوابط •

أنظمة سلوك السوق •

قواعد مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب •

تداول االشخاص 

المرخص لهم 

لألوراق المالية في

أسواق الحقوق 

المحلية والدولية 

إكتساب المعرفة الآلزمة 

–المتعلقة بمهام الوسيط 

المتعامل 

فهم أسواق االوراق المالية •

شراء وبيع األوراق المالية •

فهم سلوك السوق •

المالية السلوكية •

تقييم األوراق المالية •

تحليل الحصص •

نظام السوق المالي •

أنظمة اعمال األوراق المالية •

عملية التفويض–أنظمة االشخاص المرخص لهم •

سلوك العمل –نظمة االشخاص المرخص لهم أ•

ضوابط النظام –نظمة األشخاص المرخص لهم أ•

نظمة سلوك السوق أ•

كي بي أم جي بحث وتحليل الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية، : المصدر
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 4سي أم اي »لشركات إدارة األصول تدعي أيضا بإنشاء وحدة  تقوم هيئة السوق المالية  »

3سي أم اي 

1سي أم اي 

2سي أم اي 



ين في السوق لمالي للممارساالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي هيئة سعودية تقدم المعرفة والتوجيه  المحاسبي و

السعودي  

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

منألفتتمهنيةهيئةهي(ايهبيهسياوأس)القانونيينللمحاسبينةالسعوديالهيئة■

السعوديةفيالمحاسبةلمهنةوالريادةالرؤيةوتوفرمهنيينأعضاء

بثقةمالاألعألداءأعضائهاودعمبتطويرالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةتقوم■

والمستدامةاألجلطويلةاإلقتصاديةالقيمةتحقيقعلىومساعدتهم

المحاسبةوياتوعضشهاداتوتنظيمبتوفيرالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةتقوم■

فيوالتدقيقالمحاسبةمهنةلممارسةتؤهلهمأنشأنهامنالتيالسعوديينللممارسين

السعودية

ةالخاصوالتوجيهاتالمباديءالهيئةتضعالفنية،لجانهاخاللومنذلك،علىةوعال■

تعديالتأيإلىباإلضافةممارستهاستتموالتيوالتدقيقبالمحاسبة

أسيستذلكفيبماللمهنة،المنظمةالعامةالقواعدإعدادمسئوليةالفنيةاللجانتتحمل■

الهيئةةزمالإختباروتنظيمالمهنيةواألخالقيات،والتدقيقالمحاسبةمقاييسوتطوير

القانونيينللمحاسبينالسعودية

خدماتمتقديعناإلمتناعمحاسبأيمنالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةتطلب■

وذلكرة،مباشغيرأومباشرةمصالحفيهالهميكونالتيللشركاتوالتدقيقالمحاسبة

المصالحفيتضاربأيلتجنب

ممارسةبالمحاسمنالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةتطلبذلك،لىإباإلضافة■

الشركاتحساباتلتدقيقمؤهالليكونالترخيصبعدأعوامخمسةعنتقلاللفترةالمهنة

العامةوالمؤسساتوالبنوكالمساهمة

ث يتمكن اإلعتراف بها كجهة رائدة في مهنة المحاسبة، والتدقيق والمالية في السعودية، بحي»

.  «االشخاص من أداء األعمال بثقة

انونيين رؤية الهيئة السعودية للمحاسبين الق

ات العامة، والعمل بنزاهة وإنشاء شراكوالعمل بمسئولية بما يحقق مصلحة األعضاء  »

نية، فعالة مع المؤسسات والمجتمعات في كافة أرجاء العالم لضمان أعلى المقاييس الف

«والمهنية واألخالقية

كي بي أم جي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، بحث وتحليل الموقع اإللكتروني : المصدر
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رسالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 



ن تؤديأفي تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق وكافة المسائل التي من شأنها للمحاسبين القانونيين تتمثل أهداف الهيئة السعودية 

إلى تطور المهنة وتحسين مكانتها 

أهداف الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين 

 المقاييس المحاسبية وإعتمادمراجعة وتطوير

 مقاييس التدقيق وإعتمادمراجعة، وتطوير

 ذلك بما في( إمتحان سي بيه ايه)تأسيس القواعد الالزمة إلمتحان شهادة الزمالة

المجاالت المهنية، والعملية والعلمية لمهنة التدقيق واألنظمة المطبقة

5

6

7

 تنظيم البرامج التعليمية المستمرة
8

كي بي أم جي بحث وتحليل الموقع اإللكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، : المصدر
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1

2

3

4

يقومون تأسيس برنامج مراجعة ذو جودة للتأكد من أن المحاسبين القانونيين

نونيين وللوائح  بتنفيذ المقاييس المهنية ويلتزمون بأحكام أنظمة المحاسبين القا

ذات العالقة

 يق عمال البحث والدراسات  الخاصة التي تغطي المحاسبة والتدقأإجراء

والمواضيع األخرى ذات العالقة

ات نشر الدوريات، والكتب والمنشورات التي تغطي  المواضيع ذ

العالقة بالمحاسبة والتدقيق 

بة المشاركة في اللجان والندوات  المحلية والدولية  المتعلقة بمهنة المحاس

والتدقيق



لتدقيق مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز ودعم مهنة اللمحاسبين القانونيين إقترحت الهيئة السعودية 

والمحاسبة والقواعد التي ُتنظمها 

بة والتدقيق بشكل إستراتيجيتها إلعتماد المقاييس الدولية للمحاسللمحاسبين القانونيين السعودية الهيئة وضعت 

تدريجي بعد دراسة السوق السعودي بتأني 

للمحاسبينالسعوديةالهيئةتخططموحدة،محاسبيةمقاييسإلىوالحاجةالربحيةغيرالمنظماتعددإلرتفاعنظرا

المنظماتلهذهخاصةمعاييرإلعتمادالقانونيين

تدقيق على النحو للمحافظة على تعديل وتحديث معايير المحاسبة والللمحاسبين القانونيين السعودية الهيئة تخطط 

المطلوب ووفقا آلخر المستجدات في المهنة

المحاسبة والتدقيقتأسيس مركز تدريب سيكون متخصصا في دوراتللمحاسبين القانونيين السعودية الهيئة تعتزم 

إختبار المحاسبة لتطبيقللمحاسبين القانونيين السعودية الهيئة بالتعاون مع الكيانات العامة ذات العالقة، تخطط 

الخاص على موظفي القطاع العام وكذلك القطاع الخاص

ضائها لإلستمرار في تعزيز مهنة المحاسبة من خالل دعم أعللمحاسبين القانونيين السعودية الهيئة تخطط 

بالحصول على المزيد من المؤهالت في مجال المحاسبة والتدقيق 

الحاجة إلعتماد قاعدة ين للمحاسبين القانونيالسعودية الهيئة ألغراض تتعلق بتعزيز شفافية البيانات المالية، إقترحت 

بيانات إلكترونية موحدة لجميع البيانات المالية

مبادرات ومشاريع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

كي بي أم جي بحث وتحليل الموقع اإللكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، : المصدر
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التحول للمقاييس الدولية 

قاعدة البيانات المالية 

اإللكترونية الموحدة 

التشجيع على المزيد من 

المؤهالت 

تأسيس مركز تدريب 

العام على القطاعةتطبيق فحص المحاسب

ة معايير المنظمات غير الربحي

ية تعديل المعايير المحاسبية الحال



في السوقحاليا، هناك العديد من الجهات عالميا تقدم شهادات التقييم المقبولة 

في آي سي)أخصائي تقييم دولي معتمد 

(  أس

D
(  يايه بي ف)تقييم األعمال إعتماد

A
–مقيمي األعمال القانونيين 

سي بي في 
(  سي أف اي)محلل مالي قانوني 

B C
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 من( ايه بي في)ُيقدم إعتماد

بين قبل المعهد األمريكي للمحاس

القانونيين

 ايه بي )عتمادايحتل حاملي

م مكانة مزودي خدمات تقيي( في

لاألعما

 يوفر المعهد األمريكي

فاذ على للمحاسبين القانونيين الن

المعلومات، والتعليم واألدوات

( ايه بي في)لحاملي إعتماد 

األعماللمقيميالكنديالمعهد

هو(فيبيسيآييس)القانونيين

مقاييستؤسسمهنيةمنظمة

ةالتعليميوالمتطلباتالممارسة،

األخالقيةوالتوجيهات

(يفبيسيآييس)ءأعضايشمل

مقيميمن1,600عنيزيدما

يلالتأهذويمنالقانونييناألعمال

يا،ودولكنداأرجاءكافةفيالعالي

مجالفيعملهميمارسونممن

الدعاويودعماألعمالتقييم

ن لقب مهني يمنحه معهد المحللي

(  ايهسي أف)الماليين القانونيين 

م والذي يقو( سابقا ايه آي أم آر)

بقياس كفاءة ونزاهة المحلل 

المالي

 ( سي أف ايه)يشمل برنامج

سلسلة من ثالث إختبارات ؛ 

3و2، 1المستوى 

تقوم هذه الدورة بتدريس دورة

ر إدارة المشاركة وكتابة التقاري

ييم تهدف إلى ترسيخ نظرية تق

األعمال األساسية من خالل 

توضيحها خطوة بخطوة من 

خالل دراسة حالة وتوفير 

شحين نصائح عملية يستطيع المر

إستخدامها في العالم الواقعي

الجهات العالمية الرئيسية التي تقدم شهادات التقييم 

.  يرجى الرجوع إلى المحلق للمزيد من التفاصيل: مالحظة

مواقع إلكترونية فردية، تحليل كي بي أم جي : المصدر
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جدول المحتويات 

الصفحة المحتويات 

3المقدمة •

5الملخص التنفيذي •

12لمحة عامة عن االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية المتعلق بتقييم األعمال  •

26تقييم الوضع الحالي•

67التصور والحجم السوقي المتوقع للتعامالت في المملكة العربية السعودية •

79لمحة تنظيمية •

87«  تقييم»لـ مالحظات•

93المالحق •



تم القيام التي تتم بين الشركات الخاصة وأنشطة جمع األموال التي ال يواإلستحواذ تنظم هيئة السوق المالية أنشطة الدمج ال

لشركات الخاصة( «ايه بيه»)بها من قبل أشخاص مرخص لهم 

مرئيات نوعية 

هيئة السوق المالية ، تحليل كي بي ام جي : المصدر

© 2015 KPMG Al Fozan and Al Sadhan, a Saudi and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

All rights reserved.

