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جمعية المطاعم والمقاهي “قوت” 

الرؤية

القيم

أهداف قوت - 2020

أبرز مبادرات قوت

هــي جمعيــة غيــر ربحيــة، أنطلقــت فــي بدايــة عــام  2019. تعمل “قوت” على االرتقــاء بصناعة المطاعم 
والمقاهــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بهــدف تحســين جــودة الحيــاة وبيئــة األعمــال واألفــراد 
داخــل منشــآت القطــاع، عبــر مســاهمتها فــي تطويــر التشــريعات واللوائــح الحكوميــة، وتطويــر 
أفضــل الممارســات فــي قطــاع المطاعــم والمقاهــي وفــق المعاييــر العالميــة، كمــا تســعى لتنســيق 
التكامــل مــع الشــركاء، إضافــة إلــى المســاهمة فــي اســتدامة القطــاع وتطويــره بالشــكل االحترافــي. 

صناعة المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية باتجاه عصر جديد من الرخاء واإلزدهار 
والمشاركة. بما يعزز جودة الحياة لكل ما نقدمه.

ملتقيات فرصة للتوظيفتطبيق “فرصة” للتوظيفمنصة مجلس قوت

العروض الحصرية 
لمشتركي قوت

مبادرات المسؤولية 
االجتماعية

المساهمة في تطوير 
اإلجراءات واللوائح 

الحكومية 

تطوير المعايير المهنية 
للقطاع

دعم وتطوير برامج 
التدريب

المساهمة في التحسين المستمر والتطوير الفعال للتشريعات 
المرتبطة بالقطاع.

تطوير الممارسات المهنية والتشغيلية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة.

بناء االتفاقيات مع الشركات والمنظمات االجتماعية والموردين 
لخدمة صناعة المطاعم والمقاهي.

مجتمع قوي ومتين يرتقي بالقطاع ويساهم في تنميته.

تطوير الممارسات:تطوير التشريعات:

بناء مجتمع المطاعم بناء شراكات تكاملية:

المسؤولية التكاملصناعة القيمة
المجتمعية

الشفافية 
والنزاهة

الشغف الدعم والتأييد

عن قوت
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الشركاء

مجلس العموم

ُصناع النجاح



5

قيم راسخة….. لمستقبل أكثر ازدهارًا 

يســعدني أن أجــدد اللقــاء بكــم فــي مجلــة قــوت 
للربــع الثانــي مــن عــام 2020، لنــروي لكــم قصتنــا 
خــال هــذه المرحلــة، ونســلط الضــوء علــى أبــرز 
منجــزات الجمعيــة، والتــي مــا كانــت لتتحقــق لــوال 
ثــم بفضــل ثقتكــم، فخلــف كل  فضــل مــن هللا 

قصــة نجــاح تأييــد وتكاتــف. 
يحظــى قطــاع المطاعــم والمقاهــي تحــت قيــادة 
ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده 
األميــن – حفظهــم هللا - بالدعــم المتواصــل والتــي 
بــرزت مشــاهده جليــًا فــي أحــداث جائحــة كورونــا 
فــي المملكــة بدعــم وبمبــادرات هادفــة لتحســين 
أوضــاع المنشــآت بمختلــف أنواعهــا، لتتمكــن من 

المضــي قدمــًا واالســتمرار فــي نشــاطاتها. 
خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2020 واســتمرارًا 
المطاعــم  صناعــة  دعــم  فــي  نهجهــا  علــى 
المملكــة، ومعاونتــه فــي تجــاوز  والمقاهــي فــي 
أزمــة كورونــا، واصلــت “قــوت” فــي دعــم وتمكيــن 
قطــاع المطاعــم والمقاهــي مــن تجــاوز األزمــة، 
المبــادرات  مــن  العديــد  بإطــاق  باشــرت  حيــث 
وتزويدهــم  األعمــال  رواد  بمســاعدة  الكفيلــة 
الممارســات  بالتوجيــه والمعرفــة وفــق أفضــل 

األزمــة.  ظــل  فــي  المنشــأة  إلدارة  العالميــة 
العــام  القطــاع  مــن  بدعــم  اســتطاعت  كمــا 
واالقتصاديــة  الماليــة  األزمــة  آثــار  تخفيــف  فــي 
الصغيــرة  المنشــآت  خصوصــًا  القطــاع؛  علــى 

 . ســطة لمتو ا و

إلــى  الــوراء باعتــزاز كبيــر  إلــى  اليــوم، نحــن ننظــر 
جمعيــة  حققتهــا  التــي  النجاحــات  سلســلة 
المطاعــم والمقاهــي “قــوت”، وهــذا يكمــن فــي 
ومجتمــع  وموظفيــن  إدارة  مــن  الجميــع  تفانــي 
حريــص علــى مســاعدة القطــاع وتطويــره علــى 
أعلــى مســتوى مــن المهنيــة والكفــاءة، إلــى جانــب 
شــركائنا  مــع  بنيناهــا  التــي  المتينــة  الشــراكات 
تمثــل  حيــث  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  فــي 
هــذه الشــراكات لمجتمــع المطاعــم والمقاهــي 
خطــوة مهمــة فــي جعــل التواصــل مــع أصحــاب 
العاقــة أكثــر شــفافية حــول خطواتنــا ومــا نريــد 

الصناعــة.   لخدمــة  بــه  المســاهمة 
ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أعبــر 
ألتطلــع  وإننــي  لدعمكــم،  شــكري  خالــص  عــن 
إلــى المزيــد مــن ثقتكــم، وتأييدكــم وانضمامكــم 
ســنصل  ســويًا  فبتكاتفنــا  قــوت،  لمجتمــع 
بصناعــة المطاعــم والمقاهــي ألوائــل الصناعــات 
طعــم  معــًا  لنتــذوق  المملكــة؛  فــي  المزدهــرة 

 . لمســتقبل ا

الرئيس التنفيذي 
وليد بن ناصر آل سعود
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صــادف تاريــخ 21 يونيــو2020 الذكــرى الثالثــة 
لبيعــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظــه 
- عامــان مــن العمــل والجهــد والتنميــة  هللا 
والبنــاء فــي مختلــف المجــاالت ليســعى بهمــة 
شــعب المملكــة وطموحــه للوصــول بوطننــا 
الحيــاة  الــدول األفضــل جــودة فــي  لمصــاف 

واألكثــر ازدهــارًا. 

لبيعة ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

بالحب والوفاء  ..
نجدد العهد والوالء 

الذكرى الثالثة  

أكثــر  وطنــا  نبنــي  أن  “طموحنــا 
فيــه كل مواطــن  يجــد  ازدهــارًا، 
يتمنــاه، فمســتقبل وطننــا  مــا 
الــذي نبنيــه معــا لــن نقبــل إال أن 
نجعلــه في مقدمــة دول العالم”

محمد بن سلمان
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من أولوياتنا، الحفاظ على استدامة أعمال 
منشآت قطاع المطاعم والمقاهي
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ختــام مبــادرة دعــم مناطــق الحجــر الصحــي فــي 
المملكــة بنجــاح

الحجــر الصحــي  أختتمــت مبــادرة “دعــم مناطــق 
فــي المملكــة”، والتــي أطلقتهــا جمعيــة المطاعــم 
الصحــة   وزارة   مــع  بالتعــاون  قــوت  والمقاهــي 
المملكــة  حــول  ومقهــى  مطعــم   21 بمشــاركة 
فــي  للنــزالء  وجبــة  ألــف   40 مــن  أكثــر  وتقديــم 
المحاجــر الصحيــة و للكــوادر الطبيــة. وتأتــي هــذه 
المبــادرة مــن منطلــق دعــم الجهــود الحكوميــة 
العــون  يــد  تقديــم  فــي  “قــوت”  لقيــم  وتنفيــذًا 

. للمجتمــع

انعقاد ورشة عمل دعم القطاع بالتعاون 
مع “هدف”

عقــد صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف( 
عمــل  ورشــة  )قــوت(  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
عــن ُبعــد موجهــة لمســؤولي المــوارد البشــرية 
ومــدراء المنشــآت العاملــة فــي مجــال المطاعــم 
والمقاهــي ، وتأتــي هــذه المبــادرة ضمــن مســاعي 
ببرامــج  للقطــاع  المنتميــن  لتعريــف  “هــدف” 
العمــل  أصحــاب  لدعــم  وممكناتــه  الصنــدوق 
التدريبيــة  احتياجاتهــم  وتلبيــة  وموظفينهــم 

والوظيفيــة. 

قــوت وهيئــة اإلحصــاء ينظمــان دراســة عــن 
أثــر الجائحــة علــى القطــاع 

دعــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء جميــع منشــآت 
القطــاع الخــاص للمشــاركة في تعبئة االســتمارة 
اإللكترونيــة لمســح “تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا 
بهــدف   ، التجاريــة”  األنشــطة  علــى  المســتجد 
األنشــطة  علــى  الجائحــة  تأثيــر  مــدى  قيــاس 
التجاريــة مقارنــًة بواقــع أدائهــا قبــل شــهر مــارس 
مــن العــام الحالــي 2020 م ، ويأتــي هــذا المســح 
وهيئــة  قــوت  جمعيــة  مابيــن  المميــز  بالتعــاون 

اإلحصــاء. 

