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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

مقدمة 

ــل االســتثمار األجنبــي، أحــد مكونــات تدفقــات اإليــرادات الرأســمالية التــي  يمثِّ
العالميــة  والمؤسســات  المنظمــات  بهــا  وتهتــم  لتنميتهــا،  الــدول  تســعى 
التنميــة االقتصاديــة فــي  وتعمــل علــى تحفيزهــا وجذبهــا لتمويــل عمليــة 
مختلــف دول العالــم المتقدمــة والناميــة. وقــد اتجهــت المملكــة إلــى وضــع 
التدفقــات  لتشــجيع  المختلفــة  واالمتيــازات  الحوافــز  وتحديــد  األنظمــة، 
االســتثمارية نحــو مختلــف المجــاالت واألنشــطة االقتصاديــة.  وقــد تنوعــت 
األشــكال التــي تتخذهــا هــذه التدفقــات فمنهــا االســتثمار األجنبــي المباشــر 
والــذي تكــون فيــه ملكيــة رؤوس األمــوال أجنبيــة بالكامــل، وهنــاك تدفقــات 
األســهم والســندات، والتــي يتــم إقرارهــا وفًقــا لسياســات الــدول المعينــة.

وفــي ظــل توقيــع المملكــة علــى اتفاقيــات التجــارة العالميــة، ومــن بينهــا 
تلــك المرتبطــة باالســتثمار فــي مجــال التجــارة، إلــى جانــب اتفاقيــة الخدمــات 
التــي تحــدد صــور وأشــكال وصــول تجــارة الجملــة والتجزئــة إلــى أســواق الــدول 
األعضــاء ســواًء مــن خــال االســتثمار المباشــر أم عبــر فــروع الشــركات العاملــة 
ــل تلــك المجــاالت. فقــد ظهــرت فــي المملكــة بعــض االســتثمارات  فــي مث
لبعــض  التابعــة  تلــك  التجزئــة، خاصــة  تجــارة  العاملــة فــي مجــال  المباشــرة 

الشــركات األجنبيــة.
يتنــاول هــذا التقريــر تحليــل نتائــج المســح الميدانــي الــذي أجري بمدينــة الرياض 
وغطــى عينــة مكونــة مــن )486( مفــردة لمســتثمرين أجانــب وســعوديين فــي 
مجــال تجــارة التجزئــة بمختلــف أشــكالها، ويأتــي هــذا المســح فــي إطــار أعمــال 
ــة الريــاض. ويقــع  اســتطاع الــرأي التــي ينظمهــا إدارة اســتطاع الــرأي بغـرفـ
التقريــر فــي ثاثـــة محــاور تـــغطي عــدًدا مــن الموضوعــات، تتضمــن منهــج 

وأســلوب تحليــل البيانــات، وتحليــل نتائــج االســتطاع.
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أهداف االستطالع

يهــدف هــذا المســح االســتطاعي بصفــة أساســية إلــى قيــاس أثــر دخــول 
زيــادة  حيــث  مــن  التجزئــة  بقطــاع  الســعودي  الســوق  األجنبــي  المســتثمر 
ــق  ــى خلـ ــع، باإلضافــة إل المنافســة، وخفــض األســعار وخدمــات مــا بعــد البي

وظائــف جديــدة تخــدم االقــــتصاد الســعودي.
يقــدر عــدد ســكان المملكــة بحوالــي 31,7 مليــون نســمة )الهيئــة العامــة 
لاحصــاء2017م(، حيــث يتزايــد عددهــم بمعــدل %2,5 ســنوًيا؛ مــا يعني زيادة 
معــدالت االســتهاك فــي األســواق المحليــة، ومــن ثــم ارتفــاع مســتويات 
الطلــب؛ مــا يشــجع المســتثمرين علــى زيــادة وتنويــع عــرض منتجاتهــم  والتــي 
تتدفــق لهــذه األســواق عبــر محــات تجــارة الجملة والتجزئــة بوصفها القنوات 

األساســية لتوزيــع تلــك المنتجــات.
وقد اتجهت الهيئة العامة لاستثمار مؤخًرا إلى فتح الباب أمام االستثمارات 
األجنبيــة للدخــول إلــى هــذا المجــال ) جريــدة االقتصاديــة،12/8/2016م(1، 
وبمعــدالت أعلــى مــن تلــك التــي وافقــت عليهــا المملكــة فــي ظــل تعهداتهــا 

ضمــن إتفاقيــة الخدمــات التــي وقعتهــا مــع منظمــة التجــارة العالميــة.

www.aleqt.com جريدة االقتصادية ، 12/8/2016م الرابط/
  2016/08/12/ article_1077367.html

(تم زيارة الرابط في نهاية يناير 2017م(
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

1/ منهج التحليل:

يســتند تحليــل النتائــج  التــي تــم التوصــل إليهــا فــي هــذا االســتطاع  مــن خــال اتبــاع منهــج 
التحليــل الكمــي والمتمثــل فــي األخــذ باألســلوب اإلحصائــي، إلــى جانــب  اتبــاع المنهــج 

الكيفــي أو النوعــي فــي تفســير وتوصيــف وتحليــل مــا يتطلبــه شــرح لتلــك النتائــج.

2/ أسلوب تحليل البيانات:

بالنظــر إلــى طبيعــة البيانــات المســتخدمة فــي هــذا المســح، والتــي تعبــر عــن بيانــات أســمية 
هــذا  فــي  المســتخدم  البيانــات  تحليــل  أســلوب  فــان   Ordinal رتبيــة   Nominal Data
االســتطاع يتمثــل فــي أســلوب التحليــل االحصائــي البســيط للتوزيعــات التكراريــة والنســب 

والمعـــدالت المئويــــة، والتــي تســتخدم عــادة فــي مــــجاالت اســتطاع الــرأي. 

3/ مجتمع وعينة المسح:

1-3/ مجتمع المسح:

يعبــر مجتمــع المســح اإلحصائــي عــن المفــردات المكونــة كافــة لهــذا المجتمــع )مثــال: 
المنشــآت أو الشــركات، المســتثمرين، العاملين...إلــخ( التــي يجمــع بينهــا خصائــص وصفــات 

محــددة ذات عاقــة مباشــرة بالموضــوع أو الظاهــرة محــل البحــث والدراســة.
ــل منشــآت األعمــال األجنبيــة والســعودية التــي تمــارس نشــاطها فــي مجــال تجــارة  وتمثِّ
التجزئــة بمختلــف أشــكالها بمدينــة الريــاض، المجتمــع األساســي فــي هــذا االســتطاع.

2-3/ عينة المسـح :

 Strata الطبقيــة  أو  المتعــددة  العينــات  حــاالت  فــي   ( األجــزاء  أو  الجــزء  العينــة  تمثــل 
Sample( التــي تعبــر عــن مكونــات مجتمــع المســح، ويختلــف حجــم هــذه العينــة باختــاف 
طبيعــة المجتمــع موضــوع البحــث، والظــروف التــي يجــري فيهــا البحــث والمســح الميدانــي. 
وفــي هــذا االســتطاع  تــم اختيــار توزيــع حجــم العينــة  مســبًقا، وبالتالــي فإنهــا تعتبــر  عينــة 
حصصيــة Quota Sample أو عينــة محــددة مســبًقا   Predetermined Sampleبلــغ 

حجمهــا 486 مفــردة ) منشــأة تعمــل فــي مجــال تجــارة التجزئــة(.

أواًل: منهج وأسلوب تحليل البيانات
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 4/ أسلوب جمع ومعالجة البيانات:

االداريــة  لاستشــارات  األعمــال  تــاج  مركــز  مــع  بالتعــاون  الــرأي  اســتطاع  إدارة  قامــت 
ــا عــن طريــق المقابلــة المباشــرة  والتســويقية بجمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المســح ميدانًي
المركــز، ووفًقــا للقوائــم  للمنشــآت والتــي تمــت بواســطة فريــق متخصــص مــن جانــب 
المســتلمة ســابًقا مــن الهيئــة العامــة لاســتثمار وغرفــة الريــاض وأيًضــا عــن طريــق المســح 

العشــوائي الشــامل بجميــع أحيــاء مدينــة الريــاض.

