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عن منشآت
أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" 
عـــام 2016م، وتتلخـــص أهدافها في تنظيم قطاع المنشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه، وتنميته، ورعايته، 
وفًقا ألفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت، 
وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي إىل 35 % بحلول 

عام 2030م. 

وتعمل "منشـــآت" عىل إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع؛ 
لنشر ثقافة العمل الحر، وفكره، وروح ريادة األعمال، والمبادرة، 
واالبتـــكار، وتنويـــع مصادر الدعـــم المالي للمنشـــآت، وتحفيز 
مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إىل جانب وضع السياسات 
والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف بأنها مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، وتقديم الدعم اإلداري والفني للمنشآت، ومساندتها 
ــة، والفنية، والمالية، والتســـويقية،  في تنميـــة قدراتها اإلدارـي

والموارد البشرية، وغيرها. 

كما تعمل عىل دعم إنشاء شـــركات متخصصة في التمويل، 
وتفعيل دور البنوك، وصناديق اإلقراض، وتحفيزها؛ ألداء دور 
متمي�ز، وفعال في التمويل، واالستثمار في المنشآت، وإنشاء 
البرامـــج الالزمة لتنمية المنشـــآت، ودعمها، إضافة إىل إنشـــاء 
مراكز خدمة شاملة للمنشآت؛ إلصدار جميع المتطلبات النظامية 
لها ونحوها؛ من خالل المشاركة الفعلية واإللكترونية للجهات 

العامة والخاصة ذات العالقة. 

األهداف العامة للتقرير

تقديم معلومات وإحصاءات تخص التوقعات المستقبلية 
لحجم الســـوق، والتطورات المتوقعة ألنشـــطة تجارة 
الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات في المملكة العربية 

السعودية للفترة 2022م-2025م. 

توضيح التوجهات المســـتقبلية ألنشطة تجارة الجملة 
والتجزئة، وإصالح المركبات في ظل التغيرات االقتصادية، 
واالجتماعية، والتقنية عىل الصعيدين العالمي والمحلي. 

توضيح حالة الســـوق، وإبراز الفـــرص المتاحة، ورغبات 
المســـتهلكين، وتطلعاتهم، وآراء أصحاب األعمال في 

كل نشاط. 

مساعدة رواد األعمال والمستثمرين في التعرف 
بشكل أوضح عىل الخصائص والمميزات االقتصادية 

الحالية والمستقبلية لهذه األنشطة. 

تشجيع رواد األعمال لالستثمار في هذه األنشطة 
ــة الواعدة في  بصفتها من األنشـــطة االقتصادـي

المملكة العربية السعودية. 

دفـــع االستثمار في هذه األنشـــطة، والرفع من 
قيمتها االقتصادية، ومن مساهمتها في الناتج 

المحلي اإلجمالي. �

نبذة عن التقرير
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منهجية التقرير 
تعتمد منهجية التقرير عىل عرض البيانات، واإلحصاءات، والمؤشـــرات االقتصادية، واالجتماعية، وتحليلها، واستطالع آراء 

المستهلكين، ومقدمي الخدمات الخاصة بأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات، وذلك من خالل: 

التعريف باألنشطة

بيانات أولية
ُجِمَعت من خالل المقابالت الميدانية 
باستخدام االستبانة لعينات تمثيلية 
من المستهلكين، ومن أصحاب منشآت 
تقديم الخدمات الخاصة بأنشطة تجارة 
الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات. 

بيانــــات ثانويـــة
 صادرة عن هيئات ومؤسسات سعودية 
أو عن هيئات ومنظمات وتقارير دولية 

موثوقة. 

طرق جمع
البيانات

نشاط إصالح المركبات نشاط تجارة الجملة والتجزئة 
 تعرف الهيئة العامة لإلحصاء (في منهجيتها المعتمدة 
لجمـــع إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة) نشـــاط إصالح 
المركبات بأنه نشاط يشمل المنشآت التي تقوم بأعمال 
صيانـــة وإصالح المركبات ذات المحـــركات، والدراجات 

النارية. 

وحســـب دليل التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية 
(ISIC4)، فإن هذا النشاط يتضمن: 

أوًال: نشـــاط صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات، 
ويتضمن 35 نشاًطا فرعي�ا، مسجًال ضمن الفئة رقم 4520، 
ويشمل جميع أنواع وأصناف خدمات صيانة المركبات، 
وإصالحها، كالميكانيك، والكهرباء، والتكييف، والسمكرة، 

والطالء...  

ثانًيا: نشاط صيانة الدراجات النارية، وإصالحها، وما في 
حكمها، وهو النشـــاط 
الفرعـــي ذي الرقـــم 

 .45403

تعرف الهيئة العامة لإلحصاء (في منهجيتها المعتمدة 
لجمع إحصـــاءات تجارة الجملة والتجزئة) نشـــاط تجارة 
الجملة والتجزئة: بأنه نشـــاط يشمل المنشآت التجارية 
التي تقوم ببيع أي نوع من الســـلع بالجملة أو التجزئة، 

من دون إجراء أية عملية تحويل للسلعة. 

وحســـب دليل التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية 
(ISIC4)، فإن هذا النشاط ينقسم إىل قسمين:  

أوًال: القســـم رقم 46، ويشمل 84 نشـــاًطا فرعي�ا للبيع 
بالجملة، ألنواع وأصناف مختلفة من السلع. 

ثانيا: القسم رقم 47، ويشـــمل 111 نشاًطا فرعي�ا للبيع 
بالتجزئة، ألنواع وأصناف مختلفة من السلع.  



الجزء الثاني
أثر السياقات العالمية 

والوطنية عىل مستقبل 
أنشطة تجارة الجملة 

والتجزئة، وإصالح 
المركبات في المملكة 

22
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2-1 أثر السياقات العالمية عىل أنشطة 
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات 

عودة النمو للتجارة العالمية 
بعد الجائحة

1

 توّقعت مؤسســـة "موديز" للتصنيـــف االئتماني" في تقريرها الســـنوي لعام 
2021م، عودة النمّو للتجارة العالمية بداية من عام 2022م، وسيكون ذلك النمّو؛ 
نتيجة للتعافي المتوّقع لالقتصاد العالمي عىل الرغم من عدم استقرار األسواق، 
واألسعار جراء التوترات الجيوسياسية، والعسكرية التي تؤثر بشكل مباشر أو 
غير مباشر في حركة التجارة العالمية، وعىل أسعار المواد االستهالكية، والمواد 
األولية. ومع هذا النمّو المتوّقع يُنتظر أن تتراجع الضغوط عىل سالسل اإلمداد 
عىل المســـتوى الدولي، بعد بوادر انفراج أزمة كورونـــا، وإمكانية عودة التجارة 
الدولية تدريجي�ا إىل نســـقها الطبيعي؛ كّل ذلك سيساهم في تنشيط عمليات 
استيراد الســـلع، والمواد التي تحتاجها قطاعات مختلفة في الســـعودية، مثل: 

صيانة المركبات، وتجارة الجملة والتجزئة. 

تأثير التقنيات الحديثة في تجارة 
الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات 

2

ستلعب التقنيات الحديثة -حسب مجلة فوربس- دورًا مهًما في تنمية أنشطة 
تجارة الجملة والتجزئة اإللكترونية في العالم خالل الســـنوات القليلة القادمة؛ 
وذلك من خالل الجمع بين العديد من التقنيات، واألنظمة المتطورة في التجارة، 
بما في ذلك الذكاء االصطناعي، والروبوتات، وإنترنت األشياء، والواقع الممتد 
 ،(Virtual Reality) الـــذي يتضمـــن الواقع االفتراضـــي ،(Extended Reality)
والواقع المعزز (Augmented Reality)، وجميعها ستساهم إسهاًما كبيرًا في 

تطوير التجارة اإللكترونية.  

كما ســـتعمل التقنيات الحديثـــة عىل تطويـــر صناعة الســـيارات، والمركبات 
الكهربائية. وحســـب دراســـة أجرتها وكالـــة "بلومبيرغ نيو إنرجـــي فاينانس"، 
ــات 50% من مبيعات  ستشـــكل الســـيارات الكهربائية التي تعمـــل بالبطارـي
السيارات الجديدة في أوروبا بحلول العام 2030م، و85% بحلول العام 2035م. 
وهو ما يعني أن أنشطة إصالح المركبات ستتأثر بشكل واضح بتراجع تصنيع 
المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، بدًءا من العام 2025م، وإمكانية تشكّل 

احتياجات جديدة في مجال صيانة المركبات وإصالحها. 

مفتوح

Sources:   Moody’s: Retail growth to cool after 2021’s burst of demand
                   FORBES: Top Predictions for Retail 2021 
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ظهور اتجاهات جديدة في تجارة الجملة والتجزئة وفي 
إصالح المركبات 

3

بيّنت دراسة قامت بها McKinsey، ظهور عدة اتجاهات مستقبلية جديدة في تجارة الجملة والتجزئة، منها: 

ازدهار مزودي منصات التجارة الغذائية المبتكرة عبر اإلنترنت التي أصبحت تمكن 
المستهلك من النقر الختيار مشترياته وتجميعها في مراكز ونقاط تجميع معينة؛ 

ليتم توصيلها له إىل الباب، أو استالمها من نقطة التجميع مباشرة.  

ظهـــور تقدم كبير في خدمة الدفع الذاتي في الســـوبر ماركت باســـتخدام مميزات 
"المحفظـــة الرقميـــة"، والدفع؛ مـــن خالل الهواتـــف الذكية باعتمـــاد تطبيقات،

  .Scan & Go :مثل

االســـتخدام المتزايد لألجهزة اللوحية، وأجهزة االتصال عن بعد في إدارة الموارد 
البشـــرية، وتدريب الموظفين، وإدارة العمالء، وإدارة المخزون في المؤسسات 
التجارية الكبرى والمتوسطة، وكذلك الورشات العصرية إلصالح المركبات وصيانتها. 

 

هناك أيًضا توجه جديد يعتمد عىل االستفادة من البيانات الضخمة التي يحصل 
عليها التّجار من خالل تطبيقات الطلبات والشراء التي يستخدمونها، أو من خالل 
برامج والء العمالء، ويســـاعد تحليل تلك البيانات أصحاب المنشـــآت عىل اتخاذ 
القرارات اإلستراتيجية، ودراسة مدى تنافسية منتجاتهم في األسواق، وتحديد 

سياسات األسعار المناسبة. 

تزايد أهمية التســـويق الرقمي، ووســـائل التواصـــل االجتماعي، وخدمـــات الموقع، 
وحسابات المشاهير لتسويق المنتجات، وهي من العوامل الجديدة التي ستساهم 
إسهاًما كبيرًا في تنمية أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والتواصل األفضل مع العمالء، 

والتكيف مع احتياجاتهم. 

أما عىل مســـتوى تجارة المركبات، وإصالحها، فســـتكون التأثيـــرات متفاوتة؛ إذ إن 
مصنعي الســـيارات يواصلون دمج المزيد من التقنيـــات الرقمية في المركبات؛ مما 
يعنـــي أن الســـيارات التي سيتم إنتاجها فـــي عام 2022م وما بعده ســـتكون مليئة 
بالتكنولوجيا الرقميـــة المتصلة ببرامج وأنظمة التشـــغيل، وأنظمة التحكم الرقمية 
واإللكترونيـــة. وفي الوقت ذاته، يقـــدم حاليًا وكالء الســـيارات لعمالئهم إمكانيات 
جديدة ومبتكرة عبر اإلنترنت، تســـمح لهم باســـتخدام تقنيات التجوال االفتراضي، 
وتســـهيل القيادة التجريبية للمركبات. كما أن المركبات الحديثة ســـتكون متصلة 
بإنترنت األشياء؛ بحيث يمكن للسيارة أن ترسل أوتوماتيكي�ا بياناتها الرقمية، وتقوم 
بالتشخيصات، وتصدر التحذيرات من المشكالت واألعطال المحتملة، وترسل التقارير 
تلقائي�ا وعن بعد. ويتوقع خبراء الســـيارات حدوث ثورة رقمية في مجال الســـيارات 
ستؤثر بعمق عىل أنشطة إصالح المركبات؛ نظراَ العتماد مصنعي السيارات اعتماًدا 

كبيرًا عىل الذكاء التنبؤي في المركبات، وعىل تكنولوجيا الصيانة اآللية.  

المصدر:
McKensey & Company: Perspectives on retail and consumer goods, 2020 
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تأثير األزمة الروسية األوكرانية عىل تجارة 
الجملة والتجزئة، وعىل إصالح المركبات 

4

ما من شّك أن للحرب الروســـية عىل أوكرانيا آثارًا سلبية عىل االقتصاد العالمي، يمكن أن 
تمتّد إىل سنوات. ومن بينها االرتفاع السريع ألسعار الغذاء، والزيوت النباتية في األسواق 
العالميـــة. حيث تَُعد� هاتان الدولتان من أهم الدول المصدرة للحبوب، والزيوت في العالم، 
وتعّطل سالسل اإلنتاج واإلمداد فيهما. وبسبب الحرب ذلك سينعكس مباشرة عىل التوازن 
الغذائي العالمي، وهو ما سيخلق إشكاليات كبيرة في التزود، وفي الصناعات التحويلية في 
أغلب الدول، وخاصة الدول النامية. وستتأثر بشـــكل غير مباشر جميع األنشطة المرتبطة 

بإنتاج الغذاء وتوزيعه، مثل: تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والنقل، والتخزين...إلخ. 

أما في مجال إصالح المركبات، فُيتوّقع أن يكون لهذه الحرب آثار مدمرة عىل صناعة السيارات، وبالذات في روسيا. فشركة 
فورد أعلنت تعليق عمليات إنتاجها في روسيا. وشركات أخرى، مثل: جينرال موتورز، وفولكس فاجن، وفولفو أعلنت عن 
تعليق عملياتها، ومبيعاتها للســـيارات في روسيا، بينما قامت دايملر للشـــاحنات (مرسيدس) بتعليق تعاونها مع شركة 
الشـــاحنات المحلية الروسية كاماز، فيما أوقفت هيونداي، وتويوتا مصانعهما في روسيا؛ نظرًا النقطاع سالسل التوريد، 
وعجزهما عن توفير األجزاء الالزمة لالســـتمرار في اإلنتاج. ومن المتوقع في حال اســـتمرار هذه األزمة أن تعجز شـــركات 
تصنيع الســـيارات في العالم عن توريد القطع، وأجزاء الســـيارات الضرورية لتصنيع مركباتها؛ مما قد يقلص من عملياتها 
بشكل كبير، وسينعكس ذلك سلبيًا عىل أنشطة إصالح المركبات؛ بسبب ندرة قطع الغيار، وغالء أسعارها في األسواق العالمية. 

تأثير ارتفاع أسعار النقل والشحن الدوليين عىل 
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات

5

إن ما يزيد عن 80% من تجارة السلع العالمية - وفًقا لتقارير وكالة "بلومبيرغ"- تتم عن طريق البحر، ولذلك فإن الزيادات 
الحادة في تكاليف الشحن ستنعكس مباشرة عىل األسعار العالمية للمواد والسلع، بما يهّدد أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
بالركود عىل المدى القصير والمتوسط. وقد أفاد "مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)" بأن أسعار االستيراد 
العالمية قد ترتفع بنسبة 11% وأسعار المواد االستهالكية بـ1.5% إىل نهاية العام 2023م، ومن المتوقع أن تواصل أسعار 
المواد االســـتهالكية العالمية في االرتفاع إىل أن توّقف االضطرابات في سالســـل شـــحن اإلمدادات، وتتم معالجة قيود 

الموانئ، وتوفر الحاويات. 

كما أن تراجع حركة التجارة العالمية جراء تفشي كورونا تسبب في مضاعفة 
أســـعار الشحن، سواء للحاويات أم للســـفن التي تستخدم لنقل البضائع ذات 
العجالت، كالقطارات، والســـيارات إىل 3 أضعاف. ومع ارتفاع أسعار التأمين، 
تضررت إيرادات وأرباح الشركات المصنعة للسيارات في العالم؛ ما دفعها إىل 
إغالق بعض مصانعها، وتخفيض إنتاجهـــا. يضاف إىل ذلك أزمة توّفر الرقائق 
اإللكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات. كّل هذه العوامل ستتسبب 
في نقص المعروض من السيارات. وسيؤثر ذلك مباشرة عىل سوق إصالح المركبات. 

Source: McKensey & Company: Perspectives on retail and consumer goods, 2020



10
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات

اإلصالحات ذات الطابع االجتماعي 

2

تواصل حكومة المملكة العربية السعودية تنفيذ البرامج اإلصالحية ذات 
الطابع االجتماعي، منها: "سعودة" القوى العاملة، ورفع نسبة كفاءتها، 
وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية. كل هذه اإلجراءات 
من شأنها توفير المزيد من فرص العمل في القطاعات المختلفة، وستكون 
أنشـــطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشـــطة إصالح المركبـــات في صدارة 
األنشطة االقتصادية التي ستستفيد بشكل مباشر من هذه اإلصالحات. 