عضوية جديدة لدعم جميع منشآت القطاع 

المطاعــم  قطــاع  منشــآت  عمــل  الســتدامة 
علــى  والتغلــب  المتعــددة  بفئاتهــا  والمقاهــي 
جائحــة  ظــل  فــي  والمصاعــب  الظــروف  كافــة 
المجانيــة  العضويــة  الجمعيــة  أطلقــت  كورونــا 
علــى موقعهــا اإللكترونــي بهــدف دعــم وتحفيــز 
أعمالهــم.  واســتدامة  القطــاع  منشــآت  عمــل 
جــاء إطــاق العضويــة توازيــًا مــع إطــاق صفحــة 

كورونــا”.   “دعــم 

تأثيــر  لمناقشــة  قــوت  تســتضيف  هوريــكا 
المطاعــم   قطــاع  علــى  كورونــا 

صناعــة   COVID-19 غيــر  كيــف  عنــوان”  تحــت 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  المطاعــم 
وشــمال إفريقيــا”  نظمــت هوريــكا جلســة حواريــة 
قطــاع  علــى  كورونــا  تأثيــر  لمناقشــة  افتراضيــة 
المطاعــم، جمعــت خالهــا خبــراء صناعــة األغذيــة 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  والمشــروبات 
وشــمال أفريقيــا. تــم خالهــا مناقشــة التحديــات 
والفــرص القادمــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، ومــا 

األزمــة. بعــد 

 GRIF MARKETPLACE قوت تشارك في

الرئيــس  فــي  ممثلــة  قــوت  جمعيــة  شــاركت 
التنفيــذي األميــر وليــد بــن ناصــر آل ســعود فــي 
 GRIF MARKETPLACE االفتراضــي  المؤتمــر 
بالتعــاون مــع رابطــة مطاعــم الشــرق األوســط 
فــي  لاســتثمار  العالمــي  المنتــدى  وبتنظيــم 
المطاعــم، ويأتــي هــذا المؤتمــر فــي إطــار جهــود 
المنتــدى لدعــم المنشــآت فــي محاوالتهــا إلعــادة 
وفتــح  اإلغــاق  مرحلــة  بعــد  أعمالهــا  إنعــاش 

تدريجيــًا.  أبوابهــا 

أخبار قوت
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قوت وفنون الطهي تطلقان مبادرة دعم قطاع المطاعم والمقاهي

فايــروس  أزمــة  أثنــاء  المملكــة  فــي  والمقاهــي  المطاعــم  قطــاع  واقــع  وتقييــم  دراســة  بعــد 
“قــوت”   والمقاهــي  اتفقت جمعية المطاعــم  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  آثــاره  وتحليــل  كورونــا 
مــن  والخــروج  الجائحــة  آثــار  مــن  للتخفيــف  ومؤازرتــه  القطــاع  دعــم  مع هيئة فنون الطهي علــى 
األزمــة بأمثــل صــورة، ومــن هــذا المنطلــق تــم االتفــاق علــي تقديــم عــدة مبــادرات هادفــة لمســاندة 
المنتميــن لقطــاع المطاعــم والمقاهــي وكانــت البدايــة مــع تدشــين صفحــة إلكترونيــة  تحــت مســمى 
“ دعم كورونــا “ تجمــع فــي صفحاتها جميــع المعــارف والخبــرات وأفضــل الممارســات وفق معاييــر 
المورديــن” حيــث  “عــروض  اإللكترونيــة قائمــة  الصفحــة  الموثوقية، كمــا تضمنــت  عالميــة عاليــة 
ســيتمكن الجميــع مــن االســتفادة ممــا توفــره الشــركات مــن خدمــات ومنتجــات بعــروض خاصــة 
مدعومــة بخصومــات مميــزة تهــدف الســتدامة أعمــال مــاك المطاعــم والمقاهــي خــال مرحلــة مــا 
ــا مــع شــريكنا هيئــة فنــون الطهــي فــي تمكيــن القطــاع مــن النهــوض  ــًا مــن دورن بعــد األزمــة. إيمان

مجــددًا والســير بــه نحــو مســتقبل مشــرق وآمــن.

أخبار قوت
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مساهمات قوت في دعم القطاع - الربع الثاني 2020 

إسهامات

تأسيس لجنة المطاعم 
تحت مظلة وزارة الشؤون 

البلدية والقروية.

المساهمة في عودة نشاط 
المطاعم والمقاهي للعمل 
من خال الطلب المحلي. 

والخارجي

المساهمة في عودة عمل 
عربات الطعام لعمل.

المشاركة في العديد من 
الملتقيات اإللكترونية لدعم 

القطاع.

تنظيم ورشة عمل صندوق 
الموارد البشرية )هدف( 

لعرض برامج الدعم والرد على 
استفسارات القطاع. 

مشروع منصة دعم 
المنشآت خال وبعد أزمة 

كورونا.

المساهمة في عودة نشاط 
المطاعم والمقاهي للعمل 

من خال التوصيل.

المساهمة في قانون 
ساعات العمل خال شهر 

رمضان.

المساهمة في تعديل 
قوانين ربط الكاميرات لفروع 

المنشآت بوزارة الشؤون 
البلدية والقروية. 

توعية منشآت القطاع 
خال األزمة تحت هاشتاق 

#الجل_المملكه.

تطوير االجراءات الوقائية في 
المطاعم والمقاهي وعربات الطعام 
مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 

المساهمة في تسهيل 
إجراءات استخراج تصاريح 

التنقل.

المساهمة في تعديل 
قوانين سكن العمال. 

تقديم األدلة وفق أفضل 
الممارسات العالمية في 

إدارة المنشأة. 
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بروح الفريق الواحد، نواصل دعم ومساندة 
قطاع المطاعم والمقاهي، والسعي 

النعاشه من جديد
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تابعــة  إلكترونيــة تحــت مســمى “دعــم كورونــا”  صفحــة 
الطهــي  فنــون  هيئــة  مــن  وبرعايــة  “قــوت”  لموقــع 
الســتعراض جميــع األنظمــة والتشــريعات والمبــادرات 
علــى  ومبنيــة  بالمعرفــة  مدعومــة  الهامــة،  والمواضيــع 

موثوقــة. مصــادر  مــن  معلومــات 

معلومات وأرقام 

كافة المعلومات عن حال القطاع من 
تشريعات ومبادرات واستفتاءات

أفضل الممارسات 

تقدم المعرفة وأفضل الممارسات 
العالمية إلدارة منشآتك 

إدارة التعافي 

صفحة داعمة لمنشآتك عبر تقديم 
عروض الموردين بخصومات مميزة

أقسام الصفحة:

ــا بظالهــا علــى المملكــة مشــكلًة أزمــة غيــر مســبوقة، واجــه علــى إثرهــا قطــاع  ألقــت جائحــة كورون
ــًا  ــح جليَّ المطاعــم والمقاهــي موجــة مــن التأثيــرات التــي انعكســت علــى نشــاطاتها. األمــر الــذي اتضَّ
فــي توقــف خدمــات هــذه األنشــطة العاملــة فــي القطــاع، ومــا صاحبــه مــن انخفــاض حــاد فــي نســب 
المبيعــات واإليــرادات. ومــن هنــا، واستشــعارًا مــن جمعيــة “قــوت” ومســؤوليتها فــي دعــم قطــاع 
المطاعــم والمقاهــي، وإدراكهــا لمــدى أهميــة التواصــل مــع المنشــآت العاملــة فيهــا، فقــد قدمــت 
“قــوت” العديــد مــن المبــادرات والبرامــج الراميــة إلنعــاش الصناعــة فــي ظــل األزمــة، وتقديــم الحلــول 
العاجلــة للتحديــات القائمــة إلــى جميــع العامليــن والمنتميــن إلى قطاع المطاعــم والمقاهي؛ لتواصل 

نهجهــا الدائــم فــي دعــم وتطويــر وتمكيــن القطــاع، والمضــي قدمــًا نحــو مســتقبل مشــرق وآمــن. 

دعم كورونا

صفحة دعم كورونا

لاطاع على الموقع

الدخول إلى الصفحة:

الدخول إلى الموقع
من األعلى الضغط 
على كلمة )دخول( 

واختيار تسجيل جديد 

تعبئة نموذج التسجيل 
بالبيانات الصحيحة 

http://covid19.qoot-sa.org/
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ملخص نتائج استبيان
أثر عمليات التوريد واإلمداد على قطاع المطاعم والمقاهي

خالل أزمة كورونا 

 عينة االستطالع

منشأة90

16
74

 إلغاء بعض المنتجات لعدم توافر
 المواد األولية

 ارتفعت أسعار المواد األولية من
 قبل الموردين

36
54

نعم
ال

 مشكلة في توفير المواد األولية
 لمنتجات المطعم / المقهى

29
61

نعم
ال

52
38

نعم
ال

نعم
ال

 صعوبة في إدخال المواد التموينية من المنافذ المحلية للمناطق المحظورة
(الرياض - مكة المكرمة  المدينة المنورة

65
25

 داخلية، سيارات
 المنشأة الخاصة

 تعاقد شركة
لوجستية خارجية

عملية التوصيل للفروع

 مورد خارج المملكة) هل واجهتكجهة استيراد المواد األولية
مشكلة في منافذ الجمارك

80
10

شركة محلية
 مورد خارج

المملكة

6
84

نعم
ال

)

( 

 مشكلة مع الموردين في توفير
مواد اإلجراءات االحترازية

62
28

نعم  ، هناك مشكلة
ال  ، ال اواجه مشكلة

اســتكمااًل لمــا بدأتــه جمعيــة قــوت فــي رصــد وتحليــل التحديــات التــي تواجههــا منشــآت قطــاع 
المطاعــم والمقاهــي والمنتميــن إليــه؛ لبحــث ســبل إيجــاد الحلــول وطــرق معالجتهــا، بادرنــا بتقديــم 
اســتبيانات متنوعــة المواضيــع إلــى القطــاع ألننــا نثــق بــأن تكاتفنــا معــًا ومشــاركة التحديــات واألفــكار 

واألســئلة والحلــول، يســاعدنا علــى االســتمرار وبشــكل أســرع.

استبيانات
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التأخر في توفير المخزون المطلوب.
ارتفاع أسعار بعض الفواكه والخضروات، واألغنام )اللحوم البلدية(.

تأخر الشحنات من الصين.
تأخر الشحنات في الجمارك.

المندوب.
التوريد.

الحظر التنقل.
التوريد والتوصيل من وإلى الرياض.

تقلص الدفع النقدي.
توقف كامل بسبب الحظر الكلي 24 ساعة في المدينة المنورة.

مشكلة في جودة لحوم الغنم المستوردة.
منتجات ايطالية تم رفع اسعارها والبعض اصبح ال يبيع إال للشركات الكبيرة.

المصدر والتوصيل.

سداد الدفعات المستحقة للموردين.
انتهاء صاحية بعض األصناف.

عدم توفر المعقمات والكمامات، والمتوفرة في السوق أسعارها مبالغ بها. 
الزحمة بين المدن، وضيق الوقت.

شح المعروض من المعقمات وأدوات الحماية.
شح المعروض من المواد األولية مثل الجبن.

نقل المواد من المدن الكبيرة جدة والرياض.
ال يمكن للموردين ومقدمي الخدمات الخروج من الرياض

توفير الدجاج.
مواعيد إغاق المطاعم خال أوقات الحظر.

عدم سداد المستحقات السابقة.
نقص في السيولة وغاء األسعار.

عدم توفر المنتجات.
ارتفاع أسعار المواد األولية من خضار ولحوم ودواجن.

الجودة ليست كالسابق.
فتره االستام قصيره تسبب تأخير باأليام لقصر فتره الدوام. 

الدخل ضعيف جدا لضمان السداد.
تعطيل وتأخير توصيل المواد واستامها.

