
 أنشطة الخدمات
األخرى

الملخص التنفيذي



اسم المشروع

األهداف العامة للتقرير

تقارير متخصصة في أنشطة 
الخدمات األخرى

يهدف هذا التقرير باألساس إىل:

• تقديم معلومات وإحصاءات موثوقة تخص أنشطة 
الخدمات الشخصية المختلفة في المملكة العربية 

السعودية.

• توضيح حالة السوق وإبراز الفرص المتاحة ورغبات 
المستهلكين 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  باعتبارها من األنشـــطة االقتصادـي

المملكة العربية السعودية.

• دفع االستثمار في هذه األنشطة والرفع من قيمتها 
ــة ومن مســـاهمتها في الناتـــج المحلي  االقتصادـي

اإلجمالي.

تعتمد منهجية التقرير عىل عـــرض وتحليل البيانات 
ــة واالجتماعية  واإلحصاءات والمؤشـــرات االقتصادـي
واســـتطالع آراء المســـتهلكين ومقدمـــي الخدمات 

الشخصية، وذلك من خالل:

منهجية التقرير

بيانــــات ثانويـــة
صادرة عن هيئات 

ومؤسسات سعودية أو عن 
هيئات ومنظمات وتقارير 

دولية موثوقة 

1

بيانات أولية
تم جمعها من خالل 
المقابالت الميدانية 

باستخدام االستبيان لعينات 
تمثيلية من المستهلكين 

ومن أصحاب منشآت تقديم 
الخدمات الشخصية.
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محتويات التقرير

طـرق جمــع البيانــات

ثانوي أولـــي

تحليل

استنتاجات

تأثيرات

توقعات

توصيات

معلومات

إحصاءات

بيانات

مؤشرات

عوامل
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4 أنشطة الخدمات األخرى

التعريف باألنشطة المشمولة بالتقرير

أنشطة إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية، 
وهي األنشطة المنضوية تحت القسم 95 من الباب (ق) 
في دليل التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد 
عىل التصنيـــف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشـــطة 
االقتصادية، بحسب التنقيح الرابع (ISIC4)، وهو باب أنشطة 
الخدمات األخرى وتتكون من 23 نشاطاً فرعياً، مثل إصالح 
وصيانـــة أجهزة الحاســـوب ومعدات االتصـــاالت واألجهزة 

إلخ. اإللكترونية االستهالكية، 

أنشطة إصالح أجهزة الحاسوب
والسلع الشخصية والمنزلية 

1

أنشـــطة تصفيف الشـــعر وأنـــواع التجميل األخـــرى، وهي 
األنشطة المنضوية تحت الفئة رقم 9602 من القسم 96 
من البـــاب (ق) فـــي دليل التصنيـــف الوطني لألنشـــطة 
االقتصادية المعتمد عىل التصنيف الصناعي الدولي الموحد 
 ،(ISIC4) لجميع األنشطة االقتصادية، بحسب التنقيح الرابع
وهو باب أنشطة الخدمات األخرى وتتكون من 4 أنشطة 
فرعية، مثل الصالونات الرجالية والنسائية وأنشطة التجميل 

إلخ. األخرى، 

أنشطة تصفيف الشعر
وأنواع التجميل األخرى
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المؤشرات االقتصادية ألنشطة 
الخدمات األخرى 

12.8
مليار ريال الناتج المحلي

تندرج أنشطة الخدمات األخرى ضمن القطاع االقتصادي التاسع تحت مسمى الخدمات الجماعية واالجتماعية 
والشخصية. وبحسب الحسابات القومية التي تصدرها الهيئة العامة لإلحصاء فإن الناتج المحلي لهذا القطاع 
قد بلغ في الربع الثالث من عام 2021م، نحو 12.8 مليار ريال باألســـعار الجارية و 11.28 مليار ريال باألسعار 
الثابتة (2010م=100) كما تُظهر البيانات ارتفاع الناتج المحلي باألسعار الثابتة لهذا القطاع بنسبة %0.13 

عىل أساس ربعي ونسبة 7.37% عىل أساس سنوي.

