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محتويات التقرير

العينة والفئات المستهدفة

اسم المشروع
تقارير متخصصة في قطاع التجزئة - قطاع اإلقامة والطعام

أهداف التقرير

عرض معلومات
عن القطاع

مؤشرات
القطاع

التغيرات
االقتصادية

آخر التغيرات
في القطاع

تأثير جائحة
كورونا

توقعات
القطاع

العينةالمنهجيةالفئة المستهدفة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
)رواد األعمال(

ً لوجة ومكالمات هاتفية 557557مقابالت وجها

العينةالمنهجيةالفئة المستهدفة

مقابالت مع رواد األعمال في قطاع اإلقامة 
والطعام 

99مقابالت معمقة

--بحث ثانوي بحوث مكتبية من مصادر محلية وعالمية

الدراسة النوعية:

الدراسة الكمية:
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 تصميم الدراسة والمنهجية

حجم المنشأة

الفئة المستهدفة :
اإلدارة  من  مســــؤولون  هــــم  المســــتهدفة  الفئــــة  كانــــت 
مثـل المالـك أو المـدير أو المـدير العــــام أو الشــــريك فــــي 

والكبيرة والمتوسطة  الصــــغيرة  المنشــــآت 

 المدة الزمنية للعمل الميداني :
عىل  للمسح  الميداني  للعمل  الزمنية  الجداول  كانت 
حتى  يونيو  شهر  الميداني:  العمل  بدء  التالي:  النحو 

.2021 يوليو  شهر  منتصف 

المنهجية :
لهذه   CAPI لوجه  وجهاً  المقابالت  منهجية  استخدام  تم 
مع  يتماشى  بما  االستبيان  تصميم  تم  حيث  الدراسة 
الصغيرة  الشركات  إىل عينة ممثلة من  للوصول  األهداف 

. المملكة  في  المجتمع  وأفراد  والمتوسطة 

االستبيان :
صمم االستبيان بما يتماشى مع أهداف الدراسة.

الجنوبية

الوسطى

الغربية

الشرقية

الشمالية

%21

%28

%24

%13

%14

%48

%45

%6
%1

التعريف بالقطاع
أنشــطة خدمــات اإلقامــة والطعــام هــو أحــد القطاعــات المندرجــة 
االقتصادـيـة  األنشــطة  لجميــع  الموحــد  الوطنــي  التصنيــف  فــي 
للــزوار  قصيــرة  إقامــة  توفيــر  القســم  هــذا  يتضمــن   )ISIC4(
والمســافرين اآلخريــن وتوفيــر وجبــات كاملــة ومشــروبات صالحــة 

الفــوري. لالســتهالك 

1-5 موظف
49-6 موظف

50-249 موظف
أكثر من 250 موظف

مــن الممكــن أن يختلــف نــوع وســعر مقــدار الخدمــات التكميليــة 
المقدمــة فــي هــذا القســم بشــكل كبيــر. يســتثني مــن هــذا 
كمــا  أوليــة،  كمســاكن  األجــل  طويــل  ســكن  توفيــر  القســم 
إمــا أنهــا  يســتثنى مــن ذلــك تحضيــر األطعمــة أو المشــروبات 
خــالل  مــن  بيعهــا  يتــم  أو  الفــوري  لالســتهالك  صالحــة  غيــر 
التوزيــع المســتقل فــي قنــوات البيــع، أي مــن خــالل أنشــطة 

تجــارة الجملــة أو التجزئــة.
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الملخص التنفيذي
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 نظرة عامة عىل القطاع

مستقبل القطاع

من  الثاني  للربع  القومية  الحسابات  إحصاءات  حسب 
بسبب  ملحوظــاً  إنخفاضــاً  شهد  القطاع  فإن  2020م  عام 
اإلجراءات اإلحترازية ولكن سرعان ما ارتفع في الربع األول 
بلغت  قد  وكانت  ريال  مليار    65 نحو  إىل    2021 عام  من 

2020م عام  في  ريال  مليار    234.4

القطاع  تعافي  إجراءات  تسريع  إىل  السياحة  وزارة  تسعى 
السياحي بالمشاركة مع مجموعة العشرين عىل تقديم حلول 
الدوليين مستقبًال، ودعم  المسافرين والمستهلكين  لجذب 

رواد األعمال وجهود االبتكار، وتعزيز استدامة االقتصاد

واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  بيانات  تشــير 
لعام2020 م، أن صافي عدد الرخص الفعالة للقطاع 48,436 

في  اإلقامة  قطاع  إشغال  معدل  انخفاض  من  بالرغم 
بأن هنالك مايقارب 11,800   التوقعات تقول  المملكة فإن 

و2025.  2022 مابين  تسليمها  سيتم  إضافية  وحدة 

المطاعــم  أنشــطة  أن  إىل  تشير  والتوقعات  األبحاث 
والمقاهــي في المملكة ســتنمو بنسبة تقدر بـ12.22% خالل 

2020-2025م الفترة 

األحــداث  من  العديد  اسضافة  عىل  الرياضة  وزارة  تعمل 
السياح  لتشجيع    2021 عام  خالل  العالمية  الرياضيــة 
الســياحة  قطــاع  انتعاش  لتعزز  المملكة  لزيارة  والمهتمين 

القادمة. السنوات  خالل  واإلقامــة 

بالرغم من نزول حصة القطاع في نسبة المساهمة في الناتج 
إىل7.8 % عند تطبيق اإلجراءات اإلحترازية  المحلي اإلجمالي 

إال أنه قد تخطى حاجز الـ10% في الربع األول من2021.
كما أن نسبة الناتج المحلي اإلجمالي الغير النفطي باألسعار 
الربع األول من  إىل نحو 16.3 % خالل  الثابتة للقطاع تصل 

عام2021م.