88

: التالي هو دور هيئة السوق المالية بأنواع التعامالت الرئيسية●

تعامالت الدمج واإلستحواذ

الشركةأوذةالمستحوالشركةفيهاتكونالتيالتعامالتالماليةالسوقهيئةُتنظم–

مدرجةشركةعليهاالمستحوذ

حوذة المستالسوق المالية التعامالت التي تكون فيها الشركة ال تنظم هيئة –

خاصةالمستحوذ عليها  والشركة 

جمع األموال 

ية تنظم هيئة السوق المالية جميع عمليات الطرح العام واإلكتتابات الثانو–

نطوي تحتاج أنشطة جمع األموال التي تتم من قبل الشركات الخاصة والتي ت–

شعارات لهيئة السوق الماليةإعلى أشخاص مرخص لهم إلرسال 

ت ال تنظم هيئة السوق المالية أنشطة جمع األموال التي تتم من قبل الشركا–

مالخاصة والتي ال تنطوي على أشخاص مرخص له

أنشطة اإلكتتابات العامة 

طة اإلدراج تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم جميع اإلكتتابات العامة وأنش–

/الشركات الخاصة 

صناديق أخرى 

/  الشركات المدرجة 

الصناديق المنظمة 

هيئة السوق 

المالية 

إختصاص هيئة السوق المالية بنوع التعامالت 



ةالية على قوتقوم هيئة السوق المالية بإعتماد األشخاص للتأكد من قدرتهم على القيام بالتعامالت، ولكن، تعتمد هيئة السوق الم

السوق لتحدي وضبط التقييمات 

مرئيات نوعية 

:  تمتلك هيئة السوق المالية اإلختصاص الكامل على●

الشركات المدرجة في تداول –

البنوك اإلستثمارية التي تعتبر من األشخاص المرخص لهم –

الصناديق المنظمة التي تعتبر أشخاص مرخص لهم –

شركاتوال،اإلستشاريةالشركاتأنشطةبعضبتنظيمالماليةالسوقهيئةتقوم●

:التاليةالحاالتفياألخرىوالصناديقالخاصة

التي تنطوي التعامالت فيها على الشركات المدرجة في تداول–

مالتي يتم فيها إجراء التعامالت من قبل أشخاص مرخص له–

األمرتحديدةمسألوتتركالتعامالتفيالتقييمبتنظيمالماليةالسوقهيئةتقومال●

السوقلقوى

منالتأكدفيلهمالمرخصاألشخاصتنظيمفيالماليةالسوقهيئةتركيزيتمحور●

يماتالتقيالضروريغيرومنالتعامالتبإجراءيتعلقفيماللمعرفةإمتالكهم

شركاتال

ة اإلستشاري
البنوك 

االستثمارية

الصناديق 

الحكومية

الشركات المدرجة

صناديق 

أخرى 

الشركات الخاصة 

إختصاص هيئة السوق المالية بنوع المؤسسات 

هيئة سوق المال

هيئة السوق المالية، تحليل كي بي أم جي : المصدر
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ين إلى المزيد من سيؤدي تحويل المعايير المحاسبية إلى معايير اإلبالغ المالي الدولية من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني

ممارسات التقييم التي تتم من قبل الشركات 

لمالي الدولية تعتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التحول إلى معايير اإلبالغ ا

2017بحلول عام 

خبراء التقييم  أصول الشركة  المدققين 

اإلبالغاييرلمعاإلنتقالالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةتعتزم،2017عامبحلول

الدوليةالمالي

للشركاتيجوز،16الدوليةالمحاسبيةالمعايير–الدوليةالمالياالبالغلمعاييروفقا

5–3كلوأسنوياالتقييميكونأنالممكنمن)منتظمبشكلأصولهاتقييمعلىالعمل

وقيةالسبالقيمةالدفاترفيإدراجهاويتم(التقييمفيالتغيرعلىبناءسنوات

قيمةأنوجدإذا،36الدوليةالمعاييرالمحاسبية–الدوليةالمالياإلبالغلمعاييروفقا

جةحاهناكستكونعندهاالخارجية،أوالداخليةالمؤشراتبسبب،ضعيفةالشركة

المؤسسةقيمةإلضعافصولهاأأوللشركةتقييمإلجراء

مستقلييمتقتقاريرإلصدارالتقييمفيخبراءتعينالشركاتمنالمدققينسيطلب

مرئيات نوعية 

السعوديةيئةالهتعتزمالقانونيين،للمحاسبينالسعوديةالهيئةمعللمناقشاتوفقا●

إلىالسعوديةةالعربيالمملكةفيالمحاسبيةالمعاييرتحويلالقانونيينللمحاسبين

2017عامبحلولالدوليةالمالياالبالغمعايير

تيالالشركاتأصولجميعتقييمإعادةينبغي،16رقمالدوليالمحاسبةلمعياروفقا●

لمعيارقاووفالشركات،دفاترفيقيمهاإضافةيتموأنالتقييمإعادةنموذجتعتمد

أوالخارجيةالمؤشراتبسببالشركة،قيمةضعفتإذا،36الدوليالمحاسبة

الدفاترفيالشركةضعفقيمةإضافةتتمأنينبغيالداخلية،

تقييممؤسساتقبلمناألصولتقييمعلىالعملالشركاتمنالمدققينسيطلب●

لتقييماممارساتمنكبيرمقدارذلكعنوسينتج.مستقلرأيعلىللحصولأخرى

التقييممؤسساتقبلمنإجراؤهايتمالتياإلضافية

التقييمؤسساتمتمتلكالالقانونيين،للمحاسبينالسعوديةالهيئةمعللمناقشاتوفقا●

.تقييماتالإجراءفيالفنيةالخبرةالسعوديةالعربيةالمملكةفيحالياالصغيرة

بممارساتتقومالتيالمؤسساتترخيصوإعتمادفي«تقييم»ستنظروبالتالي،

التقييماتلتلكالممارساتأفضلببيانوتقومالتقييم

ستستهدفالتالي،وبتقييم،مؤسساتقبلمنالتقييمتقاريرلمراجعةالمدققينسيحتاج●

باإلستثناءاتقينالمدقبتزويد«تقييم»ستقومكماللمدققين،الشهاداتتقديم«تقييم»

التقييمحولموادعلىتحتويالمعتمدينالمدققينمناهجألن

تقارير 

التقييم 

© 2015 KPMG Al Fozan and Al Sadhan, a Saudi and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

All rights reserved.

90

.  ال تزال خاضعة للمناقشة في المملكة العربية السعودية16، حيث أن معايير المحاسبة الدولية 16يرجى الرجوع إلى المحلق للمزيد من التفاصيل حول معايير المحاسبة الدولية : مالحظة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تحليل كي بي أم جي : المصدر



في المملكة العربية السعودية « تقييم»قدمت تداول مرئيات فيما يتعلق بالدور الي قد تشارك به 

السعوديالماليالسوقشركةتشكيل2007مارس19بتاريخالوزراءمجلسإعتمد

تداولبتأسيسالقاضيالماليالسوقنظاممن20–للمادةوفقاذلكوكان.(تداول)

مساهمةكشركة

رسملةإجماليوبلغالمالي،السوقفيإدراجهاتمشركة177يقاربماتداولفييوجد

2015عاممنيوليوفيأمريكيدوالرمليار571يقاربماالماليالسوق
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مرئيات نوعية 

أولشراءماتالخدفقطوتقدمشكلبأيالشركاتتقييمعمليةبتنظيمتداولتقومال●

وراقاألوإستردادإلصداروالتسهيالتالماليةاألوراقمنغيرهاأوالحصصبيع

الماليةاألدواتمنوغيرهاالمالية

لشركات،لالبياناتبتخزينتقوممركزيةماليةأوراقمستودعمنصةتداولتمتلك●

البحثيةتهابوابإنشاءفي«تقييم»قبلمنالقائمةالمنصةهذهمناإلستفادةويمكن

المدرجةغيرللشركات

مراتلمؤتالدعواتأثناءالشركاتقبلمنالقائمةاإلفصاحعملياتأنتداولرأت●

«تقييم»ـلويمكنأكبر،بشكلتحسينهايمكنالتقديميةالعروضأوالمستثمرين

الماليةالسوقهيئةمعبالتواصلبتوجيهاتالخروج

حولياتالتوصتقدمالتياألبحاثوبيوتالوساطةمؤسساتمنالمحليينيحتاجال●

طلبتأن«تقييم»لـويجوزبالتقييم،خاصةدوراتأيعلىللحصولالحصص

سوقالهيئةتقدمهاالتيالحاليةالدوراتمقابل«تقييم»قبلمنالمحللإعتماد

المالية
الخطوات التالية المقترحة 

معبهاعملاللهميمكنالتيالكيفيةحولتداولمعالتواصل«تقييم»علىينبغي●

فيليةالحاالمركزيةالماليةاألوراقمستودعمنصةمنلإلستفادةالبعضبعضهم

تداول



بدور أساسي في خلق الشفافية في صناعة التقييم في المملكة العربية السعودية « تقييم»ستساهم 

إعتماد المؤسسات والمقيمين 

مالتقييخدماتلمقدمياإلعتمادتقديم

تقييمالتقدمالتيالمؤسساتأنمنللتأكد

قبلنموضعهاتمالتيعاييرمبالتتقيد

«تقييم»

عنيمالتقيخدماتلمقدميالتقديرتقديم

:طريق

ها من قبل التقيد بالمقاييس التي تم وضع-
«تقييم»

تأهيل أعضاء الفريق -

عدد وأحجام التعامالت التي تم -
إجراؤها 

يكونيالتالتقييملمهنييالشهاداتتقديم

معينةزمنيةفترةبعدتجديدها

لكتلتقديمالدوليةالمنظماتمعالربط

الشهادات

تقديم البحث والتدريب 

لحوللعامةالمتوفرةالمعلوماتتجميع:

