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المنصات الداعمـة
لريادة األعمال في
قـطـــاع األطـعـمـة
تــقــريــر عن الــمنصــات الــداعمــــة لقطــــاع
األطعمة في الواليات المتحدة األمريكية

:
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مــقـدمـة عن
المنصات الداعمة
لريادة األعمال في
قطاع األطعمة

مــا المقصــود
بالمنصــات الداعمة
لريادة األعمال
في قطاع األطعمة؟
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الـمنصــات
الداعمة لريادة األعمال
في قطاع األطعمة

أرقــام عن المنصات
الداعمة لريادة األعمال
في قطاع األطعمة
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نماذج عن المنصات
الداعمة لريادة األعمال
في قطاع األطعمة
في الواليات المتحدة
األمريكية

المطابخ المشتركة
في الواليات المتحدة
األمريكية

هــذا التقريــر تــم كتابتـــه عــن
الــمنصـــات التي تدعـــم ريـــادة
األعمـــال بقطــــاع األطعمــــة  ،و
سيتم استعراض بعض النماذج
عن هذه المنصات الداعمة لريادة
األعمـــال في قطــاع األطعمة،
باإلضافة إلى نظرة عامة حول
مجال المطابــخ المشتركــة في
الواليــات المتحدة األمريكية و
مالها من أثر في دعــم قطــاع
األطعمة.ا

مالمقصود بالمنصات التي تدعم ريادة
األعمال بقطاع األطعمة؟

هي الجــــــهــــات

التي تضع ضمن أهدافها

تـقــديــم الدعـمـ
تجــاه األعمــال النـاشئــة
بقطاع األطعمة.
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المطابخ المشتركة
حاضنات مشاريع األطعمة
مسرعات مشاريع األطعمة
دعم مشاريع األطعمة

لماذا نــتجه إلى قطــاع األطعمة؟

بحلول عامـ
2050

 10مـــلـــيـــار

شخص حول العالم!
مـمــا يــتطلب

<<<<<

<<<<<

يجب إطعام أكثر من

70%
زيـادة

في إنتاج األغذية حول العالم

<<<<<

بحلول عامـ
2020

قيمة سوق األطعمة
و الــمشــروبــات في
دول الخليج

 34مـــلـــيـــار
دوالر أمريكي

Source
http://www.farm2050.com/#index
ardentadvisory.

المنصات الداعمة لريادة األعمال
في قـطـــاع األطـعـمـة

1

المطابخ المشتركة
هي جهات تقوم بتأجير المطابخ على
نحو خاص أو مشترك.
ٍ
التأجير الخــاص يستخدمــه مستفيد
واحد لعملــه الخــاص ،أمــا المســـاحة
المشتركــة يتم استخدامهــا من ِق َبل
شاملة مــا يلزم
ً
أكثر من مستفيـــد،
إلعداد و تجهيز الطعام.

المنصات الداعمة لريادة األعمال
في قـطـــاع األطـعـمـة

2
حاضنات
مشاريع األطعمة
هي جهات مخصصة لمساعدة رواد
األعمال في قطاع األطعمة ،بتطوير
المشاريع الناشئة في قطاع األطعمة
شاملة تحسين خطط العمل ،وإنتاج
ً
المنتجات الغذائية ،واإلعداد للدخول
إلى السوق.

المنصات الداعمة لريادة األعمال
في قـطـــاع األطـعـمـة

3
مسرعات
مشاريع األطعمة
هي جهـــات مخصصــــة لمساعــدة
رواد األعمال في قطاع األطعمة،
تساعد على نمو و تطوير أعمالهم و
تسريعها ،عن طريق إمدادهم بالمال
مقابل أخذ حصة من المشروع.

المنصات الداعمة لريادة األعمال
في قـطـــاع األطـعـمـة

4
دعم مشاريع
األطعمة
هي جهات تهدف إلى استثمار
األموال في مشاريع األطعمة.

أرقام عن
المنصـات الداعمـة
لـــريـــادة األعـمـــال
في قطاع األطعمة

في هذا الجزء سيتم استعراض بعض األرقام
و النماذج عن المنصات الداعمة لريادة األعمال
في قطاع األطعمة في خمس مدن رئيسية
في الواليات المتحدة اإلمريكية وهي نيويورك،
شيكاغو ،سياتل ،لوس انجلوس ،و اوستن.
تم اختيار هذه المدن لما يميزها في قطاع
صناعة األطعمة ،حيث تعتبر هي من أفضل
المدن في الواليات المتحدة في األطعمة و
المنصات الداعمة لها باإلضافة إلى كثافتها
السكانية.

