
قطاع أنشطة الخدمات األخرى

www.monshaat.gov.sa



2

قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى



3



4

قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

المحتــــــوى

نبــــــذة عـــــــــن المشـــــــروع

نظــرة عامــة حول القطــــاع

نتـــائج الـدراســـات النوعية

1

2

3



5

نبذة عن المشروع

والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  أنشــئت 
»منشــآت« عــام 2016م، وتتلخــص أهدافهــا بتنظيــم قطــاع 
ودعمــه  المملكــة  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
وتنميتــه ورعايتــه وفقــاً ألفضــل الممارســات العالميــة، لرفــع 
الناتــج  فــي  مســاهمتها  ـادة  وزـي المنشــآت  هــذه  إنتاجيــة 

2030م. 35 % بحلــول عــام  إىل  المحلــي اإلجمالــي 
برامــج  ودعــم  وتنفيــذ  إعــداد  عــى  »منشــآت«  وتعمــل 
ـادة  رـي وروح  الحــر  العمــل  وفكــر  ثقافــة  لنشــر  ومشــاريع 
األعمــال والمبــادرة واالبتــكار، وتنويــع مصــادر الدعــم المالــي 
للمنشــآت، وتحفيــز مبــادرات قطــاع رأس المــال الجــريء، إىل 
جانــب وضــع السياســات والمعاييــر لتمويــل المشــاريع التــي 
أنهــا مشــاريع صغيــرة ومتوســطة، وتقديــم  تصنــف عــى 
الدعــم اإلداري والفنــي للمنشــآت ومســاندتها فــي تنميــة 
قدراتهــا اإلدارـيـة والفنيــة والماليــة، والتســويقية، والمــوارد 

البشــرية، وغيرهــا.
فــي  متخصصــة  شــركات  إنشــاء  دعــم  عــى  تعمــل  كمــا 
اإلقــراض  وصناديــق  البنــوك  دور  وتفعيــل  التمويــل، 
وتحفيزهــا ألداء دور أكبــر وفعــال فــي التمويــل واالســتثمار 
لتنميــة  الالزمــة  البرامــج  ودعــم  وإنشــاء  المنشــآت،  فــي 
المنشــآت، إضافــة إىل إنشــاء مراكــز خدمــة شــاملة للمنشــآت 
إلصــدار جميــع المتطلبــات النظاميــة لهــا ونحوهــا؛ مــن خــالل 
المشــاركة الفعليــة واإللكترونيــة للجهــات العامــة والخاصــة 

العالقــة. ذات 

ـادة  التجزئــة وزـي تحفيــز رواد األعمــال للدخــول فــي قطــاع 
ــه أحــد أكثــر القطاعــات  االســتثمارات فــي هــذا القطــاع كون
الدخــل  مصــادر  أهــم  ومــن  الراهــن  الوقــت  فــي  الواعــدة 

المحلــي.

تحفيــز االســتثمار والرفــع مــن وتيــرة قطــاع التجزئــة مــن 
الســوق. عــن  تقاريــر متخصصــة  خــالل تطويــر وتقديــم 

الهدف العام للمشروع عن منشآت
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أهداف التقرير

التعريف بالقطاع

3
استبيانات مع المنشآت العاملة في 
والتحديات  التغيــرات  لفهم  القطاع 
المستقبلية  والفرص  والتطلــعـــات 

في القطـــاع.

بحث أولي
1

عدة  من  وتحليلها  بيانات  جمع  تم 
مثل  اإلنترنت  عىل  موثوقة  مصادر 
السعــودية  فــي  حكـومـيـة  جــهــات 
مختصة  أجنبية  وشركــــات  وجهات 

في الدراسات والتحاليل.

بحث ثانوي

4
القطاع  أعمال في  رواد  مقابالت معمقة مع 

لفهم التغيرات والتحديات في القطاع.

الدراسة النوعية مقابالت معمقة

2
حكومية  جــهـــات  مــع  عمـل  ورش 
وعرض  لفهــم  بالقطاع  عالقة  لها 
بــعــض المؤشـــرات والمـعـــلومــــات 

المتوفرة لديها. 