مصدر مشكلة توفير المواد األولية

التحديات الخاصة بعمليات التوريد واإلمداد خالل األزمة
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 ملخص نتائج استبيان
أثر اإليجارات على قطاع المطاعم 

والمقاهي خالل أزمة كورونا

 عينة االستطالع

منشأة106

تم اإلعفاء من االيجار خالل االزمة المنشأة تعمل حاليًا

83%
17 %

نعم
ال

واجهتك مشكلة مع صاحب العقار

 29%
48%

نعم
ال

 23% بعض الفروع

 6%
94%

نعم
ال

 يشكل اإليجار مشكلة في المصروفات
الثابتة

  96%
4%

نعم
ال

عدد الموظفيننوع النشاط

21
70
15

مقهى
مطعم

 الونج مقهى
 ومطعم

 عدد الفروع

47
42

فرع

فرع

فرع

17 أكثر من

11
10
16
11
1

9-1

(1)

(5)
(2-5)

49-10

249-50

499-250

500

 نسبة اإليجار لمصروفاتك الثابتة
(رقم تقريبي

 التواصل مع صاحب العقار لتخفيف
اإليجار

 المطعم / المقهى داخل مركز تسوق

30
28

أقل من 20%
20 - 25 %

 20
 7
 9
 6

30 - 35%
40%

50 - 55 % 
 70 - 80 %

 85%
15%

نعم
ال

ردة فعل صاحب العقار

  8%
28%

متعاون

تم رفض الطلب

64%  ال يوجد رد

 4%
85%

نعم
ال

 11% بعض الفروع

(

الحل األفضل لمسألة االيجار

9%
6%

 تخفيف اإليجارات حتى
انتهاء األزمة

 تأجيلها لمدة معينة
64% إعفاء لمدة ثالث أشهر
21% أخرى
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ــن مــدة إعفــاء أو  ــح المســتأجرين المتضرري توجيهــات مــن المشــرعين بوضــع ضوابــط تمن
خصــم حســب نســبة الضــرر.

تعاون أصحاب العقار مع الماك بتخفيض اإليجارات وإعطاء فترة سماح.
يجب حسم الموضوع بتدخل من الدولة لتفادي تراكم القضايا.

تأجيل لمدة ثاث أشهر مع إتاحة بعض المرونة.
بحث حل مع وزارة العدل تساهم في إلزام المؤجرين بإعادة النظر والحل الودي.

إلزام المؤجرين بإعفاء ست أشهر.
إعفــاء ســنة ألن التأثيــر بنــزول المبيعــات علــى مركــز التســوق ســيأخذ وقــت طويــل حتــى يعــود 

لوضعه الســابق.
يجب تدخل الجهات القانونية والشرعية والتجارية إليجاد حل يحفظ حقوق الطرفين.

تدخــل حكومــي إللــزام أصحــاب العقــارات إعفــاء المحــات التــي تــم إقفالهــا بالكامــل مــن 
االيجــار ألن األجــر مقابــل المنفعــة.

الدولة تعفي المستثمرين ألراضيها من االيجار وتجبر العقاريين بإلغاء االيجار على التجار.
عمل هاشتاق نطالب من الماك التعاون مع المستأجرين.

توصيات حل مشكلة اإليجارات
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عقــدت “منشــآت” اللقــاء االفتراضــي “تكاتــف القطــاع الخــاص 
قــوت  جمعيــة  مــن  كًا  بمشــاركة  كورونــا”  أزمــة  خــال  ودوره 

لاستشــارات.  مكاتفــة  مــؤن وشــركة  وجمعيــة 
للمشاهدةللمشاهدة

للمشاهدةللمشاهدة

للمشاهدة للمشاهدة

نظمــت شــركة أوشــن أكــس بالتعــاون مــع جمعيــة قــوت لقــاء 
ميــت أب - قطــاع المقاهــي. تــم التطــرق للعديــد مــن المواضيــع 
المختلفــة والمهمــة حــول عمــل قطــاع المقاهــي خــال األزمــة .

نظمــت شــركة الرقطــان حلقــة عــن قطــاع المقاهــي بالتعــاون 
فــي  الســعودية  التجــارب  ناقشــت  حيــث  قــوت.  جمعيــة  مــع 

القطــاع.  وماهــو مســتقبل  القهــوة  مجــال 

لقاءات

ــوان “كيــف  ــة بعن ــكا جلســة حواري عقــدت شــبكة معــارض هوري
االوســط”  الشــرق  فــي  المطاعــم  كورونــا قطــاع  أزمــة  غيــرت 
بمشــاركة الرئيــس التنفيــذي األميــر وليــد بــن ناصــر آل ســعود 

ورؤســاء جمعيــات المطاعــم فــي الوطــن العربــي. 

اســتضافت الغرفــة التجاريــة بالمدينــة المنــورة األميــر وليــد بــن 
ناصــر آل ســعود فــي لقــاء “مــا بعــد األزمــة لقطــاع الضيافــة” ، 
تــم اســتعراض عمــل الجمعيــة ودورهــا فــي تنميــة القطــاع، وأبــرز 
التحديــات التــى تواجههــا المنشــأت. مــع ذكــر نمــاذج األعمــال 

بعنــوان تطبيقــات التوصيــل هــل هــي المشــكلة؟ أم هــي الحــل؟ 
التوصيــل  أثــر تطبيقــات  ناقــش  لقــاًء  “اتحــاد الضيافــة”  نظــم 
علــى القطــاع فــي األزمــة. شــارك فيــه الرئيــس التنفيــذي لـ“قــوت” 

األميــر وليــد بــن ناصــر آل ســعود. 

https://www.youtube.com/watch?v=K6t1vfLkdAg&t=319s
https://www.youtube.com/watch?v=msvjhfl4fJ4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QKlyRC4egfE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=VNvvc-sDwwE
https://www.youtube.com/watch?v=lv4OlL_Mvmg&t=144s
http://covid19.qoot-sa.org/ar/
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تكاليف المطاعم والمقاهي في أزمة كورونا.. تحديات وحلول 
كيف تخرج المطاعم والمقاهي من أزمة كورونا بأقل الخسائر ...! 

ال يختلــف الجميــع فــي أن األزمــات جــزء مــن واقــع الحيــاة العمليــة والشــخصية، ممــا يدفعنــا إلــى التفكيــر بصــورة جديــة فــي كيفيــة 
مواجهتهــا والتعامــل معهــا بشــكل فعــال يــؤدي إلــى الحــد مــن النتائــج الســلبية، واالســتفادة مــن إيجابياتهــا. وفــي نظــرة علــى 
أحــداث األشــهر الماضيــة، فقــد أحدثــت جائحــة كورونــا أزمــة علــى جميــع القطاعــات المختلفــة فــي المملكــة، وباألخــص قطــاع 
المطاعــم والمقاهــي.  وتعتبــر إدارة التكاليــف فــي المنشــآت مــن اإلدارات التــي ال غنــى عنهــا، والتــي مــن خالهــا تتــم الســيطرة 
علــى ميزانيــة األعمــال، وبهــا تتمكــن المنشــأة مــن التنبــؤ بالنفقــات وتســاهم فــي تقليــل فرصــة تجــاوز الميزانيــة وتقليل الخســائر. 

وهــي المعنيــة بشــكل مباشــر فــي النشــاطات المتعلقــة بالتكاليــف والنفقــات. 
أعــدت جمعيــة “قــوت” حــوار يجمــع نخبــة مــن رواد صناعــة المطاعــم والمقاهــي عــن طــرق إدارة التكاليــف فــي ظــل األزمــة 

التكاليــف  شــكل  عــن  حدثنــا  نــواف  أ. 
فــي المطاعــم، وكيــف أثــرت األزمــة علــى 

إدارتهــا؟ 
فــي  الملحــوظ  التغيــر  كورونــا  أزمــة  أحدثــت 
إدارة  عمليــة  فــي  خاصــة  المطاعــم  عمــل 
التكاليــف، ولألســف الجائحــة أثــرت ســلبًا علــى 
كا نوعــي التكاليــف المباشــر والغيــر مباشــر. 
المــواد  بعــض  أســعار  ارتفــاع  جانــب  إلــى 
الخيــارات  مــن  قلــل  اآلخــر  البعــض  وشــح 
المتاحــة لــدى المطاعــم خاصــة عنــد طلــب 
توقــف  الحظنــا  حيــث  الطازجــة  المنتجــات 
والمزارعيــن  المورديــن  بعــض  مــن  التوريــد 
ممــا حــدا بنــا إلــى االســتيراد. إلــى جانــب فــرض 
األزمــة أوقــات عمــل محــدود للقطــاع والــذي 
انعكــس علــى إجبــار المطاعــم علــى خفــض 

الموظفيــن. أجــور 

أســعار  فــي  ارتفــاع  نــرى  أن  يمكــن  هــل 
لمواجهــة  المطاعــم  طعــام  قوائــم 
الضريبــة  ارتفــاع  بعــد  خاصــة  التكاليــف 

%15؟  المضافــة 
نعــم بــا شــك هــذا االرتفــاع ســيؤثر بشــكل 
كبيــر، تأثيــر الضريبــة يعتمــد علــى المطعــم 
تقبــل  مــدى  ومــا  المســتهدفة،  وشــريحته 
الطلبــات  ارتفــاع قوائــم  تغيــر  مــن  العميــل 
حيــث أنــه البــد ان تمــرر الضريبــة إلــى العميــل 
وال يمكــن حــد ضــرر الضريبــة علــى المطاعــم 

بعدمــا واجهتــه مــن خســائر جــراء األزمــة.

