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إخالء المسؤولية القانونية:

حصلت كروم المشورة على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر ذات صلة بهذا القطاع، وإخطارات ومستندات عامة، ومصادر متاحة ضمن المجال العام، وقد 
تم توفيرها في هذا التقرير ألغراض االطالع فقط، وال يشكل هذا التقرير أي عرض أو توصية أو دعوة ألي شخص للدخول في أي معاملة أو استراتيجية استثمار. ويجب 
على مستخدمي هذا التقرير طلب المشورة بشأن مدى مالءمة االستثمار في أي من استراتيجيات االستثمار المشار إليها في هذا التقرير، وأن يدركوا أن البيانات المتعلقة 
باآلفاق المستقبلية قد ال تتحقق. كما أن اآلراء والتوقعات والتقديرات عرضة للتغيير دون إشعار. وعلى الرغم من أن البيانات الواردة في هذا التقرير هي مستمدة من 

مصادر معلومات مختلفة تعتقد كروم المشورة االستشارية أنها موثوقة، أو مستندة إلى هذه المصادر، إال أنه ال يمكن ضمان دقتها وموثوقيتها وجودتها.
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2 لمحة عامة عن سوق إدارة 
المرافق السكنية

الخدمات  بأنها  السكنية  المرافق  إدارة  خدمات  ف  ُتعرَّ
المقّدمة للوحدات/المجّمعات السكنية بغية ضمان تسيير 
اإلدارة  فهي  المرافق  إدارة  أما  سلس.  نحو  على  شؤونها 
المحترفة لخدمات الدعم المتاحة للمنظمات المعنية، وأداء 
هذه الخدمات بصورة فعالة. وتشمل خدمات اإلدارة هذه 
المرافق السكنية حيث بدأنا نالحظ تغيير مزودي الخدمات 
عروضهم لتلبية حاجة العمالء عبر المنصات اإللكترونية و/

أو تطبيقات الهواتف المحمولة، بحيث يقوم العميل باختيار 
وحجز خدمة إدارة المرفق المحددة التي يحتاجها، عند الحاجة 
إليها.2 تتضمن هذه الخدمات عادًة صيانة العقار، ونظافته، 
د إجمالي عوائد الشركات، التي  وأمنه، واإلدارة البيئية. ويحدِّ
العربية  المملكة  في  السكينة  المرافق  إدارة  خدمات  توّفر 

السعودية، حجم السوق اإلجمالية بوجه عام.

في  للسوق، سنسعى  الشامل  التعريف  هذا  انطالقًا من 
الجزء التالي إلى تمييز الخدمات األساسية لتشغيل المرفق 
األخيرة  تلك  تقسيم  إلى  ثم  ومن  الثانوية،  الخدمات  عن 
إلى الخدمات المقّدمة عن طريق االستعانة بمتعهد خارجي 
السكنية  المرافق  خدمات  إدارة  شركة  تؤديها  التي  وتلك 
بواسطة فريقها الخاص. أخيرًا، سنقوم باختيار نسبة مناسبة 
لتحويل الخدمة من السياق التقليدي إلى تطبيق الهواتف 
في  اعتمادها  أجل  من  اإللكترونية  والمنصات  المحمولة 
بمتعهد  االستعانة  فيه  يتم  الذي  الثانوية  الخدمات  قطاع 

خارجي وذلك بهدف تقدير حجم هذه السوق.

مقدمة  1
في  نسبيًا  العهد  حديثة  السعودية  العربية  المملكة  إن 
سوق تطبيقات الهواتف المحمولة لخدمات إدارة المرافق 
خاص  تطبيق  أول  استعمال  بدء  وأن  سيما  ال  السكنية، 
فقط  يعود  الصيانة  من  المنازل  مالك  احتياجات  بتلبية 
إلى العام 2015. إال أن هذه السوق باتت ُتعّد، في اآلونة 
عالية  قابلية  ذات  قطاعات  عشرة  أكثر  ضمن  األخيرة، 
هذا  يتناول  اإللكترونية.1  التطبيقات  صعيد  على  للنمو 
السعودية  السكنية  المرافق  إدارة  خدمات  سوق  التقرير 
تمييز  خالل  من  اإلنترنت،  المحمولة/شبكة  الهواتف  على 
النامي،  القطاع  هذا  وتحديات  وفئات  محركات  مختلف 
من  السوق  هذه  عليه  تنطوي  ما  استقراء  بهدف  وذلك 
حٍد  على  األعمال  ورواد  للمستثمرين  وتطلعات  فرص 
سواء. كما يتطّرق التقرير إلى جدوى االستثمار في منصات 
التجارة اإللكترونية الخاصة بتوفير الخدمات إلدارة المرافق 
السكنية في المملكة العربية السعودية. ففي هذا السياق، 
عليه  وتغلب  عددًا  يزداد  شعب  احتياجات  تتنامى  تزال  ال 
الفئات العمرية الشابة، ويغّير اختراق شبكة اإلنترنت لهذا 
نمو  استمرار  مع  المستخدمين،  مشهد  الخدمي  القطاع 
تدفع  عوامل  جميعها  وهي  عمومًا،  اإللكترونية  التجارة 
بقطاع تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات اإللكترونية 
األعمال  لرواد  وجذابًا  للنمو  قاباًل  قطاعًا  يجعله  ما  قدمًا، 