ورش عمل

أهداف التقرير

عرض معلومات
عن القطاع

مؤشرات
القطاع

التغيرات
االقتصادية

آخر التغيرات
في القطاع

تأثير جائحة
كورونا

توقعات
القطاع

منهجية جمع البيانات

قطــاع أنشــطة الخدمــات األخــرى هــو أحــد القطاعــات المندرجــة 
األنشــطة  لجميــع  الموحــد  الدولــي  الصناعــي  التصنيــف  فــي 
االقتصاديــة )ISIC4( هــذا القســم يتضمــن األنشــطة الغيــر مغطــاة 
فــي القطاعــات األخــرى مثــل، إصــالح أجهــزة الكمبيوتــر والســلع 
الشــخصية والمنزليــة ومجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة الخدمــات 

الشــخصية غيــر المشــمولة فــي أي مــكان آخــر فــي التصنيــف. 
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 عــدد الرخــص الصــادرة فــي قطــاع أنشــطة الخدمــات
األخــرى

1 المصدر: رخص األنشطة التجارية 2020م، وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

النشاط

الرخص الملغاةالرخص المجددةالرخص الجديدة
صافي الرخص

الجديدة المسندة
 إجمالي الرخص

الفعالة

%عدد الرخص%عدد الرخص%عدد الرخص%عدد الرخص*%عدد الرخص

 تجارة الجملة والتجزئة،
 وإصالح المركبات ذات
 المحركات والدراجات

النارية

48,242%68 113,380 %68 32,584 %70 15,658 %62 161,622 %68 

 أنشطة خدمات
اإلقامة والطعام

16,531%23 31,905 %19 8,003 %17 8,528 %34 48,436 %20 

 أنشطة الخدمات
األخرى

6,658%9 21,570 %13 5,767 %12 891 %4 28,228 %12 

 100% 238,286 100% 25,077 100% 46,354 100% 166,855 100%71,431اإلجمالي

تُشــير إحصــاءات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان لعــام 
2020م، أن صافــي عــدد الرخــص الجديــدة )رخــص جديــدة – رخــص 

ملغــاة( المســندة مــن قبــل الــوزارة كان ايجابيــا.

والتجــار  المســتثمرين  مــن  المزـيـد  اســتقطاب  إىل  أدى  ممــا 
للمضــي والبــدء باالســتثمارات فــي هــذا القطــاع فــي المملكــة.

* % نسبة الرخص من اإلجمالي
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 2 المصدر: إحصاءات سوق العمل )الربع الرابع 2020م(، الهيئة العامة لإلحصاء

العاملين عىل رأس العمل في قطاع
أنشطة الخدمات األخرى

قطــاع  فــي  العامليــن  عــدد  أن  إىل  المتوفــرة  البيانــات  تُشــير 
أنشــطة الخدمــات األخــرى بلــغ 218,343  عامــالً خــالل الربع األخير 
مــن عــام 2020م، وهــو مــا يمثــل 3 % مــن إجمالــي العامليــن 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا تظهــر احصــاءات ســوق 
العمــل أن 19 % مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع ســعوديون 
وأن57 % منهــم هــم مــن الذكــور وأن عــدد اإلنــاث المشــتغالت 

ــة ) %43(.  ــغ 17,854 عامل ــاع بل ــي القط ف

النشاط

الرخص الملغاةالرخص المجددةالرخص الجديدة
صافي الرخص

الجديدة المسندة
إجمالي الرخص

الفعالة

%عدد الرخص%عدد الرخص%عدد الرخص%عدد الرخص%عدد الرخص

تجارة الجملة والتجزئة،
وإصالح المركبات ذات
المحركات والدراجات

النارية

48,242%68 113,380 %68 32,584 %70 15,658 %62 161,622 %68 

أنشطة خدمات
اإلقامة والطعام

16,531%23 31,905 %19 8,003 %17 8,528 %34 48,436 %20 

أنشطة الخدمات
األخرى

6,658%9 21,570 %13 5,767 %12 891 %4 28,228 %12 

 100% 238,286 100% 25,077 100% 46,354 100% 166,855 100%71,431اإلجمالي

العاملين عىل 
رأس العمل 

الخاضعون ألنظمة 
ولوائح التأمينات 

االجتماعية

االجماليغير السعوديينالسعوديون

اإلجمالياناثذكوراإلجمالياناثذكوراإلجمالياناثذكور

 أنشطة الخدمات
األخرى

23,55017,85441,404161,91615,023176,939185,46632,877218,343

1,357,241670,2962,027,5376,108,520245,1676,353,6877,465,761915,4638,381,224جميع القطاعات

اناث
ذكور

سعوديين
غير سعوديين

%15%19

%85%81
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2 المصدر: إحصاءات سوق العمل )الربع الرابع 2020م(، الهيئة العامة لإلحصاء

