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شركاؤنا في إعداد التقرير

• يهتـــم هذا التقرير بســـوق تقديـــم الوجبات الغذائيـــة داخل حدود 
المملكة العربية السعودية. فجميع المعلومات المذكورة هي من 
مقابـــالت أجرتها منافـــع المالية مع ثمان جهـــات حكومية وخاصة 
تمثل األطراف الرئيســـية في القطاع كما تمت االستعانة بأرقام من 

المصادر الحكومية والتقارير اإلخبارية الرسمية. 

• تهدف منافع المالية الى رفع الوعي باتجاهات الســـوق وأرقامه 
لصنع محتوى مالي و معرفي ذو جودة عالية ويصل ألكبر شـــريحة 
من المجتمع. إن رفع الوعي باتجاهات السوق وأرقامه يخدم جميع 
األطراف من المســـتثمر الحالي والمســـتقبلي إلـــى العميل وكافة 

األطراف ذات العالقة بما يقلل مخاطر اإلستثمار في سوق ضخم.

• يهـــدف هـــذا التقرير لتقديـــم معلومات مالية عن ســـوق تقديم 
الوجبات الغذائية باإلضافة لدليل مبسط للمقبلين على الدخول في 

القطاع.

• تـــم كتابة هـــذا التقرير وإعـــداده بلغة وطريقة تقديم مبســـطة 
لتمكن غير المختصين باالســـتثمار أو ســـوق الخدمـــات الغذائية من 

إستيعاب التقرير وفهم محتواه.

أهداف وحدود التقرير 
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الملخص التنفيذي

عودة النمو االقتصـــادي و توجه  
الهيئـــة العامـــة للترفيـــه لدعـــم 
المملكة  القطاع على مســـتوى 
من خالل مواسم السعودية يدفع  
بنمو  قطاع المطاعم بشكل كبير 
نظرًا إلرتباط قطاع الترفيه بقطاع 

األغذية.

نمـــوًا  التوصيـــل  ســـوق  يشـــهد 
اســـتثنائيًا في السعودية والعالم. 
نحـــو  محليـــًا  الســـوق  وباتجـــاه 
النضوج، ُيصبح من الممكن أن يتم 
تطبيـــق مفاهيـــم مثل حوســـبة 
المطابخ، والتي تقدم نماذج عمل  
قادرة على خلـــق قيمة اقتصادية 
عالية عبر تخفيض كبير للتكاليف، 
وتجربـــة توصيل أفضـــل، باإلضافة 
لعوائد أعلى كونه سوق جديد بال 

منافسة.

أكثـــر  الشـــاورما  وجبـــة  تصـــدرت 
الوجبـــات نموًاِ في عـــدد الطلبات 
خـــالل العـــام الحالـــي ٢٠١٩ لدى 
اغلب منصات التوصيل تلتها وجبة 

البرغر ثم البيتزا.

 FINE" ٌتعد مطاعم الخدمة الراقية
DINING"  والمطاعـــم المبنية على 
مفهوم تقديم األغذية النباتية أو 
العضوية عاليـــة القيمة الغذائية، 
فرصة لخلق قيمة وميزة تنافسية 
في ظـــل توجه ســـوق المطاعم 
التســـليع  إلـــى  التقليـــدي 
حــــيــــــث   ،"COMMODITIZATION"
أصبحـــت اقتصاديـــات الحجم هي 

أساس االستمرارية والنمو. 
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مقدمة
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مقدمة 

يبلـــغ حجم ســـوق المطاعم قرابة 
٧٩ مليار ريال، وينفق الســـعوديون 
٥,٧٪ مـــن إجمالـــي دخلهـــم على 
الطعام والشـــراب،  خدمات تقديم 
المطاعـــم  إلـــى  الذهـــاب  ويعـــد 
والمقاهـــي أهـــم وأكبر أنشـــطة 
الترفيـــه حجمـــًا فـــي الســـعودية. 
يتميـــز هـــذا النشـــاط بالمنافســـة 
العاليـــة عـــددًا ونوعًا، وهـــذا عائد 
لسهولة الدخول للسوق وانخفاض 
المعرفـــة التقنيـــة الالزمة عمومًا، 
حيـــث وصل عـــدد منشـــآت القطاع 
إلى  ٥٢ ألف منشـــأة، وظفت ٢٨٩ 
ألـــف   ٣٧ منهـــم  موظـــف  ألـــف 
القطاعـــات  كأعلـــى  ســـعودي، 

الخاصة توظيفًا للسعوديين.
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موظف

المتوسطموظفموظفموظفموظف

موظف

موظفين

موظف فأكثر

 تسيطر المنشآت الصغيرة علـى
أكبر نسبة توظيف في القطاع
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تراجع المبيعات في فترة الـ٤ سنوات الماضية 
شهد القطاع تراجع حاد في نمو المبيعات كما 

الخدمات  قطاعات  جميع  في  الحال  هو 

أعداد  تراجع  أّثر  حيث  اإلستهالكية.  والمنتجات 

في  المليون  قرابة  (إنخفاض  األجانب  العاملين 

٢٠١٨ فقط). باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات 

التي  المضافة  القيمة  ضريبة  وتطبيق  األساسية 

للمستهلك  المتاح  الدخل  على  سلبيًا  أثرت 

مبيعات  على  بالتالي   Disposable income

القطاع. 

