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ملصق عنوان املنشأة
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2016

هـ1379/12/7في 23تحفظ بيانات هذا السجل بسرية في الهيئة العامة لإلحصاء وال يجوز استخدامها إال في األغراض اإلحصائية بموجب املرسوم امللكي رقم 



( 1ه  )   ال                              انتقل الى نعم                                                                                

ال: ................................................نعم             نوع النظام املحاسبي املستخدم

  نعم  

نعم

مؤهالت وكفاءات التوظيف     (ب

( لإلستعمال الرسمي فقط )

456789101112 3

الجملة

بدون أجر بأجر

غير سعودي

بدون أجربأجر
البيان

ذكور

إناث

الجملة

جامعي

جامعي

تقني

تقني

ثانوي

ثانوي

اقل من ثانوي

اقل من ثانوي

هل التوظيف قائم على مؤهالت محددة؟

 ادنى متطلب لتوظيف السعودي 

 ادنى متطلب لتوظيف غير السعودي

سعودي

بدون أجربأجر

 
ً
النشاط االقتصادي: أوال

 
ً
بيانات عامة:  ثانيا

ً
متوسط عدد املشتغلين خالل العام  (أ :    ثالثا

 النشاط االقتصادي الرئيس 

 رقم السجل التجاري

رقم رخصة البلدية

تاريخ بدء مزاولة النشاط

(ميزانية)هل لدى املنشأة دفاتر محاسبية 

أشهر توقف املنشأة عن العمل

سبب التوقف

هل تم التوقف عن العمل خالل العام

هل لدى املنشأة انظمة محاسبية الكترونية

أ

ب

ج

 1د 

2د 

1ه 

2ه 

3ه 

سنة    /    شهر   /       يوم  

12

ً
ال                انتقل إلى القسم ثالثا

ً
ال                             انتقل الى القسم رابعا

..............................أخرى صيانةبيئيموسمي



النعم

النعم

املستلزمات السلعية  (  أ 

الجملةغير سعودي سعودي البيان

الرواتب واألجور. 1  

املزايا والبدالت. 2  

قسط التأمينات االجتماعية والتقاعد .3  

قسط التأمين ضد إصابات العمل. 4  

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. 5  

املضاف ملخصص مكافأة ترك الخدمة .6  

الجملة

هل تم استخدام موقع وسيط لبيع السلع

القيمة القيمة

سيارات توصيلشاحنات نقل بضائعمستودعات التجهيزات املتوفرة لدى املنشأة خالل العام

العدد

هل لدى املنشأة موقع الكتروني

البيان

(                                                      ) عدد زوار املوقع  

: .................................................................................حدد نوع املوقع الوسيط 

البيان

املستخدم من الوقود والزيوت . 4

املستخدم من األدوات املكتبية والقرطاسية . 5

املستخدم من قطع الغيار واألدوات . 6

املستخدم من مواد التعبئة والتغليف والحزم . 7

املستخدم من مواد النظافة . 8

:مستلزمات سلعية مستخدمة أخرى  . 9

(  أ 

( ب 

باقي املستلزمات السلعية األخرى ( ج  باقي الخامات واملواد األولية األخرى ( و 

استهالك ماء . 1

استهالك كهرباء . 2

املستخدم من الخامات واملواد األولية . 3

(  أ 

( ج 

(  د 

( هـ 

( ب 

  جملة املستلزمات السلعية املستخدمة في عملية االنتاج

 
ً
( بالآف الريالات )خالل العام (تعويضات املشتغلين املستحقة الدفع )مستحقات املشتغلين : رابعا

 
ً
جاهزية املنشأة للتجارة االلكترونية   : خامسا

 
ً
املستلزمات السلعية والخدمية املستخدمة خالل العام: سادسا

أ

ب

        ( باآلف الرياالت )



       املستلزمات الخدمية (ب 

املباع - مخزون آخر املدة - مخزون أول املدة + املشترى = من املستلزمات السلعية والخدمية  (املستهلك  )املستخدم 