مقاييس درجة حساسية األوراق –

نة المالية للمؤسسات القابلة للمقار

ومضاعفات الصناعة معايرات–

عالوة تحمل المخاطر في البالد –

والمعدالت الخالية من الخطر

اتالمعلومحولقويةبياناتقاعدةنشاءإ

يفالمتوفرةوغيربالتعامالتالخاصة

(1)العامالمجال

رساتالمماوأفضلالتقييمتوجيهاتنشر

الصناعةفي

حثبالبيتعلقفيماواحدةكمحطةالعمل

عربيةالالمملكةفيللتقييماتالمستخدم

يمالتقيخدماتمقدميقبلمنالسعودية

للمقيمينالتدريبيةالدوراتتقديم

والمؤسسات

خلق الوعي 

خلق الوعي القوي حول دورها وأنشطتها

:  من خالل

تنظيم الندوات والمؤتمرات حول –

التقييمات

بناء عالقات قوية مع مقدمي خدمات –

التقييم، والشركات، والبنوك 

لاإلستثمارية ومؤسسات إدارة األصو

سهلةجيدةإلكترونيةبوابةإنشاء

جودةذاتموادوتوفراإلستخدام

للمستخدمين

األعمالمجتمعفيالقويالوعيخلق

هيماوالتقييمبعمليةالقيامكيفيةحول

.للتقييماتالممارساتأفضل

دور فعال في التعامالت غير 

المنظمة حاليا 

للتالياراتشعتطلب اإل  :
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بينواإلستحواذالدمجأنشطة–

الخاصةالشركات

الشركاتقبلمناألموالجمعنشطةأ–

قبلمنبهاالقياميتمالالتيالخاصة

لهمالمرخصاألشخاص

ناديقالصقبلمنتتمالتيالتعامالت–

هيئةقبلمنالمنظمةغيراألخرى

الماليةالسوق

 تطلب من المؤسسات تقديم الوثائق

هاإمتثالالخاصة بالتعامالت للتأكد من 

للمقاييس

ناء التأكد من إتباع العملية الصحيحة أث

ه إجراء العملية في الوقت الذي يتم في

تنظيم قيمة العملية بحد ذاتها

.  ستكون قاعدة البيانات مجهولة لحماية السرية( 1: )مالحظة

.  يرمز اإلكتتاب العام للشخص المرخص له( 2)
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جدول المحتويات 

الصفحة المحتويات

3المقدمة •

5الملخص التنفيذي •

12لمحة عامة عن االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية المتعلق بتقييم األعمال  •

26تقييم الوضع الحالي•

67التصور والحجم السوقي المتوقع للتعامالت في المملكة العربية السعودية •

79لمحة تنظيمية •

87«  تقييم»لـ مالحظات •

93المالحق •



المحتويات 
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المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق –

المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –

اإلفتراضات األساسية لحجم سوق التعامالت –3الملحق –

التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –

عملية اإلكتتاب العام –5الملحق –

طرق تقييم األعمال –6الملحق –

الجهات التي تقدم شهادات تقييم –7الملحق –

36/ 16مميزات المعايير المحاسبية الدولية –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 
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( 3/ 1)المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق 

الشركات للبحث األساسي 

الشركات النوع 

كووبرز برايس ووتر هاوس■المهنية مؤسسات الخدمات

ديلويت توتش توماتسو ليمتد ■

كي بي أم جي ■

طالل أبو غزالة ■

فيصل الصيرفي / السيد ■

ايرنست آند يونغ■

أتش أس بي سي السعودية المحدودة ■البنوك اإلستثمارية 

الفرنسي كابيتال السعودي■

السعودي الهولندي كابيتال ■

أم اي أف آي سي كابيتال ■

األول كابيتال ■جم الشركات صغيرة الح/ الحقوق الخاصة / االستثماريةيةالمؤسسات 

الطوق مجموعة■

أم اي أف آي سي كابيتال ■

إتحاد الراجحي ■

التجاري الوطني  كابيتال ■



( 3/ 1)البحث األساسي أثناء المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها –1الملحق 
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قصير مجدولة خالل وقت ( 1)مالحظة 

الشركات للبحث األساسي 

الشركات النوع

جم الشركات صغيرة الح/ الحقوق الخاصة / االستثماريةيةالمؤسسات 

( تتمة)

إستثمار كابيتال ■

(  أم ايه أس آي سي)مجموعة الصبيعي ■

مجموعة المجدوعي ■

مجموعة دلة البركة ■

هيئة السوق المالية ■الوكاالت التنظيمية 

للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية■

مجموعة سعودي بن الدن ■الشركات 

مجموعة صافوال ■

( أس تي سي)اإلتصاالت السعودية ■

(1)( سدافكو)السعودية لمنتجات األلبان واألغذية الشركة■

مؤسسات إستشارات صغيرة 5–4■مؤسسات اإلستشارات الصغرى



المحتويات 

المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق –
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المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –

اإلفتراضات االساسية لحجم سوق التعامالت –3الملحق –

التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –

العام عملية اإلكتتاب –5الملحق –

األعمال تقييم طرق –6الملحق –

تقييم الجهات التي تقدم شهادات –7الملحق –

36/ 16المحاسبية الدولية مميزات المعايير –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 



البنوك اإلستثمارية التي تمت مراعاتها لتحديد حجم السوق –2الملحق 
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(الصغيرة)البنوك اإلستثمارية (الكبيرة)البنوك اإلستثمارية 

مجموعة الحمدان لإلستشارات والتطوير . 1الجزيرة المالية . 1

اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة . 2الراجحي المالية . 2

أم اي أف آي سي المالية .3البالد المالية . 3

المالية أموال لإلستشارات. 4مجموعة الدخيل المالية . 4

دوتشيه بنك ايه جي قطاع الرياض . 5شركة العربي الوطني لإلستثمار . 5

شركة األول المالية . 6فالكوم للخدمات المالية .6

بيت اإلستشارات الوطني شركة. 7المحدودة جي آي بي كابيتال . 7

إثراء المالية . 8المحدودة أتش أس بي سي السعودية. 8

مورغان ستانلي السعودية .9جدوى لإلستثمار. 9

مسقط المالية. 10أن سي بي كابيتال . 10

لإلستثمار شركة رنا . 11الرياض المالية . 11

الشرق األوسط –مانهاتن كابيتال . 12شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار . 12

سيدرا المالية . 13السعودي الفرنسي المالية . 13

بي مورغان السعودية المحدودة . جيه. 14المالية السعودي الهولندي. 14

هيكلة لإلستشارات المالية 15الخبير المالية . 15
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(المتوسطة إلى الصغيرة)الشركات االستشارية (  كبيرة)الشركات االستشارية 

فيصل الصيرفي . 1بي أم جي كي. 1

طالل أبو غزالة . 2ايرنست آند يونغ . 2

أحمد بن جنيد . 3هاوس كووبرز برايس ووتر . 3

العزق 4ديلويت 4

القرشي وشركاه  محاسبون ومراجعون قانونيون .5

المتحدين المحاسبين والمستشارين. 6

محمد العامري وشركاه / الدكتور. 7

ابراهيم البسام . 8

محمد الشباني/ الدكتور 

ابراهيم أبو سيف . 10

مجموعة إسماعيل لإلستشارات . 11

السيد العيوطي وشركاه . 12
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( 2/ 1)السوق التي تمت مراعاتها لتحديد حجم اإلستثمارية البنوك –2الملحق 

(  صغيرة)االستثماريةيةالمؤسسات (  كبيرة)االستثماريةيةالمؤسسات 

ايه . مجموعة ايه. 1مجموعة الصبيحي . 1

مؤسسة البالد للتجارة واإلقتصاد . 2سنابل . 2

القابضة لإلستثمارات المحدودة شركة الحسيني. 3شركة جرير لإلستثمار التجاري. 3

شركة نايف صالح الراجحي لإلستثمارات المحدودة .4شركة صندوق الراجحي لإلستثمار . 4

شركة الرجيب القابضة . 5شركة العليان السعودية لإلستثمار. 5

شركة الحسا للتطوير . 6شركة خالد جفالي المحدودة . 6

الحماد القابضة . 7مجموعة دلة البركة . 7

مجموعة الطوق 8ة ضشركات ثروات القاب. 8

شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة . 9شركة المجموعة السعودية لإلستثمار والتسويق المحدودة . 9

الخليج المتحدة لإلستثمار . 10والسياحة، والصناعة، والزراعة والعقارات والمقاوالتشركة عسير للتجارة،. 10

الدولية شركة البداد. 11

شركة مجموعة باحمدان القابضة . 12

شركة بن سليمان القابضة المحدودة . 13

مجموعة سعد . 14

شركة سند لإلستثمار . 15

اإلستثمار بيت تطوير وإدارة شركة . 16
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( 2/2)السوق التي تمت مراعاتها لتحديد حجم اإلستثمارية البنوك –2الملحق 

(  كبيرة)االستثماريةيةالمؤسسات  (  صغيرة)االستثماريةيةالمؤسسات 

شركة فرص الدولية لإلستثمار . 17

شركة غسان أحمد السليمان للتطوير المحدودة . 18

مجموعة سعد . 19

شركة زاد لإلستثمار . 20
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مؤسسات إدارة األصول التي تمت مراعاتها لتحديد حجم السوق –2الملحق 

إدارة األصول 

أس سي بيت المال الخليجي جيه. 17أديم المالية . 1

بلوم انفست السعودية . 18ايجيس العربية المحدودة . 2

هيرمس السعودية –اي أف جي . 19الراجحي المالية . 3

للخدمات المالية فالكوم. 20شركة الوساطة المالية . 4

السعودية–بيت اإلستثمار العالمي . 21شركة األول المالية . 5

شركة المستثمرون الخليجيون إلدارة األصول . 22البالد المالية .6

أس بي سي السعودية المحدودة أتش. 23شركة اإلنماء لإلستثمار . 7

جدوى لإلستثمار .24اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة . 8

مجموعة كي أس بي المالية .25الجزيرة المالية . 9

أم اي أف آي سي المالية . 26الخبير المالية . 10

مورغان ستانلي السعودية . 27الخير المالية السعودية . 11

شركة ملكية لإلستثمار . 28النفيعي لإلستثمار مجموعة. 12

كابيتال المحدودة مسقط. 29االولى جوجيت كابيتال . 13

شركة مشاركة المالية . 30أنفال المالية شركة. 14

التجاري الوطني المالية . 31شركة العربي الوطني لإلستثمار .15

شركة أصول وبخيث اإلستثمارية . 32أرباح المالية . 16
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إدارة األصول 

شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار . 33

شيرهولدنغ . 34

ي الفرنسي المالية دالسعو. 35

السعودي الهولندي المالية .36

بيت التمويل الكويتي السعودي أس أس سي. 37

سيدكو المالية . 38

شركة المستثمر لألوراق المالية . 39

شركة رنا لإلستثمار . 40

الرياض المالية .41
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الحقوق الخاصة 

شركة أموال الخليج لإلستثمار التجاري . 1

المعلومات واإلتصاالت مشاريع تكنولوجيا. 2

مجموعة الملز . 3

النابت وأوالده المحدودة . شركة ناصر بن م. 4

سامبا القابضة مجموعة. 5

جدوى لإلستثمارات . 6

سويكورب . 7

لإلستثمار شركة تكامل القابضة. 8

شركة محمد الصبيحي وأوالده لإلستثمار .9

التجارية شركة رزا الدولية لإلستثمارات. 10

شركة فينشر كابيتال اإلستثمارية السعودية . 11

سراج المالية السعودية شركة. 12

المالية أبراج. 13

اي أف جي هيرمس 14



المحتويات 

المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق –

المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –
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لحجم سوق التعامالتاألساسية اإلفتراضات –3الملحق –

التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –

العام عملية اإلكتتاب –5الملحق –

األعمال تقييم طرق –6الملحق –

تقييم الجهات التي تقدم شهادات –7الملحق –

36/ 16المحاسبية الدولية مميزات المعايير –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 
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السوق الثانوي ( هـ)جمع اآلراء من الخبراء في السوق، ( د)التواصل مع الشركات عبر الهاتف، ( ج)المواقع اإللكترونية للشركات، ( ب)مقابالت البحث األساسي، ( اأ: )كانت االفتراضات تستند غلى التالي: مالحظات

متوسط عدد المؤسسات عددالفئة القطاعيةالفئة الرئيسية 

التقييمات 

من إجمالي % نشاط التقييم 

التعامالت 

متوسط قيمة تقييم 

مليون لاير )االعمال 

(  سعودي

ناجحة عملية% 

%2005%35الدمج واالستحواذعمليات443كبيرة 4الشركات االستشارية

%2005%30استثمارات صغار المساهمين 

%2000%35اإلستخدام الداخلي 

%5020%23الدمج واالستحواذعمليات1012ممارسة صغيرة 

%5020%20استثمارات صغار المساهمين 

%500%57اإلستخدام الداخلي 

%50010%52واإلستحواذعمليات الدمج 1515كبيرة الحجم البنوك اإلستثمارية 

%50010%13استثمارات صغار المساهمين 

%30010%34اإلكتتاب العام 

%20020%48واإلستحواذعمليات الدمج 156متوسطة الحجم 

%20020%52إستثمار صغار المساهمين 

المؤسسات 

ةاالستثماريةي

%10120%100المساهمين استثمار صغار106ممارسة كبيرة 

%5020%100استثمار صغار المساهمين 206ممارسة صغيرة 

%30015%100واإلستحواذعمليات الدمج 153حقوق خاصة المؤسسات اإلستثمارية 

%7000%100شركات عامة 403إدارة األصول 



المحتويات 

المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق -

المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –

اإلفتراضات االساسية لحجم سوق التعامالت–3الملحق –
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التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –

العام عملية اإلكتتاب –5الملحق –

األعمال تقييم طرق –6الملحق –

تقييم الجهات التي تقدم شهادات –7الملحق –

36/ 16المحاسبية الدولية مميزات المعايير –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 



عملية بقيمة 163عمل تقييم آخر من قبل المستشارين الماليين األمر الذي نتج عنه 500يتم تنفيذ ما يقارب –4الملحق 

مليار لاير سعودي تقريبا 1إجمالية تبلغ 
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التقييمات والتعامالت األخرى في السوق 

هيتقييمالممارساتبإجراءتقومالتيللشركاتبالنسبةالممارساتأفضلأنالمتبعمن■

آخرطرفرأيعلىبالحصول

للحصولونيسعالذيناألفرادأوالشركاتإلىتستندالتقديراتكانتالسابق،العملفي■

منحيثالمهنيةالمؤسساتعلىحكراليسالتقييمعملولكن،المالية،المشورةعلى

الحرالعملأوالماليةاإلدارةمنجزءايكونأنالممكن

ومعدلةالقيمومتوسطوالشركات،الكبرى،الشركاتلعددتقديراالمجاورالجدوليبين■

المهنيةالمؤسساتتدخلدونتنفيذهيتمالذيالنجاح

تسعىالسعوديلايرمليون20عنحقوقهاقيمةتقلالتيالشركاتأنمنالرغمعلى■

لتقديرهااألفضلالجهدهوالثانيالعمودفإنعادة،

الشركات الفئة 

الكبرى 

المؤسسات 

الصغيرة إلى 

المتوسطة 

عمليات الدمج الغرض من التقييم 

واإلستحواذ 

استثمار صغار 

المساهمين

1,000750,000العدد المقدر للشركات 

تي النسبة المئوية المقدرة للشركات ال

تمارس عمال واحدا 

10%0.05%

100375العدد المقدر من ممارسات التقييم

305(ديمليون  لاير سعو)متوسط  قيمة حقوق األعمال 

%30%15عمليات ناجحة% 

150113عدد التعامالت 

450550(  ديمليون لاير سعو)قيمة التعامالت الناجحة 



المحتويات  

المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق -

المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –

اإلفتراضات االساسية لحجم سوق التعامالت–3الملحق –

التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –
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العام عملية اإلكتتاب –5الملحق –

األعمال تقييم طرق –6الملحق –

تقييم الجهات التي تقدم شهادات –7الملحق –

36/ 16المحاسبية الدولية مميزات المعايير –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 



يعتبر االنتقال لمرحلة اإلكتتاب العام مرحلة شاقة تتطلب من الشركة اإلعداد لها بالشكل الكافي 

:  قرار الشركة
ىإلاللجوءالشركةتقررأنبمجرد

يكونأنينبغيالعام،اإلكتتاب

زمنيوإطارعمل،خطةللشركة

لإلدراجمستهدف

:  مراجعة وقرار هيئة السوق المالية
تقييموالطلببمراجعةالماليةالسوقهيئةتقوم

تتاباالكنشرةفيوالخطاباتالمراسالتكفاية

تهاموافقعنباإلعالنتقوممقبولة،كانتوإذا

لهيئةاإللكترونيةوالمواقعتداولخاللمن

الماليةالسوق

:  امإنشاء كتيب اإلكتتاب الع
سيين،المؤسللمستثمرينالتسويق

اتوالمؤسساألفرادبينالتوزيعو

تحديدهاتمالتي
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:  فترة اإلكتتاب
عائداتإستالماإلكتتاب،فترة

الموزعةوالمبالغالعام،اإلكتتاب

،منهموالمستردةاألسهممالكيعلى

المساهمبملفتداولوتزويد

:تداولفياإلدراج
والوثائقالمعلوماتإستكمالبعد

قالسووهيئةتداولقبلمنالمطلوبة

المواقعفياإلعالنسيتمالمالية،

سوقالوهيئةتداولمنلكلااللكترونية

الثانويالتداولوسيبدأالمالية

:  تعيين المستشارين
نالمالييالمستشارينتعيين

وغيرهموالقانونيين

:  مرحلة اإلعداد
وأداءالكلية،الجاهزيةمندالتأك

ييم،التقوتجهيزالواجبة،العناية

يمالتقيونماذجاإلكتتابونشرة : تقديم طلب اإلكتتاب العام
جانبإلىالماليةالسوقلهيئةالطلبتقديم

العالقةذاتالوثائقجميع

لية أشهر، ويعتبر هذا الجدول الزمني إسترشاديا ويخضع لمختلف العوامل الداخ8أشهر إلى 6سيستغرق اللجوء إلى اإلكتتاب العام ما بين 

والخارجية 
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م النصح للشركة تطلب هيئة السوق المالية من الجهة المصدرة تعيين مستشار مالي مستقل ومرخص من قبل هيئة السوق المالية لتقدي

حول مختلف القواعد واألنظمة الخاصة بهيئة السوق المالية

يجب أن تكون الشركة شركة سعودية مساهمة

يجب أن تكون الشركة قد قامت بأداء نشاط رئيسي لمدة ثالث أعوام على األقل بنفس اإلدارة تقريبا

 مساهم عام200يجب أن يكون في الشركة ما ال يقل عن

ينبغي أن يكون لديها قوائم مالية مدققة لثالث سنوات

 ينبغي أن يكون في الشركة فريق إدارة يمتلك الخبرة المناسبة

يجب أن ال تكون الشركة قد قامت بإجراء بعض عمليات إعادة الهيكلة المالية خالل العام األخير

يجب أن يكون للشركة رأس مال عامل كاف للعام التالي

 مليون لاير سعودي على األقل 100يجب أن يكون إجمالي قيمة األسهم المدرجة

 من األسهم على األقل مملوكة من قبل العامة% 30عقب اإلكتتاب، يجب أن تكون

أمين تتطلب عملية اإلدراج الفعلية من الجهة المصدرة أن تضمن أن األوراق المالية المعروضة مؤمن عليها بالكامل من قبل شركة ت

مرخص بها من قبل هيئة السوق المالية

 ،فقا لقواعد إلخ، و... تحتاج الجهة المصدرة، بالتشاور مع مستشارها المالي، إلى تقديم وثائق مثل طلب التسجيل، ونشرة اإلكتتاب

اإلدراج

تعيين اإلستشاريين

ي شروط التسجيل والقبول ف

اإلدراج 

اإلدراج والتسجيل 
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.ب الطلبلتوضيحات لهيئة السوق المالية عند الطلب وحسااإلمتثال لقواعد اإلدراج وتقديم المعلومات وةيجب على الجهة المصدر•

بة إلى جانب يجوز للمستشار المالي الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المصدرة تقديم المساعدة في تقديم جميع المعلومات المطلو•

التوضيحات

مستمريتعين على الشركات المدرجة اإللتزام بقواعد اإلدراج والقواعد واألنظمة األخرى المطبقة في هيئة السوق المالية بشكل•

اإلمتثال لقواعد اإلدراج 

اإللتزامات المستمرة 
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(  2/ 1)ميزات إدراج اإلكتتاب العام –5الملحق 

