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المحتــــــوى

نبــــــذة عـــــــــن المشـــــــروع

نظــرة عامــة حول القطــــاع

نظــرة عامــة عن االقتصـــاد

نتـــائج الـدراســـات النوعية
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نبذة عن المشروع

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

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

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

العالقــة. ذات 

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

المحلــي.

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

الهدف العام للمشروع عن منشآت
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أهداف التقرير

التعريف بالقطاع

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

في القطـــاع.

بحث أولي
1

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

في الدراسات والتحاليل.

بحث ثانوي

4
القطاع  أعمال في  رواد  مقابالت معمقة مع 

لفهم التغيرات والتحديات في القطاع.

الدراسة النوعية (مقابالت معمقة)

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

المتوفرة لديها. 

ورش عمل

أهداف التقرير

عرض معلومات
عن القطاع

مؤشرات
القطاع

التغيرات
االقتصادية

آخر التغيرات
في القطاع

تأثير جائحة
كورونا

توقعات
القطاع

منهجية جمع البيانات

تجارة الجملة والتجزئة:
هــي الخطــوات األخيــرة فــي توزيــع البضائــع. يشــار إىل البضائــع 

المشــتراة والمباعــة أيًضــا باســم بضائــع.
بــدون  البيــع  بالجملــة والتجزئــة )أي  البيــع  القســم  يشــمل هــذا 
تحويــل( مــن أي نــوع البضائــع وتقديــم الخدمــات عرضيــة لبيــع 

هــذه الســلع.
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 عــدد الرخــص الصادرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وإصــالح المركبــات ذات المحــركات والدرجــات الناريــة

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

النشاط

الرخص الملغاةالرخص المجددةالرخص الجديدة
صافي الرخص

الجديدة المسندة
 إجمالي الرخص

الفعالة

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

 تجارة الجملة والتجزئة،
 وإصالح المركبات ذات
 المحركات والدراجات

النارية

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

 أنشطة خدمات
اإلقامة والطعام

16,531 %2331,905 %19 8,003 %17 8,528 %34 48,436 %20 

 أنشطة الخدمات
األخرى

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

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

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

ملغــاة( المســندة مــن قبــل الــوزارة كان ايجابيــا.

والتجــار  المســتثمرين  مــن  المزـيـد  اســتقطاب  إىل  أدى  ممــا 
للمضــي والبــدء باالســتثمارات فــي هــذا القطــاع فــي المملكــة. 1

النشاط االقتصادي
جامعيتقنيثانويأقل من ثانوي

20182019201820192018201920182019

بيع وإصالح المركبات ذات المحركات
والدراجات النارية

%8%5%38%39%48%48%6%8

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات
المحركات والدراجات النارية

%7%5%69%69%12%13%12%13

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات
المحركات والدراجات النارية

%5%4%70%69%10%10%15%17

* %نسبة الرخص من اإلجمالي
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3 المصدر: إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة، الهيئة العامة لإلحصاء

قطــاع فــي  للســعوديين  التوظيــف   متطلــب 
 تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات ذات

المحــركات والدراجــات النارـيـة

تُشــير اإلحصــاءات الرســمية إىل أن الحاجــة لموظفين ســعوديين 
تــزال عاليــة،  البيــع بالجملــة والتجزئــة ال  للعمــل فــي أنشــطة 
التعليمــي  المســتوى  ذات  العاملــة  اليــد  يخــص  فيمــا  خاصــة 
الثانــوي، حيــث وصــل المتطلــب إىل نســبة 70% خــالل العاميــن 

 .2019 و   2018
ذات  العاملــة  اليــد  إىل  الحاجــة  أن  أيضــا  البيانــات  تظهــر 
االختصــاص التقنــي مازالــت مرتفعــة وهــي فــي حــدود 48% فــي 
نشــاط بيــع وإصــالح المركبــات والدراجــات الناريــة تــزداد الحاجــة 
ــة الســعودية ذات المســتوى الجامعــي  ــد العامل ــا إىل الي تدريجي
ــة وهــي ترتفــع ســنويا  ــة والتجزئ ــع الجمل ــع أنشــطة بي فــي جمي
بحوالــي نقطتيــن أو يزيــد، بحســب المقارنــة بيــن 2018 و 2019.

تظهــر بيانــات التعليــم الجامعــي لعــام 2019 أن عدد الســعوديين 
الخريجــون المســجلين فــي الجامعــات فــي اختصــاص مبيعــات 
الجملــة والتجزئــة ضعيــف جــدا وهــو لــم يتجــاوز الـــ47 مــن جنــس 
الذكــور و 15 مــن جنــس اإلنــاث، وهــذا مؤشــر عــى نقــص كبيــر 
فــي الكفــاءات العليــا فــي هــذا اإلختصــاص ويفســر اإلعتمــاد 
الكبيــر عــى اليــد العاملــة األجنبيــة فــي المســاحات واألســواق 
مــا  وهــو  2020م  عــام  فــي  يتغيــر  لــم  الوضــع  هــذا  الكبــرى. 
يســتدعي الرفــع مــن طاقــة اســتيعاب الجامعــات الســعودية 

ــويق. ــارة والتس ــاص التج ــي اختص ف النشاط

الرخص الملغاةالرخص المجددةالرخص الجديدة
صافي الرخص

الجديدة المسندة
إجمالي الرخص

الفعالة

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

تجارة الجملة والتجزئة،
وإصالح المركبات ذات
المحركات والدراجات

النارية

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

أنشطة خدمات
اإلقامة والطعام

16,531 %2331,905 %19 8,003 %17 8,528 %34 48,436 %20 

أنشطة الخدمات
األخرى

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

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

النشاط االقتصادي
جامعيتقنيثانويأقل من ثانوي

20182019201820192018201920182019

 بيع وإصالح المركبات ذات المحركات
والدراجات النارية

%8%5%38%39%48%48%6%8

 تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات
المحركات والدراجات النارية

%7%5%69%69%12%13%12%13

 تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات
المحركات والدراجات النارية

%5%4%70%69%10%10%15%17

 متطلب التوظيف حسب النشاط االقتصادي والمستوى التعليمي 3

مقارنة بإجمالي الرخص في قطاع التجزئة  * % نسبة الرخص لكل قطاع
* متطلب التوظيف: هو مؤشر مستخدم من الهيئة العامة لإلحصاء هدفه تحديد ما إذا كان هناك حاجة للشهادة العلمية في كل قطاع