بما أن السياحة هي أكبر األعمدة لتحقيق أهداف رؤية 2030  
عدة  بإطالق  للسياحة  السعودية  الهيئة  قامت  الطموحة 
حمالت لتشجيع السياحة الداخلية. حيث أنه من المتوقع بأن 

تمثل السياحة المحلية الجزء األكبر من الطلب عام 2021

بسبب  الداخلية  السياحة  مؤشرات  في  ملحوظ  إنخفاض 
الداخلية  الرحالت  عدد  بلغ  2019م  عام  في  ولكن  الجائحة 
للسياح نحو 65.3  مليون رحلة، وقضاء 457.8 مليون ليلة في 

ريال. بقيمة 164.6 مليار  اإلقامــة  مختلف منشــآت 

عن  المسئولين  الوزراء  مؤتمر  تستضيف  الثقافة  وزارة 
الشئون الثقافية في الوطن العربي الـ23  خالل العام المقبل

برنامج جودة الحياة يســتهدف رفع معدل المطاعم مقابــل 
نسمة  مليون  لكل  مطعم    3010 إىل  ليصل  السكان 

نسمة مليون  لكل  مقهى    1032 وللمقاهي 
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يعتبــر هذا القطاع أحد أبرز القطاعات الواعدة والمحفزة كما 
أنه المحرك األساسي لإلقتصاد.

التحديات والصعوبات  القطاع بعض  الرواد في هذا  يواجــه 
الجائحة. أثناء  الثابتة  المصاريف  مثل 

للقطاع  االقتصادي  النمو  في  تساعد  اإللكترونيــة  التجارة 
المصروفات. بتخفيف  وذلك 

ـات أمــام رواد األعمــال  توطيــن الوظائــف يٌعــد أبــرز التحدـي
فــي القطــاع.

ارتفاع ملحوظ في المبيعات لدى عينة الدراسة.

للتوظيف  حلول  وتوفير  التراخيص  عىل  الحصول  تسهيل 
رواد  من  المذكورة  والمقترحات  التوصيات  أهم  كانت 

األعمال.
تفعيل التواصل المباشر بين رواد األعمال والقطاع الحكومي 

لمشاركة الخبرات واآلراء.

أبرز نتــائج الــدراســة
النوعية )المقابالت المعمقة)

األثر العام لجائحة كورونا
عىل األعمال

بشكل عامأثر الجائحة

انخفاض كبير في األعمال

انخفاض متوسط في األعمال

انخفاض متدني في األعمال

ال تغيير

ارتفاع كبير في األعمال

ارتفاع متوسط في األعمال

ارتفاع متدني في األعمال

ال تغييرانخفاضارتفاع

%53

% 6

% 20

% 1

% 18

% 1

% 1

الدراسة الكمية:
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%4

%5

%10

%5

%14

%45

%17

ال تغيير

انخفاض كبير في األعمال

انخفاض متوسط في األعمال

انخفاض متدني في األعمال

ارتفاع كبير في األعمال

ارتفاع متوسط في األعمال

ارتفاع متدني في األعمال

نـظـراً إلـى التغيـرات والتحسـن بالوضــع الوبــــائي
كيف ترى تغير األعمال في الستة أشهر القادمة
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 األثر العام لجائحة
كورونا عىل األعمال

أشهر  الستة  خالل  المنشآت  فروع  ألعداد   %  11 بنسبة  انخفاض 
عدد  بارتفاع  توقعات  هنالك  وبالمقابل  الجائحة(  )خالل  الماضية 

القادمة الستة أشهر  25 % خالل  إىل  الفروع 

أبرز أسباب اإلنخفاض:

أثر الجائحة

ارتفاع التكاليف

حالة السوق والوضع االقتصادي وعدم وجود اإلمكانيات للتوسع

إىل تخفيض عدد الموظفين لدى بعض  بداية الجائحــة أدت 
المنشآت بما يعادل متوسط 22%. فيما يوجد بعض التفائل 
بارتفاع عدد الموظفين خالل الفترة القادمة بمتوسط %20.

أشهر  الستة  خالل  الزبائن  عدد  متوسط  في  ملحوظ  انخفاض 
% 65 إىل  الزبائن  أعداد  بإرتفاع  62% وتوقع  إىل  ليصل  الماضية 

إىل خفض رواتب موظفيها،  مــن بين المنشآت التي اضطرت 
32 % هي متوسط التخفيض للرواتب

63 % من المنصـــــات اإللكترونيــة تم تأسيسهــــا 
قـــبـــل الجـــــائـحــة بمعــدل ارتــفـــــــاع زوار يـصـــل

إىل 37 % أثناء وبعد الجائحة
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تطوير األعمال

43 % من المنشآت تخطط للتوسع باألعمال بعد التعافي 
الجائحة من 

تمويل )توسيع األعمال أو مشروع تجاري جديد( هي أهم 
التي  المنشأت  من   %  65 لـ  التمويل  عىل  الحصول  دواعي 

األعمال في  للتوسع  تخطط 

هي  األعمال  في  التوسع  من  تحد  التي  الرئيسية  العوامل 
القيود المالية ونقص القوى العاملة وفي المقابل تخفيض 
المحفزة  العوامل  أهم  هي  باألعمال  للبدء  الرسوم  هذة 

القطاع هذا  في  والبدء  للدخول 

لالطالع عىل كامل التقرير الرجاء زيارة الرابط التالي

https://www.monshaat.gov.sa/node/8518
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