نتوقع أن يتعافى نمو المبيعات 
عودة  مع  بالتحسن  الربحية  هوامش  وتستمر 

النمو اإلقتصادي، إستقرار خروج العمالة الوافدة 

بالمشاريع  مدعومة  األعمال  ثقة  وعودة 

العمالقة ومواسم الترفيه.

بوادر تحسن في هوامش الربحية
طبيعة  بسبب  بالربحية  تراجع  القطاع  شهد 

(التكاليف  للنشاط  العالية  التشغيلية  الرافعة 

من  كبير  جزء  تشكل  والعمالة  كاإليجار  الثابتة 

تراجع  مع  سلبي  بشكل  أثرت  والتي  التكاليف)، 

المبيعات، كذلك تكاليف المقابل المالي للعمالة 

القيمة  وضريبة  الحكومية  الرسوم  الوافدة، 

الخدمات  تكاليف  الرتفاع  باالضافة  المضافة 

تكاليف  بزيادة  سلبًا  أثرت  والتي  األساسية 

هوامش  لتراجع  أدى  مما  والتشغيلية  المباشرة 

الربحية بشكل حاد، ولكن مع بداية عام ٢٠١٨ بدأ 

االتجاه بالتحسن مع عودة النشاط االقتصادي.

نظرة على السوق
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هامش الدخل التشغيلي
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عودة النمو
يتوقـــع للســـوق العودة لمســـتويات نمو 
النشـــاط  نمـــو  عـــودة  مـــع  معتدلـــة 
ثقـــة  وارتفـــاع  للمملكـــة  اإلقتصـــادي 
األعمال، تزايد اإلستثمار األجنبي وانخفاض 

وتيرة خروج العمالة الوافدة. 
وفقـــًا لبرنامج جـــودة الحياة، أحـــد برامج 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، فـــإن المملكة تقع 
في مركز متأخر نســـبيًا مـــن ناحية معدل 
المطاعم إلى السكان (٢٠٠٠ مطعم لكل 
مليون نسمة)، ويســـتهدف البرنامج رفع 
المعـــدل إلـــى ٢١٠٠ مطعـــم لـــكل مليون 

نسمة بحلول ٢٠٢٠، و٣٠١٠ بحلول ٢٠٣٠.
يمثل تزايد وتيرة دخول المرأة في ســـوق 
الطلـــب،  ارتفـــاع  عوامـــل  أحـــد  العمـــل 
النمـــو  رفـــع  فـــي  ذلـــك  لمســـاهمة 
االقتصـــادي والقوة الشـــرائية، وانخفاض 

معدالت الطبخ المنزلي من جانب آخر. 
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يمثل هذا الرقم عدد المطاعم لكل مليون نسمة

أهداف برنامج جودة الحياة

اإلتجاهات المستقبلية

متوسط دخل المنشآت المتوسطة
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قطاع المطاعم التقليدي 

يعاني السوق المحلي من انخفاض عدد ونسبة المطاعم الراقية ذات 
الخدمـــة الكاملة، ومـــن جانب الطلـــب فالناتج المحلي للفـــرد بالقوة 
الشـــرائية PPP مـــن األعلـــى عالميـــًا (٥٤,٧٧٠ دوالر)، باإلضافة إلى أن 
القيمـــة المضافـــة العالية تســـمح للمطعم بتشـــغيل عـــدد أكبر من 
الســـعوديين. ومن منظور أشـــمل، وجود عـــدد كافي من هـــذا النوع 
ســـيوفر البيئة الحاضنة إلنشـــاء جيل من الســـعوديين متخصصين في 
الطبخ. كذلك يعد التوجه إلـــى المطاعم الراقية ذات الخدمة الكاملة 
أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة، حيث يستهدف البرنامج الوصول 

إلى ٣ مطاعم تحمل نجمة ميشالن بحلول عام ٢٠٢٠. 

اإلتجاهات المستقبلية
تابع

M
ili

on
s

٠ 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

متوسط دخل المنشآت الصغيرة

٩

١٠



اإلتجاهات المستقبلية
تابع
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Google Vegan"

في سوق عالي المنافسة وغير معياري، يعد اإلبتكار ومحاكاة ذائقة 
أكبر شـــريحة من المســـتهلكين حجر أساس لكسب موقع في السوق 
وتمكيـــن نمو مســـتدام، وتبـــرز المنتجـــات العضويـــة والنباتية وذات 
القيمـــة الغذائيـــة العالية كأحـــد القطاعات األكثر نمـــوًا. حيث برز هذا 
اإلتجاه فـــي الفترة األخيرة نتيجًة لزيادة الوعـــي واإلهتمام العالمي 
بجـــودة الغذاء والصحـــة، كذلك يعـــد تعزيز نمط الحيـــاة الصحي يعد 