متزايد. نحو  على  والمستثمرين 
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2.1 قطاعات سوق إدارة المرافق3
العربية  المملكة  في  المرافق  إدارة  سوق  إجمالي  ر  ُيقدَّ
دوالر  مليار   7.1 منها  دوالر،  مليار  بـ29.6  السعودية 
للمرافق السكنية، فيما تندرج الحصة المتبقية من السوق 
ضمن فئة إدارة المرافق الصناعية والتجارية. ومن المتوقع 
المرافق  لقطاع  المركب  السنوي  النمو  معدل  يبلغ  أن 
السكنية %7.6 خالل السنوات الخمس القادمة. وتنطوي 
سوق إدارة المرافق السكنية على عدة فئات من الخدمات 
والخدمات  واألمن،  النظافة،  وخدمات  العقار،  إدارة  منها 
الداعمة، واإلدارة البيئية )الشكل 2(، علمًا بأن إدارة العقار 
تعادل %35 من هذه الخدمات، وهي تتضمن على سبيل 
والتكييف،  والتهوية  التدفئة  أنظمة  صيانة  أعمال  المثال 

كذلك  ويمكن  الميكانيكية/الكهربائية.  الصيانة  وأعمال 
الشامل  بمفهومها  السكنية  المرافق  إدارة  تقسيم سوق 
 ،)39%( ثانوية  وخدمات   ،)47%( أساسية  خدمات  إلى 
الخدمة،  بنمط  يتعلق  ما  وفي   .)14%( أخرى  وخدمات 
م بواسطة متعهد خارجي أو من خالل الموارد  فإما أن ُتقدَّ
الداخلية لشركة إدارة خدمات المرفق. ي مثل قطاع تقديم 
إجمالي  خارجي %28.6 من  بمتعهد  باالستعانة  الخدمات 
قيمة  وبحساب  هنا  من  السكنية،  المرافق  إدارة  سوق 
هذا القطاع يمكننا تقدير قيمة  السوق المتاحة اإلجمالية 
بحوالي 2.1 مليار دوالر )ما يعادل 7.8 مليار ريال سعودي(.

سوق إدارة المرافق السكنية في المملكة العربية السعودية

محركات الطلب
 مشاريع واسعة النطاق لتشييد مبان سكنية

 نمو الطلب على المرافق المتكاملة

القيود
 نقص في الموارد المختصة والمحترفة

بحسب نمط الخدمة 
(2018) 

بحسب الخدمة
(2018) 

الشكل 1: ملخص سوق إدارة المرافق السكنية في المملكة العربية السعودية3

بحسب نوع الخدمة
(2018) 

 خدمات ثانوية 

 خدمات أساسية 

 خدمات أخرى

 إدارة العقار
 خدمات النظافة 

 األمن  

 الخدمات الداعمة 
 اإلدارة البيئية  
 خدمات أخرى  

حجم السوق عام 2018
7,114.2 مليون دوالر

معدل نمو السوق
)2014-2018( 8.8%

حجم السوق عام 2024
11,101.9 مليون دوالر

معدل نمو السوق
)2019-2024( 7.6%

 االستعانة بموارد الشركة 
 االستعانة بمتعهد خارجي  

3“Saudi Arabia Residential Facility Management Market.” Prescient & Strategic Intelligence, 2019.
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FIGURE 3: NUMBER OF HOUSING UNITS IN SAKANI PROGRAM7
FIGURE 4: SAUDI ARABIA MAJOR 