* 
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 المسجلون والخريجون السعوديون في اختصاص
مبيعات الجملة والتجزئة في عام 2019 م

3 المصدر: مسح التجارة الداخلية، الهيئة العامة لإلحصاء
2 المصدر: بيانات التعليم الجامعي لعام 2019 - البيانات المفتوحة

العددالجنسيةالجنسالجامعة

2سعوديذكرجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

28سعوديذكرجامعة الملك سعودجامعة الملك سعود

17سعوديذكرجامعة الملك عبدالعزيز

15سعوديأنثىجامعة الملك عبدالعزيز

62اإلجمالي

 متوسط الرواتب الشهرية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

فــي  الشــهرية  الرواتــب  متوســط  أن  الرســمية  البيانــات  تشــير 
ــغ 2,403 ريــاآل فــي  عــام 2019م، بفــارق 105  ــة قــد بل تجــارة الجمل

ـال عــن تجــارة التجزئــة. رـي
متوســط الرواتــب الشــهرية أعــى بقليــل فــي نشــاط بيــع وإصــالح 
الجملــة  تجــارة  أنشــطة  فــي  منــه  النارـيـة  والدراجــات  المركبــات 

والتجزئــة.
متوســط الرواتــب الشــهرية فــي قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة 

يشــهد ارتفاعــا مــن ســنة إىل أخــرى مثــل بقيــة القطاعــات ولكنــه 
يعتبــر أقــل مقارنــة بمتوســط الرواتــب الشــهرية فــي القطــاع 
الشــهري  الرواتــب  متوســط  كان   ،2019 عــام  ففــي  الخــاص. 
ــن  ــغ 4,564 ريــاالً، فــي حي ــن فــي القطــاع الخــاص قــد بل للعاملي
ــة.  ــة والتجزئ ــم يتجــاوز ال2,340 ريــاالَ فــي قطــاع تجــارة الجمل ل
هــذا الفــارق الكبيــر فــي مســتوى الرواتــب، يجعلــه قطــاع أقــل 

جاذبيــة مــن غيــرة.

النشاطالقسم

متوسط الرواتب الشهرية
المدفوعة للعاملين )بالريال(  3

20182019

2,3842,414بيع وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية45

2,3732,403تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

2,2242,298تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

2,2812,340المتوسط
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3 المصدر: مسح التجارة الداخلية، الهيئة العامة لإلحصاء
5 المصدر: إحصاءات سوق العمل، الهيئة العامة لإلحصاء

متوسط الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص )بالريال( 5

قطــاع فــي  التشــغيلية  واإليــرادات   النفقــات 
 تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات ذات

المحــركات والدراجــات النارـيـة

تشــير بيانــات مســح التجــارة الداخليــة المتوفــرة إىل ارتفــاع قيمــة 
النفقــات وكذلــك قيمــة اإليــرادات التشــغيلية فــي األنشــطة 
إجمالــي النفقــات  التجارـيـة الثالثــة دون اســتثناء، حيــث ارتفــع 

مــن 353.83 مليــار ريــال فــي عــام 2018م إىل 368.87 مليــار ريــال 
فــي عــام 2019م، كمــا ارتفعــت اإليــرادات مــن 596.32 مليــار 
ريــال فــي عــام 2018م إىل 621.62 مليــار ريــال فــي عــام 2019م. 

النشاطالقسم
النفقات التشغيلية

مليار ريال
اإليرادات التشغيلية

مليار ريال

2018201920182019

76.2280.36143.05151.80بيع وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية45

134.67137.19218.58229.56تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

142.96151.32234.69240.26تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

353.83368.87596.32621.62الجملة

الربع الرابع 2020

5,404

الربع الرابع 2019

4,565

الربع الرابع 2018

4,449
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 قــطــــاع تـجـــــارة الــجــمــلــة

والتجزئة وإصالح المركبات

المبيعات اإللكترونية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 
وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

بيانــات مســح التجــارة الداخليــة المتوفــرة يشــير إىل ارتفــاع نســبة 
فــي  المحققــة  المبيعــات  إجمالــي  مــن  اإللكترونيــة  المبيعــات 
األنشــطة الثالثــة دون اســتثناء. ويعــد نشــاط البيــع بالتجزئــة مــن 
بيــن األنشــطة التجارـيـة األكثــر اعتمــادا عــى البيــع اإللكترونــي 

 3 المصدر: مسح التجارة الداخلية، الهيئة العامة لإلحصاء
https://unctad.org/press-material/global-e-commerce-jumps-267-trillion-covid-19-boosts-online-retail-sales :6 المصدر

فــي المملكــة وذلــك بنســبة 3.48% فــي عــام 2019م. وتبقــى 
ــل  ــدول أخــرى مث ــا ب ــد مقارنته ــة نســبيا عن هــذه النســبة ضعيف
الصيــن وكوريــا الجنوبيــة، حيــث تجــاوزت هــذه النســبة الـــ%20 

منــذ 2019. 

الدولة

الصين

كوريا
الجنوبية

سنغافورة

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة
األمريكية

كندا

9.4%استراليا

%6.2

%24.9

%25.9

%11.7

%23.3

%14

%5.6

%3

%18.4

%18.2

%4.7

14.9

%9.9

2018

%6.3

%3.6

%20.7

%20.8

%5.9

%15.8

%11

20192020

201720182019النشاطالقسم

0.44%0.37%0.28%بيع وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية45

1.58%1.31%1.11%تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

3.48%1.96%1.56%تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

2.03%1.33%1.08%مجموع نسبة المبيعات اإللكترونية حسب النشاط

نسبة المبيعات اإللكترونية في تجارة التجزئة في دول أخرى 6

 نسبة المبيعات اإللكترونية في المملكة العربية السعودية 3
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 فائض التشغيل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

اإليــرادات  إجمالــي  بيــن  الفــارق  يســاوي  التشــغيل  فائــض 
وإجمالــي النفقــات خــالل الســنة الماليــة وهــو مؤشــر يســمح 
بمعرفــة الربحيــة الحقيقيــة للقطــاع، أي الربحيــة الناتجــة عــن 
والضرائــب  الفوائــد  خصــم  قبــل  فقــط،  التشــغيلي  نشــاطه 

والرســوم. وتشــير البيانــات المتوفــرة لعامــي 2018 و 2019 إىل 
تحســن قــدرة نشــاط تجــارة الجملــة عــى خلــق القيمــة المضافــة. 
حيــث ارتفــع الفائــض التشــغيلي فــي عــام 2018 مــن 196.19 