المطعــم،  طعــام  بقائمــة  يتعلــق  فيمــا 
تصميمهــا  فــي  األفضــل  الحــل  مــا 
وضريبــة  األزمــة  ظــل  فــي  وهندســتها 

المضافــة؟  القيمــة 
مــن األمــور المهمــة الواجــب أن تتخذهــا إدارة 
المطعــم بشــكل مســتمر هــي إعــادة تقيــم 
قائمــة الطعــام وهندســتها ومعرفــة ماهــي 
األصنــاف الغيــر مرغوبــة والمرغــوب بهــا فــي 
القائمــة؛ ليضمــن مديــر المطعــم اســتمرارية 
ســلوك  أن  جانــب  إلــى  ونجاحهــا،  األصنــاف 

ــر مــع الوقــت.  المســتهلك يتغي

الحظــر  بمرحلــة  مــن  الحيــاة  عــودة  بعــد 
تحقيــق  مــن  المطاعــم  تتمكــن  كيــف 
العناصــر التاليــة: شــعور العميــل باألمــان 
وتحقيــق  المنتــج  جــودة  علــى  والحفــاظ 

بــح؟  الر
المطاعــم  تشــمل  ال  عامــة  مســألة  هــذه 
موقــع  علــى  اســتبيان  عملــت  فقــد  فقــط، 
%70 ال يريــدون الذهــاب  لــي  لينكــد إن تبيــن 
الــى المطاعــم بســبب الخــوف مــن إصابتهــم 
الحيــاة  عــودة  بعــد  اعتقــد  بالفايــروس. 
شــعور  ســيرحل  طبيعتهــا  الــى  واألوضــاع 
الخــوف والتــردد مــن الذهــاب إلــى المطاعــم 
لــدى النــاس. اإلجــراءات االحترازيــة المطبقــة
باألمــان  إحســاس  تعطــي  المنشــآت  فــي 
والخــوف فــي نفــس الوقــت وتذكيــر النــاس 
إشــكالية.  وهــذه  مــرض  هنــاك  فعــًا  أن 
تطبيــق  المطاعــم  جميــع  مــن  البــد  ولكــن 
لضمــان  المفروضــة  الصحيــة  بروتوكــوالت 
ســامة الموظــف والعميــل. أمــا فيمــا يخص 
تحقيــق الربحيــة والحفــاظ علــى جــودة المنتــج  

ــا فهــي شــبه  فــي ظــل ظــروف جائحــة كورون
مســتحيلة؛ فبعــض المطاعــم الــذي تملــك 
طاقــة اســتيعابية معينــة تــم إجبارهــم علــى 
بالتالــي  الطاقــة  هــذه  مــن   50% اســتخدام 
مجــال تحقيــق الربــح فــي هــذه الظــروف أمــر 

صعــب. 

مــا الطريقــة األنســب فــي التعامــل مــع 
األزمــة ومــا بعدهــا؟ خــالل  المورديــن 

تكــون  أن  المســتطاع  بقــدر  نحــاول  دائمــًا 
والكميــة  الســعر  تضمــن  اتفاقيــة  هنــاك 
وتوافرهــا لضمــان عــدم االنقطــاع، وتحديــث 
مــع  التواصــل  واســتمرارية  االتفاقيــة، 
يواجــه  فالمــورد  أيضــًا،  مهــم  المورديــن 
المورديــن  إفــاس  مشــاكل ماليــة. كمــا أن 
يشــكل ضــرر كبيــر علــى المطاعــم ألنــه يرتبــط 
مهــم  لذلــك  القطــاع  عمــل  باســتمرارية  
وضــع  بــأن  باالطمئنــان  المــورد  نشــعر  أن 
المطعــم حيــد مــع عــدم تقديــم معلومــات 

. مضللــة

لتقليــل  نصائــح  المطاعــم  لمــالك  وجــه 
؟  المرحلــة  هــذه  خــالل  التكاليــف 

مــع  التكييــف  الناجــح  االعمــال  رجــل  علــى 
هنــاك  التكاليــف  مــن  تقلــل  ولكــي  األزمــات 
عنصريــن مهميــن هــي الرواتــب وااليجــارات 
ألنهــا محكومــة بالعــرض والطلــب. مراجعــة 
إمكانيــة تســعير تخفيــض أجــور الموظفيــن 
مــن الخيــارات المهمــة وأيضــًا التفــاوض مــع 
العقارييــن لتخفيــض اإليجــارات لذلــك البــد 
مــن تغيرهــا بنســبة %30 إلــى%40  فــي الفتــرة 

القادمــة. 

تكاليف المطاعم وكيفية التحكم بها 

“من المهم على 
إدارة المطعم إعادة 
تقيم قائمة الطعام 

وهندستها” 

“على رجل األعمال 
الناجح التكييف مع 

األزمات” 

“تأثير الضريبة يعتمد 
على المطعم وشريحته 

المستهدفة“

الرئيس التنفيذي لسلسة مطاعم “هامبرغيني”	 
رئيس لجنة المطاعم بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض	 
عضو مجلس إدارة جمعية المطاعم والمقاهي “قوت”	 

 
أ. نواف الفوزان 

حوار قوت
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جائحة كورونا وأثرها في تكاليف المقاهي  

المدير العام والمؤسس لفور توينز	 
عضو مجلس اإلدارة لشركة تمكين	 

 
أ. ريان النقير 

ذكرتــه صحيفــة “فايننشــال  مــا  بحســب 
القياســي  المؤشــر  تراجــع  عــن  تايمــز”. 
لتوريــد القهــوة هــل مــا ُذكــر يفــرض علــى 
المقاهــي تخفيــض ســعر كــوب القهــوة؟
 نعــم مــا ذكــر صحيــح. لــذا انخفــض الطلــب 
علــى كــوب القهــوة فــي الربــع األول والثانــي 
أضطــر  أثــره  علــى  والــذي   2020, عــام  مــن 
تخفيــض  علــى  القهــوة  محامــص  اصحــاب 
نســبة  لتحقيــق  القهــوة  كــوب  ســعر 

الســنوي.  المبيعــات 
 

مــن واقــع خبرتــك هــل ســيتراجع الطلــب 
الضريبــة  زيــادة  بســبب  المقاهــي  فــي 
المناســب  اإلجــراء  ومــا  المضافــة؟ 

المشــكلة؟  هــذه  لتفــادي 
أصبــح  الضريبــة  تطبيــق  لحظــة  مــن 
المســتهلك متخوف ويتســاءل كم سيصبح 
ســعر كــوب قهوتــه المفضلــة؟ لذلــك الحــل 
المناســب يتمثــل فــي تحمــل مالــك المقهــى 
أن  كمــا   .10% بنســبة  الُمضافــة  الضريبــة 
التســويق للمنتــج أمــر مهــم بعــد اتخــاذ قــرار 
يكتفــي  وال  العميــل.  عــن  الضريبــة  تحمــل 

التســويق بتحمــل الضريبــة فقــط بــل يتعــدى 
والنظافــة  باألمــان  العميــل  إشــعار  إلــى 
لكــوب القهــوة المقــدم لــه مــن خــال تصويــر 
فديــو يحمــل مفهــوم حــرص المقهــى علــى 

المســتمر.  والتعقيــم  النظافــة 

ــادة المبيعــات  هــل لوحــظ اختــالف فــي زي
بيــن فتــرات الحظــر الجزئــي والكلــي وعــودة 

الحيــاة؟   
غيــر  التوصيــل  شــركات  بعــض  لألســف 
والــذي  المقاهــي،  أصحــاب  مــع  متعاونــة 
الكلــي  الحظــر  فتــرات  فــي  أثــره  انعكــس 
ســلبي؛  بشــكل  المقاهــي  علــى  والجزئــي 

توصيــل.    ســائقين  توفــر  قلــة  بســبب 

هــل تدريــب العمالــة أكثــر تكلفــة مــن جلــب 
عمالــة مدربــة؟  

جلــب  مــن  بكثيــر  أفضــل  المدربــة  العمالــة 
عمالــة جديــدة وتدريبهــا؛ ألنهــا تختصر الوقت 
الموظفيــن  تدريــب  يجــب  ولكــن  والجهــد 
علــى  الحــرص  مــع  بشــكل مســتمر،  الجــدد 
حتــى  مرحلــة  أي  فــي  التدريــب  إيقــاف  عــدم 
جــدًا.  دقيــق  القهــوة  تحضيــر  االحتــراف الن 

كيــف تــرى نظــام العمــل المــرن الجديــد؟ 
اســتقطاب  تكاليــف  مــن  ســيقلل  وهــل 

إلــى المقهــى؟  موظفيــن جــدد 
أرى أن النظــام الجديــد ســيقلل مــن تكاليــف 
وجهــة  ومــن  جــدد،  موظفيــن  اســتقطاب 
عــن  الكامــل  الــدوام  دائمــًا  أفضــل  نظــري 

الجزئــي. 

كيف ترى دور قوت خالل أزمة كورونا؟ 
جمعيــة “قــوت” خــال األزمــة نظمــت عمــل 
أنهــا  كمــا  واحترافــي،  كبيــر  بشــكل  القطــاع 

تعــد منبــر إعامــي لقطــاع المقاهــي.

“تحمل المالك 
للضريبة بنسبة 10% 

هو الحل األمثل”

وللحديث عن إدارة التكاليف في قطاع المقاهي حاورنا الرئيس التنفيذي لمقهى “فورتنوز”:
أ. ريان النقير لمعرفة المعوقات الذي واجهة ماك القطاع، وماهي الحلول السليمة التي تم اتخاذها. 

حوار قوت
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تداعيات الجائحة على تكاليف عربات الطعام   

المؤسس والمدير التنفيذي شركة الرؤية المستقبلية
 

أ.عبدالرحمن العشبان

مشــروع عربــات الطعــام مــن المشــاريع 
التــي كثــر انتشــارها، مــا هــو الســبب؟ 

بدأنــا عملنــا فــي مشــروع عربــة طعــام فــي 
حــل  توافــر  فــي  كان  والســبب   ،2015 عــام 
أن  كمــا  المــال،  رأس  تكلفــة  وقلــة  ســريع 
تكلفــة عربــة الطعــام تختلــف عــن تكلفــة فتــح 
مطعــم مــن جانــب تصميــم الديكــور وعــدد 
الموظفيــن وتنــوع األصنــاف ومــا إلــى ذلــك. 

بعــد جائحــة كورونــا، كيــف يمكــن لمالــك 
مــن  والعــودة  النهــوض  الطعــام  عربــة 

جديــد؟ 
أي رجــل اعمــال بشــكل عــام يجــب ان يكــون 
لــه إرادة قويــة، والتكيــف مــع االزمــات. تعلمنا 
وعــدم  األمــوال  ندخــر  أن  كورونــا  أزمــة  مــن 
صرفهــا إال علــى األمــور الضروريــة جــدًا. لــذا 
عربــات  نشــاط  ورجــوع  الحيــاة،  عــودة  مــع 
الطعــام علــى صاحــب عربــة طعــام الرجــوع 
بشــكل اقــوى مــن الســابق مــن خــال التنــوع 
فــي األصنــاف والوثــوق بالعمالــة الســعودية 

وعمــل التســويق الــازم. 

فــي  التكاليــف  مــن  التقليــل  يمكــن  كيــف 
عربــات الطعــام لكــي ال تتأثــر المبيعــات 

المضافــة؟  الضريبــة  فــرض  بســبب 
المضافــة،  الضريبــة  قــرار  فــرض  بعــد 
وللمحافظــة علــى تقليــل التكاليــف يجــب على 
كل صاحــب عربــة طعــام أن يبحــث عــن بديــل 
مناســب فــي حالــة ارتفعــت أســعار المورديــن 
ويقــوم بجمــع تســعيرات المورديــن، ويأخــذ 
األفضــل جــودة وذو الســعر المناســب؛ لكــي 
وليكســب  العميــل  عــن  الضريبــة  يتحمــل 

العميــل بشــكل دائــم. 