ميزات 

الشركةمكانةتعزيز

ووجودها

منواألداءالعملإستراتيجيةعرضمنفعةاإلدراجيوفر■

المحللينتقاريروتوفراإلعالميةالتغطيةزيادةخالل

المستثمرينقاعدةزيادة

الخطروتنويع

واألفرادالمؤسساتمنكبيرعددمشاركةتساعد■

نويعتفيمدرجكيانفيباإلستثماريقومونالذين

يدبالمزالشركةويزودذلكعلىينطويالذيالخطر

جديدةأسواقلدخولالخياراتمن

نمأوسعنطاقعلىالنفاذ

المالرأس

متوفرةالالخياراتتحسينعلىالعاملإلكتتاباللجوءيعمل■

إلىالنفاذوسيعملالمال،رأسبجمعيتعلقفيماللشركة

فيالشركةمساعدةعلىالحقوقمالرأسمنأكبرمجموعة

مويلتبدائلتوفيرجانبإلىالمستهدفةأغراضهاتحقيق

مرنة

كثرأنموذجاالمدرجةالشركاتفياإلستثماريعتبر■ينللمساهمالسيولةتحسين

قيامهلةوسهوالمستثمرقدرةبسببلإلستثمارسيولة

تلكيجعلمماالبورصةفيمأسهوبيعبشراء

جاذبيةأكثراإلستثمارات

قيتعلفيمااليقينيوفر

الشركةإستمراريةبحالة

المزيدتوفيرعلىمدرجمنفصلقانونيكيانتأسيسيعمل■

ىعلالشركةعملياتبإستمراريةيتعلقفيماالراحةمن

الطويلالمدى

مجالدعملياتتقييمسهولة

المستقبليةواإلستحواذ

ةأنشطفيالمشاركةالشركاتعلىالسهلمنيجعل■

واإلستحواذالدمج

االنطالقفييساعد

لعالميةانحو

ميالتنظيالتوجيهبموجبالمساهمةالعامةالشركةتعمل■

نشرالشركةمنيتطلبالذيالماليةالسوقلهيئة

المناسبالوقتوفيمستمربشكلالمعلومات

إلتزامعلىيشجع

الموظفين

تحفيزعلىالمدرجةالشركاتمنالعديدتعمل■

طويلةاألسهمحوافزمخططاتخاللمنموظفيها

اوأساي»أوالموظفينأسهمخياراتبرامج)األجل

الملكيةبميزةالموظفينتزودالتي(«بيه
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ميزات 

توفر الشفافية والمعلومات المتعلقة بالشركة المدرجة الثقة لمختلف المساهمين المتصلين بالشركة■تحسين مصداقية الشركة في السوق

قرار البيع أو الشراء بسهولةوإتخاذإستثماراتهميمكنهم تقييم حيث■

مقارنة الشركة المدرجة بمثيالتها بسبب توفر المعلوماتمن السهل■معايرة المكانة السوقية للشركة في القطاع سهولة

كذلك مؤشر يجوز مقارنة شركة المواد البتروكيماوية بالكيانات األخرى المدرجة في نفس الصناعة وعلى سبيل المثال،■

قطاع البتروكيماويات لتحديد أدائها
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المساويء

تفقدأنهاثحيالعامةللشركةأساسياتحدياتشكلأنالممكنمنقوة،نقاطواإلفصاحالشفافيةتشكلحينفي■اإلفصاح ومسئولية أكبر / الشفافية

مدرجةالشركةنظيراتفيهاتكونالالتيالحاالتفيوخاصةالسرية،جوانب

والمحاسبية،الية،المالمسائلعلىتكبدهايتمالتيالمصاريفذلكويشملبذلك،المتصلةالتكاليفعلىالشركةإدراجينطوي■الوقت التكلفة وإضاعة

باإلمتثالالمتعلقةوالمسائلالخارجييناالستشاريين/والمستشارين

لإلكتتابالشركةبإعدادالمتصلالعملبسببإلنجازهأطولوقتاالعاماإلكتتابيستغرقعادة،■

وأنظمةدقواعمنمجموعةإتباعالشركةعلىيتعينحيثأطولوقتاالعامةللشركةبالنسبةالقرارإتخاذعمليةتستغرق■عملية إتخاذ القرار الطويلة 

المساهمينوإجتماعاتاإلدارةمجلسإجتماعاتحولالمقررةمةوالحك



المحتويات 

المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق -

المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –

اإلفتراضات االساسية لحجم سوق التعامالت–3الملحق –

التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –

عملية اإلكتتاب العام –5الملحق –
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األعمال تقييم طرق –6الملحق –

تقييم الجهات التي تقدم شهادات –7الملحق –

36/ 16المحاسبية الدولية مميزات المعايير –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 



منهج السوق المنهج القائم على األصول 

هناك العديد من األساليب المستخدمة لتحديد قيمة العمل ولجميع هذه األساليب ميزاتها ومساوئها –6الملحق 

3 2

ييمتقطريقةتقدراألصول،علىالقائمالمنهجفي■

الماديةاألصولذلكفيبماالعملقيمةاألعمال

الماديةوغير

ةقيماألعمالتقييمطريقةتقدرالسوق،منهجفي■

لألعمااألخيرةالبيعبأسعارمقارنةالعملموضوع

.مماثلة

منهجيات تقييم األعمال 

منهج الدخل، المنهج القائم على األصول، ومنهج السوق : يتم إستخدام ثالث مناهج بشكل شائع في تقييم األعمال

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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منهج الدخل 

1

عةالمنفعلىالعملقيمةتستندالدخل،منهجفي■

المرتبطالخطرومستوىالمتوقعةاإلقتصادية

باإلستثمار



(  أفدي سي)أكثر أساليب التقييم المستخدمة شيوعا بموجب منهج الدخل هي طريقة التدفق النقدي المخصوم –6الملحق 

منهج تقييم الدخل 

الحالي،لتاريخلالمتوقعةالنقديةالتدفقاتخصميتمالمخصوم،النقديالتدفقمنهجبموجب■

للعملالنقديالتدفقلمسارالحاليةالقيمةصافييولدمما

مجدداالقيمةتلكخصمويتمالمحددةالتوقعفترةفيالنهائيةالقيمةتحديدبعدفيمايتم■

«المؤسسةقيمة»وتسمىللعمل،الكليةالقيمةعلىللحصولالتقييملتاريخ

إليرادات،امنثابتمستوىتحقيقمنالعمليمّكنبطولالتوقعفترةتكونأنينبغي■

األقلعلىأعوامخمستبلغمتوقعةلفترةحاجةهناكستكونإعتيادي،وبشكل

توقعآخرعلىالنمومنمتوقعثابتمستوىيستخدمالذي،«الثابتالنمونموذج»يعتبر■

لحسابشائعةيقةطردائم،بشكلالنموذلكتحقيقويفترضالتوقعفترةفيالنقديللتدفق

النهائيةالقيمة

«الخصممعدل»ةالمستقبليالنقديةالتدفقاتخصمبموجبهيتمالذيالمعدليعكسأنينبغي■

أكثرويكون،للعملالمستقبليةبالعملياتالمتصلالخطرجانبإلىلألموالالزمنيةالقيمة

سيايهيودبل»)الماللرأسالمرجحالتكلفةمتوسطهوعامبشكلتوظيفهيتمخصممعدل

(«سي

الزمنيةالقيمةةالمستقبليالنقديةالتدفقاتخصمبموجبهيتمالذيالمعدليعكسأنينبغي■

لكيذلك،يعنيوللعمل؛المستقبليةبالعملياتالمتصلالخطرجانبإلىالنقديةللتدفقات

توقعاتودةجأهميةتعتبرمعقول،تقييمبرقمالخروجمنالمخصومالنقديالتدفقيتمكن

أساسياأمراالثانويةالنقديالتدفق

1

التدفق النقدي المخصوم 

الميزانية 

العمومية التاريخية 

لمحة عامة موجزة حول السعر 

طريقة التدفق النقدي 

التقييم –المخصوم 

اإلفتراضات 

النفقات الراسمالية، ورأس

المال والعمال والضريبة 

المتوقعة 

قائمة الدخل 

التاريخي 

التوقعات من قبل 

اإلدارة 

قائمة الدخل المتوقع 

قع التدفق النقدي المتو

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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خصائص الشريحة الخاضعة للتصفية بعائدات مميزة و/ يستخدم المنهج القائم على األصول لتقييم المؤسسة –6الملحق 

للمخاطر

المنهج القائم على األصول 

قيمةبإجماليلالعمقيمةتحديدفيهايتممباشرةطريقةاألصولعلىالقائمالتقييميعتبر■

للشركةالماديةوغيرالماديةاالصول

فيتفرطأنشأنهامناألصولعلىالقائمةالتقييماتنأفيالطريقةهذهفيالتحدييتمثل■

األصولعلىمالقائالتقييمفإنولهذا،المحتملة،الشركةايراداتقيمةوتهملالعمليةتبسيط

للشركاتشائعاليسولكنالتصفيةوعملياتالنشطةغيراالعماللبيعشائعةطريقةيعتبر

المزدهرة

قيمةتأتيثحيكبيرةأصولقاعدةتمتلكالتيالكبيرةالشركاتلتقييمأيضايستخدم■

مثلة،الشركبأعمالتوليدهاتمالتياألرباحمسارعنبدالالمملوكةاألصولمنالشركة

راالستثماوشركاتالعقاريةالشركات

ترةالدفالقيمةطرحطريقعن«فيايهأن»االصولقيمةصافيعلىالحصوليتم■

لدفترية،اقيمهاعنكبيربشكلتختلفقدالتيلالصولالعادلةالقيمةمنللمطلوبات

الحقوققيمةالنتيجةوتكون

2

أصول الشركة 

حسابات الذمم
المدينة 

نهاية 
المخزون  

األصول الثابتة

مطلوبات 
الشركة 

حسابات 
ة الذمم الدائن

ي اإلستحقاق النهائ
للموظف 

أخرى 

األصول المتداولة 

األصول الثابتة

المطلوبات 

قيمة األرض +

حتية تلتكلفة إزالة البنية ا-

القيمة العادلة لألصول +

المطلوبات  -

صافي قيمة األصول 

األصول المتداولة +

األصول الثابتة +

المطلوبات -

صافي قيمة األصول 

المنهج القائم على األصول 

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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يقدر منهج تقييم السوق قيمة موضوع العمل عن طريق المقارنة بأسعار البيع األخيرة ألعمال مماثلة –6الملحق 