ـال فــي عــام 2019.  إىل 205.14 مليــار رـي مليــار 

فائض التشغيل )مليار ريال(

20182019النشاطالقسم

55.9560.17بيع وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية45

77.1085.30تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

63.1559.68تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

196.19205.14الجملة

3 المصدر: مسح التجارة الداخلية، الهيئة العامة لإلحصاء
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 قــطــــاع تـجـــــارة الــجــمــلــة

والتجزئة وإصالح المركبات

 أداء بعض القطاعات التجارية
في السوق المالية السعودية

الخدمات التجارية والمهنيةتجزئة األغذيةتجزئة السلع الكماليةالعام

20164,9105,0535,044

20175,6335,6104,206

20186,8665,9444,137

20197,6976,6164,772

20208,55610,5374,060

تُشــير إحصــاءات الســوق الماليــة الســعودية إىل ارتفــاع مؤشــر أداء 
أســهم قطاعــات البيــع بالتجزئــة للســلع الكماليــة واألغذـيـة فــي 
إىل 8,556 نقطــة  الســوق ليصــل عــى التوالــي فــي عــام 2020م 
و 10,537 نقطــة، ممــا يعنــي أن تجــارة التجزئــة فــي المملكــة مــن 
بيــن األنشــطة التــي تحقــق ربحيـّـة تجعلها تســتقطب المســتثمرين 

المحلييــن.  

فــي المقابــل لــم يكــن أداء نشــاط الخدمــات التجاريــة والمهنيــة 
توجــه  يعنــي  ممــا   ،2019 عــام  مــن  أفضــل  2020م  عــام  فــي 
أكثــر  أخــرى  قطاعــات  نحــو  النشــاط  هــذا  فــي  المســتثمرين 

ربحيــة فــي عــام 2020م.

المصدر: اإلحصاءات السنوية، إحصاءات سوق األسهم، جدول رقم 5 ، البنك المركزي السعودي

مـؤشر أسـعــار األســهـم حـســـب الـقـطـــاعـــات 
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االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة

ــك المركــزي  ــير إحصــاءات النقــود والنشــاط المصرفــي للبن تُش
الســعودي أن حجــم االئتمــان المصرفــي الممنــوح لقطــاع التجــارة 
ـال فــي عــام 2020م. وقــد شــهد هــذا  قــد بلــغ 300.1 مليــار رـي
االئتمــان تطــورا مطــردا فــي الســنوات الثالثــة األخيــرة بالرغــم 

مــن جائحــة كورونــا.

المصدر: اإلحصاءات السنوية، جدول 14أ، البنك المركزي السعودي

ارتفــاع قيمــة االئتمــان المصرفــي الممنــوح لقطــاع التجــارة يشــير 
إىل ارتفــاع نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المملكــة وحاجتــه 

إىل القــروض البنكيــة لتمويــل اســتثماراته.

االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة )مليون ريال(

181,132 183,139

207,489

236,245

257,711
287,429

302,655
315,138

282,344 287,923
300,141

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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 قــطــــاع تـجـــــارة الــجــمــلــة

والتجزئة وإصالح المركبات

عدد منشآت بيع وإصالح 
السيارات والمركبات

المصدر: البيانات المفتوحة، احصائيات المنشآت و العاملين في القطاع الخاص لعام 2020

النسبةالعددأنشطة بيع وإصالح السيارات والمركبات

19%11,636 إصالح محاور وفرامل السيارات

14%8,773 البيع بالجملة والتجزئة الجزاء وتوابع المركبات لم ترد فيما سبق

13%8,056 غسيل وتشحيم السيارات

9%5,596 صيانة وإصالح وتبديل اطارات السيارات الخفيفة )البنشر( 

7%4,442 البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديده للسيارات وتوابعها ، يشمل ) زينة السيارات (

6%3,565 البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة ، يشمل )سيارات اإلسعاف والباصات الصغيرة والدفع الرباعي(

6%3,538 أنشطة أخرى من أنشطة غسيل وتلميع السيارات

4%2,294 إصالح مقاعد السيارات

2%1,482 ورش طالء ودهان السيارات

2%1,3201,320  إصالح جيرات السيارات

2%1,281 البيع بالجملة والتجزئة الطارات السيارات وتوابعها 

2%1,279 ورش سمكرة السيارات ، يشمل ) معالجة الصدأ (

2%1,244 تبديل الزيوت

2%1,216 إصالح كهرباء  السيارات 

2%972 تلميع السيارات )البوليش(

8%5,149 أخرى

100%61,843 اإلجمالي  )21 تصنيف مختلف(

تشــير إحصــاءات القطــاع الخــاص لعــام 2020م أن عــدد منشــآت 

بيــع وإصــالح الســيارات والمركبــات قــد بلــغ 61,843 منشــأة، 

وتركــزت أعــداد المنشــآت فــي التصنيفــات الثالثــة: ورش إصــالح 

بالجملــة  البيــع  ومحــالت   )%19( الســيارات  وفرامــل  محــاور 

غســيل  وورش   )%14( المركبــات  وتوابــع  الجــزاء  والتجزئــة 

.)%13( الســيارات  وتشــحيم 
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المصدر: البيانات المفتوحة، احصائيات المنشآت و العاملين في القطاع الخاص لعام 2020

 العاملون في قطاع بيع وإصالح المركبات
والدراجات في عام 2020م

النسبةالعددأختصاص العامل

36%42,128 ميكانيكي سيارات

15%17,636 كهربائي سيارات

9%10,355 دهان مركبات

8%9,510 سمكري

7%8,697 بائع قطع جديدة للمركبات

7%7,887 عامل غسيل وتشحيم مركبات

4%5,181 مشحم ومزيت سيارات

4%4,911 سمكري اجسام مركبات

3%4,093 فني في الهندسة الميكانيكة -عام

2%2,3502,350  فني فحص سيارات

2%2,010 عامل تلميع مركبات

2%1,992 منجد مركبات

1%1,343بائع مركبات جديدة

100%118,093 اإلجمالي )26 أختصاص مختلف(

تشــير إحصــاءات القطــاع الخــاص لعــام 2020م أن عــدد العاملين 
فــي قطــاع بيــع وإصــالح الســيارات والمركبــات والدراجــات قــد 
بلــغ 118,093 عامــالً، أغلبهــم فــي اختصــاص ميكانيكــي ســيارات 

)36%( وكهربائــي ســيارات )%15(.
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 قــطــــاع تـجـــــارة الــجــمــلــة

والتجزئة وإصالح المركبات

عدد السيارات المورّدة والمباعة
في المملكة العربية السعودية 

ســجلت ســنة 2015 أعــى عــدد ســيارات مــوردة للمملكــة العربيــة 
ــدأ العــدد فــي النــزول  الســعودية بنحــو 1.3 مليــون ســيارة ثــم ب
حتــى بلــغ 581 ألــف ســيارة فــي عــام 2020م. بالتــوازي مــع ذلــك 
تــم بيــع أعــى عــدد للســيارات بنحــو 830 ألــف ســيارة ليصــل إىل 

نحــو 452 ألــف ســيارة فــي 2020م.

