نموذج رقم 1

ملصق عنوان المنشأة

تحفظ هذه املعلومات سرية في الهيئة العامة لإلحصاء ولن تستخدم إال في األغراض اإلحصائية بموجب املرسوم امللكي رقم ( )23وتاريخ 1379/12/7هـ

مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( ) 2016
حالة املؤسسة

) لإلستعمال الرسمي فقط (

رقم املفتش

صفة املؤسسة
رقم الباحث

رقم املراقب

ً
أوال  :بيانات املنشأة
رقم السجل التجاري :

رقم رخصة البلدية :

سنة التأسيس :

سنة مزاولة النشاط :

مصادر البيانات :

دفاتر وسجالت محاسبية

عدد الفروع :

)يستوفى هذا الحقل في حال كانت املنشأة مركز رئيس ي فقط(

ً
املصدران معا

تقديرات

ً
ثانيا  :النشاط االقتصادي
نوع النشاط االقتصادي

تجارة (مفرق وجملة)

خدمات

صناعة

النشاط االقتصادي الرئيس
هل النشاط مسجل لدى وزارة العمل ؟
ماهي الفئة التي تم تسجيل النشاط تحتها في وزارة العمل

نعم

ال

ً
ثالثا  :أ ) متوسط عدد املشتغلين خالل العام
غير سعودي

البيان

غير سعودي
بدون أجر

بأجر

بأجر

الجملة
بدون أجر

بدون أجر

بأجر

ذكور
إناث
الجملة
ً
ثالثا  :ب ) الفئات العمرية للمشتغلين خالل العام

البيان

عدد املشتغلين السعوديين حسب الفئة العمرية
من 25-15

من 45-36

من 35-26

من 55-46

عدد املشتغلين غير السعوديين حسب الفئة العمرية
أكبر من 55

من 25-15

من 45-36

من 35-26

أكبر من 55

من 55-46

ذكور
إناث
الجملة
ً
رابعا  :التدريب

البيان

نعم

ال

هل تحتاج منشأتك لدعم تدريبي (للموظفين أو للرواد ) لتوفير الخدمات االساسية ؟
هل تقدم أي دورات تدريبية متخصصة ملوظفي املنشأة ؟
هل تجد صعوبة في الوصول لتدريب ذو جودة عالية وسعر معقول ؟
هل تستخدم أي موقع الكتروني للتدريب ؟

ً
خامسا  :الكفاءات
نعم

البيان
هل تجد صعوبة في ابقاء املوظفين ؟
هل تجد صعوبة في الحصول على موظفين بخبرات معينة ؟*
* في حال اإلجابة بنعم حدد الخبرات املطلوبة :
البيان
1
2
3
4
5

الخبرات املطلوب توفرها للحصول على موظفين

ال

ً
سادسا  :تعويضات املشتغلين املستحقة الدفع خالل العام

) باآلف الرياالت (
سعودي

البيان

ذكور

غير سعودي
االجمالي

إناث

ذكور

الجملة
االجمالي

إناث

ذكور

االجمالي

إناث

 .1الرواتب واألجور
 .2املزايا والبدالت

الجملة
ً
سابعا  :النفقات التشغيلية ( املستلزمات السلعية والخدمية املستخدمة خالل العام )

البيان

) باآلف الرياالت (

البيان

القيمة

 . 1استهالك ماء

 .11خدمات الصيانة

 . 2استهالك كهرباء

 .12خدمات طباعة

 . 3املستخدم من الخامات واملواد األولية

 .13استشارات وتدقيق حسابات

 . 4املستخدم من الوقود والزيوت

 .14مدفوعات ملتعهدي (مقاولي) الباطن

 . 5املستخدم من األدوات املكتبية والقرطاسية

 .15دعاية وإعالن ومصروفات تسويقية

 . 6املستخدم من قطع الغيار واألدوات

 .16أتعاب خدمات بنكية

 . 7املستخدم من مواد التعبئة والتغليف والحزم

 .17إيجار مباني وأراض ي غير زراعية *

 . 8املستخدم من مواد النظافة

 .18إيجار آالت ومعدات

 .9برق وبريد وهاتف واالنترنت

 .19مستلزمات سلعية وخدمية أخرى

القيمة

جملة النفقات التشغلية

 .10تدريب وانتداب ومصاريف سفر

ً
ثامنا  :النفقات التحويلية

) باآلف الرياالت (

البيان

البيان

القيمة

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

 .10فوائد مدفوعة أو مستحقة الدفع

 . 2ديون معدومة

 .11تعويضات وغرامات مدفوعة أو مستحقة الدفع

 . 3مصروفات تخص سنوات سابقة

 .12أرباح موزعة ( أسهم وحصص ومشاركات ) **

 . 4خسائر بيع أصول رأسمالية *

 .13املنصرف من مخصص مكافأة ترك الخدمة

 . 5خسائر بيع أوراق مالية *

 .14ضرائب على الدخل واألرباح

 . 6خسائر التغيرات االخرى *

 .15املضاف إلى مخصص الديون املشكوك في تحصيلها

 . 7أقساط تأمين

 .16خسائر ناتجة عن إعادة التقييم

 . 8زكاة وتبرعات

 .17نفقات تحويلية أخرى

 . 9إيجار أراض ي زراعية
* الفرق بين القيمة الدفترية وثمن بيع األصل ( على أن تكون هذه األصول مشتراة لغرض استخدامها وليس لغرض املتاجرة بها)
** تشمل مسحوبات أصحاب العمل