المطابخ المشتركة
حاضنات و مسرعات قطاع األطعمة
صناديق دعم مشاريع األطعمة
شيكاغو

39
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5

سياتل

27
8
3

نيويورك

67
14
7

لوس أنجلوس
أوستن/
تكساس

19
7
3

المجموع

 183مطبخ مشترك
 44حاضنة و مسرعة لقطاع األطعمة
 23صندوق لدعم مشاريع األطعمة

31
4
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نماذج عن المنصـات الداعمـة لـــريـــادة
األعـمـــال في قطاع األطعمة

في الواليات
المتحدة األمريكية
The hatchery
NWC Food Incubator
Born Wild Brands
Food works
Hot Bread Kitchen
Food-X
Food Future
Accel Foods
Arbor invesment
USI Kitchen
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The
hatchery

نظرة عامةا

تعتبر من حاضنات أعمال األطعمة و المشروبات،
حيث تقدم خدمات استشارية بمجال األعمال ،و
مجتمع األعمال في قطاع األطعمة ،هادفة بذلك
إلى تحسين التواصل بين العمالء .و تركز على
تزويد رواد األعمال بجميع األدوات و الموارد التي
يحتاجونها لتحقيق نجاحهم .توفر كذلك مساحة
 6,000متر مربع كافيه لـ 100 - 75
من رواد األعمال في صناعة األطعمة .باإلضافة
إلى توفير المطابخ المشتركة للطهي ،و أماكن
تخزين باردة و جافة ،و أماكن تحميل ،و مساحات
لإلجتماع و المكاتب.ا

األهداف

طرح  900فرصة وظيفية كل  5سنوات.ا
إنشاء  25شركة جديدة كل سنة.ا
إبتكار أكثر من  100منتج غذائي كل سنة.ا

الدورات

تقدم دروس شهرية متعلقة باألعمال ،متاحة
لكل من ينوي بدء عمل في قطاع األطعمة.ا
تهدف هذه الدورات على أن تغطي مواضيع
متنوعــــة كالتسويــــق ،التأميـــن ،المساعـــدات
القانونية ،العالمة التجارية ،التعبئة و التغليف.ا

Chicago
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NWC

FOOD Incubator
نظرة عامة

توفر دروس الطهي التفاعلية ،الشراكات مع
الموردين لمساعدة العمالء على الحصول على
خدمات مخفضة ،و مشاركة المطابخ المشتركة
باإلضافة إلى خدمات التدريب والتوجيه للشركات
الناشئة ،تشمل خدمات التدريب والتوجيه للشركات
الناشئة .وقد استضافت ما يصل إلى  250شركة
من  2007إلى  2017ا
الدورات
مقدمة لرواد األعمال قطاع األطعمة :نظرة
واقعية عن السوق (  50دوالر أمريكي ) أمريكي
البرنامج التدريبي ( برنامج مدته  5أسابيع مقابل
1000دوالر أمريكي) يحتوي على المواضيع التالية
إدارة العمليات
المالية
التسويق
التوظيف
اإلنتاج

مصادر اإليرادات

رسوم العضوية من التدريب واإلرشاد والتوجيه
رسوم بالساعــــة لتأجير المطــابخ و مساحــــات
التخزين.ا

عملية سير المنتجات في الحاضنة
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مطبخ مشترك لبناء المنتج.ا
بيع المنتج في أسواق المزارعين المحليين
الختباره.ا
إدخال المنتج في المحالت.ا
افتتاح أول متجر صغير.ا
افتتاح المزيد من الفروع.ا

ضنة
الم ْحتَ َ
المنتجات والخدمات الرئيسية ُ
المنتجات المعلبة.ا
اإلعاشة و الوالئم.ا
توصيل الوجبات.ا

Chicago

3

BORN WILD

BRANDS
نظرة عامة

مجموعة استشارية تركز على األعمال الناشئة
لألطعمة والمشروبات ،من احتضان و شراكات
وفق نهج عملي .تؤمن المجموعة بأهمية التعامل
المباشر مع رواد األعمال في قطاع األطعمة و
التواصل معهم فيما يخص أعمالهم و مشاريعهم.ا