ماهــي أبــرز التحديــات التــي يواجههــا مــالك 
عربــات الطعام؟ 

التشــريعات، فهــي كثيــرة مــن قبــل البلديــات 
فــي  موحــدة  أنظمــة  توجــد  وال  واالمانــات، 

المملكــة.  جميــع مناطــق 

كيف ترى دور قوت خالل أزمة كورونا؟ 
مــن  أكثــر  كورونــا  أزمــة  فــي  قــوت  بــرزت 
المطاعــم  قطــاع  مثلــت  فقــد  الســابق، 
والمقاهــي وبذلــت جهــد ملحــوظ وملمــوس 
مــن خــال التواصــل مــع الجهــات المختصــة 
المطاعــم  أصحــاب  صــوت  وتوصيــل 

المشــرعة.  الجهــات  إلــى  والمقاهــي 

“قلة التكلفة والحل 
السريع سبب انتشار 

عربات الطعام”

“تعلمنا من كورونا 
أن ندخر األموال وعدم 

صرفها إال في حال 
الضرورة”

وانتقلنــا لتنــاول تداعيــات األزمــة علــى تكاليــف عربــات الطعــم )Food trucks( عبــر حديثنــا مــع أ. عبــد الرحمــن العبشــان صاحــب 
سلســلة “ســتريت” لعربــات الطعــام.  

حوار قوت
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فــي إطــار ســعيها لتكامــل الجهــود وتوائمهــا مــع مــا تقدمــه الجهــات الحكوميــة والقطاعــات المختلفــة لتوعيــة 
ــة المطاعــم والمقاهــي “قــوت” هاشــتاق تحــت مســمى )ألجــل  ــه، أطلقــت جمعي المجتمــع بمختلــف شــرائحه وفئات
المملكــة( يهــدف لتوعيــة المشــغلين للمطاعــم والمقاهــي والمنتميــن إليهــا  وتقديــم التوعيــة الازمــة ألبنــاء وبنــات 
المجتمــع الراميــة لرفــع الوعــي فيمــا يخــص طــرق التعامــل داخــل المطاعــم وخارجهــا والمرتبطــة بتقديــم الطعــام 

للمســتهلك النهائــي. 

توعية قوت
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كيف تسوِّق لمشروعك دون أي تكاليف؟ 

حــدد الرســالَة التــي ترغــُب فــي إيصالهــا لشــريحتك المســتهدفة وقنــاة نشــرها، واحــرص علــى خلــق رابــٍط وثيــٍق وتأثيــرٍ 
ــى أفــكارًا جديــدة، فالتســويُق أســلوٌب إبداعــيٌّ يهــدُف إلــى جــذِب الزبائــِن الجــدِد  مســتداٍم علــى المجتمــع مــن حولــك، وتبنَّ
لمشــروعك أيــًا كان، ويرتكــز فــي جوهــره علــى التعــرُّف علــى احتياجــات ورغبــات الزبائــن، والعمــل علــى فهمهــا ومحاولــة 
تحقيقهــا، وإقنــاع جمهــورك بــأن منتجــك هــو الحــل األمثــل لهــم أو إلهامهــم بتجربــٍة جديــدة. نســتعرض هنــا أبــرز 

األســاليب والطــرق غيــر المكلفــة والمجانيــة لضمــان اســتمرارية تواصلــك مــع زبائنــك: 

صياغة رسالة واضحة مختصرة ومتسقة:
يجب أن تشتمل الحمات التسويقية على ثاثة عناصر أساسية: 

الوضــوح واإليجــاز واالتســاق فــي نشــر الفكــرة علــى كل قنــاة تواصــل، 
وتتضــح أهميــة هــذه العناصــر الثاثــة أثنــاء جائحــة فايــروس كورونــا 
)COVID – 19( أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إضافــًة إلــى ضــرورة التواصــل 
مــع الزبائــن. لــذا نقتــرُح أن تكــوَن الرســالُة التواصليــة مصاغــًة مــن 
جمــل قصيــرٍة تتــراوُح مــا بيــن جملتيــن إلــى خمــس ُجمــل، مــع الحــرص 

تهــا، ومباشــرتها، وشــموليتها.  علــى دقَّ
ــودُّ أن تشــارَك تفاصيلهــا مــع زبائنــك. هــل  ــي ت ــى النواحــي الت ــز عل ركِّ
ــر -علــى ســبيل المثــال- خدمــة التوصيــل دون تواصــٍل مباشــرٍ مــع  توفِّ
العميــل؟ أو خدمــة تــرك الطلــب علــى الرصيــف الســتامه؟ هــل يوفــر 
مطعمــك خدمــة التوصيــل مــن خــال منصــات التوصيــل المتعــددة؟ 
أي  توفــر  هــل  والدفــع؟  للطلــب  لديــك  المفضلــة  الطــرق  ماهــي 

ــًا؟  عــروٍض خاصــة حالي
الوجبــات  مثــل:  الجديــدة  العــروض  علــى  التســويق  وســائل  ــف  كثِّ
وجبــات  أو  للوجبــة  المضافــة  المجانيــة  المشــروبات  أو  العائليــة 
رهــا بنفســك”. واحــرص علــى ذكــر األســباب التــي دعــت إلــى طــرح  “حضِّ
عــروض كهــذه خــال هــذه الفتــرة العصيبــة؛ لجــذب انتبــاه الزبائــن 

ككل. والمجتمــع 

انشر رسالتك من خالل منصات متعددة: 
التــي تخــص جائحــة  الرســالة الموحــدة  تنتهــي مــن صياغــة  عندمــا 
خــال  مــن  نشــرها  علــى  احــرص   ،)COVID – 19( كورونــا  فايــروس 
بتحضيــر  منشــغًا  كنــت  وإن  حتــى  المتاحــة.  المنصــات  جميــع 
الطلبــات الخارجيــة، باإلضافــة إلــى وضــع الافتــات الخارجيــة لتنبيــه 
أثنــاء عودتهــم  أو  العمــل،  باتجــاه  للســيارة  أثنــاء قيادتهــم  المــارة 
موقعــك  محتــوى  ث  حــدِّ اإللكترونــي،  الحضــور  ولتعزيــز  لمنازلهــم. 
اإللكترونــي وأِضــف الرســائل التنبيهيــة؛ لتظهــر أثنــاَء تصفــح الموقــع، 
وخصــص جــزءًا مــن الصفحــة إلضافــة كل مــا يتعلــق بتأثيــر الجائحــة 
ث الصفحــة أيضــًا باقتراحــاٍت  علــى ســير العمــل فــي المطعــم. وحــدِّ
أو كيفيــة شــراء  الموقــع،  خــاِل  مــن  الطلــِب  إنشــاِء  حــول كيفيــة 
القســائم الشــرائية. تبنــى أفــكارًا جديــدة مثــل تجربــة البــّث المباشــر 

ــاق  ــرز األطب ــى تطبيــق انســتجرام للطباخ/الشــيف ليســتعرض أب عل
المفضلــة لــدى الزبائــن. إذ تقــوم بعــض إدارات المطاعــم بتقديــم 
الفيديــو  مقاطــع  مشــاركة  أو  إلكترونًيــا،  للطهــي  تدريبيــة  دورات 
لطاقــم تحضيــر المشــروبات أثنــاء تحضيرهــم للكوكتيــات المختصــة 

أو تقديــم دروس خلــط المشــروبات.

تعاون مع شركائك وقدِّم تجاربك للجمهور: 
ُتعــدُّ المطاعــم عنصــرًا أساســيا فــي تكويــن أي مجتمــع، فاحــرص 
قها لمــن لــم تســبق  علــى تقديــم خدمــٍة تضمــن رضــا زبائنــك أو ســوِّ
ــر فــي  لــه تجربــة مطعمــك، ولنشــر مــا يســتجد فــي مطعمــك؛ فكِّ
التــي  المنطقــة  فــي  األخــرى  المطاعــم  أو  المقاهــي  مــع  التعــاون 
تعمــل خــال الجائحــة؛ مــن خــال دمــج العــروض مــع مطاعــم أخــرى 
لجــذب عمــاء جــدد أو التواصــل مــع جمهــور الشــبكات االجتماعيــة. 
ويعــد ترويــج أصنــاف قائمــة الطعــام والعــروض الخاصــة بطــرٍق 
طريقــًة  جمهــورك  مــع  ومشــاركتها  إبداعيــة  وتصاميــم  احترافيــة 
مهمــة ومؤثــرة لنشــر رســالتك فــي المجتمــع. حيــُث يمكنــك تقديــُم 
صناديــق  مثــل  ملفتــٍة  فكــرٍة  طــرِح  أو  ابــٍة  جذَّ اٍت  بعبــوَّ الطلبــات 
“الحلويــات” التــي يمكــن ألي شــخص أن يعدهــا بنفســه، وهــي تجربــٌة 
مثريــة وممتعــة لعمائــك لمشــاركتها مــع أصدقائهــم ومتابعيهــم، 
وزيــادة شــعبية  التجاريــة  الترويــج لعامتــك  فــي  والتــي ستســهم 
متابعيــك  علــى  والــرد  التفاعــل  أهميــة  إلــى  إضافــًة  مطعمــك. 

ــاٍل ودائــم.  والتجــاوب معهــم بشــكل فعَّ
أخيــرًا، التســويق بــدون ميزانيــة كبيــرة فكــرة ممكنــة، مــا دام لإلبــداع 
ُصــْغ  لذلــك  التســويقية،  حملتــك  صياغــة  فــي  ــٌس  متنفَّ واالبتــكار 
رســالتك التســويقية بوضــوح وانشــرها فــي جميع المنصــات المتاحة 
المجانيــة، وتعــاون مــع شــركائك لنشــر محتــوى حملتــك التســويقية. 