يشمل اإليجار املقدر عن املباني اململوكة واملشغولة*

(على أن تكون هذه األصول مشتراة لغرض استخدامها وليس لغرض املتاجرة بها) الفرق بين القيمة الدفترية وثمن بيع األصل  *

تشمل مسحوبات أصحاب العمل **

الباطن (مقاولي)مدفوعات ملتعهدي . 6

البيان

برق وبريد وهاتف وانترنت. 1

تدريب وانتداب ومصاريف سفر. 2

القيمة

دعاية وإعالن ومصروفات تسويقية. 7

  جملة املستلزمات الخدمية املستخدمة في عملية االنتاج

القيمة البيان

أتعاب خدمات بنكية. 8

*إيجار مباني وأراض ي غير زراعية . 9

إيجار آالت ومعدات. 10

:مستلزمات خدمية مستخدمة أخرى . 11

(  أ 

(  ب

باقي املستلزمات الخدمية األخرى (  ج

خدمات الصيانة. 3

خدمات طباعة. 4

استشارات وتدقيق حسابات. 5

البيان

تعويضات وغرامات مدفوعة أو مستحقة الدفع .  11

 **(أسهم وحصص ومشاركات  )أرباح موزعة  .  12

املنصرف من مخصص مكافأة ترك الخدمة. 13

ضرائب على الدخل واألرباح . 14

املضاف إلى مخصص الديون املشكوك في تحصيلها. 15

خسائر ناتجة عن إعادة التقييم. 16

:نفقات تحويلية أخرى . 17

(  أ 

(  ب

باقي النفقات التحويلية األخرى (  ج

القيمة

  جملة النفقات التحويلية

البيان

  (الخ .. جمارك ، جوازات ، مرور ، بلدية  )رسوم  . 1

ديون معدومة . 2

مصروفات تخص سنوات سابقة . 3

*خسائر بيع أصول رأسمالية  . 4

*خسائر بيع أوراق مالية  . 5

*خسائر بيع مواد أولية  . 6

أقساط تأمين . 7

زكاة وتبرعات  . 8

إيجار أراض ي زراعية . 9

فوائد مدفوعة أو مستحقة الدفع. 10

القيمة

ً
        ( باآلف الرياالت )النفقات التحويلية:  سابعا

 ( باآلف الرياالت )

:مالحظة 



*

أ

ب

ج

د

ه

و

(من حيث القيمة)  اذكر أهم خمس سلع متداولة *

سلع أخرى

إيجار مباني وأراض ي غير زراعية .  3

إيجار آالت ومعدات .  4

بيع مخلفات اإلنتاج .  5

خدمات أخرى مقدمة لآلخرين.  6

تشمل املبيعات عن طريق االنترنت

*اسم السلعة 

 
ً
أهم السلع املتداولة خالل العام:   تاسعا

:ايرادات تشغيلية أخرى  .  7

(أ

(ب

باقي اإليرادات التشغيلية األخرى (ج

(اإليرادات  ) جملة املشتريات واملبيعات 

 CPCرمز السلعة 

  
ً
(اإليرادات )املشتريات واملبيعات :   ثامنا

البيان

نشاط البيع بالجملة أوالتجزئة. أ

صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات.  ب
النشاط الرئيس. 1

االنشطة الثانوية األخرى. ب

أنشطة البيع بالجملة أوالتجزئة. أ
األنشطة الثانوية. 2

قيمة املشتريات *(اإليرادات )قيمة املبيعات 

(اإليرادات )قيمة املبيعات  قيمة املشتريات

( باآلف الرياالت )

(باآلف الرياالت  )



(على أن تكون هذه األصول مشتراة لغرض استخدامها وليس لغرض املتاجرة بها)الفرق بين ثمن البيع والقيمة الدفترية لشراء األصل  *

  

