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المحتــــــوى

نبـــذة عـــن المشـــــــروع

 حـــول قطـــاع اإلقامــــة والطعــام

نظرة عامــــة عــن االقتصــــاد

نتائـــج الدراســـــات النوعيــــة 
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نبذة عن المشروع

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  خــال تطويــر وتقديــم 

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

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

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

العاقــة. ذات 

الهدف العام للمشروع عن منشآت
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محتويات التقرير

التعريف بالقطاع

3
 استبـيــانـــات مع المـنشآت العــاملة
 في القـــطــــــــاع لفـهــــم التغــيــــرات
 والتحديــــات والتطـلــعـــــات ولفرص

المستقبلية في القطاع

بحث أولي
1

مــن وتحليـــلها  البيانات  جمع   تم 
عىل موثـــوقة  مصـــــادر   عــدة 
في حكومية  جهات  مثل   اإلنترنت 
 السعـودية وجهات وشركات أجنبية

مختصة في الدراسات والتحاليل

بحث ثانوي

4
مــقـــابــالت معمقـــة مــع رواد أعـــمــــــــال فـي 
في  والتحديات  التغـيــرات  لفهـــم  القــطـــــاع 

القطاع

الدراسة النوعية مقابالت معمقة

2
 ورش عمــل مع جهـــات حكــومية لها
وعرض لفهــــــم  بالقطــــــاع   عـــــالقة 
والمعـلومــات المؤشــــــرات   بعــــض 

 المتوفرة لديها

ورش عمل

أهداف التقرير

عرض معلومات
عن القطاع

مؤشرات
القطاع

التغيرات
األقتصادية

آخر التغيرات
في القطاع

تأثير جائحة
كورونا

توقعات
القطاع

هي الجهات المسؤولة عن تطوير
قوانـيـــن ولــوائـح و إصــدار قرارات

تشريعية وتنفيذية

جهات تشريعية

هي الجهــــــــات المســـــؤولة عن تنظيــم
 الفعاليات أو المبادرات المعنية بالقطــاع  

و إصدار وتجديــــــــد رخــــــص األنشـــــطة

جهات تنظيمية

هي الجهات المسؤولة عن رقابة
المنشآت العاملة في القطاع

و إصدار المخالفات الالزمة

جهات رقابية

 هي التي قد تكون معنية بالقطاع
بأدوار مختلفــــة عن المذكـــورة مسبقـاً

جهات أخرى

منهجية جمع البيانات

قطــاع خدمــات اإلقامــة والطعــام هــو أحــد القطاعــات المندرجة في 
 )ISIC4( التصنيــف الوطنــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة
إقامــة قصيــرة للــزوار والمســافرين  يتضمــن هــذا القســم توفيــر 
ــة ومشــروبات صالحــة لاســتهاك  ــات كامل ــر وجب ــن وتوفي اآلخري

الفــوري.

الخدمــات  مقــدار  وســعر  نــوع  يختلــف  أن  الممكــن  ومــن 
ــتثني  ــر. يس ــكل كبي ــم بش ــذا القس ــي ه ــة ف ــة المقدم التكميلي
مــن هــذا القســم توفيــر ســكن طويــل األجــل كمســاكن أوليــة، 
إمــا  ــر األطعمــة أو المشــروبات  ــك تحضي كمــا يســتثنى مــن ذل
أنهــا غيــر صالحــة لاســتهاك الفــوري أو يتــم بيعهــا مــن خــال 
التوزيــع المســتقل فــي قنــوات البيــع، أي مــن خــال أنشــطة 

تجــارة الجملــة أو التجزئــة.
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هي الجهات المسؤولة عن تطوير
قوانـيـــن ولــوائـح و إصــدار قرارات

تشريعية وتنفيذية

جهات تشريعية

هي الجهــــــــات المســـــؤولة عن تنظيــم
 الفعاليات أو المبادرات المعنية بالقطــاع  

و إصدار وتجديــــــــد رخــــــص األنشـــــطة

جهات تنظيمية

هي الجهات المسؤولة عن رقابة
المنشآت العاملة في القطاع

و إصدار المخالفات الالزمة

جهات رقابية

 هي التي قد تكون معنية بالقطاع
بأدوار مختلفــــة عن المذكـــورة مسبقـاً

جهات أخرى

 أبرز الجهات الحكومية المعنية
في قطاع اإلقامـــة والطعـــــام

12

34

جهات تشريعية

جهات أخرىجهات رقابية

جهات تنظيمية



8

قطـــــاع اإلقامة والطعام

70.552 66,12066,120
70,593

72,894
70,669

76,795
79,49679,496

75,884

58,167

72,390

78,13878,138

57,708
57,57957,579

57,887 58,394 59,554 61,194
62,515

62,82262 822

61,473

50,516

60,745

61,657 64,070

57,782
54,10854 108

58,729
60,949 58,858

57,238

63,451 66,539
61,662

46,787

60,172
65,770 64,964

71,048

82,266

2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1

باألسعار الجاريةباألسعار الثابتة 2010=100باألسعار الثابتة والتعديالت الموسمية

 القيمــة المضافــــة لقطـــاع تجـــارة
الجملة والتجزئة واإلقامة والطعام

أن  لإلحصاء  العامة  للهيئة  القومية  الحسابات  إحصاءات  تظهر 
والتجزئة  الجملة  تجارة  لقطاع  الثابتة  باألسعار  المضافة  القيمة 
قد  السعودية  العربية  المملكــة  اقتصاد  في  والطعام  واإلقامة 
ريال  مليار    65 نحو  إىل    2021 عام  األول من  الربع  في  ارتفعت 

م.  2020 عام  في  ريال  مليار   234.4 بلغت  قد  وكانت 

المصدر: الحسابات القومية، الهيئة العامة لإلحصاء

الثاني من عام  الربع  تأثر سلبياً خال  القطاع قد  ياحــظ أن  و 
للوقاـيـة  اتخاذها  تم  التي  االحترازية  اإلجراءات  بسبب  2020م 
من آثار األزمة الصحية العالمية المرتبطة بكورونا ليعود بعدها 
المضافة من  إىل ســابق نشاطه وترتفع قيمته  القطاع  نشاط 
جديد مع بداية الربع الثالث من العام 2020 م. تشير النتائج إىل 

أن القطاع عاد للنمو بشكل تدريجي ومحفز.
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المصدر: الحسابات القومية، الهيئة العامة لإلحصاء

والتجزئــة الجملــة  تجــارة   مســاهمة 
 واإلقامــة والطعــام في الناتــج المحلي
ــر النفطــــــــــــــــــي ــي الغيـــــ اإلجمالـــــــــــ

ســجلت مؤشــرات تجــارة الجملــة والتجزئــة واإلقامــة والطعــام 
الناتــج  مــن  نســبتها  ارتفــاع  فــي  تجســدت  مهمــة  تطــورات 
ــث  ــع الثال ــن الرب ــا م ــة انطاق ــعار الثابت ــي باألس ــي اإلجمال المحل
2020 م، لتتجــاوز الـــ 10%، وذلــك بالرغــم مــن نــزول حصتهــا إىل 

7.8% عنــد تطبيــق اإلجــراءات اإلحترازـيـة.
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نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي الغير النفطينسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي

واإلقامــة  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة  مســاهمة  نســبة  وترتفــع 
والطعــام إىل نحــو 16.3% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الغيــر 
النفطــي باألســعار الثابتــة. وهــي بذلــك ثالــث قطــاع غيــر نفطــي 
مــن حيــث األهميــة االقتصاديــة فــي المملكــة خــال الربــع األول 
مــن عــام 2021 م، بعــد الخدمــات الحكوميــة )24.9 %( وخدمــات 

المــال والتأميــن والعقــارات )%17.8(
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نسبة مساهمة تجارة الجملـــــة والتجزئــــة واإلقامــــة 
والطعام في الناتج المحلي اإلجمالي )مقارنة دولية(

تظهــر المقارنــة الدوليــة أن نســبة مســاهمة تجــارة الجملــة والتجزئة 
واإلقامــة والطعــام فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي قــد ارتفعــت فــي 
البعــض  فــي  وانخفضــت  الصين،مصــر...(  الــدول )قطــر،  بعــض 
اآلخــر )الوالـيـات المتحــدة األمريكيــة، المغــرب...( خــال العقــود 
الماضيــة. وتغيــر هــذه النســبة عبــر الزمــن مؤشــر يــدل عــى تغيــر 

 World Data Atlas, KNOEMA : المصدر
ماحظة: ال توجد أرقام حديثة لما بعد 2017 حتى اآلن.