أكثر من 208 آالف عامل يشـــتغلون في أنشـــطة الخدمات األخرى، بنسبة 2.6% من إجمالي العاملين في 
إناث.  جميع األنشطة االقتصادية في المملكة، 20.8% منهم من الجنسية السعودية، من بينهم 19,405 

208,000+
عامل

%46.6
يعملون في الرياض

46.6% من إجمالي العاملين في أنشطة الخدمات األخرى يشتغلون في منطقة الرياض و 18.5% من هذا 
اإلجمالي تتراوح أعمارهم بين 30 -34 سنة.
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أنشطة إصالح أجهزة 
الحاسوب والسلع 

الشخصية والمنزلية

1



1-1   أداء سوق إصالح أجهزة الحاسوب 
والسلع الشخصية والمنزلية

4,371.9
مليار ريال حجم المعامالت

شهد السوق السعودي لصيانة وإصالح األجهزة 
اإللكترونية تطّورا مستمرا خالل السنوات األربعة 
األخيرة، ليبلغ حجم المعامالت فيه نحو 4,371.9 
مليـــون ريال في عام 2021م، محققاً نســـبة نمّو 
تقّدر بـ 12% كمعدل سنوي للفترة 2018م-2021م.

%5

صيانة وإصـــالح اإللكترونيات األخـــرى كاألجهزة 
الرقمية واألجهزة الضوئية واإللكترونيات الدقيقة، 
إالّ 5% من حجم  إلخ، لم تمثل في عـــام 2021م 
السوق ككل� وذلك بقيمة معامالت بلغت 218.6 

مليون ريال.

حصة أنشطة الصيانة

520.2
مليون ريال حجم سوق صيانة 

اإللكترونيات المنزلية

2021م، بلغ حجم الســـوق الســـعودي  في عـــام 
لصيانة وإصالح اإللكترونيات المنزلية كمكيفات 
إلخ، ما  الهواء والثالجات وغســـاالت المالبـــس، 
ــال. وقد شـــهد نمّواً  يناهـــز الــــ 520.2 مليون رـي
بنسبة 13% كمعّدل سنوي للفترة 2018م-2021م. 
نســـبة كبيرة مـــن المعامالت في هذا الســـوق، 
تتصل بصيانـــة وإصالح مكيفـــات الهواء، والتي 
تمثّل ما يقرب عن 45% من حجم السوق ككّل.

2021م، بلغ حجم الســـوق الســـعودي  في عـــام 
إصـــالح اإللكترونيـــات االســـتهالكية  لصيانـــة و
الشخصية كأجهزة الحاسوب المحمول والهواتف 
يناهز الـ  إلخ، مـــا  والتلفـــازات واألجهزة اللوحية، 
277 مليون ريال. وقد شـــهد نمّواً بنسبة %12.3 
كمعدل ســـنوي للفتـــرة 2018م-2021م. نســـبة 
كبيرة مـــن المعامالت في هذا الســـوق، تتصل 
بصيانة وإصالح أجهزة الحاسوب المحمول التي 
تمثّل ما يقرب عن 45% من حجم السوق ككّل. 
تأتي في المركز الثانـــي خدمات صيانة وإصالح 
الهواتـــف بجميـــع أصنافها بحجـــم معامالت بلغ 
 %22 2021م وبنسبة  60.7 مليون ريال في عام 

إجمالي حجم السوق. من 

277
مليون ريال حجم سوق صيانة 

اإللكترونيات االستهالكية
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1-2   آراء أصحاب المنشآت بشأن أنشطة إصالح 
أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

%46
يتوقعون زيادة قليلة في أسعار خدماتهم

إصالح  عند ســـؤال أصحاب المنشـــآت العاملة في 
أجهزة الحاسوب والسلع الشـــخصية والمنزلية عن 
46% منهم  مؤشـــرات التضخم والتوظيف، أفـــاد 
بأنهم يتوقعون زيادة قليلة في أسعار بيع خدماتهم 
خالل الســـتة أشـــهر القادمة، في حيـــن أفاد %45 
منهم أن أسعار خدماتهم ســـتبقى عىل حالها. أما 
عىل مســـتوى التوظيـــف، فإن 55% مـــن أصحاب 
المنشآت يرون أن عدد الموظفين العاملين لديهم 
سيبقى عىل حاله، في حين أن 32% منهم يتوقعون 
زيادة عدد الموظفين في منشـــأتهم، خالل الستة 

أشهر القادمة. 

%81

إصالح  عند ســـؤال أصحاب المنشـــآت العاملة في 
أجهزة الحاسوب والسلع الشـــخصية والمنزلية عن 
أثر األنظمة الحكومية وجائحة كورونا عىل نشاطهم، 
81% منهم بأن الجائحة كان لها أثراً ســـلبياً،  صرّح 
وفي نفس الوقت يرى 55%مـن أصحاب المنشآت 
أّن أنظمة ضــــريبة القيمــــة المضـافة والرسوم عل 
إقامة العمالة األجنبية أثرت عىل أعمالهم بشـــكل 

سلبي. 