UPCOMING/ONGOING HOUSING PROJECTS11
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نوع الخدمةنمط الخدمة الخدمة 

إدارة العقار

أنظمة التدفئة والتهوية 
والتكييف

الصيانة الميكانيكية والكهربائية

خدمات أخرى

االستعانة بموارد الشركة
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الشكل 2: سوق خدمات إدارة المرافق السكنية في المملكة العربية السعودية5

سوق تطبيقات الهواتف المحمولة لخدمات إدارة   2.2
المرافق السكنية3

المساكن  يتحّول %30 من سوق صيانة  أن  المتوقع  من 
خالل  المحمولة  الهواتف  تطبيقات  قطاع  إلى  السعودية 
تطبيقات  شكل  على  وذلك  المقبلة،  الخمس  السنوات 

اإللكترونية.4 المنصات  تليها  المحمولة،  الهواتف 

سنقف في الجزء التالي عند محركات الطلب التي تساهم 
السوق  هذه  خصائص  عن  فضاًل  السوق،  هذه  نمو  في 
وأهم  التنافسي  المشهد  استكشاف  قبل  وقطاعاتها، 

الالعبين.

أ . محركات الطلب 
سوق اإلسكان السعودي  .1

يبدو الطلب على سوق اإلسكان السعودي إيجابيًا في 
الشاب،  السعودي  الشعب  نمو  يحركه  البعيد،  المدى 
وارتفاع الدخل المتاح لإلنفاق، والتوطن الحضري، وتزايد 

عدد األسر النواتية المستقلة، باإلضافة إلى إطالق عدد 
من مشاريع إسكان كبرى تدعمها الحكومة.

السعودية،  العربية  المملكة  في  العاملة  القوى  نمت 
حيث غالبية السكان من الفئات العمرية الشابة )70% 
من أبناء المملكة هم دون سن األربعين(، بمعدل نمو 
2017، علمًا  إلى   2010 بلغ %3.4 من  سنوي مركب 
الرياض  مدن:  ثالث  في  تتركز  السكانية  الكثافة  بأن 
وجدة ومكة المكرمة، التي تشكل مجتمعًة مقر 50% 
من سكان المملكة. أكبر المدن السعودية هي الرياض 
وجدة، حيث يعيش العدد األكبر من السكان نظرًا الجتماع 
الفرص التجارية والنشاط السياسي فيهما. إضافًة إلى 
ذلك، تغّذي الطلب نزعُة االنتقال من الفلل إلى الشقق 
السكنية إثر تقلص القدرة الشرائية واإلنفاق الحكومي. 
في عام 2018، ارتفعت أسعار الشقق مقابل انخفاض 
أسعار الفلل، حيث انخفض متوسط أسعار الفلل بنسبة 
%24 في جدة، و%5 في الرياض و%28 في المنطقة 
الشرقية، في حين استقرت أسعار الشقق في جدة بينما 
ارتفعت بنسبة %36 في الرياض، لكنها انخفضت في 

الشرقية.5 المنطقة 

ثمة 5.46 مليون أسرة في المملكة العربية السعودية، 
أجنبية.7   أسر  و35.9%  سعودية  أسر  منها   64.1%
المحلي  الناتج  من   9.4%( العقاري  النشاط  تزايد  وقد 
اإلجمالي غير النفطي( في المملكة بنسبة %2.2 عام 
2018، لعدة أسباب منها برنامج "سكني"، وهو برنامج 
إسكان نفذته الحكومة السعودية يرمي إلى توفير عدد 
للمواطنين.  بشكل شهري  الميّسر  السكن  خيارات  من 
سكنية  وحدة  ألف   313 "سكني"  برنامج  سّلم  وقد 
عام 2018، وما مجموعه 583 ألف وحدة سكنية منذ 
أعلنت  كما   .2017 فبراير  شهر  في  البرنامج  انطالق 
وزارة اإلسكان عن 200 ألف مواطن مؤهل لالستفادة 
هذه  نقل  تسريع  المتوقع  ومن  "سكني"،  برنامج  من 
ك الذي  الوحدات إلى %60 لتحقيق هدف نسبة التملُّ
 7.2020 عام  بحلول  الوطني  التحول  برنامج  وضعه 
وفضاًل عن كل ذلك، هناك مساٍع تشريعية قيد التنفيذ 
مثل نظام رسوم األراضي البيضاء، ومخططات إسكان 
العقاري. وتشكل هذه  القرض  النطاق، ونظام  واسعة 
اإلسكان  قطاع  إعادة  نحو  األولى  الخطوات  المبادرات 

إلى مسار نمو صحي.