المشتغلون عىل رأس العمل في قطاع
أنشطة الخدمات األخرى

1,654

19-15

13,343

24-20

35,542

29-25

40,849

34-30

38,752

39-35

32,263

44-40

20,516

49-45

16,123

54-50

10,831

59-55

5,245

60-64

3,225

65+

تُشــير إحصــاءات ســوق العمــل للربــع الرابــع 2020م، إىل أن أكثــر فئــة عمريــة مــن العامليــن فــي أنشــطة الخدمــات األخــرى هــي  

ــات  ــي العامليــن فــي القطــاع. توزيــع عــدد العامليــن فــي القطــاع حســب الفئ ــة 30-34 عامــاً وذلــك بنســبة 19% مــن إجمال فئ

ــن فــي  ــث أن 42% مــن العاملي ــات الشــبابية، حي ــر أن القطــاع مشــغل هــام للفئ ــع الطبيعــي، ويظه ــل إىل التوزي العمريــة يمي

ــات  ــة بالفئ ــة 24-20 عامــا ضعيفــة )6%( مقارن القطــاع ســنهم دون الـــ35 عامــاً. مازالــت نســبة العامليــن فــي القطــاع مــن فئ

ــة العمريــة مــن خــالل العمــل عــى  ــز رواد األعمــال مــن االســتفادة مــن هــذة الفئ ــر ســناً. ممــا يســاهم فــي تحفي األخــرى األكب

تدريبهــم واالســتثمار فيهــم.
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المصدر: البيانات المفتوحة، احصائيات المنشآت و العاملين في القطاع الخاص لعام 2020

عدد منشآت قطاع أنشطة الخدمات األخرى

النسبةالعددأنشطة الخدمات األخرى

52 %35,138 الصالونات الرجالية 

غسل وكي والتنظيف الجاف لشتى أنواع المالبس بما فيها الفراء والمنسوجات، يشمل ) جمع وتوزيع 
الغسيل (

 15,612% 23

12 %7,951 الصالونات النسائية 

6 % 3,887 إصالح األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق

4 %2,430 إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية

1 %792 إصالح وترميم وتركيب المفروشات المنزلية بما فيها األثاث المكتبي

1 %555 صالونات األطفال

1 % 409 الجمعيات والهيئات الدينية

0 % 177 الهيئات والمنظمات األخرى

0 %6868  أنشطة التجميل األخرى

0 %61 أنشطة أخرى لبيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة

0 % 57 أنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية

0 % 34 التدريب عىل صيانة واصالح أجهزة الحاسوب

0 %8 أنشطة أخرى

تشــير إحصــاءات القطــاع الخــاص لعــام 2020م أن عــدد 
والتــي  منشــأة،   35,138 بلــغ  قــد  الرجاليــة  الصالونــات 

تشــكل 52 % مــن إجمالــي القطــاع.
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نتائج الدراسة النوعية 
المقابالت المعمقة 1-2

العينة المستهدفة

رواد  مــع  المعمقــة  المقابــالت  مــن  مجموعــة  عمــل  تــم 

األخــرى. الخدمــات  أنشــطة  فــي  األعمــال 

وصف قطاع التجزئة بشكل عام

ــة قطــاع واعــد  ــأن قطــاع التجزئ أفــاد أغلــب رواد األعمــال ب

ــات التــي يواجههــا فــي القطــاع. اقتصاديــا رغــم الصعوب

وصف قطاع التجزئة في الفترة الحالية

جائحــة  أثــر  مــن  يتعافــى  القطــاع الزال  أن  البعــض  يــرى 

كورونــا، والبعــض االخــر يؤيــد هــذا الــرأي حيــث أنــه تطلــب 

منهــم رفــع رأس المــال لتســديد اإليجــارات وغيرهــا مــن 

االلتزامــات الماليــة األخــرى.

أبرز المعلومات والمؤشرات المتوقع وجودها في التقارير 

- التحديات التي يواجهها المستثمر في القطاع.

ــدء فــي المشــاريع بطريقــة  ــح وارشــادات للب ــر نصائ - توفي

صحيحــة.

أبرز المحاور المغطاة في المقابالت

- مشــاركة معلومــات عــن أنشــطة الخدمــات األخــرى مــن 

وجهــه نظرهــم.

- مشاركة أبرز التحديات والصعوبات.

- مشاركة أثر أزمة كورونا عى أعمالهم. 

- مشاركة الوضع الحالي ألعمالهم.

- مشاركة تصوراتهم وتوصياتهم لقطاع التجزئة.