ــة المعــدة مــن  ــم إجــراء هــذه المقابــات عــن طريــق اســتخدام االســتبانة اإللكتروني كمــا ت
  Ipad Tablet Computer قبل إدارة استطاع الرأي، والتي كان يتم إرسالها مباشرة عبر استخدام
مباشــرة لــإدارة، والــذي تولــى عمليــة تصنيــف وتبويــب نتائــج المســح الميدانــي، وقــام 
بمتابعــة ومراقبــة عمليــة جمــع البيانــات؛ وذلــك إلــى جانــب المراقبــة والمتابعــة الميدانيــة 
اللصيقــة التــي جــرت مــن قبــل المركــز لفريــق الباحثيــن الميدانييــن العامليــن، وذلــك مــن 

ــة للمســح. ــن علــى األعمــال الميداني خــال المشــرفين الميدانيي

5/أداة جمع البيانات:

قــام مركــز تــاج األعمــال بتصميــم االســتبيان الخــاص بهــذا االســتطاع وفًقــا لمــا تفهمنــاه 
مــن مهــام، ســواء مــا جــاء بكراســة الشــروط والمواصفــات بهــذا االســتطاع أم مــن خــال 
بتحكيــم ذلــك  الــرأي  إدارة اســتطاع  الغرفــة، وقــد قامــت  تمــت مــع  التــي  المقابــات 

االســتبيان، ومناقشــته وتدقيقــه وتعديلــه وإضافـــة بعــض األســئلة. 
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1/ السمات العامة للمنشآت: 

تتناول هذه الفقرة نتائج المســح الميداني الســتطاع رأي المنشــآت التي تم اســتقصاؤها 
حــول دخــول االســتثمار األجنبــي فــي قـــطاع تجـــارة التجـــزئة ألســواق المملكــة؛  فمــن خــال 
هــذه النتائــج يمكــن التعــرف علــى الســمات العامــة لمفــردات عينــة االســتطاع، وذلــك مــن 

خــال المحــددات التالية:

1-1/ الموقع الجغرافي:

الجغرافيــة  بالجهــات  الدراســة  عينــة  لمفــردات  المكانــي  التوزيــع  المســح  نتائــج  أظهــرت 
لمدينــة الريــاض، وذلــك مــا يوضحــه الجــدول رقــم )1( الــذي يشــير إلــى الجوانــب التاليــة:
أن الغالبيــة العظمــى مــن مفــردات العينــة أي حوالــي %83 منهــا تتواجــد بوســط الريــاض، 
وأن حوالــي %14 مــن تلــك المفــردات تتوافــر شــمال الريــاض. كمــا أشــارت نتائــج االســتطاع 
أن أقــل مــن %1 بيــن مفــردات العينــة تمــارس نشــاطها االقتصــادي بجنــوب الريــاض، وأن 

حوالــي %2 منهــا تــم مقابلتهــا بشــرق الريــاض.

جدول رقم )1( : التوزيع الجغرافي لمفردات العينة
النسبة المئويةالعددالشكـل النظـامي

40382,9وسط الرياض
6814,2شمال الرياض
20,4جنوب الرياض
122,3شرق الرياض

10,2لم توضـح
%486100المجمـوع

ثانًيا: تحليل نتائج االستطالع

82.9%وسط الرياض
14.2%شمال الرياض
0.4%جنوب الرياض
2.3%شرق الرياض

0.2%لم توضـح

التوزيع الجغرافي
لمفردات

العينة

شكل رقم )1( : التوزيع الجغرافي لمفردات العينة
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2-1/ الكيان القانوني:

تهــدف هــذه الفقــرة إلــى التعــرف علــى الشــكل النظامــي الــذي تمارس من خاله المنشــآت 
المســتجيبة لنشــاطها االقتصــادي فــي مجــال تجــارة التجزئــة بالســوق الســعودي؛ فمــن 

واقــع بيانــات الجــدول رقــم )2( فــإن أبــرز الســمات التــي تعكســها هــذه الفقــرة تتضمــن:

• أن %75 من هذه المنشآت مسجلة قانونًيا كشركات ذات مسؤولية محدودة.
• وأن الشــركات التضامنيــة تمثــل نحــو %2 مــن مفــردات العينــة، بينمــا تمثــل الشــركات 
المســاهمة حوالــي %2,5 ، ويقــل الــوزن النســبي للشــركات العائليــة عــن %1 بيــن مفــردات 

العينــة. 

جدول رقم )2( : الكيان القانوني للمنشآت بين مفردات العينة
النسبة المئويةالعـددالشكـل النظـامي

9920,4مؤسسة فـرديـة
36274,5شركة ذات مسؤولية محدودة

91,9شركة تضامنية
122,5شركة مساهـمـة

20,4شركة عائلية
20,4لم توضـح
%486100المجمـوع

20.4%مؤسسة فـرديـة
74.5%شركة ذات مسؤولية محدودة

1.9%شركة تضامنية
2.5%شركة مساهـمـة

0.4%شركة عائلية
0.4%لم توضـح

الكيان القانوني
للمنشآت بين

مفردات العينة

شكل رقم )2( : الكيان القانوني للمنشآت بين مفردات العينة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

3-1/ شكـل نشاط التجزئـة : 

أظهــر اســتبيان االســتطاع بشــأن شــكل النشــاط االقتصــادي الــذي تمــارس مــن خالــه 
تلــك  توزيــع  نتائــج  التجزئــة-  تجــارة  مجــال  فــي  أعمالهــا  العينــة  مفــردات  بيــن  المنشــآت 

المفــردات حســب شــكل النشــاط، وذلــك كمــا يلــي:

• تمــارس حوالــي %73,7 مــن مفــردات العينــة نشــاطها االقتصــادي مــن خــال أشــكال 
عــدة  لتجــارة التجزئــة، مثــل: تجــارة التجزئــة فــي األجهــزة اإللكترونيــة، أجهــزة الحاســب اآللــي، 
المابــس، الســاعات، صيدليــات، بيــع أدويــة، بيــع أجهــزة طبيــة، األحذيــة  فتلــك هــي أبــرز 
األنشــطة المتنوعــة لتجــارة التجزئــة التــي تمارســها هــذه المنشــآت بين مفــردات عينة الدراســة.
• تعمــل حوالــي %13 مــن مفــردات العينــة فــي مجــال تجــارة التجزئــة عبــر أســواق المــوالت 

التــي تبيــع مباشــرة للمســتهلكين النهائييــن.
• ويوضــح الجــدول رقــم )3( توزيــع أشــكال تجــارة التجزئــة التــي يمــارس مــن خالهــا مفــردات 

العينــة نشــاطهم فــي مجــال تلــك التجــارة.

جدول رقم )3( : توزيع مفردات العينة تبًعا لشكل تجارة التجزئة
النسبة المئوية العددالنشاط

30.6تموينات
214,3سوبر ماركت
438,8هايبر ماركت

6112,6مول
35873,7أخرى متنوعـة

%486100المجموع

توزيع مفردات
العينة تبًعا لشكل

تجارة التجزئة

0.6%تموينات
4.3%سوبر ماركت
8.8%هايبر ماركت

12.6%مول
73.7%أخرى متنوعـة

شكل رقم )3( : توزيع مفردات العينة تبًعا لشكل تجارة التجزئة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

2/ الخبرة في مجال التجزئة : 

وفًقــا الســتبيان المســح؛ فــإن خبــرات العمــل فــي مجــال تجــارة التجزئــة تــم افتراضــه بــأن 
يتــراوح بيــن أقــل مــن عــام كحــد أدنــى وأكثــر مــن 21 عاًمــا.  و قــد أظهــرت نتائــج االســتطاع 

اتجاهــات مفــردات العينــة حســبما يلــي:

• هنــاك انخفــاض نســبي فــي عــدد مفــردات العينــة التــي أجابــت عــن هــذا الســؤال بلــغ 
وزنهــا النســبي حوالــي %41 مــن إجماليهــا.

• لــدى نحــو %27 مــن هــذه المفــردات خبــرات فــي مجــال تجــارة التجزئــة تتــراوح بيــن 5-10 
ســنوات، إلــى جانــب أن حوالــي %20 منهــا تبلــغ خبراتهــا العمليــة مــا بيــن 4-1 أعــوام.