تونسالصينإيطاليامصراليابان
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نسبة مساهمة تجارة الجملة والتجزئة واإلقامة والطعام في الناتج المحلي اإلجمالي
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 %68113,380 %6832,584 %70.315,658 %62161,622 %68

 أنشطة خدمات
اإلقامة والطعام

16,531 %2331,905 %19 8,003 %17.38,528 %3448,436 %20

 أنشطة الخدمات
األخرى

6,658 %9 21,570 %135,767 %12.4891 %428,228 %12

 100% 100238,286% 10025,077% 10046,354% 166,855 100%71,431اإلجمالي

ودعمهــا  وتركيزهــا  الــدول  لتلــك  االقتصادـيـة  التوجهــات  فــي 
لقطاعــات بعينهــا. فــي عــام 2017، وصلــت هــذه النســبة فــي 
مــن  أعــى  وهــي   %10.7 إىل  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
نظيراتهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي باســتثناء اإلمارات 

العربيــة المتحــدة.  
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عدد الرخص الصادرة
في قطاع اإلقامة والطعام

إحصــاءات وزارة الشــؤون البلدـيـة والقروـيـة واإلســكان  تشــير 
لعــام 2020 م، أن صافــي عــدد الرخــص الجديــدة )رخــص جديــدة 

ــا. إيجابيً ــوزارة كان  – رخــص ملغــاة( المســندة مــن قبــل ال

المصــدر: رخــص األنشــطة التجارـيـة 2020 م، وزارة 
الشــؤون البلدـيـة والقروـيـة واإلســكان

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 %68113,380 %6832,584 %70.315,658 %62161,622 %68

 أنشطة خدمات
اإلقامة والطعام

16,531 %2331,905 %19 8,003 %17.38,528 %3448,436 %20

 أنشطة الخدمات
األخرى

6,658 %9 21,570 %135,767 %12.4891 %428,228 %12

 100% 100238,286% 10025,077% 10046,354% 166,855 100%71,431اإلجمالي

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

145%656,071%14386

187%743,049%10230

461%1897,345%24211

342%1448,358%12141

1,394%55166,137%40119

عدد الفنادق والشقق الفندقية
حسب الصنف

يتم تصنيف الفنادق والشقق حسب معايير التصنيف المعتمدة 
أن  تعني  الشقق  في  االقتصادية  الدرجة  السياحة.  وزارة  لدى 
 %90 الفاخرة  و   %70 50% واألوىل قد حققت  المنشــأة حققت 

للوزارة. المعتمدة  المعايير  من 

المصدر : وزارة السياحة 
https://bit.ly/3gK1aOa

)2019 ( عدد الفنادق 
والشقق الفندقية

النسبةعدد الغرفالنسبةالعدد
الغرفة لكل وحدة
)الغرف / الوحدة(

0.445%0.3675%15اقتصادي

23.338%20.339,052%1,033درجة أوىل

3731%39.461,888%2,007فاخر

23.332%40.165,824%2,045غير مصنف

الفنادق

الشقـق

األقل  عى  حقق  الفندق  أن  تعني  واحدة  نجمة  الفنادق،  وفي 
المطلوبة و فندق خمس نجوم حقق  المعايير  30% من  نسبة 

والمعتمــدة. المطلوبة  المعايير  من   %90 نسبة  األقل  عى 
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%84.5%47.3
%72.9%40.8

%73.6%41.2

%78.1%43.7
%66.9%37.5

145%656,071%14386

187%743,049%10230

461%1897,345%24211

342%1448,358%12141

1,394%55166,137%40119

نسبة اإلشغال حسب نوعية الفنادق

نظــرًا إىل التغيــرات فــي نســبة اإلشــغال مــا بيــن عــام 2021 و 
2019، تــم احتســاب نســبة اإلشــغال المتوقعــة حســب نوعيــة 

الفنــادق والشــقق.

ــادق أصبحــت  ونظــرًا إىل أن نســبة اإلشــغال انخفضــت وأن الفن
توفــر أســعار تفضيليــة  فمــن المتوقــع أن تكــون نســبة اإلشــغال 
األرقــام  مــن  معينــة  بنســبة  أعــى  نجــوم   4 و  الـــ5  للفنــادق 

المذكــورة هنــا:

نسبة اإلشغال عىل نوعية الفنادق والشقق 
لعام 2019

متوقع عام 2021

29.4%52.5%الدرجة األوىل

38.0%68.0%الدرجة الثانية

37.9%67.6%الدرجة الثالثة

36.9%65.9%غير مصنف

الفنادق

الشقـق
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

عددالرحالت (مليون رحلة) االنفاق (مليار ريال)عدد الليالي (مليون ليلة)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

63.4

46.2

266.4

143.9

59.9

395.2

148.9

6363.1

423.0

130.9

64 464.4

433.9

96.0

55.4

520.0

164.6

65.3

457.8

141.6

58 658 658.6

406.1

 معدل اإليرادات اليومي
للفنادق والشقق الفندقية

مؤشرات السياحة الداخلية في المملكة العربية 
السعودية )سياحة محلّية و وافدة(

بنــاء عــى االنخفــاض فــي معــدل اإليــرادات اليومــي المذكــور 
تــم  فقــد   ،%8.8 بنســبة  انخفــاض   STR Global تقريــر  فــي 

تُظهــر اإلحصــاءات الرســمية، أن األزمــة الصحيــة العالميــة أثــرت 
ســلبا عــى مؤشــرات الســياحة الداخليــة فــي المملكــة فــي عــام 
ارتفاعــا  المؤشــرات تشــهد  2020 م. قبــل ذلــك، كانــت هــذه 

وبلغــت مســتويات قياســية فــي عــام 2019 م.

المصــدر: النشــاط الســياحي فــي المملكــة، جــدول رقــم 
60 ، اإلحصــاءات الســنوية، البنــك المركــزي الســعودي

معدل اإليرادات اليومي لعام 2019 
 )ريال سعودي(

متوقع عام 2021

661.8602.9صنف أول
492.7448.8صنف ثاني
357.9326.0صنف ثالث
225.7205.6صنف رابع

الشقـق

الفنادق

798.6727.0
659.1600.4
435.5396.7
331.7302.2
277.4252.7

احتســاب معــدل اإليــرادات اليومــي التالــي لعــام 2021 لــكل مــن 
الفنــادق والشــقق.

حيــث بلــغ عــدد الرحــات الداخليــة للســياح نحــو 65.3 مليــون 
مؤسســات  مختلــف  فــي  ليلــة  مليــون   457.8 وقضــاء  رحلــة، 

ـال. رـي مليــار   164.6 بقيمــة  اإليــواء 
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طلبات السكن في مؤسسات 
اإليواء )مقارنة دولية(

العالميــة  الســياحة  منظمــة  بيانــات  قاعــدة  تُوفــر 
فــي  الســكن  عــى  الطلــب  حجــم  عــن  معلومــات 
مختلــف مؤسســات اإلقامــة ســواء من الداخــل أو من 
الخــارج، وتشــير هــذه البيانــات أن ســوق اإلقامــة فــي 
اليابــان هــو األعــى مــن حيــث عــدد الطلبــات الدوليــة 
والمحليــة وعــدد الليالــي المحجــوزة فــي الفنــادق وفــي 

جميــع أنــواع مؤسســات اإلقامــة.
العربيــة  المملكــة  فــي  الدوليــة  الطلبــات  عــدد 
تمثــل  اإلقامــة  مؤسســات  جميــع  فــي  الســعودية 
نحــو 19% مــن مثياتهــا فــي اليابــان ولكــن المملكــة 
تتفــوق عليهــا مــن حيــث عــدد الليالــي المحجــوزة بنحــو 
8,492 ليلــة. أمــا بيانــات الطلبــات المحليــة فتُظهــر 
عــى  الســعوديين  مــن  إقبــاال  أكثــر  اليابانييــن  أن 

بلدانهــم. فــي  اإلقامــة  مؤسســات 

UNWTO Global Tourism Dashboard )October 2020(: المصدر
ماحظة: اختيار دول المقارنة تم عى أساس توفر كامل للمؤشرات المحددة في الجدول عى أن يكون للدولة شأن في السياحة الدولية

الدولة

طلبات السكن في الفنادق والمنشآت المماثلة في عام 2019

المملكة
المتحدة

إسبانيا

إيطاليا

اليابان

البرتغال

األردن

المملكة
العربية 

السعودية
11,745

2,728

21,697

55,982

47,377

65,786

13,232

113,164

4,969

105,439

223,386

140,561

104,756

41,121

32,396

1,087

43,490

52,734

50,422

342,883

8,316

الطلبات المحلية

عدد اللياليعدد الطلبات

163,413

2,014

89,110

119,609

140,377

440,121

16,789

الطلبات الدولية

عدد الليالي عدد الطلبات

الدولة

طلبات السكن في جميع مؤسسات اإليواء في عام 2019

المملكة
المتحدة

إسبانيا

إيطاليا

اليابان

البرتغال

األردن

المملكة
العربية 

السعودية
13,635

2,775

41,756

67,728

65,010

72,370

17,147

124,148

5,021

291,256

299,092

220,663

115,656

51,432

47,805

1,089

122,780

67,280

66,371

371,590

12,152

الطلبات المحلية

عدد اللياليعدد الطلبات

268,751

2,016

381,806

170,721

216,077

480,265

26,061

الطلبات الدولية

عدد الليالي عدد الطلبات

والســياح  الــزوار  إيــواء  ســوق  أن  يتبيّــن  ولكــن 
المحلييــن فــي المملكــة أكبــر حجمــا ممــا هــو عليــه 
ــذه  ــال. وه ــا والبرتغ ــبانيا وإيطالي ــل إس ــي دول مث ف

الــدول تتفــوق عــى
الســياح  إيــواء  ســوق  حجــم  حيــث  مــن  المملكــة 

الدولييــن.
الســكن  مــن طلبــات   %86 أن  إىل  البيانــات  تشــير 

الدوليــة عــى المملكــة تتوجــه نحــو الفنــادق

%68 عندمــا  إىل  النســبة  تنخفــض هــذه  فــي حيــن 
المحليــة. بالطلبــات  األمــر  يتعلــق 