هدف رئيسي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ تحت محور "مجتمع حيوي".
  Google مـــن جانب الطلب، تظهـــر بيانات اإلتجاهات في محـــرك البحث
تزايد اإلهتمام بهذا النوع من الغذاء، وتبرز المنطقة الشرقية كأعلى 

إهتمام ثم الرياض ثم مكة المكرمة.
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(المطبخ السحابي)

القطاع الغير تقليدي

هـــو مفهوم يركز على رفـــع حجم الطلبات اليومية، عـــن طريق اإلنتاج 
الوقـــت  مجمـــوع  وتقليـــل   "MASS PRODUCTION" ضخمـــة  بكميـــات 
المســـتغرق في اإلعـــداد والتغليف.  حيث يقوم علـــى مطابخ أو أفرع 
مطاعـــم مخصصة لخدمة التوصيـــل فقط،  لتلبية الطلـــب العالي في 
المناطق التي تعاني من نقص المعروض، حيث بعض نماذج العمل تكون 
بال تكاليف إنشـــاء على المطعم وبما يصل إلى ٨٠٪ تكاليف رأسمالية 

وتشغيلية أقل.

االنتشـــار األفقي للمـــدن والتغيـــر الديموغـــرافــــــي والسلوكـــــــــــي 
للمستهـلك يخلــق حـــاالت طلــب ال يتمكن السوق من تلبيته.

١١

١٢



القطاع الغير تقليدي

(المطبخ السحابي)

المطبخ الســـحابي يســـتغل توافر 
البيانـــات عـــن نوعيـــة الطلـــب لكل 
المتواجـــد  والمعـــروض  منطقـــة، 
المطاعـــم  ُيوجـــه  بالتالـــي  فيهـــا 
لتلبية الطلب في تلك المنطقة بال 

تكاليف توسع.

المطبـــخ الســـحابي هـــو مفهوم 
واألبحاث  المشـــاهدات  لكـــن  عام، 
أظهـــرت أن هنـــاك ٦ نمـــاذج عمـــل 

القت اإلهتمام األكبر. 
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المطبخ المستقل:
أو  األصلـــي  المفهـــوم  هـــو  هـــذا 
التقليدي للمطبخ الحســـابي حيث 
يتكون من مطبخ واحد، مملوك من 
عالمة تجارية واحـــدة. يعتمد على 
الطلبـــات من منصتـــه الخاصة أو من 
الطلبـــات  تـــوصـــيـــــل  مـــنـــصــــــــات 
يخـــدم  حــــيــــث   "AGGREGATORS"

الطلبات الخارجية فقط.

األثر على التكلفة:

تخفيـــض كبيـــر في تكلفـــة اإليجار 
كعـــدد أمتـــار وتكلفـــة متـــر، على 
ســـبيل المثال مـــن ٢٠٠م٢  بتكلفة 
١٢٠٠ للمتـــر  أو ما يعـــادل ٢٤٠ ألف 
ريـــال  ســـنويًا إلـــى مطبـــخ بتكلفة 
إيجـــار ٤٠ ألـــف ريـــال داخـــل الحي، 
بتخفيض ٨٠٪ تقريبًا. كذلك تكلفة 

اليد العاملة بما يقارب ٢٠-٥٠٪

القطاع الغير تقليدي

(المطبخ السحابي)

تابع

%

% -

 .١

BRAND X

Delivery Only

١٤



المطبخ المشترك:

مطبخ واحد، تشـــغله عدة عالمات 
تجارية مختلفة المنتجات (شاورما، 
برقر، بيتـــزا)، هذا النمـــوذج يعتمد 
على بيانات منصات التوصيل بشكل 
المســـتمر  التغيـــر  بســـبب  أكبـــر 

للعالمات التجارية المستأجرة.

القطاع الغير تقليدي

(المطبخ السحابي)

تابع

األثر على التكلفة:

 .٢

BRAND YBRAND X

١٤

١٥

النمـــوذج  مـــن  اإليجـــار  لتكلفـــة  أكبـــر  تخفيـــض 

المســـتقل كون المطعم يســـتأجر مســـاحة أقل. 

ومن جانب اليد العاملـــة فوجود خدمات النظافة 

والتخزين المشتركة تقلل العدد المطلوب. 



نموذج
      "SWIGGY ACCESS"

األثر على التكلفة:

مســـاحات مملوكة من منصات توصيل الطلبـــات "AGGREGATOR" حيث 
تستعمل المنصة بياناتها لتحديد أفضل موقع، ثم تجهيز المكان بالحد 
األدنـــى من االحتياجات (كهربـــاء، مياة، غاز). تقوم بعـــد ذلك بتأجيرها 

على عدة مطاعم قائمة أو جديدة.

القطاع الغير تقليدي

(المطبخ السحابي)

تابع

 .٣

١٥

١٦

إنخفاض كبير باإليجار لكن بمقدار أقل من 
تملك  المنصة  كون  المستقل  النموذج 
المطعم،  على  تأجيره  تعيد  ثم  المكان 

لكن في مقابل جودة بيانات أفضل. 