• لــدى حوالــي %7 مــن تلــك المفــردات خبــرات تزيــد عــن 10 ســنوات، وأن حوالــي %4,5 من 
تلــك المفــردات تعمــل فــي مجــال تجــارة التجزئــة منــذ أقــل مــن العــام، ويشــير أن متوســط 
الفتــرة الزمنيــة لخبــرات مفــردات العينــة فــي هــذا النشــاط  والــذي يقــدر مــا بيــن 5-10 

ســنوات، كمــا يشــير إليــه الجــدول رقــم )4(.

جدول رقم )4( : توزيع مفردات العينة  تبًعا لسنوات الخبرة
النسبة المئويةالعددالسنوات

224,5أقل من سنة
49820,2-1سنة

1013327,4-5سنوات
357,2أكثر من 10 سنوات

19840,7لم توضح
%486100المجموع

توزيع مفردات
العينة تبًعا لسنوات

الخبرة

4.5%أقل من سنة
20.2%1-4سنة

27.4%5-10سنوات
7.2%أكثر من 10 سنوات

40.7%لم توضح

شكل رقم )4( : توزيع مفردات العينة  تبًعا لسنوات الخبرة

10



تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

3/ مصادر المنافسة:

أشــارت غالبيــة مفــردات العينــة )حوالــي %99(  إلــى أنهــا تواجــه منافســة فــي مجــال تجــارة 
التجزئــة، وتتنــوع مصــادر هــذه المنافســة مــا بيــن داخليــة تأتــي مــن متاجــر تجزئــة مماثلــة، الــى أخــرى 
خارجيــة تضــم أشــكال عــدة مــن تلــك التــي تمــارس التجــارة، وذلــك مــا يمكــن بيانــه وفًقــا لمــا يلــي:

• بينمــا تواجــه %41 مــن مفــردات العينــة منافســة مــن جانــب متاجــر تجزئــة أخــرى تمــارس 
نشــاًطا مماثــًا لعملهــا، تواجــه %37 مــن تلــك المفــردات منافســة مــن مســتثمرين أجانــب.
ــة تشــكو مــن  ــي %17 مــن مفــردات العين ــج االســتطاع أن حوال ــن أظهــرت نتائ • فــي حي
منافســة المحــات الكبيــرة )األســواق(؛  فقــد انخفضــت حــدة المنافســة مــن جانب المصادر 

األخــرى والمتمثلــة فــي متاجــر الجملــة والباعــة المتجوليــن بالنســبة لمفــردات العينــة.
ــوع مــن  ــة أنهــا ال تواجــه أي ن ــن مفــردات العين ــة تقــل عــن %1 مــن بي • تشــير نســبة ضئيل
المنافســة بالنســبة للمصــادر كافــة، التــي افترضــت كمصــادر للمنافســة القائمــة فــي مجــال 

تجــارة التجزئــة، وذلــك حســبما يوضحــه الجــدول رقــم )5(.

جدول رقم )5( : مصادر المنافسة في مجال تجارة التجزئة
النسبة المئوية العددالمصدر

19940,9متاجر التجزئة المماثلة
8116,7المحات الكبيرة ) األسواق(

132,7متاجر الجملة
18037المستثمرين االجانب

40,8ال توجد منافسة
91,9لم توضح
%486100المجموع

مصادر المنافسة
في مجال تجارة

التجزئة

40.9%متاجر التجزئة المماثلة
16.7%المحالت الكبيرة ( األسواق)

2.7%متاجر الجملة
37%المستثمرين االجانب

0.8%ال توجد منافسة
1.9%لم توضـح

شكل رقم )5( : مصادر المنافسة في مجال تجارة التجزئة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

4/رأس المال المستثمر :

يعــدُّ رأس مــال المنشــأة المكــون األساســي الــذي تعتمــد عليــه فــي أعمالهــا، وتمويــل 
اســتثماراتها وضمــان اســتمرار أعمالهــا فــي الســوق، ومــن هنــا نجــد أن حجــم رأس المــال 
يعبــر عــن الحجــم االقتصــادي للمنشــأة ويحــدد مــدى دائــرة نشــاطها.  وفــي هــذا الشــأن؛ 
اتجــه اســتبيان االســتطاع للتعــرف علــى الحجــم االقتصــادي لمنشــآت تجــارة التجزئــة، حيــث 

ــة: أظهــرت األعمــال الميدانيــة لهــذا االســتطاع النتائــج التالي
• مــن واقــع بيانــات الجــدول رقــم )6( ناحــظ أن عــدد المنشــآت التــي لــم تجــب عــن الســؤال 
الخــاص بــرأس المــال تمثــل حوالــي %33  مــن مفــردات العينــة،  وأن المنشــآت التــي لديهــا 
أقــل مــن 500 الــف ريــال وأقــل مــن مليــون ريــال تمثــل أيًضــا حوالــي %34 مــن مفــردات 

العينــة.
• علــى الرغــم مــن أن مــدى الفئــة التكراريــة التاليــة يمتــد إلــى أقــل مــن 5ماييــن ريــال، اال 
أن عــدد المنشــآت التــي لديهــا هــذا المبلــغ مــن رأس المــال تقــدر بحوالــي %11 مــن تلــك 
المفــردات؛ مــا يشــير إلــى انخفــاض حجــم رؤوس األمــوال المســتثمرة فــي قطــاع تجــارة 
التجزئــة. وذلــك مــا يؤكــده انخفــاض عــدد المنشــآت التــي تمتلــك رؤوس أمــوال تتــراوح مــا 

بيــن 5 وأقــل مــن 20 مليــون ريــال، والتــي تمثــل نحــو %11 مــن مفــردات العينــة.

• أظهــرت نتائــج االســتطاع أن حوالــي %10 مــن مفــردات العينــة تمتلــك 20 مليــون 
ريــال فأكثــر، وبالرغــم مــن ذلــك يظــل الــوزن النســبي للمنشــآت التــي تمتلــك رؤوس أمــوال 
صغيــرة الحجــم، هــي األعلــى بيــن مختلــف فئــات روس األمــوال، بنســبة تقــارب %22 مــن 
هــذه المنشــآت تمتلــك مــا بيــن 500 ألــف ريــال وأقــل مــن مليــون ريــال، كمــا تمــت اإلشــارة 

إليــه ســابًقا.
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

جدول رقم )6( : توزيع راس المال المستثمر في تجارة التجزئة
النسبة المئوية العددالفئة ) ريال(

6012,3أقل من 500ألف
50010722,0 وأقل من مليون

5310,9أقل من  5 مايين
5204,1 وأقل من 10 مايين

10173,5 واقل من 15 مليون
15193,9 واقل من 20مليون

204910,1 مليون فأكثر
16133,1لم توضح
%486100المجموع

12.3%أقل من ٥٠٠ألف
22%٥٠٠ وأقل من مليون

10.9%أقل من  ٥ ماليين
4.1%٥ وأقل من ١٠ ماليين
3.5%١٠ واقل من ١٥ مليون
3.9%١٥ واقل من ٢٠مليون

10.1%٢٠ مليون فأكثر
33.1%لم توضـح

توزيع راس المال
المستثمر في تجارة

التجزئة

شكل رقم )6( : توزيع راس المال المستثمر في تجارة التجزئة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

5/مزايا االستثمار األجنبي:

ــا الجاذبــة لاســتثمارات األجنبيــة لدخــول أســواق  بســؤال االســتبيان المســحي حــول المزاي
المملكــة والعمــل فــي مجــال تجــارة التجزئــة؛ أســفر عــن النتائــج التاليــة:

• رأت ما يقارب %38 من مفردات العينة أن ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين بالمملكة 
يعدُّ من بين أهم المزايا الجاذبة لاستثمارات األجنبية في مجال تجارة التجزئـــة.