أ

*

القيمةالبيان

نسبة املشاركة في ملكية رأس املال 

من أفراد أو شركات (غير املقيمين  )يشمل 

*أجنبي خاصحكومي

%%%

ب

فوائد محصلة أو مستحقة التحصيل . 1   

تعويضات محصلة من التأمين . 2   

تعويضات وغرامات محصلة أو مستحقة التحصيل . 3   

ديون محصلة سبق إعدامها . 4    

إيرادات تخص سنوات سابقة . 5   

(توزيعات)أرباح أسهم وحصص ومشاركات  .  6   

إيجار أراض ي زراعية . 7   

إعانات حكومية . 8   

تبرعات مقدمة من اآلخرين . 9   

(   ج

باقي اإليرادات التحويلية األخرى (   د

اإلجمـــالي

100%

رأس املال املدفوع 

  جملة اإليرادات التحويلية

رأس املال املدفوع ونسبة املشاركة في ملكية رأس املال  : ثاني عشر  

 
ً
املبيعات بواسطة االنترنت خالل العام:عاشرا

قيمة املبيعات عن طريق االنترنت

(   أ

(   ب

( باآلف الرياالت )

القيمة

اإليرادات التحويلية :   حادي عشر  

( باآلف الرياالت )

(بآالف الرياالت   )

البيان

*أرباح بيع أصول رأسمالية. 10   

*أرباح بيع مواد أولية .11   

*أرباح بيع أوراق مالية. 12   

أرباح ناتجة عن إعادة تقييم األصول و إاللتزامات. 13   

:إيرادات تحويلية أخرى . 14   



اإلجمالي 

التغيرات االخرى (+/-)التغير الناتج عن إعادة تقييم األصول  (+/-)اإلستبعادات  - اإلضافات + قسط االهالك السنوي - صافي القيمة الدفترية في بداية العام = صافي القيمة الدفترية في نهاية العام *

الخ... تشمل أصول ثابتة أخرى مثل قواعد البيانات ، وبرامج الحاسوب والبرامج التطبيقية **

التغيرات األخرى (+/-)التغير الناتج عن إعادة تقييم األصول  (+/-)اإلستبعادات - اإلضافات + القيمة الدفترية في بداية العام =  القيمة الدفترية في نهاية العام *

 األصول الناتجة 

عن إعادة التقييم

املبيعات

خالل العام

( اإلستبعادات )

املشتريات

خالل العام

( اإلضافات ) 

*األصول املالية -  ب 

االستبعاداتاإلضافات

صافي

القيمة الدفترية

نهاية العام

التغير في قيمة

( باآلف الرياالت )

ن
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ملخ
 بضائع مشتراة بغرض بيعها بنفس حالتهاا

 املواد األولية وقطع الغيار ومواد التغليف

 األراض ي

 دراسات وأبحاث
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أ

 مباني  سكنية

 مباني غير سكنية

 وسائل نقل ركاب

 وسائل نقل بضائع

 اآلت ومعدات

أثاث

** أصول ثابتة أخرى 

 عقود االيجار والتراخيص

 اسم الشهرة التجارية

أصول غير منتجة غير مالية أخرى

القيمة الدفترية نهاية العام القيمة الدفترية بداية العام التغيرات األخرى األصول الناتجة خاللخالل

التغير في قيمة

(تشمل املدينون  ) القروض 

أسهم وحصص ومشاركات

املشتقات املالية

حسابات أخرى برسم القبض

عن إعادة التقييمالعامالعام

( باآلف الرياالت )

اإلجمالي 

(تشمل الصندوق )الودائع والنقود 

 سندات الدين

التغير في األصول واإللتزامات    : ثالث عشر 

التغيرات األخرى*األصول غير املالية - أ 

بداية العام

قسط

اإلهالك
السنوي

صافي

القيمة الدفترية



التغيرات األخرى (+/-)التغير الناتج عن إعادة تقييم اإللتزامات  (+/-)اإلستبعادات - اإلضافات + القيمة الدفترية في بداية العام =  القيمة الدفترية في نهاية العام *

(أي جميع حقوق املساهمين)تشمل رأس املال واملخصصات واالحتياطيات األخرى واألرباح املرحلة **