نموذج
"ZOMATO INFRASTRUCTURE SERVICE"

مطبخ كامـــل التجهيزات والمعدات 
يتـــم   "AGGREGATOR" لــــ  مملـــوك 
عـــدة  أو  مطعـــم  علـــى  تأجيـــره 

مطاعم، 

القطاع الغير تقليدي

(المطبخ السحابي)

تابع

 .٤

١٦

١٧

األثر على التكلفة:

الفـــرق األكبـــر فـــي التكلفـــة يأتـــي من 
تخفيـــض تكاليف المعـــدات حيث يخّفض 
االستئجار تكلفة المعدات خالل السنوات 
األولـــى، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر تكلفة 
التخزيـــن  مســـاحة  طريـــق  عـــن  التخزيـــن 

المشتركة. 



نموذج
"KITOPI OUTSOURCING"  

يعد أحـــدث نمـــوذج، حيـــث تقوم 
المنصة بتشـــغيل معظـــم عمليات 
المـــكان  تجهيـــز  مـــن  المطعـــم 
وإســـتقبال  المطبـــخ  ومعـــدات 
الطلبات، و شراء المخزون، و تجهيز 
مطبـــخ  فـــي  مســـبقًا  الوجبـــات 
مركزي ثم إرســـالها للمطبخ حيث 
توضع اللمســـات األخيـــرة من قبل 

موظفي المطعم.

القطاع الغير تقليدي

(المطبخ السحابي)

تابع

 .٥

K I T O P I

١٧

١٨

األثر على التكلفة:

يعد أكثر النماذج تخفيضًا للتكلفة نظريًا. 
حيـــث يعد أقل نمـــوذج تطلبًا للمســـاحة 
وعـــدد األيدي العاملـــة باإلضافة لتحويل 
معظـــم تكاليـــف المطعـــم الثابتة إلى 
متغيـــرة بمـــا يقلـــل تكاليـــف التأســـيس 

والمخاطرة.



الرحلة إلى
مطعمك األول

٠١

١٨

١٩



هذه المراحل الخمسة هي المراحل 
العامـــة فـــي دورة إنشـــاء مطعم 
جديـــد، كل مرحلة ال تقل أهمية عن 
األخرى وإهمال التركيز في أحداها 
ســـيزيد من تكاليف الشتغيل الحقًا 
وتجربـــة  المنتـــج  جـــودة  فـــي  أو 

العميل. 

عملنـــا في منافـــع من خـــالل هذا 
التقرير علـــى أن نلقي الضوء على 
كل مرحلـــة مـــن هـــذه المراحل، مع 
ذكر جهة رئيســـية تدعم أو تشترك 

مع رائد األعمال في تلك المرحلة. 

٠١
الفكرة والتصميم

٠٢
المتطلبات النظامية

والتمويل

٠٣
تعيين الموظفين

وشراء المعدات

٠٤
تجهيز إدارة العمليات

خدمات البيع

٠٥
خدمات ما بعد البيع

الرحــلة إلى مطعمــك األول

١٩

٢٠



الفكرة والتصميم

تعد هذه الخطـــوة أول خطوة نحو 
بـــدأ النشـــاط التجـــاري فـــي قطاع 
المطاعم، حيـــث تبدأ إما بفكرة من 
مفهـــوم  يصـــاغ  حيـــث  الصفـــر 
المطعـــم، لتجربة العميـــل وقائمة 
الطعـــام. أو الحصـــول علـــى امتياز 
تجـــاري لعالمـــة تجاريـــة ناجحة، و 
ودليل  التصاميـــم  مـــن  اإلســـتفادة 
العمليـــات والدعم اللوجســـتي من 

قبل مانح اإلمتياز. 

٢٠

٢١



األمتياز التجاري طريق النجاح 

البـــدء في العمـــل التجاري يتم إمـــا ببناء نموذج 

عمـــل جديد وهويـــة تجاريـــة جديـــدة ومواجهة 

العديد مـــن التحديات والمخاطر، أو العمل بنظام 

اإلمتيـــاز التجـــاري بالحصول على رخصـــة اإلمتياز 

لنموذج عمـــل قائم ولديه قصة نجـــاح وبالتالي 

يمكن االســـتفادة مـــن التجربة الثريـــة وتخفيض 

المخاطر التي تواجه رواد األعمال بالحصول على 

نمـــوذج ســـبق تجربتـــه لتكـــرار  نمـــوذج العمـــل 

وتعظيم نسبة النجاح. 

تخدم "فران واي" اصحاب العالمات التجارية حيث 

التجاريـــة  العالمـــات  تصديـــر  أهدفهـــا  أحـــد  أن 

أوًال  التاليـــة؛  بالمنهجيـــة  المميـــزة  الســـعودية 

تقييـــم منظومـــة العمل الحالـــي، ثانيـــًا تقييم 

الفجـــوة، ثالثًا رســـم خارطة طريق تشـــتمل على 

نمـــوذج عمـــل مالـــي مناســـب للثـــالث ســـنوات 

القادمـــة بما فيهـــا خطـــة النمو، تطويـــر األدلة 

 "OPERATION MANUALS" واإلداريـــة  التشـــغيلية 

التي تســـاهم فـــي ثبـــات الجـــودة وتطبيقاتها 

لتقديم تجربة عميل مناســـبة، ثـــم تطوير ثقافة 

لـــكادر  الشـــركة االســـتراتيجية والنضـــج اإلداري 

العمل بشـــكل مؤسساتي يســـاهم في استدامة 

االعمـــال، بعد هـــذا يتـــم تصميـــم برنامـــج اإلمتياز 

والعقـــود القانونيـــة لحفظ حقوق األطـــراف ذات 

العالقة وهذا يســـاهم في زيادة القيمة السوقية 

وأيضـــًا ســـرعة التوســـع و دخـــل إضافـــي  للعالمة 

التجارية. 