إلــى أن  المســتقصين فــي هــذا االســتطاع   إجابــات  %26 مــن   يقــارب   أشــارت مــا   •
أذواق المســتهلكين لتعــدد الجنســيات المتواجــدة بالمملكــة، تعــد أحــد المزايــا الجاذبــة 

التجزئــة. تجــارة  لاســتثمارات األجنبيــة فــي مجــال 
• يعــدُّ انخفــاض الرســوم الجمركيــة علــى االســتيراد فــي المملكــة، مــن المزايــا الجاذبــة 
لاســتثمارات األجنبيــة فــي مجــال تجــارة التجزئــة؛ وذلــك وفًقــا لمــا رأتــه مــا يقــارب 16% 
مــن مفــردات العينــة، حســب بيانــات الجــدول رقــم )7( الــذي يشــير إلــى أن هنــاك مزايــا أخــرى 
ــي للشــباب فــي هيــكل الســكان، وســهولة الحصــول علــى التراخيــص،  ــوزن العال تشــمل: ال
وانخفــاض أســعار المنتجــات المحليــة، والتــي أشــار إلــى أهميتهــا مــا بيــن %4,5-2,1 مــن 

مفــردات العينــة.

جدول رقم )7( : المزايا الجاذبة لالستثمار األجنبي
النسبة المئوية العددالمزايا

18638,3ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين
12525,7تنوع أذواق المستهلكين لتعدد الجنسيات

7916,3انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات
347,0توقيع المملكة على اتفاقيات التجارة العالمية

142,9النسبة العالية لفئة الشباب وتنوع احتياجاتها
142,8انخفاض أسعار البضائع المنتجة محلًيا

224,5سهولة الحصول على التراخيص
102,1أخرى متنوعة

20,4لم توضح
%486100المجموع
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

6/تأثير االستثمارات االجنبية :

تنــاول اســتبيان االســتطاع بعــض التســاؤالت الراميــة الــى التعــرف علــى تأثيــر االســتثمارات 
األجنبيــة علــى تجــارة التجزئــة فــي المملكـــة، وقــد غطــت هــذه التســاؤالت الجوانــب التاليــة:

1-6/ أسعار البيع:
 

أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى تأثيــرات االســتثمار األجنبــي فــي مجــال التجزئــة نحــو اتجاهــات 
أســعار البيــع، علــى النحــو الــوارد بالجــدول رقــم )8( والــذي يوضــح الجوانــب التاليــة:

• رأت مــا يقــارب %42 مــن مفــردات العينــة أن تأثيــرات االســتثمار األجنبــي علــى أســعار البيــع 
فــي مجــال تجــارة التجزئــة، قــد تذبذبــت بيــن الزيــادة واالنخفــاض، بصــورة عامة.

• كمــا رأت مــا يقــارب %39 منهــا أن هــذه األســعار قــد اتجهــت نحــو االنخفــاض نتيجــة 
لدخــول االســتثمارات األجنبيــة،  بينمــا رأت مــا يقــارب %6 منهــا أن تلــك األســعار قــد اتجهــت 

بصــورة عامـــة نحــو الـــزيادة.

جدول رقم )8( : تأثيرات االستثمار األجنبي وفًقا لمفردات العينة
النسبة المئوية العددالبيان

19239,5خـفض أسعار البيع في السوق
20442,0تنوع اسعار البيع بين االنخفاض والزيادة

285,8زيادة اسعار البيع
5811,9عدم تأثر السوق بدخـول االستثمار األجنبي

40,8لم توضح
%486100المجموع

38.3%ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين
25.7%تنوع أذواق المستهلكين لتعدد الجنسيات

16,3%انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات
7%توقيع المملكة على اتفاقيات التجارة العالمية

2.9%النسبة العالية لفئة الشباب وتنوع احتياجاتها
2.8%انخفاض أسعار البضائع المنتجة محلًيا

4.5%سهولة الحصول على التراخيص
2.1%أخرى متنوعة

0.4%لم توضـح

المزايا الجاذبة
لالستثمار األجنبي

شكل رقم )7( : المزايا الجاذبة لالستثمار األجنبي
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

2-6/ خـدمات ما بعد البيع:

ومــن تأثيــرات االســتثمار االجنبــي االخــرى التــي ســعى اســتبيان المســح التعــرف عليهــا، 
الخدمــات  التــي تقدمهــا منشــآت تجــارة التجزئــة فيمــا بعــد عمليــات البيــع، حيــث أوضحــت 

مفــردات العينــة مرئياتهــا حــول تلــك التأثيــرات، وذلــك وفًقــا لآلتــي:

• رأت  مــا يقــارب %54,5 مــن مفــردات العينــة أن دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة 
التجزئــة قــد ســاهم فــي تحســين خدمــات مــا بعــد البيــع بالنســبة للممارســات الســائدة فــي  

هــذا النــوع مــن التجــار.
أضافــت %31 مــن تلــك المفــردات أن هــذه االســتثمارات قــد ســاهمت فــي توافــر سياســات 
جديــدة لخدمــات مــا بعــد البيــع، ورأت حوالــي %13 مــن مفــردات العينــة أنــه ال يتوافــر تغييــر 

يذكــر فــي تلــك الخدمــات بعــد دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة التجزئــة

جدول رقم )9( : تأثيرات االستثمار األجنبي وفًقا لمفردات العينة
النسبة المئوية العددالبيان

26554,5تحسين خدمات ما بعد البيع

15331,5وجود سياسات جديدة لخدمات ما بعد البيع

6413,2عدم تغير سياسات خدمات ما بعد البيع

40,8لم توضح
%486100المجموع

39.5%خـفض أسعار البيع في السوق
42%تنوع اسعار البيع بين االنخفاض والزيادة

5.8%زيادة اسعار البيع
11.9%عدم تأثر السوق بدخـول االستثمار األجنبي

0.8%لم توضح

تأثيرات االستثمار
األجنبي وفًقا

لمفردات العينة

شكل رقم )8( : تأثيرات االستثمار األجنبي وفًقا لمفردات العينة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

7/ استمرار دخول االستثمارات االجنبية:

ــة للتعــرف علــى اتجاههــا بشــأن مــدى  تــم اســتطاع مفــردات عينــة منشــآت تجــارة التجزئ
إمكانيــة اســتمرار دخــول االســتثمارات األجنبيــة للمملكــة لتمــارس نشــاطها فــي مجــال تجــارة 

التجزئــــة، وقــد جــاءت نتائــج اســتطاعها كمــا يلــي:

• أبــدت الغالبيــة العظمــى مــن تلــك المفــردات )حوالــي %95( موافقتهــا علــى اســتمرار 
ــة.  ــة مجــال تجــارة التجزئــ دخــول االســتثمارات األجنبي

• لــم توافــق نســبة ضئيلــة مــن مفــردات العينــة علــى دخــول تلــك االســتثمارات، مّثلــت نحــو 
%2، إلــى جانــب نحــو %3 لــم تحــدد رأيــًا قاطعــًا فــي هــذا الشــأن، وذلــك حســبما وضحتــه 

البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )10(.

54.5%تحسين خدمات ما بعد البيع
31.5%وجود سياسات جديدة لخدمات ما بعد البيع

13.2%عدم تغير سياسات خدمات ما بعد البيع
0.8%لم توضح

تأثيرات االستثمار
األجنبي وفًقا

لمفردات العينة

شكل رقم )9( : تأثيرات االستثمار األجنبي وفًقا لمفردات العينة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

جدول رقم )10( : استمرارية دخول االستثمارات األجنبية وفًقا لمفردات العينة
النسبة المئوية العددالبيان

46194,9موافق
71,9غير موافق

142,9ليس لديها رأي محدد
40,8لم توضح
%486100المجموع

ل لدخول االستثمارات األجنبية:  8/ الشكل المفضَّ
 

اســتقبلت المملكــة االســتثمارات األجنبيــة وفًقــا لعــدد مــن األشــكال، منهــا تلــك التــي تمــت 
بواســطة المشــاركة، أو مــن خــال االســتثمار المباشــر بمختلــف أحجامــه االقـــتصادية، وفــي 
هــذا الشــأن توجــه اســتبيان المســح بســؤال لمفــردات العينــة حــول الشــكل الــذي يــرون أنــه 
األفضــل لدخــول االســتثمار األجنبــي فــي مجــال تجــارة التجزئــة، حيــث أظهــر المســح النتائــج 

التالية:
• أن الــوزن النســبي للمســتثمرين المحلييــن الذيــن وافقــوا علــى أن االســتثمار المشــترك، 
يعتبــر أفضــل أشــكال دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة التجزئــة، يبلــغ حوالــي 54% 

مــن بيــن مفــردات العينــة.
• رأت مــا يقــارب %44 مــن مفــردات العينــة أن االســتثمار المباشــر، يعــدُّ الشــكل األفضــل 
لدخــول هــذه االســتثمارات إلــى مجــال تجــارة التجزئــة، ويقــل الــوزن النســبي لبقيــة األشــكال 
المفضلــة والتــي أخــذت متاجــر التجزئــة، والســوبر ماركــت، وغيرهــا وذلــك بــوزن نســبي يقــل 

عــن %1، كمــا يوضحــه الجــدول رقــم )11(.