اليابــان  فــي   %92 و   %91 يقابلهــا  النســب  هــذه 
المتحــدة. المملكــة  فــي   %35 و   %52 ويقابلهــا 
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

طاقة اإليواء ومعدل إشغــــــال 
الغرف واألّسرة )مقارنة دولية(

تُوفــر قاعــدة بيانــات منظمــة الســياحة العالميــة معلومــات عــن 
أنــواع مؤسســات اإلقامــة، وتشــير هــذه  إيــواء جميــع  طاقــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  المؤسســات  هــذه  عــدد  أن  البيانــات 
الســعودية قــد بلــغ 8,281 مؤسســة فــي عــام 2019 م، توفــر 
ســرير.  مليــون   1.2 مــن  أكثــر  و  غرفــة  ألــف   606 يفــوق  مــا 
إيــواء المؤسســات.الفندقية فــي المملكــة مــن  وتعتبــر طاقــة 

UNWTO Global Tourism Dashboard )October 2020 ( :المصدر
نسب اإلشغال تخص عام 2018 . بقية األرقام في الجدول تخص عام 2019 

 ماحظة: اختيار دول المقارنة تم عى أساس توفر كامل للمؤشرات المحددة في الجدول عى أن يكون للدولة شأن في السياحة
الدولية

اليابان

اندونيسيا

ألمانيا

إسبانيا

إيطاليا

المملكة
العربية 

السعودية

األسرّة لكلعدد األسرّةعدد الغرف
1000 نزيل

نسبة إشغال
الغرف

نسبة إشغال
األسرّة

عدد مؤسسات
اإليواء

الدولة

57,9081,631,6433,905,88931%61%41

32,7301,092,7582,260,49037%54%48

31,615

19,381

993,2981,959,07623%63%45

929,5101,951,23042%67%60

29,243776,0251,183,4974%59%69

8,281606,5191,221,24336%67%63

طاقة اإليواء ومعدل إشغال الغرف واألسرّة

األعــى عالميــا،  فبمعــدل 36 ســرير لــكل 1000 ســاكن، تتفــوق 
المملكــة عــن اليابــان )31( وألمانيــا )23( وإندونيســيا )4(. كمــا 
تُظهــر البيانــات أن نســبة إشــغال الغــرف واألســرّة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن بيــن األعــى عالميــا ) 67% و 63% عــى 
التوالــي (، وهــي بذلــك تضاهــي إســبانيا وتتفــوق عــى إيطاليــا 

وألمانيــا واليابــان.
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نسبة اإلشغال في الفنادق 
)مقارنة دولية(

نفس  عى  أثرت  قد  الجائحة  فتداعيات  النمط  نفس  وعى 
السنوي  التغير  نسبة  أن  حيث  العالمي.  السوق  في  القطاع 

  وحسب STR Global ففي نهاية األسبوع الثاني من شهر يونيو 2021 ارتفعت نسبة إشغال قطاع الفنادق في الواليات المتحدة إىل أعى مستوى لها منذ نوفمبر
2019 ، لتصل إىل 66% مما يرفع من نسبة التوقعات والتفاؤل حول عودة نمو هذا القطاع محلياً وعالميا خال عام 2021

نسبة اإلشغال 2020القطاع
التغير السنوي

لإليرادات

-26%49%الرياض

-58%37%جدة

-77%25%مكة

-3%53%الدمام والخبر

-67%47%نيويورك

-71%49%باريس

-68%37%لندن

-70%32%طوكيو

-71%39%هونج كونج

-52%42%بكين

-68%32%مدريد

-77%21%روما

العالميــة  المدن  من  مجموعة  في  انخفضت  قد  لإليــرادات 
كما هو موضح.  مدينة روما اىل ما يقارب -77% وفي هونج 

  .%71- اىل  كونج 



18

قطـــــاع اإلقامة والطعام

نسبة اإلشغال في الفنادق
)مقارنة إقليمية(

األسواق  مع  القطاع  بذات  السعودي  السوق  مقارنة  عند 
إنخفاض النسب بين عامي 2019  اإلقليمية، ناحظ تقارب في 

.  2020 و 
باإلشغال  انخفاض  تسجل  ظبي  أبو  مدينة  المثال  سبيل  عى 
لتصــل اىل 61% و -37% انخفاض في التغير السنوي لإليــرادات 

الشاغرة. الغرف  حسب 

وفي مدينة المنامة هنالك انخفاض باإلشغال لتصــل اىل %28 
إنخفاض في التغير السنوي لإليــرادات حسب الغرف  و -%57 

الشاغرة.  

نسبة اإلشغال 2020القطاع
التغير السنوي

لإليرادات

-26%49%الرياض

-58%37%جدة

-77%25%مكة

-3%53%الدمام و الخبر

-45%49%دبي

-37%61%أبو ظبي

-43%23%بيروت

-57%28%المنامة

-67%25%مسقط

-61%24%عمان
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التغيرات الملحوظة في قطــــــاع 
اإلقامة في أبرز المدن السعودية

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

12

34

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

في مكة، يبدو أن االنخفاض الذي حصــــل منطقي
وذلك ألن قطاع اإلقامة يعتمد بشكـل كبيـــــر عىل
الحـــجــــاج والمعتمـــــــرين فكـــــــــان األثــــــر واضــــــح

إيقاف الدخول اىل المدينة. وبالرغــم وكبير عىل بعد 
من ذلك فالتوقعات تقول بأن هنـــــــالك ما يقــــارب
11,800 وحـــــــدة إضــــــــافية سيتـــــم تسليمــــــــــــهــا

ما بيــــــــن 2022 و 2025

مع وجود انخفاض ملحـــــــوظ في مدينة جدة
إال أنه من المتوقع بين العــامين الـمـــاضيين، 
تســـليم 2,700 وحـــدة في عـــــام 2021 وعىل
المدى القريب مما يشجع المستثــمرين عىل
تحديد الفرص واالستعداد للنمو بهذا القطاع

الدمام والخبر لم تتأثــر بشكـــــل ملــحــوظ من
الجــــــائـــحة ويعــــــــود ذلك اىل االرتفـــــــــــــــــاع
في السياحة الداخليـة، حيث ارتفع متوســــــط
السعر اليومي في عام 2020 بمعــدل 6 ريال
وكانت اإليرادات بحسب الغرف الشــاغرة قد
انخفضـــــــت بشـــــــكل بسيـــــط وهـــو 8 ريال

اإلشغالالسنة
متوسط السعر

اليومي
اإليرادات بحسب
الغرف الشاغرة

2019%60597361

2020%49544268

-93-53-11%االختالف

الرياض

اإلشغالالسنة
متوسط السعر

اليومي
اإليرادات بحسب
الغرف الشاغرة

2019%58940541

2020%37613230

-311-327-21%االختالف

جدة
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اإلشغالالسنة
متوسط السعر

اليومي
اإليرادات بحسب
الغرف الشاغرة

2019%61590357

2020%2532381

-276-267-36%االختالف

اإلشغالالسنة
متوسط السعر

اليومي
اإليرادات بحسب
الغرف الشاغرة

2019%56423238

2020%53429230

-68-3%االختالف

مكة المكرمة

الدمام و الخبر

المصدر:

https://bit.ly/3jsvcYT
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نسبة اإلشغال حسب المنطقة

كانــت نســبة اإلشــغال فــي األعــوام الســابقة )2017 - 2019 ( 
تشــهد نمــو معتــدل حتــى ظهــور جائحــة كورونــا – ممــا أدى إىل 
انخفــاض نســبة اإلشــغال فــي الفنــادق إىل 41% فــي عــام 2020 

* تم احتساب نسبة اإلشغال للشقق في عام 2020 من خال تطبيق نسبة النمو )االنخفاض( الملحوظة في الفنادق

مكة

%25

جدة

%37

الرياض

%49

الدمام

%53

نسبة اإلشغال

2017201820192020

*37.5%67%67%62%الشقق

%7341%69%69%الفنادق

وذلــك بنــاء عــى معــدل نســبة اإلشــغال لعــام 2020 فــي الريــاض 
وجــدة ومكــة والدمــام
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

تأثير جائحة كورونا عىل
نسب اإلشغـــــــــــــــــــــال

كون  كورونــا  بجائحة  متأثرة  منطقة  أقل  الدمام  كانت 
نسبة اإلشغال قد انخفضت فقط بنســبة مئويــة واحدة مما 
يجعلها  الدمام مما  يعكس قوة وصمود قطاع االقامة في 

القطاع. في  لاستثمار  المفضلة  الوجهات  أحد 

المكرمة بشكل كبير من جائحة كورونا وذلك  تأثرت مكة 
الحج  عى  رئيسي  بشكل  يعتمد  فيهــا  اإلقامة  قطاع  ألن 
والعمرة التــي توقفــت خــال أزمــة جائحــة كورونــا مما أثر 

اإلشغال. نسبة  عى  مباشر  بشكل 

السنة
اإلشغال

)2019 – 2015(
نسبة اإلشغال 2020

اإليرادات بحسب
الغرف الشاغرة

      نقطة  - 1%53%54%الدمام

    نقطة  - 36%25%61%مكة

    نقطة  - 26%37%63%جدة

   نقطة  -8 %49%57%الرياض

* تم احتساب نسبة اإلشغال للشقق في عام 2020 من خال تطبيق نسبة النمو )االنخفاض( الملحوظة في الفنادق
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عدد وقيمة المعامالت 
فـــي الـفــــنــــــــــــــــــادق

ــادق مــن  ــع فــي الفن ارتفــع عــدد المعامــات عــى نقــاط البي
160معاملــة فــي األســبوع بداـيـة النصــف األول مــن 2020 
إىل 363 معاملــة فــي األســبوع نهاـيـة العــام، ممــا يعكــس 

ارتفــاع بنســبة  %126.
425 معاملــة هــو أعــى عــدد للمعامــات التــي تمــت وكانــت 

خــال شــهر ديســمبر 2020. 