تطور القطاع المالي

3

تهتم حكومة المملكة العربية السعودية بالقطاع المالي؛ لكونه أحد ركائز التنمية االقتصادية 
وشرط من شروط تنويع مصادر الدخل، وتحفيز االدخار والتمويل، واالستثمار. وقد التزمت 
المملكة بزيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي، لتبلغ 3,515 مليار ريال بحلول عام 2025م. 
وستســـاهم هذه اإلمكانيـــات الضخمة في دعـــم القطاع الخـــاص والمنشـــآت الصغيرة 
والمتوسطة، وتشجيع االستثمار في القطاعات االقتصادية غير النفطية، ومنها: أنشطة 

تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة إصالح المركبات. 

2-2 أثر السياقات الوطنية عىل أنشطة تجارة 
الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات 

قوة االقتصاد السعودي 

1

أصبح االقتصاد الســـعودي عضًوا فاعًال في االقتصاد العالمي، وفي مجموعة العشـــرين، 
ومدعوًما بنظام مالي� قوي، وقطاع بنكي فّعال، وشـــركات حكومية عمالقة. كما تعتبر 
بيئة العمل في الســـعودية جذابة للغاية، خاصة مع ما تم اعتماده من إصالحات، وبرامج، 
ومبادرات، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والتي استهدفت تحّول هيكل 
االقتصاد السعودي إىل اقتصاد متنوع، ومستدام مبني عىل تعزيز اإلنتاجية، ورفع مساهمة 
القطـــاع الخاص، وتمكين القطاع الثالـــث. وترجمت التصنيفات الدوليـــة النتائج واألرقام 
اإليجابية لالقتصاد السعودي، حيث عدلت وكالة التصنيف االئتماني الدولية "ستاندرد آند 
بورز"، التوقعات المستقبلية لالقتصاد السعودي من مستقرة إىل إيجابية؛ بسبب تحسن 
نمـــو الناتج المحلي اإلجمالي، وتســـارع تعافي االقتصاد من آثار الجائحة، وارتفاع أســـعار 
النفط. كل هذه العوامل ستعمل في المستقبل القريب عىل دعم عدة أنشطة اقتصادية 

وتنميتها، مثل: تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات. 

Sources: 2021 صحيفة المواطن اإللكترونية بتاريخ 21 يوليو
 https://goodycs.com/ar/resource/the-future-of-the-hospitality-industry-in-saudi-arabia



11
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات

تطور قطاعات الترفيه والسياحة 

4

انخفاض أسعار العقارات التجارية 

5

تشير بيانات الرقم القياسي ألســـعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء 
إىل تسجيل انخفاض مستمر عىل مستوى الرقم القياسي ألسعار العقارات التجارية، 
التي تشمل األراضي، والمعارض، والمحالت، والمراكز التجارية. حيث تُظهر البيانات 
أّن أســـعار العقارات التجارية انخفضت بشـــكل واضح جًدا خالل الســـنوات األربع 
األخيرة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014م (سنة األساس). كما تفيد التوقعات 
باستمرار انخفاض أسعار الشراء، وأسعار إيجار العقارات التجارية للسنوات القادمة؛ 
وذلك نتيجة لحجم االستثمارات الخاصة في مجال بناء المراكز التجارية والموالت. 
حيث يتوقع افتتاح العديد من المراكز التجارية الكبرى الضخمة في كل من الرياض، 

وجدة في أفق عام 2025م. 

تمضي الســـعودية ُقدًما في دعم صناعة الترفيه والسياحة؛ لكونهما من األنشطة االقتصادية 
المولّدة للقيمة المضافة، والمحرّكة لألنشطة االقتصادية األخرى، كالتجارة، والنقل، وما يتصل 
بهما من خدمات. ومن المتوقع أن يتواصل الدعم الحكومي لهذه القطاعات من خالل تشجيع 

القطاع الخاص، والمبادرة الفردية بما يســـمح برفع نسبة مســـاهمتهم في الناتج المحلي اإلجمالي. وأن التحوالت الكبرى 
التي تعيشـــها قطاعات الترفيه والسياحة ستكون لها تداعيات إيجابية كبرى عىل أنشـــطة تجارة الجملة والتجزئة، وعىل 
أنشطة إصالح المركبات. وستساهم كثرة المواسم والفعاليات في أنحاء المملكة إسهاًما كبيرًا في جذب الزوار، والسياح 

من داخل المملكة وخارجها، وتنشيط التجارة الداخلية، وخدمات إصالح المركبات. 

76.776.4
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74.774.4
75.075.1
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74.073.7

73.273.2
73.7
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72.772.772.5

الرقم القياسي ألسعار العقارات التجارية
(األساس: 2014=100)
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرقم القياسي ألسعار العقارات.
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التوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية 

5

أعلنت المملكة العربية السعودية في بداية عام 2022م عن برنامجها إلنشاء أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في 
البالد؛ حيث تخطط الحكومة لضمان تشغيل 30% من جميع المركبات في العاصمة الرياض بالكهرباء بحلول عام 2030م. 
وتُعّد هذه الخطوة من بين أهداف رؤية المملكة 2030م لتعزيز الحياة المستدامة في المملكة بعيًدا عن اقتصاد النفط. 

وسيتم في هذا اإلطار إنشـــاء مصنع السيارات الكهربائية الذي سيكون له القدرة عىل إنتاج ما يصل إىل 150 ألف سيارة 
كهربائية سنوي�ا، من خالل توقيع عقد بين الشركة األمريكية لصناعة السيارات (Lucid Group) ووزارة االستثمار السعودية، 
وصندوق التنمية الصناعية السعودي، تسمح لها بإنشاء أول مصنع لها خارج الواليات المتحدة في المملكة العربية السعودية. 

سيكون لهذا التوجه الجديد نحو صناعة السيارات الكهربائية تأثيرات عميقة عىل أنشطة صيانة المركبات وإصالحها؛ حيث 
سيتطلب ذلك إيجاد مرافق وبنية تحتية الزمة لصيانة المركبات الكهربائية، وإصالحها، وشحنها. وستخلق هذه الشراكة 
فرًصا استثمارية جديدة، وواعدة لرواد األعمال الســـعوديين للعشـــرية القادمة. كما يُتوّقع أن تحدث أيًضا فرًصا تدريبية 

للشباب السعودي، ولخريجي الكليات والمعاهد التقنية. 

33
المصدر: 

https://www.aleqt.com/2022/05/26/article_2323736.html



الجزء الثالث

المؤشرات االقتصادية 
ألنشطة تجارة الجملة 

والتجزئة وإصالح المركبات
33حتى الربع الرابع من عام 2021م  
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3-1 الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة 
والتجزئة والمطاعم والفنادق 
تتيح إحصاءات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة العامة 
لإلحصاء إمكانية االطالع عىل توزيع الناتج المحلي اإلجمالي 
السعودي، حسب 11 قطاًعا اقتصادي�ا. ومن خالل اإلصدارات 
الجديدة للهيئة، يتضح أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة تصنّف 
مع أنشـــطة المطاعم والفنـــادق ضمن القطـــاع االقتصادي 
السادس. وتشير بيانات الربع الرابع من عام 2021م، إىل أّن 
الناتج المحلـــي لقطاع تجـــارة الجملة والتجزئـــة، والمطاعم، 
والفنادق قد بلغ نحو 77.7 مليار ريال باألسعار الجارية، و 64.5 

مليار ريال باألسعار الثابتة (2010=100).  

كمـــا تُظهر البيانات ارتفـــاع الناتج المحلي باألســـعار الثابتة 
لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق بنســـبة 
2.91%، خالل الربـــع الرابع 2021م مقارنـــة بالربع الثالث من 
العام نفسه، وبنســـبة 4.35% مقارنة بنفس الربع من العام 
الماضي (2020م). وتفيد هذه النتائج بأن قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة، والمطاعم، والفنادق يشهد انتعاشة قويّة تمثلت 
في تحقيقـــه لنمو اقتصـــادي قياســـي خالل عامي 2020م 
ــة أم الثابتـــة أم  و2021م، ســـواًء أكان باألســـعار الجارـي

بالتعديالت الموسمية. 

وتأتـــي هذه النتائج فـــي وقت يتوقع فيه البنـــك الدولي أن 
يحقق االقتصاد الســـعودي نمًوا قويًا، بفضـــل إنتاج النفط، 
واالنتعاش القوي في القطاع غير النفطي، متوقًعا نمًوا خالل 
عـــام 2022م يصـــل إىل 7%، لكنـــه سيتباطـــأ إىل %3.8 

خالل عام 2023م. 

مليار64.5
ريال

الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق 
باألسعار الثابتة  خالل الربع الرابع من عام 2021م. 

نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي للقطاع تجارة الجملة والتجزئة، 
والمطاعم، والفنادق عىل أساس ربعي .

%2.91

نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، 
والمطاعم، والفنادق عىل أساس سنوي.
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المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء، الحسابات القومية.



نسبة مساهمة قطاع المطاعم، والفنادق، وتجارة الجملة والتجزئة في 
الناتج المحلي باألسعار الثابتة
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3-2 مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 
والمطاعم، والفنادق في الناتج المحلي 

خالل الربع الرابع من عام 2021، بلغ الناتج المحلي باألسعار الثابتة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق نحو 
64.5 مليار ريال، وقد ساهم بنســـبة 9.1% في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة. هذه النسبة تصل إىل 22.1% من 
الناتج المحلي غير النفطي، وبذلك يحتّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق المركز الثالث ضمن القطاعات 
االقتصادية غيـــر النفطية، من حيث األهمية االقتصادية، بعد قطاع الصناعـــات التحويلية بـ28.1%، وقطاع خدمات المال، 
والتأمين، والعقارات، وخدمات األعمال بـ25%. وهو يتجاوز قطاعات كثيرة أخرى، مثل: التشييد، والبناء، أو النقل، والتخزين، 

واالتصاالت، إلخ. 

وفي ظل التغيّرات الوطنية، يُتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والفنادق في الناتج المحلي 
غير النفطي؛ نتيجة للتطورات الحاصلة في قطاعي الترفيه والسياحة، وما سيترتب عنهما من زيادة في الطلب عىل السلع، 

والمواد االستهالكية المختلفة.  

%9.1
نســـبة مســـاهمة قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة، والمطاعم، والفنادق في الناتج 
المحلـــي اإلجمالي خالل الربـــع الرابع

2021م. 

نسبة مســـاهمة قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة، والمطاعـــم، والفنادق في 
الناتج المحلي غير النفطي خالل الربع 

الرابع 2021م. 

قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، 
والفنادق هو القطـــاع الثالث من حيث 
األهمية االقتصادية  خالل الربع الرابع 2021م. 

المركز 3 %22.1

المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء، الحسابات القومية.



3-3 العاملون في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، 
وإصالح المركبات 

تُشير إحصاءات سوق العمل التي تصدرها الهيئة العامة لإلحصاء 
إىل أن عـــدد العاملين الخاضعين ألنظمـــة التأمينات االجتماعية، 
ولوائحها في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات، 
قد ناهز في نهاية الربع الرابع من عام 2021م الـ1.79 مليون عامل، 
بنسبة 21% من إجمالي العاملين في جميع األنشطة االقتصادية 
في المملكة. وتأتي هذه األنشطة في المركز الثاني بعد أنشطة 
التشييـــد، من حيث عـــدد العامليـــن فيها، ولكنهـــا تتصدر جميع 
األنشـــطة االقتصادية من حيث عدد الســـعوديين والسعوديات 
العاملين فيها؛ وذلـــك بأكثر من 460 ألف عامـــل وعاملة، تليها 
مباشرة أنشـــطة التشييد بنحو 303 ألف عامل وعاملة من ذوي 

الجنسية السعودية. 

وتُظهر بيانات الربع الرابع 2021م أن ما يقارب ربع عدد العاملين 
في أنشـــطة تجـــارة الجملـــة والتجزئـــة، وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية (25.7%) هم مواطنون سعوديون، 
منهم 188,784 من اإلناث. وقد ارتفع عدد العامالت السعوديات 
في هذه األنشطة بنسبة 8.63% عىل أساس سنوي؛ وذلك نتيجة 
لسياســـة تمكين المرأة الســـعودية، والرفع من مساهمتها في 
االقتصاد المحلّي. حيث يالحظ أن نسبة السعوديات من إجمالي 
األيدي العاملة في هذه األنشطة قد ارتفع من 9.2% في الربع 

الرابع 2020م إىل 10.54% بعد سنة واحدة. 

من جانب آخر مثّل السعوديون الذكور نسبة 15.2% من إجمالي 
األيدي العاملة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات؛ 
وذلك خالل الربع الرابع من عام 2021م. هذه النســـبة كانت في 
حدود 14% في الربع الرابع من السنة الماضية، وهو ما يعني أن 
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات أصبحت تستقطب 
أيًضا الســـعوديين والســـعوديات؛ وذلك نتيجة لسياسة توطين 
الوظائف التي تتبعها المملكة منذ مدة تماشيًا مع أهداف رؤية 
المملكة 2030. ويتجىل ذلك بوضوح في انخفاض نسبة الوافدين 

في هذه األنشطة من 76.8% إىل 74.3% خالل سنة.  

من المتوقع أيًضا أن تبدأ تأثيرات سياسة توطين الوظائف عىل 
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات في الظهور أكثر 
خالل الفترة الممتدة بين 2022م و 2025م، خاصة مع تفعيل دور 
معاهد، ومراكـــز التدريب المهني؛ لتوفير اليـــد العاملة الوطنية 
بمســـتويات عالية من الكفاءة والمهنية. وفي هذا اإلطار تتوقع 
كّل من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، 
أنّه سيتّم قبول 40% من خريجي الثانويات في التدريب التقني 

والمهني بحلول عام 2030م. 

مواطنون

%25.7
 173,789 188,784

 265,420 271,898

الربع الرابع

 2020م

الربع الرابع

 2021م

إجمالي العاملين في أنشطة تجارة الجملة 
والتجزئة وإصالح المركبات 

 1,893,542 1,790,879

الربع الرابع

 2020م

الربع الرابع

 2021م

النسبة من إجمالي العاملين في جميع األنشطة 
االقتصادية في المملكة العربية السعودية 

 %22.6%21

الربع الرابع

 2020م

الربع الرابع

 2021م

وافدون

%74.3
 23,298  22,008

 1,431,035 1,308,189

الربع الرابع

 2020م

الربع الرابع

 2021م

1.79 مليون
عدد العاملين في أنشطة تجارة 
الجملـــة والتجزئـــة، وإصالح 
المركبـــات  في الربـــع الرابع

2021م .

1 المركز األول
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
وإصالح المركبـــات هي أكبر 
قطـــاع اقتصـــادي مشـــغل 
للســـعوديين في الربع الرابع 

2021م .

%25.7
من العاملين في أنشطة تجارة 
الجملـــة والتجزئـــة وإصالح 
المركبـــات في الربـــع الرابع

2021م هم من ذوي الجنسية 
السعودية.

%10.54
نسبة الســـعوديات العامالت 
في أنشـــطة تجـــارة الجملة 
والتجزئة وإصالح المركبات في 

الربع الرابع 2021م .
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المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات سوق العمل. 
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3-4 االئتمان الممنوح ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة 

تُشير اإلحصاءات الربعية للبنك المركزي السعودي إىل أّن إجمالي قيمة االئتمان الممنوح ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة قد بلغ في الربع 
الرابع من عام 2021م نحو 350.3 مليار ريال، مســـّجًال نسبة زيادة بلغت 3.57% عىل أســـاس ربعي و15.7% عىل أساس سنوي، وقد أخذ 

بذلك منحى تصاعدي�ا منذ بداية عام 2020م. 

كان القطاع المصرفي أو البنكي هو الممول الرئيس ألنشـــطة تجارة الجملة والتجزئة في الربع الرابع من عام 2021م بنســـبة 99%، في 
حين لم توّفر الشركات المتخصصة في التمويل إّال 3,487 مليون ريال بنسبة 1% من إجمالي التمويل الممنوح لها. 

ارتفاع حصة تمويل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في السنتين األخيرتين، كان استجابة لما شهدته هذه األنشطة من ديناميكية، ومن 
تحســـن في المردود االقتصادي بعد مدة من الركود؛ بسبب األوضاع الصحية، واالقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تتواصل انتعاشة 
أنشـــطة تجارة الجملة والتجزئة في الســـنوات القادمة في ظل رفع البنك الدولي لتوقعاته بزيادة نمّو االقتصاد السعودي بنسبة %4.9 
خالل عـــام 2022م، وتأكيداته بتعافـــي القطاعات غير النفطية بعد نجاح المملكة في الســـيطرة عىل التأثيرات الســـلبية لألزمة الصحية 

العالمية، واعتمادها لسياسات اقتصادية محفزة للقطاع الخاص. 