على الطرف الثاني تخدم "فران واي" رواد األعمال 

والمستثمرين: حيث تبدأ الرحلة أوًال بمعرفة سقف 

الكفـــاءة  ومعرفـــة  األعمـــال،  رواد  طموحـــات 

االســـتثمارية لديهـــم ثـــم مســـاعدتهم بالبحث عن 

العالمـــات التجاريـــة المناســـبة التـــي تتناســـب مع 

القـــدرة الماليـــة واألهم القـــدرة التشـــغيلية، ثانيًا 

مفاوضـــة هـــذه العالمـــات التجاريـــة بمـــا يخـــدم 

 "ROI" المستثمر ويحقق افضل العوائد االستثمارية

، ثالثـــًا مراجعـــة العقـــود القانونيـــة مـــن الناحيـــة 

التشغيلية والقانونية لتخفيض المخاطر المحتملة 

وإيجاد بيئة صحية لتأسيس عمل تجاري .

"فران واي" تستشـــرف مســـتقبل اإلمتياز التجاري 

بالســـعودية باإليجابـــي بعد الجهـــود الرائعة التي 

قامـــت بهـــا منشـــآت و وزارة التجـــارة واإلســـتثمار 

وتتوقع نمو القطاع بوتيرة أســـرع خاصة مع دعم 

بنك التنمية اإلجتماعية.

"فران واي" كجهة داعمة:

الفكرة والتصميم
تابع

٢١

٢٢



حســـب إســـتطالعات الهيئة العامة 
لإلحصاء، تعد األنظمة الحكومية و 
باألخص أنظمـــة العمل، أهم عقبة 
الصغيـــرة  المشـــاريع  بـــدأ  أمـــام 
تقـــل  ال  وبمرتبـــة  والمتوســـطة. 
كأحـــد  التمويـــل  يأتـــي  أهميـــة، 
صعوبات البدأ بالنشاط، حيث أنه من 
الطبيعي أن تكـــون خيارات التمويل 
محدودة لعمل تجاري جديد وصغير 

بالحجم الرتفاع مخاطر التمويل. 

المتطلبات النظامية
والتمويل

٢٢

٢٣



وتســـهيل حصـــول منشـــآت القطـــاع 
علـــى تمويـــل وربـــط عناصـــر البيئـــة 
اإلقتصاديـــة لألعمال فـــي مؤتمرات 
وملتقيات وكذلك العمل مع الجهات 
لتســـهيل  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
إجراءات وخفض التكاليف المفروضة 
علـــى المنشـــآت، كمبـــادرة تخفيض 
الرســـوم. تساهم "منشـــآت" بشكل 
مستمر  مع الجهات ذات العالقة مثل 
التجـــارة  وزارة  و  العمـــل،  وزارة 
واالســـتثمار و وزارة الشـــؤون البلدية 
والقروية على تذليـــل العقبات التي 
الصغيـــرة  المنشـــآت  تواجـــه 

والمتوسطة.

المتطلبات النظامية والتمويل
تابع

للمنشـــآت  العامـــة  الهيئـــة  تمثـــل 
الصغيـــرة والمتوســـطة (منشـــآت) 
الداعمـــة  الحكوميـــة  الجهـــة 
الصغيـــرة  للمنشـــآت  والممكنـــة 
والمتوسطة والتي تشكل ٩٩٪ من 
تقديـــم  قطـــاع  منشـــآت  عـــدد 
يشـــكل هدف  الغذائية.  الخدمـــات 
"منشآت" األساسي رفع مساهمة 
الشركات المتوسطة والصغيرة في 
الناتـــج المحلي اإلجمالـــي GDP من 
٢٠٪ إلى ٣٥٪ بحلول ٢٠٣٠، وكذلك 
المســـاهمة فـــي تخفيـــض معدل 
مباشـــر.  غيـــر  كهـــدف  البطالـــة 
ولتحقيق هـــذه األهـــداف أطلقت 
"منشـــآت" حتى اليوم أكثر من ٢٥ 
نمـــو  لتمكيـــن  ومبـــادرة  خدمـــة 
الدعـــم  القطـــاع، تشـــمل تقديـــم 
اإلستشاري و القانوني أو التجاري، 

منشآت كداعم وممكن 

٢٣

٢٤



يســـاهم بنـــك التنميـــة اإلجتماعية  
الصغيـــرة  المشـــاريع  دعـــم  فـــي 
والمتوســـطة وذلك بتقديم قروض 
لبـــدء  األعمـــال  لـــرواد  حســـنة 
مشـــاريعهم. وذلـــك لتقديم قروض 
تصل الى ٣٠٠ ألـــف ريال كحد أعلى 
والمتوسطة،و  الصغيرة  للمشـــاريع 

٥٠,٠٠٠ ريال للمشاريع المتناهية 

المتطلبات النظامية والتمويل
تابع

التمويل بالقروض:
بنك التنمية اإلجتماعية

المنتجـــة، بجانـــب  الصغـــر  واألســـر 
التمويـــل يقدم البنك دعم غيرمالي  
اإلستشـــارة  خدمـــات  طريـــق  عـــن 

والتدريب.