المصدر: السيارات الموردة:  اإلحصاءات السنوية، جدول رقم 10، البنك المركزي السعودي
 KNOEMA: https://knoema.com/OICAWMVSCT2015/world-motor-vehicle-sales-by-country-and-type :السيارات المباعة

ويفــوق عــدد المركبــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الـ20 
مليــون مركبــة مرخصــة بمعــدل 1.3 ســيارة لــكل أســرة. ويعتبر 
ســوق بيــع الســيارات وإصالحهــا ســوقا نشــطة جــدا يصــل 
إىل 45%. ممــا يشــجع عــى االســتثمار  معــّدل الربحيــة فيــه 
فــي هــذا النشــاط واألنشــطة المرتبطــة بــه كإكسســوارات 

ــار.  الســيارات وقطــع الغي

عدد السيارات المورد والمباعة

عدد السيارات الموردةعدد السيارات المباعة

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007

554,400
540,000 520,000

600,000 590,000

705,000705,000
740,000

828,200 830,100

655,500655 500

500,601

403,857403,857

533,904 452,544

579,100

680,871

564,976

699,102699 102
687,624687,624

922,288
942,125942 125

990,682

1,299,1881,299,188

775,601775 601

586,063

516,977
632,673

581,097
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المنصرف من لوحات المركبات 
ورخص القيادة الصادرة

تُشــير إحصــاءات النقــل والمواصــالت للهيئــة العامــة لإلحصــاء أن 
عــدد المركبــات الجديــدة التــي تحصــل عــى لوحــات تســجيل مــن 
إدارة المــرور الســعودية يناهــز أو يفــوق المليــون مركبــة ســنوياً، 

أغلبهــا مركبــات خصوصيــة.
نفــس اإلحصــاءات توضــح ارتفاعــا مســتمرا فــي عــدد رخــص 
إدارة المــرور الســعودية ليبلــغ نحــو مليــون  القيــادة الصــادرة عــن 

رخصــة قيــادة جديــدة فــي عــام 1440هـــ. 

المنصــرف مــن لوحــات المركبــات ورخــص القيــادة يعطــي فكــرة 
عــن حجــم تطــور أســطول المركبــات فــي المملكــة ومــا يترتــب 
إصــالح المركبــات عــى مســتوى  عنــه مــن تطــور فــي ســوق 
الجدـيـدة  التقنيــات  و  التكنولوجيــات  مســتوى  وعــى  الطلــب 

ــات. ــالح المركب ــاع إص ــي قط ــدة ف المعتم

السنوات
143514361437143814391440

النـوع

 1,012,346 1,118,089 1,118,024 746,453 779,737 636,979خصوصي

 25,013 28,502 27,417 11,174 7,823 13,978 أجرة

 182,670 245,948 221,173 177,433 218,640 219,873نقل

 13,334 18,794 23,389 14,606 15,909 42,487حافلة

 4,719 3,829 3,631 4,866 6,183 6,148دراجة نارية

 2,691 2,324 2,075 2,593 2,887 2,309آليات

1,240,773 1,417,486 1,395,709 957,125 1,031,179 921,774المجموع

المصدر: إحصاءات النقل والمواصالت، الهيئة العامة لإلحصاء
مالحظة: أحدث البيانات المتوفرة تتوقف في عام 1440 هجري

العدد المنصرف من لوحات المركبات بالمملكة
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عدد رخص القيادة الصادرة

المصدر: إحصاءات النقل والمواصالت، الهيئة العامة لإلحصاء
مالحظة: أحدث البيانات المتوفرة تتوقف في عام 1440 هجري

435,439

625,414

697,017

928,165 899,844

1,026,569

1435 1436 1437 1438 1439 1440
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الحوادث المرورية وطلبات قطع 
الغيار وإصالح المركبات 

المركبــات هــو  التــي تتســبب فيهــا  المرورـيـة  الحــوادث  عــدد 
إصــالح  قطــاع  عــى  الطلــب  حجــم  عــن  مباشــر  غيــر  مؤشــر 
المركبــات. وتشــير البيانــات أن إجمالــي عــدد الحــوادث هــو فــي 
تناقــص مســتمر منــذ 1437 هـــ وقــد بلــغ 287,781 حادثــا فــي عــام 
1440هـــ. ولكــن عــدد الوفيــات الناجمــة عــن تلــك الحــوادث لــكل 
100 ألــف ســاكن ال يــزال مرتفعــا جــدا فــي المملكــة العربيــة 
فــي  بالمتوســط  مقارنــة   )2019 عــام  فــي   35.9( الســعودية 

العالــم العربــي )20.2( أو فــي العالــم ككل )16.7(.
أغلــب هــذه الحــوادث هــي حــوادث تلفيــات وقــد مثلــت نحــو 

إجمالــي الحــوادث فــي عــام 1440هـــ. 95% مــن 

المصدر: إحصاءات النقل والمواصالت، الهيئة العامة لإلحصاء
مالحظــة: أحــدث البيانــات المتوفــرة تتوقــف فــي عــام 1440 

هجــري

حــوادث التلفيــات تعنــي أن الخســائر هــي فــي المركبــات فقــط 
وأن أغلبهــا يتوجــه لــورش إصــالح المركبــات لتصليــح األضــرار. 