ما يميز خدمات Born Wild Brands

 -١االحتضان.ا
شاملة الجوانب التالية:ا
ً
 -٢الجانب االستشاري،
اإلدارية.ا
دراسة السوق.ا
تشغيل العمليات.ا
المبيعات.
التسويق
التوقعات.ا
االستراتيجيات.ا
 -٣االستثمار المبكر برأس المال الجرئ بقطاع
األطعمة والمشروبات.ا

NYC

4

Food
Works

نظرة عامة

تدير حاضنات طهي عالية الدقة ،متخصصة
بتقديم المنتجات والخدمات لرواد األعمال في
ساعية لتمكين عمالئها من
ً
قطاع األطعمة.
تحقيق أفكارهم وتطبيق مشاريعهم ،متميزةً
بالمرونة ،األسعارالمعقولة ،اإلرشاد والتوجيه
الشخصي ،إقامة الفعاليات التعليمية وورش
العمل ،واستعانتها بالمصادر الخارجية من أجل
ضمان النجاح.ا

خدمات مختلفة تشملها المطابخ المشتركة
غسيل األواني والعناية بالنظافة.ا
خدمات تسجيل العالمة التجارية.ا
مساحة للعمل الجماعي.ا
توفير مستشارين.

تمتلك عشرة مطابخ ،تحتوي على مثل
األدوات التالية:ا
أفران حرارية.ا
أفران خبز مختصة.ا
أوعية تخزين الغاز.ا
آالت الشواء المسطحة.ا
وحدات قلي.
أوعية غسل أوتوماتيكية.
أجهزة تسخين.ا

أنواع العقود

تختلف أنواع العقود حسب عدد ساعات
االستخدام للمطابخ المشتركة والمخازن
التابعة لها ،وتتفاوت العقود من  10ساعات
إلى  80ساعة بالشهر .األسعار تبدأ من 300
وقد تصل إلى  2000دوالر أمريكي للشهر
الواحد.ع

NYC
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HKB

INCUBATES

نظرة عامة

لدى  Hot Bread Kitchenتصور خاص للنظام
الغذائي ،يشمل المواهب والتنوع في القوة
محتفيا بتقاليد الطهي وابتكاراته يتم
العاملة.
ً
تمويل ميزانية التشغيل من مبيعات الخبز وتأجير
المطبخ بقدر  ، 65 %بينما يأتي المبلغ المتبقي
من التبرعات ،حيث تعتبر حاضنة غير ربحية.تقوم
بتوفير الدورات التعليمية  ،وتمتلك مرفق مطبخ
تجاري بمساحة  280متر مربع ،مع إمكانية الوصول
على مدار الساعة ،ومن الجدير بالذكر أن 40 - 30
%من المستفيدين هم من المهاجرين.ا
العضوية
الرسوم السنوية تبلغ  500دوالر أمريكي ،تمكّن
العضوية أصحابها من الحصول على سعر مخفض
الستخدام المطبخ بمبلغ  23دوالر أمريكي للساعة
الواحدة ،في حين يدفع غير األعضاء
معدل  40-30دوالر أمريكي في الساعة.ت
إجراءات تقديم الطلبات
إرسال نموذج التقديم.ا
دعوة للقيام بجولة.ا
إرسال الطلب.ا
المقابلة ,الموافقة.ا
فريق HBK
أربعة موظفين لإلدارة
ثالثة أشخاص للتنظيف
المستشارين ،بناء على الطلب
منتجات HBK
المخبوزات
المنتجات المعلبة
الحفالت
وجبات التوصيل
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FOOD-X

نظرة عامةا

هي مسرعة أعمال ُمبتكرة تساعد رواد األعمال
في قطاع األغذية بنقل منتجاتهم إلى السوق
بسرعة فائقة .تستثمر  Food-Xفي الشركات
الناشئة في قطاع األغذية ،وتقبل عشرة شركات
ً
سنويا
في كل دورة قبول و التي تقام ثالث مرات

