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عىلالمقييمكافة“Taqeem“المعتمدينللمقيمير  السعوديةالهيئةدعوةعىلبناء
ي التقييماثر تضمنتمختارةمواضيعحولعملاوراقتقديم

شآتالمنعىلالمهن 
ة .يفيدا ملتقديموفقتاكونانارجوا و الورقةهذهباعداد قمت،المتوسطةو الصغير

ي ايضاحتتضمنالورقة
ي الخطواتو لمنهجينر

ي ر المصادكافةمعاتبعتها النر
استعنتالنر

ي التقديراتو بها 
.بهاقمتالنر

ي رغم
اتقمتان  لوماتالمعو البياناتضعفاشكاليةانال السوقيةالدراساتبعشر
ي تقفعقبةدوما تظل

و ليلهتحثممنو صحيحةبطريقةالواقعاستقراءطريقف 
ي Taqeemدعوةلكندراسته،

ي قليال كانانو لديبما اساهمانشجعتن 
او نتائجهف 

ي ضعيف
.جودتهف 

ي التحدياتو المشكالتحولالنقاطبعضالورقةبنهايةتجدونلذلك
ي واالنر

و جهتن 
ح احاتو الحلولحولمقير .المقير

ي العملاوراقتساعدنا انارجوهما اكي  
الفضليلةالوسلنها الحوار و النقاشبابفتحف 

.الصحيحالتقدير وضععىلالقدرةاكتسابو المعرفةلتبادل
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منهجية اعداد ورقة العمل. 1

ي التقييماثر لتقدير منهجيةباعداد قمت
ةالمنشآتعىلالمهن  :التاليةللنقاطوفقا المتوسطةو الصغير

  
  اغراض التقييم المهن 

  طبيعة اثر التقييم المهن 
قياس اثر التقييم المهن 

قييمالتمنالمنافعو الغراضتتفاوت
ي 
ي جمعها يمكنلكنو المهن 

اطالنقف 
:التالية

اء/البيع1. لالستثمارالشر

اء/البيع2. خروجاو لدخولالشر
يك شر

ورثةحصصتقدير 3.

منالناتجالتقييماثر تحديد يمكن
ي التقييم

عتمد يو بهيثقالذيالمهن 
ي عليه
اهمو اساسيير  عنرصينف 

ي النمو :اول
الستثمارحالةف 

ي الستمرارية:ثانيا
و ادخولحالةف 

كاءخروج ورثةللالحصصتقدير او ،شر

ي االمنشآتعدد خاللمنالثر نقيس
لنر

ي ها نمو فرصاو استمراريتها ستخش 
ف 

ي تقييمغيابحالة
بير  محايد مهن 

.المختلفةالطراف

مكنيالمتأثرةالمنشآتعدد عىلبناء
اتقياس مستوىمثلاخرىمؤشر
او باليراداتالمساهمةاو البطالة
.خالفه
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خطوات اعداد ورقة العمل. 2

:للتالي وفقا المناسبةالعملخطواتبتحديد قمتالمنهجيةعىلاعتمادا 

ة و  نظرة عىل المنشآت الصغير
المتوسطة

ةالمنشآتعىلشيعةنظرة .عليهاالمؤثرةالعواملو طبيعتها حيثمنالمتوسطةو الصغير

التقديرات المستقبلية للمنشآت
ة و المتوسطة الصغير

ةالمنشأتلعدد تقديراتوضع المقياسهبوصفمستقبال المتوقعالمتوسطةو الصغير
ي التقييماثر لتحديد الساسي 

.المهن 

  
ي التقييماثر نسبةتقدير تقدير اثر التقييم المهن 

ةللمنشآتالجمالي العدد عىلالمهن  متوسطةالو الصغير

  
ي التقييماثر حسابحساب اثر التقييم المهن 

ةالمنشآتعدد عىلالمهن  المتوسطةو الصغير
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ة و المتوسطة. 3 نظرة عىل المنشآت الصغير

ةالمنشآتحولالنقاطاهمتلخيصيمكن ي المتوسطةو الصغير
 
:لتاليةاالنقاطف

الااليرادات بالمليون ريعدد الموظفير  التصنيف

- 5متناهية الصغر 13 - 0

ة - 49صغير 640 - 3

- 249متوسطة 50200 - 40

ةالمنشآتتصنيف سطةالمتو و الصغير

ةالمنشآتهيئةموقع:المصدر المتوسطةو الصغير

ةالمنشآتمساهمةمستوىان▪ ي %20حوالي الجمالي المحىلي بالناتجالمتوسطةو الصغير
 
ف

يندولمعظمانحير   مع%70حوالي اليصلبكثير ذلكمناعىلمعدلتحققالعشر
.*1%50بحوالي متوسط

ي ايضا ذلكيظهر ▪
 
ةللمنشآتالتجاريالبنكي التمويلنسبةف ي و سطةالمتو و الصغير

بلغتالنر
ي %5مناقل

 
.*2%15حوالي العالمي المتوسطانحير  ف

ةالمنشأتدور يظللكن▪ %99.2الي حو تمثلحيثكبير دور بالمجتمعالمتوسطةو الصغير
بالقطاعالمشتغلير  السعوديير  من%64حوالي توظفو بالمملكةالمنشأتعدد من