تأثروا سلبيا بجائحة كورونا

%60
لديهم خطط لتطوير أعمالهم

إصالح  عند ســـؤال أصحاب المنشـــآت العاملة في 
أجهزة الحاسوب والسلع الشـــخصية والمنزلية عن 
ــة لمنشـــآتهم القائمة،  مدى وجـــود خطط تطويرـي
أكّد 60% منهم أن منشأتهم لديها خطط لتطوير 
6 أشـــهر القادمـــة، والبقية ليس  أعمالهـــا خالل الــــ
ــة. كمـــا أّن 28% مــــن  لديهـــم أي خطـــة تطويرـي
المنشـآت لديها خطـط فـي إضـافة منتجات جديدة، 
و30% لديهـــا خطط فـــي زيادة اإلنتـــاج. كما أفاد 
31%مـن أصحاب المنشـآت بــــأن ارتفـاع التكاليف 
المباشـــرة وغير المباشرة هي من األسباب التــــي 
تحــــد مــــن قدرتهـــم عىل وضع خطــــط تطــــويرية 

ألعمالهـم.

إصالح  عند ســـؤال أصحاب المنشـــآت العاملة في 
أجهزة الحاسوب والسلع الشـــخصية والمنزلية عن 
التوجهات الجديدة في الســـوق، صرّح 78% منهم 
بأن لهم دراية وعلم بوجود توجه جديد في السوق 
تقديم خدمـــات الصيانة لألجهـــزة اإللكترونية في 
المنزل أو محل صيانـــة متنقل. كما أن  82% من 
أصحاب المنشآت يعتقدون أن هذه الترند الجديد 
سيكون متبع بشكل واسع من قبل المستثمرين 
الجدد في هذا النشاط. كما أعرب أيضا 77% من 
أصحاب المنشـــآت أنهم في صورة تطبيقهم لهذه 
إضافـــة جيدة  ــدة للبيـــع ســـتكون  الطريقـــة الجدـي

لمنشأتهم. 

%78
لديهم دراية بالتوجهات الجديدة في السوق
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1-3   آراء المستهلكين بشأن نشاط إصالح 
أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

9 أنشطة الخدمات األخرى

%70
ً احتاجوا لخدمة الصيانة مؤخرا

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في 
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية، 
عن مدى ترددهم عىل هذه المنشآت، أفاد %70 
من المجيبين بأنهم احتاجوا خدمة صيانة وإصالح 
الهاتف الجوال خالل األشهر الستة الماضية، وهذا 
مؤشر عىل أن نشاط إصالح الهاتف الجوال يبدوا 
محفزاً لـــرواد األعمال و 45% احتاجـــوا لصيانة أو 
إصالح الحاســـب المحمول بينما 91% لم يحتاجوا 

لصيانة الحاسب المكتبي.

%81
راضين عن جودة الخدمات وتواجد المحالت

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في 
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية، 
حول مدى رضاهم عن خدمات هذه المنشآت، أبدى 
81% منهم رضاهم عـــن جودة الخدمات المقدمة 
لهـــم وتواجد محالت اإلصـــالح، يليهم 70% كانوا 
راضيين عن الضمان بعد الخدمة وتوفر قطع الغيار.

37% من المشاركين يفضلون صيانة وإصالح أجهزة 
الحاســـوب أو الهاتف الجوال عنـــد المحالت التي 
سبق لهم التعامل معها، واألغلبية منهم (%71) 
أرجحوا أن ســـبب هذا التفضيل هو الثقة، و %35 
ذكروا بأنهم يفضلون المناطق التجارية المخصصة 
لذلك، وأرجح النصف منهم تقريبا بأن سبب هذا 

التفضيل هو األسعار 

%37
يفضلون محالت سبق لهم التعامل معها

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في 
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية 
عن مدى علمهم بالتوجهات الجديدة في السوق، 
60% مـــن المشـــاركين لديهم معرفـــة بخدمات 
الصيانة المنزلية لألجهزة اإللكترونية أو محل الصيانة 
المتنقـــل، بينمـــا 65% ال يعلمـــون بوجـــود منصة 
إلكترونية موحدة لطلبات الصيانة. ويعتقد %37 
منهم أن هـــذا النوع الجديد من الخدمة مناســـب 
لهم وممكن أن يســـتهويهم كمســـتهلكين كما 
يعتقد 40% منهم أن هذا النوع من الخدمة نوعاً 
ما ممكن أن يشجعهم عىل مزيد من االستهالك