منهج التقييم القائم على السوق 

تبارهبإع«الصناعةمتوسط»مبيعاترقمإستخدامطريقعنالعملقيمةالمنهجهذايجد■

ارمؤخببيعهالمقارنةاألعمالقامتماعلىهذاالصناعةمتوسطعددويستندمضاعف،

األرباح»)لللعمالمستقبليةااليراداتمنالدائمالمستوىاألرباحعلىالقائمالمنهجيقدر■

عمل،للقيمةإلىرسملتهاواألرباح،هذهعلىمناسبمضاعفويطبق(«للدعمالقابلة

قبلوالربحالمبيعات،ايراداتالمضاعفعادةعليهايطبقالتياألرباحقواعدتشملو

بعدحوالربوالضريبة،الفائدةقبللربحاوواإلهالك،واإلستهالكوالضريبةالفائدة،

الضريبة

نبغييالتيالعواملتشملتقييمه،يتمالذيللعملللدعمالقابلةاألرباحمراعاةعند■

غيليالتشاألداءمنالمتوقعالمستوىيعكسللعملالتاريخياألداءكانإذامامراعاتها

فييرةكبتغييراتحدوثعندأوالتطوير،حاالتفيالتحديد،وجهوعلىالمستقبلي،

دورياالعمليكونعندماأوالتشغيليةالبيئة

عامبشكلستندتفهيااليرادات،علىالقائمالتقييمفيالمستخدمةبالمضاعفاتيتعلقفيما■

كنولالمقارن،القطاعفياألخيرةالتعامالتأو/والمدرجةالشركاتمنالبياناتعلى

تقييمهيتمالذيللعملالمحددةالخصائصمراعاةبعدالآلزمةالتعديالتبإجراء

تمالتيجالنتائمنالسوقمستوىعلىالتحققلتوفيرااليراداتمنهجإستخدامعادةيتم■

النظريالمخصومالنقديالتدفقمنهجبموجبإليهاالتوصل

3

مضاعفات 

ومقاييس العملية

القابلة للمقارنة 

مراعاة قابلية المقارنة 

إلى الهدف 

س المقايي/ تحليل العائدات 

مضاعفات ومقاييس الشركة 

القابلة للمقارنة 

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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لمحة موجزة عن األسعار 

إعتبارات تشغيلية 

ر التمويل دمصا■

التطورات األخيرة الخاصة باإلستثمار ■

اإلعتبار اإلستراتيجي للملكية ■

إعتبارات سوقية 

السيولة ورغبة المستثمر ■

عالوة السيطرة ■

تأثير التمويل والخيارات ■

األساس المنطقي للعملية 

أساس الشريك المنطقي للعملية■

الجاذبية النسبية للهدف ■

تحليل مجموع األجزاء / التفصيل ■

التقييم القائم على السوق 



على الرغم من قبول جميع أساليب التقييم كمفهوم، إال أن كال منها لها خصائصها وقابلية تطبيقها في بعض–6الملحق 

. الصناعات

نظريا جذاب ويوفر حساب مباشر للقيمة الجوهرية■

ستقبليةحتمالية العمل الحالية وكذلك المإيأخذ بعين اإلعتبار ■

مقبول على نطاق واسع ■

من السهل حساب النسب ومن السهل فهم التحليل  ■

قي الحالي معايرة تنافسية تضمن أن التقييم بمحاذاة األداء السو■

حيحة المدخالت غير الص»أداة تقييم ميكانيكية، بموجب مبدأ ■

«ستؤدي دائما إلى نتائج غير صحيحة

لى تقديرات ضعيفةإغير صحيحة الستؤدي المدخالت ■

صعوبة التحقق من خطة العمل، ومرئيات متنوعة حول ■

العمل المحتمل

تفق مع نظرية أن العمل يساوي مجموع  بعض أجزائهي■

ة في المرحلة يأخذ بعين اإلعتبار قيمة التصفية الفعلية للشرك■

الحالية

ذج تقدير مفيد في حاالت التقييم في المحن، حيث يمكن للنمو■

القيمة الدنيا

ات صعوبات في تحديد القيمة السوقية لألصول والمطلوب■

التراكمية

مة غموض في قيمة األصول غير المادية مثل الشهرة ، والعال■

إلخ... التجارية، 

التحتية اإلخفاق في عكس إحتمالية النمو المستقبلي للبينة■

الحالية

«الشركات»صعوبات في إختيار المجموعة النظيرة أو ■

ي السوق صعوبة في تقييم التقنيات المسببة لإلضطراب ف■

صعوبة في التوصل إلى إجماع بالرأي حول المجموعة ■

النظيرة

المساويء المميزات 

بحث وتحليل كي بي أم جي : المصدر
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منهج الدخل 

المنهج القائم على 

األصول 

المنهج القائم على 

السوق 



المحتويات 

المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق -

المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –

اإلفتراضات االساسية لحجم سوق التعامالت–3الملحق –

التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –

العام عملية اإلكتتاب –5الملحق –

طرق تقييم األعمال –6الملحق –
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تقييم الجهات التي تقدم شهادات –7الملحق –

36/ 16المحاسبية الدولية مميزات المعايير –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 



الشهادات المهنية –7الملحق 

A

(  «ايه بي في)معتمد في تقييم األعمال 

المتطلبات 

يفسلطةعنصادرةشهادةأوملغيوغيرالمفعولساريمعتمدعاممحاسبترخيص•

يقانونبشكلقائمةالدولة

لألعضاءالمتطلبعنالتنازلتم)(فيبيايه)األعمالتقييمفياإلعتمادإمتحانإجتياز•

(األمريكيينالمثمنينجميعةمنالمعتمدينالمثمنينوكبارالمعتمدين

الموقععلى«فيبيايه»إعتمادطلبإستكمالبنجاح،«فيبيايه»إمتحانإجتيازعند•

علىويجب،«فيبيايه»إعتمادطلبمجموعةفيالمدرجالنموذجأواإللكتروني

ودفعلعملامجالفيوالتعليمالخبرةمتطلباتمناألدنىبالحدبالوفاءاإلقرارالمتقدمين

المناسبةاإلعتمادرسوم

علىاالعمالتقييمفيمشاركات6أتمواقد«فيبيايه»لشهادةالمرشحينيكونأنيجب•

أعوامالخمسفترةخاللاالعمالتقييمفيساعة150لمدةخبرةعلىحصلواأواالقل

اإلعتمادطلبتاريختسبقالتي

المهنيالتعليممنساعة75إستكمالاألعمالتقييمإعتمادلشهادةالمرشحينعلىيجب•

فترةاللخالساعاتجميععلىالحصولويجب،(ايبيهسي)بالتقييمالمتعلقالمستمر

األعمالتقييمإعتمادطلبتقديمتاريختسبقالتيأعوامالخمس

األعمالييمتقإلعتماداإلعتمادعادةالمتطلباتباإلمتثاليقضينواياإعالنعلىالتوقيع•

المواد 

للمعارف « مخطط»هناك ثالث مجاالت موضوعية رئيسية توفر إطار عمل، أو •

تقييم األعمال عتمادإوالمهارات المختبرة  في إمتحان 

(من محتوى االختبار% 30إلى -% 25)التحليل الكمي والنوعي -

(  من محتوى االختبار% 60-% 50)تحليل التقييم -

( من محتوى االختبار% 20–% 15)مواضيع ذات عالقة -

العملية 

ريالضروومنالفور،على«أستيأن»خطابإستالمعنداإلمتحانجدولةستتوفر•

علىتتمالتعييناتألنممكنوقتاسرعفيامتحانهمجلساتبجدولةالمرشحينيقومأن

االختبارمراكزفيالمقاعدلمحدوديةونظراأواليخدمأواليأتيمنأساس

اعليه/عليهينبغيإمتحانها،/إمتحانهموعدلجدولةمستعداالمرشحيكونعندما•

اهنمنالعمليةلهذهمدخلعلىالحصولويمكن.أدناهالواردةالخطواتإلىالرجوع

وكندااألمريكيةالمتحدةالوالياتفيفقطاإلمتحانيتوفر•
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الشهادات المهنية –7الملحق 

B

( سي بي في)مقّيمي أعمال معتمدين 

المتطلبات 

مسجالطالباالشخصيصبحلكيتعليميةمتطلباتأييوجدال•

بعدمادرجةعلىالحصولالفردعلىيجب،«فيبيسي»لقبعلىللحصوللكن،و•

جامعةأوأكاديميمعهدمنالثانويالتعليم

:بالتاليكنديمسمى/لقبيحملونالذيلألفرادالمتطلبهذاعنالتنازلسيتم•

(  سي أم ايه)محاسب إداري معتمد -

(  سي أف ايه)محلل مالي معتمد -

( سي جي ايه)محاسب عام معتمد -

(  سي ايه)محاسب قانوني -

( سي بيه ايه)محاسب مهني معتمد -

المواد
لمعرفة على ا« سي آي سي بي في»تستند المساقات اإلجبارية في برنامج دراسات •

بالمساقات اإلجبارية السابقة

ي برنامج التالي هو المتطلبات المسبقة اإلجبارية التي ينبغي مراعاتها أثناء العمل ف•

:  الدراسات

مقدمة في تقييم األعمال –1المستوى -

المرحلي / تقييم األعمال المتوسط –2المستوى -

تقييم األعمال المتقدم –3المستوى -

مواضيع خاصة في تقييم األعمال –4المستوى -

تقييم األعمال المتقدم –3المستوى -

العملية 

:  تشمل المساقات•
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األعمال تقييم مقدمة في –1المستوى -

المرحلي / األعمال المتوسط تقييم –2المستوى -

تقييم األعمال واألوراق المالية المتقدم –3المستوى -

األعمال تقييم مواضيع خاصة في –4المستوى -

مالية الشركات الخاصة -

دعم اإلدعاء في تقييم األعمال ومقدمة في التقييم لإلبالغ المالي-



الشهادات المهنية –7الملحق 

C

( سي أف ايه)محلل أعمال معتمد 

المتطلبات 

يام ، وللق«سي أف ايه»واإللتحاق في برنامج « سي أف ايه»أن يصبح الشخص مرشح •

: بذلك، يجب على الشخص
(أو ما يعادلها)الحصول على شهادة البكالوريوس -

أن يكون في عام األخير من برنامج درجة البكالوريوس-

لديه أربع سنوات من الخبرة المهنية في العمل، أو -

مجموعها لديه مزيج من الخبرة في العمل المهني والخبرة المهنية تبلغ في-

ما ال يقل عن أربع سنوات

مستعد إلجراء اإلختبارات باللغة اإلنجليزية-

يمتلك جواز سفر دولي ساري المفعول-

يستوفي معايير قبول السلوك المهني-

(يونيو أو ديسمبر)1إجتياز إختبار المستوى •

( يونيو)2إجتياز إختبار المستوى •

( يونيو)3المستوى ختباراإجتياز•

تستحق )ر يمتلك أربع سنوات من الخبرة في العمل المهني في عملية اتخاذ القرار اإلستثما•

«ايه سي أف »قبل، أو خالل أو بعد المشاركة في برنامج 

المواد
مجاالت مواضيع عامة توفر إطار عمل إلتخاذ القرارات 10تم تنظيم المنهاج في •

: اإلستثمارية

المعايير األخالقية والمهنية1.