.*3الخاص
ةالمنشأتلقتلذلك▪ ها لوضعتو السعوديةالحكومةمناهتمامالمتوسطةو الصغير

نسبةبلوغو الجمالي القومي الناتجمن%35نسبةالللوصول2030رؤيةضمناهداف
.*4التجاريةالقروضمن20%

ةالمنشأتهيئةبتأسيسالحكومةقامتكما ▪ ي المتوسطةو الصغير
تسىعو ككلاعبالقطلتعن 

.لهالقتصاديالدور رفعو للمواطنالرخاءعىلاثرهزيادةو لتنميته
ةكبفرصةيتيحالذينمو -الموازيالسوقباطالقالماليةالسوقهيئةقامتكذلك▪ ير

ةللمنشأت ي المتوسطةو الصغير
 
ربحيةتحقيقانببجالنمو و للتوسعالالزمالتمويلتوفير ف

.ككلبالقطاعالمستثمرينو المالكو العماللرواد 
ي تغيير التشير التطلعاتان▪

 
تنظيمو لتنميةةالحكوميشبهو الحكوميةالمؤسساتسلوكف

ةالمنشآتقطاعيتضمنبما عامبوجهالقطاعاتكافة .المتوسطةو الصغير

:المصادر
Saudi:المصدر1،2،4 Arabia Labor Market Report 2016 -

3ed Edution 2017يوليو-
آتللمنشالعامةالهيئةمحافظلـالصحفيةالترصيحات:المصدر3

ة تصاديةالقبصحيفة-السليمانأحمد بنغسان.د/والمتوسطةالصغير
.2017سبتمير 16بتاريــــخ

20.0%

35.0%

2015 2030

بالناتج القومي الجمالي  SMEsنسبة الـ 
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ة و المتوسطة . 4 SMEs-التقديرات المستقبلية للمنشآت الصغير

القتصاديةالمنشآتعنالمتوفرةالبياناتتحليل.4.1

صائيةالحبالمكتبةلالحصاءالعامةالهيئةبياناتتوفر 
ليهعبالعتماد قمتالذيللمؤسساتالقتصاديالمسح
كسيلا ملفالتقرير معيوجد و التنبؤ و للتحليلكاساس
.للمؤسساتالقتصاديالمسحبياناتكافةيتضمن

ةالمنشآتبيانات"المجاورالجدول و ةالمتوسطو الصغير
معلالعمورقةلعداد المختارةللبياناتيعرض"تحليلها
.تحليلها

ي تذبذبوجود يظهر التغير نسبالالنظر عند 
 
نمو معدلف

ي انخفاضمقابلالمنشأتعدد 
 
منشأةللاليراداتمتوسطف

ي تناقصمقابلالواحدة
 
.عوديير  السالمشتغىلي عدد متوسطف

2013201420152016الوحدةالسنوات

البيانات الساسية

 1,003,745 954,399 946,880 899,531عددعدد المنشأت

 2,940.7 3,026.2 3,364.6 3,334.1مليار ريالاليرادات التشغيلية بالمليار ريال

 1,672,178 1,602,687 1,448,973 1,228,179شخصعدد المشتغلير  السعوديير  

المتوسطات

 2.93 3.17 3.55 3.71منشأة/ مليون ريال اليرادات التشغيلية

 1.67 1.68 1.53 1.37منشأة/ مشتغل عدد المشتغلير  السعوديير  

نسب التغير 

%5.2%0.8%5.3%عدد المنشأت

(%7.6)(%10.8)(%4.1)%متوسط اليرادات التشغيلية

(%0.8)%9.7%12.1%متوسط عدد المشتغلير  السعوديير  

تحليلهاو االقتصاديةالمنشآتبيانات
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ة و المتوسطة . 4 SMEs-التقديرات المستقبلية للمنشآت الصغير

ةالمنشآتبياناتتقدير .4.2 "SMEs“المتوسطةو الصغير

العامةةالهيئمحافظلـالصحفيةالترصيحاتعىلبناء▪
ةللمنشآت أحمد بنغسان.د/والمتوسطةالصغير
سبتمير 16بتاريــــخالقتصاديةبصحيفة-السليمان

ةالمنشأتفان،2017 والي حتمثلالمتوسطةو الصغير
حوالي توظفو بالمملكةالمنشأتعدد من99.2%