فريق Food-X
 ٣3خبراء يعملون بدوام كامل.ا
 60مرشد.ا
٦٠
تـــحــصــــل  Food-Xعلى  %7من قيـــمـــة
الـمشاريع ،و بالمقابل تُ مكن أصحاب المشاريع
على العديد من المميزات مثل:ا
ً
نقدا.ا
 50,000دوالر أمريكي
تحويل القروض.ا
برنامج تدريبي بقيمة  35000دوالر أمريكي.ا
مساحة مكتبية تعاونية للعمل المشترك.ا
جلسات تدريبية مع مستشارين و رواد أعمال.ا
وصول إلى شبكة المستثمر.ا
متابعة االستثمارات حتى الجولة الثانية ( ب ).ا
الظهور في اإلعالم و وسائل التواصل في
Demo Day

نموذج عمل :Food-X

يتم تمويلها من SOSV
يستخدم التمويل لتغطية تكاليف عملياتها
التشغيليـــة ،و إلكتســـاب  7%من المشاريـــع
المحتضنة.ا
تستثمر SOSVفي جولتها الثانية ( ب ) المتالك
األسهم في الشركات الناجحة منها خريجي

Food-X
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FOOD
FUTURE

نظرة عامةا

مسرعة أعمال مختصة باألطعمة تسعى لرفع
ّ
المستوى للمنظمات القائمة والتي توفر منتجات
و حلول فريدة في قطاع األطعمة
تختار  Food Futureمن  6-4شركات لكل دورة،
والدورة قد تمتد لمدة ستة أشهر .تحصل هذه
الشركات على قيمة عينية تصل إلى  100ألف
دوالر أمريكي لكل شركة .و على عكس المسرعات
التقليدية في قطاع األطعمة ،فإنها ال تعمل مع
الشركات الناشئة ،بل مع المؤسسين والشركات
التي تملك ما يدل على أنها “قابلة للتطور” و
النمو للمرحلة التالية.ا

تركز على القطاعات التالية
منتجات استهالكية.ا
قطاع الزراعة.ا
مراكز الطعام.ا
تقنيات قطاع الزراعة.
سالسل اإلمداد.ا
تقنيات قطاع األغذية.ا
برمجيات SaaSا.

برنامجFood Future

البرنامج يقام مرتين بالسنة.ا
مدة البرنامج التقريبية هي أربعة أشهر.ا

الخدمات:

االستشارات.ا
التوزيع الدولي.ا
التمويل ،مساعدات مالية.اا
عمليات التطوير.

فريقFood Future

ثمان خبراء و موظفين لإلدارة.ا
 13مستشار.ا
ا

NYC
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Accel
Foods

نظرة عامةا

تستثمر شركة  Accel Foodsفي شركات
األطعمة المبتكرة ،و تستثمر في شركات األغذية
ً
أيضا استثمرت في
و المشروبات المبتكرة .و
شركات تصنيع المنتجات التي تعنى بقطاع
األطعمة والمشروبات.ا

آلية العمل ا

تعمل مع رواد األعمال في مجال األطعمة
بحرفة و ذكاء.ا
ٍ
و دعم إمكانياتهم و رفعها
تمتلك الشركة خبراء و عالقات بمجال األطعمة
والمشروبات ،مما يميزها في ربط الشركات
مع بعض ومع الموارد الضرورية.ا

المقاييس ا

محــط اهتمـام  Accel Foodsهو األشخاص ،و
تستثمر بعناية في المؤسسين و رواد األعمال
ضمن المعايير العالية.ا
المؤسسون و رواد األعمال الذين يولون
اهتمام وعناية لجودة المنتجات ،والعناية بكل
التفاصيل بدقة.ا
الشغوفون بالتحدي ،ذوي المنتجات المبتكرة و
االستراتيجيات المتخصصة في قطاع األطعمة
الحالي.ا
العالمات التجارية ذات المسار المميز التي
تطمح إلى ان تصل 100مليون دوالر أمريكي
بالمبيعات وأكثر.ا
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Arbor

Investment

نظرة عامة

هي شركة خاصة للدعم و االستثمار في األطعمة
و المشروبات و الشركات ذات الصلة.ا

االختصاص

يصب تركيز  Arborبشكل حصري على أمريكا
الشمالية ،و سوق المشروبات و األغذية و
الشركات ذات الصلة.ا
مفتـاح نجاح  Arborهو :العمل على كل مشروع
بطريقة منفردة تعتمد على قوة المشروع
واحتياجاته وفرصه.ا