ومن المتوقع أن يتدعم حجم االئتمان الممنوح ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة أكثر فأكثر، في ظل عزم حكومة المملكة والتزامها بزيادة 
إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ 3,515 مليار ريال بحلول عام 2025م. وستساهم هذه اإلمكانيات الضخمة في دعم القطاع الخاص، 
والمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، وتشـــجيع االستثمار في القطاعات االقتصادية غير النفطية، ومنها: أنشـــطة تجارة الجملة والتجزئة 

وأنشطة إصالح المركبات. 

 %15.7
نســـبة نمو االئتمان الممنوح ألنشـــطة 
تجارة الجملة والتجزئـــة في الربع الرابع 

2021م  عىل أساس سنوي .

 %99
من االئتمـــان الممنوح ألنشـــطة تجارة 
الجملة والتجزئة في الربع الرابع 2021م 

 وّفره القطاع المصرفي .

قيمة االئتمان الممنوح ألنشـــطة تجارة 
الجملة والتجزئة  في الربع الرابع 2021م .

مليار350.3
ريال

20202021

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

 2,109
 2,445 2,422 2,673

 3,069
 3,464 3,450 3,487

االئتمان الممنوح لقطاع تجارة الجملة والتجزئة
 من قبل شركات التمويل (مليون ريال)

االئتمان الممنوح لقطاع تجارة الجملة والتجزئة
من قبل المصارف (مليون ريال)

20202021

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

 300,429 306,836 309,374 300,141
 311,105 319,112

 334,774
 346,827

المصدر:  البنك المركزي السعودي، عمليات نقاط البيع  
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3-5 مؤشر أسعار األسهم في نشاطي تجارة تجزئة 
األغذية، والسلع الكمالية 

إن العديد من الشركات والمنشآت الناشطة في مجال تجارة الجملة والتجزئة مدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسة 
(تداول)، وقد بلغ عددها 14 شركة في نهاية عام 2021، منها 8 شركات متخصصة في تجارة تجزئة السلع الكمالية، والبقية 

متخصصة في تجارة تجزئة األغذية. 

 وتُظهر التقارير السنوية لسوق تداول ارتفاًعا ملحوًظا في مؤشر أسعار أسهم شركات تجارة تجزئة السلع الكمالية ببلوغه 
9,847 نقطة، خالل عام 2021، وبزيادة 1,291 نقطة مقارنة بمســـتواه في عام 2020م. في المقابل، انخفض مؤشر أسعار 

أسهم شركات تجزئة األغذية بـ1,416 نقطة لنفس المدة. 

وتفيد هذه التغيّرات بأن تجارة تجزئة الكماليات جذبت المزيد من المستثمرين في العام 2021م، وارتفع الطلب عىل أسهم 
الشركات الناشطة في هذا المجال؛ مما جعل مؤشر سعر أسهمها يرتفع بنسبة 15.09% خالل سنة.  

إن الطلب عىل أسهم شركات تجزئة األغذية كان منخفًضا في عام 2021م مقارنة بعام 2020م، ويعود ذلك باألساس إىل 
توجه المستثمرين نحو قطاعات أخرى؛ بسبب توقعاتهم بدخول هذا القطاع في حالة ركود عىل المدى القصير، وانعكس 

ذلك سلبًا عىل مؤشر أسعار أسهم شركات تجزئة األغذية، وانخفاضه بنسبة %13.43.  

من المرجح أن تشـــهد سوق األوراق المالية الســـعودية مزيًدا من النمّو خالل الســـنوات القادمة، تزامنًا مع تعديل وكالة 
التصنيف االئتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، لتوقعاتها المستقبلية بشأن االقتصاد السعودي من مستقرة إىل إيجابية؛ 
ونتيجة لذلك، يُنتظر أن يتحسن مؤشر أسعار األسهم في السوق الرئيسية ليتجاوز الـ13,000 نقطة بداية من عام 2023م؛ 
لينعكس ذلك عىل مؤشر أسعار األسهم في جميع القطاعات االقتصادية بما في ذلك أنشطة تجارة تجزئة األغذية والسلع 

الكمالية.  

9,121
هو مؤشر أسعار أسهم شركات تجزئة 

األغذية  في عام 2021م. 

15.09%نقطة
نسبة ارتفاع مؤشر أسعار أسهم شركات 
تجـــارة تجزئـــة الكماليـــات بين عامي

2020م و 2021م. 

هو مؤشر أسعار أسهم شركات تجزئة 
السلع الكمالية في عام 2021م. 

نقطة9,847

مـؤشر أسعار األسهم في قطاع تجارة التجزئة
األساس: 1000 نقطة = 1985

تجزئة األغذيةتجزئة السلع الكمالية

201620172018201920202021

 5,053

 5,610 5,944
 6,616

 10,537

9121

 4,910

 5,633
 6,866

 7,697
 8,556

9847

المصدر:  تداول السعودية، التقارير السنوية 
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تجارة البيع بالتجزئة 

تشمل جميع أنواع وأحجام المتاجر 
التي تبيع السلع الغذائية، ومواد 
التنظيـــف المنزلـــي، والمـــواد 

االستهالكية األخرى، إلخ. 

البقاالت 
تشمل جميع أنواع وأحجام المتاجر 
التي تبيع في الوقت نفسه أنواًعا 
مختلفة ومتنوعة من السلع، من 

دون تخصص في سلع بعينها.   

المختلطون 
تشـــمل جميع أنواع وأحجام المتاجر 
المتخصصة في بيع التجهيزات المنزلية، 
أو األوانـــي، أو المالبس، أو األحذية، 

أو اإللكترونيات، إلخ. 

متخصصون غير البقالة 

تجارة التجزئة داخل المتاجر 

تشمل عمليات شراء السلع المختلفة التي تتم عن بعد 
عبر التطبيقات والمواقع اإللكترونية للمتاجر.  

التجارة اإللكترونية 

تشمل أنواع التجارة التي تختص باألساس في بيع السلع 
والمنتجات عن طريق القنوات التلفزيونية المتخصصة 
في اإلشهار والتسويق. وتتم معاينة المنتجات وتجربتها 

في المنازل بعد طلب التزود بها. 

التسوق في البيت 

تشمل التزويد المباشر للمستهلكين بالمواد والمنتجات 
التي يحتاجونها مباشرة في مقرات عملهم أو في منازلهم .

البيع المباشر 

تشمل عمليات البيع عبر آالت البيع الذاتي المثبتة في 
العديد من األماكن الخاصة والعامة. 

البيع اآللي 

تجارة التجزئة خارج المتاجر 

4-1-1 أصناف تجارة البيع بالتجزئة 

 Retailing in Saudi Arabia, Euromonitor International   :المصدر
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4-1-2 توقعات قيمة مبيعات تجارة 
التجزئة داخل المتاجر وخارجها 

 تتوزع مبيعات تجارة التجزئة بين ما يتم في داخل المتاجر، وبين ما يتم خارجها. وتُظهر أرقام العام 2021م، أّن ما يقارب 
93.6% من مبيعات تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية تمت داخل المتاجر، بقيمة ُقّدرت بـ 316.36 مليار ريال. 

في حين لم تُشكّل المبيعات خارج المتاجر إالّ 6.4% من إجمالي مبيعات التجزئة بـ 21.75 مليار ريال.  

وتُفيد التوقعات المســـتقبليّة بمزيد تطّور مبيعات تجارة التجزئة في المملكة العربية الســـعودية خالل الســـنوات األربع 
القادمـــة، التي تتزامن مع نهاية المرحلة األوىل من برنامج التحّول الوطني (2016م-2025م)، وانطالق المرحلة الثانية منه 

(2025م-2030م). 

مع نهاية العام 2022م، يُتوقع أن يبلغ حجم مبيعـــات تجارة التجزئة نحو 352.5 مليار ريال، منها 329.3 مليار ريال مبيعات 
داخل المتاجر، أي بنسبة زيادة تبلغ 4.3% مقارنة بعام 2021م. وسترتفع هذه النسبة إىل حدود 17.5% بحلول عام 2025م، 
لتبلـــغ 397.4 مليـــار ريال، وبذلك ستشـــهد مبيعـــات التجزئـــة بنوعيها ارتفاًعـــا بنســـبة 4.12% كمعّدل ســـنوي للفترة

2021م-2025م. 

قيمة مبيعات تجارة التجزئة 
(مليار ريال) 

316.36329.30342.72355.97368.64

21.7523.2424.8626.6428.78

20212022202320242025

خارج المتجرفي المتجر

397.4
قيمة مبيعات تجـــارة التجزئة المتوّقعة 

 في عام 2025م. 

مليار
4.12% ريال

معّدل النمّو السنوي المتوّقع لمبيعات 
تجارة التجزئة للفترة 2021م-2025م.
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تجارة البيع بالتجزئة 

تشـــمل جميع أنواع وأحجام المتاجر المتخصصة في 
بيـــع التجهيـــزات المنزليـــة، أو األوانـــي، أو المالبس، 

أواألحذية، أواإللكترونيات، إلخ. 

متخصصون غير البقالة 

تشمل جميع أنواع وأحجام المتاجر التي تبيع السلع 
الغذائية، ومواد التنظيف المنزلي، والمواد االستهالكية 

األخرى، إلخ. 

البقاالت 

تشـــمل جميع أنواع وأحجام المتاجـــر التي تبيع في 
الوقت نفسه أنواًعا مختلفة ومتنوعة من السلع، من 

دون تخصص في سلع بعينها.   

المختلطون 

تجارة التجزئة داخل المتاجر 

4-1-3 أصناف تجارة البيع بالتجزئة 

 Retailing in Saudi Arabia, Euromonitor International   :المصدر
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البقاالت

متخصصون غير البقاالت  

تُجار التجزئة المختلطون 

إجمالي عدد منافذ البيع 

2022

  41,491

  72,181

  1,876

  115,548

2021

  40,926

  71,151

  1,851

113,928

2023

  42,417

  73,349

  1,901

  117,667

2024

  43,436

  74,785

  1,943

  120,164

2025

  44,612

  76,218

  1,988

  122,818

4-1-4 توقعات مبيعات تجارة التجزئة 
داخل المتاجر بحسب الصنف 

2025

%2

%59

%38

2024

%2

%58

%39

2023

%2

%58

%40

%2

%55

%43

2021

2022

%2
%56

%41

توزيع مبيعات تجارة التجزئة داخل 
المتاجر حسب النوع 

متاجر تجزئة أخرى

متخصصون غير البقاالت

البقاالت

%3.9
معّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لمبيعات تجارة التجزئة داخل 

المتاجر  للفترة 2021م-2025م. 

معـــّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لعدد منافـــذ البيع في تجارة 
التجزئة داخل المتاجر  للفترة 2021م-2025م. 

%1.9

عدد منافذ البيع في تجارة التجزئة داخل المتاجر  المتوقعة لعام 
2025م. 

 122,818

أعداد منافذ البيع أو المحالت  
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في عام 2021م، ناهز عدد منافذ البيع أو المحالت المخصصة لتجارة التجزئة في المملكة نحو 114 
ألف متجر، حققت رقم معامالت ُقّدر بـ368.64 مليار ريال. 35.9%، من هذه المحالت التي هي 
متاجر من نوع البقالـــة، و62.5% منها هي متاجر متخصصة من غير البقاالت، والبقية هي عبارة 

عن معارض لتجارة التجزئة المختلطة وأنواع أخرى من المتاجر. 

كما تُفيد التوقعات بنمّو قيمة مبيعات تجارة التجزئة داخل المتاجر بمعّدل سنوي يُقّدر بـ %3.9 
للفترة 2021م-2025م، لتبلغ الـ 368.64 مليار ريال في عام 2025م. و سيرتفع في نفس الوقت 
إجمالي عدد منافذ البيع بمعّدل سنوي يُقّدر بـ 1.9%، ليفوق الـ122 ألف متجر في عام 2025م.  

من جهة أخرى، ستبقى المتاجر التي تبيع سلع متخصصة، مثل: المالبس، أو األحذية، أو األواني 
المنزلية، أو األثاث، إلخ. مسيطرة عىل سوق تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وسيرتفع نصيبها من 55% في 
عام 2021م إىل 59% في عام 2025م، وسيكون ذلك عىل حساب المتاجر من نوع البقالة التي سينخفض نصيبها من المبيعات 
من 43% في عام 2021م إىل 38% في عام 2025م. في حين ستحافظ متاجر التجزئة المختلطة عىل نفس الحصة بـ2% من 

مبيعات السوق عىل امتداد الفترة 2021م-2025م.  

ومن المنتظر أن تساهم الفعاليات، والمهرجانات التي أصبحت تحتضنها أغلب المدن السعودية في جذب السواح، والزوار 
من داخل المملكة وخارجها، وسيؤثر ذلك تأثيرًا واضًحا عىل طلب السلع االستهالكية، بما يمكّن من تنشيط تجارة التجزئة 
ــة الضخمة في كل من الرياض،  داخل المتاجر، واألســـواق، والمســـاحات الكبرى. كما أن افتتاح العديد من المراكز التجارـي
وجّدة في السنوات األربع القادمة سيكون له األثر الكبير عىل تنشيط تجارة التجزئة داخل المتاجر. كما أن تغيير التقويم 

الدراسي من فصلين دراسيين إىل 3 فصول من شأنه أن يُحدث ديناميكية جديدة في سوق تجارة السلع االستهالكية.  

مبيعات تجارة التجزئة داخل المتاجر
 (مليار ريال)

20212022202320242025

316.36

329.30

342.72

355.97

368.64
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أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات

4-1-5 توقعات مبيعات تجارة التجزئة داخل 
المتاجر المتخصصة من غير البقالة 

نسبة المبيعات حسب اختصاص المتجر

نسبة عدد منافذ البيع حسب اختصاص المتجر

متاجر سلع الصحة والجمالمتاجر اإللكترونيات واألجهزةمتاجر المالبس و األحذية

متخصصون آخرون غير البقالةمتاجر مستلزمات الترفيه والسلع الشخصيةمتاجر تجهيزات المنزل والحديقة

%20%10%21%12%27%10

2023

%20%10%20%11%28%10

2025

%20%11%22%12%25%10

2021

%20%10%21%12%28%10

2024

%20%11%21%12%26%10

2022

%20%6%23%9%28%14

%20%6%24%9%27%14

%19%6%23%9%28%14

%20%6%24%9%27%14

%19%6%23%9%2814%

2023

2025

2021

2024

2022
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إجمالي مساحة منافذ البيع ( ألف م2 )عدد منافذ البيع قيمة المبيعات ( مليون ريال )

20212022202320242025

174,168185,812197,162207,913218,326

71,15172,18173,34974,78576,218

14,15214,47614,79315,17915,535

تُعّد تجارة التجزئـــة المتخصصة من غير البقالة أهم صنف من 
أصناف تجارة التجزئة داخل المتاجر في المملكة العربية السعودية، 
بما أنها مثلت نحو 55% من حجم السوق. وهي تشمل تجارة 
جميع أنواع الســـلع غير الغذائية من مالبـــس، وأحذية، وأجهزة 
كهربائيـــة، وتجهيزات منزلية، ومســـتلزمات، وإكسســـوارات، 

وغيرها.  

في عـــام 2021م، بلغ عدد هذا النوع من المتاجر 71,151 معرًضا 
بمساحة إجمالية ُقّدرت بـ 14.2 مليون متر مربع، ومن المتوّقع 
أن يرتفع هـــذا العدد من المنافذ بمعّدل ســـنوي قدره %1.73 
خالل الفترة 2021م-2025م، ليبلـــغ ما يناهز الـ76.2 ألف متجر 
بمســـاحة تقرب من الــــ15.5 مليون متر مربع فـــي نهاية العام 

2025م.  

مبيعات هذه المتاجر تخطت الـ 174 مليار ريال في عام 2021م، 
ومن المؤّمل أنها ستتجاوز الـ 218 مليار ريال بحلول عام 2025م، 

وستتوزع بنسب متفاوتة بين جميع أصناف المتاجر.  

يُتوّقع أيًضـــا أن يتعزز حجم المبيعات في متاجر مســـتلزمات 
الترفيه، والسلع الشخصية خالل الفترة 2021م-2025م ليتطّور 
نصيبها من الســـوق ككل من 25% في بداية الفترة إىل %28 
في نهايتها، وسيكون ذلك عىل حســـاب تجارة اإللكترونيات، 
وتجـــارة تجهيـــزات المنازل والحدائـــق. بينما ســـتحافظ تجارة 
المالبـــس، واألحذية عىل نصيبهـــا المتمثل في 20% من حجم 
المبيعات في ســـوق التجزئة، وكذلـــك 20% من إجمالي عدد 
منافـــذ بيع التجزئة، عىل امتداد كامـــل الفترة 2012م-2025م. 
وتســـتمّد هذه األنواع من متاجر التجزئـــة المتخصصة أهّميتها 
في السوق من قدرتها عىل استنباط سياسات ترويجية فّعالة، 
تعتمد باألســـاس مبدأ الخصومات والعـــروض، ونقاط الوالء، 
وخدمات التوصيـــل المجاني للمشـــتريات، وخدمة العمالء مع 

مرونة كبيرة في سياسات االستبدال واالسترجاع وغيرها.  