النمو االقتصادي للقطاع

أتفــق األغلــب عــى أن النمــو االقتصــادي للقطــاع بطــيء 

ــة  ــر  جائح ــبب أث ــة بس ــرة الحالي ــي الفت ــدوم ف ــبه مع أو ش

ــا. كورون

أبرز التغيرات الحاصلة في القطاع

- التشريعات الحكومية مثل التوطين.

- تدني في حركة البيع.

- ارتفاع األسعار.

أبرز القطاعات األكثر تحفيزاً لالستثمار 

ــز  ــداع والتمي إذا توفــر فيهــا اإلب ــع القطاعــات مربحــة  - جمي

فــي األعمــال.

- قطاع الطعام والمواد الغذائية.
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أبرز التحديات التي تواجه رواد األعمال في القطاع 

إيجار العقار. - ارتفاع 

- ضعف القوة الشرائية.

- تحمــل التجــار للخســائر التــي يواجههــا اصحــاب العقــارات 

مــن ضرائــب وغيرهــا.

- قلــة الرقابــة عــى المنتجــات المقلــدة فــي الســوق والتــي 

بدورهــا تؤثــر ســلبا عــى المنتجــات األصليــة المنافســة.

أهم التوصيات والمقترحات المذكورة من رواد األعمال

- التركيز عى احتياج العميل للبدء في مشاريع جديدة.

- رفع الرقابة عى السوق.

- تخفيض نسبة الضرائب.

أثر جائحة كورونا عىل األعمال والوضع الراهن

ــر  ــال وكان التأثي ــى األعم ــر ع ــكل كبي ــة بش ــرت الجائح - أث

ــة، وذكــر البعــض  ــر عــى مــن ال يمتلكــون أصــول ثابت األكب

ــي المبيعــات بشــكل ملحــوظ بســبب الجائحــة. تدن

- ذكــر البعــض أن الوضــع الحالــي لألعمــال هــو عــدم تحقيــق 

أي أربــاح والدخــول فــي ديــون.

نســبة  أن  حيــث  الســابق  لوضعهــا  األعمــال  تعــود  لــم   -

.%30 إىل   %20 الجائحــة  أثــر  مــن  األعمــال  تعافــي 

نتائج الدراسة النوعية 
المقابالت المعمقة 2-2
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

نتائج البحث األويل
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نتائج البحث األويل

نتائج البحث األولي
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

نتائج البحث األولي

%العينةالمنطقة

24 %124الوسطى

25 %131الغربية

17 %87الشرقية

12 %60الشمالية

22 %111الجنوبية

100 %513االجمالي

17%الشرقية

22%الجنوبية

الغربية

%24

%25

12%الشمالية

الوسطى
%79

%17

%3

%1

1 إىل 5 موظف
6 إىل 49 موظف

50 إىل 249 موظف

أكثر من 250 موظف
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الفئة المستهدفة :
اإلدارة  مــن  مســؤولون  هــم  المســتهدفة  الفئــة  كانــت 
مثــل المالــك أو المديــر أو المديــر العــام أو الشــريك فــي 

والكبيــرة. والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 

 المدة الزمنية للعمل الميداني :
ــي للمســح عــى  ــة للعمــل الميدان ــت الجــداول الزمني كان

ــي: ــدء العمــل الميدان ــي، ب النحــو التال
شهر يونيو حتى يوليو 2021.

المنهجية :
  CAPI لوجــه  وجهــاً  المقابــالت  منهجيــة  اســتخدام  تــم 
لهــذه    CATI الهاتــف  باســتخدام  المقابــالت  ومنهجيــة 
الدراســة حيــث تــم تصميــم االســتبيان بمــا يتماشــى مــع 
األهــداف للوصــول إىل عينــة ممثلــة مــن المنشــآت الصغيــرة 

المملكــة.  فــي  والمتوســطة 

االستبيان :
صمم االستبيان بما يتناسب مع أهداف الدراسة.
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

نتائج البحث األويل
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نتائج البحث األويل

األثر والتوقعات عىل األعمال
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

األثر العام لجائحة كورونا عىل األعمال

الشماليةالجنوبيةالشرقيةالغربيةالوسطىبشكل عاماألثر

63 %43 %45 %49 %44 %47 %انخفاض كبير في األعمال

 15 %18 %21 %11 %28 %19 %انخفاض متوسط في األعمال

15 %23 %21 %26 %11 %20 %انخفاض متدني في األعمال

7 %12 %10 %10 %10 %10 %ال تغيير

0 %1 %0%1 %2 %1 %ارتفاع كبير في األعمال

0 %3 %2 %1 %3 %2 %ارتفاع متوسط في األعمال

0 %0 %1 %2 %2 %1 %ارتفاع متدني في األعمال

أثــرت الجائحــة بشــكل ســلبي عــى أعمــال 86 %مــن المنشــآت، 
حيــث كان األثــر األعــى عــى المنشــآت فــي المنطقــة الشــمالية 
بيــن  أعــى  ارتفــاع  تســجل  الوســطى  المنطقــة  أن  ونالحــظ 