ارتفعــت قيمــة المعامــات عــى نقــاط البيــع فــي الفنــادق 
ــن 2020 إىل  ــف األول م ــي بدايــة النص ــف ريــال ف ــن 56 أل م
129 ألــف فــي نهايــة العــام، مما يعكــس ارتفاع بنســبة %130

بشــكل  ـال  رـي ألــف   122 المعامــات  قيمــة  معــدل  بلغــت 
أســبوعي خــال نفــس الفتــرة، وبلغــت أعــى قيمــة للمبيعــات 

ـال وكانــت خــال شــهر ســبتمبر 2020 160 ألــف رـي

يقارب        ما  الفترة  بداية  في  عمليــة  كل  قيمة  معدل  كان 
352 ريال، وفي نهاية العام بلغ معدل قيمة العمليــات 357 

ريال.

مايــو أغسطس ديسمبر

عدد المعامالت قيمة المعامالت

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000
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40,000

20 00020,000
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5050

158,797
425

سعودي  ريال   424 المعامات  لقيمة  معدل  أعى  بلغت 
يوليو. شهر  خال  وكانت 

 SAMA :المصدر
https://cutt.us/xkuS5
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

المشاريع الجديدة في
قطــــــاع اإلقامـــــــــــــــة

مشاريع جديدة في القطاع

تاريخ االنتهاء المتوقععدد الغرفاسم المشروع

35,0002021نيوم1

5,5002021العال2

7,9002022البحر األحمر3

1,400N/Aالقدية4

1,300N/Aبوابة الدرعية5

11,8002022سلوان6

2,5002022السودة7
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التوقعات وعودة النمو
 لقطـــــــــاع اإلقامــــــــــة

عى  العشرين  مجموعة  مع  جاهدة  السياحة  وزارة  تعمل 
إجراءات تعافي القطاع السياحي باعتبار أن السياحة  تسريع 
تمثل المصدر األهم للدخل في العالم، ومن األخبار المبشرة 
تقديم  يعملون عى  العشرين  السياحة ومجموعة  وزارة  أن 
الدوليين مستقبًا  والمستهلكين  المسافرين  تجتذب  حلول 
استدامة  وتعزيز  االبتكار،  وجهود  األعمال  رواد  ودعم   ،

االقتصاد.  

النمو لهذا القطاع داخليا وجذب  البارزة إلعادة  الجهود  ومن 
الهيئة  أطلقــت   ،2020 يونيو  في  العالم،  دول  من  السياح 
الداخلية.  السياحة  لتشجيع  للسياحة عدة حمات  السعودية 
حيث أن من المتوقع بأن تمثل السياحة المحلية الجزء األكبر 
استراتيجية  صناعة  السياحة  وتعد   .2021 عام  الطلب  من 
أهداف  تحقيق  في  األعمدة  أكبر  وأحد  المملكة  في  للنمو 

الطموحة.    2030 رؤية 

األلعاب  من  العديد  استضافة  عى  الرياضة  وزارة  تعمل 
 .2021 عام  من  متفرقة  فترات  خال  العالمية  والرياضات 
عى سبيل المثال: نهائي الجولة العالمية 3X3 لكرة السلة 
خال شهر ديسمبر 2021 الذي ينظمها االتحاد الدولي لكرة 
وكأس  اإلسباني  السوبر  كأس  بطولة  إىل  إضافة  السلة، 
السوبر اإليطالي وبطولة السوبر غلوب لكرة اليد وسباق 
فورموال 1 الــذي ســينظم فــي ديســمبر 2021 ورالي داكار 
2022، ما يرفع سقف المكانة الدولية للمملكة الستضافة 
السياح والمهتمين والتي تعزز من انتعاش قطاع اإلقامــة 

القادمة. السنوات  خال 

 
لهذا  النمو  إعــادة  في  دور  أيضا  الثقافة  لوزارة  أن  كما 
المســؤولين  الوزراء  استضافة مؤتمر  القطاع حيث سيتم 
 23 الـ  عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في دورته 

.2022 المقبل  العام 
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

توقعات نمو قطاع اإلقامة في 
الريـــــــــــــــــــاض

السوق بشكل  يرتفع معدل اإلشغال عى مستوى  أن  يتوقع 
كبير في عام 2021، مدفوعاً إىل حد كبير بالطلب من الشركات 

اإلقليمية والوطنية.

ومــن المتوقع أن يشهد قطــاع اإلقامــة في الرياض نمًوا معقواًل 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

اإليرادات لكل غرفة متاحة متوسط المعدل اليومياإلشغال

$50

$$00
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%%00
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%80

2019 2020 2021 2022 2023 2024
%23.5 %57.1- %52.4 %20.3 %23.6 %11.5

024023 2024022 2023 202420192019 2022019 2020 2022020 2021 2022 2023

في عام 2022 ثم يستقر في عام 2024 ؛ عند مستويات أعى 
بقليل من 2019.

ويتوقــع حدوث تغيير في أصناف ونوعية العماء في العام 
2024 ، مع زيادة ملحوظة في عدد الزائرين بغرض الترفيه.

https://bit.ly/3gJjJlY

توقعات نمو قطاع اإلقامة في الريـاض

نسبة النمو مقارنة بالسنة الماضية

المصدر:
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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اإليرادات لكل غرفة متاحة متوسط المعدل اليومياإلشغال

توقعات نمو قطاع اإلقامة في 
مــــدينـــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــدة

عى مدى 18-24 شًهرا القادمة، من المرجح أن تستفيد مدينــة 
جدة بشكل أساسي من الطلب المحلي عى الترفيه والضيوف 

المحتملين من وإىل مكة ألداء الواجبات الدينية.

https://bit.ly/3gJjJlY

2019 2020 2021 2022 2023 2024
%3.7 %26.4- %16.8 %5.7 %7.4 %5.8

024023 2024022 2023 202420192019 2022019 2020 2022020 2021 2022 2023

نسبة النمو مقارنة بالسنة الماضية

توقعات نمو قطاع اإلقامة في مدينة جدة

ومن المتوقع أن يستقر سوق الفنادق في جدة في عام 2024 
عام  تحقيقها في  تم  التي  تلك  قليًا من  أعى  عند مستويات 

.2019

المصدر:
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

عدد وأنواع منشآت تقديم الطعام 
فـــــــــــــــــــــي الـمملــــكـــــــــــــــــــــــــــــة

تشــير إحصــاءات القطــاع العــام 2020م أن عــدد منشــآت تقديــم 
الطعــام فــي المملكــة قــد بلــغ 34,357 منشــأة، أغلبهــا مطاعــم 

مــع الخدمــة بنســبة %70,8.

www.foodics.com
https://bit.ly/3jsPuBt

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

النسبةالعددأنواع منشآت تقديم الطعام

71%24,310المطاعم مع الخدمة

12%4,178البوفيهات ) الكفتريات (

8%2,645أنشطة الوجبات السريعة ، يشمل )محالت البيتزا(

4%1,377أكشاك اعداد الطعام

1%488قصور وصاالت األفراح والمناسبات مع اإلقامة

1%439محالت شوي األسماك والمأكوالت البحرية

3%920أنشطة المطاعم األخرى وخدمات األطعمة المتنقلة

%34,357100اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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www.foodics.com
https://bit.ly/3jsPuBt

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

العاملون في قطاع المطاعم
خالل عام 2020 م

العاملين  عدد  أن  لعام2020م  الخاص  القطاع  إحصاءات  تشير 
في قطاع المطاعم قد بلغ 272,301  عامًا ،أغلبهم في اختصاص 

عامل مطعم )27.9%( وطاهي طعام )%22.2(

النسبةالعدداختصاص العامل

28%75,92صانع حلويات عام

22.24%60,572طاهي عام

22%59,80مقدم طعام

4%10,951صانع قهوه وشاي

4%10,515أخرى 

3.14%8,547صانع شطائر )ساندويتش(

3%8,273مشرف خدمات طعام

2.4%6,409مقدم طعام رئيسي

2.3%6,253صانع حلويات

2.3%6,139صانع معجنات و فطائر

2%4,672صانع عصير فواكهة

1%4,049صانع حلويات عام

1%3,847عجان

1.5%3,279مدير مطعم

1%3,060محضر فواكه وخضروات عام

100%272,301اإلجمــــــــالــــــــي

من  القطاع  في  العاملين  بقية   .)%22( طعام  مقدم  و 
والحلويات واألجبان  المعجنات  اختصاصات مختلفة في صناعة 

والقهوة. والمثلجات 
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

حجم المبيعات وقيمة المصروفات 
في قطــــــــــــــــاع الطعــــــــــــــــــــــــــام

يقــدر حجــم هــذا القطــاع فــي الســعودية بأكثــر مــن 80 
مليــار ريــال ســعودي، كمــا تصــل نســبة المنشــآت الصغيــرة 

والمتوســطة فــي هــذا  القطــاع إىل %80.