جملة النفقات التحويلية

القيمة

ً
تاسعا :البضائع املشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها
املشتريات

البيان
القيمة

ً
عاشرا  :اإليرادات التشغيلية

) باآلف الرياالت (

البيان

البيان

القيمة

 . 1إيرادات النشاط االقتصادي الرئيس *

 . 5بيع مخلفات اإلنتاج

 . 2إيرادات النشاط الثانوي**

 . 6خدمات أخرى مقدمة لآلخرين

 . 3إيجار مباني وأراض ي غير زراعية

 . 7ايرادات تشغيلية أخرى

 . 4إيجار آالت ومعدات

القيمة

جملة اإليرادات التشغيلية

* تسجل مبيعات البضائع املشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها (إيرادات النشاط االقتصادي الرئيس) إذا كان النشاط الرئيس تجارة الجملة أو التجزئة
* يشمل اإلنتاج من األصول الرأسمالية لغرض االستخدام الذاتي في ايرادات النشاط الرئيس ي
** تسجل مبيعات البضائع املشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها (إيرادات األنشطة الثانوية) إذا لم يكن النشاط الرئيس تجارة الجملة أو التجزئة

الحادي عشر  :اإليرادات التحويلية
البيان

) باآلف الرياالت (

البيان

البيان

 . 1فوائد محصلة أو مستحقة التحصيل

 .10أرباح بيع أصول رأسمالية*

 . 2تعويضات محصلة من التأمين

 .11أرباح بيع مواد أولية*

 . 3تعويضات وغرامات محصلة أو مستحقة التحصيل

 .12أرباح بيع أوراق مالية *

 . 4ديون محصلة سبق إعدامها

 .13أرباح ناتجة عن إعادة تقييم األصول إاللتزامات

 . 5إيرادات تخص سنوات سابقة

 .14إيرادات تحويلية أخرى :

 . 6أرباح أسهم وحصص ومشاركات (توزيعات)

أ)

 . 7إيجار أراض ي زراعية

ب)

 . 8إعانات حكومية

ج) إيرادات تحويلية أخرى

 . 9تبرعات مقدمة من اآلخرين

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

جملة اإليرادات التحويلية

القيمة

الثاني عشر ( :أ ) التغير في األصول واإللتزامات
أ  -األصول غير املالية *

) باآلف الرياالت (
صافي
القيمة الدفترية
بداية العام

قسط
اإلهالك
السنوي

املشتريات
خالل العام
) اإلضافات (

التغير في قيمة
األصول الناتجة
عن إعادة التقييم

املبيعات
خالل العام
) اإلستبعادات (

التغيرات األخرى

صافي
القيمة الدفترية
نهاية العام

مباني سكنية
مباني غير سكنية

األصول الثابتة

وسائل نقل ركاب
وسائل نقل بضائع
اآلت ومعدات
أثاث
أصول ثابتة أخرى **

أصول غير منتجة غير مالية

األراض ي
دراسات وأبحاث
عقود االيجار والتراخيص
اسم الشهرة التجارية
أصول غير منتجة غير مالية أخرى

املخزون

بضائع مشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها
املواد األولية وقطع الغيار ومواد التغليف
املنتجات التامة الصنع وتحت التصنيع

اإلجمالي
*
**

صافي القيمة الدفترية في نهاية العام = صافي القيمة الدفترية في بداية العام  -قسط االهالك السنوي  +اإلضافات  -اإلستبعادات ( )-/+التغير الناتج عن إعادة تقييم األصول ( )-/+التغيرات األخرى
تشمل أصول ثابتة أخرى مثل قواعد البيانات  ،وبرامج الحاسوب والبرامج التطبيقية  ...الخ

ب  -األصول املالية *

القيمة الدفترية بداية
العام

اإلضافات خالل العام

اإلستبعادات خالل العام

الودائع والنقود ( تشمل الصندوق)
سندات الدين
القروض ( تشمل املدينون )
أسهم وحصص ومشاركات
املشتقات املالية
حسابات أخرى برسم القبض
اإلجمالي
*