%60
لديهم معرفة بالتوجهات الجديدة

%47

أفاد 47% من المشاركين بأنهم يحتاجون لخدمة 
صيانة وإصالح الحواسيب والجواالت من مرة إىل 
مرتين في السنة يليهم 37% لم يحددوا بل كان 

بحسب الحاجة 

يحتاجون لصيانة الحواسيب
والجواالت من مرة إىل مرتين

%80
يتوقعون تحسن الخدمات بسبب التوطين

عند ســـؤال المســـتهلكين رواد المنشآت العاملة 
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية، 
عن توقعاتهم حول مستقبل هذا النشاط، %80 
يتوقعـــون بـــأن توطيـــن وظائـــف نشـــاط إصالح 
الحواسيب والجوالت سوف يساهم في تحسين 
الخدمات المقدمة، 79% يرون بأن هذا النشـــاط 
متجـــه نحو مزيد مـــن التطور فـــي المملكة خالل 
الســـنوات القادمة. 43% يفكرون باالستثمار في 
النشـــاط حيث 81% منهم حـــددوا صيانة وإصالح 

الهاتف الجوال.



أنشطة تصفيف 
الشعر وأنواع 

التجميل األخرى
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2-1   أداء سوق أنشطة تصفيف 
الشعر وأنواع التجميل األخرى

%9.35
معدل النمو خالل العامين األخيرين

نما حجم المعامالت في السوق السعودي لصالونات 
التجميل بمعدل سنوي قدره 9.35% خالل العامين 
ــال كتقديرات  األخيريـــن ليبلغ 4,528.5 مليون رـي
لعـــام 2021م. وتقدم هـــذه الصالونـــات مجموعة 
متنوعة من الخدمات مثل خدمات العناية بالوجه 
إزالة الشـــعر  والبشـــرة، خدمات العناية بالشـــعر، 

بالشمع وكذلك خدمات العناية باألظافر.

1,535.3

بحســـب التقديرات في عام 2021م، حقق نشاط 
صالونات العناية بالشعر أعىل اإليرادات في السوق 
السعودي لصالونات التجميل بـ1,535.3 مليون ريال، 

أي ما يعادل 34% من حجم السوق ككّل.  

مليون ريال إيرادات صالونات العناية بالشعر

556.9
مليون ريال معامالت صالونات العناية باألظافر

في عام 2021م، بلغت تقديرات المعامالت في السوق السعودي لصالونات العناية وتجميل األظافر 556.9 
مليون ريال، وبذلك يكون قد حقق نسبة نمو سنوية بـ8.73% للسنتين األخيرتين. 

تتمتع صالونات العناية بالوجه والبشرة السعودية 
بقدرة تنافســـية عالية، مع وجـــود قوي للعالمات 
التجارية العالمية في السوق، وهذا ما جعل حجم 
المعامالت فيه يتطور بنسبة 9.44% خالل السنتين 
األخيرتين لُيقّدر بـ 1,302 مليون ريال في عام 2021م. 
ويُعّد النشاط الثاني من حيث األهمية االقتصادية 

في سوق خدمات التجميل عامة.

%9.44
ارتفاع معامالت صالونات العناية بالبشرة

672.4
مليون ريال معامالت صالونات واكس الجسم

بحســـب التقديـــرات فـــي عـــام 2021م، بلغ حجم 
المعامالت في السوق السعودي لصالونات واكس 
للجسم 672.4 مليون ريال، بعد تحقيقه لنسبة نمو 
سنوية بـ8.96% للســـنتين األخيرتين. وهو بذلك 
يحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم المعامالت في 
سوق خدمات التجميل والعناية الشخصية بنسبة 

 .%14.8
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%44
يتوقعون تحسن كبير في مستوى الطلب

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة تصفيف 
الشـــعر وأنواع التجميل األخرى عن توقعاتهم لمستوى 
الطلب عىل خدماتهم خالل الســـتة أشـــهر القادمة، فإن 
44% من المنشآت يتوقعون بأن سيكون هناك تحسن 
كبير لنشاطهم خالل الستة أشهر القادمة، كما أن %46 

منهم يتوقعون بأن الوضع المالي سوف يتحسن.