الطريقة الكمية 2.

االقتصاديات 3.

اإلبالغ والتحليل المالي 4.

مالية الشركات 5.

ستثمارات الدخل الثابت إ6.

المشتقات 7.

اإلستثمارات البديلة 8.

إدارة المحافظ وتخطيط الثروات9.

العملية 
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الث مستويات بصيغة الدراسة الذاتية ويتم تقسيمه إلى ث« سي أف ايه»يتم تقديم برنامج •

. من اإلختبارات

أدوات اإلستثمار –1المستوى -

تقييمات األصول –2المستوى -

إدارة المحافظ –3المستوى -

البرنامج إلستكماليستغرق المرشحين الناجحين ما متوسطه أربع سنوات •



شهادات مهنية –7الملحق 

المتطلبات 

لمث)الماليةفيبهمعترفإعتمادمنحهتمأوبها،معترفجامعةمنشهادةعلىحاصل•

علىوقادر(«ايجيسي»أو«ايهسي»،«ايهبيهسي»،«ايهأمسي»،«ايهأفسي»

«يرةالكب»الخبرةإظهارويعنياألعمال؛أواإلستثماراتتقييمفيكبيرةخبرةإظهار

:التالي

أوبالتقييم؛يتعلقتخصصفييعادلهاماأوكاملبدوامأكثرأوعامينخبرة-

يتمثبحيكافبشكلكبيراالمتقدمدورفيهاكانأكثرأوتقييماتعشرةإجراء-

التقييمتقريرفيإليهالرجوع

حولرهانشيتمالتياالعمال،تقييممفاهيمفيالكبيرةالمعرفةإظهارعلىالقدرة-

منظمةمنلقبعلىالحصولأوالمجال،فيالتخرجعملوإستكمالالموضوع،

بهامعترفأخرىأعمالتقييمإعتماد

(لإلمتحانفي أو قبل الخضوع )« آي ايه سي في ايه»عضو بوضع جيد في ميثاق •

تقديم ثالث مرجعيات شخصية وخاصة بالعمل •

إستكمال اإلختبار الشامل حول مفاهيم التقييم بشكل ناجح•

المواد 

عن ( أسآي سي في)يتم التجهيز للحصول على شهادة أخصائي تقييم دولي معتمد •

:  طريق

حضور حصص التدريب الحي-

الدراسة الذاتية-

دورات التعليم اإللكتروني عبر اإلنترنت -

D

( آي سي في أس)أخصائي تقييم دولي معتمد 

أفضل الممارسات لتقييم األعمال•

أفضل الممارسات لتقييم األصول المادية •

دراسة الحاالتكتابة التقارير و•
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العملية 



المحتويات 

المؤسسات التي تم إجراء مقابالت معها أثناء البحث األساسي –1الملحق 

المؤسسات التي تمت مراعاتها لحجم سوق التعامالت –2الملحق –

اإلفتراضات االساسية لحجم سوق التعامالت–3الملحق –

التعامالت التي لم تتم بإستقاللية –4الملحق –

العام عملية اإلكتتاب –5الملحق –

األعمال تقييم طرق –6الملحق –

تقييم الجهات التي تقدم شهادات –7الملحق –
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36/ 16المحاسبية الدولية مميزات المعايير –8الملحق –

إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 



للشركات بإعتماد نموذج إعادة التقييم إلحتساب قيمة أصولها 16يسمح معيار المحاسبة الدولي -8الملحق 

: 16الغرض من معيار المحاسبة الدولي 

 هالك وخسائر وتتمثل المسائل الرئيسية في إحتساب األصول، وتحديد مبالغها الدفترية ورسوم اإلست. هو وصف المعاملة المحاسبية لألمالك، والمعامل والمعدات16الغرض من معيار المحاسبة الدولي
الضعف التي سيتم إحتسابها فيما يتعلق بها

: القياس الذي يلي اإلحتساب األولي

 بإثنين من النماذج المحاسبية16تسمح معايير المحاسبة الدولية  :

[16.30معيار المحاسبة الدولي . ]يتم قيد األصل بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم والضعف: نموذج التكلفة–

معايير المحاسبة الدولية . ]موثوقالعادلة بشكليمةيتم قيد األصل بمبلغ معاد تقييمه وهو قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم ناقصا اإلستهالك والضعف الآلحق، شريطة أن يتم قياس الق: نموذج إعادة التقييم–

16.31]

:  نموذج إعادة التقييم

ييم ناقصا أي إستهالك متراكم باره قيمته العادلة في تاريخ  إعادة التقإعتبعد إحتسابه كأصل، يتم تحميل بند األمالك، والمعامل والمعدات والذي يمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق،  بالمبلغ المعاد تقييمه ب
الحق وخسائر ضعف متراكم الحقة

القيمة العادلة في نهاية فترة اإلبالغم يتم القيام بعمليات إعادة التقييم بإنتظام للتأكد من أن القيمة الدفترية ال تختلف بشكل مادي عن تلك التي كان سيتم تحديدها بإستخدا

ر عن قيمته الدفترية ، ستكون لة ألصل معاد تقييمه بشكل كبيدوعندما تختلف القيمة العا. يعتمد عدد مرات إعادة التقييم على التغيرات في القيم العادلة لبنود األمالك، والمعامل والمعدات التي يتم إعادة تقييمها
عمليات إعادة التقييم  وتكون. تالي تستدعي إعادة التقييم السنويبالهناك حاجة للمزيد من إعادة التقييم، حيث تواجه  بعض بنود األمالك ، والمعامل والمعدات تغيرات كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة ، و

و خمس سنواتعادة تقييم البند كل ثالث أان الضروري ن مالمتكررة هذه غير ضرورية لبنود األمالك والمعامل والمعدات التي تنطوي على تغيرات غير كبيرة في القيمة العادلة، وبدال عن ذلك، سيكو

16مميزات معيار المحاسبة الدولي 
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فها من الكيانات إضعاف قيمة أصولها في حال كانت قيمها الدفترية تزيد عن تكالي36يتطلب معيار المحاسبة الدولي –8الملحق 

( 2/ 1)القابلة لإلسترداد 

:  36الغرض من معيار المحاسبة الدولي 

بلغه القابل لإلسترداد ويتم قيد األصل بما يزيد عن ماد،الغرض من هذا المعيار هو وصف  اإلجراءات التي يطبقها الكيان للتأكد من أن أصوله يتم تدوينها بما ال يزيد عن قيمها القابلة لإلسترد

ان إحتساب خسارة و بيع األصل؛ وإذا كانت هذه هي الحال، يتم وصف األصل بأنه ضعيف ويتطلب المعيار من الكيأإذا تجاوزت قيمته الدفترية المبلغ الذي سيتم إسترداده من خالل إستخدام 

. ضعف، كما يحدد المعيار الوقت الذي ينبغي فيه على الكيان عكس خسارة الضعف وينص على عمليات اإلفصاح

:تقييم الضعف

صل القابلة مة األة إبالغ بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر يشير إلى إمكانية إضعاف أي أصل، وإذا وجد أي مؤشر من ذلك القبيل، يقوم الكيان بتقدير قيريقوم الكيان في نهاية كل فت

لإلسترداد

:  مصادر المؤشر الخارجية

ستخدام العادي خالل الفترة، إنخفضت القيمة السوقية لألصل بشكل كبير عن ما هو متوقع نتيجة لمرور الوقت أو اال

ونية التي يعمل فيها الكيان أو في إلقتصادية أو القان، اكان هناك تغيرات كبيرة ذات تأثير سلبي على الكيان خالل الفترة، أو سيكون هناك في المستقبل القريب، في البيئة التكنولوجية، السوقية

.  السوق الذي تم تخصيص األصل له

يمة األصل قحساب ى معدل الخصم المستخدم فيعلإرتفعت معدالت الفائدة السوقية أو المعدالت السوقية األخيرة للعائد على اإلستثمارات خالل الفترة، ومن المرجح أن تؤثر تلك الزيادات

المستخدم ويعمل على تخفيض قيمة األصل القابلة لإلسترداد بشكل كبير 

القيمة الدفترية لصافي أصول الكيان تزيد عن رسملتها السوقية

36مميزات معيار المحاسبة الدولي 
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فها من الكيانات إضعاف قيمة أصولها في حال كانت قيمها الدفترية تزيد عن تكالي36يتطلب معيار المحاسبة الدولي –8الملحق 

( 2/ 2)القابلة لإلسترداد 

:  مصادر المؤشر الداخلية

توفر األدلة على هالك األصل أو تلفه المادي

تخدام األصل أو من المتوقع لطريقة التي يتم فيها إسو اكان هناك تغيرات كبيرة ذات تأثير سلبي على الكيان خالل الفترة، أو من المتوقع أن يكون هناك تغيرات في المستقبل القريب، إلى الحد أ

لتاريخ المتوقع طط للتخلص من األصل قبل او خفيها إستخدامه، وتشمل هذه التغيرات أن يصبح األصل غير فعال، أو خطط لعدم إستمرار أو إعادة هيكلة العمليات التي يتعلق بها األصل، أ

*.  السابق، وإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لالصل كمحدد المدة أو غير محدد

يتوفر الدليل من اإلبالغ الداخلي الذي يشير إلى أن األداء اإلقتصادي لالصل سيء أو سيكون أسوأ من المتوقع .