قطاعات االستثمار العامة

العالمات الخاصة.ا
خدمات الطعام.ا
األغذية ذات العالمة التجارية و المشروبات.ا
منتجات غير استهالكية ذات صلة باألطعمة.ا
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USI
KITHCEN

نظرة عامة

يعد من أول المطابخ التجارية في منطقة سياتل،
عاما في تأجير المطابخ
ممثال ألكثر من 25
ً
ً
المشتركة والتي يحتاجها رواد األعمال في قطاع
األطعمة في بداية مشاريعهم.ا

معدات المطبخ

فريزر.
مبردات.ا
ّ
ثالجة بباب مزدوج.ا
خالط.ا
معالِ َجة أطعمة.
غسالة صحون.ا
موقد وفرن حراري.ا
فرن حراري عامودي.ا
فرن حراري رقمي بطابقين.ا
فرن مزدوج بموقد علوي.
مغاسل لغسل اليدين.
مقصورة للغسل ثالثية.ا
مقصورة للغسل ثنائية.ا
رفوف مختلفة األحجام للتخزين.ا

سياسة العمل في المطبخ

وقت كامل = امتالك مفتاح المكان ،حضور
و انصراف مرن ،استخدام جميع المعدات ،و
التخزين في الموقع.ا
جزئي = عدم امتالك مفتاح ،التقيد بساعات
مساء) ،وصول محدود
صباحا 4 -
العمل (8
ً
ً
للمعدات.ا
بالساعة = عدم امتالك مفتاح ،التقيد بساعات
مساء) ،محدودية الوصول
صباحا 4 -
العمل (8
ً
ً
للموظفين ،الدفع بالساعة.ا

Seattle

الــمــطــابـخ الــمــشتـركة في

الـواليــات المتحدة
األمريـكيـة
هذا الجزء من التقرير يستعرض
بعض المقتطفات عن مجال تأجير
المطابخ المشتركة في الواليات
المتحدة اإلمريكية لما لهذا المجال
من دور رئيسي في دعم قطاع
األطعمة.

 1الــمــواقــع
تتواجد المطابخ المشتركة في  39والية في
أنحاء الواليات المتحدة األمريكية ،مع إرتفاع
ملحوظ في الشمال والجنوب .غالبية المطابخ
المؤجرة تتواجد في مناطق َح َضارية.

%58

المناطق
الحضارية

%22

الضواحي

%20

األرياف

 2الــقــطــاع
يغلب على الكثير من المطابخ المشتركة
الجانب الربحي حيث تحتل المكانة األكبر في
سوق المطابخ المشتركة.

%39

غير ربحي

Source
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%61
ربـحـي

 3الــدعم و الــمنح المقدمة

%70

من الــمطابــخ الــمشتركة الــغير ربحية تلقت
ً
دعمـــا و مــنح ،و هي تـعـتـمـد على ذلك في
التشغيل.

 4وضع سوق المطابخ المشتركة
المشجع أن  %82من المطابخ
المحفز و
ّ
من
ّ
مقارنة
ً
المشتركة شهدت زيادة في اإليرادات
بالسنوات القليلة الماضية وهذا يوضح إتجاه
الكثير من رواد األعمال في قطاع األطعمة
في بداية مشاريعهم باإلستفادة من خدمات
المطابخ المشتركة.

%6
%12

%82

ارتفعت
بقيت كما هي
تراجعت

 5مصادر الدخل

المطابخ المشتركة لديها العديد من مصادر
الدخل لكن المطابخ المشتركة التي يتم تأجيرها
7%لعدة مستفيدين تشكل مصدر الربح األكبر
 7%ايضا التأجير الدائم للمطابخ والتي
ويشكل
 7%واحد نسبة جيدة من الدخل.ا
تكون لمستفيد
9%

%6
7%

7%
%6

اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

7%
%7

أﺧﺮى

9%
%9
58%

9%

%58

اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺗﺄﺟﻴﺮ داﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت
أﺧﺮى