تمويل الملكية هو  الجانب اآلخر من 
تمويـــل رأس المال ألي عمل تجاري، 
فـــي  التجاريـــة  األعمـــال  أن  حيـــث 
مراحلها األولى تعتمد بشـــكل أكبر 
علـــى تمويـــل الملكية نطـــرًا لعدم 
قدرتهـــا علـــى اإلقتـــراض وارتفـــاع 
مخاطره، لذلك يوفر تمويل الملكية 
حجـــر األســـاس للتوســـع واإلنطالق. 
تقـــدم منافـــع تمويـــل الملكية عن 
طريـــق منصتها المصّرحـــة من هيئة 
الســـوق المالية كأول منصة تمويل 
جماعـــي فـــي الســـعودية بحجـــم 
تمويـــل يصل إلى ١٠ مليون ريال. تعد 
منصـــة منافـــع من أســـرع وســـائل 

التمويل في المملكة، حيث قد 

التوسع واالنطالق:
منافع المالية 

تســـتغرق العملية بكافة مراحلها ٥ 
إلى ٦ أسابيع حسب جاهزية الجهة 
الطالبـــة للتمويل. ومـــن مزايا تمويل 
الملكيـــة الجماعية أيضـــًا أنها توفر 
وصوليـــة لـــآلالف من المســـتثمرين، 
ممـــا يقلـــل علـــى طالـــب التمويـــل 
خارجـــي  مســـتمثر  وجـــود  مخاطـــر 
بملكيـــة مســـيطرة، وكذلـــك يوفـــر 
العدد الكبير من المستثمرين وسيلة 
لتعريف الســـوق بالعالمـــة التجارية 
ممـــا يرفع ثقة العمـــالء والموردين 

ويفتح أبوابَا للفرص.

٢٥



تعيين الموظفين 
وشراء المعدات 

بعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــات 
الكافي،  التمويل  النظامية ووجود 
يأتي تجهيز الفرع وشـــراء المعدات 
كتحـــدي لرائـــد األعمـــال، لكونهـــا 
أعلـــى تكلفة في مرحلة اإلنشـــاء 
وحيـــث أن أي خطأ في التصميم أو 
نوع المعـــدات من الممكن أن يرفع 
التكاليـــف بشـــكل عالي أو يســـبب 

في تردي جودة المنتج.

٢٥

٢٦



الرقطان كشريك في هذه 
المرحلة

تقـــدم مجموعـــة الرقطـــان حلـــول 
الفروع،  التصميم وتجهيز معـــدات 
فتساعد من مرحلة التصميم، حيث 
تصميـــم  فـــي  المشـــورة  تقـــدم 
منطقة المطبـــخ والتخزين. وتقدم 
الرقطان خدمتها فـــي بيع معدات 
المطاعم سواء كحل كامل أو بشراء 
المنصـــة  علـــى  مفـــردة  معـــدات 
اإللكترونية إكويب   "EKUEP"  تتيح 
تأجيـــر  خدمـــة  الرقطـــان  شـــركة 
المعدات، حيث تّمكن المطاعم من 
المشـــاركة فـــي الفعاليـــات خـــارج 
الفرع كمواســـم الترفيـــه، وكذلك 
خدمـــة عربـــات الطعـــام المتنقلة، 
ومن الممكن أن تساعد خدمة تأجير 
المعدات رائد األعمـــال الجديد في 

مرحلة التشـــغيل األوليـــة حيث تمكن 
رائد األعمـــال من تجربة الســـوق قبل 

اإلنفاق على شراء المعدات.
ترى الرقطان أن توفر المعرفة الالزمة 
وبعـــد ذلـــك النمـــو المتـــوازن طويل 
نجـــاح  عوامـــل  أهـــم  مـــن  النفـــس 
العالمـــات التجاريـــة المعروفـــة حاليًا 
وتـــرى  المطاعـــم.  قطـــاع  فـــي 
المجموعـــة كذلـــك مزيدًا مـــن النمو 
في سوق تقديم القهوة المختصة، 
مع توجه الســـوق لتقديـــم الوجبات 
المحضـــرة في داخل الفـــرع، وكذلك 
تشكل الشاورما أحد اإلتجاهات األكثر 
نموًا في الفترة الماضية وُيتوقع لها 
مزيد من النمو مع التركيز على التميز 

في تجربة العميل. 