:  األرباح من شركة تابعة، أو كيان مسيطر عليه بشكل مشترك أو شركة منتسبة

 اليويتوفر الدليل على التاإلستثماربالنسبة لإلستثمار في شركة تابعة، أو كيان مسيطر عليه بشكل مشترك أو شركة منتسبة، يحتسب المستثمر األرباح من  :

الشهرة المتصلة بذلك؛ أو بما في ذلكه، تتجاوز القيمة الدفترية لإلستثمار في القوائم المالية المستقلة القيم الدفترية في القوائم المالية الموحدة لصافي أصول المستثمر في–

ان المسيطر عليه أو الشركة المتتسبة في الفترة التي يتم فيها اإلعالن عن األرباح يجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة، والكإتتجاوز األرباح –
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إخالء مسئولية –9الملحق –

المالحق 
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ق السعوديبإجراء دراسة حول تقييم األعمال في السوفيما يتعلق ( «العميل»أو « تقييم»)للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ( «التقرير النهائي»يشار إليها فيما بعد )هذه الوثيقة تقديم يتم 

«خطاب المشاركة»)2015مارس 29ألحكام خطاب المشاركة المؤرخ في هذا التقرير النهائي  وفقا تم إعداد 

أو إستنساخه أو ير النهائي، التقريجوز نسخ هذا وال . الغرضأن يتم إستخدامه فقط لهذا المشاركة، وينبغي لألحكام المرجعية المشار إليها في خطاب العميل وفقا يتم تقديم التقرير فقط لإلستخدام الحصري من قبل 

التقرير النهائي  عميل الكشف عن للويجوز . للعميلبغرض تقديم المشورة ( «المتلقين اآلخرين»)كما ال ينبغي الكشف عن محتوياته من قبل العميل إال بشكل سري لمستشاري العميل المهنيين ( كليا أو جزئيا)توزيعه 

، لن يعتبر لمعنيين، ولكنالن يتم حجبه بشكل غير معقول بعد إستالم خطاب إبراء الذمة من قبل المتلقين والذي « جيكي بي أم »للمتلقين اآلخرين ألغراض إعالمية فقط بعد الحصول على اإلذن الخطي المسبق من 

التقرير النهائي إقرارا خطيا من الطرف الطالب بأحكام إصدار « كي بي أم جي»باإلضافة إلى ذلك، ستطلب . للتقريرا لنهائي « مستخدمين»اولئك القراء 

ي لمستشاريكم القانونيين أو الكشف عن التقرير بشكل كلي أو جزئويمكنكم . جهتنادون اإلذن الخطي المسبق من أو وسيلة على أساس عدم قيامكم بإقتباس إسمنا أو نسخ شعارنا بأي شكل التقرير النهائي تم تقديم هذا 

غير ( تعلق بأغراضهم الداخليةإال فيما ي)شريطة أن تقوموا بإبالغهم، عند القيام بذلك، بأن الكشف عن التقرير من قبلهم التقرير النهائي، تتعلق بسعيكم للحصول على المشورة فيما يتعلق بهذا ألغراض المهنيين 

بالتقرير النهائيأي مسئولية إتجاههم فيما يتعلق « كي بي أم جي»الحد األقصى المسموح به قانونا، ال تتحمل جهتنا، وإلى مسموح دون اإلذن الخطي المسبق من 

يدين يطلع على هذا طرف بخالف المستفوأي . سياقألي غرض أو بأي ( بخالف المستفيدين)« كي بي أم جي»قبل أي طرف يرغب في  إكتساب الحقوق ضد النهائي من من غير المناسب اإلعتماد على هذا التقرير 

أي مسئولية فيما يتعلق « يكي بي أم ج»تتحمل أو تقبل ال ولن الحد األقصى المسموح بالقانون، وإلى . مسئوليتهيقوم بذلك على ( أو على أي جزء منه)اإلعتماد عليه منه ويختار أو يحصل على نسخة التقرير النهائي 

العميلأمام أي طرف آخر بخالف التقرير النهائي بهذا 

ينبغي وال . المقدمةولية تلك البيانات يتم تقديم أي تأكيد أو إعطاء أي ضمان فيما يتصل بدقة أو معقوال . البياناتالمتعلقة بتقديم واإلفتراضاتالبيانات، والتقديرات، والتوقعات على بعض التقرير النهائي يحتوي هذا 

«  كي بي أم جي»الشركة، وال، لن تكون (بموجب ما سبق)وعليه . المستقبلفي هذا التقرير على سبيل الوعد أو التأكيد في شيء وارد يمكن، كما ال ينبغي اإلعتماد على أي البيانات وال اإلعتماد على تلك 

ر مسئولة عن أي خسارة أو ضر/ أي شخص آخر مسئوال منهم وال أي أو وكالء رؤساء، أو مساهمي، أو مدراء، أو شركاء، أو موظفي ال واإلعتبارية، أي من الشراكات التابعة لها أو الجهات إنترناشيونال، وال 

يلالقبمسئوليتنا  بشكل صريح عن أي مسئولية من ذلك ، ونخلي في هذا التقرير أو أي إغفال فيه بيان ورد مباشر، أو غير مباشر أو بالتبعية يلحق بأي شخص أو نتيجة لإلعتماد على أي 
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التقرير النهائي لك، يحتوي هذا باإلضافة إلى ذ. على البيانات للوصول إلى المعلومات المقدمة( حيثما هو مشار إليها)ذلك قيامنا ببعض األنشطة التحليلية ويعني . «تحليل كي بي أم جي»إلى التقرير النهائي هذا يشير 

نتحمل أي مسئولية وال . نالمستقليأو الخاصين / الرسمين ومتوقعة تم إستقراؤها إما من التوجهات السابقة أو من البيانات األساسية بناء على معدالت النمو التي أشار إليها مختلف الباحثين توقعات ومعلومات على  

.  النمو المستخدمةاألساسية ومعدالت فيما يتعلق بدقة البيانات 

ق من أي ، بالتحق(األطراف)أي منهم أو وكالء رؤساء، أو مساهمي، أو مدراء، أو شركاء، أو موظفي اإلعتبارية، وال أي من الشراكات التابعة لها أو الجهات إنترناشيونال، وال « كي بي أم جي»الشركة، وال تقم لم 

علومات أخرى شفهية أو أي مالتقرير النهائي أو إكتمال المعلومات المدرجة في بدقة، ومعقولية يقدم أي كيان أو شخص أي تأكيد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق التقرير النهائي، وال معلومات مدرجة في هذا 

من وجميع صريح  من أي في حالة اإلحتيال من قبل الطرف المعني، يبريء جميع أولئك األطراف أنفسم  بشكلقانونا، وبإستثناء المسموح وبالقدر . أي وقتأو مكتوبة تم توفيرها ألي طرف معني أو مستشاريه في 

ند على إستخدام المتلقين للتقرير أو أي إغفال فيه يستبه، وكذلك أو التي تستند إليه أو المتعلقة التقرير النهائي المعلومات، أو األخطاء، أو البيانات المغلوطة  الواردة في هذا بكافية ودقة المتعلقة المسئوليات والمطلوبات 

.  يتعلق به

مالية، أو أي من كما ال يشكل أي جزء من عرض أو دعوة لإلكتتاب أو التعهد أو شراء األوراق النشرة إكتتاب يعتبر هذا التقرير وال . قانونيةأو نصيحة تقييما يشكل التقرير النهائي في هذا شيء وارد ما من 

ي من األوراق المالية، أو بألق في هذا التقرير، كما ال يشكل التقرير، أو أي جزء منه، أساسا أو يتم اإلعتماد عليه بأي شكل فيما يتصل بأي عقد أو قرار إستثماري يتعالوارد وصفها األصول، أو األعمال أو التعهدات 

و التي يتم إطالعهم الخاصة بهم على أي من المعلومات المدرجة في هذا التقرير أو المشار إليها فيه أالواجبة، والتحقيقات والتحليالت ، ننصح األطراف المعنية بأداء العناية وعليه. التعهداتاألصول، أو االعمال أو 

.  عليها في أي مرحلة

كي بي أم »الصدد، ال تتحمل وبهذا .المنطقة والتقيد بهافي تلك النهائي  ير تقرينبغي على المتلقين خارج المملكة العربية السعودية إطالع أنفسهم على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية  تتعلق بتوزيع أو حيازة هذا ال

لتقرير في أي أو أي من األطراف أي مسئولية إتجاه أي شخص فيما يتعلق بتوزيع أو حيازة هذا اأو وكالئهم أي من الشركات التابعة لها أو رؤسائهم، أو إدارييهم، أو موظفيهم إنترناشيونال، وال الشركة، وال « جي

.  منطقة من ذلك القبيل

.  تعتمد على توفر البيانات الثانويةالتقييم الوقت الذي تم فيه بذل الجهود للحصول على المعلومات الشاملة، إال أن جودة ثانوي، وفي السوق على تحليل تقييم إشتمل

فإن وبالتالي (. عادلةجميع المتغيرات األخرى غير المقاسة تبقى مت)« مع ثبات العوامل األخرى»تستند إلى شروط وبالتالي التحليل السوقي ضمن حدود سياق البحث الذي تم إجراؤه نتائج وتوصيات تندرج 

.  السوق المتغيرةالبحث وظروف التوصيات ال تضمن السلوك المستقبلي المتوقع، حيث قد تتأثر بعوامل خارج 



شكرا لكم 

ة كي عضو في شبكسعودية وشركة ، شراكة الفوزان والسدحانكي بي أم جي 2015

ونال بي أم جي للشركات األعضاء المستقلة المنتسبة لـ كي بي أم جي إنترناشي

.  حفوظةجميع الحقوق م. ، كيان سويسري( كي بي أم جي إنترناشيونال)كووبيراتف 

جارية عالمات ت“ كاتينج ثرو كومبليكسيتي”جي، وشعارها يعتبر إسم كي بي أم 

مسجلة أو عالمات تجارية  لـ 

(كي بي أم جي إنترناشيونال)كي بي أم جي إنترناشيونال كووبيراتف 