المجموع الشهري لعدد   
الوحدات السكنية
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الشكل 3: عدد الوحدات السكنية في برنامج "سكني"7 
الشكل 4: مشاريع اإلسكان الكبيرة الراهنة/المقبلة 

في المملكة العربية السعودية11
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8King, Neil. “Fixing up the Maintenance Industry.” ArabianBusiness.com, 18 Aug. 2015, www.arabianbusiness.com/fixing-up-maintenance-industry-603148.html.10E-Commerce in Saudi Arabia .” Communications and Information Technology Commission, 2018.
11Saudi Digital 2019. Hootsuite , 2019, Saudi Digital 2019.  . Nov. 2017, 22 ،9سلطان الخميس. “801 سجل تجاري لمؤسسات الصيانة المنزلية في السعودية.” صحيفة االقتصادية

www.aleqt.com/2017/11/23/article_1287991.html

العربية  المملكة  في  السكنية  المرافق  إدارة  سوق   2
ية د لسعو ا

لطالما كانت سوق الصيانة المنزلية في المملكة العربية 
وغير  تنظيمية،  لرقابة  خاضعة  وغير  مجزأة،  السعودية 
العرض  وكان  الخدمة.  وجودة  التسعير  لناحية  منظمة 
الذين  الفنيين  العمال  على  األولى  الدرجة  في  يتوّقف 
العديد  بأن  علمًا  دوامهم،  ساعات  انتهاء  بعد  يعملون 
منهم كان يعمل بشكل غير قانوني في المملكة. وكانت 
هناك شريحة محدودة من األسر المقتدرة متعاقدة مع 
شركات الصيانة الكبيرة بشكل استثنائي. بيد أن دراسة 
لسوق دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت أن مالك 

المنازل يتجّنبون االرتباط بعقود سنوية مكلفة.8

اعتبارًا من نوفمبر 2017، بلغ عدد مؤسسات الصيانة 
واالستثمار  التجارة  وزارة  لدى  المسجلة  المنزلية 
السعودية 801 سجل تجاري.9  وقد أدى وجود مؤسسات 
على  الحصول  من  األسر  تمكين  إلى  للصيانة  منظمة 
للمقارنة  وقابل  معقول  بسعر  وموثوقة  جيدة  خدمة 
وتخصص  المنافسة،  لزيادة  نظرًا  خدمات شبيهة،  مع 
العمال الفنيين، فضاًل عن حزم الدولة في التعامل مع 

القانونية. غير  العمالة 

المرافق  إلدارة  المحترفة  الموارد  إلى  االفتقار  أن  غير 
إدارة جيدة يبقى عاماًل رئيسيًا مؤثرًا في نمو السوق في 
المملكة العربية السعودية. فإدارة المرافق قطاع يعتمد 
على توافر العمالة، لذا فأي نقص في العمالة المؤهلة 
يسفر عن إدارة غير فعالة للمرافق السكنية، فضاًل عن 

تحميل المؤسسات العاملة في هذا القطاع عبء تعيين 
موارد بشرية جديدة وتدريبها على النحو المطلوب.

هذا ُيعّقد بال شك عمل موردي خدمات إدارة المرافق، 
إذ إن تدريب عمالة تفتقر إلى المهارة يولد نفقة إضافية 
نظرًا  سبق،  ما  إلى  إضافًة  الشركات.  هذه  تتحملها 
العديد من الشركات في المملكة بشكل كبير  العتماد 
القادمة من دول  تلك  األجنبية، وبخاصٍة  العمالة  على 
تقع في جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغالدش، 
االستقدام  وأنظمة  لسياسات  المتكررة  التغييرات  فإن 
تشكل تحديًا كبيرًا أمام تأسيس قاعدة ثابتة من العمالة 
البارعة في سوق إدارة المرافق السكنية في المملكة.3