(في بداية ونهاية العام)جملة األصول املالية + جملة األصول غير املالية  = (في بداية ونهاية العام)جملة اإللتزامات املالية ***

*

 سندات الدين

( باآلف الرياالت )

 سندات الدين

االصول وااللتزامات املالية حسب القطاعات التنظيمية على اساس ِمن َمن ؟ و إلى َمن ؟:  رابع عشر  

عن إعادة التقييمالعامالعام

( باآلف الرياالت )

التغير في قيمةاالستبعاداتاإلضافات

التغيرات األخرى األصول الناتجة خاللخالل القيمة الدفترية نهاية العام القيمة الدفترية بداية العام*اإللتزامات املالية -    ج 

(تشمل الصندوق )النقود 

***اإلجمالي   

 **(حقوق املساهمين )أسهم وحصص 

املشتقات املالية  

   

حسابات أخرى برسم الدفع

(تشمل املدينون  ) القروض 

أسهم وحصص ومشاركات

املشتقات املالية  

حسابات أخرى برسم القبض

حسب ) (ِمن َمن؟)وضح االصول املالية التي في حوزة املنشاة  وبما ان كل اصل يمثل التزاما علي طرف اخر  فان هذا الجدول يوضح االصول املالية اململوكة للمنشاة اي في حوزتها موزعة حسب مصدر هذا االصل اي الجهة املدينة  

(القطاعات التنظيمية

املقيمين

الجملةغير املقيمين
مشروعات غير مالية

مشروعات مالية

وحدات التأمين 

وصناديق املعاشات
وحدات مالية أخرى

الهيئات 

الالربحية وتخدم 

العائالت

العائالت الحكومة
الصناديق املالية 

األخرى

(تشمل الصندوق )الودائع والنقود 

مؤسسة النقد
وحدات قبول 

الودائع

اجمالي االصول املالية

 القروض

( تشمل الدائنون )

     قروض قصيرة األجل 

     قروض طويلة األجل 

حسب القطاعات القيمة

(املدين)
*االصول املالية ( أ



*

تقييمات الخدمات الحكومية: خامس عشر 

( باآلف الرياالت )

وحدات مالية أخرى
الصناديق املالية 

األخرى

املقيمين

   

(تشمل الصندوق )النقود 

مصدر القرض التمويلي . أ

حكومي

بنوك خاصة محلية

خارجية\ بنوك اجنبية

Production@stats.gov.saالبريد اإللكتروني - 11481الرمز البريدي  - 3735ب . الرياض ص - االدارة العامة إلحصاءات الصناعة واالعمال-الهيئة العامة لإلحصاء 

مشروعات غير مالية

مشروعات مالية

الحكومة

اجمالي االلتزامات املالية

املشتقات املالية  

حسابات أخرى برسم الدفع

 (حقوق املساهمين  )أسهم وحصص 

 سندات الدين

أسم معطي البيانات 

(إلى َمن ؟)توضح االلتزامات ما علي املنشاة من التزامات مالية الخرين حسب القطاعات التنظيمية 

كيف تقيم الخدمات الحكومية تجاه نشاطك التجاري . 1

هل حصلت على قروض تمويلية لنشاطك التجاري . 2

الجملة غير املقيمين الهيئات 

الالربحية وتخدم 

العائالت

العائالت

الوظيفة

الهاتفالبريد اإللكتروني 

مؤسسة النقد

@

مؤسسات تمويل أخرى

ما هو تقييمك للحصول على التسهيالت املالية انفة الذكر . ب

نسبة الفائدة قيمة القرض

ال    أكمل التالي                                  نعم

راض ي                                  محايد                                    غير راض ي          

 راض ي                                      محايد                              غير راض ي          

وحدات قبول 

الودائع

وحدات التأمين 

وصناديق املعاشات

القروض

( تشمل الدائنون )

   قروض قصيرة األجل

   قروض طويلة األجل

حسب القطاعات القيمة

(الدائن)
*االلتزامات املالية ( ب