نظرة عىل قطاع المطاعم والمقاهي

التغيرات الملحوظة في القطاع

https://bit.ly/3DuPEQI
https://bit.ly/3kBMUbB
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فبـراير مــارس أبـريــل مـــايـــو يــونيــو يـوليـــو

معامالت نقدية

معامالت رقمية

المركــزي  البنــك  مــن  المنشــورة  البيانــات  حســب 
خــال  المســتهلكين  إنفــاق  بلــغ  )ســاما(  الســعودي 
األســبوع المنتهــي فــي 13 مــارس 2021 نحــو 8.54 مليــار 
ـال، وهــو األعــى فــي 6 أســابيع ممــا يعطــي مؤشــر  رـي

الســعودية. فــي  القطــاع  هــذا  مبيعــات  إلرتفــاع  هنالــك تغيــرات واضحــة فــي قيمــة العمليــات عــى هــذا 
ــن 2020 و 2021  ــو للعامي ــة شــهر يوني ــن مقارن القطــاع حي

إىل +%45. حيــث وصــل التغيــر 

المطاعــم، فقــد  فــي قطــاع  المدفوعــات  يخــص  فيمــا 
انخفضــت نســبة المعامــات النقدـيـة بشــكل ملحــوظ، 
فبرايــر  شــهر  )نهاـيـة  األزمــة  قبــل   %58 حوالــي  مــن 
ــل ارتفعــت  2020م( إىل 40% خــال األزمــة. فــي المقاب
نســبة المعامــات الرقميــة مــن حوالــي 55% قبــل بدايــة 

إىل نحــو 77% فــي شــهر يوليــو 2020 م. األزمــة 

ارتفــاع بمــا يعــادل 13  نقطــة فــي حجــم المبيعــات لهــذا 
القطــاع بعــد أزمــة كورونــا.

ــه خــال األزمــة انخفضــت المبيعــات إىل 77% فــي  حيــث أن
الفتــرة مــن شــهر مــارس إىل منتصــف شــهر يونيــو ، فيمــا 
تعافــى حجــم المبيعــات إىل مــا يقــارب 90% مــن بعــد حــدة 
األزمــة أواخــر شــهر يونيــو. وهــذه النســبة مرشــحة لإلرتفــاع 

خــال عــام 2021

المصدر:
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تأثير أزمة كورونـا عـلـى
قطــــــــــاع المطاعــــــــــم

وصل حجم معدل التوصيل من مبيعات المطاعم خال أزمة 
الكورونا إىل 96% فيما انخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ 
يدل  المبيعات وهذا  40% فقط من  إىل  بعد األزمة ليصل 
بعد  ارتفعت  قد  والمقاهي  المطاعم  زيارة  نسبة  أن  عى 
انخفاض أثر األزمة. مما يشجع المستثمرين عى االستثمار 

في هذا القطاع بشكل أكثر.

65 ريال كانت متوّسط قيمة الفاتورة بعد األزمة فيما كان 
هذا المتوسط قد انخفض خال األزمة ليصل اىل 45 ريال. 
فترة  يعيش  المطاعم  قطاع  أن  اىل  مؤشر  يعطي  وهذا 

التشافي من األزمة.
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قطـــــاع اإلقامة والطعام
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الرقم القياسي ألسعار المستهلك
في المطاعم والفنادق

المســتهلك وهــو )مقيــاس  القياســية ألســعار  تشــير األرقــام 
إحصائــي للتغيــرات فــي أســعار ســلة ســوق ثابتــة مــن الســلع 
ألسعار  مستمر  ارتفاع  وجود  إىل  المملكة  في  والخدمــات( 
تأثر  وقد  والفنادق.  المطاعم  مستوى  عى  اإلستهاك 
بداية  المضافة  القيمة  عى  الضريبة  باعتماد  األسعار  مستوى 
إىل 15% مطلع النصف الثاني  العام2018م، و ارتفاعهــا من %5 

2020م. عام  من 

المصدر: الرقم القياسي ألسعار المستهلك)2018=100(،الهيئة العامة لإلحصاء

كان لألزمة الصحية العالمية أيضا تأثير واضح عى جميع أنشطة 
الغذائية  الخدمات  مشغلوا  ويحتل  المملكة،  في  المطاعم 
ومتعهدوا الطعام موقع الصدارة في ارتفاع معدالت التضخم، 
المطاعم  في  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفع  حيث 
)الذي يتأثر بأسعار ومبيعات المنتجات الغذائية( بنسبة %4.36 
في عام 2020م، مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بارتفاع أسعار 

.%9 المواد الغذائية بنسبة 
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تنافسية سوق تقديم الطعام

في  الثالثة  المرتبة  السعودية  العربية  المملكة  تحتل 
مثل  دول  عى  متقدمة   ، عالميًا  الذكية  الهواتف  انتشار 
وألمانيا.  وفرنسا  العظمى  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
للنمو غير  العربية السعودية فرصة فريدة  المملكة  تمثل 
ومــن  اإلنترنت.  عبر  الطعام  طلب  لمنصــات  المسبوق 
نمو  تحقيــق  فــي  المنصــات  هــذه  تســتمر  أن  المتوقــع 
األسرع  النشــاط  باعتبارها  تبرز  أن  المتوقع  ومن  سريع، 

اإللكترونية. التجارة  مجال  في  نمًوا 

الكاملــة  الخدمــات  ذات  المطاعــم  صناعــة  تعتبــر 
)مطاعــم الخدمــة عــى الطاولــة( تنافســية للغاـيـة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، نظــرًا لوجــود عــدد كبيــر 
ــار. يتجــه المســتهلكون إىل المطاعــم  مــن الاعبيــن الكب
غيــر الرســمية )كاجــوال( ذات الطــراز الغربــي وخاصــة 
المأكــوالت األوروبيــة واألمريكيــة. لذلــك اســتحوذ قطــاع 
المطاعــم )كاملــة الخدمــات( عــى الحصــة األكبــر مــن 
الســوق بســبب الوجــود القــوي لســكان األلفيــة، وصناعــة 
الســياحة المتناميــة، وقبــول الثقافــة الغربيــة فــي جميــع 
ــر  ــة غي ــم األمريكي ــإن المطاع ــك ، ف ــة. لذل ــاء المملك أنح
 ،Applebee’s و Fuddruckers و Chili’s الرســمية، مثــل 
تحظــى بشــعبية كبيــرة وتقــع في جميــع المدن الرئيســية 
ساســل  تحتفــظ  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي 

”Fine Dining Restaurants“ المســتقلة:  المطاعــم 
الخدمــات  كاملــة  المطاعــم  مــن  المهيمنــة  بمكانتهــا 
كاملــة.  بقائمــة  التمويــن  خدمــات  تقــدم  أنهــا  حيــث   ،
لجــذب  رمضــان،  شــهر  خــال  المفتوحــة(  )البوفيهــات 
ــة الخدمــات مــع  المســتهلكين. تتنافــس المطاعــم كامل
ــام  ــة طع ــم تجرب ــم لتقدي ــكل دائ ــة بش ــم المحلي المطاع
وزيــارة أفضــل تثــري المســتهلك ممــا يدفــع الســوق اىل 

تنافســية أكثــر.

من  تضرًرا  األكثر  الجزء  المطاعم  في  الطعام  تناول  يُعّد 
إىل  أدت  التي  االحترازية  القيود  بسبب  كورونا  جائحة 
االغاق التام أو الجزئي للمطاعم وانخفاض أرباحهم. كما 
سوًقا  السعودية  العربية  المملكة  في  التموين  سوق  أن 
السوق. ال  الحاليين في  الاعبين  العديد من  تنافسيًا مع 
الواليات  من  تتخذ  التي  السريعة  الوجبات  ساسل  تزال 
السريعة  الوجبات  صناعة  عى  تهيمن  لها  مقراً  المتحدة 
مثل  الطعام  ساسل  تمثل  حيث  المنطقة،  هذه  في 
بيتزا  دومينوز  و  ستاربكس  و  كنج  برجــر  و  ماكدونالدز 

هاماً. حضوراً 
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

التوقعات المستقبليــة 
لقطـــــــــاع المطاعــــــــم

من المتوقع أن تزداد حصة المدفوعات عبر الهواتف المحمولة 
في المستقبل القريب، بسبب زيادة ثقة المستهلك، ويرجع 
اتخذتها  التي  المتزايدة  األمنية  التدابير  إىل  أساًسا  ذلك 
الحكومة السعودية ألمن المدفوعات عبر اإلنترنت. باإلضافة 
إىل ذلك ، تظهر مؤشرات السوق الرئيسية األخرى مثل اإلنفاق 
االستهاكي نمًوا قويا في الدولة حيث تشير االحصائات من 
بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” أنه خال شهر أبريل 
مقارنة  ريال  مليار    90.52 نحو  اإلنفاق  معدل  ارتفع   2020
بنحو 56.73 مليار ريال لنفس الشهر للعام الماضي، مما يوفر 

فر ًصا كبيرة لسوق توصيل الطعام عبر اإلنترنت.