مقاالت

لمزيد من المقاالت .. أضغط هنا

http://covid19.qoot-sa.org/ar/category/ar-best-practices/ar-global-experiences/
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قطــاع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تمتلــك 
فتــرات  طــوال  يعمــل  مزدهــر  غذائيــة  خدمــات 
اليــوم )All-Daypart(. وفــي الوقــت الحالــي وبعــد 
إجــراءات  مــن  عليــه  ترتــب  ومــا  كورونــا،  أزمــة 
الجائحــة  لمحاربــة  الحكومــة  أطلقتهــا  وقائيــة 
وأوقــات  المطاعــم  قطــاع  علــى  ذلــك  أثــر  فقــد 
عملهــا، وســتحدد عــدة عوامــل ســرعة التعافــي 

القطــاع.  فــي  واالنتعــاش 
 

ــدة التــي  ــج العدي هــذه الدراســة واحــدة مــن النتائ
جمعيــة  فــي  المعرفــة  شــركاء  إليهــا  توصــل 

 NPD وشــركة  “قــوت”  والمقاهــي  المطاعــم 

عــن  تقريرهــم  نشــروا  الذيــن   ،  Mingoraو
المســمى   - والمطاعــم  الغذائيــة  الخدمــات 
CREST® فــي فبرايــر 2020 اســتناًدا إلــى أكثــر مــن 
22000 مســتهلك ســعودي. CREST® عبــارة عــن 
اســتطاع عالمــي يتــم إجــراؤه فــي 13 ســوًقا حــول 
العالــم يومًيــا بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة 
 NPD ــر ــا وآســيا وأســتراليا. كمــا تدي ــدا وأوروب وكن
و Mingora SalesTrack® - وهــو متتبــع مبيعــات 
المطاعــم، يغطــي قطاعــات الوجبــات الســريعة 
ووجبــات الطعــام غيــر الرســمية فــي جميــع أنحــاء 
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة - ممــا يوفــر مزيــًدا من العمــق لنتائجهم. 

5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 0H
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أنــه  واضــح  بشــكل  البيانــي  الرســم  هــذا  يبيــن 
علــى عكــس أوروبــا، يعمــل قطــاع المطاعــم فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى مــدار اليــوم. 
حيــث تعمــل مطاعــم أوروبــا فــي فترتــان يوميتــان 
أن  حيــن  فــي   - والعشــاء  الغــداء   - متميزتــان 

الســعودية ليــس لديهــا فتــرة يوميــة مرئيــة. 
 

ثغــرات  أي  بالســعودية،  المطاعــم  قطــاع  فــي 
فــي فتــرات اليــوم ناتجــة عــن تنــاول الطعــام غيــر 
)والتــي  الفاخــرة  المطاعــم  زيــارات  أو  الرســمي 
ألجــل  والعشــاء(  الغــداء  األســاس  فــي  تكــون 
محــات  األول  المقــام  )فــي  والتســلية  الترفيــه 
أخــرى  قطاعــات  أو  كريــم(  واآليــس  القهــوة 
مثــل البيــع بالتجزئــة / الجملــة - التــي تكــون أكثــر 

الغــداء والعشــاء. علــى  أوقــات  خــارج  انشــغاًلا 
ســبيل المثــال، تبيــع منافــذ الضيافــة أكثــر فــي 
التجاريــة  العامــات  تكــون  وقــت اإلفطــار حيــث 
حضــور  ذات  الرســمية  غيــر  الطعــام  لتنــاول 
الغــداء.  فــي وقــت  العكــس  تكــون  بينمــا  أقــل، 
لذلــك، تمتــد أوقــات اســتهاك خدمــة الطعــام 
فــي الســعودية طــوال اليــوم - مــن اإلفطــار إلــى 
الغــداء، وبعــد الغــداء، وفــي المســاء، والعشــاء، 

العشــاء.  وبعــد 

القطــاع  نفــس  أنــه ضمــن  أيًضــا  المفيــد  ومــن 
بعــض  أن  حيــث  الســريعة،  الوجبــات  مطاعــم 
عاماتهــا التجاريــة تحقــق أداًء أفضــل فــي يــوم 

األخــرى.  التجاريــة  العامــات  مقابــل  واحــد 

دراسات

 All-Daypart فتــرات العمــل طــوال اليــوم
فــي الســعودية وتأثيــر جائحــة كورونــا 
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كبيــر  تأثيــر  كورونــا  ألزمــة  كان  ذلــك،  ومــع 
أن  البيانــات  وضحــت  فقــد  االســتهاك.  علــى 
والــذي  مباشــر  بشــكل  اختلــف  االســتهاك 
ــة التــي اتخذتهــا  ــر الوقاي اتســق مــع صرامــة تدابي
مــن  الــواردة  البيانــات  تشــير  وكمــا  الحكومــات. 
متتبــع االســتجابة الحكوميــة )COVID-19( التابــع لـ 
Oxford COVID-19 فــي الرســم البيانــي أدنــاه، فــإن 
سياســات حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
فصاعــًدا  مــارس  منــذ  للغايــة  صارمــة  كانــت 

البــاد.  فــي  كورونــا  جائحــة  علــى  للســيطرة 
 

أن  األخضــر،  باللــون  الســعودية  خــط  يوضــح 
هنــاك طريقــة يجــب أن تســلكها المطاعــم قبــل 
أن تتغيــر األمــور، ليصبــح قطــاع المطاعــم مــرة 

أخــرى مزدهــًرا مثلمــا كان قبــل الوبــاء.  
التجاريــة  العامــات  أن   Mingora شــركة  تقــدر 
مــكان  أي  فــي  ستخســر  الســعودية  للمطاعــم 
ــن 30 و٪60 مــن المبيعــات فــي عــام 2020  مــا بي
- ويعتمــد ذلــك كثيــًرا علــى مســار الجائحــة فــي 

المملكــة. 

ومع ذلك، فإن تحفيز ودعم الحكومة الســعودية 
ثقــة  واســتعادة  التدابيــر،  مــن  وغيرهــا  للقطــاع 
فــي  رئيســًيا  ا  دوًر لهــا  ســيكون  المســتهلك 
 NPD و   Mingora البــاد.  فــي  التعافــي  تســريع 
مًعــا يتمنيــا للمملكــة العربيــة الســعودية العمــل 

الجيــد فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020.  
لشــركات  توجيهــات  هــذه   ®CREST نتائــج  توفــر 
إلــى  للوصــول  الطعــام  وخدمــات  المطاعــم 
مــع  ذكاًء،  أكثــر  بطريقــة  الســعوديين  العمــاء 
تقديــم االقتراحــات الصحيحــة التــي تتناســب مــع 

مناســبة.  وبأســعار  الصحيــح  الهــدف 
 

الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الخــاص   CREST تقريــر 
الطعــام  خدمــات  مــن  صفحــة   300 مــع  اآلن  متوفــر 
وإحصــاءات المطاعــم وجــداول بيانــات مفصلــة ، وبخصــم 
خــاص ٪20 ألعضــاء جمعيــة المطاعــم والمقاهــي قــوت. 

يمكــن شــراؤها عــن طريــق الكتابــة إلــى:
 muhammad.ali@mingora.org 

.Jochen.pinsker@npdgroup.com أو

NPD من هي
هــي شــركة أمريكيــة رائــدة عالميــًا فــي أبحــاث الســوق مقرهــا الواليــات المتحــدة. تقــدم البيانــات، وخبــرة الصناعــة، والتحليــات اإلرشــادية 
ــا وآســيا والمحيــط الهــادئ  لمســاعدة الشــركات علــى النمــو. تتواجــد مكاتــب فــي 27 مدينــة فــي أمريــكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبيــة وأوروب
وتخــدم أكثــر مــن 250 ألــف منشــأة، تســاعد منتجــات NPD فــي قيــاس األداء والتنبــؤ بــه وتحســينه عبــر جميــع القنــوات. احتلــت NPD المرتبــة 
الثامنــة بيــن أكبــر شــركات أبحــاث الســوق فــي العالــم، وفًقــا لتقريــر AMA Gold Report المســتقل مــن بيــن أفضــل 50 شــركة. كمــا أنهــا 

 .NPD Group شــهادة تضمــن أمــان وســرية البيانــات لجميــع العمــاء العالمييــن فــي – ISO 27001 حاصلــة علــى شــهادة

 Mingora Consult
هــي شــركة أداء المطاعــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. تجمــع مــا بيــن قــوة البيانــات ومعرفتهــا العميقــة وروابطهــا داخــل 
صناعــة المطاعــم العالميــة لتطويــر منتجــات مبتكــرة تعمــل علــى تحويــل أداء األعمــال والصناعــة. وتتمثــل مهمتهــا فــي رفــع مســتوى اتخــاذ 

القــرارات فــي المنطقــة مــن خــال الحلــول القائمــة علــى البيانــات والمعرفــة.
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بحســب آخــر األبحــاث التــي أجرتهــا “ميرســر”، الشــركة العالميــة الرائــدة في بناء مســتقبل أكثر إشــراًقا 
عبــر إعــادة تعريــف عالــم األعمــال وإعــادة تأطيــر نتائــج التقاعــد واالســتثمار، إلــى جانــب إظهــار الصّحــة 
والرفاهيــة بشــكلهما الصحيــح، فــإن %70 مــن المشــاركين فــي االســتطاع مــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي لديهــم حالًيــا أو يخططــون لتعديــل بنــد واحــد أو أكثــر ضمــن برامــج التعويضــات والحوافــز 

الخاصــة بهــم، وذلــك اســتجابة لتأثيــر فيــروس “كوفيــد19-” علــى األعمــال. 

ويشير االستطاع الذي يحمل عنوان “تداعيات 
كوفيــد19- علــى التعويضــات والحوافــز” إلــى أن 
أســرع  بشــكل  اســتجابت  المحليــة  المنظمــات 
مــن نظرائهــا الدولييــن، الذيــن قــد يكونــون فــي 
التداعيــات  موقــع أفضــل يمّكنهــم مــن تحّمــل 
الماليــة الســلبية للوبــاء. وفيمــا تقــوم %81 مــن 
الخليجــي  التعــاون  الشــركات فــي دول مجلــس 
التعويضــات  برامــج  علــى   تعديــات  بإجــراء 
 53% تخّطــط  األمــر،  لهــذا  تخّطــط  أو  والحوافــز 
مــن الشــركات التــي تتخــذ مقــًرا دولًيــا لهــا إلجــراء 
بعــض التغييــرات إن لــم تفعــل ذلــك حالًيــا بعــد.