94.9%موافق
1.9%غير موافق

2.9%ليس لديها رأي محدد
0.8%لم توضح

استمرارية دخول
االستثمارات األجنبية

وفًقا لمفردات
العينة

شكل رقم )10( : استمرارية دخول االستثمارات األجنبية وفًقا لمفردات العينة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجههاتقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

جدول رقم )11( : افضل اشكال دخول االستثمار االجنبي وفقا لمفردات العينة
النسبة المئوية العددشكل االستثمار

26354,3االستثمار المشترك
21243,6االستثمار المباشر

30,6متاجر صغيرة
20,4سوبر ماركت

20,4تجارة سلع محددة
40,8لم توضح
%486100المجموع

9/ وسائل  التوعية بدخول االستثمارات االجنبية:

بســؤال اســتبيان االســتطاع حــول أفضــل الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها فــي التوعيــة 
والتعريــف بدخــول االســتثمارات األجنبيــة لمجــال تجــارة التجزئــة بالمملكــة؛ أظهــر المســح 

الميدانــي اتجاهــات مفــردات العينــة فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

افضل اشكال
دخول االستثمار

االجنبي وفقا
لمفردات العينة

54.3%االستثمار المشترك
43.6%االستثمار المباشر

0.6%متاجر صغيرة
0.4%سوبر ماركت

0.4%تجارة سلع محددة
0.8%لم توضح

شكل رقم )11( : افضل اشكال دخول االستثمار االجنبي وفقا لمفردات العينة
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تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

• رأت مــا يقــارب %39 مــن مفــردات العينــة، أهميــة إطــاق حملــة إعاميــة للتوعيــة بدخــول 
االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة التجزئــة، بينمــا أشــارت حوالــي %38 منهــا إلــى أنــه يمكــن 

منــح فتــرة زمنيــة لتــدرج دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجارة التجزئــــة. 
• وفــق الجــدول، رقــم )12(، رأت مــا يقــارب %17 مــن مفــردات العينــة أهميــة إقامــة ندوات 

لتوعية منشــآت التجزئة بدخول االســتثمار األجـــنبي.
• أظهــرت  نتائــج االســتطاع أن حوالــي %4 مــن تلــك المفــردات رأت أهميــة األخــذ بمرئيــات 

المســتثمرين فــي مجــال تجــارة التجزئــة حــول دخــول االســتثمارات األجنبية لهــذا المجال.

جدول رقم )12( : وسائل التوعية باالستثمار األجنبي وفًقا لمفردات العينة

النسبة المئوية العددالبيان

18938,9تنظيم حملة إعامية للتوعية باالستثمارات األجنبية لتجارة التجزئة
18437,9الدخول التدريجي لاستثمار األجنبي دخول تجارة التجزئة

8417,3إقامة ندوات لتوعية منشآت التجزئة بدخول االستثمار األجنبي
214,3التعرف على رأي منشآت التجزئة حول تجربة دخول االستثمار األجنبي

81,6لم توضح
%486100المجموع

وسائل التوعية
 باالستثمار األجنبي

وفًقا لمفردات
العينة

38.9%تنظيم حملة إعالمية للتوعية باالستثمارات األجنبية لتجارة التجزئة
37.9%الدخول التدريجي لالستثمار األجنبي دخول تجارة التجزئة

17.3%إقامة ندوات لتوعية منشآت التجزئة بدخول االستثمار األجنبي
4.3%التعرف على رأي منشآت التجزئة حول تجربة دخول االستثمار األجنبي

1.6%لم توضح

شكل رقم )12( : وسائل التوعية باالستثمار األجنبي وفًقا لمفردات العينة
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10/ االستفادة من دخول االستثمارات األجنبية:

التجزئــة  لمنشــآت  ــن  تمكِّ التــي  األوجــه  حــول  العينــة،  لمفــردات  مفتــوح  تســاؤل  وفــي 
المفــردات حــول  ــزت إجابــات  تركَّ نتيجــة دخــول االســتثمارات األجنبيــة؛  االســتفادة منهــا 

التاليــة: الجوانــب 

ــر الخدمــات وتحســين المنتجــات التــي تقدمهــا المنشــأة، ونقــل الخبــرات واألفــكار  • تطوي
الجديــدة، وتحســن  وزيــادة حجــم المبيعــات، إلــى جانــب تطويــر العمــل وتنويــع البضائــع 
المعروضــة التــي تناســب األذواق كافــة؛ واكتســاب الشــركة الُســمعة والخبــرة  والدعــم مــن 

ــة. شــركات االســتثمارات األجنبي
• انتشــار المنشــأة وزيــادة مبيعاتهــا نتيجــة االســتفادة مــن زيــادة القــوة الشــرائية، وتوقــف 
االحتــكار وزيــادة مســتوى التنافــس فــي  الســوق لتحقيــق المصلحــة العامــة، إلــى جانــب 
توســيع مــدارك الشــركة وبالتالــي  الحصــول علــى كفــاءات أعلــى وتقنيــات متقدمــة. وزيــادة 

فــرص التوظيــف وتبــادل الخبــرات والتطويــر العلمــي للـــقوى البشريــــة.
• زيــادة األربــاح وفتــح المجــال إلســتثمارات جديــدة و تغطيــة  شــرائح أكثــر مــن المســتهلكين؛ 
نتيجــة اإلقبــال علــى منتجــات الشــركة المســاهمة فــي تطويــر جــودة المنتجــات المتوافــــرة 

فــي الســـوق المحـــلي وزيــادة المبيعات.
• وكمــا تضمنــت اســتفادة مفــردات العينــة مــن دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة 
التجزئــة، انتشــار منشــآتهم بصــورة أكبــر، والتوســع فــي نــوع التجــارة وفتــح عــدة فــروع، إلــى 
ــادة نشــاطهم التجــاري، وتوســيع تواجدهــم فــي الســوق الســعودي، إلــى جانــب  جانــب زي

االنفتــاح  والتبــادل التجــاري مــع الســوق العالميــة االخـــرى.
رأتهــا مفــردات العينــة: فتــح محــات جديــدة  التــي  ومــن أشــكال االســتفادة األخــرى   •
والتوســع بشــكل أكبــر وأكثــر لزيــادة قــوة الشــركة، باإلضافــة إلــى  تقليــل ســعر المنتجــات، 
وتنــوع االســتثمارات و تســهيل دخــول البضائــع وتوفيــر قــدر أكبــر من الحريــة التجارية، وهناك 
مــن رأى أن هــذه المكتســبات ربمــا ســاعدت علــى رفــع قــدرات القطاعــات االقتصاديــة 
األخــرى فــي زيــادة  األربــاح علــى جميــع المســتويات، كمــا أن دخــول االســتثمارات األجنبيــة 
مجــال تجــارة التجزئــة ربمــا ســاعد علــى تحســين مســتوى الدخــل الوطنــي، كمــا أن تعــدد 
الخيــارات فــي البضائــع التــي توفرهــا تلــك االســتثمارات ســاعد الشــركات والمســتهلكين 

علــى  ســرعة الحصــول علــى المنتجــات وبأقــل التكاليــف.
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11/ تكـاليف تشغيل المنشآت:

ف علــى مجموعــة المكونــات الخاصــة بتكاليــف التشــغيل األساســية  اتجــه  االســتبيان للتعــرُّ
الازمــة لتســيير النشــاط التجــاري واالقتصــادي أليــة منشــأة، لــدى مفــردات العينــة بيــن 
منشــآت تجــارة التجزئــة  واكتنــف الجــدول، رقــم: )13( مجموعــة الســمات الخاصــة بهــا، علــى 

النحــو التالــي:

• تصــرف غالبيــة مفــردات العينــة والتــي يتــراوح وزنهــا النســبي بيــن %87-52 منهــا أقــل مــن 
%10 كتكاليــف تشــغيل مــن بيــن إجمالــي هــذا النــوع مــن التكلفــة بالنســبة لبنــود: اإلنــارة 

)الكهربــاء(؛ الميــاه؛ االتصــاالت؛ الصيانــة؛ التخزيــن؛ الترحيــل؛ والنظافــــة.