للمطاعــم  التوصيــل  ســوق  حجــم  بــأن  توقعــات  هنالــك 
ـال خــال عــام  46 مليــار رـي إىل  والمقاهــي المحلــي ســيصل 
عــدد  أن  إىل  تشــير  فاألرقــام  الجائحــة  بــدء  ومنــذ   .2024
الســعوديين الذيـــــن يعمـلـــون فــــي خــدمـــة التوصــيـــــــل قــــد 

.%300 بنســــبة  ارتفــــــع 

مــع ارتفــاع عــدد الســكان فــي المــدن والتغيــر الديموغرافــي 
والســلوكي للمســتهلكين، فــإن حــاالت الطلــب عــى المطاعــم 
يمكــن تلبيتهــا، لــذا فــإن مفهــوم المطعــم  والمقاهــي قــد ال 
الســحابي. )والذي يركز عى رفع حجم الطلبات اليومية، بانتاج 
وقت  بأسرع  العالي  الطلب  لتلبية  الطعام  من  كميات ضخمة 
القطــاع  عــى  ـًدا  جدـي يعتبــر  المفهــوم  وهــذا  التكاليف(  وأقل 
وفرصــة يمكــن أن تقلــل مــن التكاليــف الرأســمالية والتشــغيلية 

بمــا يقــارب %80.
فــإن مفهــوم المطعــم الســحابي والــذي يركــز عــى تلبيــة الطلب 

العالــي بأســرع وقــت وأقــل التكاليف.  توجد مبادرات ومستهدفات حول هذا القطاع يقودها برنامج 
يهدف  والذي   2030 المملكة  رؤية  برامج  أحد  الحياة،  جودة 
إىل رفع معدل المطاعم اىل السكان ليصل اىل 3010 مطاعــم  
لكل مليون نسمة و للمقاهي 1032 مقهى لكل مليون نسمة.

https://www.foodics.com
https://bit.ly/3kDdMYQ

“منشــات”  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة 
و  القطاع  نمو  لتمكين  ومبادرة  خدمة   25 من  أكثر  أطلقت 
التجاري  أو  القانوني  و  اإلستشاري  الدعم  تقديم  تشمل  التي 
في  والصغيرة  المتوسطة  الشركات  مساهمة  لرفع  وذلك 
التنمية  2030، ولبنك  35% بحلول  إىل  الناتج المحلي اإلجمالي 
االجتماعية دور في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك 

المشاريع. لبدء  ريال  ألف   300 اىل  يصــل  تمويــل  بتقديم 

المصدر:
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توقعات نمو حجم سوق المطاعم فــــي 
العالم وفي المملكة العربية السعودية

فــإن  المطاعــم  قطــاع  حــول  العالميــة  التوقعــات  عــى  بنــاًء 
كاملــة  العالميــة  المطاعــم  ســوق  أن  إىل  تشــير  التوقعــات 
الخدمــات ســيصل إىل 6,375 تريليــون ريــال بحلــول عــام 2027، 
ـال فــي 2020م. حيــث  بعــد أن كان يقــدر ب 4,5 تريليــون رـي
2027-  2020 الفتــرة  خــال   %4.7 بنســبة  القطــاع  ســينمو 

84,1 مليار ريال84,1 مليار ريال

المملكة العربية السعودية

65,56 مليار ريال

+12,22% سنويا

4,5 تريليون ريال 4,5 تريليون ريال

العالم

1,87 تريليون ريال

+4,7%  سنويا

2025 20202027 2020

84,1 مليار ريال84,1 مليار ريال

المملكة العربية السعودية

65,56 مليار ريال

+12,22% سنويا

4,5 تريليون ريال 4,5 تريليون ريال

العالم

1,87 تريليون ريال

+4,7%  سنويا

2025 20202027 2020

يُقــدر ســوق المطاعــم كاملــة الخدمــات فــي الواليــات المتحدة 
ــار ريــال فــي عــام 2020. ومــن المتوقــع أن  بنحــو 1,255.5 ملي
تصــل الصيــن، ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، إىل حجــم ســوق 
ـال بحلــول عــام 2027، بمعــدل  متوقــع قــدره 1,295 مليــار رـي
نمــو ســنوي مركــب يبلــغ 7.2% للفتــرة مــن 2020 إىل2027.

وكنــدا  اليابــان  تبــرز  الواعــدة  األخــرى  األســواق  بيــن  مــن 
ينمــو كل منهمــا بنســبة %2.6   وألمانيــا، ومــن المتوقــع أن 
إىل2027. 4.2% و 2.9%، عــى التوالــي خــال الفتــرة 2020 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية بلــغ حجــم ســوق المطاعم 84,1 
مليــار ريــال فــي عــام 2020 م، ومــن المتوقــع أن يســجل القطــاع 

نســبة نمــو تقــدر ب 12,2% خــال الفتــرة 2020 إىل2025م.
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نتائج الدراسة النوعيـة 
المقابــــالت المعمقــــة

النمو االقتصادي للقطاع
أتفــق األغلــب عــى أن النمــو االقتصــادي للقطــاع كبيــر جــداً 
بينمــا أفــاد البعــض أن الوضــع االقتصــادي لــن يعــود كمــا 

ــا. ــل جائحــة كورون كان قب

وصف قطاع التجزئة بشكل عام
ــرز  ــة هــو أحــد أب ــأن قطــاع التجزئ أفــاد أغلــب رواد األعمــال ب
القطاعــات الواعــدة والمحفــزة لاســتثمار والبعــض منهــم 

ــاد ــي لاقتص ــرك األساس ــه المح ــر أن ذك

5 4 3 2 1

مشاركـــة معلومــات
عن قطـــاع اإلقامـــــة
والطعـــام من وجهــه

نظرهــــــم

مشاركـــــــة أبـــرز
التحديات والصعوبات

مشاركة أثـر جائحة
كورونا عىل

أعمالهم

مشاركـــة الوضــــع
الحالي ألعمالهـــــم

مشاركة تصوراتهم
وتوصياتهم لقطــاع

التجزئـــــة

أبرز المحاور المغطاه في المقابالت

تم عمل المقابالت المعمقة مع مجموعة من رواد األعمال في قطاع اإلقامة والطعام
العينة المستهدفة
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أبرز التغيرات الحاصلة في القطاع

نظام السعودة
التشريعات
الحكــــومية دخول منافسين مستوى الجودة الشروط الصحية

وصف قطاع اإلقامة والطعام في الفترة الحالية

ــر  ــة يتعافــى مــن أث ــرة الحالي ــام فــي الفت قطــاع اإلقامــة والطع
ــا ولكــن بعــض القطاعــات المتفرعــة فــي القطــاع  جائحــة كورون

ــخ الســحابية ســاهمت الجائحــة فــي ازدهارهــا ــل المطاب مث

أبرز المعلومات والمؤشرات المتوقع وجودها في التقارير

نسبــــة المشاريــــع المغـــلقةمعدل الصرف من دخل الفرد
وباألخص في قطاع الطعام

تحديد القطاعات الفرعية
ورغبة المســتهلكين فيها

نسبــة المشاريــــع الجديــــدة
وباألخص في قطاع الطعام

معلومات عن المستهلكين من
ناحية الجنـس والفئـــة العمـــرية
وطرق الدفــع األكثــر استخــــدام

سلوك المستهلك

نسبة المبيعات

أبرز القطاعات األكثر تحفيزاً لإلستثمار

أنشطة
الخدمات األخرى

قطاع
الخدمات اللوجستية

قطاع
اإلقامة والطعام

أثر جائحة كورونا عىل األعمال
والوضع الحالي 

أثــرت بشــكل ســلبي مســتويات المبيعــات، رغــم محاوالتنــا 
بالتماشــي مــع األزمــة مــن خــال توفيــر حلــول أخــرى مثــل 

ــي  ــل ف ــات التوصي ــق منص ــن طري ــع ع ــل والبي ــاح التوصي افتت
قطــاع الطعــام وفيمــا يخــص قطــاع اإلقامــة تضــرر بشــكل 
كبيــر وذلــك بســبب اإلغــاق الكلــي والجزئــي لفتــره طويلــة
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أبرز المعلومات والمؤشرات المتوقع وجودها في التقارير

نسبــــة المشاريــــع المغـــلقةمعدل الصرف من دخل الفرد
وباألخص في قطاع الطعام

تحديد القطاعات الفرعية
ورغبة المســتهلكين فيها

نسبــة المشاريــــع الجديــــدة
وباألخص في قطاع الطعام

معلومات عن المستهلكين من
ناحية الجنـس والفئـــة العمـــرية
وطرق الدفــع األكثــر استخــــدام

سلوك المستهلك

نسبة المبيعات

أبرز القطاعات األكثر تحفيزاً لإلستثمار

أنشطة
الخدمات األخرى

قطاع
الخدمات اللوجستية

قطاع
اإلقامة والطعام

 صعوبة توفير الموارد البشرية
المناسبــــة للقطــــاع خصوصـــاً
 مـــــــــع نظـــــــــام السعــــــــــودة

 ارتفاع الرواتب مع نظام
السعــــــودة وصعــــــــــوبة
االستقـــــــــــدام حاليـــــــــــاً 

 تعثر دفـــع االيجــــارات وعـــدم
تعاون المؤجرين أثناء الجائحة

 األنظمة الجديدة والمتعلقة
باإلشتراطــــــــــات الصـــــحية
المستحدثة أثنــاء الجــــــائحة

 الرقـــــــابة وكميــــة المخالفـــــات
خصوصاً بعد بدء عودة األعمال

بعد الجــــــائحة

إدارة النقد والسيولة

األعمال رواد  بين  التواصل  آلية   تفعيل 
 والقطاع الحكومي من خالل اجتماعات أو
 مـــعـــــــــارض لتــشـــــارك الخـبـــــرات واآلراء
الكثــيــــر معـــــالـــجـــة  فــي   للمســـــــاهــمــة 