تعيين الموطفين 

وشراء المعدات 

تابع
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إدارة عمليات المطعم هي حجر األســـاس  لتقديم منتج وتجربة عميل 
مثاليين. بـــدون إدارة عمليات ســـريعة وعالية اإلعتمادية، سيســـتغرق 
إعـــداد الطلـــب وقت كبيـــر وكذلك ســـتزداد تكاليف الوجبـــة الواحدة.  
وجود نظام لمراقبة وتتبع العمليـــات يتيح للمدير جمع بيانات مهمة 
عن األنماط الموســـمية بما يمكنه من توقع حركة الطلبات والمخزون 

فبالتالي تخفيض تكاليف التشغيل وإدارة رأس المال العامل. 

تجهيز إدارة 
العمليـــــات
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فودكس كٌممكن

تعيين الموطفين 

وشراء المعدات 

تابع

تمكـــن فودكـــس رائد األعمـــال من 
إدارة العمليـــات بشـــكل كامـــل عن 
طريق منتج هاردوير ونظام سحابي 
إلدارة نقـــاط البيـــع.  ويرتبط النظام 
المخـــزون  إدارة  بأنظمـــة  كذلـــك 
الطلبـــات  وتوصيـــل  واإلنتـــاج 
والمحاســـبة بمـــا يضمـــن عمليـــات 
مؤتمتـــة ومحّدثـــة لحظيـــًا. كذلك 
النظام الســـحابي يمكن المدير من 
واتخـــاذ  العمليـــات  ســـير  متابعـــة 
القـــرارات عن بعـــد. وبجانـــب توفير 

تقـــدم  التشـــغيل،  أنظمـــة  حلـــول 
فودكس خدمات االستشارة واألبحاث 
لما لديها من خبرة في الســـوق حيث 
تخدم أنظمتها حاليًا ما يقارب ١٠٪ من 
تـــرى  البيـــع.  نقـــاط  ســـوق  حجـــم 
فودكس أن التحول الرقمي لعمليات 
المطعـــم هي حجـــر األســـاس لرفع 
كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف، 
وأن فهـــم رغبـــة العميـــل ومواكبـــة 
تغيرهـــا هو مـــا يخلق ميـــزة إضافية 

في سوق عالي المنافسة.
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تمثل خدمـــات البيـــع النقطة التي 
يلتقـــي فيها رائد األعمال مباشـــرة 
مع العميل. وتشـــمل نقـــاط الدفع 
للطلـــب المحلـــي وكذلـــك منصات 

التوصيل للطلبات الخارجية.

خدمات البيع

٢٩
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المســـتثمر  التوصيـــل  تخـــدم شـــركات 
التصميـــم  مرحلـــة  فـــي  الجديـــد 
والمبيعـــات. ففـــي المرحلـــة األولـــى 
تقدم الشـــركات للمســـتثمر معلومات 
عن الطلب وحاجة الســـوق، ومعلومات 
النمـــو وكذلك عـــن الموقع المناســـب 
لفتـــح المطعم، وهـــذا يرفع من جودة 
دراســـة الجدوى ويقلل مخاطر الدخول 
في ســـوق مجهـــول. أما فـــي مرحلة 
يقـــارب ٣٠٪ مـــن  المبيعـــات فـــإن مـــا 
مبيعـــات المطاعم قادمـــة من منصات 
التوصيـــل، باإلضافـــة إلى ذلـــك، تقدم 
هذه المنصـــات فرصة خلق طلب جديد، 
حيث أن هناك فئات لم تكن قادرة على 
الطلب بســـهولة من قبل كالموظفين 
باإلضافة لتســـهيل عملية البيع وخلق 
طلب جديد، كما تساهم المنصات في 
تعريف المستهلكين بالعالمة التجارية. 
تمثل الشـــاورما، البرقر ثـــم البيتزا أكثر 
أنـــواع الطلبـــات تكـــرارًا عالتوالي. يصل 
حجم الســـوق اليوم إلى ما يقًدر بـ ٦٥٠ 

ألف طلـــب يوميًا بمعـــدل ٧٥ ريال للطلب 
الواحـــد، ويمثـــل العشـــاء أكثـــر الوجبات 
طلبًا، والعمـــالء ما بين ٢٥-٣٠ عامًا األكثر 

استخدامًا. 
محليـــًا تســـتقطع منصـــات التوصيـــل ما 
مقارنـــة  المبيعـــات  مـــن   ٪١٣ معدلـــه 
المطبـــخ  يعـــد  عالميـــًا.   ٪٢٠ بمعـــدالت 
الســـحابي أحد أقوى توجهات الســـوق 
الحالية، حيث يأخذ المعلومات المتوفرة 
اليـــوم عن الســـوق إلـــى مســـتوى آخر، 
باإلضافـــة إلـــى تجربة مســـتخدم أفضل، 
وتكاليف تأســـيس وتشغيل أقل، ويمكن 
أن يقلل المطبخ الســـحابي مدة التوصيل 

من متوسط ٣٥ دقيقة إلى ٨ دقائق.. 