كمــا تبــرز بيانــات الــواردات الســلعية للمملكــة ارتفاعــا كبيــرا 
فــي كميــات قطــع الغيــار وأجــزاء المركبــات المســتوردة مــن 
2019م،  عــام  فــي  طــن  مليــون   10.81 بلغــت  حيــث  الخــارج، 
ــي أن ســوق  بنســبة زيــادة عــن 2018 تقــدر بـــ38.8%. هــذا يعن
إصــالح المركبــات وتغييــر قطــع الغيــار يشــهد حركيــة عاليــة فــي 
المملكــة منــذ 2017 بمــا أن طلبــات قطــع الغيار واإلكسســوارات 

قفــزت بشــكل كبيــر بعــد 2016م.

عدد الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية حسب نوع الحادث

حادث تلفيات

503,976

435,329

330,389

272,058

حادث إصابات

22,449
19,18217,295

11,988

حادث وفيات

6,9555,977
4,7803,735

مجموع عدد الحوادث

533,380

460,488

352,464

287,781

1440هــ1439هــ1438هــ1437هــ
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عدد وفايات الحوادث المرورية ) لكل 100 ألف ساكن(

وزن واردات المملكة من أجزاء ولوازم المركبات )ألف طن(

 World Bank Data :المصدر
مالحظة: أحدث البيانات المتوفرة تتوقف في عام 2019م.

المصدر: إحصاءات التجارة الخارجية، الهيئة العامة لإلحصاء

28.7
30.6

33.2

35.9

19.9 19.8 20.1 20.2

16.8 16.7 16.7 16.7

2016 2017 2018 2019

المملكة العربية السعوديةالعالم العالم العربي

942 1,041

9,058 7,788

10,809

2014 2015 2016 2017 2018 2019

888
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أداء التأمين عىل المركبات 

عــى  للتأميــن  المكتتبــة  التأميــن  أقســاط  إجمالــي  بلــغ 
المركبــات 8.36 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، ويمثــل %21.6 

إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة فــي المملكــة. مــن 
عــى  للتأميــن  االحتفــاظ  معــدل  بلــغ  2020م،  عــام  فــي 
المركبــات 92.9%، بمــا أن صافــي أقســاط التأميــن المكتتبــة 

ـال. بلــغ 7.76 مليــار رـي
فــي عــام 2020م، بلــغ صافــي األقســاط المكتتبــة للتأميــن 

عــى المركبــات 7.76 مليــار ريــال، بنســبة 24.3% مــن إجمالــي 
صافــي األقســاط المكتســبة.

عــى  التأميــن  فــي  المتكبــدة  المطالبــات  صافــي  بلــغ 
ـال، وهــو مــا يمثــل معــدل خســائر  المركبــات 5.17 مليــار رـي

.%66.6 قدرهــا 
قيمــة المطالبــات المتكبــدة ومعــدل الخســائر ينعكــس عــى 

نشــاط ســوق إصــالح الســيارات.  

العام
إجمالي األقساط

المكتتبة
 صافي األقساط

المكتتبة
صافي األقساط 

المكتسبة
صافي المطالبات 

المتكبدة

2019%22.7%25.6%26.5%23.7

2020%21.6%24.3%24.5%21.3

بالرغـــــم من انخفــــــاض معـــــــدل اإلشغــــــال
ومتوســــــط الســـعر اليـــــــومي واإليـــــــرادات
في مدينة الرياض إال أن البدايـــــات كـــــــانت
جيـــدة ففي أول شهــــرين من عـــــــام  2020
حصـل بعــض التحسن في متوســـط السعــــر
اليومي ومستويات اإلشغـــال والتي أدت اىل
زيادة في اإليرادات بحسب الغرف الشــــاغرة

.بمعدل 40% تقريبا

هو  التأمين  لشركات  المكتتبة  األقساط  إجمالي 
بموجب  المستحقة  األقساط  أو  اإليرادات  إجمالي 
وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنه يمثل ما 
عىل  موافقتها  مقابل  للشركة  لهم"  "المؤمن  يدفعه 
تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون 

السبب المباشر في وقوعها.

صافي المطالبات المتكبدة تمثل المطالبات التي تم 
التسويات  اجراء  بعد  المحاسبية  الفترة  خالل  صرفها 

الخاصة بالمطالبات تحت التسوية.

صافي األقساط المكتتبة: تمثل األقساط المكتتبة 
المعاد  االقساط  طرح  بعد  التأمين  شركة  لدى 
في  أقساطا  الشركة  تحّصل  فقد  عليها.  التأمين 
بداية فترة التأمين يكون جزءا منها ال يخص الفترة 
بحساب  تقوم  فهي  ولذلك  الحالية،  المالية 
الغير  األقساط  مخصص  تسمى  فنية  مخصصات 
األقساط  من  االقتطاع  منه  الهدف  و  مكتسبة 

لمقابلة األخطار التي قد تقع في الفترة الالحقة.

األقساط المكتسبة لشركات التأمين تمثل أقساط 
تغطيها  التي  المحاسبية  بالفترة  الخاصة  التأمين 
الخاصة  التسويات  اجراء  بعد  المالية،  القوائم 
عند  مهم  مؤشر  وهي  مكتسبة.  الغير  باألقساط 
الفترة  نفس  خالل  المتكبدة  بالمطالبات  قياسها 

لمعرفة هامش ربح الشركة من أقساط التامين.

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2020م، البنك المركزي السعودي
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المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2020م، البنك المركزي السعودي

8,603.6

8,117.1

8,211.1

5,999.8

8,358

7,763.5

7,761.9

5,171.5

2020 2019

صافي المطالبات المتكبدة

صافي األقساط المكتسبة

صافي األقساط المكتتبة

إجمالي األقساط المكتتبة

8,603.6

8,117.1

8,211.1

5,999.8

8,358

7,763.5

7,761.9

5,171.5

2020 2019

صافي المطالبات المتكبدة

صافي األقساط المكتسبة

صافي األقساط المكتتبة

إجمالي األقساط المكتتبة

مليون ريال

%94.3

%73.1

%66.6

2020 2019

%92.9

معدل الخسائر

معدل االحتفاظ

أداء التأمين عىل المركبات 
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نتائج الدراسة النوعية 
المقابالت المعمقة

العينة المستهدفة

رواد  مــن  مجموعــة  مــع  المعمقــة  المقابــالت  عمــل  تــم 
وإصــالح  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة  قطــاع  فــي  األعمــال 

المركبــات.