 من المشاكل

 توسيع شمولية المناقصات الحكومية
  لتشمــــــــل رواد االعــــمال السعـــــودين

المتواجـــــــدين في القطــــــــاع    

أهم التوصيات والمقترحات المذكورة من رواد األعمال

أبرز التحديات التي تواجه رواد األعمال في القطاع
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أبرز المعلومات والمؤشرات المتوقع وجودها في التقارير

نسبــــة المشاريــــع المغـــلقةمعدل الصرف من دخل الفرد
وباألخص في قطاع الطعام

تحديد القطاعات الفرعية
ورغبة المســتهلكين فيها

نسبــة المشاريــــع الجديــــدة
وباألخص في قطاع الطعام

معلومات عن المستهلكين من
ناحية الجنـس والفئـــة العمـــرية
وطرق الدفــع األكثــر استخــــدام

سلوك المستهلك

نسبة المبيعات

أبرز القطاعات األكثر تحفيزاً لإلستثمار

أنشطة
الخدمات األخرى

قطاع
الخدمات اللوجستية

قطاع
اإلقامة والطعام

 صعوبة توفير الموارد البشرية
المناسبــــة للقطــــاع خصوصـــاً
 مـــــــــع نظـــــــــام السعــــــــــودة

 ارتفاع الرواتب مع نظام
السعــــــودة وصعــــــــــوبة
االستقـــــــــــدام حاليـــــــــــاً 

 تعثر دفـــع االيجــــارات وعـــدم
تعاون المؤجرين أثناء الجائحة

 األنظمة الجديدة والمتعلقة
باإلشتراطــــــــــات الصـــــحية
المستحدثة أثنــاء الجــــــائحة

 الرقـــــــابة وكميــــة المخالفـــــات
خصوصاً بعد بدء عودة األعمال

بعد الجــــــائحة

إدارة النقد والسيولة

األعمال رواد  بين  التواصل  آلية   تفعيل 
 والقطاع الحكومي من خالل اجتماعات أو
 مـــعـــــــــارض لتــشـــــارك الخـبـــــرات واآلراء
الكثــيــــر معـــــالـــجـــة  فــي   للمســـــــاهــمــة 

 من المشاكل

 توسيع شمولية المناقصات الحكومية
  لتشمــــــــل رواد االعــــمال السعـــــودين

المتواجـــــــدين في القطــــــــاع    

أهم التوصيات والمقترحات المذكورة من رواد األعمال

أبرز التحديات التي تواجه رواد األعمال في القطاع

المصادر 

الحسابات القومية، الهيئة العامة لإلحصاء

البلدـيـة  الشــؤون  وزارة  م،   2020 التجارـيـة  األنشــطة  رخــص 
واإلســكان والقروـيـة 

وزارة السياحة 
https://bit.ly/3gK1aOa

النشــاط الســياحي فــي المملكــة، جــدول رقــم 60 ، اإلحصــاءات 
الســنوية، البنــك المركــزي الســعودي

فــي  العامليــن  و  المنشــآت  احصائيــات  المفتوحــة،  البيانــات 
2020 لعــام  الخــاص  القطــاع 

https://bit.ly/3jsvcYT

https://bit.ly/3gJjJlY

https://bit.ly/3kBMUbB

https://bit.ly/3DuPEQI

https://bit.ly/3DvtzkP

https://bit.ly/3DtRGk3

https://bit.ly/3kDdMYQ

UNWTO Global Tourism Dashboard )October 2020(

World Data Atlas, KNOEMA 
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نتائج البحث األولي
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نتائج البحث األولي

تصميم الدراسة والمنهجية

%العينةالمنطقة

28%154الوسطى

24%133الغربية

13%73الشرقية

14%81الشمالية

21%116الجنوبية

100%557اإلجمالي

الجنوبية

الوسطى

الغربية

الشرقية

الشمالية

%21

%28

%24

%13

%14

موظف

موظف

أكثر من 250 موظف

249-50

49-6

48%موظف5-1

%45

%6

%1

1-5 موظف
49-6 موظف

50-249 موظف
أكثر من 250 موظف
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الفئة المستهدفة :
اإلدارة  مــن  مســؤولون  هــم  المســتهدفة  الفئــة  كانــت 
مثــل المالــك أو المديــر أو المديــر العــام أو الشــريك فــي 

والكبيــرة والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 

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

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

المنهجية :
ــذه  ــه CAPI له ــاً لوج ــات وجه ــة المقاب ــتخدام منهجي ــم اس ت
الدراســة حيــث تــم تصميــم االســتبيان بمــا يتماشــى مــع 
األهــداف للوصــول إىل عينــة ممثلــة مــن الشــركات الصغيرة 

والمتوســطة وأفــراد المجتمــع فــي المملكــة . 

االستبيان :
صمم االستبيان بما يتناسب مع أهداف الدراسة.
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األثر والتوقعات عىل األعمال
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األثر العام لجائحة كورونا
عىل األعمال

الشماليةالجنوبيةالشرقيةالغربيةالوسطىبشكل عاماألثر

55%45%53%57%52%53%انخفاض كبير في األعمال

20%21%15%17%27%20%انخفاض متوسط في األعمال

20%24%23%17%11%18%انخفاض متدني في األعمال

4%10%6%2%7%6%ال تغيير

1%0%3%2%0%1%ارتفاع كبير في األعمال

0%0%0%3%2%1%ارتفاع متوسط في األعمال

0%0%0%2%1%1%ارتفاع متدني في األعمال

أثــرت الجائحــة بشــكل ســلبي عــى أعمــال 91% مــن المنشــآت، 
حيــث كان األثــر األعــى عــى المنشــآت فــي المنطقــة الشــمالية 
وناحــظ أن المنطقــة الوســطى والجنوبيــة تســجل ارتفــاع أعــى 

 كيف أثرت جائحة كورونا عىل عملكم ؟

بيــن المناطــق األخــرى بمعــدل 10% لكاهمــا. كمــا توجــد نســب 
بســيطة مــن عــدم التأثــر مــن الجائحــة عــى بعــض األعمــال فــي 

جميــع المناطــق. 

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

%17

%45

%10

%14

%4

%5

%5

إيجابي - ارتفاع متدني في األعمال

إيجابي - ارتفاع متوسط في األعمال

إيجابي - ارتفاع كبير في األعمال

سلبي - انخفاض متدني في األعمال

سلبي - انخفاض متوسط في األعمال

سلبي - انخفاض كبير في األعمال

التغيير

التوقعات المستقبلية لحالة األعمال 
خالل الستة األشهر القادمة

بشــكل عــام توجــد نظــرة إيجابيــة حــول مســتقبل األعمــال خــال 
الســتة أشــهر القادمــة. حيــث أن 72% مــن المنشــآت أفــادوا بــأن 

المســتقبل إيجابــي ألعمالهــم. 

ارتفاع ال تغييرانخفاض

لتوقــع   %14 بـــ  وتقــدر  متســاوية  نســب  يوجــد  المقابــل  وفــي 
األعمــال.  فــي  تغييــر  وجــود  وعــدم  االنخفــاض 
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العوامل المؤثرة عىل األعمال 
)الفروع(

ــأن الجائحــة لــم تؤثــر عــى عــدد الفــروع  تظهــر نتائــج الدراســة ب
المنشــآت  مــن   %11 توجــد  ولكــن  المنشــآت  غالبيــة  لــدى 

الفتــرة. تلــك  خــال  فروعهــا  عــدد  انخفضــت 

25% مــن المنشــآت يتوقعــون زيــادة فــي عــدد الفــروع خــال 
عــدد  فــي  التغييــر  عــدم  يتوقعــون   %67 و  القادمــة  الفتــرة 

الفــروع.

ال تغييرانخفاضارتفاع

%18

%15

%62

أكثر من 3 فروع فروع فرع واحد 3-1

الفروع الحالية
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ال تغييرانخفاضارتفاع

%7
%11

%82

أبرز األسباب:

- جائحة كورونا.

- ارتفاع التكاليف.

- حالة السوق والوضع االقتصادي.

- عدم الحاجة الماسة للتغيير.

- عدم وجود االمكانيات للتوسع.

التغيير خالل الـ 6 أشهر الماضية

%25

%67

%8

أبرز األسباب:

- اآلثار الناتجة عن جائحة كورونا
  والوقت المستغرق للتعافي.

- انخفاض القوة الشرائية.

- ارتفاع التكاليف.

التغيير خالل الـ 6 أشهر القادمة
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حالة الموارد البشرية للمنشآت
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حالة الموارد البشرية للمنشآت

56% مــن المنشــآت اعربــوا عــن عــدم تغييــر عــدد الموظفيــن 
خــال الســتة أشــهر الماضيــة ممــا يعنــي أن المنشــآت تتوقــع 

نمــو ومســتقبل أفضــل. 

لــدى  22 موظــف هــو متوســط االنخفــاض لعــدد الموظفيــن 
المنشــآت التــي خفضــت عــدد الموظفيــن وهــم )243( منشــأة 
فيمــا كان متوســط االرتفــاع هــو 8 موظفين بين هذة المنشــآت

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

منشــأة    243 لــدى  موظــف   20 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 

%84

%16

%19

%33

%48

انخفاضال تغييرارتفاعانخفاضال تغييرارتفاع
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حالة الموارد البشرية للمنشآت

نســبة عاليــة مــن المنشــآت لــم تقــم بتخفيض رواتــب الموظفين 
إلــي  المنشــآت قــد اضطــرو  28% مــن  بينمــا  الجائحــة.  خــال 

تخفيــض الرواتــب.