• بينمــا تحــوز إيجــارات مبانــي مقــرات هــذه المنشــآت مــا بيــن %15-10 مــن هــذه التكاليــف، 
وذلــك حســبما أشــارت إليــه %45 مــن مفــردات العينــة، وكذلــك األمــر بالنســبة للتأميــن 
علــى أصــول المنشــأة، واألجــور والمرتبــات، حســبما أشــارت إليــه 47، %41 مــن مفــردات 

العينــة علــى التوالــي.

• وضــح الجــدول أن منشــآت تجــارة التجزئــة التــي تتحمــل هــذه التكاليــف بنســب مرتفعــة مــا 
بين 15 -%20 فأكثر، يتراوح وزنها النسبي بين 0,2 -%20 من إجـــمالي تكالـــيف التشغـــيل 

الواردة بالجدول رقـــم )13(.

جدول رقم )13( : توزيع تكاليف التشغيل األساسية لمفردات العينة
النسبة

أخرى%20فأكثر%15الى%20%10الى%15أقل من10%

%العدد%العدد%العدد%العدد%العددالبند

42186,6418,1122,510,2112,3مصروفات اإلنارة )الكهرباء(

41685,65210,771,410,2102,1مصروفات المياه

36274,57916,3285,861,2112,3مصروفات االتصاالت

10020,622045,3367,49720,0336,8تكاليف إيجار المنشأة

التأمين السنوي على أصول 
13127,023047,3377,6469,5428,6المنشأة

12124,920041,2479,77315,0459,3األجور والمرتبات

38278.64910,1183,720,4357,2تكاليف الصيانة

21243,614129,0296,0367,46814,0تكاليف شراء البضاعة

25552,512024,7183,7398,05411,1تكاليف تخزين السلع المختلفة

29961,59118,7204,1275,64910,1تكاليف الترحيل

41785,8306,271,420,4306,2تكاليف النظافة

22



تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجههاتقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

شكل رقم )13( : توزيع تكاليف التشغيل األساسية لمفردات العينة

أقل من ١٠٪

١٠ وأقل ١٥٪

١٥ واقل٢٠٪

٢٠٪ فأكثر

أخرى
األجور والمرتبات

التأمين السنوي
على أصول
المنشأة

تكاليف
إيجار

المنشأة

مصروفات
االتصاالت

مصروفات
المياه

مصروفات اإلنارة
(الكهرباء)

أقل من ١٠٪

١٠ وأقل ١٥٪

١٥ واقل٢٠٪

٢٠٪ فأكثر

أخرى

تكاليف تخزين
السلع المختلفة

تكاليف شراء
البضاعة

تكاليف الصيانة

تكاليف النظافة تكاليف الترحيل
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12/ مشكالت  منشآت تجارة التجزئة :

تتنــاول هــذه الفقــرة أبــرز المشــكات التــي تواجــه مفــردات عينــة المســح فــي مجــال تجــارة 
التجزئــة، وذلــك وفًقــا لنتائــج ذلــك المســح والتــي يمكــن بيانهــا كمــا يلــي:

ــل أبــرز  • رأت حوالــي %59 مــن مفــردات العينــة أن اإلجــراءات الرســمية بصــورة عامــة تمثِّ
المشــكات التــي تواجــه المنشــآت العاملــة فــي مجــال تجــارة التجزئــة.

ويمِثــل انتشــار البضائــع المغشوشــة التــي تدخــل األســواق الســعودية فــي نظرهــم أيًضــا- 
ــا لحوالــي 10%  إحــدى تلــك المشــكات التــي تواجــه منشــآت تجــارة التجزئــة، وذلــك وفًق
مــن هــذه المفــردات. كمــا أظهــرت نتائــج هــذا االســتطاع أن هنــاك مشــكات أخــرى تواجــه 
هــذه المنشــآت، تتضمــن ضعــف التمويــل المصرفــي المتــاح لتجــارة التجزئــة، ضعــف دوران 
بعــض البضائــع، موقــع المنشــأة، تراكــم المخــزون وذلــك حســب مرئيــات مــا بيــن 2,5-8,2% 

مــن تلــك المفــردات، وكمــا يوضحــه الجــدول رقــم )14(.

جدول رقم )14( : المشكالت التي تواجه منشآت تجارة التجزئة وفقا لمفردات العينة
النسبة المئوية العددالمشكلة

28859,3اإلجراءات الرسمية
163,3موقع المنشأة
122,5تراكم  المخزون

153,1ضعف دوران نوعية محددة من البضائع
408,2ضعف توافر التمويل المصرفي للمنشأة

4910,1انتشار السلع المغشوشة
132,7اخرى متنوعة

5310,9لم يوضح
%486100المجموع
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13/ تقييم بيئة االستثمار :

ُطِلــب إلــى مفــردات العينــة أن تجــري تقويًمــا لبيئــة االســتثمار الســائدة بمجــال تجــارة التجزئة، 
ــا لعــدد مــن المحــددات التــي يتنــاول الجــدول رقــم )15( والــذي يبيــن النتائــج  وذلــك وفًق

التاليــة:
• تضمنــت تلــك المحــددات االشــتراطات البلديــة اشــتراطات صحــة البيئــة، رســوم الجهــات 
الرســمية، مثــل: )البلديــة، توصيــل الكهربــاء، المياه...الــخ(، مراقبــة وإشــراف البلديــة مراقبــة 
وإشــراف التمويــن، مراقبــة وإشــراف العمــل وقــد حــدد االســتطاع ثاثــة معاييــر لتقويــم 

هــذه المحــددات شــملت: مناســب، مناســب نوًعــا مــا، غيــر مناســب.

• أظهــرت نتائــج االســتطاع أن الغالبيــة العظمــى مــن مفــردات العينــة، والتــي تراوحــت 
بيــن %78-55 )باســتثناء مجموعــة أخــرى متنوعــة والتــي تمثــل نســبة %81( مــن هــذه 
المفــردات أن هــذه المحــددات، تعــدُّ مناســبة لبيئــة االســتثمار فــي المملكــة بالنســبة لمجــال 

تجــارة التجزئــة، وذلــك حســب بيانــات الجــدول رقــم )15(. 
• تــراوح الــوزن النســبي لمــن رأت محــددات مناســبة نوًعــا مــا بالنســبة لبيئــة االســتثمار فــي 
مجــال التجزئــة مــا بيــن %30,2-5,3 مــن بيــن مفــردات العينــة. أمــا مفــردات العينــة التــي رأتهــا 

لــت مــا بيــن 10-15%. غيــر مناســبة؛ فمثَّ

59.3%اإلجراءات الرسمية
3.3%موقع المنشأة
2.5%تراكم  المخزون

3.1%ضعف دوران نوعية محددة من البضائع
8.2%ضعف توافر التمويل المصرفي للمنشأة

10.1%انتشار السلع المغشوشة
2.7%اخرى متنوعة

10.9%لم توضـح

المشكالت التي
تواجه منشآت
تجارة التجزئة

وفقا لمفردات
العينة

شكل  رقم )14( : المشكالت التي تواجه منشآت تجارة التجزئة وفقا لمفردات العينة
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جدول )15( : تقويم بيئة االستثمار في مجال تجارة التجزئة وفًقا لمفردات 
العينة

البيان
لم غير مناسبمناسب نوًعا مامناسب

المجموعيوضح
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

486-36975,95611,56112,6االشتراطات البلدية
486-35272,47014,46413,2اشتراطات صحة البيئة

رسوم الجهات 
الرسمية)البلدية، توصيل 

الكهرباءـ، المياه(
26955,314730,26914,21486

486-35873,76513,46313,0مراقبة وإشراف البلدية
مراقبة وإشراف 

486-38178,4459,36012,3التموين

486-36575,15010,37114,6مراقبة  واشراف العمل
39481,1265,35010,316486أخرى 

شــكل )15( : تقويم بيئة االســتثمار في مجال تجارة التجزئة وفًقا لمفردات 
العينة

مناسب

مناسب نوًعا ما

غير مناسب

رسوم الجهات
الرسمية

(البلدية، توصيل
الكهرباءـ، المياه)