بشــكل عــام، فــإّن المنظمــات فــي دول مجلــس 
بقــاء  شــأن  فــي  متفائلــة  الخليجــي  التعــاون 
لوقــت  “كوفيــد19-”  لـــ  االقتصاديــة  التداعيــات 
قصيــر فقــط، وســبب ذلــك هــو التدابيــر الصارمــة 
إلــى  باإلضافــة  الفيــروس،  الحتــواء  المتخــذة 
أمــا  الحكومــات.  تقّدمهــا  التــي  التحفيــز  حــزم 
فــي  الموظفيــن  صحــة  فتضــع  المؤسســات، 
أعلــى ســّلم أولوياتهــا، فيمــا تحــاول فــي الوقــت 
عينــه ضمــان الســامة الماليــة لوظائــف الدعــم 
تخفيضــات  تركيــز  عبــر  األدنــى،  المســتوى  ذات 
الرواتــب فــي المناصــب المهنّية العليــا. باإلضافة 
الرواتــب  تخفيضــات  غالبيــة  كانــت  ذلــك،  إلــى 
ضمــن نطــاق 15-%25، وطّبقــت لفتــرة قصيــرة 

الزمــن.   مــن 

من المنشآت قاموا أو يفكرون بتخفيض الرواتب 

من المنشآت التي قامت أو تخطط إلجراء بعض 
التغييرات في خطة الحوافز قصيرة األجل لعام 2020

أبلغت المنشآت عن اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بزيادات 
الرواتب لعام 2020 ، وعلقت األغلبية )٪73( زيادات 

الرواتب لعام 2020

من المنشآت إما اتخذت أو تفكر في اإلجراءات مثل: 
تجميد التوظيف ووضع الموظفين على اإلجازة.

15%

22%

20%

36%

تخّطــط  الخليــج  دول  شــركات  مــن   70٪
والحوافــز  التعويضــات  برامــج  لمراجعــة 

كورونــا  تداعيــات  مــن  للتخفيــف 

دراسات
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مــن جهــة أخــرى، فتعــّد زيــادات الرواتــب المعّلقــة 
أو المتأخــرة لعــام 2020 والتخفيضــات المؤقتــة 
فــي  الرواتــب األساســية والبــدالت مــن ضمــن 
ــة التــي اتخذتهــا  التخفيضــات فــي التكاليــف الثابت
أو تخّطــط التخاذهــا المنظمــات في دول مجلس 
العربيــة  المملكــة  فــي  أمــا  الخليجــي.  التعــاون 
السعودية، فقد قامت %30 من المنظمات التي 
شــملتها الدراســة بتخفيــض الرواتــب األساســية 
أو ســوف تقــوم بتخفيضهــا، وكذلــك األمــر فــي 
البحريــن حيــث %29 مــن المنظمــات قامــت بهــذا 
ــى  ــه. وتجــدر اإلشــارة إل اإلجــراء أو ســوف تقــوم ب
االتجــاه الســائد عبــر جميــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، حيــث تتــم التخفيضــات علــى الرواتــب 
األساســية أو  البــدالت النقديــة للمناصــب العليــا 
كوظيفــة رئيــس تنفيــذي أو الوظائــف فــي اإلدارة 
العليــا، وليــس الوظائــف علــى مســتوى الدعــم. 
االســتطاع  علــى  المجيبيــن  غالبيــة  ويخّطــط 
للحــد مــن هــذه التخفيضــات لمــدة ثاثــة أشــهر. 

المنظمــات  اتخــاذ  التقريــر  خــال  مــن  يتضــح  و 
التــي  القطــاع  مــن  انطاًقــا  المختلفــة،  النهــج 
إلــى  باإلضافــة  كل منظمة،وذلــك   فيــه  تعمــل 
عــن  نتحــدث  فحيــن  وتكّيفهــا.  مرونتهــا  مــدى 
تخفيــف تداعيــات “كوفيــد19-”، ناحــظ أنــه يوجــد 
أكثــر مــن نهــج واحــد يناســب جميــع المنظمــات، 
مــع العلــم ان ذلــك يتأّثــر بالتدابيــر المتخــذة أو التي 
يتــم النظــر فيهــا، وبمــدى ســرعة المنظمــة فــي 

اتخــاذ القــرارات، إضافــًة إلــى مــدى نضــج الشــركة 
موظفيهــا.   تجــاه  االجتماعيــة  ومســؤوليتها 
بيــن  المؤسســة  تــوازن  ان  جــّدا  المهــم  فمــن 
والطويلــة  القصيــرة  والتداعيــات  أعمالهــا  تأّثــر 
األمــد علــى الموظفيــن، بغــض النظــر إن فرضــت 
المؤسســة بعــض اإلجــراءات مثــل أخــذ اإلجــازات 

العمــل. تخفيــض ســاعات  أو 

تلــك  األخــرى  المشــتركة  االجــراءات  ومــن 
الموظفيــن،  أعــداد  فــي   بالتغيــرات  المتعلقــة  
%40 مــن المؤسســات  بحيــث ســتجّمد حوالــي 
فــي جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
عمليــات التوظيــف، كمــا ســتفرض إنهــاء العمــل 

بشــكل دائــم أو إعطــاء الموظفيــن إجــازة. 
 

أمــا المنظمــات العاملــة فــي قطــاع علــوم الحيــاة 
أكبــر فــي  الماليــة، فأظهــرت مرونــة  والخدمــات 
التعامــل مــع تداعيــات “كوفيــد19-”، حيــث ذكــرت 
%87 و%58 علــى التوالــي انــه لــم يحــدث أي تغييــر 
فــي برامــج التعويضــات والحوافــز الخاصــة بهــا. 
المنظمــات  غالبيــة  أفــادت  ذلــك،  مــن  وعوّضــا 
فــي قطــاع الهندســة والبنــاء والعقــارات )90%( 
وتلــك ذات العمليــات المتنوعــة التي تشــمل عدة 
قطاعــات )%86(، بأنهــا اتخــذت بعــض اإلجــراءات 
بالتعويضــات  أكثــر خــاص  أو  برنامــج  مــن خــال 

والحــواف

4%4%7%

4%19%

100% 52%

14%

36%

2%21%29% 5%

5%24%45% 16%

1%

13%

التأثير 

إجمالي عالي متوسط منخفض 

الوقت 

مده قصير 

مده متوسطة 

متوسطة إلى 
طويلة

مدى طويلة 

0 - 3 أشهر

3 - 6 أشهر

6 - 12 أشهر

أكثر من السنة

إجمالي 
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ــد مــن المؤسســات  ــر، تقــوم العدي ــا للتقري ووفًق
مــن  اإلجــازات  سياســات  فــي  النظــر  بإعــادة 
مدفوعــة  إجــازة  بأخــذ  الموظفيــن  إلــزام  خــال 
األجــر فــي فتــرات زمنيــة محــددة، أو حّثهــم علــى 
العــام  مــن  المتراكمــة  اإلجــازة  أيــام  اســتخدام 
مــن  اإلجــازات  أرصــدة  اســتخدام  أو  المنصــرم، 
أجــل تقصيــر أســابيع العمــل. وقــد أفــادت 43% 
علــى  تغييــرات  أجــرت  التــي  المؤسســات  مــن 

برامــج التعويضــات والحوافــز لديهــا ان إجراءاتهــا 
اإلجــازة.  سياســات  علــى  التعديــات  تضّمنــت 

وتتكــّون العينــة التــي ســاهمت فــي االســتطاع 
مختلــف  عبــر  ممتــدة  مجموعــة،   168 مــن 
الفرعيــة  شــركاتها  إلــى  باإلضافــة  القطاعــات 
الخليجــي. التعــاون  مجلــس  دول  فــي  العاملــة 

من هي ميرسر؟

ــى جانــب إظهــار  ــج التقاعــد واالســتثمار، إل ــر نتائ ــم األعمــال وإعــادة تأطي ــر إعــادة تعريــف عال ــر إشــراًقا عب ــاء مســتقبل أكث تؤمــن ميرســر ببن
الصّحــة والرفاهيــة بشــكلهما الصحيــح. يتــوّزع أكثــر مــن 25,000 موّظــف تابــع لـ”ميرســر” فــي 44 بلــد، وتعمــل الشــركة فــي أكثــر مــن 130 دولــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. “ميرســر” شــركة تابعــة لـــ “مــارش آنــد ماكلينــان” )شــركة متعــّددة الوســائط، مدرجــة فــي بورصــة نيويــورك(، الرائــدة 
عالمًيــا فــي تقديــم الخدمــات المهنيــة البــارزة فــي مجــاالت المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر األفــراد. مــع 76,000 موّظــف وعائــدات ســنوّية 
تبلــغ 17 مليــار دوالر، تســاعد “مــارش آنــد ماكلينــان” العمــاء علــى التنّقــل والتحــّول فــي بيئــة ديناميكيــة ومعقــدة فــي اآلن عينــه، ويبــرز ذلــك 
مــن خــال شــركاتها المتقّدمــة فــي الســوق، وتشــمل “مــارش” و”غــاي كاربنتــر” و”أوليفــر وايمــان“.  كمــا تعتبــر شــركة “ميرســر” الشــريك الــذي 
تفخــر بــه جمعيــة المطاعــم والمقاهــي “قــوت” فــي عمليــات تطويــر وتنميــة منشــآت قطــاع المطاعــم والمقاهــي فــي المملكــة. ولاســتفادة 

مــن العــروض التــي تقدمهــا “ميرســر” ألعضــاء جمعيــة “قــوت” يرجــى زيــارة الرابــط التالــي:

 /http://qoot-sa.org/discount_companies/mercer 

   ./https://www.me.mercer.com ولمزيد من المعلومات، زوروا
.@ Mercer  ”حساب “ميرسر” عبر “تويتر

اتخاذت إجراءات

تخطط التخاذت إجراءات

25%

38%

29%

33%

29%

14%

13%

10%

4%

5%

معلقة أو تخطط لتعليق الترقيات

تأخر أو التخطيط لتأخير الترقيات

تخفيض أو التخطيط للحد من 
الترقيات )تخفيض في زيادة 

الميزانية(

ال تأثير للترقيات لعام 2020 التي تم 
COVID-19 إصدارها قبل جائحة

لست متأكدا ، مراقبة الوضع
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نثق بأن تكاتفنا معا،ً سيخلق البيئة 
المثالية للقطاع، ويصنع الفارق.
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ملتقى “فرصة” للتوظيف    
ضمــن مســؤولية “جمعية قــوت” ومســاعيها لتوطيــن قطــاع المطاعــم والمقاهــي فــي 
فــي  الجــادة  الســعودية  المواهــب  اســتقطاب  فــي  الشــركات  المملكــة وخدمــة أصحــاب 
العمــل، وســعيها لتوطيــن القطــاع بســواعد ابنــاءه، عملــت “قــوت” علــى خدمــة مســيرة 
توطيــن الصناعــة وتطويرهــا بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة ومنشــآت القطــاع الخــاص 
مــن خــال ملتقيــات “فرصــة” للتوظيــف؛ حيــث اقامــت 4 ملتقيــات وظيفيــة، وفــرت عبرهــا 

3557 شــاغر وظيفــي فــي مختلــف مــدن المملكــة بمشــاركة 88 شــركة. 