ــب  ــة مــن المنشــآت عــى تخفيــض راوات ــم تقــم نســبة عالي ل
الموظفيــن خــال الجائحــة. بينمــا كان هنالــك احتيــاج لتخفيــض 

الرواتــب لــدى 28% 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 32% مــن الراتــب

 هل أجبرت عىل تخفيض رواتب أي من
موظفيك؟

 كم نسبة تخفيض األجر للموظفين؟

الموظفيــنتخفيض رواتب الموظفين رواتــب  تخفيــض  نســبة 

نعم ال

%28

%72% 32
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الزبائن ومعدالت الصرف
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الزبائن ومعدالت الصرف

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

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

متوسط عدد الزبائن

متوسط عدد الزبائن
خالل الـ 6 األشهر الماضية 

ما متوسط عدد الزبائن اليومي؟

التغيير المتوقع في متوسط
عدد الزبائن خالل الـ 6 أشهر القادمة 

زبون25-1

زبون100-25

زبون+100

%47

%38

%15

%62

%15

%23

ال تغيير انخفض متوسط

عدد الزبائن

ازداد متوسط

عدد الزبائن

%9

%65

%26

ال تغيير انخفض متوسط

عدد الزبائن

ازداد متوسط

عدد الزبائن

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

كانــت نســببة االرتفــاع 15% فقــط.

نســبة عاليــة مــن المنشــآت تفاءلــوا بإرتفــاع متوســط الزبائــن 
إىل %65. بمعــدل ارتفــاع يصــل 

 التغيير في متوسط عدد الزبائن خالل
الـ 6 اشهر السابقة

 التغيير المتوقع  في متوسط عدد
الزبائن خالل الـ 6 أشهر القادمة؟
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بالنظــر إىل معــدل الصــرف لــكل زبــون بشــكل عــام فــي قطــاع 
ـال أمــا فــي قطــاع  إىل 382 رـي اإلقامــة نجــد أن المعــدل يصــل 

الطعــام فــكان المعــدل هــو 40 ريــال. 

 التغيير بمعدل الصرف لكل زبون
 خالل نفس الوقت للعام

الماضي
خالل الـ 6 أشهر القادمةخالل الـ 6 أشهر الماضية

انخفض معدل الصرف

ازداد معدل الصرف

ال تغيير

أهم المشاهدات

العــام  الوقــت  نفــس  خــالل 
الماضــي )يوليــو 2020(  انخفــض 
قطــاع  عــى  الصــرف  معــدل 
ـال,  رـي  69 يقــارب  بمــا  اإلقامــة 
وعــى قطــاع الطعــام بمــا يقــارب 
معــدل  ارتفــع  فيمــا  ـال،  رـي  12
القطاعــات  نفــس  عــى  الصــرف 

متتاليــة ـال  رـي  11 و   48

انخفــض   2020 عــام  بداـيـة  مــن 
قطــاع  عــى  الصــرف  معــدل 
ـال،  رـي  68 بمايقــارب  اإلقامــة 
وعــى قطــاع الطعــام بمايقــارب 
معــدل  ارتفــع  فيمــا  ـال،  رـي  24
القطاعــات  نفــس  عــى  الصــرف 

متتاليــة ـال  رـي  10 و   52

بانخفــاض  المشــاركين  توقــع 
قطــاع  عــى  الصــرف  معــدل 
ـال،  رـي  41 بمايقــارب  اإلقامــة 
وعــى قطــاع الطعــام بمايقــارب 
ارتفــاع  توقعــوا  فيمــا  ـال،  رـي  10
نفــس  عــى  الصــرف  معــدل 
القطاعــات 103 و 21 ريــال متتاليــة

ال تغييرانخفاضارتفاع

%50%5414%

%21%9%43

%29%37%43
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المنصات اإللكترونية
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المنصات اإللكترونية

19% مــن المنشــآت التــي تــم مقابلتهــم آفــادوا بوجــود منصــات 
الكترونيــة مثــل التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة.

63% مــن المنصــات تــم تأسيســها قبــل الجائحــة و 37% بعدهــا، 

انستجرام

سناب شات

موقع بوكنج

تويتر

بمتوســط عــدد زوار يومــي يصــل إىل 28 زائــر. أفــاد 68% مــن 
المنشــآت بــازداد عــدد الزبائــن فــي المتجــر االلكترونــي بعــد 

جائحــة كورونــا.

العوامل المؤثرة عىل األعمال

موقع الكترونيتطبيق منصات البيع االلكترونية أخرى

%51

%50

%10

%29

*سؤال ذو خيارات متعددة أبرز المنصات األخرى

 أثر الجائحة عىل المتاجر اإللكتروني

68% مــن المنشــآت افــادوا بــأن  نســبة ارتفــاع  المبيعــات فــي 
المنصــات اإللكترونيــة بعــد جائحــة كارونــا تصــل إىل %10-%29.

نسبة المبيعات في المنصات اإللكترونية

أبرز المنصات المتوفرة

%89 - %60

%59 - %30

أكثر من 90%

%29 - %10

%7

%3

%22

%68
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المنافسين

حالة المنافسين في القطاع

أغلقــوا  قــد  منافســيهم  أن  يعتقــدون  المنشــآت  مــن   %32
ــر الجائحــة ونصــف هــؤالء يــروون أن  ــي أث بشــكل كامــل أو جزئ

هــذا اإلغــاق قــد يؤثــر بشــكل ايجابــي عــى أعمالهــم.

افتتحــوا  قــد  منافســيهم  أن  يعتقــدون  المنشــآت  مــن   %10
للبيــع.  الخيــارات  كأحــد  جدـيـدة  الكترونيــة  منصــات 

إغــاق بعــض  توجــد عــدة أســباب كان لهــا دور رئيســي فــي 

كامــل  أو  جزئــي  بشــكل  ســواء  لمنشــأتهم  المنافســين 

خــال الســتة األشــهر الماضيــة. حيــث كان أهــم األســباب 

ــي   ــا وعــدم الحاجــة لألعمــال بالوقــت الحال هــي جائحــة كورون

بســبب الخســائر. 
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%12

%65

%5

%4

%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 

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

تجــاري جديــد( كان أهــم دواعــي الحصــول عــى التمويــل.

خطط التوسع
في األعمال

استخدام التمويل
المصرفي

أبرز أسباب الحصول عىل تمويل

%43

%57

نعم ال

%23

%77

نعم ال

أبرز خطط التوسع:

ــرز خطــط التوســع للمنشــآت هــي لفتــح فــروع جديــدة  كانــت أب
ـادة االنتــاج وإضافــة  ـادة عــدد الموظفيــن و زـي أخــرى. تأتــي زـي

ــة ــة الثاني ــات جديــدة بالمرتب منتج

 هل لديك خطط للتوسع في أعمالك خالل
الستة أشهر القادمة؟

 هــل ســوف تزـيـد أو تســتخدم التمويــل
المصرفــي؟
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تطوير األعمال 

ــر  ــون بمســتقبل واعــد للقطــاع وأكث 71% مــن المنشــآت متفائل
مــن نصــف المشــاركين ينصحــون أقاربهــم وأصدقائهــم بالدخــول 
إىل هــذا القطــاع، ويعتقــدون أن مــن اهــم 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 نقــص القــوى العاملــة.

- 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

%7

%19

%19

%24

%30

%10

%20

%20

%19

7

قيود مالية

طلب غير كف
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تخفيض التكاليفااللتزام باالحترازات الدعم الحكومي
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قطـــــاع اإلقامة والطعام

شرح آلية التقييم

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

100%، مثالً:

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

100%، مثالً:

األسئلة المفتوحة:
مجموعــات  فــي  اإلجابــات  ووضــع  النصــوص  تحليــل  يتــم 

المؤثــرة. لإلجابــات  التكــرار  نســبة  واحتســاب 

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

. كين ر لمشــا ا
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أهم المشاهدات

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

ــراً المنطقــة الشــمالية. المناطــق تأث

الجائحــة  اثــر  وتجــاوز  االعمــال  بارتفــاع  ايجابيــة  توقعــات 
والجنوبيــة.  الوســطى  المنطقــة  وخاصــة 

11% مــن المنشــآت أثــرت الجائحــة عــى عــدد فروعهــم، %25 
ـادة عــدد الفــروع فــي الفتــرة  مــن المنشــآت متفائليــن بزـي

ــة. القادم

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 والتطبيقات.

نظرة المنشآت تجاه المنافسين:
تتوقــع بعــض المنشــآت وجــود اثــر ايجابــي لهــم مــن اغــاق 

منافســيهم ألعمالهــم

الجائحة وعدم الحاجة لألعمال هي أهم اسباب اإلغاق.

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

ــب موظفيهــم  28% مــن المنشــآت اضطــروا لتخفيــض روات
ــي الراتــب. بمتوســط 32% مــن اجمال

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

الحصــول عــى تمويــل. 

القيــود الماليــة ونقــص القــوى العاملــة هــي مــن ابــرز عوائــق 
تطويــر األعمــال لــدى المنشــآت.

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

القادمــة.  األشــهر  الســتة  خــال   %65 بمايقــارب 

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

الفتــرة القادمــة.
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