ونظرًا لغياب الخبرات الداخلية في إدارة المرافق السكنية، 
باختصاصاتها  الشركات  الهتمام  المتنامية  والحاجة 
المرافق  إدارة  خدمات  على  الطلب  فإن  الرئيسية، 
في  سريع  بشكل  يتزايد  خارجي  بمتعهد  االستعانة  عبر 
لالعبين جدد في  نمو مثمرة  يولد فرص  ما  المملكة، 
كما  السوق،  في  الثراء  زيادة  فإن  كذلك  السوق.  هذه 
الواحد  للفرد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة  من  يتبّين 
)وفق بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 
 ،2017 في  دوالر   20,849.3 السعودي  الواحد  للفرد 
مسجاًل نموًا بنسبة %4.3 عن العام 2016(، يؤدي إلى 
اعتماد العديد من السعوديين ألنظمة التكييف من أجل 
التبريد في ظروف الجو الشديد الحرارة.  ويمكن تطبيق 
فئات  على  الطلب  ازدياد  في  يساهم  الذي  األثر  هذا 
أخرى من الخدمات، األمر الذي يوّسع نطاق وتخصص 

السوق. في  المعروضة  الخدمات 

”رغم أن تفضيل المستخدم بشكل 
متزايد االستعانة بمتعهد خارجي 

للحصول على خدمات يشكل فرصة 
نمو رئيسية لالعبين في سوق إدارة 
المرافق السكنية السعودية، إال أن 
تحدي تأمين موارد بشرية محترفة 
 وجيدة واالحتفاظ بها ال يزال عائقًا

أمام نمو هذ السوق.“

انتشار اإلنترنت والهواتف المحمولة  3
العالم  اإلنترنت على صعيد  انتشار  كانت شهد  لطالما   
 3.2 هناك  األخيرة.  السنوات  خالل  منتظمًا  نموًا 
انتشار  نسبة  )بلغت  عالميًا  لإلنترنت  مستخدم  مليار 
ينمو  أن  المتوقع  ومن   )2017 عام   43% اإلنترنت 
عدد المستخدمين إلى 3.8 مليار بحلول 2020 )لتصل 
انتشار  نسبة  بلغت  إلى 49%(.  اإلنترنت  انتشار  نسبة 
بكثير  أعلى  نسبة  وهي   ،93% المملكة  في  اإلنترنت 
تعداد  إجمالي  بلغ  العالمي )%43(.10 كما  المعدل  من 
سكان المملكة 33 مليون نسمة، بنسبة توطن حضري 
المملكة  من سكان  بأن 58.5%  علمًا  تساوي 84%، 
المستخدم  انتشار  نسبة  أما  الثالثين.   سن  دون  هم 

3.71% إلى  فوصلت  المحمول  للهاتف  الفريد 

التجارة اإللكترونية  4
السريع، على  النمو  اإللكترونية ذات  التجارة  إن أسواق 
والهند   أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  أسواق  غرار 

اإلنفاق  الوسطى، ال تشكل سوى %2.5 من  وأوروبا 
يزال  ال  حين  وفي  اإللكترونية.3  التجارة  على  العالمي 
بالوسائل  التسوق  يفضلون  السعوديون  المتسوقون 
نحو  حثيثًا  تحواًل  أن هناك  إال  المتاجر،  داخل  التقليدية 
التسوق اإللكتروني، ذلك أن حداثة سن شعب المملكة، 
الحكومة  واهتمام  الذكية،  الهواتف  انتشار  وزيادة 
بالتجارة اإللكترونية، جميعها عوامل توّجه نزعة التسوق 
اإلنترنت  عبر  السعوديون  يتسوق  اإلنترنت.  إلى شبكة 
بمعدل أربع مرات على األقل في العام وينفقون 294 
دوالرًا سنويًا في المعدل.11 يبلغ عدد مستخدمي سوق 
التجارة السعودية اإللكترونية 21.6 مليون مستخدم أي 
%64 من السكان، في حين وصل حجم سوق التجارة 
 ،2018 اإللكترونية السعودية إلى 6.3 مليار دوالر في 
دوالر  مليار   10 إلى  النمو  لها  المتوقع  من  بأنه  علمًا 
بحلول 2022 )أي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%(.  
أدنى  نسبة  وهي  السوق،  من   3% عن  يزيد  ال  وهذا 
بكثير من معدل انتشار التجارة اإللكترونية البالغ 10% 
في العالم. وفي المراتب الثالث األولى لمدن التسوق 
التي  والدمام/الخبر،  وجدة،  الرياض،  تأتي  اإللكتروني 