وصف قطاع التجزئة بشكل عام

أفــاد أغلــب رواد األعمــال بــأن قطــاع التجزئــة هــو أحــد أبــرز 

القطاعــات الواعــدة والمحفــزة لالســتثمار كمــا أنــه قطــاع 

ــر فــرص عمــل. كمــا أفــاد  داعــم لالقتصــاد مــن خــالل توفي

رغــم  جــدا  مربــح  قطــاع  هــو  التجزئــة  قطــاع  أن  البعــض 

ـات فيــه. التحدـي

وصف قطاع التجزئة في الفترة الحالية

ــي  إيجاب ــر  ــر الحــدود أث ــة وتجــارة عب كان للتجــارة اإللكتروني

عــى القطــاع. حيــث ذكــر البعــض أن جائحة كورونا ســاهمت 

فــي تحفيــز التجــارة اإللكترونيــة. وفــي المقابــل ذكــر البعــض 

وجــود تحديــات كبيــرة كالمصاريــف الثابتــة.

أبرز المعلومات والمؤشرات المتوقع وجودها في التقارير 

- التحديات التي يواجهها المستثمر في القطاع

عــى  والتشــجيع  المحليــة  والخدمــات  المنتجــات  دعــم   -

شــرائها.

أبرز المحاور المغطاة في المقابالت

- مشــاركة معلومــات عــن قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة 

وإصــالح المركبــات مــن وجهــه نظرهــم .

- مشاركة أبرز التحديات.

- مشاركة أثر جائحة كورونا عى أعمالهم.

- مشاركة الوضع الحالي ألعمالهم.

- مشاركة تصوراتهم وتوصياتهم لقطاع التجزئة.

النمو االقتصادي للقطاع

أتفــق األغلــب عــى أن النمــو االقتصــادي للقطــاع كبيــر 

ــة التــي خففــت مــن  ــك للتجــارة اإللكتروني جــداً ويعــود ذل

المصروفــات األساســية كاإليجــارات والرواتــب للموظفين 

فــي بعــض المشــاريع.

أبرز التغيرات الحاصلة في القطاع

- التشريعات الحكومية.

- تطور التجارة اإللكترونية.

- تنوع وسائل الدفع اإللكتروني.

أبرز القطاعات األكثر تحفيزاً لالستثمار 

- قطاع الجملة والتجزئة خصيصا التجارة اإللكترونية

- قطاع الطعام. 
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ذكــر البعــض أن القطــاع لــم يتعافــى بشــكل كامــل مــن 

التأثيــر الســلبي لجائحــة كورونــا، بينمــا ذكــر آخــرون انهــا 

إيجابــي مــن خــالل تحفيــز البــدء فــي التجــارة  اثــرت بشــكل 

اإللكترونيــة.

أبرز التحديات التي تواجه رواد األعمال في القطاع 

للقطــاع  المناســبة  البشــرية  المــوارد  توفيــر  صعوبــة   -

الســعودة. نظــام  مــع  خصوصــا 

- المصاريف الجديدة في القطاع خالل جائحة كورونا.

اتفــق الجميــع عــى تحســن الوضــع الحالــي ألعمالهــم حيــث 

ذكــر البعــض ان المبيعــات ارتفعــت عــن الســابق. 

أهم التوصيات والمقترحات المذكورة من رواد األعمال

- توفير حلول للتوظيف.

- تسهيل عملية الحصول عى التراخيص.

أثر جائحة كورونا عىل األعمال والوضع الحالي 
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نتائج البحث األويل
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نتائج البحث األولي
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نتائج البحث األولي

%العينةالمنطقة

28%153الوسطى

26%139الغربية

11%61الشرقية

17%90الشمالية

18%99الجنوبية

%542100االجمالي

11%الشرقية

18%الجنوبية

28%الوسطى

26%الغربية

17%الشمالية %67

%30

%3

1 إىل 5 موظف
6 إىل 49 موظف

50 إىل 249 موظف
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الفئة المستهدفة :
اإلدارة  مــن  مســؤولون  هــم  المســتهدفة  الفئــة  كانــت 
مثــل المالــك أو المديــر أو المديــر العــام أو الشــريك فــي 

والكبيــرة. والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 

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

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

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

والمتوســطة وأفــراد المجتمــع فــي المملكــة. 

االستبيان :
صمم االستبيان بما يتناسب مع أهداف الدراسة. 
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نتائج البحث األويل



33

نتائج البحث األويل

األثر والتوقعات عىل األعمال
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األثر العام لجائحة كورونا عىل األعمال

الشماليةالجنوبيةالشرقيةالغربيةالوسطىبشكل عاماألثر

43%50%66%44%47%48%انخفاض كبير في األعمال

30%19%18%27%23%24%انخفاض متوسط في األعمال

16%20%6%17%20%17%انخفاض متدني في األعمال

10%7%10%7%5%7%ال تغيير

0%0%0%1%2%1%ارتفاع كبير في األعمال

0%0%0%3%2%2%ارتفاع متوسط في األعمال

0%0%0%1%1%1%ارتفاع متدني في األعمال

أثــرت الجائحــة بشــكل ســلبي عــى أعمــال 89 %مــن المنشــآت، 
حيــث كان األثــر األعــى عــى المنشــآت فــي المنطقــة الوســطى 
والوســطى  الغربيــة  المنطقــة  أن  نالحــظ  وكمــا  والشــرقية 

 %5 بمعــدل  األخــرى  المناطــق  مــن  أعــى  ارتفــاع  تســجالن 
لكالهمــا. كمــا يوجــد نســب بســيطة مــن عــدم التأثــر مــن 

الجائحــة عــى بعــض األعمــال فــي جميــع المناطــق. 

كيف أثرت جائحة كورونا عىل عملكم ؟

ال تغييرانخفاضارتفاع
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التوقعات المستقبلية لحالة األعمال خالل 
الستة األشهر القادمة

إيجابــي  يبــدوا  المســتقبل  بــأن  أفــادوا  المنشــآت  مــن   %65
ألعمالهــم خــالل الســتة أشــهر القادمــة. وفــي المقابــل هنالــك 
 %18 يقــارب  نســبة بســيطة بعــدم التفــاؤل بالمســتقبل بمــا 

وذلــك لتوقــع االنخفــاض فــي األعمــال و 17% عــدم وجــود تغييــر 
فــي األعمــال خــالل الســتة أشــهر القادمــة.

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

%7

%7

%4

%17

%7

%40

%18

-

-

-

-

-

-

ال تغييرانخفاضارتفاع
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العوامل المؤثرة عىل األعمال 
)الفروع(

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

انخفضــت عــدد فروعهــم خــالل تلــك الفتــرة.

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

الفــروع.