 218.3
القيمة المتوقعة لمبيعـــات المتاجر المتخصصة من غير 

البقالة لعام 2025م. 

مليار
ريال

حصـــة المتاجر المتخصصـــة من غير البقالة في الســـوق 
السعودي لتجارة التجزئة داخل المتاجر.

%55

معّدل النمّو السنوي المتوّقع لعدد المتاجر المتخصصة 
من غير البقالة للفترة 2021م-2025م. 

%1.73

عدد المتاجـــر المتخصصة من غير البقالـــة المتوقع لعام 
2025م. 

 76,218
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4-1-6 توقعات تجارة التجزئة داخل 
المتاجر من صنف البقالة  

141.4
القيمـــة المتوقعة لمبيعـــات المتاجر من صنـــف البقالة 

لعام 2025م. 

مليار
ريال

معّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لعدد المتاجر من صنف 
البقالة للفترة 2021م-2025م.

%2.2

معّدل النمّو السنوي المتوّقع لمبيعات المتاجر من صنف 
البقالة للفترة 2021م-2025م.

%1.2

عدد المتاجر من صنف البقالة المتوقع لعام 2025م.

38,310

مبيعات تجارة التجزئة من صنف البقالة

141,378 مليون ريال 

البقاالت الحديثة

%52.7 

74,462

البقاالت التقليدية

%47.3

66,916

المخفضونهايبر ماركتسوبر ماركتالبقاالت المتخصصة متاجر في محطات الوقود

 3,355 40,181 19,601 334  3,466

%5%60%29.3%0.5 %5.2

توزيع المبيعات المتوقعة للمتاجر من صنف البقالة في عام 2025م بالمليون ريال 

134,818

135,610

137,239

139,393

141,378

40,926

41,491

42,417

43,436

44,612

6,876

6,980

7,129

7,303

7,506

2021

2022

2023

2024

2025

قيمة المبيعات (مليون ريال)
معدل النمو السنوي (%1.2)

عدد منافذ البيع
معدل النمو السنوي (%2.2)

إجمالي مساحة منافذ البيع (ألف م2)
معدل النمو السنوي (%2.2)
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 %1.2

 %0.9

 %1.6

 %3.3

 %1.3

 %1.5

 %4

 %3.2

 %2.2

 %2.3

 %1.3

 %2.6

 %1.8

 %2.9

 %0.8

 %2.7

تجارة التجزئة من صنف البقالة  

1 تجارة التجزئة في البقاالت التقليدية 

2 تجارة التجزئة في البقاالت الحديثة 

البقاالت المتخصصة 

سوبر ماركت 

هايبر ماركت 

متاجر في محطات الوقود 

المخفضون 

عدد منافذ البيع  قيمة المبيعات 

معّدل النمو السنوي المتوّقع للفترة 2021م-2025م

تحتـــل تجارة التجزئة داخل المتاجر من صنف البقالة المرتبة الثانية عىل مســـتوى المملكة، بعد متاجر التجزئة المتخصصة، 
من حيث عدد منافذ البيع، وقيمة المبيعات من إجمالي متاجر التجزئة، وهي تشمل البقاالت التقليدية، والبقاالت الحديثة. 
والبقاالت التقليدية تكون عادة متاجر صغيرة، تتمركز داخل األحياء الســـكنية، وبها أصناف محدودة من الســـلع، وعددها 
متوّقع أن يبلغ في عام 2025م نحو 38,310 متجرًا في كامل المملكة. أما البقاالت الحديثة فهي أكبر مساحة من البقاالت 
التقليدية، وبها تنوع أكثر في السلع، وتشمل البقاالت المتخصصة، والسوبر ماركت، والهايبر ماركت، والمتاجر الموجودة 
في محطات البنزين، وعىل الطرق الســـريعة، وكذلك البقاالت التي تبيع بأســـعار مخفضة جًدا، أو بسعر منخفض، وموّحد 

لمجموعة من السلع، ويُتوّقع أن يبلغ عددها في عام 2025م نحو 6,302 متجرًا في كامل المملكة. 

ومن المتوّقع أن تشـــهد تجارة التجزئة داخل المتاجر من صنف البقالة، تطورًا أكبر خالل السنوات القادمة، حيث يُنتظر أن 
يرتفع عدد منافذ البيع، وكذلك مســـاحاتها بنسبة 2.2% سنوي�ا طيلة الفترة 2021م-2025م، وستنمو بذلك مبيعاتها بنحو 

1.2% سنوي�ا. 

وحســـب نفس التقديرات المستقبليّة، فإن مبيعات تجارة التجزئة داخل البقاالت المتمركزة في محطات الوقود ستشهد 
أعىل نسبة نمّو سنوي للفترة 2021م-2025م بنسبة 4%، تليها البقاالت المتخصصة بنسبة %3.3. 
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تجارة البيع بالتجزئة 

تشمل التزويد المباشر للمستهلكين بالمواد، والمنتجات 
التي يحتاجونها مباشـــرة في مقـــرات عملهم أو في 

منازلهم. 

البيع المباشر 

تشـــمل عمليات البيع عبر آالت البيع الذاتي المثبتة 
في العديد من األماكن الخاصة والعامة. 

البيع اآللي 

 

تشمل عمليات شراء السلع المختلفة التي تتم عن 
بعد عبر التطبيقات، والمواقع اإللكترونية للمتاجر.  

التجارة اإللكترونية 

تشمل أنواع التجارة التي تختص باألساس في بيع 
الســـلع، والمنتجات عن طريق القنوات التلفزيونية 
المتخصصة في اإلشهار والتســـويق. وتتم معاينة 
المنتجات وتجربتها في المنازل بعد طلب التزود بها. 

التسوق في البيت 

تجارة التجزئة خارج المتاجر 

4-1-7 أصناف تجارة البيع بالتجزئة 
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4-1-8 توقعات مبيعات تجارة التجزئة 
خارج المتاجر حسب الصنف 

(مليون ريال)

البيع بالتجزئة خارج المتاجرالتجارة اإللكترونية

20,082

21,457

23,032

24,743

26,826

21,753

23,238

24,862

26,637

28,778

2021

2022

2023

2024

2025

نسبة مبيعات التجزئة خارج المتاجر حسب النوع

التجارة اإللكترونية

البيع اآللي

التسويق في المنزل

البيع المباشر

%92

%93

%1

%2

%3

%3

%3

%3

20212025

%7.2
معّدل النمّو السنوي المتوّقع لمبيعات 
للفتـــرة المتاجـــر  خـــارج  التجزئـــة 

2021م-2025م. 

%93
نســـبة التجارة اإللكترونيـــة من إجمالي 
التجـــارة خـــارج المتاجـــر المتوقعـــة

لعام 2025م. 

القيمة المتوقعة لمبيعات التجزئة خارج 
المتاجر  لعام 2025م. 

مليار28.8
ريال

ال تزال تجارة التجزئة خارج المتاجر ضعيفة في المملكة العربية الســـعودية، إذ إن قيمتها لم تتجاوز في عام 2021م الـ 22 مليار ريال، 
وهو مـــا يمثّل 6.4% فقط مـــن إجمالي مبيعـــات التجزئة ككّل، ولكـــن يُتوّقع أن تشـــهد ارتفاًعا بمعّدل ســـنوي 7.2% خالل الفترة 

2021م-2025م، لتبلغ قيمتها في نهاية عام 2025م ما يناهز الـ28.8 مليار ريال.  

أغلب تجارة التجزئة خارج المتاجر في المملكة ترتبط بالتجارة اإللكترونية، حيث إنها مثلت 92% من حجم مبيعات تجارة التجزئة خارج 
المتاجر في عام 2021م، ومن المنتظر أن ترتفع إىل 93% بداية من عام 2023م  حتى عام 2025م.

بقيـــة أصناف تجارة التجزئة خارج المتاجر ما زالت لم تتطور بالشـــكل الكافي، بما أنها ال تشـــكل مجتمعـــة إال 8% من إجمالي قيمة 
المبيعات خارج المتاجر. وهي تتوزع بين التسوق في المنزل والبيع اآللي والبيع المباشر. ولكن هذه األصناف من تجارة التجزئة متجهة 

نحو التمدد في السنوات القادمة؛ ألنها دخلت في منحى تصاعدي منذ مدة، وأصبحت قيمة مبيعاتها السنوية ترتفع شيئًا فشيئًا.  

ومن المنتظر أن يســـاهم التطور التقنـــي، وأنظمة الذكاء االصطناعي، وإنترنت األشـــياء في تغيير أنماط التجـــارة خارج المتاجر في 
المستقبل القريب.  
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4-1-9 توقعات مبيعات التجارة اإللكترونية 
 ( E-Commerce) أو التجارة عبر اإلنترنت

(مليون ريال)

(مليون ريال)

20212022202320242025

20,08221,45723,03224,74326,826

9,74810,988
12,56314,23516,003

مبيعات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت 
معّدل النمّو السنوي (%7.5) 

مبيعات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت المدفوعة عن طريق الجواالت
معّدل النمّو السنوي (%13.2) 

التجارة عبر اإلنترنت داخل المملكةالتجارة عبر اإلنترنت خارج المملكة

20212022202320242025

11,97912,565
13,738

14,705
16,181

8,1038,8929,29410,03810,645

تُفيد التوقعات المســـتقبليّة بأن ســـوق تجارة التجزئة عبر اإلنترنت في المملكة العربية السعودية سيشهد نمو�ا مّطرًدا، ترتفع عىل 
إثره المبيعات اإللكترونية من 20 مليار ريال في عام 2021م إىل 26.8 مليار ريال في عام 2025م، أي بنسبة زيادة سنوية تُقّدر بـ %7.5. 

وسيســـاهم التطور الكبير في البنية التحتية لالتصاالت في المملكة، وكذلك التغطية الســـكانية العاليـــة لخدمة اإلنترنت في دعم 
التجارة اإللكترونية من خالل توســـيع، وتنويع وسائل وطرق الدفع اإللكتروني، خاصة منها التي تتم عن طريق التطبيقات المختلفة 
التي يمكن تنزيلها عىل الجواالت. وحســـب التقديرات، فإن مبيعات التجزئة التي يتم دفعها عبر الجواالت، ستشـــهد بدورها ارتفاًعا 
بنسبة 13.2% كمعّدل سنوي خالل الفترة 2021م-2025م، لتبلغ نحو 16 مليار ريال في عام 2025م، وهو ما سيمثل 60% من إجمالي 

مبيعات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت.  

تطّور التقنيات، والحلول النقدية والمصرفية، واســـتخدام التقنيـــات الرقمية للواقع االفتراضي، والواقع المعزز ســـتعطي دفًعا أكبر 
للتجارة اإللكترونية ســـواء من داخل المملكة أم من خارجها في الســـنوات القليلة القادمة. ومن المتوّقـــع أن ترتفع قيمة المبيعات 
اإللكترونية من داخل المملكة بنســـبة 7.1% كمعّدل سنوي للفترة 2021م-2025م، في حين ستكون المبيعات اإللكترونية من خارج 

المملكة أكبر قيمة، وأعىل نمو�ا (7.8%) من المبيعات من داخل المملكة لنفس الفترة. 
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وبالنظر إىل نوعية الســـلع التي يتم بيعها في المتاجر اإللكترونية فُيتوقع أن تكون مبيعات مستلزمات التجميل والعناية الشخصية 
األعىل نمو�ا خالل الفترة 2021م-2025م بنسبة 15%، ولكن ستظل مبيعات اإللكترونيات االستهالكية تتصدر قائمة السلع المشتراة 

عبر اإلنترنت بـ6250 مليون ريال، لتمثّل نسبة 39% من إجمالي المبيعات اإللكترونية من داخل المملكة وخارجها في عام 2025م. 

 641

 359

 892

 1,237

 1,339

 310

 832

 1,801

 4,758

 2,990

 1,285

 3,640

 9,748

 %15

 %12

 %12

 %12

 %10

 %9

 %8

 %8

 %7

 %7

 %6

 %3

 %100

 1,105

 570

 1,402

 1,951

 1,959

 444

 1111

 2,406

 6,250

 3,945

 1,626

 4,058

 16,003

مستلزمات التجميل والعناية الشخصية 

صحة اإلنسان 

الطعام والشراب 

اإلكسسوارات الشخصية والنظارات 

األدوات المنزلية والمفروشات المنزلية 

العناية المنزلية 

تحسين المنزل والبستنة 

منتجات الوسائط 

اإللكترونيات االستهالكية 

المالبس واألحذية 

األجهزة االستهالكية 

أخرى 

إجمالي مبيعات التجارة عبر اإلنترنت (بالمليون ريال) 

معّدل النمّو السنوي المتوقع
للفترة 2021م-2025م 

نوع السلع المشتراة عبر اإلنترنت  2025م 2021م

%7.5
معّدل النمّو السنوي المتوّقع لمبيعات التجارة اإللكترونية 

للفترة 2021م-2025م. 

 القيمة المتوقعة للمبيعات عبر اإلنترنت من داخل المملكة 
 لعام 2025م. 

مليون10,645
ريال

26.8
القيمـــة المتوقعـــة لمبيعات التجـــارة عبـــر اإلنترنت لعام

2025م. 

مليار
ريال

القيمة المتوقعة للمبيعات عبر اإلنترنت  من خارج المملكة 
لعام 2025م. 

مليون16,181
ريال
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الكثير من النماذج الجديدة للبيع بالتجزئة ستُمكّن رواد األعمال من إطالق منافذ رقمية، 
وحلـــول تجارية جديدة، مثل: خدمات 7/24 من خالل مكائـــن البيع الذاتي المثبتة في 
العديد من األماكن الخاصة والعامة ذات الكثافة الكبيرة للمستهلكين؛ مثل: الجامعات، 

والمستشفيات، ومراكز التسوق، والمطارات، والشركات، إلخ.  

ويُتوقع أن يرتفع حجم سوق البيع بالتجزئة عبر آالت البيع الذاتي في المملكة العربية 
السعودية خالل السنوات القادمة، ليبلغ 427.4 مليون ريال في عام 2025م، وتسجيله 

نسبة نمّو سنوية تُقّدر بـ 6.5% للفترة 2021م-2025م.  

أكثر من نصف مبيعات التجزئة عبر مكائن البيع الذاتي في المملكة العربية السعودية 
تخص المشـــروبات المعبأة بقيمة ناهزت الـ 173 مليون ريال في عام 2021م، ومرجحة 
لبلـــوغ 272.9 مليون ريال فـــي عام 2025م، لتمثل حينهـــا 63.9% من إجمالي مبيعات 
التجزئة عبر آالت البيع الذاتي. بقية المبيعات ستتوزع بين األطعمة المعبأة، ومستلزمات 

النظافة الشخصية، وعدة منتجات أخرى متفرقة. 

ومن المنتظر أيًضا أن يكون لهذا النوع من تجارة التجزئة مستقبل واعد في المملكة، 
خاصة مع التطورات التكنولوجية التي أصبحت توّفر خيارات متعددة للدفع غير النقدي، 
 .Apple Pay أو STC pay :باستخدام البطاقات البنكية، أو تطبيقات الهاتف الذكي؛ مثل
كما أّن تفضيل المســـتهلكين للدفع غير النقدي، وحاجتهم لبعض المنتجات بشـــكل 
عاجل، أو عىل مدار الســـاعة، إضافـــة إىل توجه بعض العالمات التجارية إىل اســـتخدام 
مكائن البيع الذاتي كبديل للبيع في المتاجر الذي عادة ما يحتاج إمكانات استثمارية، 
وتشغيلية عالية، ستكون كلّها دوافع حقيقية لتطّور هذا السوق خالل السنوات القادمة. 
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4-1-10 توقعات مبيعات تجارة التجزئة عبر 
 (Vending machines) آالت البيع الذاتي

%6.5
معّدل النمّو السنوي المتوّقع لمبيعات 
التجزئة عبـــر آالت البيع الذاتـــي للفترة

2021م-2025م. 

 427.4
القيمة المتوقعـــة لمبيعات التجزئة عبر 

آالت البيع الذاتي لعام 2025م. 

مليون
ريال

النسبة المتوقعة لمبيعات المشروبات 
المعبـــأة عبـــر آالت البيـــع الذاتي في

عام 2025م. 

