
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم المنشأت االقتصاديةثر دراسة أل

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد السعودياعمال على تنامى 

 لمشاريع االعمال الريادية ان تحفز معدالت التوظيف كيف ز علىالتركي مع

 

 صالح الثنيان اعداد: نواف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ص تنفيذيخمل

 يتطرق الباحثس ،واالقتصاد السعودي والمتوسطةالمنشأت الصغيرة  تقييم المنشأت االقتصادية على تنامي أثرلمناقشة 

دور المنشأت  يوضح الباحثبعد ذلك س. تقييم المنشأت االقتصادية وتعريف المنشأت الصغيرة والمتوسطةلتعريف كال من 

تحقيق النمو  علىت الصغير والمتوسطة تقييم المنشأعملية  تساعدان  ، وكيف يمكناقتصادات الدولبناء في االقتصادية 

 االعمال الريادية ان بشي من التفصيل لكيف يمكن لمشاريعالباحث بعد ذلك سيتطرق  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

  القابلة للتطبيق على المنشأت الصغيرة والمتوسطة.التقييم  أساليبم عرض ثومن  تحفز معدالت التوظيف،

 

 المنشآت االقتصادية: تعريف تقييم: اوال

غرض معين في لحظة زمنية وذلك بناً على  يقصد بعملية تقييم المنشأت االقتصادية الوصول لقيمة المنشأة االقتصادية

، مع االخذ في وااللتزام بمعايير التقييم المتعارف عليها، من خالل تطبيق أساليب التقييم المالئمة للمنشأة محل التقييم معينة

في عمليات الطرح االولي للشركات، خطط االعتبار العوامل االقتصادية المحيطة. يستخدم تقييم المنشأت االقتصادية 

كما  ة.توزيع األسهم للموظفين، النزاعات الضريبية، حاالت االنفصال بين األزواج، والدعاوى والمطالبات القضائي

كقيمة بيع او شراء المنشأت االقتصادية، او لعمليات يستخدم تقييم المنشأت االقتصادية في للوصول إلى القيمة االسترشادية 

في عمليات االندماج واالستحواذ، او دعم القروض كذلك شادية للمنشأة في حالة وجود تغيير في هيكل ملكية المنشأة، راست

 تجارية.الالمضمونة ونشاط المعامالت 

 

 منشأت الصغيرة والمتوسطة:تعريف ال: ثانيا  

المنشآت المتناهية وهي  ،أنواع الصغيرة والمتوسطة إلى ثالثالمنشأت  الصغيرة والمتوسطةت االعامة للمنش الهيئةنفت ص

أو  ٥-١المنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم عمالة من  فتعتبر. المنشآت المتوسطة، والمنشآت الصغيرة ،الصغر

" أو مبيعات تتجاوز ثالثة ٤٩إلى  ٦المنشآت الصغيرة هي التي تضم عمالة من "و ماليين لاير ٣بمبيعات ال تزيد عن 

" أو مبيعات تتراوح ما بين ٢٤٩إلى  ٥٠المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من " مليون؛ أما ٥٠ماليين وأقل من 

نوع من المنشأت هذا التعريف كما ان هناك العديد من المعايير التي يمكن االستناد اليها عند  .مليون ٢٠٠مليون و ٥٠

 " ومعايير نوعية."رقمية كميةومنها معايير 

 

معيار رأس  وعادة ما يتم استخدام، متعارف عليها رقمية لمؤشرات " على وضع حدودتعتمد المعايير الكمية "الرقمية

رأس المال العامل ) رأس المال المستثمر فبناً على معيارالمبيعات". " لألعمالقم السنوي عيار الرمستثمر، والمال الم

معيار الرقم  حددكذلك  .دوالر ٢٥٠,٠٠٠اقل من يصنف البنك الدولي المنشآت الصغيرة بان اصولها ، وحقوق الملكية(

 منشأت صغيرة.دوالر فتصنف على انها  ١٠٠,٠٠٠ان المشاريع التي تحقق مبيعات اقل من  السنوي لألعمال

 

، يستدل منها على حجم االعمال ذات عالقة بمتغيرات غير رقمية على عناصر نوعيةمعايير نوعية تعتمد الفي حين 

 .معيار التنظيم ومعيار التقنية المستخدمةفيذكر على سبيل المثال 

 إذا كانت تتميز بخاصيتين من الخصائص التالية:ان المنشأة تعتبر صغيرة  التنظيميعتبر معيار 