ال تغييرانخفاضارتفاع

%19

%16

%62

1 +33-1

الفروع الحالية



36

3% 11%86%

%11
%3

%86

أبرز األسباب:

- جائحة كورونا.

- ارتفاع التكاليف.

- حالة السوق والوضع االقتصادي.

- عدم الحاجة الماسة للتغيير.

- عدم وجود االمكانيات للتوسع.

 التغيير خالل الـ 6 أشهر
الماضية

9% 17%74%

%74

3%

%9
%17

أبرز األسباب:

- االثار الناتجة عن جائحة كورونا
 والوقت المستغرق للتعافي.

- انخفاض القوة الشرائية.

- ارتفاع التكاليف.

 التغيير المتوقع خالل الـ 6 أشهر
القادمة

 زيادة عدد
األفرع

انخفاضال تغيير
عدد األفرع

ارتفاع ال تغيير انخفاض
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نتائج البحث األويل
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نتائج البحث األويل

حالة الموارد البشرية للمنشآت
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حالة الموارد البشرية للمنشآت

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

20 موظــف هــو متوســط االنخفــاض لــدى المنشــآت فيمــا كان 
متوســط االرتفــاع هــو 11 موظــف

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

موظــف    32 بمتوســط 

 نسبة التغير في عدد الموظفين خالل
الفترة الماضية

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

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

نسبة التغير المتوقعة لعدد الموظفين

%83

%17

%18

%27

%55

انخفاضال تغييرارتفاعانخفاضال تغييرارتفاع
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حالة الموارد البشرية للمنشآت

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

الرواتــب. تخفيــض  إىل  اضطــروا 

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

الرواتــب لــدى 22% مــن المنشــآت

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

بشــكل عــام هــو 26% مــن الراتــب

 هل أجبرت عىل تخفيض رواتب أي من
موظفيك؟

 كم نسبة تخفيض األجر للموظفين؟

الموظفيــنتخفيض رواتب الموظفين رواتــب  تخفيــض  نســبة 

نعم ال

%22

%78% 26
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الزبائن ومعدالت الصرف
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الزبائن ومعدالت الصرف

مــن 1 إىل 25 زبــون يوميــاً هــو المتوســط األعــى لزيــارات الزبائــن 
أشــهر  الســتة  خــالل  بــأن  توضــح  النتائــج  للمنشــآت.  اليوميــة 
الماضيــة انخفضــت زيــارات الزبائــن بشــكل ملحــوظ وهــذا األمــر 

أن  إىل  تشــير  التوقعــات  ولكــن  الجائحــة.  بســبب  طبيعــي 
إىل %50. متوســط الزبائــن فــي المســتقبل ســيرتفع 

متوسط عدد الزبائن

متوسط عدد الزبائن
خالل الـ 6 أشهر الماضية 

ما متوسط عدد الزبائن اليومي؟

التغيير المتوقع في متوسط
عدد الزبائن خالل الـ 6 أشهر القادمة 

100-25

100+

%69

%25

%6

25-1

%62

%12

%26

ال تغيير انخفض متوسط

عدد الزبائن

ازداد متوسط

عدد الزبائن

%12

%50

%37

ال تغيير انخفض متوسط

عدد الزبائن

ازداد متوسط

عدد الزبائن

خــالل الســتة أشــهر الماضيــة كان هنالــك انخفــاض ملحــوظ فــي 
ــن حيــث يصــل االنخفــاض إىل 62%. فيمــا  متوســط عــدد الزبائ

كانــت نســبة االرتفــاع 12% فقــط

نســبة عاليــة مــن المنشــآت تَفاءلــوا بإرتفــاع متوســط الزبائــن 
إىل %50 بمعــدل يصــل 

    التغيير في متوسط عدد الزبائن خالل
الـ 6 أشهر السابقة

 التغيير المتوقع  في متوسط عدد الزبائن
خالل الـ 6 أشهر القادمة؟
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الزبائن ومعدالت الصرف

بالنظــر إىل معــدل الصــرف لــكل زبــون بشــكل عــام فــي القطــاع 
فــإن المتوســط هــو 306 ريــاالت * 

التغيير بمعدل الصرف لكل زبون
 خالل نفس الوقت للعام

الماضي
خالل الـ 6 أشهر القادمةخالل الـ 6 أشهر الماضية

انخفض معدل الصرف

ازداد معدل الصرف

ال تغيير

أهم المشاهدات

عــى  الصــرف  معــدل  انخفــض 
ـال  رـي  156 يقــارب  بمــا  القطــاع 
إىل  فيمــا ارتفــع معــدل الصــرف 

ـال 98 رـي

عــى  الصــرف  معــدل  انخفــض 
ـال  رـي  121 يقــارب  بمــا  القطــاع 
إىل  فيمــا ارتفــع معــدل الصــرف 

ـال 50 رـي

توقــع المجيبيــن بانخفــاض معــدل 
الصــرف عــى القطــاع بمــا يقــارب 
ارتفــاع  توقعــوا  فيمــا  ـال,  رـي  54

إىل 116 ريــال معــدل الصــرف 

ال تغييرانخفاضارتفاع

%56%60%16

%19%8%37

%24%32%47

بمبيعــات  المتخصصــة  للمنشــآت  آخــر  صــرف  متوســط  هنالــك   *
الســيارات ومعــارض الســيارات وهــو 84,444 وعددهــم 18 منشــأة. 
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المنصات اإللكترونية
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المنصات اإللكترونية

14% مــن المنشــآت التــي تــم مقابلتهــم أفــادوا بوجــود منصــات 
إلكترونيــة مثــل التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة، فيمــا كان 

إلكترونيــة. 86% ليــس لديهــم منصــات 

انستجرام

سناب شات

موقع بوكنج

تويتر

 %32 و  الجائحــة  قبــل  تأسيســها  تــم  المنصــات  مــن   %68
ـارة.  إىل 76 زـي ـارات يوميــة تصــل  بعدهــا، بمتوســط عــدد زـي
كان معــدل ارتفــاع زوار المنصــات اإللكترونيــة للمنشــآت بعــد 

الجائحــة هــو %65.