المناطــق األخــرى بمعــدل 7%. كمــا يوجــد نســب منخفضــة 
مــن عــدم التأثــر مــن الجائحــة عــى بعــض األعمــال فــي جميــع 

المناطــق. 

كيف أثرت جائحة كورونا عىل عملكم ؟

ال تغييرانخفاضارتفاع
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التوقعات المستقبلية لحالة األعمال خالل 
الستة األشهر القادمة

إيجابيــة حــول مســتقبل األعمــال  بشــكل عــام هنالــك نظــرة 
المنشــآت  مــن  أن %58  حيــث  القادمــة.  أشــهر  الســتة  خــالل 

ألعمالهــم. إيجابــي  المســتقبل  بــأن  أفــادوا 

وفــي المقابــل هنالــك نســب متقاربــة وتقــدر بـــحوال 20% لتوقع 
االنخفــاض وعــدم وجــود تغييــر فــي األعمال. 

نظراً إىل التغيرات والتحسن بالوضع الوبائي 
كيف ترى تغير األعمال في الستة أشهر القادمة؟

%7

%7

%8

%20

%6

%33

%19

-

-

-

-

-

-

ال تغييرانخفاضارتفاع
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

العوامل المؤثرة عىل األعمال 
)الفروع(

تظهــر نتائــج الدراســة بــأن الجائحــة لــم تؤثــر عــى عــدد الفروع 
لــدى غالبيــة المنشــآت ولكــن هنالــك 11 % مــن المنشــآت 

انخفضــت عــدد فروعهــم خــالل تلــك الفتــرة.

17 % مــن المنشــآت يتوقعــون زيــاده فــي عــدد الفــروع خــالل 
الفتــرة القادمــة و 74 % يتوقعــون عــدم التغييــر فــي عــدد 

الفــروع.

ال تغييرانخفاضارتفاع

%13

%12

%71

1 +3 إلكترونية 1-3 منصات 

%4

الفروع الحالية
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%3 %11%86

%12
%4

%84

أبرز األسباب:

- جائحة كورونا

- ارتفاع التكاليف

- حالة السوق والوضع االقتصادي

- عدم الحاجة الماسة للتغيير

- عدم وجود اإلمكانيات للتوسع

 التغيير خالل الـ 6 أشهر
الماضية

9% 17%74%

%75

3%

%11
%14

أبرز األسباب:

- االثار الناتجة عن جائحة كورونا
 والوقت المستغرق للتعافي

- انخفاض القوة الشرائية

- ارتفاع التكاليف

 التغيير المتوقع خالل الـ 6 أشهر
القادمة

 زيادة عدد
األفرع

انخفاضال تغيير
عدد األفرع

ارتفاع ال تغيير انخفاض
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

نتائج البحث األويل
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نتائج البحث األويل

حالة الموارد البشرية للمنشآت
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

حالة الموارد البشرية للمنشآت

عــدد  فــي  تغييــر  وجــود  عــن  أعربــوا  المنشــآت  مــن   %  37
الماضيــة.  أشــهر  الســتة  خــالل  الموظفيــن 

لــدى  25 موظــف هــو متوســط االنخفــاض لعــدد الموظفيــن 
15 موظــف. المنشــآت فيمــا كان متوســط االرتفــاع هــو 

بأعــداد  التغييــر  بعــدم  مــا  نوعــاً  مرتفعــة  توقعــات  هنالــك 
متوقــع  وأرتفــاع  القادمــة  أشــهر  الســتة  خــالل  الموظفيــن 

موظــف.  25 بمتوســط 

 نسبة التغير في عدد الموظفين خالل
الفترة الماضية

 كم  كان التغيير في عدد الموظفين خالل
الـ 6 أشهر الماضية؟

 كم  التغيير المتوقع في عدد الموظفين
خالل الـ 6 أشهر القادمة؟

نسبة التغير المتوقعة لعدد الموظفين

%88

%12

%18

%29

%53

انخفاضال تغييرارتفاعانخفاضال تغييرارتفاع
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حالة الموارد البشرية للمنشآت

نســبة عاليــة مــن المنشــآت لــم تحتــد عــى تخفيــض رواتــب 
قــد  المنشــآت  مــن   %  22 بينمــا  الجائحــة.  خــالل  الموظفيــن 

الرواتــب. تخفيــض  إىل  اضطــروا 

ــب  ــة مــن المنشــآت عــى تخفيــض روات ــد نســبة عالي ــم تحت ل
الموظفيــن خــالل الجائحــة. بينمــا كان هنالــك احتيــاج لتخفيــض 

الرواتــب لــدى 23 % مــن المنشــآت.