%63.9

20082

21753

مبيعات التجزئة عبر آالت البيع الذاتي
(مليون ريال)

331.7

382.7

398.6

415.3

427.4

2021

2022

2023

2025

2024

مبيعات التجزئة عبر آالت البيع الذاتي حسب 
نوع السلعة (مليون ريال)

أخرى

مستلزمات النظافة الشخصية

األطعمة المعبأة

المشروبات المعبأة

20212025

172.9

7.1

1.6

150.1

272.9

10.9

1.8

141.9
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4-1-11 توقعات مبيعات تجارة التجزئة من خالل 
 (Homeshopping) التسوق داخل المنزل

تجارة التجزئة داخل المنازل في المملكة العربية السعودية 
هي أحد أنواع التجارة التي تختص ببيع األجهزة االستهالكية، 
ومستلزمات المنازل والحدائق، واإلكسسوارات، ومنتجات 
الجمال والعناية الشـــخصية، والعديد من الســـلع المتفرقة 
األخرى عن طريق العروض عبر القنوات التلفزيونية المتخصصة 
في تســـويق هذه المنتجات. وتعّد النساء العميل الرئيس 
لهـــذا النوع من التجارة، حيث يســـتفدن مـــن تواجدهن في 
البيوت للتسوق عبر التلفزيون، وتجربة المنتجات قبل شرائها. 

ويُتوقع أن يشـــهد هذا الســـوق نمو�ا بنسبة 2.9% كمعّدل 
سنوي للفترة بين 2021م-2025م، حيث تفيد التقديرات بأن 
قيمة مبيعات التجزئة داخل المنازل، ستبلغ 749 مليون ريال 
في عام 2025م، وهو ما سيمثّل 2.6% من إجمالي مبيعات 

التجزئة خارج المتاجر. 

 749
القيمـــة المتوقعـــة لمبيعات التجزئـــة داخل المنـــازل لعام

2025م. 

مليون
ريال

معّدل النمّو السنوي المتوّقع لمبيعات التجزئة داخل المنازل 
 للفترة 2021م-2025م.

%2.9

مبيعات تجارة التجزئة داخل المنازل
 (مليون ريال)

666.8

698.1

715.4

732.9

749

2021

2022

2023

2025

2024

مبيعات تجارة التجزئة داخل المنازل حسب نوع 
السلعة (مليون ريال)

سلع أخرى متنوعة

اإلكسسوارات الشخصية والنظارات

مستلزمات المنزل والحدائق

الجمال والعناية الشخصية

األجهزة االستهالكية

20212025

29

45.5

61.2

34.7

496.3

41.4

35.8

63.9

35.4

572.4
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4-1-12 توقعات مبيعات تجارة التجزئة من خالل 
 (Direct Selling) البيع المباشر

البيع المباشر هو أيًضا نموذج جديد من نماذج تجارة التجزئة خارج المتاجر 
في المملكة العربية السعودية. ويشمل هذا النوع من التجارة التزويد 
المباشر للمستهلكين بالمواد، والمنتجات التي يحتاجونها مباشرة في 
مقرات عملهم أو منازلهم. وقد بلغ حجم سوق التزويد المباشر ما يقارب 
672.7 مليون ريال فـــي عام 2021م، ويُتوّقـــع أن يزدهر أكثر ليصل إىل 
775.7 مليون ريال في عام 2025م، وسيشـــهد بذلك نُمو�ا بنسبة %3.6 

كمعّدل سنوي للفترة 2021م-2025م.  

وينتظر أن تشـــمل هذه المبيعـــات في عـــام 2025م مبيعات منتجات 
الجمال والعناية الشخصية بنحو 277.8 مليون ريال، ومبيعات اإلكسسوارت 
الشخصية بنحو 46.1 مليون ريال، ومبيعات األطعمة، والمشروبات ذات 
الخصوصيـــة، مثل: األطعمـــة الصحيـــة، وأطعمة الحميـــات، واألطعمة 

والمشروبات المعّدة حسب الطلب بقيمة 147.9 مليون ريال.  

كما يشكّل بيع المياه المعبأة، وبيع أسطوانات الغاز أمثلة شائعة عن 
هذا البيع المباشر. ومن المتوّقع أن يساهم التطور التكنولوجي، وتوفر 
التطبيقات الذكية في تنشـــيط هذا النموذج من تجـــارة التجزئة خالل 
الســـنوات القادمة، وذلك من خالل تســـهيل عمليات تقديم الطلبات، 

وكذلك عمليات التوصيل السريع لها.  

 775.7 
القيمة المتوقعة لمبيعات التجزئة المباشرة 

لعام 2025م .

مليون
ريال

معّدل النمّو السنوي المتوّقع لمبيعات التجزئة 
المباشرة  للفترة 2021م-2025م. 

%3.6

البيع المباشر
(مليون ريال) 

672.7

700

715.9

745.8

775.7

2021

2022

2023

2025

2024

البيع المباشر حسب نوع السلعة
(مليون ريال)

سلع أخرى

اإلكسسوارات الشخصية والنظارات

الطعام والشراب

الجمال والعناية الشخصية 

20212025

255.5

132.6

41.5

243.1

277.8

147.9

46.1

303.9
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دراسة سوق تجارة الجملة 
والتجزئة من وجهة نظر 

أصحاب المنشآت

2-42-4

تم إجراء 369 مقابلة وجًها لوجه مع أصحاب 
منشآت تجارة الجملة والتجزئة، واستقصاء 
آرائهم حـــول مجموعة من المؤشـــرات، 
والعوامل، والمؤثـــرات، والتطلعات التي 
تحيط بأعمالهم من خالل استبانة مخصصة.

تم جمع البيانات من تاريخ 2022-05-26 
حتى تاريخ 2022-07-06.

نبذة
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خصائص
عينة 

المنشآت

المنطقة:

%24%22

%11%11
%7%6%4%4%4%3%3%1

المنطقةالرياض
 الشرقية

مكة
 المكرمة

المدينةعسير
 المنورة

الحدودحائلالجوف
 الشمالية

نجرانجازانتبوكالباحة

عمر المنشأة:

أقل من 5 سنوات

من 5 إىل 9 سنوات

من 10 إىل 14 سنة

من 15 سنة وأكثر

%31%31

%45

%14%10

توفر فروع أخرى تابعة للمنشأة: 

نعم

ال

%29%71

22 28

من فرع
إىل فرعين

من ثالثة فروع 
إىل أربعة فروع

أكثر من
أربعة فروع 

عدد الفروع المتوفرة:

58

اإليرادات السنوية:

%97

 من صفر إىل 
3 مليون ر.س

%2

 من 3 إىل 40 
مليون ر.س

%1

من 40 إىل 200
مليون ر.س

%77
%22

%1

من 50 إىل 249 موظفمن 6 إىل 49 موظفمن 1 إىل 5 موظفين

حجم المنشأة (عدد الموظفين بدوام كامل):

تصنيف المنشأة: 1-2-4

عدد المجيبين: 369 

%18
بيع الملبوسات 

واألحذية 
واألصناف الجلدية

بيع األجهزة الكهربائية 
المنزلية واألثاث 

ومعدات اإلضاءة 

%13 %38
البقالــــــــــة أو 

أســــــــــواق 
مركزية

أســــــــــــــــواق 
األطعمـــــــــــة 

المركزية

%17
بيع األدوات 

المعدنية 
والطالء والزجاج 

%14



4-2-2 مؤشر نمو إيرادات منشآت تجارة الجملة والتجزئة
ارتفعت اإليرادات بنسبة 35% خالل الـستة أشهر الماضية.

أفاد األغلبية أن تأثير المواسم، والفعاليات عىل مستوى األعمال ملحوظ بنسبة متوسطة 36% فيما يخص في التوقعات 
باستمرار المواسم، والفعاليات وزيادته في اإليرادات أفاد األغلبية بأنه ستكون زيادة متوسطة مستقبًال بنسبة %38.

عدد المجيبين: 369 

ارتفعت جًدا

ارتفعت نوًعا ما

لم تتغير

انخفضت جًدا

انخفضت نوًعا ما

%4

%31

%29

%30

%6

%6

%0

من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

من 40 إىل 200 مليون ريال سعودي

%0

%12%12

%31

%0

من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

من 40 إىل 200 مليون ريال سعودي

%0

29%
من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

من 40 إىل 200 مليون ريال سعودي

%13

%31

%75

%33

من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

من 40 إىل 200 مليون ريال سعودي

3%
من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

من 40 إىل 200 مليون ريال سعودي

%0

%67

 تأثير المواسم والفعاليات عىل مستوى األعمالمستوى تغير اإليرادات خالل األشهر الستة الماضية
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ال تأثير

%26

ضعيف

%18

متوسط

%36

كبير

%12

 كبير جًدا

%8

التوقعات بأن استمرار المواسم والفعاليات سيزيد من 
اإليرادات في المستقبل

ال زيادة

%26

زيادة ضعيفة

%21

زيادة متوسطة

%38

زيادة عالية

%15



4-2-3 مؤشر التوظيف في منشآت تجارة 
الجملة والتجزئة 

أفاد األغلبية بأن عدد الموظفين لم يتغير خالل الستة أشهر الماضية، وبالنظر لتوقعات التوظيف مستقبًال أفاد 79% من 
المجيبين بعدم الحاجة إىل زيادة عدد الموظفين خالل الستة أشهر القادمة، واتفق 21% من المجيبين بحاجتهم بزيادة عدد 

الموظفين بنسبة 77% حيث ستكون الزيادة من 1 إىل 3 موظفين خالل الستة أشهر القادمة.

توقعات الحاجة إىل زيادة عدد 
الموظفين خالل الستة أشهر 

الماضية

نعم

ال

%21%79

مستوى التغير في عدد الموظفين 
خالل الستة أشهر الماضية 

%15

%7 %1

من 4 إىل 6
موظفين

من 7 إىل 9
موظفين

عشرة
موظفين أو أكثر

%77

من 1 إىل 3
موظفين

عدد المجيبين: 79

عدد الموظفين الجدد المتوقع 
توظيفهم

%11
%6

%83

زيادة في
عدد الموظفين

نفس
عدد الموظفين

نقص 
عدد الموظفين

عدد المجيبين: 369 
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4-2-4 مؤشر ثقة األعمال في منشآت تجارة 
الجملة والتجزئة  

اتفق 78% من الفئة المســـتهدفة بأن بيئة األعمال في المملكة ستكون محفزة مستقبًال، وبالنظر إىل مستقبل النشاط 
أفاد 81% باإليجابية.

أفاد 56% من الفئة المستهدفة بتوقع مستوى الربحية للنشاط بنسبة متوسطة، وكما نالحظ أن األغلبية أفادوا بإيجابية 
اللوائح، واألنظمة، واالشتراطات الحكومية عىل مستوى األعمال مستقبًال بنسبة %44.

ماهي توقعاتك لمستقبل بيئة األعمال 
في المملكة بشكل عام ؟

ماهي نظرتك لمستقبل نشاطكم 
التجاري بشكل عام؟

كيف تتوقع أن يكون مستوى الربحية في 
نشاطكم التجاري خالل الستة أشهر القادمة؟

كيف تتوقع أن يكون تأثير اللوائح، واألنظمة، 
واالشتراطات الحكومية عىل مستوى أعمالك خالل 

الستة أشهر القادمة؟

ضعيفة جًداضعيفةمتوسطةعاليةعالية جًدا

%5

%19

%56

%18

%2

سلبي جًداسلبيال تأثيرإيجابيإيجابي جًدا

%7

%37

%27
%23

%6

سلبية جًداسلبيةال أعلمإيجابية جًدا إيجابية

%18

%63

%11%7
%1

عدد المجيبين: 369 
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%27

%51

%15
%6

غير محفز جًداغير محفزال أعلممحفز جًدا محفز

%1



ال أوافق تماًماال أوافقمحايدموافقموافق تماًما

إىل أي مدى موافقة رواد األعمال عىل العبارات التالية تجاه نشاطهم

عدد المجيبين: 369 

4-2-5 العوامل المؤثرة في أعمال منشآت تجارة 
الجملة والتجزئة

اتفق األغلبية بأن من العوامل المؤثرة عىل النشـــاط هو تغيير أذواق المســـتهلكين، و إمكانية االســـتفادة من التقنيات 
الجديدة للبيع اإللكتروني بنسبة 75% لكل عامل عىل حده.
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توفر الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة 

عدم استقرار السوق 

نشاط غير منظم (العمل من دون تراخيص)

وجود دعم حكومي للنشاط 

إمكانية االستفادة من التقنيات الجديدة للبيع اإللكتروني 

شدة المنافسة في النشاط

تغيير أذواق المستهلكين

%4 %6 %14 %42 %34

%17 %15 %20 %30 %18

%52 %27 %8 %11 %2

%12 %20 %13 %28 %27

%4 %9 %12 %42 %33

%2 %5 %20 %46 %27

%1 %4 %20 %45 %30



4-2-6 مؤشر تطوير األعمال في منشآت تجارة الجملة 
والتجزئة 

أفاد 60% من الفئة المســـتهدفة بوجود خطط لديهم في تطوير األعمال خالل الســـتة أشـــهر القادمة، ومن أبرز الخطط 
للتطوير مستقبًال إضافة منتجات جديدة، وفتح فروع جديدة، حيث حققت أعىل نسبة بين الخطط المحددة األخرى.

بالنظر إىل األسباب التي تحد من تطوير األعمال للفئة المستهدفة نالحظ أن هناك اتفاًقا كبيرًا بارتفاع التكاليف المباشرة 
وغير المباشرة.

ماهي األسباب التي تحد من تطوير أعمالك؟ 

هل لديك خطط لتطوير أعمالك 
خالل األشهر الـستة القادمة؟

%60%40

عدد المجيبين: 369
نعم

ال

عدد المجيبين: 148

%1

%3

%3

%14

%15

%25

%28

%35

%70 ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة

العبء الوظيفي

ضعف مستوى الطلب

تشبّع السوق والمنافسة العالية

نقص المعدات أو المواد أو المستلزمات

تغييرات في القرارات واألنظمة الحكومية 

قيود تمويلية ال تشجع عىل االستثمار

نقص في القوى العاملة والكفاءة المهنية

أخرى

أخرى

%2
اعتماد طرق 

تسويقية جديدة

%28%27
رفع مستوى 

كفاءة الموظفين

إضافة منتجات 
جديدة 

%49
فتح فرع جديد 

%45%43
زيادة اإلنتاج 

عدد المجيبين: 221ماهي تلك الخطط؟
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4-2-7 مؤشر التضخم في خدمات 
تجارة الجملة والتجزئة 

أفاد 57% مـــن الفئة المســـتهدفة بتوقع 
ارتفاع أســـعار المنتجات، والخدمات خالل 
الستة أشـــهر القادمة، حيث اتفق األغلبية 
بأن زيادة أسعار الخدمات، والمواد األولية 
المستخدمة في اإلنتاج والخدمة أهم سبب 

سيساهم في االرتفاع. 

 عدد المجيبين: 159

في نظرك ما هو أهم سبب سيساهم في هذا االرتفاع؟

زيادة الضرائب والرسوم

ارتفاع هامش الربح

 ارتفاع اإليجارات 

زيادة أسعار األدوات واآلالت والتقنيات

 ارتفاع الرواتب

زيادة أسعار الخدمات، والمواد األولية المستخدمة في اإلنتاج

%3

%4

%5

%20

%30

%38

%43
نعم

%57
ال

عدد المجيبين: 369

هل تتوقع ارتفاع أسعار 
منتجاتك أو خدماتك خالل 

الستة أشهر القادمة؟
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دراسة سوق تجارة الجملة 
والتجزئة من وجهة نظر 

المستهلكين

3-43-4

تم إجـــراء 257 مقابلة مع المســـتهلكين، 
واستقصاء آرائهم حول مدى رضاهم عن 
الخدمـــات التي تقدمها منشـــآت خدمات 
الجملة والتجزئة، وعن احتياجاتهم، ومعرفة 
توقعاتهم لقطاع ســـوق تجـــارة الجملة 

والتجزئة بشكل عام.

تم جمع البيانات من تاريخ 2022-05-26 
حتى تاريخ 2022-07-06.

نبذة



خصائص عينة 
المستهلكين 

لخدمات تجارة 
الجملة والتجزئة

%2 %4 %6 %8 %10 %12
%18 %20 %20

تبوك الباحة نجران القصيم عسير الرياض الحدود
 الشمالية

مكة 
المكرمة

المنطقة
 الشرقية

المنطقة:

أسلوب اإلنفاق االستهالكي: 

يُنفق عىل نفسه فقط

يُنفق عليه

يُنفق عىل أسرة

%35

%37

%28

1-3-4

%50%50
ذكور

الجنس: 

إناث

257257

المجيبين:

الحالة الوظيفية:

موظف/ة في مؤسسة حكومية

ربة منزل

طالب/ة

باحث/ة عن عمل

عمل خاص

موظف/ة في شركة

0%متقاعد/ة

%3

%6

%16

%16

%28

%31

الدخل: 

أقل من 3000 ريال

3001 – 7000 ريال

7001 – 11000 ريال

11001 – 15000 ريال

15001 ريال فما فوق

أفضل عدم اإلجابة

%15

%36

%15

%16

%9

%9

العمر:

%41
%36%22

%1
60 فأكثر40 - 3059 - 2039 -29
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4-3-2 تفضيالت المستهلكين لنشاط تجارة الجملة 
والتجزئة

اتفق احتياج المســـتهلكين لمحالت الجملة والتجزئة بنســـبة 60%، وبالنظر إىل أســـباب اختيار مســـتوى االحتياج تبين أن 
األغلبية يختار محالت الجملة والتجزئة، بسبب األسعار المناسبة.