ُينصـــح المســـتثمر الجديد برفـــع كفاءة 
عملية التوصيل باســـتثماره في تصميم 
الفرع بما يخدم سالســـة طلب واســـتالم 
وكذلـــك  بســـرعة،  للطلبـــات  الســـائقين 
اإلســـتثمار في تغليف مخصص للتوصيل 

بما يحسن تجربة العميل.
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"شوبكس" كشريك في 
مرحلة ما بعد البيع:

يتمثل دور شوبكس في تقديم خدمات 
معلومـــات مـــا بعد البيـــع، حيث ينقص 
المطعـــم اليوم معلومـــات دقيقة عن 
وكذلـــك  وســـلوكهم  المســـتهلكين 
التســـويق.  علـــى  اإلنفـــاق  فعاليـــة 
شـــوبكس هو منتج ســـحابي عبارة عن 
تطبيـــق مدمج في نظـــام نقطة البيع 
داخـــل الفرع ويتم من خالله جمع نقاط 
للمســـتهلكين في كل زيـــارة للمطعم 

وبحسب المبلغ الُمنفق. 

األدوات  أحـــد  الـــوالء  برامـــج  تمثـــل 
المستخدمة في التسويق، حيث تتميز 
فـــي أنها تشـــمل على تجربـــة العميل 
للمنتج ووسيلة تفاعل معه واألهم من 
ذلك أنها توفـــر للمطعم معلومات عن 
العميـــل مثـــل الفئة العمريـــة، الجنس، 
المســـتهلك.  الســـكن، كذلـــك ســـلوك 

كعدد مرات تكرار الزيارة وكذلك تزود 

خدمات ما بعد البيع
تابع

  "FEEDBACK" اإلدارة بالتغذية الراجعة
فوريـــة مـــن العمـــالء مـــا يمّكنها من 
والخدمـــة.  المنتـــج  تطـــور  قيـــاس 
شـــوبكس تركـــز كذلـــك علـــى زيـــادة 
علـــى  المطاعـــم  إنفـــاق  فاعليـــة 
التســـويق، حيث تســـتطيع قيـــاس أثر 

حملة التسويق.
تؤمن شوبكس أن أحد عوامل التفوق 
فـــي ســـوق عالـــي المنافســـة مثـــل 
تقديـــم الخدمات الغذائية هـــو الترّكز 
حول العميـــل، حيث أن تجربـــة العميل 
ورضـــاه هـــي عامل حاســـم فـــي قرار 
عودتـــه بالتالـــي يؤثـــر علـــى مبيعات 

المطعم.
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توصياتنا
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التوجه لســـوق الــــ "FINE DINING" ، لنقص 
وجود معروض كبير وتوفر القوة الشرائية. 
مواســـم الترفيـــه اثبتت رغبة الســـوق في 
تواجد هذه المطاعـــم، كذلك إنفتاح البلد 
للســـياحة  الســـاكنين  وتوجـــه  للســـياح 
الداخلية ودعم برامج الرؤية لهذا الســـوق 

من عوامل نمو الطلب في المستقبل. 

إرتفـــاع الوعـــي الصحـــي وتغيـــر ثقافـــة 
وذائقة السكان يمثل وقود إلرتفاع الطلب 
علـــى ســـوق األغذيـــة العضويـــة، النباتية 

وعالية القيمة الغذائية.

إختبار تقبل الســـوق لمفهوم المطعم عن 
طريق تجربتـــه كــــ"FOOD TRUCK"  وكذلك 
تخفيض تكاليف اإلنشاء عن طريق إستئجار 
المعدات بدًال من شراءها، لتخفيض خسائر 

رأس المال في حالة عدم نجاح المطعم.

للسوق التقليدي

للداخلين في سوق 
الوجبات السريعة (شاورما، 

برقر، بيتزا):

توصـــياتنا
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الراغبـــة فـــي  للمطاعـــم  يمثـــل فرصـــة 
التوسع إلختبار شـــهية منطقة جغرافية 
معينـــة للمنتـــج بـــال تكاليف رأســـمالية، 
وكذلك تتيح فرص توسع كبير في المدن 
النخفـــاض  الســـكانية  الكثافـــة  عاليـــة 
تكاليـــف اإليجـــار. كذلـــك يتيـــح المطبـــخ 
الســـحابي للمطعم الجديد على السوق 
تجربـــة المفهـــوم واختباره قبـــل اإلنفاق 

العالي على افتتاح أول فرع.

المطبخ السحابي

تمثل الخبرة عامل أساسي للنجاح والنمو 
في قطاع المطاعم، لـــذا ننصح الداخلين 
الجـــدد بتجربـــة العمل فـــي مطعم قائم 
المطاعـــم  عمليـــات  علـــى  لإلطـــالع 

والمشاكل التي تواجه السوق.
توفر بعض سالسل المطاعم الكبرى في 
المملكـــة لموظفيها برامج تدريب وتدوير 
داخـــل اقســـام الفـــرع مثـــل ماكدونالـــدز 

السعودية. 

قطاعات الخدمة

توصـــياتنا
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محمد الخميسعوض الجريب

محمد األومير

عبداهللا العمير

سامر سماره

عبدالعزيز العدواني

فريق العمل
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