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة تصفيف 
الشـــعر وأنـــواع التجميل األخـــرى عن أســـعار الخدمات 
والتوظيف لديهم، توقع  أكثر من 60% من المنشـــآت 
بأن أسعار المنتجات والخدمات وتكاليف اإلنتاج ستبقى 
عىل حالها خالل الســـتة أشـــهر القادمة، كما أن نصفهم 
يـــرون بأن التغيـــر اإلجمالـــي المتوقع لعـــدد الموظفين 
العاملين في المنشأة سوف يبقى عىل حاله خالل الستة 

أشهر القادمة. 

%60+
يتوقعون بقاء أسعار الخدمات والتكاليف كما هي

%54
لديهم خطط لتطوير أعمالهم

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة تصفيف 
الشـــعر وأنواع التجميل األخرى عن مـــدى وجود خطط 
تطويرية لمنشـــآتهم القائمة، أفاد 54% من المنشـــآت 
المشاركة أنه لديها خطط لتطوير أعمالها خالل األشهر 
الـستة القادمة، وكان من ضمن هذه الخطط زيادة اإلنتاج، 
زيادة عدد الموظفين ورفع مســـتوى الكفـــاءة لديهم. 
وأفاد 65% منهم بأن األسباب التي من الممكن أن تحد 
من خطط تطوير األعمـــال لديهم هي ارتفاع التكاليف 

المباشرة والغير مباشرة.

%81

عند ســـؤال أصحاب المنشـــآت العاملة في أنشـــطة تصفيف الشـــعر وأنواع التجميل األخرى عن التوجهات الجديدة في 
الســـوق، أعرب 81% منهم عـــن علمهم بوجود توجه جديد في ســـوق تقديم خدمات منزلية لكافـــة خدمات الصالونات 

والحالقين. كما صرح 57% منهم بعلمهم عن برامج الوالء للحصول عىل خدمات أو منتجات جديدة.

لديهم علم بالتوجهات الجديدة

%90
تأثروا سلبيا بجائحة كورونا

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة تصفيف 
الشعر وأنواع التجميل األخرى عن أثر األنظمة الحكومية 
وجائحة كورونا عىل منشآتهم، أفاد 90% منهم أنه كان 
للجائحة تأثير سلبي عىل أعمالهم، كما أفاد 64% منهم 
أن أعمالهم تأثرت سلبياً بنظام الرسوم عىل إقامـة العمالـة 
األجنبيــــة، و64% منهم يـــرون أن نظام ضريبـــة القيمة 

المضافة كان له أثر سلبي عىل أعمالهم.

2-2  آراء أصحاب المنشآت حول أنشطة 
تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى
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2-3  آراء المستهلكين حول أنشطة 
تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في أنشطة تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى عن توقعاتهم 
لمستقبل هذا النشاط، يرى 71% منهم بأن نشاط الصالونات والحالقين متجه نحو مزيد التطور في المملكة 
خالل السنوات القادمة، 49% يفكرون باالستثمار في النشاط. 52% من المجيبين ال يرغبون بالعمل كموظفين 

في هذا النشاط لو توفرت لديهم الفرصة. 

%71
يتوقعون توجه الصالونات نحو مزيدا من التطور 

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في أنشطة تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى عن مدى 
رضاهم عن الخدمات التي تقدمها صالونات التجميل، أبدى 71% من المشاركين رضاهم عن خدمات الحالقة 
والصالون من ناحية نظافة المكان. بينما 20% لم يكونوا راضيين عن أسعار الخدمة، كذلك 17% أبدوا عدم 
رضاهم عن الســـرعة. حيث تكون ميزة تنافســـية يأخذها رواد األعمال المقبلين بعيـــن االعتبار في قراراتهم 

االستثمارية.

%71
راضين عن النظافة

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في أنشطة تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى عن مدى 
علمهم بالتوجهات الجديدة في السوق، أفاد 81% من المشاركين أن ليس لديهم معرفة ببرامج الوالء، وأيضا 
60% ال يعلمون عن تقديم الخدمات المنزلية. ويعتقد 46% منهم أن هذا النوع الجديد من الخدمة مناسب 
لهم نوعاً ما وممكن أن يستهويهم كمستهلكين كما يعتقد 44% منهم أن هذا النوع من الخدمة ممكن أن 

يشجعهم عىل مزيد من االستهالك.

%81
ليس لديهم معرفة ببرامج الوالء
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