السوق.10 من  بنسبة 70%  مجتمعًة  تستأثر 

الشباب،  فئة  عليه  تغلب  السعودي  المجتمع  أن  وبما 
 25 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المستهلكون  يشكل 
و34 عامًا الشريحة األكبر للمتسوقين عبر اإلنترنت في 
ككل.  اإللكترونية  التجارة  سوق  من  و35%  المملكة، 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن فئة الخدمات تصّدرت سوق 
المستهلكين،  إلى  الشركات  من  اإللكترونية  التجارة 

3.2016 في   67% بنسبة 
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إن وسائل الدفع المختلفة المستخدمة في التعامالت 
التجارية في السوق اإللكترونية السعودية هي بطاقات 
عند  النقدي  والدفع  اإللكترونية،  والمحفظة  االئتمان، 
وتأتي  )أو خدمة سداد(.  المصرفي  والتحويل  التسليم، 
بطاقات االئتمان على رأس وسائل الدفع، ما يظهر تبّني 
اعتماد  زيادة  عن  ناهيك  وجديدة،  أفضل  دفع  تقنيات 
لطرح  كان  وربما  االئتمان.  لبطاقات  المملكة  سكان 
ال  الزيادة،  هذه  في  دور  األخيرة  اآلونة  في   "2 "مدى 
سيما وأنها مبادرة تمّكن العمالء من استعمال بطاقات 
الصرف اآللي في التسوق اإللكتروني. )الشكالن 5 و6 

أدناه(.

24%

5%

29%

5%

17%

9%

الرياض

تبوك

جده

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الدمام

أبها

الشكل 5: المدن السعودية الست األولى في التسوق اإللكتروني12

بطاقات االئتمان

الدفع نقدًا عند 
التسليم

المحفظة االلكترونية

تحويل مصرفي

30%

19%

11%

40%

الشكل 6: وسائل الدفع في التجارة اإللكترونية في المملكة13 

ب . سمات السوق
البرمجيات  وتقنية  المسجلة  الفكرية  الملكية  غياب  في 
الحصرية، إن معوقات الدخول إلى هذه السوق متدنية على 
األقل من المنظور الفني. ولكن، كما الحال بالنسبة لعمالق 
سيارات األجرة "أوبر"، فإن ميزة األسبقية في هذا القطاع، 
هي  المعقول،  والتسعير  متميزة،  خدمًة  العميل  وخدمة 
بحصتهم  االحتفاظ  من  الرئيسيين  الالعبين  تمّكن  عوامل 
من السوق. فوالء العمالء واالحتفاظ بهم يشكالن التحدي 
األكبر. كان أول الالعبين تطبيق "بيتك" عام 2015، ومن 
أخرى  شركات  ثالث  تلتهما  "مهارة"،  العام  نفس  في  ثم 
وأخرى   ،2017 عام  واحدة  بعدها شركة  ومن  عام 2016، 
القطاع  هذا  ازداد  وكلما   .2019 عام  واثنتان   ،2018 عام 
ربحية مع اعتماد المزيد من مالك البيوت لتطبيقات إدارة 
المرافق السكنية، ازداد أيضًا عدد المنافسين الذين يتوّقع 

القطاع. لهذا  اقتحامهم 

على  عالية  بقدرة  التحلي  السوق  العبي  على  ينبغي  كما 
التكيف مع تغيرات سلوك المستهلك. فعلى سبيل المثال، 
بدأ المستهلكون يفضلون الخدمة المتوفرة فور طلبها بداًل 
من انتظار الحصول على موعد مسبق. على صعيد آخر، مع 
تأقلم السوق بشكل سريع مع تقنيات الدفع اإللكتروني، 
بات يتعّين على العبي السوق تبّني خيارات الدفع هذه إلى 
أن سوق  إلى  اإلشارة  النقدي. وتجدر  الدفع  جانب وسائل 
أن  إال  حاليًا.  تنظيمية  لرقابة  تخضع  ال  الصيانة  تطبيقات 
المزيد من  يولدان  فرض ضرائب وسن قوانين جديدة قد 

الضغوط على هوامش الربح في المستقبل.