.الخاصبالقطاعالمشتغلير  السعوديير  من64%
شأتالمنعدد نقدر انيمكنالتقديراتهذهبتطبيق▪

ة بهاير  السعوديالمشتغلير  عدد و المتوسطةو الصغير
ي الخاصالقطاعمساهمةفان2030رؤيةعىلبناء▪

 
ف

%20نسبةمقابل%40تمثلالجمالي القومي الناتج
ةللمنشأت .*1المتوسطةو الصغير

اضبوضعقمتعليه▪ آتالمنشايراداتنسبةانافير
ة ةالتشغيلياليراداتمن%50تمثلالمتوسطةو الصغير
.القتصاديةالمنشآتلكامل

اناتبيبتقدير قمتالسابقةالنقاطعىلبالعتماد ▪
ةالمنشآت دولبالجموضحهو كما المتوسطةو الصغير
.المجاور

2013201420152016الوحدةالسنوات

SMEsاليرادات التشغيلة للـ 

 2,941 3,026 3,365 3,334مليار ريالصاديةاليرادات التشغيلية للمنشات القت

%50.4%50.0%50.0%50.0مليار ريالSME'sنسبة الـ 

 1,482 1,513 1,682 1,667مليار ريالSMEsاليرادات التشغيلية للـ 

SMEsعدد المنشأت القتصادية الـ 

 1,003,745 954,399 946,880 899,531عدداجمالي عدد المنشأت القتصادية

SMEs%99.2%99.2%99.2%99.2%نسبة الـ 

 995,715 946,764 939,305 892,335عددSMEsعدد المنشأت القتصادية الـ 

SMEsعدد المشتغلير  السعوديير  بالـ 

 1,672,178 1,602,687 1,448,973 1,228,179عدداجمالي اعداد المشتغلير  السعوديير  

SMEs%64.0%64.0%64.0%64.0%نسبة الـ 

 1,070,194 1,025,720 927,343 786,035عددSMEsعدد المشتغلير  السعوديير  بالـ 

ةالمنشآتبياناتتقدير  طةالمتوسو الصغير

Sambaتقرير:المصدر*1 - Saudi Arabia_ Updated Macroeconomic Forecast 2016-20 - Aug 2016 -



ة و المتوسطة  ي عىل المنشآت الصغير
20178ديسمير 05| ورقة عمل | اثر التقييم المهن 

ة و المتوسطة . 4 SMEs-التقديرات المستقبلية للمنشآت الصغير

2030رؤيةتحقق.4.3

ي 2030رؤيةتسىع▪
 
جبالناتالمساهمةنسبةتغيير ف

و ةالصغير المنشآتو الخاصللقطاعالجمالي القومي 
،%65ال2015عام%20،%20منالمتوسطة

35%1*.
اضعىلبناء▪ نسبانو 2030رؤيةاهدافتحققافير

قمتابتثبنمو ستكونالجمالي القومي الناتجمنالتغير 
شآتالمننسبةو الخاصالقطاعنسبةتغير بتقدير 
ة كما 2030ال2015منسنةلكلالمتوسطةو الصغير

المجاوربالجدولموضحهو هو 

االجمال  القوم  بالناتجSMEsالـنسبةو الخاصالقطاعمساهةنسبةتقدير 

Sambaتقرير:المصدر*1 - Saudi Arabia_ Updated Macroeconomic Forecast 2016-20 - Aug 2016 -

SMEsنسبة الـ نسبة القطاع الخاصالسنوات

201540.0%20.0%
201641.7%21.0%
201743.3%22.0%
201845.0%23.0%
201946.7%24.0%
202048.3%25.0%
202150.0%26.0%
202251.7%27.0%
202353.3%28.0%
202455.0%29.0%
202556.7%30.0%
202658.3%31.0%
202760.0%32.0%
202861.7%33.0%
202963.3%34.0%
203065.0%35.0%
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ة و المتوسطة . 4 SMEs-التقديرات المستقبلية للمنشآت الصغير

SMEsالــو الخاصللقطاعالتشغيلةلاليراداتالمستقبليةالتقديرات.4.4

تقبليةالمسالتشغيليةاليراداتتقدير ▪
سابحعىلبناءسيتمالخاصللقطاع
الخاصالقطاعمساهمةتغيير معدل
الجمالي القومي بالناتج

تقبليةالمسالتشغيليةاليراداتتقدير ▪
منكنسبةحسابهسيتمSMEsللـ

،اصالخللقطاعالتشغيليةاليرادات
مساهمةنسبةعىلبناءسيتمتقديرها 

بالناتجالخاصالقطاعالSMEsالـ
الجمالي القومي 

كةشر تقديراتعىلالعتماد سيتم▪
نواتللسالقومي للناتجالماليةسامبا 
.*1القادمةالثالثة

و الحساباتيعرضالمجاور الجدول▪
ي التقديرات

.اليهاتوصلتالنر

SMEsالـو الخاصللقطاعالتشغيليةلاليراداتالمستقبليةالتقديراتحساب

Sambaتقرير:المصدر*1 - Saudi Arabia_ Updated Macroeconomic Forecast 2016-20 - Aug 2016 -