كما أن بلغ معدل إنفاق المســـتهلكين خالل األســـبوع الماضي أكثر من 200 ريال، وكانت نسبة الذكور في اإلنفاق أعىل 
مقارنًة باإلناث.

معدل اإلنفاق في محالت الجملة والتجزئة األسبوع الماضيمدى االحتياج لمحالت الجملة والتجزئة

13% 38%%27 %58

1% 1%%24 %5

%30 38%%13 %18

45% 20%%13 %11

عاٍل جًدا

ضعيف جًدا

عاٍل

متوسط

ضعيف

11% 3%

%26

%1

%34

%33

%6

أكثر من 200 ريال

أقل من 50 رياال

من 151 إىل 200 ريال

من 101 إىل 150رياال

من 51 إىل 100 ريال

%23 %8

%14

%16

%12

%15

%43

عدد المجيبين: 257
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أسباب اختيار مستوى الحاجة لمحالت الجملة والتجزئة

إناثذكور

%39%32%27

%2

أخرىالعروضاالحتياجاألسعار



4-3-3 رضا المستهلكين عن نشاط تجارة الجملة 
والتجزئة - بشكل عام
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أفاد األغلبية من المستهلكين برضاهم عن األسعار بشكل عام بنسبة 53%، وبالنظر إىل جودة الخدمات بلغت نسبة رضا 
المستهلكين 69%، وفيما يخص خدمات التوصيل بشكل عام أفاد األغلبية برضاهم بنسبة %59.

عدد المجيبين: 257

الرضا العام عن خدمات التوصيل

غير راض جًدا غير راض محايد راض راض جًدا

%5
%11

%25

%46

%13

الرضا العام عن جودة المنتجات و الخدمات

غير راض جًدا غير راض محايد راض راض جًدا

%1%1

%10

%20
%16

%53

الرضا العام عن األسعار

غير راض جًدا غير راض محايد راض راض جًدا

%14
%19

%14

%42

%11



ال أوافق تماًماال أوافقمحايدموافقموافق تماًما

عدد المجيبين: 257

إىل أي مدى موافقة رواد األعمال عىل العبارات التالية تجاه نشاطهم

4-3-4 آراء وتوقعات المستهلكين حول نشاط 
الجملة والتجزئة – بشكل عام 

وافق المســـتهلكين عىل شـــراء المســـتلزمات من محالت الجملة والتجزئة التي توفر أنواع وخيارات متعددة بنسبة %91، 
أتفق المستهلكين عىل أن أسعار السلع المعروضة في المحالت هي التي تحدد بشكل كبير اختياراتهم للمحل بنسبة %90.

49
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات

افضل شراء مستلزماتي من محالت الجملة والتجزئة التي توفر أنواع وخيارات متعددة من السلع

%1 %1 %7 %53 %38

أسعار السلع المعروضة في المحالت هي التي تحدد بشكل كبير اختياري للمحل

%2 %1 %7 %49 %41

يتوفر ما يكفي من محالت التجزئة بالقرب مني

%4 %13 %16 %56 %11

لو توفرت لي الفرصة واإلمكانيات سأفكر بجدية في االستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 

%6 %11 %14 %45 %24

ال أرى مانًعا من العمل كموظف في محالت تجارة الجملة والتجزئة

%18 %18 %17 %30 %17



الجزء الخامس

أنشطة إصالح 
55المركبات



توقعات أداء سوق 
إصالح المركبات

2021م-2025م

1-51-5
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5-1-1 واردات المملكة من معدات النقل وأجزائها 

تُشير بيانات التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية إىل أّن إجمالي قيمة واردات المركبات، ومعدات النقل، وأجزائها، 
ولوازمها قد بلغ نحو 86.2 مليار ريال في عام 2021م، وقد تراجعت واردات المملكة من المركبات في عام 2020م مقارنة 

بعام 2019م بما قيمته 35.2 مليار ريال. 

ويُنتظر في السنوات القادمة أن يرتفع عدد المركبات الكهربائية في المملكة بالتزامن مع انتشار استخدام هذا النوع من 
المركبات الصديقة للبيئة، وزيادة تصنيعها في العالم. ولقد بدأ عدد كبير من وكالء ومصنعي المركبات في المملكة في 
توريد المركبـــات الكهربائية، كما أّن وزارة االستثمار الســـعودية وصنـــدوق التنمية الصناعية يخططـــان إلقامة 3 مصانع 
للســـيارات الكهربائية في السعودية في إطار االستثمارات األجنبية المباشـــرة خالل العشرية القادمة. هذا التوجه الجديد 
سيغيّر نوع أســـطول المركبات في الســـعودية تدريجيًا إىل الكهربائي حتى الوصول إىل نسبة 30% في الرياض في أفق 
2030م. وسيتشكل بذلك السوق السعودي لصيانة المركبات وإصالحها حسب ما سيخلقه هذا النوع من المركبات من 

احتياجات جديدة عىل مستوى البنية التحتية، والخدمات المساندة.

هذا التوجه المســـتقبلي في 
ســـوق المركبات سيكون له 
تأثير بالغ عىل ســـوق صيانة 
المركبـــات وإصالحها، وعىل 
طبيعة االستثمارات المستقبلية 

في هذا المجال.

79,39784,652

118,264

83,009
86201

20172018201920202021

واردات المملكة من معدات النقل وأجزائها
(مليون ريال)

المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية
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5-1-2 مؤشرات تأمين المركبات 

تُشير تقارير قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية إىل أّن إجمالي 
أقساط التأمين عىل المركبات قد بلغ 2.07 مليار ريال في الربع الرابع من 
عام 2021م، بزيادة 12.5 %عن الربع الثالث من العام نفســـه. ويمثل هذا 
المبلـــغ إجمالي دخل عمليات التأمين عىل المركبات من خالل إصدار 1.45 

مليون وثيقة تأمين.

في نفس الوقت، بلغ صافي المطالبات الُمتحملة، وهي المبالغ التي تدفعها 
شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق تعويًضا عن األضرار التي 
تلحق بالمركبات المؤمن عليها بحســـب شروط وثيقة التأمين، نحو 1.88 
مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021م، بزيادة 25.33 عن الربع الثالث 

من العام نفسه.

ويعّد صافي المطالبات المتكبدة أحد المؤشرات عىل حجم سوق إصالح 
المركبات المؤمن عليها، باعتبار أن هذه المبالغ تصرف لتعويض األضرار 

التي تتعرض لها المركبات، بعد تقييم الضرر الحاصل ونوعه.

وتشير التوقعات إىل ارتفاع قيمة المطالبات 
المتكبدة في السنوات القادمة، بسبب زيادة 
عدد السيارات، وإلزامية التأمين عىل المركبات، 
وهو ما يعني إمكانيات تعويضية أكبر عن 
األضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، وفرص 
استثمارية أكبر لـــرواد األعمال الراغبين في 

دخول مجال صيانة المركبات وإصالحها.

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2.73

1.89

1.93

1.81

2.55

1.7

1.84

2.07

إجمالي عدد وثائق التأمين
(بالمليون)

إجمالي أقساط التأمين
(مليار ريال)

صافي أقساط التأمين
(مليار ريال)

صافي المطالبات المتكبدة
(مليار ريال)

الربعالعام

1.33

1.3

1.75

1.39

1.66

1.3

1.58

1.45

2.52

1.77

1.79

1.69

2.38

1.61

1.75

1.95

1.5

0.94

1.33

1.39

1.4

1.42

1.5

1.88

2020

2021

المصدر:  البنك المركزي السعودي، اإلحصاءات السنوية.
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5-1-3 مساهمة نشاط إصالح المركبات في الناتج 
المحلي غير النفطي

بلغت قيمة سوق إصالح المركبات في المملكة العربية السعودية نحو 3.68 مليارات ريال خالل العام 2021، وهو ما يمثّل 0.258% من 
قيمة الناتج المحلي السعودي غير النفطي لنفس العام. ولكن يُتوّقع أن يرتفع حجم المعامالت في هذا السوق إىل 4.28 مليارات ريال 

في عام 2025م، وتحقيق نسبة نمّو سنوية تُقّدر بـ3.8% للفترة 2021م-2025م.

وسينتفع ســـوق إصالح المركبات بشـــكل كبير من الثورة الرقمية التي ستشـــهدها صناعة المركبات خالل العشرية القادمة، حيث من 
المؤمل أن تفتح هذه التقنيات الرقمية فرًصا استثمارية جديدة لرواد األعمال في مجال إصالح السيارات، وذلك من خالل إحداث ورش، 
ومراكز فحص، واستخدام برامج وأنظمة تشخيص متخصصة إلصالح المركبات الكهربائية، والمركبات ذات المحتوى التكنولوجي والرقمي العالي. 

%3.8 
معّدل النمـــّو الســـنوي المتوّقع لقيمة 
ســـوق إصالح المركبـــات للفتـــرة 

2021م-2025م.

مليارات4.28
ريال

القيمة المتوقعة لسوق إصالح المركبات 
لعام 2025م.

نسبة مساهمة نشاط إصالح المركبات 
في الناتج المحلي غير النفطي لعام 2021م.

%0.258

%0.262
%0.270%0.274

%0.270

20172018201920202021

%0.258

نسبة مساهمة قطاع إصالح المركبات في الناتج المحلي غير النفطي

3.68
3.80

3.97
4.14

4.28

20212022202320242025

قيمة سوق إصالح المركبات
(مليار ريال)

1,340.31,342.3

1,391.6

1,338.2

1,425.2

20172018201920202021

الناتج المحلي غير النفطي 
(مليار ريال)

.TechSci Research  :المصدر
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5-1-4 توقعات حجم سوق إصالح المركبات حسب نوع المركبة

يُمكن تقسيم سوق إصالح المركبات في المملكة العربية السعودية عىل أساس نوع السيارة إىل سيارة للركاب، ومركبة تجارية خفيفة، 
ومركبة متوسطة أو ثقيلة، ومركبة بعجلتين. ويستخدم السكان في المملكة سيارات الركاب بشكل كبير، كما يفضل الكثيرون قيادة 
سيارات الدفع الرباعي، والسيارات العائلية، وهو ما يجعل السوق السعودي لصيانة سيارات الركاب وإصالحها األضخم حجًما بالشرق األوسط. 

مثّل إصالح سيارات الركاب الحصة السوقية األعىل بحوالي 63.19٪ من القيمة اإلجمالية لسوق إصالح المركبات في المملكة في عام 2021، 
ويُتوّقع أن ترتفع هذه الحصة لتبلغ 65% في عام 2025م، حينها سيبلغ حجم سوق صيانة سيارات الركاب وإصالحها 2,783.2 مليون ريال. 

وخالل الفترة 2021م-2025م، يُتوّقع أن ينمو سوق صيانة سيارات الركاب وإصالحها بمعّدل سنوي قدره 4.6%، في حين سيحقق سوق 
صيانة المركبات ذات العجلتين وإصالحها نســـبة نمّو ســـنوية أعىل تُقّدر بــ6.8%. وهذا يعني أّن هذا السوق الجديد نسبي�ا في المملكة 
ــة، وظهور عدة نواٍد  ُمرّشـــح للتطّور في الســـنوات القادمة، خاصة بسبب تزايد عدد المســـتخدمين للدراجـــات الهوائية، والدراجات النارـي
للدراجات، وتأثير بعض الفعاليـــات الرياضية المحلية والعالمية للدراجات النارية التي تقام في المملكة عىل اهتمامات الفئات الشـــبابية 

بهذا النوع من المركبات. 

3,683.6
3,800.3

3,972.4
4,136.2

4,280.4

20212022202320242025

حجم سوق إصالح المركبات (مليون ريال)

2,327.8
2,783.2

991.11,087.1

324.0357.1
40.752.9

20212025

حجم سوق إصالح المركبات حسب نوع المركبة (مليون ريال)

مركبة تجارية خفيفةمركبة متوسطة أو ثقيلة سيارة للركابمركبة بعجلتين

%65
الحصـــة المتوقعـــة إلصالح 
سيارات الركاب من إجمالي 
سوق إصالح المركبات لعام 

2025م.

2,783.2
حـــــــجم المعامالت المتوقع في 
ســـــــوق إصـــــالح سيـــــــارات

الركــــــاب لعام 2025م.

مليون
4.6%ريال

معّدل النمّو السنوي المتوّقع 
لحجم ســـوق إصالح سيارات 
الركــــاب للفترة 2021م-2025م.

%6.8
النمـــّو الســـنوي  معـــّدل 
المتوّقع لحجم ســـوق إصالح 
المركبات ذات العجلتين للفترة 

2021م-2025م.

المصدر:  البنك المركزي السعودي، عمليات نقاط البيع  
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5-1-5 توقعات حجم سوق إصالح المركبات حسب نوع الخدمة

يشمل إصالح المركبات العديد من الخدمات التي تتعلق بجسم المركبة وأجزائها. 
وتشـــير البيانات إىل أّن إصالح ميكانيك وكهرباء المركبات تتصّدر قائمة خدمات 
إصالح المركبات بحصة سوقية تُقّدر بـ51% من إجمالي السوق. وأن بقية خدمات 
إصالح المركبات تُشـــكّل الـ49% المتبقية من السوق، وتتوزع بين تركيب الزجاج 
والطالء، وإصالح األجزاء الداخلية والخارجية للمركبات، وإصالح العجالت وموازنتها، 

وإصالح أنظمة التكييف والتشحيم. 

وتُفيد التوّقعات بأن يصل حجم المعامالت في إصالح ميكانيك وكهرباء المركبات 
في عام 2025م ما يناهز الـ2,193 مليون ريال، بما يعني تحقيق نسبة نمّو سنوية 

بـ3.8% للفترة 2021م-2025م.

في نفس الوقت، ستشهد خدمات إصالح إطارات العجالت أكبر نسبة نمّو سنويّة مقارنة 
ببقية أنواع خدمات إصالح المركبات، تُقّدر بـ6.9%، وهو ما سيرفع قيمة المعامالت في 
هذا المجال من 117.6 مليون ريال في عام 2021م إىل 153.7 مليون ريال في عام 2025م.

يُنتظر مع توقع دخول المركبات الكهربائية إىل الســـوق السعودي بشكل سريع 
خالل الســـنوات القادمـــة، أن تظهر أنواع جديدة من الخدمـــات المقدمة ألصحاب 
المركبات، كالشحن، والتشخيص اإللكتروني، وإصالح وتحديث البرمجيات، واألنظمة 
اإللكترونية والرقمية للسيارات التي ستتطلب إمكانات بشرية وتقنية هائلة، يجب 
العمل عىل توفيرها بأسرع وقت ممكن سواء أكان من قبل القطاع الخاص أم من 

قبل الجهات الحكومية المعنية.

3,683.59
3,800.31

3,972.38
4,136.21

4,280.36

20212022202320242025

حجم سوق إصالح المركبات (مليون ريال)

%51
الحصة المتوقعة إلصالح ميكانيك وكهرباء المركبات 
من إجمالي سوق إصالح المركبات لعام 2025م.

2,193.6
حجم المعامالت المتوقع في إصالح ميكانيك 

وكهرباء المركبات لعام 2025م.

مليون
ريال

%3.8
معّدل النمّو السنوي المتوّقع لحجم المعامالت 
في إصالح ميكانيك وكهرباء المركبات للفترة 

2021م-2025م.

%6.9
معّدل النمّو السنوي المتوّقع لحجم المعامالت في 
إصالح إطارات العجالت للفترة 2021م-2025م.

1,892.4

430.5397.4
143.1135.5117.6

566.9

2,193.6

476.1453.0
173.6160.7153.7

669.6

حجم سوق إصالح المركبات حسب نوع الخدمة (مليون ريال)

20212025

#أخرىإطارات العجالتاألجزاء الداخلية للمركباتطالء المركباتأجزاء جسم المركباتزجاج المركباتميكانيك وكهرباء المركبات

.TechSci Research  :المصدر
# أخرى تشمل موازنة العجالت والتشحيم والتكييف وما إىل ذلك.
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5-1-6 توقعات حجم سوق إصالح المركبات حسب الجهة 
المقدمة للخدمة

3,683.59
3,800.31

3,972.38
4,136.21

4,280.36

20212022202320242025

حجم سوق إصالح المركبات (مليون ريال)

%56
الحصة المتوقعة لورش االمتياز التجاري "الفرنشايز" 
من إجمالي سوق إصالح المركبات لعام 2025م.

2,422
حجم المعامالت المتوقـــع في ورش اإلصالح 
من نوع االمتياز التجاري "الفرنشايز" لعام 2025م.

مليون
ريال

%4
معّدل النمّو السنوي المتوّقع لحجم المعامالت 
في ورش االمتياز التجاري "الفرنشايز" للفترة 

2021م-2025م.

%3.7
معّدل النمّو السنوي المتوّقع لحجم المعامالت 
ــا للفترة  فـــي ورش اإلصالح المملوكـــة محليـ�

2021م-2025م.