%9
9%

ﺗﺄﺟﻴﺮ داﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت

ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

دورات و ﺗﺪرﻳﺐ

13%
%13

ﻣﺘﻌﻠﻖﺗﺪرﻳﺐ
دورات و
ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ
ﻏﻴﺮ

13%

اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ

%24
24%

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

28%
%28

24%

 6الــشراكــات

الكثير من المطابخ المشتركة ال تعمل وحدها
حيث أن المستفيدين من المطابخ يرغبون
بخدمات إضافية لذلك  40%من المطابخ
المشتركة لديها شراكة واحدة على األقل مع
جهات أخرى من أجل تقديم أفضل الخدمات
مثل:ا
%28

برامج تدريب القوة العاملة

%24

مساحات مشتركة غير متعلقة بالطعام

%20

كليات ،جامعات ،مدارس تقنية
توزيع األطعمة أو تجميعها

%16

السوق العام أو سوق المزارعين

%16

السوق المركزي –السوبرماركت
بنوك الطعام أو مخازنها

%8
%4

 7الــمــرافق
مساحات المطابخ المشتركة تعتبر متفاوتة لكن
 80%من المطابخ المشتركة مساحتها أقل
 930متر مربع 35%
مساحتها أقل
من  930متر مربع

%80

5%
%5
13%
%13

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1857

35%
%35

1857 - 931
930 - 466

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1857
1857 - 931

465 - 278

930 - 466

24%
%24

465 - 278

أﻗﻞ ﻣﻦ 278

أﻗﻞ ﻣﻦ 278

*
المساحة بالمتر
المربع

22%
%22
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 8معدات المطابخ المشتركة
تحرص المطابخ المشتركة على تقديم جميع
المعدات األساسية التي يحتاجها المستفيدين
في عملية الطبخ ،وتشمل هذه المعدات:ت
%95

أفران حرارية

%93

طاوالت لإلعداد

%88

خالطات
معالِ جات طعام

%72
%53

شواية

%50

غسالة صحون
غالية
أفران بأرفف

%48
%43

 9الموظفين
محدودا من
عددا
ً
تعتمد المطابخ المشتركة على ً
الموظفين ،منهم بدوام كامل ومنهم بدوام
جزئي.ا

%90

من الــمــطــابخ الــمشتــركــة تــقوم
بتوظيف خمسة موظفين أو أقل
بدوام كامل.ا
عدد موظفي
الــدوام الــكامل

%2 %2
10-20 >20

%34

%29

عدد موظفي
الــدوام الــجزئي

%27

%7

6-9

%2 %2
2-5

1

10-20 >20

0

%42
%33
%16

%5
6-9

2-5

 10الــتكلفة
أعلى التكاليف التشغيلية للمطابخ المشتركة
هي
اإليجار والرهن العقاري ،الرواتب ومزايا
الموظفين ،وغيرها من التكاليف.بينما تشكل
المرافق والصيانة والتأمين ودفع القروض
نسبة أقل من التكاليف
متوسط تكلفة التشغيل حسب النوع

اإليجار/الرهن العقاري
الرواتب و المزايا

%7 %6

%30

%27

%14

التأمين
الصيانة

%16
%20

Source
U.S Kitchen Incubators

القروض

المرافق
أخرى

1

0

 11الــمستأجرين
الكثير من المستأجرين في المطابخ المشتركة
يحرص على الذهاب للمطابخ المشتركة من
أجل تقليل التكاليف واإلستفادة من الخدمات
المقدمة في الــــمـــطـــابخ الــمشــتــركة .معظم
المطابخ المشتركة لديها مابين واحد إلى ثالثين
مستأجر.
%24

<10

%22

10-19

%21

20-29

%19

30-49

%12

50-100

%2

>100

يستمر  75%من المستأجرين في المطابخ
المشتركة لمدة سنة أو أكثر وهذا يدل على
رضاهم عن خدمات المطابخ المشتركة
مدة بقاء المستأجر في المطابخ المشتركة:ا
%6

%15

%19

%14
%46
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 5 - 1أشهر
 11- 6أشهر
 3 - 1سنوات
أكثر من  3سنوات
مستأجرين دائمين

 12الفئة المستهدفة

%53من
المستأجرين إنـــاث!
ا

الكثير من المطابخ المشتركة تعتبر النساء عنصر
أساسي ،حيث تشكل النساء نسبة كبيرة من
المستأجرين.ا
60