اشتراطات صحة
البيئة

االشتراطات
البلدية

مراقبة واشراف
 العمل

مراقبة وإشراف
التموين

أخرى 

مراقبة وإشراف
البلدية

26



تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجههاتقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

14/ التوزيع المهني للمستجيبين :

يتنــاول الجــدول، رقــم: )16( التوزيــع المهنــي العــام لألشــخاص الذيــن تولــوا اإلجابــة عــن 
اســتبيان االســتطاع، والــذي اســتهدف فــي األســاس االســتثمارات األجنبيــة فــي مجــال 
تجــارة التجزئــة بمدينــة الريــاض. وقــد تــم تقســيم هــذه الوظائــف إلــى مجموعــات أساســية 
البشــرية، وإدارة  العليــا، والتنفيذيــة، والحســابات، والتســويق، والمــوارد  شــملت: اإلدارة 
المشــروعات، والوظائــف األخــرى المتنوعــة. ويمكــن تحليــل الثقــل النســبي لهــذه الوظائــف 

كمــا يلــي:

• أن المســتجيبين علــى اســتبيان االســتطاع العامليــن فــي مهــن التســويق والمشــتريات 
يمثلــون حوالــي %25 مــن مفــردات عينــة الدراســة.

• أن %24 مــن بيــن مفــردات العينــة التــي تولــت اإلجابــة عــن اســتبيان االســتطاع تعمــل 
فــي مهــن الشــؤون الماليــة واإلداريــة.

• جــاء فــي المرتبــة الثالثــة المفــردات العاملــة فــي مهــن اإلدارة العليــا، ويمثلــون نحــو 20% 
مــن أولئــك المجيبيــن علــى اســتبيان االســتطاع.

المجيبيــن عــن  بيــن  %13 مــن  البشــرية  المــوارد  العاملــة فــي مهــن  المفــردات  ــل  تمثِّ  •
االســتبيان. 

• أشــارت بيانــات الجــدول إلــى الــوزن النســبي للمجموعــات المهنيــة األخــرى التــي تشــمل: 
ــل نســبة المفــردات المجيبــة  الحســابات، إدارة المشــروعات، والمهــن المتنوعــة األخــرى تمثِّ
عــن اســتبيان االســتطاع مــن فــي هــذه المهــن مــا بيــن 5 -%6 مــن إجمالــي المفــردات 

المســتجيبة.    
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جدول رقم )16( : التوزيع المهني لنسب المفردات التي تولت اإلجابة عن االستبيان

النسبة المئوية العددالمهن
9920,4اإلدارة العليا

11724,1الشؤون اإلدارية والمالية
285,8الحسابات

12325,3التسويق والمشتريات
6413,2الموارد البشرية
296,0إدارة المشاريع
265,3أخرى متنوعة

%486100المجموع

20.4%اإلدارة العليا
24.1%الشؤون اإلدارية والمالية

5.8%الحسابات
25.3%التسويق والمشتريات

13.2%الموارد البشرية
6%إدارة المشاريع
5.3%أخرى متنوعة

التوزيع المهني
لنسب المفردات

التي تولت اإلجابة
عن االستبيان

شكل رقم )16( : التوزيع المهني لنسب المفردات التي تولت اإلجابة عن االستبيان
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تنــاول هــذا التحليــل بعــض العناصــر أو المتغيــرات المرتبطــة بدخول االســتثمار األجنبي مجال 
تجــارة التجزئــة لألســواق الداخليــة للمملكــة؛ ففــي هــذا المســح  تشــكل المنشــآت العاملــة 
ــة المجتمــع األساســي الــذي اختيــرت مــن بينــه عينــة المســح بلــغ  فــي مجــال تجــارة التجزئ
حجمهــا 486 منشــأة، ومــن خــال تحليــل البيانــات والمعلومــات التــي أدلت بها تلك المنشــآت، 

خُلــَص اســتطاع الــرأي حــول التســاؤالت  التــي طرحــت إلــى النتائــج والتوصيــات التاليــة:

أواًل : النتائج

تتمثل أبرز النتائج التي توصل إليها هذا االستطاع في النقاط التالية:

vv ارتفــاع نســبة المنشــآت التــي تمــارس نشــاطها االقتصــادي بوصفهــا شــركات ذات
ــل أكثــر مــن %75 مــن بيــن مفــردات العينــة. مســؤولية محــدودة؛ كونهــا تمثِّ

vv التنــوع فــي أشــكال تجــارة التجزئــة التــي تمــارس مــن خالهــا مفــردات  عينــة المســح
نشــاطها فــي مجــال تجــارة التجزئــة؛ لتشــمل: المــوالت %13 مــن مفــردات العينــة؛ 

هايبــر ماركــت %9، ســوبر ماركــت 4%.
vv أن متوســط خبــرات منشــآت تجــارة التجزئــة فــي العينــة يتــراوح بيــن 10-5 ســنوات

وفًقــا لحوالــي %27 مــن تلــك المنشــآت، وكذلــك مــن 4-1 ســنوات بالنســبة لحوالــي 
%20 مــن مفــردات العينــة، ومــن الماحــظ عــدم اســتجابة حوالــي %41 مــن مفــردات 

العينــة لإجابــة عــن الســؤال الخــاص بســنوات خبــرة المنشــأة.
vv تجــارة مجــال  فــي  منافســة  تواجــه  أنهــا  العينــة  مفــردات  مــن   99% حوالــي  أشــار 

التجزئــة، وأن مصــادر هــذه المنافســة تأتــي مــن متاجــر تجزئــة أخــرى، تعمــل فــي نفــس 
المجــال بالنســبة لحوالــي%41 مــن مفــردات العينــة، ومــن جانب منشــآت المســتثمرين 
األجانــب بالنســبة لحوالــي %37 مــن تلــك المفــردات، وكذلــك فــإن المحــات الكبيــرة، 

تمثــل مصــدر منافســة بالنســبة لحوالــي %17 مــن تلــك المفــردات.
vv 22% وفيمــا يخــص توزيــع رأس المــال المســتثمر فــي مجــال تجــارة التجزئــة، امتلــك 

مــن مفــردات العينــة مــا بيــن 500 ألــف إلــى أقــل مــن مليــون ريــال، تليهــا التــي تمتلــك 
%12 بأقــل مــن 500الــف ريــال، وهنــاك حوالــي %11  مــن مفــردات العينــة، تمتلــك 

أقــل مــن 5 ماييــن ريــال.

مــن أبــرز المزايــا الجاذبــة لالســتثمار االجنبــي فــي مجــال تجــارة التجزئــة المحــددات 
التالية:

• ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين بالمملكة حسب %38 من مفردات العينة.
ــا لحوالــي 26%  • تنــوع األذواق نظــًرا لتعــدد الجنســيات المتوافــرة بالمملكــة؛ وفًق

مــن تلــك المفــردات.
• انخفــاض الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات فــي المملكــة، وذلــك حســب نحــو 16% 

مــن مفــردات العينــة.