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

التغير في قيمة األصول
الناتجةعن اعادة التقييم

التغيرات األخرى

القيمة الدفترية نهاية العام

ج  -اإللتزامات املالية *

القيمة الدفترية بداية
العام

اإلضافات خالل العام

اإلستبعادات خالل العام

التغير في قيمة األصول
الناتجةعن اعادة التقييم

التغيرات األخرى

القيمة الدفترية نهاية العام

النقود ( تشمل الصندوق)
سندات الدين
القروض ( تشمل الدائنين )
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل
أسهم وحصص (حقوق املساهمين ) **
املشتقات املالية
حسابات أخرى برسم الدفع
اإلجمالي ***
* القيمة الدفترية في نهاية العام = القيمة الدفترية في بداية العام  +اإلضافات  -اإلستبعادات ( )-/+التغير الناتج عن إعادة تقييم اإللتزامات ( )-/+التغيرات األخرى
** تشمل رأس املال واملخصصات واالحتياطيات األخرى واألرباح املرحلة (أي جميع حقوق املساهمين)
*** جملة اإللتزامات املالية (في بداية ونهاية العام) = جملة األصول غير املالية  +جملة األصول املالية (في بداية ونهاية العام)

الثاني عشر (ب)  )1( :األصول املالية حسب القطاعات التنظيمية على اساس ِمن َمن ؟ و إلى َمن ؟

املقيمين

القيمة حسب القطاعات التنظمية

مشوعات مالية

( املدين)

األصول املالية*

) باآلف الرياالت (

مشروعات غير
مالية

وحدات
التأمين
وصناديق
املعاشات

مؤسسة
وحدات
الصناديق
وحدات
النقد
مالية أخرى املالية األخرى قبول الودائع

الحكومة

العائالت

الودائع والنقود ( تشمل الصندوق)
سندات الدين
القروض ( تشمل الدائنون )
أسهم وحصص ومشاركات
التأمين واملعاشات وما شابه
املشتقات املالية
حسابات أخرى برسم القبض
اجمالي االصول املالية
* 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 ( ِمن َمن؟) (حسب القطاعات التنظيمية)

الهيئات
الالربحية غير املقيمين
وتخدم
العائالت

الجملة

الثاني عشر (ب)  )2( :االلتزامات املالية حسب القطاعات التنظيمية على اساس ِمن َمن ؟ و إلى َمن ؟
املقيمين

القيمة حسب القطاعات التنظمية

مشوعات مالية
االلتزامات املالية*

( الدائن)

مشروعات غير
مالية

وحدات
التأمين
وصناديق
املعاشات

مؤسسة
وحدات
الصناديق
وحدات
النقد
مالية أخرى املالية األخرى قبول الودائع

العائالت

الحكومة

الهيئات
الالربحية غير املقيمين
وتخدم
العائالت

الجملة

النقود ( تشمل الصندوق)
سندات الدين
القروض ( تشمل املدينون )

قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل
أسهم وحصص ومشاركات
التأمين واملعاشات وما شابه
املشتقات املالية
حسابات أخرى برسم الدفع
*

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

الثالث عشر  :املبيعات والصادرات والواردات
كم تتوقع نسبة النمو في حجم املبيعات مقارنة باألعوام السابقة؟

%

هل هناك زيادة في أعداد العمالء مقارنة باألعوام السابقة؟

نعم

ما هي نوعية العمالء املستهدفين؟

أفراد/أسر

القطاع العام

ال
القطاع الخاص

أخرى

الرجاء التحديد ................................

كيف تقوم بتسويق منتجاتك أو خدماتك؟
وسائل تقليدية (املنشورات /الكتيبات الترويجية /اإلعالنات)

القيمة

وسائل إلكترونية حديثة (موقع الكتروني /وسائل التواصل االجتماعي)
غير مباشر

مباشر

املجموع (ريال)

الصادرات
الواردات
الرابع عشر  :أ) حجم رأس املال

القيمة عند التأسيس
الرابع عشر  :ب) نسبة املشاركة في ملكية رأس املال

حكومي
%
* يشمل (غير املقيمين) من أفراد أو شركات

خاص
%

أجنبي *
%

اإلجم ــالي
% 100

الخامس عشر  :أ) التمويل

البيان

ال

نعم

هل تبحث عن تمويل حاليا ؟
هل حصلت على تمويل سابقا ؟

الخامس عشر  :ب) طلب التمويل

البيان

العدد

عدد املرات التي تقدمت فيها املنشأة بطلب تمويل
عدد املرات التي تم فيها رفض طلب التمويل

الخامس عشر  :ج) حجم التمويل

البيان

القيمة

اذا حصلت على تمويل  ،فكم حجم هذا التمويل ؟ (بآالف الرياالت)