حجم سوق إصالح المركبات حسب مقدم الخدمة (مليون ريال)

ورش اإلصالح المملوكة محليا

703.3813.6

ورش إصالح االمتياز التجاري "الفرنشايز"

2,072.5
2,422.0

ورش مصنعي السيارات

907.71044.8

20212025

تنقســـم ســـوق إصالح المركبات في المملكة استناًدا إىل الجهة المزودة للخدمة، 
والتي يمكن أن تكون ورش اإلصالح المملوكة لمزودين محليين، أو ورش مصنعي 
السيارات، أو ورش اإلصالح التي تعمل في إطار االمتياز التجاري "الفرنشايز" (وهو 
عبارة عن عقد يوقع بين صاحب العالمة التجارية و بين طرف آخر الستغالل امتياز 

العالمة التجارية مقابل دفع حقوق ملكية العالمة).

تُظهـــر البيانات أّن ورش اإلصالح من نـــوع االمتياز التجاري "الفرنشـــايز" تحتفظ 
بمعظم حصة سوق إصالح المركبات بحوالي 56% من قيمة المعامالت في السوق. 
وتتميز هـــذه الورش بتقديمهـــا لجميع أنواع خدمـــة صيانة المركبـــات، وإصالحها 
بعالماتها التجارية المختلفة، وتقدم لحرفائها خصومات، وامتيازات جذابة، مع ضمان 
جودة الخدمة لمدة معينة، وسرعة تقديمها. ونظرًا لزيادة أسطول المركبات، ونوع 
الخدمات التي تقدمها هذه الورش، فإنه من المتوقع أن يزداد عددها في السنوات 
القادمة، خاصة مع تطـــور التقنيات، واألدوات التي يتم اســـتخدامها في عمليات 
صيانـــة المركبات وإصالحها. ونتيجة لذلك، يُتوّقـــع أن يرتفع حجم المعامالت في 

هذا النوع من الورش بنسبة 4% كمعّدل سنوي للفترة 2021م-2025م.

ورش اإلصالح المملوكة محلي�ا هي أيًضا من الفاعلين الرئيســـين في سوق إصالح 
المركبات، ومع أن ترتيبها الثالث من حيث القيمة السوقية، إال أنها ستشهد أيًضا 
نمو�ا سنوي�ا بنسبة 3.7% لنفس الفترة، ليصل حجم معامالتها في عام 2025م نحو 

813.6 مليون ريال.

في السنوات القادمة، ســـتكون جميع هذه الورش في تحدي كبير أمام المحتوى 
التكنولوجـــي والرقمي العالي للمركبـــات الكهربائية، وما يتطلبـــه من بنية تحتية 
مالئمة، ومـــن قدرات استثمارية للتأقلم مع الحاجيات الجديدة التي ســـتظهر في 
سوق صيانة المركبات وإصالحها، وذلك جراء الثورة التكنولوجية التي ستشهدها 

صناعة المركبات في السنوات القليلة المقبلة.
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5-1-7 توقعات حجم سوق إصالح المركبات حسب 
المنطقة اإلدارية

3,683.59
3,800.31

3,972.38
4,136.21

4,280.36

20212022202320242025

حجم سوق إصالح المركبات (مليون ريال)

20212025

حجم سوق إصالح المركبات حسب المناطق اإلدارية (مليون ريال)

1,773.7

966.2

415.3
213.4113.2201.6

2,056.2

1,119.3

486.5
255.2

135.5226.0

المناطق األخرى القصيم عسير مكة المكرمة الشرقية الرياض

استحوذت منطقة الرياض عىل حوالي 48.2% من قيمة السوق السعودي إلصالح المركبات بـ1773.7 مليون ريال في عام 2021م. ويُعّد 
ارتفاع عدد الســـكان في العاصمة الرياض، ووجود أكبر أســـطول للمركبات بها، من العوامل التي تؤهلها لتكون سوًقا مزدهرة إلصالح 

المركبات، خاصة مع انتشار العديد من الورش، ومراكز الخدمة متعددة العالمات التجارية فيها. 

ــاض، ومكة المكرمة،  وتُفيـــد التوّقعات بـــأّن يظّل نحو 85% من حجم ســـوق إصالح المركبات متركّزًا في 3 مناطق رئيســـة، وهي: الرـي
والشـــرقية؛ وذلك حتّى عام 2025م؛ مّما يعني أّن المجال سيكون متاًحا لالستثمار في ورش إصالح المركبات في بقية مناطق المملكة 
األخرى. وحسب التوّقعات فإّن منطقة عسير، ومنطقة القصيم ستشهدان أعىل نسبة نمّو في حجم سوق إصالح المركبات عىل مستوى 
المملكة بـ 4.6% كمعّدل سنوي في كّل منهما للفترة 2021م-2025م. في حين يُتوّقع أن تكون هذه النسبة في حدود 3.7% في منطقة 

الشرقية، و حوالي 3.8% في منطقة الرياض، أّما في بقية مناطق المملكة فلن تتجاوز الـ%3.

%85 
من السوق السعودي إلصالح المركبات 
يتركّز في مناطق الرياض ومكة المكرمة 

والشرقية.

%4.6
معّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لســـوق 
إصالح المركبات في كل من منطقتي 
عسير والقصيم للفترة 2021م-2025م.

حجم المعامالت المتوقع في سوق إصالح 
المركبات لعام 2025م في منطقة الرياض.

مليون2,056.2
ريال
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5-1-8 توقعات حجم سوق إصالح سيارات الركّاب

بلغ حجم المعامالت في السوق السعودي إلصالح سيارات الركّاب في عام 2021م 
نحو 2,328 مليون ريال، ويُتوّقع أن ينمو هذا السوق بنسبة 4.6% كمعّدل سنوي 

للفترة 2021م-2025م، ليبلغ نحو 2,783 مليون ريال في عام 2025م.

وفي عام 2021م، مثّل إصالح الســـيارات المخصصة للركّاب القسم األكبر (%63) 
من ســـوق إصالح المركبـــات في المملكـــة. وتُفيد التوّقعات بـــأّن خدمات إصالح 
المحركات، وكهرباء السيارة ستكون األعىل قيمة من بقية خدمات إصالح السيارة 
التي يمكن تقديمها ألصحاب السيارات المخصصة للركوب في عام 2025م، وذلك 
بـ1,445.4 مليون ريال، وستُمثّل نحو 52% من إجمالي قيمة خدمات اإلصالح التي 

تحتاجها سيارات الركّاب. 

ومن المتوّقع أيًضا أن تستحوذ ورش اإلصالح من نوع االمتياز التجاري "الفرنشايز" 
عىل 55% من سوق إصالح سيارات الركّاب في عام 2025م؛ نظرًا لما تقّدمه هذه 
الورش لعمالئها من مميزات، وتســـهيالت مقارنة بورش مصنعي الســـيارات، أو 

ورش اإلصالح المملوكة محلي�ا.

كما تُفيـــد التوقعات، بأن 79% من حجم المعامالت في ســـوق إصالح ســـيارات 
الركّاب في عام 2025م ســـتظل غير مرتبطة باإلنترنت، وأّن 19% فقط من هذه 
المعامالت ستتّم عبر اإلنترنت في ورش حديثة، لها مواقع إلكترونية، أو مشتركة 
في تطبيقات، تســـتخدمها للحجز عن بعد، وللدفع اإللكتروني، ولمتابعة عمليات 

اإلصالح، ومواعيد التسليم.

%4.6
معـــّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لســـوق إصالح 

سيارات الركّاب للفترة 2021م-2025م.

2,783.2
حجم المعامالت المتوقع في السوق السعودي 

إلصالح سيارات الركّاب لعام 2025م.

مليون
ريال

%52
من إصالحات سيارات الركاب يتعلّق بإصالح 

محرّك وكهرباء المركبة.

%55
من سوق إصالح سيارات الركاب يتّم في ورش 
اإلصالح من نوع االمتياز التجاري "الفرنشايز".

19%27%

55%

ورش اإلصالح المملوكة محليا

ورش مصنعي السيارات

ورش إصالح االمتياز
التجاري "الفرنشايز"

20252025

%79 %21

متصل

غير متصل عىل اإلنترنت

2,327.8
2,416.0

2,554.9
2,677.0

2,783.2

20212022202320242025

قيمة سوق إصالح سيارات الركّاب
(مليون ريال)

273.4311.3

1,212.7
1,445.4

229.3269.7 353.8429.6
76.293.785.7113.796.6119.9

قيمة سوق إصالح سيارات الركّاب حسب نوع الخدمة (مليون ريال)

خدمات اإلصالح
األخرى#

إطارات
العجالت

األجزاء الداخلية
للمركبات

طالء
المركبات

أجزاء جسم
المركبات

زجاج
المركبات

ميكانيك
وكهرباء المركبات

20212025

# أخرى تشمل موازنة العجالت والتشحيم وما إىل ذلك.
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5-1-9 توقعات حجم سوق إصالح المركبات التجارية الخفيفة

بلغ حجم المعامالت في السوق السعودي إلصالح السيارات التجارية الخفيفة في 
عـــام 2021م نحـــو 991.1 مليون ريال، ويُتوّقع أن ينمو هذا الســـوق بنســـبة %2.3 
كمعّدل سنوي للفترة 2021م-2025م، ليبلغ حوالي 1,087 مليون ريال في عام 2025م.

خدمات إصالح المحرّكات، وكهرباء المركبات هي الخدمات التي ســـتكون األكثر 
قيمة من بين جميع خدمات اإلصالح التي ســـتحتاجها السيارات التجارية الخفيفة 
في السنوات القادمة. حيث يُتوّقع أن يبلغ حجم هذا النوع من اإلصالحات 544.9 
مليون ريال في عام 2025م، وسيرتفع بنسبة سنويّة تناهز الـ 2.3% للفترة 2021م-2025م، 
كمـــا أنّها ســـتمثّل نحو نصف قيمة اإلصالحات التي ســـيخضع لها هـــذا النوع من 

المركبات التجارية في عام 2025م.

وتُفيد التوّقعات بأّن 61% من إصالحات المركبات التجارية الخفيفة في عام 2025م 
ستتم في ورش اإلصالح من نوع االمتياز التجاري "الفرنشايز". كما أّن 17% فقط 
من هذه اإلصالحات ستتّم عبر اإلنترنت في ورش حديثة، لها مواقع إلكترونية، أو 
مشـــتركة في تطبيقات تســـتخدمها للحجز عن بُعد، وللدفع اإللكتروني، ومتابعة 

عمليات اإلصالح ومواعيد التسليم.

%2.3
معـــّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لســـوق إصالح 
المركبات التجارية الخفيفة للفترة 2021م-2025م.

1,087
حجم المعامالت المتوقع في السوق السعودي 
إلصالح المركبات التجارية الخفيفة لعام 2025م.

مليون
ريال

%52
من إصالحات المركبات التجارية الخفيفة يتعلّق 

بإصالح الميكانيك والكهرباء.

%55
من إصالحات المركبات التجارية الخفيفة يتّم 
فـــي ورش اإلصالح من نوع االمتيـــاز التجاري 

"الفرنشايز".

ورش اإلصالح المملوكة محليا

ورش مصنعي السيارات

ورش إصالح االمتياز
التجاري "الفرنشايز"

%61

%19%20

20252025

متصل

غير متصل عىل اإلنترنت

%83 %17

قيمة سوق إصالح المركبات التجارية الخفيفة
(مليون ريال)

قيمة سوق إصالح المركبات التجارية الخفيفة حسب نوع الخدمة (مليون ريال)

خدمات اإلصالح
األخرى#

إطارات
العجالت

األجزاء الداخلية
للمركبات

طالء
المركبات

أجزاء جسم
المركبات

زجاج
المركبات

ميكانيك
وكهرباء المركبات

20212025

498.4544.9

119.9129.8 118.5123.9
42.447.6 34.139.1 26.533.4

151.3168.4

991.1
1,009.8

1,033.0

1,062.6
1,087.1

20212022202320242025

# أخرى تشمل موازنة العجالت والتشحيم وما إىل ذلك.



61
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات

5-1-10 توقعات حجم سوق إصالح المركبات المتوسطة والثقيلة

بلغ حجم المعامالت في السوق السعودي إلصالح المركبات المتوسطة والثقيلة في 
عام 2021م نحو 324 مليون ريال، ويُتوّقع أن ينمو هذا السوق بنسبة 2.5% كمعّدل 

سنوي للفترة 2021م-2025م، ليبلغ حوالي 357.1 مليون ريال في عام 2025م.

خدمات إصالح المحركات وكهرباء المركبات ســـتكون هي الخدمات األكثر قيمة 
من بقيـــة خدمات اإلصالح التي ســـتحتاج لها المركبات المتوســـطة والثقيلة في 
الســـنوات القادمة وســـتُمثل 49.3% من إجمالي اإلصالحات الممكنة. كما تُفيد 
التوّقعات بأن يرتفع حجم المعامالت في هذا السوق بنسبة 2.5% كمعّدل سنوي 

للفترة 2021م-2025م، لتصل إىل 357.1 مليون ريال في عام 2025م. 

وحســـب التقديرات المســـتقبليّة فإّن 57% من إصالحات المركبات المتوســـطة 
والثقيلة ستتم في ورش اإلصالح من نوع االمتياز التجاري "الفرنشايز"، وستكون 
هي الورش األكثر تفضيًال بالنسبة ألصحاب المركبات المتوسطة والثقيلة سواء 
أكان في القطـــاع الخاص أم في القطـــاع الحكومي، بحكم أنه مـــن المتوّقع أنها 
ســـتواصل في تقديم مميزات، وتسهيالت تنافسية لعمالئها، مقارنة ببقية أنواع 

الورش األخرى.

في نفس الوقت ســـيكون 89% من حجم المعامالت في سوق إصالح المركبات 
المتوســـطة والثقيلة إىل حدود عام 2025م معتمًدا األســـلوب التقليدي في حجز 
المواعيـــد، ودفع الفواتير، وأّن 11% فقط من هذه المعامالت ستتّم عبر اإلنترنت 
في ورش حديثة، لها مواقع إلكترونية، أو مشتركة في تطبيقات، تستخدمها للحجز 

عن بُعد، وللدفع اإللكتروني، ومتابعة عمليات اإلصالح ومواعيد التسليم.

%2.5
معـــّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لســـوق إصالح 
المركبات المتوسطة والثقيلة للفترة 2021م-2025م.

357.1
حجم المعامالت المتوقع في السوق السعودي 
إلصالح المركبات المتوسطة والثقيلة لعام 2025م.

مليون
ريال

%49.3
من إصالحات المركبات المتوســـطة والثقيلة 

يتعلّق بإصالح ميكانيك وكهرباء المركبات.

%57
من إصالحات المركبات المتوســـطة والثقيلة 
تتّم في ورش اإلصالح من نوع االمتياز التجاري 

"الفرنشايز".

ورش اإلصالح المملوكة محليا

ورش مصنعي السيارات

ورش إصالح االمتياز
التجاري "الفرنشايز"

%20%22

%57

20252025

متصل

غير متصل عىل اإلنترنت

%11%89

324.0
330.1

337.0
346.3

357.1

قيمة سوق إصالح المركبات المتوسطة والثقيلة
(مليون ريال)

20212022202320242025

قيمة سوق إصالح المركبات التجارية الخفيفة حسب نوع الخدمة (مليون ريال)

خدمات اإلصالح
األخرى#

إطارات
العجالت

األجزاء الداخلية
للمركبات

طالء
المركبات

أجزاء جسم
المركبات

زجاج
المركبات

ميكانيك
وكهرباء المركبات

20212025

159.3175.4

42.446.6 34.537.5
14.816.4 11.913.2 5.96.7

55.361.3

# أخرى تشمل موازنة العجالت والتشحيم وما إىل ذلك.
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5-1-11 توقعات حجم سوق إصالح المركبات ذات العجلتين

في عام 2021م، بلغ حجم الســـوق الســـعودي إلصالح المركبات ذات العجلتين من دراجات هوائية ودراجات نارية نحو 40.7 مليون ريال، 
ويُتوّقع أن ينمو هذا السوق بنسبة 6.8% كمعّدل سنوي للفترة 2021م-2025م، ليبلغ حوالي 52.9 مليون ريال في عام 2025م.

إصالح محركات وكهرباء المركبات ذات العجلتين هي الخدمات األعىل قيمة من بقية أنواع خدمات اإلصالح األخرى التي ستحتاجها هذه 
المركبـــات في عام 2025م. إذ يُتوّقـــع أن ترتفع قيمة هذه الخدمات مـــن 21.6 مليون ريال في عـــام 2025م إىل 28 مليون ريال في عام 
2025م. كمـــا تُفيد التوّقعات بأّن 60% من هـــذه اإلصالحات ستتم في ورش اإلصالح من نوع االمتياز التجاري "الفرنشـــايز"، وأّن %15 
فقط من المعامالت في السوق السعودي إلصالح المركبات ذات العجلتين تتّم عبر اإلنترنت من خالل المواقع اإللكترونية والتطبيقات 
الخاصة بورش اإلصالح لحجز المواعيد عن بعد أو للدفع اإللكتروني، في حين أّن الـ85% المتبقيّة تتم باألشكال التقليدية من خالل الحضور 

والتواصل المباشر والدفع النقدي في ورشات اإلصالح.