هــي  الغربيــة  والمنطقــة  الوســطى  المنطقــة  منشــآت 
إىل تخفيــض الرواتــب  أكثــر المنشــآت  التــي اضطــرت 
فقــد كان متوســط التخفيــض عــى رواتــب الموظفيــن  

بشــكل عــام هــو 22 % مــن الراتــب.

 هل أجبرت عىل تخفيض رواتب أي من
موظفيك؟

 كم نسبة تخفيض األجر للموظفين؟

الموظفيــنتخفيض رواتب الموظفين رواتــب  تخفيــض  نســبة 

نعم ال

%23

%77% 22
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى



29

الزبائن ومعدالت الصرف
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

الزبائن ومعدالت الصرف

األعــى  المتوســط  يوميــاً هــو  زبــون   25 إىل  واحــد  زبــون  مــن 
ــالل  ــأن خ ــح ب ــج توض ــآت. النتائ ــة للمنش ــن اليومي لزيــارات الزبائ
الســتة أشــهر الماضيــة انخفضــت زيــارات الزبائــن بشــكل ملحوظ 

وهــذا األمــر طبيعــي بســبب الجائحــة. ولكــن التوقعــات تشــير 
ــيرتفع إىل %41. ــتقبل س ــي المس ــن ف ــط الزبائ إىل أن متوس

متوسط عدد الزبائن

التغيير في متوسط عدد الزبائن
خالل الـ 6 أشهر الماضية

ما متوسط عدد الزبائن اليومي؟

التغيير المتوقع في متوسط
عدد الزبائن خالل الـ 6 أشهر القادمة 

100-25

100+

%79

%17

%4

25-1

ال تغيير انخفض متوسط

عدد الزبائن

ازداد متوسط

عدد الزبائن

%63

%11

%26

ال تغيير انخفاض متوسط

عدد الزبائن

ازدياد متوسط

عدد الزبائن

%14

%44

%42

خــالل الســتة أشــهر الماضيــة كان هنالــك انخفــاض ملحــوظ فــي 
ــن حيــث يصــل االنخفــاض إىل 63%. فيمــا  متوســط عــدد الزبائ

كانــت نســبة االرتفــاع 11% فقــط.

نســبة عاليــة مــن المنشــآت تفاءلــوا بارتفــاع متوســط الزبائــن 
إىل 44% ارتفــاع. بمعــدل يصــل 
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الزبائن ومعدالت الصرف

بالنظــر إىل معــدل الصــرف لــكل زبــون بشــكل عــام فــي القطــاع 
فــإن متوســط الصــرف هــو  154 ريــال. 

التغيير بمعدل الصرف لكل زبون
 خالل نفس الوقت للعام

الماضي
خالل الـ 6 أشهر القادمةخالل الـ 6 أشهر الماضية

انخفض معدل الصرف

ازداد معدل الصرف

ال تغيير

أهم المشاهدات

خالل نفس الوقت العام
الماضي )يوليو 2020( انخفض

قطــاع  عــى  الصــرف  معــدل 
األخــرى  الخدمــات  أنشــطة 

ـال  رـي  59 بمايقــارب 
إىل  فيمــا ارتفــع معــدل الصــرف 

ـال. 98 رـي

انخفــض   2020 عــام  بداـيـة  مــن 
قطــاع  عــىل  الصــرف  معــدل 
األخــرى  الخدمــات  أنشــطة 

ـال  رـي  60 بمايقــارب 
إىل  فيمــا ارتفــع معــدل الصــرف 

ـال. 39 رـي

توقــع المجيبيــن بانخفــاض معــدل 
أنشــطة  قطــاع  عــىل  الصــرف 
 41 بمايقــارب  األخــرى  الخدمــات 
ريــال فيمــا توقعــوا ارتفــاع معــدل 

ـال. إىل 91 رـي الصــرف 

ال تغييرانخفاضارتفاع

% 53% 58% 19

% 19% 7% 32

% 28% 35% 49
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى
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المنصات اإللكترونية
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