20132014201520162017201820192020الوحدةالسنوات

 3,519.4 3,191.3 2,960.6 2,707.1 2,345.3 2,449.9 2,798.3 2,791.1مليار ريالالناتج المحىلي الجمالي 

مساهمة الـقطاع الخاص

%48.3%46.7%45.0%43.3%41.7%40.0%40.0%40.0%نسبة القطاع الخاص

 1,701.0 1,489.3 1,332.3 1,173.1 977.2 980.0 1,119.3 1,116.5مليار ريالمساهمة القطاع الخاص

%14.2%11.8%13.6%20.0(%0.3)%معدل التغير بمساهمة القطاع الخاص

  SMEsمساهمة الـ 

SMEs%20.0%20.0%20.0%21.0%22.0%23.0%24.0%25.0%نسبة الـ 

 879.8 765.9 680.9 595.6 492.5 490.0 559.7 558.2مليار ريالSMEsمساهمة الـ 

SMEs%0.3%(12.4%)0.5%20.9%14.3%12.5%14.9%معدل التغير بمساهمة الـ 

اليرادات التشغيلة

 5,119 4,482 4,009 3,530 2,941 3,026 3,365 3,334مليار ريالتصاديةاليرادات التشغيلية للمنشات الق

%51.7%51.4%51.1%50.8%50.4%50.0%50.0%50.0مليار ريالSME'sنسبة الـ 

 2,648 2,305 2,049 1,792 1,482 1,513 1,682 1,667مليار ريالSMEsاليرادات التشغيلية للـ 
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ة و المتوسطة . 4 SMEs-التقديرات المستقبلية للمنشآت الصغير

SMEsالــو الخاصللقطاعالمنشآتلعدد المستقبليةالتقديرات.4.5

تاليرادالمتوسطلتحليلنا وفقا ▪
عىلعملتالقتصاديةللمنشآت

سبةلنالمستقبليةالتوقعاتوضع
المتوسطتغير 

المنشآتعدد بتقدير قمتثم▪
ىلعبالعتماد بالكاملالقتصادية
طلمتوسالمستقبليةالتقديرات
الواحدةللمنشآةاليرادات

الـمنشأتعدد بحسابقمتثم▪
SMEsاض SMEsالـنسبةثباتبافير

.*1المنشآتعدد اجمالي من
اليراداتمتوسطانتقديريان▪

هو كما يتناقصسيظلللمنشأة
نمبالصفر المظللبالجزءموضح
.الجدول

SMEsالـو الخاصبالقطاعالمستقبىل  المنشآتعدد تقدير 

ئةالهيمحافظلـالصحفيةالترصيحات:المصدر*1
ةللمنشآتالعامة أحمد بنغسان.د/والمتوسطةالصغير

سبتمير 16بتاريــــخالقتصاديةبصحيفة-السليمان
2017.

20132014201520162017201820192020الوحدةالسنوات

عدد المنشأت القتصادية 

اليرادات التشغيلية للمنشات 
القتصادية

 5,119 4,482 4,009 3,530 2,941 3,026 3,365 3,334مليار ريال

 2,015,418 1,729,205 1,500,537 1,268,388 1,003,745 954,399 946,880 899,531عددعدد المنشأت القتصادية

متوسط اليرادات التشغيلية
/  مليون ريال 
منشأة

3.71 3.55 3.17 2.93 2.78 2.67 2.59 2.54 

معدل تغير متوسط اليرادات 
التشغيلية

%(4.1%)(10.8%)(7.6%)(5.0%)(4.0%)(3.0%)(2.0%)

SMEsعدد منشأت الـ 

 2,015,418 1,729,205 1,500,537 1,268,388 1,003,745 954,399 946,880 899,531عدداجمالي عدد المنشأت القتصادية

SMEs%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%نسبة الـ 

 1,999,295 1,715,372 1,488,532 1,258,241 995,715 946,764 939,305 892,335عددSMEsعدد المنشأت القتصادية الـ 
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ة و المتوسطة . 4 SMEs-التقديرات المستقبلية للمنشآت الصغير

SMEsلــاو الخاصالقطاعبمنشآتالسعوديير  المشتغلير  لعدد المستقبليةالتقديرات.4.6

ديير  السعو لمتوسطلتحليلنا وفقا ▪
ديةالقتصابالمنشآتالمشتغلير  

التوقعاتوضععىلعملت
.وسطالمتتغير لنسبةالمستقبلية

المشتغلير  عدد بتقدير قمتثم▪
بالكاملالقتصاديةبالمنشآت
ذيالالمقدر المتوسطعىلبالعتماد 