”إن تدني حواجز الدخول إلى  هذه
 السوق يجعل من ميزة األسبقية 

عاماًل رئيسيًا للنجاح، إال أن
 االحتفاظ بالعمالء يبقى تحديًا

 رئيسيًا.“

ت .العبو السوق والمشهد التنافسي
منذ انطالقها عام 2015، شهدت سوق تطبيقات الصيانة 
تناٍم  في  وهي  الجدد،  الالعبين  من  عدد  دخول  المنزلية 
سريع. إال أن المشهد التنافسي على صعيد أنشطة الصيانة 
المنزلية بين الشركات والمستهلكين في المملكة ال يزال 
الصيانة  سوق  في  الالعبون  يشمل  األولى.  مراحله  في 
و"مهارة"،  و"أجير"،  "فني"،  التالية:  التطبيقات  المنزلية 
و"صالح"،  و"ِفكس"،  و"آمرني"،  و"سكروب"،  و"بيتك"، 
من  السوق  و"بيتك"  "فني"  تطبيقا  ويتصّدر  و"مجيز". 
فقط(  أندرويد  )أجهزة  التطبيقات  تنزيل  مرات  عدد  حيث 
و"أجير"  "مهارة"  ثم  ومن  تنزيل،   100,000 عن  يزيد  بما 
 10,000 من  بأكثر  و"سكروب"  تنزيل،   50,000 من  بأكثر 
تنزيل   1000 بأكثر من  "آمرني" و"صالح"  ثم  تنزيل، ومن 
للتطبيق، األمر الذي يجعلهما الالعَبين األصغر في السوق 

14.)2019 أكتوبر  )في 

الشكل 7: عدد تنزيل التطبيقات )أندرويد فقط(15

يعتمد نموذج عوائد كل الالعبين على الرسوم المقتطعة 
)%20-15 من مبلغ الفاتورة(، إال أن ثمة نموذجين متباينين 

لمصدر العمالة المستخدمة: 

)مثل  محترفين  خدمات  وموردي  شركات  مع  التعاقد   )1
و"بيتك"(.  "آمرني" 

"مهارة"  )مثل  مستقلين  فنيين  عمال  مع  التعاقد   )2
. و"فني"(
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ج . تحديات ومخاطر القطاع

مخاطر السوق

مخاطر المنتج )الخدمة(

تدني معوقات االنخراط في هذه السوق

االحتفاظ بمزود الخدمة
)أي محاولة مزود الخدمة والعميل تخطي 
التطبيق في التعامالت التجارية المقبلة(

لتوسع الجغرافي
)يولد التوسع ضغطًا على الوظائف المعتمدة 

على الموارد البشرية(

المخاطر على السمعة:
سرعة النمو تشكل تحديًا للمحافظة على 

جودة الخدمة

مخاطر النقص في الموردين:
النقص المفاجئ في موردي الخدمة

االحتفاظ بالعميل
)حساسية قاعدة العمالء لسعر الخدمة(

المخاطر التنظيمية: 
سوق غير خاضعة لرقابة تنظيمية )احتمال سن 

أنظمة وفرض ضرائب على السوق قد يخل 
بنموذج األعمال أو يؤثر سلبًا على هامش الربح(

مخاطر االئتمان: 
االعتماد على تحصيل المدفوعات النقدية

ث . السوق المتاحة 
ر قيمة السوق المتاحة اإلجمالية )TAM( في السعودية  ُتقدَّ
بـ7.8 مليار ر.س. في سوق حجمها 5.4 مليون أسرة من 
ما مجموعه 33 مليون نسمة تسكن المملكة، حيث تنفق 
سنويًا.   المعدل  في  الصيانة  على  ر.س.   1444 أسرة  كل 
ومن المتوقع أن تنمو السوق المتاحة للخدمة )SAM( إلى 
األعوام  في   )TAM( اإلجمالية  المتاحة  السوق  من   30%
الفريد  المستخدم  انتشار  نسبة  ر  ُتقدَّ القادمة.16  الخمسة 
للهاتف المحمول بـ%71، وتتألف كل أسرة من 6 أعضاء 
على  عضوًا  أسرة  لكل  أن  نفترض  هنا  من  المعدل.  في 
األقل يستعمل هاتفًا ذكيًا وتطبيقات الهواتف المحمولة. 
ر إذن قيمة السوق المتاحة للخدمة )SAM( بـ2.3 مليار  ُتقدَّ

العربية السعودية. المملكة  ر.س في 

فهي   )SOM( اكتسابها  يمكن  التي  السوق  حصة  أما 
تنزيل   300,000 حوالي  تساوي  التي  التطبيقات  تنزيالت 
السوق( مضروبة  العبي  لكافة  التنزيل  مرات  عدد  )معدل 
في معدل إنفاق كل أسرة على الصيانة البالغ 1444 ر.س.، 

ر.س. مليون   433.2 يعادل  ما  أي 

السوق المتاحة االجمالية
7.8 مليار ر.س.