المنصات اإللكترونية

15 % مــن المنشــآت التــي تــم مقابلتهــم آفــادوا بوجــود منصــات 
إلكترونيــة مثــل التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة، فيمــا كان 

إلكترونيــة. 85 % ليــس لديهــم منصــات 

انستجرام

سناب شات

موقع بوكنج

تويتر

و41 %  الجائحــة  قبــل  تأسيســها  تــم  المنصــات  مــن   % 59
بعدهــا، بمتوســط عــدد زوار يومــي يصــل إىل 25. كان معــدل 
ارتفــاع زوار المنصــات اإللكترونيــة للمنشــآت بعــد الجائحــة هــو 

 .%46

العوامل المؤثرة عىل األعمال

إلكترونيتطبيق موقع  حساب في سله أخرى

%61

%35

%37

%41

أبرز المنصات األخرى

*سؤال ذو خيارات متعددة

 أثر الجائحة عىل المتاجر اإللكترونية

74 % مــن المنشــآت آفــادوا بــأن  نســبة ارتفــاع  المبيعــات فــي 
المنصــات اإللكترونيــة بعــد جائحــة كورونــا تتــراوح مــا بيــن %10 

إىل %29.

نسبة المبيعات في المنصات اإللكترونية

أبرز المنصات المتوفرة

%89 - %60

%59 - %30

أكثر من %90

%29 - %10

%8

%2

%16

%74
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المنافسون

حالة المنافسون في القطاع

أغلقــوا  قــد  منافســيهم  أن  يعتقــدون  المنشــآت  مــن   %  39
بشــكل كامــل أو جزئــي أثــر الجائحــة ونصــف هــؤالء يــرون أن 

إيجابــي عــى أعمالهــم. يؤثــر بشــكل  هــذا اإلغــالق قــد 

إغــالق بعــض  هنالــك عــدة أســباب كان لهــا دور رئيســي فــي 

المنافســين لمنشــآتهم ســواء بشــكل جزئــي أو كامــل خــالل 

هــي  األســباب  أهــم  كان  حيــث  الماضيــة.  األشــهر  الســتة 

ــي. ــا وعــدم الحاجــة لألعمــال بالوقــت الحال جائحــة كورون

يعتقــدون أن منافســيهم قــد افتتحــوا  13 % مــن  المنشــآت 
جدـيـدة.  إلكترونيــة  منصــات 
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قطاع أنشطة

الخـدمــــــات األخــرى

61%

4%

5%

14%

16%

قرض جديد أو حد ائتماني

أو تسهيالت السحب

عىل المكشوف

تمويل صيانة المباني

والمعدات وما اىل ذلك

تمويل توسيع األعمال

مشروع تجاري جديد

شراء عقار أرض

أخرى

تطوير األعمال 

اكثــر مــن ثلــث المنشــآت تخطــط للتوســع بأعمالهــا خــالل الســتة 
ــل )توســيع األعمــال أو مشــروع  ــث أن تموي أشــهر القادمــة حي

تجــاري جديــد( هــي أهــم دواعــي الحصــول عــى التمويــل.

خطط التوسع
في األعمال

استخدام التمويل
المصرفي

أبرز أسباب الحصول عىل تمويل

%41

%59

نعم ال

%20

%80

نعم ال

أبرز خطط التوسع:

ــرز خطــط التوســع للمنشــآت هــي لفتــح فــروع جديــدة  كانــت أب
أخــرى. ويليهــا زيــادة عــدد الموظفيــن و زيــادة االنتــاج وإضافــة 

ــة الثانيــة. منتجــات جديــدة بالمرتب

 هل لديك خطط للتوسع في أعمالك خالل
الستة أشهر القادمة؟

 هــل ســوف تزـيـد او تســتخدم التمويــل
المصرفــي؟
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تطوير األعمال 

و  للقطــاع  واعــد  بمســتقبل  متفائلــون  المنشــآت  مــن   %  63
بالدخــول  وأصدقائهــم  أقاربهــم  ينصحــون  المجيبيــن  نصــف 
إىل هــذا القطــاع، ويعتقــدون أن مــن اهــم العوامــل المحفــزة 

التكاليــف. تخفيــض  هــي  القطــاع  فــي  للدخــول 

إال أنــه  بالرغــم مــن تفــاؤل المنشــآت فــي مســتقبل األعمــال 
يوجــد عــدة عوامــل تحــد مــن توســعهم، ومــن أبرزهــا القيــود 

الماليــة و تكاليــف اإليجــار.