%39

40
20
0

%4
10-0

%12 %10 %14

%12
%2
20-11

%4

%2
30-21

40-31

50-41

60-51

70-61

80-71

90-81

)= (%نسبة المستأجرين من اإلناث
Source
U.S Kitchen Incubators

 13المتطلبات و الشروط
استخدام المطابخ الـمشتركة محصور فقط
على االستخدام التجاري ،حيث هناك بعض
المتطلبات التي البد من توفرها من أجـــل
استخدام المطابخ المشتركة مثل:ا
التصاريح الحكومية.ا
شهادات التأمين.ا
معرف الضريبة.ا

%2
100-91

 14الخدمات و المنتجات

المنتجات التي يتم انتاجها في المطابخ
المشتركة فيها الكثير من التنوع ،لكن تحتل
المخبوزات و اإلعاشة و الوالئم النصيب األكبر.ا
%91
%84
%71
%64
%57
%50
%46

 Baked Goodsالمخبوزات
 Cateringاإلعاشة و الوالئم
 Food Trucksحافالت الطعام
 Prepared Mealsالوجبات الجاهزة
 Sauces/Spreadsالصلصات
 Spices/Rubsالتوابل
 Pickled/Fermentedالمخلالت

%43

 Jams/Jelliesالمربى

%43

 Tea/Coffeeالقهوة و الشاهي

%41

 Beveragesالمشروبات

%41

 Sandwichesساندويشات
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 15أماكن البيع
الــمنتجــات الــمنتجة في الــمــطــابخ
المشتركة تتنــوع أمـــــــــــاكن بيعها ما
بين الفعاليات المجتمعية الصغيرة
وأســواق الــمزارعيـــن أو عن طــــريق
تجارة التجزئة و غيرها.

من المستأجرين
يبيعون منتجاتهم عبر
االنترنت

%75

%91

أسواق المزارعين
فعاليات مجتمعية

%89
%86

محالت صغيرة و تجزئة

%75

عبر االنترنت

%71

خدمات اإلعاشة و الوالئم

%55

السوق العام
أسواق مركزية ( سوبرماركت)

%54

ا

المطاعم

%50

بيع بالحصة للموزعين

%50

مؤسسات

%30

 16أسعار التأجــير
تقوم بعض المطابخ المشتركة بحساب
بناء على
قيمة اإليجار بالساعة للمستأجرين ً
استخدام المساحات المشتركة ،المخازن،
ومساحات األعداد ،بمتوسط  21.5دوالر
للساعة الواحدة
المعدل بالساعة بالدوالر األمريكي $

50

األعلى  $42بالساعة

40

متوسط  $21.5بالساعة

30

20
10

األدنى  $8بالساعة

 17الخدمات االضافية

تقوم المطابخ المشتركة بتقديم العديد من الخدمات
ً
طلبا في
اإلضافية للمستأجرين و تعد أكثر الخدمات
مشاريع قطاع األطعمة هي استخراج التراخيص
و الشهادات و االستشارات.ا
المساعدة باستخراج
الرخص و الشهادات

%84
%69

استشارات تجارية

%49

التسويق و صنع الهوية
تطوير المنتج

%41

المساعدة للوصول للمشترين

%41
0

10

30

50

70

90

 18احتياجات المستأجرين
احتياجات المستأجرين تختلف من مشروع الخر،
لكن أكثر ما يحتاجه المستأجر في المطابخ
المشتركة هو:ا
مساحة مطبخ مع
األدوات

فرص في السوق
لبيع المنتج

وضع
خطة عمل

مكونات الطعام
بسعر معقول

إمكانية الحصول
على رأس مال
تشغيلي

توزيع الخدمات
اللوجستية

إمكانية تطوير
الخدمات
Source
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 19مؤشرات األداء
بما يقارب نصف المطابخ المشتركة تقوم
بمتابعة نتائج المستأجرين ونجاحهم من خالل
المعايير التالية:ا
60

%40

40

%30

%28

%25

20

%15

%15

0
خلق
فرص
العمل

نمو
المنتج

نمو
اإليرادات

نمو
تشكيلة
المنتجات

Source
U.S Kitchen Incubators

ً
شـــكــــرا
شكر خاص لشركة اآلمــار الغذائية
لدعم و رعاية هذا التقرير

و المالية

نوع
العقود

عدد
العقود