الخامس عشر  :د) بيانات عن التمويل
سبب طلب التمويل
املحافظة على املنشأة

التوسع
الجهات التمويلية التي تفضلها

جهات تمويلية أخرى

البنوك

السادس عشر  :األنظمة والخدمات االلكترونية

البيان

ال

نعم

هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي في عملك؟
هل تستخدم برامج الكترونية للخدمات املختلفة ؟
اذا كنت تستخدم برامج الكترونية فهل الخدمات االلكترونية سحابية ؟
هل تبحث عن خدمات الكترونية ملنشأتك
هل يوجد لديكم في املنشأة أنظمة إلكترونية (محاسبة ،شؤون موظفين ،مبيعات ،نظام جودة ،الـخ:)....
نعم

( إذا كان الجواب ( ال ) انتقل الى الجزء السابع عشر )

ال

هل أنت راض عن االنظمة والخدمات االلكترونية املستخدمة حاليا في منشأتك (مثل النظام املحاسبي  ،واملوارد البشرية  ،ونقاط البيع) إن وجدت ؟
ً
ً
راض ي جدا
غير راض ي
راض ي نوعا ما
نوع االجهزة املستخدمة في املنشأة
كفية أو لوحية

محمولة (الالب توب)

مكتبية

اذا كنت تستخدم مواقع التواصل االجتماعي  ،فحدد نوع االستخدام :
للدعاية

لالتصال

للبحث عن معلومات تدعم املنشأة

السابع عشر  :بيئة األعمال التمكينية:
يرجى تحديد األمور التي شكلت عائق أمام إنشاء وأداء عمل املنشأة مما يلي:

العوائق  /الصعوبات

الرقم
1

الحصول على تمويل

2

الحصول على املوقع  /استئجار املبنى

3

الحصول على التراخيص التجارية والتصاريح

4

األمن واإلستقرار

5

أنظمة الجمارك والتجارة

6

إمكانية التصدير  /التجارة مع دول أخرى

7

استمرارية التزود بالكهرباء (دون انقطاعات)

8

أسعار الكهرباء

9

استمرارية التزود باملياه (دون انقطاعات)

10

أسعار املياه

11

استمرارية التزود بالوقود (دون انقطاعات)

12

أسعار الوقود

13

توفر األيدي العاملة املدربة

14

أنظمة وقوانين العمل

15

إجراءات التفتيش الرسمي على املنشآت

16

الحصول على خط الهاتف واالنترنت (االتصاالت)

17

القدرة للوصول إلى املساعدة التقنية (التدريب والخدمات)

18

اإلجراءات الحكومية والبيروقراطية

19

غير ذلك (يرجى التحديد) .........................................

نعم

ال

الثامن عشر :بيئة تطور األعمال
ً
ماهي أهم املشاكل التي تواجه املنشأة حاليا (حدد أهم ثالث مشاكل)
ضعف الطلب

توفر املواد الخام

األنظمة واللوائح الحكومية

التسويق  /التصدير

املنافسة املحلية

الخدمات العامة

توفر وقدرة العاملين

املنافسة األجنبية

اآلالت والتكنولوجيا

توفر التمويل

مشاكل العمالء والتحصيل

أخرى ......................................................... :

ال ينطبق

التاسع عشر  :أ ) بيانات عن مالك املنشأة

البيان

ال

نعم

هل هناك أحد افراد عائلتك يمتلك عمل خاص ؟
ً
هل كان أحد افراد عائلتك يمتلك عمل خاص وأغلقه قريبا ؟
هل تطمح ألن تكون رجل أعمال ؟
ً
هل امتلكت عمل خاص سابقا وفشل ؟
هل حصلت على أي دورات مرتبطة بريادة االعمال ؟
هل حضرت أو كنت جزء من حاضنة أعمال أو مسرعة ؟
هل كنت ضمن أي برنامج مسابقات تنافسية أو تجمعات رجال أعمال ؟
ماهي أعلى شهادة حصلت عليها؟
ثانوي أو مادونها

دبلوم دون الجامعة

أعلى من بكالوريس

بكالوريس
آخر شهادة حصلت عليها كانت من جامعة :

أجنبية

محلية
ماهي خططك لتوسيع العمل الخاص بك ؟
تصدير

أخرى

مزيد من االمتيازات

التاسع عشر  :ب) بيانات عن مالك املنشأة

البيان

التوضيح *

اذا امتلكت عمل سابق وفشل فحدد أهم سبب لفشله

حدد أهم اللوائح الحكومية الحالية التي تساهم في تعزيز النمو الخاص بكم :

حدد أهم األنظمة واللوائح الحالية التي تعيق النمو الخاص بكم :

*

ً
الترتيب حسب االكثر تأثيرا

العشرون  :بيانات التواصل مع مالك املنشأة أو املدلي بالبيانات :
أسم مالك املنشأة أو املدلي بالبيانات
البريد اإللكتروني

الوظيفة
@

الهاتف
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