.ير التغنسبةعىلبناءحسابهتم
بالـالمشتغلير  عدد بحسابقمتثم▪

SMEsاض وضحةالمنسبةثباتبافير
.*1سابقا

متوسطتغير معدلانتقديريان▪
ايد السعوديير   حموضهو كما سيير 

.لالجدو منبالصفر المظللبالجزء

SMEsالـو الخاصبالقطاعالمستقبىل  السعوديير  المشتغلير  عدد تقدير 

ئةالهيمحافظلـالصحفيةالترصيحات:المصدر*1
ةللمنشآتالعامة أحمد بنغسان.د/والمتوسطةالصغير

سبتمير 16بتاريــــخالقتصاديةبصحيفة-السليمان
2017.

20132014201520162017201820192020الوحدةالسنوات

عدد المشتغلير  السعوديير  بالقطاع الخاص

 2,015,418 1,729,205 1,500,537 1,268,388 1,003,745 954,399 946,880 899,531عددعدد المنشأت القتصادية

 4,041,676 3,210,843 2,603,966 2,096,292 1,672,178 1,602,687 1,448,973 1,228,179شخصير  اجمالي اعداد المشتغلير  السعودي

عدد المشتغلير  السعوديير  
/مشتغل سعودي 

منشأة
1.37 1.53 1.68 1.67 1.65 1.74 1.86 2.01 

%8.0%7.0%5.0(%0.8)(%0.8)%9.7%12.1يير  متوسط عدد المشتغلير  السعود

SMEsـ عدد المشتغلير  السعوديير  بال

 4,041,676 3,210,843 2,603,966 2,096,292 1,672,178 1,602,687 1,448,973 1,228,179شخصير  اجمالي اعداد المشتغلير  السعودي

SMEs%64.0%64.0%64.0%64.0%64.0%64.0%64.0%64.0%نسبة الـ 

 2,586,672 2,054,940 1,666,538 1,341,627 1,070,194 1,025,720 927,343 786,035شخصSMEsـ عدد المشتغلير  السعوديير  بال
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ة و المتوسطة . 4 SMEs-التقديرات المستقبلية للمنشآت الصغير

ةالمنشأتبياناتملخص.4.7 المتوسطةو الصغير

20132014201520162017201820192020الوحدةالسنوات

SMEsبيانات الـ 

 1,999,295 1,715,372 1,488,532 1,258,241 995,715 946,764 939,305 892,335عددعدد المنشأت

 2,648 2,305 2,049 1,792 1,482 1,513 1,682 1,667مليار ريالاليرادات التشغيلية

 2,586,672 2,054,940 1,666,538 1,341,627 1,070,194 1,025,720 927,343 786,035عددعدد المشتغلير  السعوديير  
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ي . 5
تقدير اثر التقييم المهن 

القتصاديةالمنشآتتقييمبخدماتالوعي مستوى.5.1

عمالء"القتصاديةالمنشآتتقييمبخدماتالحاجةاصحابان▪
اءوجود بل و التقييماعمالبطبيعةمعرفةلديهمليس"التقييم خير
.مماثلةخدماتبتقديممعنيير  

كاتهمقيمةبانظنلديهمالتقييمعمالءمعظم▪ مةقيتساويشر
هو مالتقييباعمالللقيامالمناسبالشخصانو الملموسةاصولهم

.المحاسب
ضعيفيعتير القتصاديةالمنشآتتقييمبخدماتالوعي مستوىان▪

ي خاصةو التقييمعمالءلدىجدا 
 
ةالمنشآتصفوفف و الصغير

.المتوسطة
ي بجهد "Taqeem“المعتمدينللمقييمير  السعوديةالهيئةقامت▪

 
نشر ف

شآتالمنتقييماعمالفيها بما بالعمومالتقييمباعمالالمعرفة
ي الجهود كافةمعلكنو القتصادية

الوعي نشر فانTaqeemتبذلهاالنر
.اطولوقتسيتطلبفعالةبطريقة

حجم عمالء التقييم

نسبة من لديهم وع  
بخدمات تقييم 
ةالمنشآت االقتصادي
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ي . 5
تقدير اثر التقييم المهن 