ثالًثا: النتائج والتوصيات

29



تقرير استطالع رأي حول دخول االستثمار االجنبي في قطاع تجارة التجزئة والتحديات التي تواجهها

vv بيــن وتراوحهــا  البيــع  أســعار  تنــوع  أن  العينــة  مفــردات  مــن   42% نســبة  أشــارت 
االنخفــاض واالرتفــاع فــي الســوق، يعــد مــن أبــرز تلــك التأثيــرات، ويــرى %39 منهــا أن 
تلــك االســتثمارات ســاهمت فــي خفــض أســعار البيــع فــي الســوق، بينمــا رأت نســبة 

%12 مــن مفــردات العينــة عــدم توافــر تأثيــرات.
vv رأت %54 مــن مفــردات العينــة أن دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة التجزئــة

قد ســاهم في تحســين خدمات ما بعد البيع بالنســبة للممارســات الســائدة في هذا 
النــوع مــن التجــارة،  وتضيــف حوالــي %31 مــن تلــك المفــردات أن هــذه االســتثمارات 
قــد ســاهمت فــي توافــر سياســات جديــدة لخدمــات مــا بعــد البيــع. وأمــا المفــردات 

لــت حوالــي %13 منهــا. التــي رأت عــدم توافــر تغييــر؛ فمثَّ
vv أبــدت منهــا   ،95% حوالــي  ــل  تمثِّ مــا  أي  المفــردات  تلــك  مــن  العظمــى  الغالبيــة 

التجزئــة. تجــارة  مجــال  األجنبيــة  االســتثمارات  دخــول  اســتمرار  علــى  موافقتهــا 
vv رأت حوالــي %54 مــن بيــن مفــردات العينــة أن االســتثمار المشــترك، يعــدُّ مــن أفضــل

أشــكال دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة التجزئــة، بينمــا رأت نســبة 44% 
منهــا أن االســتثمار المباشــر، يعــدُّ الشــكل األفضــل لدخــول هــذه االســتثمارات لمجــال 

تجــارة التجزئــة.
vv أشــارت  %39 مــن مفــردات العينــة إلــى أهميــة اطــاق حملــة إعاميــة حــول دخــول

االســتثمارات األجنبيــة  فــي هــذا المجــال، فيمــا أشــارت حوالــي %38 منهــا إلــى أنــه 
يمكــن منــح فتــرة زمنيــة لتــدرج دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة التجزئــة. 

vv المنشــآت اســتفادة  أوجــه  بشــأن  التــي أظهرهــا هــذا االســتطاع  النتائــج  تنوعــت 
المحليــة مــن دخــول االســتثمارات األجنبيــة مجــال تجــارة التجزئــة، حيــث  تركــزت إجابــات 

ــول الجوانــب التاليــة: تلــك المفــردات حـ

• تطوير الخدمات وتحسين المنتجات التي تقدمها المنشأة.
• نقل الخبرات واالفكار الجديدة.
• تحسن وزياده حجم المبيعات.

• تطوير العمل وتنويع البضائع المعروضة التي تناسب كافة األذواق.
• اكتساب السمعة والخبرة والدعم من شركات االستثمارات األجنبية.

vv وفيمــا يتعلــق بأبــرز تكاليــف التشــغيل الازمــة لتســيير العمــل بمجــال تجــارة التجزئــة
فــان غالبيــة مفــردات العينــة والتــي يتــراوح وزنهــا النســبي بيــن %81-52 مــن إجمالــي 
مفــردات العينــة تصــرف أقــل مــن %10 كتكاليــف تشــغيل مــن بيــن إجمالــي هــذا النــوع 
مــن التكلفــة بالنســبة لبنــود: اإلنــارة ) الكهربــاء(، الميــاه، االتصــاالت، الصيانــة، التخزيــن، 

الترحيــل، والنظافــة.
vv رأت نســبة %59 مــن مفــردات العينــة أن اإلجــراءات الرســمية بصــورة عامــة تمثــل أبــرز

المشــكات والتحديــات التــي تواجــه المســتثمرين فــي مجــال تجــارة التجزئــة.
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vv رأت غالبيــة المفــردات، التــي يتــراوح وزنهــا النســبي بيــن %78-55 فــي تقويمهــم لبيئــة
االســتثمار فــي مجــال تجــارة التجزئــة علــى أســاس بعــض المحــددات التــي شــملت: 
االشــتراطات البلدية إشــتراطات صحة البيئة، رســوم الجهات الرســمية ) مثال البلدية، 
توصيــل الكهربــاء، المياه...الخ(،مراقبــة وإشــراف البلديــة، مراقبــة وإشــراف التمويــن، 
دات تعــدُّ مناســبة لبيئــة االســتثمار فــي  مراقبــة  وإشــراف العمــل- أن هــذه المحــدَّ

المملكــة فــي هــذا الخصــوص.
vv االســتطاع اســتبيان  عــن  أجابــت  التــي  العينــة  لمفــردات  المهنــي  التوزيــع  تنــوع 

والمشــتريات. التســويق  مهــن   25% نســبة  لــت  مثَّ بينمــا  للعامليــن 
vv.تعمل نسبة %24 من مفردات االستطاع، في مهن الشؤون المالية واإلدارية
vv 20% ثــم يأتــي فــي المرتبــة الثالثــة العامليــن فــي مهــن االدارة العليــا، ويمثلــون نحــو

مــن اولئــك المجيبيــن علــى اســتبيان االســتطاع.
vv.ل %13 من بين المفردات العاملة في مهن الموارد البشرية تمثِّ

ثانًيا:  التوصيات:

تغطــي النتائــج التــي توصــل إليهــا مســح اســتطاع الــرأي حــول دخــول االســتثمار األجنبــي 
مجــال تجــارة التجزئــة، مجموعــة مــن المحــددات التــي تمثــل االتجــاه العــام لمنشــآت األعمال 
نحــو تلــك االســتثمارات، فمــن خــال هــذا التحليــل هنالــك بعــض الجوانــب التــي يتوقــع 
المســتقصين مــن بيــن مفــردات العينــة توافرهــا بمــا يســاعد علــى تحســين بيئــة االســتثمار 
فــي مجــال التجزئــة لجــذب المزيــد مــن تلــك االســتثمارات، وذلــك مــا يمكــن أن تعكســه 

التوصيــات التاليــة:

ــل أحــد أبــرز أشــكال العاقــات االقتصاديــة بيــن ( 1 أن االســتثمار األجنبــي قــد أصبــح يمثِّ
الــدول، وأنــه يعبــر عــن مســتوى الحريــة االقتصاديــة أمــام تدفــق االســتثمارات األجنبية 
له مــن مكــون مهــم بالنســبة لميــزان المدفوعــات، إلــى جانب مســاهمة تلك  ومــا تشــكِّ

االســتثمارات فــي تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة فــي مجــال تجــارة التجزئــة. 

• توصــي الدراســة بأهميــة بــذل الجهــود مــن أجــل تحســين وتعزيــز منــاخ االســتثمار 
بمــا يســاعد علــى جــذب المزيــد مــن تدفقــات االســتثمار الوطنــي واألجنبــي نحــو 

تجــارة التجزئــة مــن خــال المنشــآت الكبيــرة  العاملــة فــي هــذا المجــال.
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اتجهــت حكومــة المملكــة  نحــو تســهيل تدفــق االســتثمارات الوطنيــة واألجنبيــة فــي ( 2
شــتى المجــاالت لتقــوم بدورهــا فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة، وقدمــت عــدًدا 
مــن التســهيات المنظــورة التــي نصــت عليهــا قوانيــن وأنظمــة االســتثمار ، كمــا أنهــا 
قدمــت التســهيات غيــر المنظــورة والمرتبطــة بتوفيــر الوقــت والجهــد المبذوليــن 
مــن قبــل أولئــك المســتثمرين للحصــول علــى التراخيــص والتصاديـــق الرســمية مــن 

مختلــف الجهــات.

• توصــي الدراســة بضــرورة اتبــاع سياســات المرونــة مــن جانــب الجهــات الرســمية 
بمجــال  والمرتبطــة  المملكــة  أقرتهــا  التــي  والقوانيــن  السياســات  تطبيــق  فــي 
الــدور االقتصــادي  لتعزيــز  للمســتثمرين  الجهــات  تلــك  التــي تقدمهــا  الخدمــات 

الســتثماراتهم.

يتســع منــاخ االســتثمار ليشــمل األنظمــة والقوانيــن، والتطبيقــات الراميــة إلــى تفعيــل ( 3
المنافســة بيــن المســتثمرين فــي مختلــف المجــاالت و األنشــطة اإلقتصاديــة.

• توصــي الدراســة بأهميــة تفعيــل القوانيــن الخاصــة بالمنافســة، وأخــذ مرئيــات 
المنشــآت العاملــة فــي مجــال تجــارة التجزئــة حــول األبعــاد الازمــة لتطويــر تلــك 
التجربــة وتطبيقاتهــا، بمــا يســهم فــي إيجــاد بيئــة تنافســية تســهم فــي  حصــول 
المســتهلكين علــى إحتياجاتهــم مــن الســلع والخدمــات بالجــودة والســعر المناســبين.
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