 لجمع بين الملكية واالدارة.ا •

 عدد قليل للشركاء أصحاب رأس المال. •

 تركز النشاط في سلعة واحدة او خدمة محدودة. •

 نطاق منتجاتها او مبيعاتها محدود وال تستطيع تلبية الطلبات الكبيرة في زمن وجيز. •

 

التي تستخدم اساليب انتاج بسيطة او كثيفة العمالة وال تستخدم تلك معيار التقنية المستخدمة المنشآت الصغيرة بانها  يحددو

المنشأت الصغيرة  نا المالي المعايير الدولية للتقارير اعتبرتكما  .في العملية االنتاجية متطورة وأساليب تقنيات

 التي ال تخضع للمسالة العامة وليس لها صالحية سحب أموال من العامة. هي والمتوسطة

 



 :لاقتصاديات الدودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء : ثالثا  

أساسي يعتمد  محرككما يمكن لها ان تكون ، في تفعيل األنشطة التنمويةمحوري  دورب المنشآت الصغيرة والمتوسطةتقوم 

ان المنشأت الصغيرة  .لالقتصادوتحقق قيمة مضافة  الناتج المحليوتعزيز مستويات نمو االقتصادي لتحقيق ال عليه

منشآت القطاع عدد %( من مجموع  ٩٥نحو )في المتوسط العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل  تمثلوالمتوسطة 

 العالم.في االقتصادي 

 

وبالتالي ، وتبرز أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المتوازنة من خالل قدرتها على توليد فرص عمل

%( من مجموع  8٤.٤هذه المنشآت ) تستوعب اليابانقدرتها على امتصاص العمالة والتخفيف من حدة البطالة. ففي 

دول االتحاد ، وفي من مجموع العمالة الصناعية%(  ٥7.١)وفي الدول العربية تستوعب هذه المنشأت  العمالة الصناعية،

%( من القوى العاملة ما يؤدي إلى  ٦٩%( من مجموع أعدادها، حيث تستقطب ) 7٩) تستوعب هذه المنشأت األوروبي

نظومة متكاملة مع المنشآت الصناعية الكبيرة اإلسهام في دفع عجلة التطور االقتصادي واالجتماعي واإلبداعي وتكوين م

 والتسويق. في مجاالت اإلنتاج

 

كما أن لها دورا بارزا في اإلسهام في تحقيق التكامل االقتصادي مع الصناعات الكبرى حيث تمد األسواق المحلية بما 

ونات واألجزاء التي تحتاج إليها في تحتاج إليه من السلع والخدمات وكذلك إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من مك

%( من احتياجات  7٢في اليابان توفر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة )ف إنتاجها وتقوم بدور المغذي لها.

 .%( من احتياجات صناعة األجهزة الكهربائية 7٩، و)والمعدات صناعات اآلالت

شركة رينو الفرنسية وتتعامل  ،ناعات الصغيرةمورد من الص ٣٠.٠٠٠تتعامل شركة جنرال موتورز مع أكثر من كما 

 ويعد التعاملمن الصناعات الصغيرة المغذية لها.  ٢٠.٠٠٠مورد. وتعتمد شركة ميتسوبيشي على  ٥٠٠٠٠مع أكثر من 

أحد أهم المعايير التي تستخدم من قبل االقتصاديين في قياس التقدم بين المنشأت الصغيرة والمتوسطة والمنشأت الكبرى 

  .االقتصادي

 

الصناعية  ، فتمثل صادرات المنشأتتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعيةكما 

إلى في اليابان ووصلت %(،  ٤7في إيطاليا ) وتبلغ%( من مجموع الصادرات الصناعية،  ٦٦الصغيرة والمتوسطة نحو )

فبلغت نسبة صادرات المنشأت الصغيرة  اليات المتحدة األمريكية%(، أما في الو ٢7) بلغت %(، وفي فرنسا ٣٠)

  .%( من مجموع الصادرات األمريكية ٣٠) والمتوسطة

 

االختالل بين االدخار حل مشكلة وأهمها  بالمساعدة في حل المشاكل االقتصاديةالمنشآت الصغيرة والمتوسطة  تقومكما 

الالزم إلقامتها مقارنة  التمويل، وذلك نظراً النخفاض حجم تلك المشكلة من واالستثمار وذلك في الدول النامية والتي تعاني

في ميزان  لعجزافي معالجة  تساعد بالمنشآت الكبيرة، حيث يمكن إنشاء هذه المشروعات بالمدخرات المالية القليلة، كما

 .المدفوعات من خالل تصنيع السلع المحلية بدال من االستيراد، وتصدير السلع الصناعية الُمنَتجة من قِبَلها

 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها القدرة على تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية داخل الدول من المهم ان نفهم ان 