ي التقييماثر تقدير .5.2
الستمراريةلحالةالمهن 

ي التقييملثر تقديرنا ان▪
اضيتمالمهن  بخدماتسوقالكافةلدىوعي وجود بافير

.القتصاديةالمنشآتتقييم
ي التقييماثر تقدير ▪

المنشآتدد عمعرفةبمحاولةسيكونالستمراريةلحالةالمهن 
ة ي المتوسطةو الصغير

كاءلبعضتخارجبها واجهتالنر ي الايضا و الشر
و ورثةبها نر

ي يرغبون
 
كةحصصهمقيمةتحديد ف .بالشر

يضعفةالقتصاديالكياناتداخلالملكيةتغيير عملياتحولمعلوماتغيابان▪
ي بشدة
 
التقديراتوضعف

-التقييممالءع"باسمبالستمراريةالمرتبطير  التقييمعمالءتسميةعىلساعمل▪
"الستمرارية

بلغ1437لعامالدعاوىعدد بانتفيد بالمحاكمالتجاريةالدعاوىاحصائياتان▪
قضايا مثلالماليةالمطالباتالدعاوىهذهعىليغلب،*1دعوة23,231
.خالفهو الشيكات

ي للحالت %2نسبةبتقدير قمتالعملورقةاعداد لغرض▪
اعمالتتطلبالنر

اصحابلعمالءامقابلالستمرارية–التقييمعمالءنسبةقدرتعليها بناءو تقييم
.1ال5بنسبةالتجاريةالدعاوى

السبتهمنبحسابقمتو الستمرارية–التقييمعمالءحجمبتحديد قمتعليه▪
ةالمنشأتعدد اجمالي  السابقةللنتائجوفقا 2016لسنةالمتوسطةالصغير

.المجاوربالجدولموضحةالحساباتكافة▪

نسبتهمو االستمرارية–التقييمعمالء

2017مارس12-رلالستثماودعمالحقوقيةللبيئةتعزيز ..التجاريةالمحاكم:بعنوانالرياضبجريدةخير :المصدر*1

الوحدةالعددالبند

دعوة قضائية 13,412ائيةالدعاوى المقيدة بالدوائر التجارية البتد

دعوة قضائية 7,276الدعاوي التجارية المحكوم فيها 

دعوة قضائية 2,543الدعاوى التجارية بمحاكم الستئناف

دعوة قضائية 23,231اجمالي الدعاوى باختالف حالتها

%%2.0نسبة عمالء التقييم من اصحاب الدعاوي

عدد 465عدد عمالء التقييم

مكرر 5.0الستمرارية–مكرر عمالء التقييم 

عدد 2,323الستمرارية–عدد عمالء التقييم 

عدد SMEs995,715عدد منشآت الـ 

%%0.2الستمرارية-نسبة عمالء تقييم 
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ي . 5
تقدير اثر التقييم المهن 

ي التقييملثر تقديرنا ان▪
اضيتمالمهن  بخدماتسوقالكافةلدىوعي وجود بافير

.القتصاديةالمنشآتتقييم
ي التقييماثر تقدير ▪

المنشآتدد عمعرفةبمحاولةسيكونالستمراريةلحالةالمهن 
ة ي المتوسطةو الصغير

ي انطالقها لدعمتمويلالتحتاجالنر
 
ي او يةالبداف

تحتاجالنر
.النموو التوسعال

ي بشدةيضعفصفقاتهمو المستثمرينحولمعلوماتغيابان▪
 
التقديراتوضعف

"النمو-قييمالتعمالء"باسمبالنمو المرتبطير  التقييمعمالءتسميةعىلساعمل▪
ي و ريادةبرنامجخاللمنالممولةالمشاريــــععدد عىلبناء▪

وع1,328بلغتالنر مشر
وع3,390كفالةبرنامجخاللمنالصادر التمويلو *20161لسنة لسنةمشر

–قييمالتعمالءالنسبتهلتقدير كمؤشر الجمالي نستعملانيمكن*20162
.2ال1بـالنمو 

المنسبتهبحسابقمتو النمو –التقييمعمالءحجمبتحديد قمتعليه▪
ةالمنشأتعدد اجمالي  السابقةللنتائجوفقا 2016لسنةالمتوسطةالصغير

.المجاوربالجدولموضحةالحساباتكافة▪

نسبتهمو االستمرارية–التقييمعمالء

ي العمالريادةلمعهد 2016السنويالتقرير :المصدر*1
11ص-"ريادة"الوطن 

ي الموقع:المصدر*2
ون  2016لسنةالةكفبرنامج–الصناعي الصندوق-السعوديالصناعيةالتنميةلصندوقاللكير

الوحدةالعددالبند

وع 4,718(كفالة و ريادة)عدد المشاريــــع الممولة  مشر

مكرر2النمو–مكرر عمالء تقييم 

عدد 9,436النمو–عدد عمالء تقييم 

عدد SMEs995,715عدد منشآت الـ 

%%0.9النمو–نسبة عمالء تقييم 

ي التقييماثر تقدير .5.3
النمولحالةالمهن 
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ي . 5
تقدير اثر التقييم المهن 