العوامل المؤثرة عىل األعمال

إلكترونيتطبيق موقع  حساب في سله أخرى

%56

%18

%12

%14

أبرز المنصات األخرى

*سؤال ذو خيارات متعددة

 أثر الجائحة عىل المتاجر اإللكترونية

فــي  المبيعــات  ارتفــاع   نســبة  بــأن  أفــادوا  المنشــآت  مــن   %63
المنصــات اإللكترونيــة بعــد جائحــة كورونــا تصــل إىل %10 - %29 

نسبة المبيعات في المنصات اإللكترونية

أبرز المنصات المتوفرة

%89 - %60

%59 - %30

أكثر من %90

%29 - %10

%4

%6

%27

%63
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المنافسون

حالة المنافسين في القطاع

أغلقــوا  قــد  منافســيهم  أن  يعتقــدون  المنشــآت  مــن   %  31  
بشــكل كامــل أو جزئــي أثــر الجائحــة وأكثــر مــن نصفهــم يــرون 

إيجابــي عــى أعمالهــم. أن هــذا اإلغــالق قــد يؤثــر بشــكل 

إغــالق بعــض  توجــد أســباب عــدة كان لهــا دور رئيســي فــي 

المنافســين لمنشــآتهم ســواء بشــكل جزئــي أو كامــل خــالل 

هــي  األســباب  أهــم  كان  حيــث  الماضيــة،  األشــهر  الســتة 

ــي. ــت الحال ــال بالوق ــة لألعم ــدم الحاج ــا وع ــة كورون جائح

يعتقــدون أن منافســيهم قــد افتتحــوا  16 % مــن  المنشــآت 
جدـيـدة.  إلكترونيــة  منصــات 
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%8

%63

%8

%7

%14

قرض جديد أو حد ائتماني

أو تسهيالت السحب

عىل المكشوف

تمويل صيانة المباني

والمعدات وما اىل ذلك

تمويل توسيع األعمال

مشروع تجاري جديد

شراء عقار أرض

أخرى

تطوير األعمال 

للتوســع بأعمالهــا خــالل الســتة  المنشــآت تخطــط  24% مــن 
ــي  ــل المصرف ــى التموي ــول ع ــق الحص ــن طري ــة ع ــهر القادم أش
ــاري  ــروع تج ــال أو مش ــيع األعم ــل )توس ــددت أن تموي ــث ح حي

ــل  ــى التموي ــول ع ــي الحص ــم دواع ــي أه جديــد( ه

خطط التوسع
في األعمال

استخدام التمويل
المصرفي

أبرز أسباب الحصول عىل تمويل

%35

%65

نعم ال

%24

%76

نعم ال

أبرز خطط التوسع:

ــرز خطــط التوســع للمنشــآت هــي لفتــح فــروع جديــدة  كانــت أب
فــي  الموظفيــن  عــدد  ـادة  وزـي االنتــاج  ـادة  زـي ويليهــا  أخــرى. 

الثانيــة. المرحلــة 

 هل لديك خطط للتوسع في أعمالك خالل
الستة أشهر القادمة؟

 هــل ســوف تزـيـد او تســتخدم التمويــل
المصرفــي؟
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تطوير األعمال 

72% مــن المنشــآت متفائلــون بمســتقبل واعــد للقطــاع وأكثــر 
مــن نصــف المجيبيــن ينصحــون أقاربهــم وأصدقائهــم بالدخــول 
إىل هــذا القطــاع، ويعتقــدون أن مــن أهــم العوامــل المحفــزة 

للدخــول فــي القطــاع هــي تخفيــض التكاليــف.

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

الماليــة و السياســات االقتصادـيـة بشــكل عــام. 

- عدم استقرار السوق

- مدة الجائحة

- عدم استقرار األوضاع من بعد الجائحة

- كثرة المنافسين

 أهم العوامل الرئيسية التي تحد من
التوسع في األعمال

 أهم العوامل من وجهة نظر المنشآت
لتحسن القطاع

أبرز العوامل األخرى

%8

%21

%24

%20

%32

%11

%23

%19

%17

قيود مالية

طلب غير كف

نقص القوى العاملة

نقص المساحة

أو المعدات

عوامل أخرى

ال شيئ

السياسة االقتصادية

بشكل عام (مثل:

الضرائب واالنفاق)

السياسة االقتصادية

التي تؤثر عىل القطاعات

تكاليف اإليجار

%32

%10

%7

تخفيض التكاليفااللتزام باالحترازات الدعم الحكومي

*سؤال ذو خيارات متعددة
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شرح آلية التقييم

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

100%، مثالً:

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

100%، مثالً:

األسئلة المفتوحة:
مجموعــات  فــي  اإلجابــات  ووضــع  النصــوص  تحليــل  ســيتم 

المؤثــرة. لإلجابــات  التكــرار  نســبة  واحتســاب 

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

. كين ر لمشــا ا

%50

%30

%20

ال

ال

ال

%70

%50
%40

الخيار األول

الخيار الثاني
الخيار الثالث
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أهم المشاهدات

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

والشــرقية. الوســطى  المنطقــة  تأثــراً  المناطــق  وأكثــر 

الجائحــة  اثــر  وتجــاوز  االعمــال  بارتفــاع  إيجابيــة  توقعــات 
الشــرقية.  المنطقــة  وخاصــة 

11% مــن المنشــآت أثــرت الجائحــة عــى عــدد فروعهــم، %17 
ـادة عــدد الفــروع فــي الفتــرة  مــن المنشــآت متفائليــن بزـي

القادمــة.

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

ارتفاع ملحوظ في معدل زوار المنصات بعد الجائحة.

أبرز المنصات المتوفرة لدى المنشآت هي المواقع 
اإللكترونية ثم التطبيقات اإللكترونية.

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

منافســيهم ألعمالهــم.

إغــالق  الجائحــة وعــدم الحاجــة لألعمــال هــي أهــم أســباب 
لمنشــآتهم. المنافســين  بعــض 

حالة الموارد البشرية للمنشآت:
الجائحــة تؤثــر بشــكل كبيــر عــى أعــداد  الموظفيــن لــدى 
المنشــآت التــي تــم تغييــر عــدد الموظفيــن لديهــا. حيــث 

.%83 بنســبة  الموظفيــن  عــدد  انخفــض 

22% مــن المنشــآت اضطــروا لتخفيــض رواتــب موظفيهــم 
ــب. ــي الرات بمتوســط 26% مــن إجمال

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

الحصــول عــى تمويــل. 

التكاليــف و السياســات االقتصاديــة هــي مــن ابــرز التحديــات 
لتطويــر األعمــال لــدى المنشــآت.

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

يقــارب 50% خــالل الســتة األشــهر القادمــة. 

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

الفتــرة القادمــة.
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