في المناطق الصناعية والريفية، والمرونة في التوطن والتنقل بين األقاليم المختلفة ما يسهم وذلك بسبب االنتشار الجغرافي 

في تكوين مجتمعات إنتاجية في المناطق النائية، وذلك للحد من الهجرة إلى المدن الكبرى والمحافظة على البيئة بالتخفيف 

 .من مشكالت التلوث

 

إذا تمت مقارنتها  قصيرة مدة يتطلبفي مده قصيرة نسبياً، ألن إنشائها  نيالوطهذه المنشآت تساعد على زيادة الدخل 

بالمنشآت الكبيرة، فهي تدخل في دورة اإلنتاج بشكل أسرع، وتوفر سلعاً وخدمات لالستهالك النهائي والوسيط، ما ينعكس 

 عاب التكنولوجيا المتطورة من أجللها القدرة على االبتكار والتجديد واستيكما ان . الوطنيإيجابياً على مستوى الدخل 



التقدم التقني  ةتحقق فعالية االستثمار فيها من خالل استجابتها للتغير مع هذه المستجدات بطريقة سهلة وأقل تكلفة ومواكب

 .لتطوير أدائها العام

 

 :المنشآت الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد السعودياعمال أثر التقييم المهني على تنامى ا : رابع

األموال  تمثل عملية التقييم منفعة كبيرة للمنشآت االقتصادية واألسواق المالية حيث تساعد المستثمر وأصحاب رؤوس

على تحديد الجدوى االقتصادية من االستثمار في مشروع او شركة معينة عن طريق مقارنة السعر الفعلي في السوق مع 

القيمة التقديرية، وبالتالي فأن عملية التقييم تساعد على زيادة حركة التدفقات النقدية ورؤوس األموال الى الشركات األكثر 

ى زيادة معدالت االستثمار وزيادة في فرص العمل والتي في المقابل تؤدى الى خفض إنتاجية وربحية مما يساعد عل

 معدالت البطالة وزيادة معدل النمو االقتصادي بشكل عام.

 

أن عمليات تقييم المنشآت االقتصادية قد تساعدنا في تجنب المشاكل واألزمات المالية التي قد تحدث نتيجة للقيم الوهمية 

دية وتضخم أسعار األسهم والتي ال تعكس الواقع االقتصادي للشركة وذلك عن طريق وجود معايير للمنشآت االقتصا

موحدة لعمليات التقييم والتي تعتمد على رفع كفاءة المقيمين ونشر ثقافة التقييم وزيادة الوعي بين المستثمرين وأصحاب 

 رؤوس األموال.

 

حصولها على التمويل المناسب من اجل استمرارية راحل تطورها على تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم خالل م

فيه أن حجم التمويل يعتمد بدرجة كبيرة على نتائج عملية التقييم والتي قد تساعد أصحاب هذه  كال شومما  المنشاة،

على عوائد والحصول المنشآت في جذب رؤوس األموال وضخها في المنشأة والتي تساعدها على زيادة حجم المنشاة 

 تنافسية على حقوق أصحاب رؤوس األموال.

 

 :تحفز معدالت التوظيف االعمال الريادية ان لكيف يمكن لمشاريعا : خامس

من ذلك فال بد من . ولكن لي تتمكن وظيفالت جوهري في تحفيز معدالتن تقوم مشاريع االعمال الريادية بدور يمكن ا

، نالعاملي األطرافجميع ي تحكم العالقة بين الت األنظمة، كوجود االبتكارالتي تساعدها على االبداع  البنية التحتية وجود

فإذا  التمويل الفعالة والذكية التي تساعد رواد االعمال على االبداع واالبتكار.وجود حلول  وأيضا، وتحقق المصلحة العامة

 الرياديةشاريع فستتمكن الم ل سهولة،بكم ممارسة انشطته رواد االعمال منالقوية القدارة على تمكين البنية التحتية  وجدت

رغبات  منتجات تلبيواختراع االبتكار االبداع و ىاالفراد علك ستشجع هذه البنية لكذ .تحفيز معدالتمن المبتدئة 

 جددة.المحتاجين المت

 

ؤية المملكة ة، فرهذه البني إلحداثعال ف بكافة مواردها بشكل تعملالمملكة الحكمية في  األجهزةمعظم إلى  األهميةتجدر و

متعدد المصادر. إلى اقتصاد حيوي اقتصاد يعتمد على النفط  دة تحويل شكل االقتصاد السعودي منإعاعلى تعمل  م٢٠٣٠

من قبل  يتم تلبيتها اال ب لنفي الغالاحتياجات متجددة سكون هناك طلب متزايد على ، القريب جداففي المستقبل وبالتالي 

  المشاريع الريادية.