اوحالتقييمحالت اجمالي بانTaqeemافادة▪ تقرير 1,200ال1,000بير  تير
كاتلقيمةوفقا مقسمة*20161سنةخاللتقييم بالجدولموضحهو كما الشر

.المجاور
كاتحجمانتقدير ان▪ و قليليعتير Taqeemتقديرضمنمتوسطةالفوقالشر

ضلذلك ةلمنشآتكانتالعملياتكافةانسافير .متوسطةو صغير
المشاريــــعحولالسابقةبالنقاطالتقديراتو Taqeemتقديراتعىلبناء▪

ضة ي المفير
 
ي التقييمباعمالالوعي حالةف

ي المهن 
 
فانهالنمو و ةالستمراريحالةف

ي التقييماثر نسبةلتخمير  عامرقمنضعانيمكن
ةشآتالمنعدد عىلالمهن  الصغير

المتوسطةو 
ةالمنشآتعدد اجمالي النسبتهو العدد مجموعبحسابقمت▪ و الصغير

المجاوربالجدولموضحهو كما تقريبةنسبةالللوصولالمتوسطة

2016عامخاللالمنفذةالتقييمعملياتلحجمTaqeemتقدير

iiBVكتاب:المصدر*1 204 - Chapter 5. Saudi Valuation Market

ي التقييماثر نسبة.5.4
SMEsالـعىلالمهن 

العددالنسبةالتقسيم

كات تزيد قيمتها عن   418%38.0مليون250شر

كات قيمتها من   385%35.0مليون250-100شر

كات قيمتها بير    297%27.0مليون100-20شر

الوحدةالعددالبند

عدد 2,323الستمرارية–عدد عمالء التقييم 

عدد 9,436الستمرارية-عدد عمالء تقييم 

وع Taqeem"1,100“عدد عمليات التقييم  مشر

عدد 12,859عدد عمالء التقييم

عدد SMEs995,715عدد منشآت الـ 

%%1.3نسبة عمالء التقييم

  التقييماثر نسبةتقدير 
SMEsالـعدد عىلالمهن 
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ي . 6
حساب اثر التقييم المهن 

كاملعىلكمتوسطالثر نسبةبتطبيق▪
ة كافةعىلمتساويةبصورةالزمنيةالفير
ةالمنشآتبيانات طةالمتوسو الصغير
موضحهو كما الثر حسابلنا يظهر 

.المجاوربالجدول
ي للتحقق▪

 
آتالمنشعدد تقدير صحةف
اتبجمعقمتالمناسبة المؤشر

النسبتهتقدير و سابقةالمستخدمة
ةالمنشآتعدد  المتوسطةو الصغير

.المتأثرة
ثلتمالمتوقعةالمكرراتفانيظهر كما ▪

3نعتزيد و السابقةبالسنوات3مناقل
القادمةبالسنوات

صولالو حنر مبدئيا مقبولالمكرر اناره▪
موثوقيةو صلةذاتبياناتال

SMEsحساب اثر التقييم عىل الـ  ي التقييماثر نسبة.5.4
SMEsـالعىلالمهن 

20132014201520162017201820192020الوحدةالسنوات

SMEsبيانات الـ 

 1,999,295 1,715,372 1,488,532 1,258,241 995,715 946,764 939,305 892,335عددعدد المنشأت

 2,648 2,305 2,049 1,792 1,482 1,513 1,682 1,667مليار ريالاليرادات التشغيلية

 2,586,672 2,054,940 1,666,538 1,341,627 1,070,194 1,025,720 927,343 786,035عددعدد المشتغلير  السعوديير  

تقدير اثر التقيييم

%1.70%1.70%1.70%1.70%1.70%1.70%1.70%1.70%اثر التقييم

 SMEsاثر التقييم عىل الـ 

 33,988 29,161 25,305 21,390 16,927 16,095 15,968 15,170عددعدد المنشأت

 45.01 39.18 34.84 30.47 25.20 25.72 28.60 28.34مليار ريالاليرادات التشغيلية

 43,973 34,934 28,331 22,808 18,193 17,437 15,765 13,363عددعدد المشتغلير  السعوديير  

التحقق

 1,100عدد"متقيي"متوسط مشاريــــع التقييم 

نامج كفالة لتم  3,390عددويل عدد المنشآت بير

 1,328عددعدد المشاريــــع الممولة بريادة

 5,818عددالجمالي 

 5.84 5.01 4.35 3.68 2.91 2.77 2.74 2.61مكررمكرر مشاريــــع التقييم
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مشكالت و تحديات. 7

ي العملورقةاعداد ان
ي المشكالتمنبعدد واجهن 

ي النتائجو التقديراتجودةانخفاضالتؤديقد النر
اليها التوصلتمالنر

ي المشكالتو التحدياتاهماطرحو 
 
:التاليةالنقاطف

ةالمنشآتلعدد التاريخيةالبيانات▪ ي خاللوجدتلقد :المتوسطةو الصغير
و المنشآتدد عحولمصدر مناكي  بحن 