ورش اإلصالح المملوكة محليا

ورش مصنعي السيارات

ورش إصالح االمتياز
التجاري "الفرنشايز"

%17

%60

%23

20252025

متصل

غير متصل عىل اإلنترنت

%15%85

40.744.447.550.452.9

قيمة سوق إصالح المركبات ذات العجلتين
(مليون ريال)

20212022202320242025

%60 
من إصالحات المركبات ذات العجلتين 
تتّم في ورش اإلصالح من نوع االمتياز 

التجاري "الفرنشايز".

%6.8
معّدل النمّو الســـنوي المتوّقع لســـوق 
إصالح المركبـــات ذات العجلتين للفترة 

2021م-2025م.

حجـــم المعامالت المتوقع في الســـوق 
السعودي إلصالح المركبات ذات العجلتين 

لعام 2025م.

مليون52.9
ريال

قيمة سوق إصالح المركبات ذات العجلتين حسب نوع الخدمة (مليون ريال)

خدمات اإلصالح
األخرى#

إطارات
العجالت

األجزاء الداخلية
للمركبات

طالء
المركبات

أجزاء جسم
المركبات

زجاج
المركبات

ميكانيك
وكهرباء المركبات

20212025

21.6
28.0

5.47.0
2.63.3 2.43.1 1.01.3

7.8

0.0

10.3

0.0

# أخرى تشمل موازنة العجالت والتشحيم وما إىل ذلك.



دراسة سوق إصالح 
المركبات من وجهة نظر 

أصحاب المنشآت

2-52-5

تم إجراء 81 مقابلة وجًها لوجه مع أصحاب 
منشآت نشاط إصالح المركبات، واستقصاء 
آرائهم حـــول مجموعة من المؤشـــرات، 
والعوامل، والمؤثـــرات، والتطلعات التي 
تحيط بأعمالهم من خالل استبانة مخصصة.

تم جمع البيانات من تاريخ 2022-05-26 
حتى تاريخ 2022-07-06.

نبذة
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خصائص 
عينة 

المنشأة

%22%19%19
%12%11%9

%5%2%1

المنطقة 
الشرقية

الحدودالرياض
 الشمالية

مكة عسير
المكرمة

المدينة
 المنورة

الباحةنجرانجازان

المنطقة:

عمر المنشأة:

أقل من 5 سنوات

من 5 إىل 9 سنوات

من 10 إىل 14 سنة

من 15 سنة وأكثر

%17
%16%10

%57

توفر فروع أخرى تابعة للمنشأة:

نعم

ال

%70
%30

6 8

من فرع
إىل فرعين

من ثالثة فروع 
إىل أربعة فروع

أكثر من
أربعة فروع 

عدد الفروع المتوفرة:

10

اإليرادات السنوية:

%98

 من صفر إىل 
3 مليون ر.س

 من 3 إىل 40 
مليون ر.س

%2%63
%33

%4

من 50 إىل 249 موظفمن 6 إىل 49 موظفمن 1 إىل 5 موظفين

حجم المنشأة (عدد الموظفين بدوام كامل):

%9
ورش إصالح وصيانة 

المركبات مملوكة 
لعالمات تجارية عالمية

تصنيف المنشأة:

ورش إصالح وصيانة 
المركبات لدى 

الوكيل المعتمد

%7
ورش إصالح وصيانة 
المركبات المملوكة 

محليًا

%84

1-2-5

عدد المجيبين: 81 



5-2-2 مؤشر نمو المنشأة في نشاط إصالح المركبات
انخفضت اإليرادات بنســـبة 54% خالل الستة أشـــهر الماضية، وبالنظر إىل تأثير المواسم عىل النشاط بشكل عام نالحظ 
باتفاق األغلبية بنسبة 46% بأنه ليس هناك تأثير عىل مستوى األعمال الخاص بهم، وفيما يخص التوقعات بزيادة اإليرادات 
المســـتقبلة مع استمرار المواســـم، والفعاليات اتفق األغلبية أنه لن يكون هناك أي زيادات في اإليرادات المستقبلية أو 

ستكون زيادة ضعيفة.

%20

%29

%63

%65

%19

%71

%37

%35

%61

%0

%0

%0
زيادة عالية

زيادة ضعيفة

ال زيادة

زيادة متوسطة

%9

%18

%36

%37

عدد المجيبين: 81 

 تأثير المواسم والفعاليات عىل مستوى األعمالمستوى تغير اإليرادات خالل األشهر الـستة الماضية

التوقعات بأن استمرار المواسم والفعاليات سيزيد من 
اإليرادات في المستقبل
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ارتفعت جًدا

ارتفعت نوًعا ما

لم تتغير

انخفضت جًدا

انخفضت نوًعا ما

%1

%12

%33

%45

%9
%0

%9
من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

%0%0

%45
من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

%50

%33
من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

%0

%13
من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

من صفر إىل 3 مليون ريال سعودي

من 3 إىل 40 مليون ريال سعودي

%0

%50

%2
 كبير جًدا

%5
كبير

%27
متوسط

%20
ضعيف

%46
ال تأثير

عالميمحلي الوكيل



5-2-3 مؤشر التوظيف في منشآت إصالح 
المركبات 

أفاد األغلبية بأن عدد الموظفين لم يتغير خالل الســـتة أشـــهر الماضية، وبالنظر لتوقعات 
ــادة عدد الموظفين خالل  التوظيف مســـتقبًال أفاد 75% من المجيبين بعدم الحاجة إىل زـي
الســـتة أشـــهر القادمة، واتفق 25% من المجيبيـــن بحاجتهم بزيادة عـــدد الموظفين حيث 

ستكون الزيادة من 1 إىل 3 موظفين.

نعم

ال

%25%75

توقعات الحاجة إىل زيادة عدد 
الموظفين خالل الستة أشهر 

الماضية

عدد المجيبين: 81

مستوى التغير في عدد الموظفين 
خالل الستة أشهر الماضية 

%25

%5 %5

من 4 إىل 6
موظفين

من 7 إىل 9
موظفين

عشرة
موظفين أو أكثر

%65

من 1 إىل 3
موظفين

عدد المجيبين:20 

عدد الموظفين الجدد المتوقع 
توظيفهم

%6

%17

%77

زيادة في
عدد الموظفين

نفس
عدد الموظفين

نقص 
عدد الموظفين

عدد المجيبين: 81 
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5-2-4 مؤشر ثقة األعمال في منشآت إصالح 
المركبات 

اتفق 68% من الفئة المســـتهدفة بأن بيئة األعمال في المملكة ستكون محفزة مستقبًال، وبالنظر إىل مستقبل النشاط 
أفاد 73% بأن نظرتهم إيجابية تجاه نشاطهم التجاري.

أفاد 57% من الفئة المســـتهدفة بتوقع مستوى الربحية للنشاط بنسبة متوســـطة، كما نالحظ أن األغلبية يتوقعون بأن 
تأثير اللوائح واألنظمة سيكون سلبي�ا بنسبة %42. 

ماهي توقعاتك لمستقبل بيئة األعمال 
في المملكة بشكل عام ؟

ماهي نظرتك لمستقبل نشاطكم 
التجاري بشكل عام؟

كيف تتوقع أن يكون مستوى الربحية في 
نشاطكم التجاري خالل الستة أشهر القادمة؟

ضعيفة جًداضعيفةمتوسطةعاليةعالية جًدا

%4
%13

%57

%25

%1

كيف تتوقع أن يكون تأثير اللوائح واألنظمة 
واالشتراطات الحكومية عىل مستوى أعمالك 

خالل الستة أشهر القادمة؟

سلبي جًداسلبيال تأثيرإيجابيإيجابي جًدا

%5

%23
%30%31

%11

غير محفز جًداغير محفزال أعلممحفز جًدا محفز

%24

%44

%15%16

%1

سلبية جًداسلبيةال أعلمإيجابية جًدا إيجابية

%17

%56

%14%12

%1

عدد المجيبين: 81 
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ال أوافق تماًماال أوافقمحايدموافقموافق تماًما

إىل أي مدى موافقة رواد األعمال عىل العبارات اآلتية تجاه نشاطهم 

عدد المجيبين: 81 

5-2-5 العوامل المؤثرة عىل نشاط إصالح 
المركبات 

اتفق األغلبية بأن من العوامل المؤثرة عىل النشاط هو تغيير أذواق المستهلكين بنسبة 85%، يليه توفر الموارد البشرية 
ذات الخبرة والكفاءة بنسبة %81.
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%3 %2 %14 %53 %28

%3 %12 %26 %37 %22

%35 %42 %12 %6 %5

%9 %39 %17 %14 %21

%2 %13 %14 %51 %20

%3 %1 %21 %37 %38

%3 %12 %57 %28

عدم استقرار السوق 

نشاط غير منظم (العمل من دون تراخيص)

وجود دعم حكومي للنشاط 

إمكانية االستفادة من التقنيات الجديدة للبيع اإللكتروني 

شدة المنافسة في النشاط

تغيير أذواق المستهلكين

توفر الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة 
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5-2-6 مؤشر تطوير األعمال في نشاط إصالح المركبات
أفاد 47% من الفئة المســـتهدفة بوجود خطط لديهم في تطوير األعمال خالل الســـتة أشـــهر القادمة، ومن أبرز الخطط 

للتطوير مستقبًال رفع مستوى كفاءة الموظفين، حيث حققت أعىل نسبة بين الخطط المحددة األخرى.

بالنظر إىل األســـباب التي تحد مـــن تطوير األعمال للفئة المســـتهدفة نالحظ أن هناك اتفاًقا كبيرًا فـــي ارتفاع التكاليف 
المباشرة وغير المباشرة، ويليها تشبع السوق والمنافسة.

ما األسباب التي تحد من تطوير أعمالك؟ 

هل لديك خطط لتطوير أعمالك 
خالل األشهر الـستة القادمة؟

%47%53

 عدد المجيبين: 81
نعم

ال

 عدد المجيبين: 43

ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة

تشبّع السوق والمنافسة العالية

نقص المعدات أو المواد أو المستلزمات

العبء الضريبي

ضعف مستوى الطلب

نقص في القوى العاملة والكفاءة المهنية

قيود تمويلية ال تشجع عىل االستثمار

%7

%14

%23

%28

%37

%42

%53

%98

تغييرات في القرارات واألنظمة الحكومية

اعتماد طرق 
تسويقية جديدة

%24
أخرى

%5 %32
إضافة منتجات 

جديدة

فتح فرع جديد

%39 %74
رفع مستوى الكفاءة 

للموظفين
زيادة اإلنتاج 

%39

 عدد المجيبين: 38ماهي تلك الخطط؟



5-2-7 مؤشر التضخم في نشاط 
إصالح المركبات 

أفاد 44% مـــن الفئة المســـتهدفة بتوقع 
ارتفاع أســـعار المنتجات، والخدمات خالل 
الستة أشـــهر القادمة، حيث اتفق األغلبية 
بأن زيادة أسعار الخدمات، والمواد األولية 
المستخدمة في اإلنتاج، والخدمة أهم سبب 

سيساهم في االرتفاع. 

 عدد المجيبين: 37

في نظرك ما هو أهم سبب سيساهم في هذا االرتفاع؟

%38

%22

%16

%13

%8

%3  ارتفاع الرواتب

ارتفاع اإليجارات

زيادة الضرائب والرسوم

ارتفاع هامش الربح

زيادة أسعار األدوات واآلالت والتقنيات

زيادة أسعار الخدمات والمواد األولية المستخدمة في اإلنتاج

%44
نعم

%56
ال

 عدد المجيبين: 81

هل تتوقع ارتفاع أسعار 
منتجاتك أو خدماتك خالل 

الستة أشهر القادمة؟
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دراسة سوق خدمات 
إصالح المركبات من وجهة 

نظر المستهلكين

3-53-5

تم إجـــراء 55 مقابلة مع المســـتهلكين، 
واستقصاء آرائهم حول مدى رضاهم عن 
الخدمـــات التي تقدمها منشـــآت خدمات 
إصالح المركبات، وعن احتياجاتهم، وتوقعاتهم 

لمستقبل هذا النشاط بشكل عام.

تم جمع البيانات من تاريخ 2022-05-26 
حتى تاريخ 2022-07-06.

نبذة



خصائص عينة 
المستهلكين 

لخدمات إصالح 
المركبات 

%18%18%18

%9%9%9%7%6%6

مكة 
المكرمة

الرياض
الحدود 
الشمالية

المنطقة 
الشرقية

نجران القصيمالباحةالجوف عسير

المنطقة:

1-3-5

%47%53
ذكور

الجنس: 

إناث

5555

المجيبين:

الحالة الوظيفية:

باحث/ة عن عمل

ربة منزل

عمل خاص

طالب/ة

موظف/ة في شركة

متقاعد/ة

موظف/ة في مؤسسة حكومية

%2

%5

%6

%13

%16

%27

%31

الدخل: 

أقل من 3000 ريال

3001 – 7000 ريال

7001 – 11000 ريال

11001 – 15000 ريال

15001 ريال فما فوق

أفضل عدم اإلجابة

%9

%33

%23

%19

%7

%9

العمر:

60 فأكثر40 - 3059 - 2039 -29

%44
%29%27

%0
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أسلوب اإلنفاق االستهالكي: 

يُنفق عىل نفسه فقط

يُنفق عليه

يُنفق عىل أسرة %25
%22

%53



5-3-2 تفضيالت المستهلكين بشأن خدمات 
إصالح المركبات

اتفق 40% من المســـتهلكين عىل عدد زيارات ورش إصالح المركبات من مرتين إىل ثالث، خالل الســـتة أشـــهر الماضية، 
حيث كان الذكور أعىل نسبة مقارنة باإلناث بنسبة، وفي النظر إىل معدل اإلنفاق بشكل عام، تبين أن المستهلكين أنفقوا 

خالل الستة أشهر الماضية أقل من 500 ريال في إصالح مركباتهم، وكانت اإلناث أعىل نسبة من الذكور.

 معدل اإلنفاق عىل خدمات إصالح المركبات خالل الستة
األشهر الماضية

28% 35%%55 %23

%35 46%%17 %39

3% 11%%28 %38

34% 8%

مستوى االحتياج لخدمات إصالح المركبات خالل الستة 
أشهر الماضية 

عدد المجيبين: 55
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إناثذكور

%22

غير محدد (حسب الحاجة)

%7

أربع مرات أو أكثر

مرتان أو ثالث مرات

%40

%31

مرة فقط

%33

1001 فأكثر

%27

من 501 إىل 1000

%40

أقل من 500 ريال



5-3-3 رضا المستهلكين عن خدمات إصالح المركبات - 
بشكل عام
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أفاد األغلبية من المستهلكين بعدم رضاهم عن األسعار بشكل عام بنسبة 51%، وبالنظر إىل التزام مقدم الخدمة بالمواعيد 
بلغت نسبة رضا المستهلكين 64%، وفيما يخص الجودة حققت نسبة الرضا 49%، وأخيرًا حققت سرعة اإلنجاز نسبة رضا 

عالية بواقع %62.

عدد المجيبين: 55

سرعة إنجاز الخدمة

غير راض جًدا غير راض محايد راض راض جًدا

%9 %7

%22

%53

%9

جودة المنتجات والخدمات

غير راض جًدا غير راض محايد راض راض جًدا

%6 %9

%36 %38

%11

الرضا العام عن األسعار

غير راض جًدا غير راض محايد راض راض جًدا

%27 %24 %25
%18

%6

االلتزام بالمواعيد من طرف مقدم الخدمة

غير راض جًدا غير راض محايد راض راض جًدا

%7
%11

%18

%46

%18
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ال أوافق تماًماال أوافقمحايدموافقموافق تماًما

عدد المجيبين:55 

%7 %11 %47 %35

أفّضل دائًما التوجه عند الحاجة إىل محالت إصالح المركبات التي تقدم خدمات شاملة.

%6 %5 %20 %53 %16

محالت إصالح المركبات متجهة نحو مزيد من التطور في المملكة خالل السنوات القادمة. 

%13 %16 %11 %42 %18

لو توفرت لي الفرصة واإلمكانيات سأفكر بجدية في االستثمار في محالت إصالح المركبات.  

%42 %24 %14 %13 %7

ال أرى مانًعا من العمل موظًفا في محالت إصالح المركبات. 

5-3-4 آراء وتوقعات المستهلكين بشأن نشاط 
إصالح المركبات – بشكل عام 

يفضل المستهلكون دائًما محالت إصالح المركبات التي تقدم خدمات شاملة، حيث حققت أعىل نسبة بواقع %82.

اتفق 69% من المســـتهلكين عىل أن محالت إصالح المركبات متجهة نحو المزيد من التطور في المملكة خالل السنوات 
القادمة بنسبة %69.
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