المنظمين

رحلة إقامة ملتقى
 “فرصة” للتوظيف  

مبادرات قوت

التواصل مع وزارة 
الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية، و “هدف” 
العتماد الملتقى. 

مخاطبة الغرفة التجارية 
في المدينة المراد إقامة 

الملتقى فيها لاعتماد 
وتحديد المكان المناسب. 

اجتماعات دورية مع 
الجهات المشاركة لتنظيم 

العمل وتوزيع األدوار. 

التواصل مع المنشآت في 
القطاع لعرض االحتياجات 

من الشواغر الوظيفية.

نشر إعان أولي عن الملتقى 
مستهدفًا منشآت القطاع 
للمشاركة وطرح الوظائف 

فرز الوظائف المقدمة من 
الشركات حسب األهمية 

لدى القطاع. 

يتوجه فريق “قوت” إلى 
المدينة المقام بها الملتقى 
وتنسيق وتنظيم المكان مع 

الجهات المشاركة. 

إنطاق الملتقى 
واستقبال الباحثين 

عن عمل. 

تحليل الملتقى وإرسال تقرير عن 
الملتقى إلى وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية، وصندوق الموارد 
البشرية “هدف” 

تقوم جمعية” قوت “بالمتابعة 
مع كل منشأة على حده لمواجهة 

التحديات التي واجهتهم في 
الملتقى والعمل على معالجتها. 



30

تطبيق “فرصة” اإللكتروني 

فكرة التطبيق تقوم على تسهيل ربط الشركات مع باحث العمل في 3 خطوات:

امتــدادًا لخلــق التواصــل بيــن الشــركات والباحثيــن عــن العمــل مــن أبنــاء وبنــات الوطــن الموهوبيــن 
لشــغل المناصــب المتنوعــة فــي قطــاع المطاعــم والمقاهــي والهادفــة لزيــادة نســبة التوطيــن. 
ابتكــرت جمعيــة “قــوت” تطبيــق )فرصــة( اإللكترونــي لتختصــر الوقــت علــى المنشــآت فــي البحــث 
عــن المواهــب الســعودية الطموحــة. كمــا يمتــاز تطبيــق فرصــة عــرض وإدارة طلبــات االلتحــاق، 

وتنظيــم مواعيــد المقابــات الشــخصية بــكل ســهولة. 

إكمال البيانات البحث
توفير خريطة للبحث عن 

الوظائف القريبة منك
تعبئة البيانات وإرسال 

الطلب للشركة
انتظار تحديد موعد 
المقابلة الشخصية

التقديم

واجهة المستخدم

من الممكن تعديل 
أي شاغر بعد نشره 

عبر خيار )تعديل(

يسمح خيار )تعطيل( 
بإيقاف نشر أي شاغر، 
مع السماح للشركة 
إعادة تفعيله في أي 

وقت.

إضافة معلومات الشاغر 
والوصف الوظيفي

عبر الضغط على زر )+( 
اعلى الصفحة باليمين

التسجيل باستخدام رقم جوال تحميل التطبيق  
مدير الحساب أو مسؤول 
التوظيف أو مدير المنشأة. 

إرسال بريد إلكتروني بنفس البريد إدخال كود التفعيل  
المسجل عند االشتراك إلى

 info@qoot-sa.org  

سيحول الحساب من حساب “طالب 
عمل” لـ “حساب منشأة. 

إضافة بيانات المنشأة وشعار 
الشركة. 

حساب الشركة يرتبط برقم 
جوال ثابت. 

http://qoot-sa.org/ar-services/fursah/
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“

بإمــكان الباحــث عــن العمــل تحميــل التطبيــق والدخــول علــى أقــرب فرصــة عمــل بجــوار عملــه أو مســكنه ليتمكــن مــن 
العمــل بــكل أريحيــة. 

البحث عن وظيفة 
مناسبة

المتابعة في اختيار الوظيفة
صفحة تقديم الطلب

طريقة استفادة الباحث عن عمل  من تطبيق “فرصة”
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مجلس قوت  

مزايا مجلس قوت:

منصــة اجتماعيــة أطلقتهــا جمعيــة “قــوت” داعمــة لــرواد األعمــال والمنتمين لقطاع 
المطاعــم والمقاهــي مــن خــال جمــع المختصيــن والخبــراء وأصحــاب الفكــر الواحــد 
ــم مــاك المطاعــم والمقاهــي فــي  ــي تُه ــم المعلومــات والمعرفــة الت ســويًة، لتقدي
الســعودية، وتســاهم فــي دفــع عجلــة التوطيــن فــي القطــاع؛ لنعمــل ســويًا علــى 

قيــادة صناعــة المطاعــم والمقاهــي فــي المملكــة، نحــو مســتقبل أكثــر ازدهــارًا. 

تطوير إدارة منشأتك.

االستفادة من الدراسات واالحصائيات لمعرفة حال منشأتك في القطاع.

عروض حصرية الستدامة أعمالك.

تقليل التكاليف وتوفير الميزانية.

معرفة أوضاع السوق التخاذ القرارات التطويرية.

وضعك في قلب الحدث لمعرفة جميع أحداث قطاع المطاعم والمقاهي.

المشاركة في الملتقيات الرامية لتوسيع عاقاتك وشراكاتك.

دعم جمعية قوت لارتقاء بصناعة المطاعم والمقاهي ولخدمتكم.

http://qoot-sa.org/ar-services/majlis/
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Careem NOW عرض

Careem هي شركة التوصيل عبر التطبيقات الذكية 
والمنصة اإللكترونية الرائدة على مستوى الشرق األوسط.

عرض ميرسر

ميرسر هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال 
االستشارات اإلدارية وتطوير الموارد البشرية.

NPD عرض

هي المجموعة الرائدة عالميًا في أبحاث السوق.

ستقدم لمشتركي قوت للمنشآت المالكة لـ 5 فروع فأقل*

ستقدم لمشتركي قوت*

ستقدم لمشتركي قوت*

نسبة التوصيل ٪14 شاملة الرسوم والضرائب.

معلومات واحصائيات من المسح الخاص بميرسر عن القطاع.

تقارير أسبوعية عن المبيعات. والتحقق من متوسط المعلومات واالتجاهات

مشاركة أي تقارير عن اتجاهات السوق إن وجدت.

اجتماع خاص لمناقشة النتائج ومقابلة ذوي العاقة والتخصص.

تقارير موسمية عن األداء لمدة عام كامل والعودة للمدارس وشهر رمضان والعيدين

أن يكون المالك من ضمن مشتركي جمعية قوت.

تقرير سنوي بالتعاون مع قوت لتغطية متغيرات السوق.

تقارير ربع سنوية عن تعداد الوحدات وتكاليف مستوى الوحدة وتخزين مصفوفة التشغيل ومقاييس التسليم

*جميع العروض باسعار مناسبة

خصم ٪15 على دورات تدريبية وورش عمل لمتخصصي الموارد البشرية.

خصم ٪15 على تقارير المسح السوقي الصادرة من ميرسر للمنافع والمميزات.

عروضنا الحصرية

للمزيد إضغط هنا

للمزيد إضغط هنا

للمزيد إضغط هنا

http://qoot-sa.org/discount_companies/mercer/
http://qoot-sa.org/discount_companies/npd-mingora-salestrack/
http://qoot-sa.org/discount_companies/careem-now/
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بدعمكم .. سنستمر في مواصلة تطوير 
القطاع واالرتقاء به
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اسم العضوية

المميزات والفوائد

لإلشتراك

مالحظة: األسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة

االشتراك في تطبيق فرصة - وإمكانية إضافة الشواغر الوظيفية

 اشتراك في ملتقيات فرصة للتوظيف، المدعومة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
وصندوق الموارد البشرية (هدف

التواجد في القائمة البريدية لمعرفة آخر المستجدات

مجلة ربع سنوية عن أخبار الجمعية والقطاع

دعوة للمشاركة في الملتقيات والمعارض

المشاركة في االستبيانات الخاصة بقطاع المطاعم والمقاهي

التسجيل في قروب الجمعية العام  على تطبيق الواتس اب

حساب خاص للدخول على منصة مجلس قوت

 االستفادة من العروض الحصرية المقدمة من الموردين ألعضاء الجمعية

الحصول على آخر اللوائح واالجراءات الخاصة بقطاع المطاعم والمقاهي (في منصة مجلس

اإلطالع على آخر األخبار المؤثرة على قطاع المطاعم والمقاهي

توفير المعلومات المعرفية المساعدة في إدارة وتشغيل المنشأة

 متابعة طلبات التظلم الخاصة بالتأشيرات مع وكالة االستقدام في وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

إرسال آخر المسودات، السياسات واللوائح الحكومية وإتاحة الفرصة للمشاركة بالمالحظات

المشاركة في برامج تطوير قطاع المطاعم والمقاهي

خصم على معارض ومؤتمرات جمعية قوت 

التعاون المشترك مع جمعية قوت في مبادرات المسؤولية االجتماعية

التسجيل في قروب الجمعية الخاص باألعضاء على تطبيق الواتس اب

حضور اجتماعات مجلس العموم الدورية

الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية 

الدخول لتجمع مجلس العموم على تطبيق الواتس اب

التواصل المباشر مع فريق قوت لحل المشكالت والتحديات

اإلطالع على خطط واستراتيجيات الجمعية وقوائمها المالية

التصويت على الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية الحالية

اإلقرار على خطة استثمار أموال الجمعية

التصويت على خطة وميزانية الجمعية

اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية

اإلطالع على  تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للسنة الحالية

عضوية القائدعضوية الرائدالعضوية المجانية

سنويًامجانًا

إضغط هناإضغط هناإضغط هنا

)

)

10%

خصم على البرامج التدريبية لجمعية قوت 10%

الف سنويًا 2400 100

عضويات قوت

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

http://qoot-sa.org/ar-membership/
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ترخيص رقم 941

info@qoot-sa.org

@Qoot_ksa

Qoot-sa.org

مساحة إعالنيةمساحة إعالنية

مساحة إعالنيةمساحة إعالنية

@Qoot__ksa

@Qoot_ksa

تذوق المستقبل

http://qoot-sa.org/ar/
https://twitter.com/Qoot_KSA
https://twitter.com/Qoot_KSA
https://twitter.com/Qoot_KSA
http://qoot-sa.org/ar/
https://twitter.com/Qoot_KSA
https://www.instagram.com/qoot__ksa/
https://www.instagram.com/qoot__ksa/
https://twitter.com/Qoot_KSA
https://www.snapchat.com/add/qoot_ksa
https://www.snapchat.com/add/qoot_ksa