بثالثالعاملير  لعدد وفقا تقسيم2010منالقتصاديالمسححولاصداراتها الحصاءهيئةتصنفحيثتصنيفها 
ائح ائحعنتختلفشر ي التفاوتبجانب،العملوزارةقبلمنالمستخدمةالشر

 
الرقامف

و ا جدطموحلكنهو محدد لهدفتسىعو للواقعصحيحةقراءةمنتبداءالرؤيةان:2030لرؤيةوفقا النمو توقعات▪
نمو ليستو يةتدريجالنمو معدلت تكونانيفضلفانهتوقعنا انو ،مستقبال تحققهنتوقعانالمبالغةمنربما 
ةخاللثابت .الفير

ي التقديراتان:الخاصالقطاعالSMEsالـنسب▪
ر مصادتوجد لكنو وجدتما احدثكانتعليهاعتمدتالنر

.كبير اختالفالمعتمدةالتقديراتعنتختلفصحفيةتقارير او رسميةبتقارير سواءاخرى
بشكلسواءSMEsالـعنالمتوفرةالبياناتضعفان:الواحدةللمنشأةالمشتغلير  و اليراد متوسطاتتغير معدل▪

المستقبليةير التغلمعدلت دقيقحسابعىلالقدرةمنيضعفالجغرافيةالماكنو القطاعاتحسبتفصيىلي او عام
.الصحيحة

ي التقييماثر ▪
ي عليها العتماد يمكنبياناتتوفر لعدمتخمينةكانتالتقديراتكافةان:الفن 

 
نسبةاللوصولاف

اتو صحيحة ي التقديراتكافةلكنو وجدتما اقربتعتير المستعملةالمؤشر
ي قعتعليها بناءتمتالنر

 
بابف

.شاسعيكونقد الواقعبير  و بينها التفاوتو التخمينات
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احات. 8 حلول و مقير

ةالمنشآتقطاعاهميةان ي و اساسي مطلبدراستهعىلي العملو ايضاحالتحتاجل المتوسطةو الصغير
 
التاليةالنقاطف

احاتو الحلولبعضاقدم ي المقير
ي ختصاصال اصحابو المعنيير  كافةتساعد ملعوماتو بياناتتوفر انيمكنالنر

 
ف

:القطاعدراسة
منظمةو واضحةبياناتتمتلكل النالحكوميةالجهاتكانتاذا :البياناتلجمعالحكوميةالعملدورةتنظيم▪

ي البدءفيجب
 
ةالمنشأةمعاملةو لحياةشاملةعملدورةبناءخاللمنتنظيمها عىلالعملف معلمتوسطةااو الصغير

ي المعلوماتتحديد منتمكنا بصورةالحكوميةشبهو الحكوميةالجهات
بناءو رحلةمكلعند تسجيلها يمكنالنر

ي البياناتقاعدة
العملمنخرىاجهةاياو الحصاءلهيئةالساسلتكوندوريةبصورةالبياناتبتخزينتجمعالنر

.تفصيليةو دقيقةو صحيحةمعلوماتو بياناتتقديمو تحليلها عىل
اءاراءجمع▪ ي الحالت رصد و المنشأةحياةدورةخاللمن:الخير

ي مسحمتنظييمكنبها تمر انيمكنبها تمر النر
ميدان 

اءاراءو تقديراتبجمعيقوم و العدلكتابو القضاةمثلالمهنيير  و الخاصةو الحكوميةبالجهاتالعاملير  سواءالخير
كاتتسجيلعنالمسئولير   كاتو المحاسبير  و المحامير  و جانبمنالشر .خالفهو الماليةالشر

ي الحالت رصد و المنشأةحياةدورةخاللمنايضا :عملورشتنظيم▪
و الساخنةاطالنقاكي  تحديد يمكنبها تمر النر

اءجمعمعاسبوعيةاو شهريهسواءدوريةعملورشتنظيم السابقةبالنقطةاليهمالمشار الخير
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ختاما

ي 
ي اقدماندائما يسعدن 

نر ي و خير
طاعقلتطوير معرفنر

لتقديموفقتاكونانهللامنارجوا و الستثمار،و التقييم
مععاملير  المتو العاملير  كافةتساعد و تدعممختلفةرؤية

ةالمنشآت .المتوسطةو الصغير

ي 
احاتالمقير و الفكار كافةلمناقشةاستعداد عىلانن 

.انفعو افضلبحثيةمادةاعداد و لتطوير 

ي انارجوا 
احاتكمو بارائكمتزودن  .مقير

،،،بخير دمتمو 

بيانات التواصل

محلل االستثمار 

حسام الدين بدري 

050 4333 152

www.hossameldin.com