 

 :القابلة للتطبيق على المنشأت الصغيرة والمتوسطةالتقييم  أساليب :سادسا  

استخدام أسلوب او أكثر من أجل الوصول الى قيمة معينة، حيث تستند جميع أساليب التقييم على تعتمد عملية التقييم على 

من أساليب  أكثرأو  المبادئ االقتصادية للتوازن السعري، المنافع االقتصادية المتوقعة. حيث يوصى باستخدام أسلوب

 التقييم وخاصة في الحاالت التي يصعب فيها الحصول على بيانات كافية.

 

 

 

 



 :للشركةالتقييم بصافي القيمة الدفترية نموذج  -1

هي تعني صافي ثروة المالك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في األصول بعد خصم و

على التكلفة التاريخية لألصول  هذه الطريقة تعتمديم. في لحظة التقي وطرح أي التزامات او ديون أو خصوم على الشركة

السعري والتغيرات في االسعار وتهمل  التغيرحيث ال تراعي عوامل  ،وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك األصول

 .القدرات االقتصادية للشركة في النمو في المستقبل

 

 :المعدلةالقيمة الدفترية نموذج  -2

ً  محددة مسبقاإعادة احتساب قيمة أصول الشركة باستخدام جداول يتم من خاللها  آخذة في  ،لتعديل قيمة االصل دفتريا

يتم احتساب ومن ثم  ،تاريخ التقييم وحتىأصول تلك الشركة عند تاريخ شراء األصل  ألسعارالسنوي  التغيراالعتبار نسبة 

الطريقة انها ال تراعي ما يعرف باسم التقادم التكنولوجي تلك  ىويُعاب عل .ذلك علىصافي قيمة حقوق المساهمين بناء 

ً  ،لآلالت بحيث تعطي قيماً غير  ،وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع األعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجيا

 في االعتبار.وال تأخذها كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة  ،موضوعية

 

 :اإلستبداليةالقيمة  نموذج -3

تقوم فكرة تلك الطريقة على تقدير تكلفة إنشاء شركة اآلن بنفس خصائص الشركة محل التقييم، ومع عدم موضوعية 

الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات القطاع العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها 

تراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها، فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات تجعل من الصعب اف ، وبالتاليوتطور ملكيتها

 النمو للشركة، ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع االعتماد على العامل البشري في التقدير.

 

 :نموذج خصم التدفقات النقدية  -4

قد يزيد  -نهاية أجل معين  حتىوضع فروض من خاللها يتم التنبؤ بالوضع المالي للشركة  علىتقوم تلك الطريقة و

يرتبط بالعمر اإلنتاجي ألصول الشركة، وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي  -سنوات  ١٠علي

ويراعي فيه معدالت فائدة  ،ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره لها،والوضع النقدي 

 ومخاطر النشاط. -معدل التضخم  -لية من المخاطر الودائع الخا

 

 :طريقة التقييم بمضاعف الربحية -5

وفيها يتم تقدير قيمة السهم باالعتماد على احتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري 

نشاط. وتلك الطريقة تعتمد على عائد متوقع لنفس الشركات المتداولة في بورصة األوراق المالية والتي تمارس نفس ال

لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة، وتقوم على ظروف السوق القائمة والتي قد ال تكون معبرة 

 بكفاءة عن األسعار وتفترض كفاءة السوق، أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها اإلنتاجي.

 

فرص الربحية والنمو انها ال تأخذ في االعتبار ل اكال من نموذج القيمة الدفترية ونموذج تكلفة االستبدويعاب على 

في االعتبار الوضع الحالي  اً أخذ لشركة، وافتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط،المستقبلي ل

ً كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً  .ةللشرك ال تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل  ، بحيثفيها مبالغا

مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس  الشركات العقارية، وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها اآلخر ال تتجانس

خصم التدفقات النقدية عن أساليب في حين ان ما يميز نموذج  أصولها غالبا. لصغر حجمنشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة 

التقييم االخرى هي أنها تأخذ في اعتبارها االحداث المستقبلية التي قد تؤثر على التدفقات النقدية للمنشآت االقتصادية، 

ت عن المنشآت التقييم باستخدام مضاعف الربحية من أسهل طرق التقييم إذا توافرت البيانا نموذج كذلك ما يميز

 االقتصادية المشابهة للمنشاة االقتصادية محل التقييم.
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