السوق المتاحة للخدمة 
2.3 مليار ر.س.

السوق  التي يمكن اكتسابها
433.2 مليون ر.س.

الشكل 8: سوق خدمات إدارة صيانة المرافق السكنية المستهدفة

الخاتمة  3
المرافق  المحمولة إلدارة  الهواتف  تندرج سوق تطبيقات 
في  نموًا  تطبيقات  أسواق   10 أكثر  ضمن  السكنية 
المنطقة.17 وقد تمّكن الالعبون الحاليون في هذه السوق 
تنزيل  بيانات  حسب  منها،  كبيرة  حصة  اكتساب  من 
تتوّقف  السوق  الفعلية لحصة  القيمة  أن  إال  التطبيقات. 
على مدى االحتفاظ بهؤالء المستخدمين وعلى نشاطهم. 
وفي حين تنمو هذه السوق في المملكة العربية السعودية 
العدد  فإن  مواتية،   ديموغرافية  ظروف  لتوفر  نظرًا 
اإلجمالي لالعبين في هذه السوق ال يزال عشرة تقريبًا في 
تاريخ إعداد هذا التقرير. بيد أنه من المتوقع أن يزداد هذا 
العدد نظرًا لتدني معوقات االنخراط في هذه السوق في 
المستقبل القريب، األمر الذي يجعل من هذا القطاع فرصة 
واعدة لرواد األعمال والمستثمرين على حٍد سواء. ونتوّقع 
نموهم بفضل  الراهنين مسار  الالعبين  يواصل بعض  أن 
بذلك  واستقطابهم  بها،  يتمتعون  التي  األسبقية  ميزة 
يقّدمونها  التي  الخدمات  توسيع  مع  قّيمة  الستثمارات 

العمالء. من  قاعدتهم  وحجم 

فاروق من إيهاب. “مقابلة-مستثمر سعودي يقتحم سوق الصيانة المنزلية .16
,Reuters, Thomson Reuters, 21 Oct. 2017 “. بمصر في 2018
ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1CQ0AE.

17Steve. “Top 10 Tech Startup Business Opportunities in Saudi Arabia.” Life in Saudi Arabia, 6 Nov. 2017, 

lifeinsaudiarabia.net/blog/2017/11/06/top-10-tech-startup-business-opportunities-in-saudi-arabia/.
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4 قائمة المصطلحات

للفترات  العوائد  نمو  المركب:  السنوي  النمو  معدل 
المحددة. السنوية 

نسبة التحويل: نسبة تحويل مستخدم إلى عميل مسدد.

الخدمات األساسية: تتضمن هذه الخدمات صيانة أنظمة 
التدفئة والتهوية والتكييف، وصيانة األنظمة الميكانيكية 
والتصريف،  والسباكة  البناء،  نسيج  وصيانة  والكهربائية، 
والتنظيف العميق، والتجديد والترميم، وصيانة المصنع، 

الكهربائية. والساللم  المصاعد  وصيانة 

والتخلص  واألمن،  التنظيف،  تتضمن  الثانوية:  الخدمات 
األراضي،  وصيانة  الحشرات،  ومكافحة  النفايات،  من 

التدوير. وإعادة 

التي  المتوفرة  )TAM(: السوق  المتاحة اإلجمالية  السوق 
على  قدرتها  عن  النظر  بغض  بلوغها  ناشئة  لشركة  يمكن 
معوق  أي  غياب  بافتراض  أي  خدمتها،  أو  ما  بلوغ سوق 

الشركة. لهذه  الداخلية  للقدرة  ومعوق  تنافسي 

المتاحة  السوق  حصة   :)SAM( للخدمة  المتاحة  السوق 
اإلجمالية التي تنظر الشركة الناشئة في استهدافها بخدمة 

الراهنة.  أو منتج محدد ضمن قدراتها وطموحاتها 

السوق التي يمكن اكتسابها )SOM(: حصة السوق التي 
بهدف  واقعية  بصورة  استهدافها  الناشئة  للشركة  يمكن 
اكتسابها من السوق المتاحة للخدمة على المدى القصير، 
مع النظر بعين االعتبار إلى المنافسة، والموارد، والمؤثرات 

الخارجية األخرى.

المستخدم: فرد قام بتنزيل التطبيق.