- عدم استقرار السوق

- مدة الجائحة

- عدم استقرار األوضاع من بعد الجائحة

- كثرة المنافسين

 أهم العوامل الرئيسية التي تحد من
التوسع في األعمال

 أهم العوامل من وجهة نظر المنشآت
لتحسن القطاع

أبرز العوامل األخرى

%5

%20

%16

%22

%30

%6

%24

%19

%15

قيود مالية

طلب غير كاف

نقص القوى العاملة

نقص المساحة

أو المعدات

عوامل أخرى

ال شيىء

السياسة االقتصادية

بشكل عام (مثل:

الضرائب واالنفاق)

السياسة االقتصادية

التي تؤثر عىل القطاعات

تكاليف اإليجار

%40

%32

%10

تخفيض التكاليفالدعم الحكومي زوال الجائحة

التسويق التطوير المستمر أخرى

%5

%5

%8

*سؤال ذو خيارات متعددة
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الخـدمــــــات األخــرى

شرح آلية التقييم

األسئلة من نوع )خيار واحد(:
سيتم حسابها من 100 ومجموعها يساوي  

100%، مثالً:

األسئلة من نوع )خيارات متعددة(:
سيتم حسابها من 100 والمجموع ال يساوي  

100%، مثالً:

األسئلة المفتوحة:
مجموعــات  فــي  اإلجابــات  ووضــع  النصــوص  تحليــل  ســيتم 

المؤثــرة. لإلجابــات  التكــرار  نســبة  واحتســاب 

أسئلة حساب المتوسط:
مجموعــات  فــي  اإلجابــات  ووضــع  اإلجابــات  تحليــل  ســيتم 
عــدد  عــى  بالقســمة  لإلجابــات  المتوســط  واحتســاب 

. كين ر لمشــا ا

%50

%30
%20

ال

ال
ال

%70

%50
%40

الخيار األول

الخيار الثاني
الخيار الثالث
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أهم المشاهدات

األثر والتوقعات عىل األعمال:
الجائحــة  المنشــآت بســبب  أغلــب  أثــر ســلبي واضــح عــى 

الشــمالية. الحــدود  منطقــة  تأثــراً  المناطــق  وأكثــر 

الجائحــة  اثــر  وتجــاوز  األعمــال  بارتفــاع  إيجابيــة  توقعــات 
الوســطى.  المنطقــة  وخاصــة 

12 % مــن المنشــآت أثــرت الجائحــة عــى عــدد فروعهــم، %14 
ـادة عــدد الفــروع فــي الفتــرة  مــن المنشــآت متفائليــن بزـي

القادمــة.

المنصات اإللكترونية:
نسبة عالية من المنصات تم تأسيسها قبل الجائحة.

ارتفاع ملحوظ في معدل زوار المنصات بعد الجائحة.

أبرز المنصات المتوفرة لدى المنشآت هي المواقع 
اإللكترونية وأخرى مثل االنستجرام.

نظرة المنشآت تجاه المنافسين:
إغــالق  إيجابــي لهــم مــن  تتوقــع بعــض المنشــآت وجــود اثــر 

منافســيهم ألعمالهــم.

الجائحة وعدم الحاجة لألعمال هي أهم أسباب اإلغالق.

حالة الموارد البشرية للمنشآت:
الجائحة لم تؤثر بشكل كبير عى أعداد  الموظفين. 

23 % مــن المنشــآت اضطــروا لتخفيــض رواتــب موظفيهــم 
بمتوســط 22 % مــن إجمالــي الراتــب.

تطوير األعمال:
توســيع األعمــال أو مشــروع تجــاري جديــد مــن أهــم دواعــي 

الحصــول عــى تمويــل. 

ـات  القيــود الماليــة وتكاليــف اإليجــار هــي مــن ابــرز التحدـي
لتطويــر األعمــال لــدى المنشــآت. 

الزبائن ومعدالت الصرف:
الجائحــة  اليومــي بشــكل كبيــر بســبب  الزبائــن  عــدد  تأثــر 
الزبائــن  عــدد  ـاد  بإزدـي متفائليــن  المنشــآت  غالبيــة  ولكــن 

القادمــة.  األشــهر  الســته  خــالل   %  41 بمايقــارب 

كان معــدل الصــرف منخفــض خــالل الجائحــة وبالرغــم مــن 
ـاد المعــدالت خــالل  ذلــك غالبيــة المنشــآت متفائليــن بازدـي

الفتــره القادمــة.



www.monshaat.gov.sa




