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فريق العمل

الهدف
من التقرير
تسليط الضوء على منصات توصيل األطعمة عبر الهواتف
الذكية مع التركيز على تجربة تطبيق جاهز.
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تاريـخ منصات
توصيل األطعمة عبر
الهواتف الذكية

657 SAR

04

1994

أول خدمة لطلب األطعمة عبر الهواتف

سجل أول طلب لألطعمة عبر الهواتف في عام 1994
من مطعم بيتزاهت.

1995

أول خدمة لطلب لألطعمة عبر اإلنترنت

تم إنشاء أول خدمة لطلب الطعام عبر اإلنترنت  ،وهي
 World Wide Waiterالمعروفــــــة اآلن
بــاسم ” “Waiter.comفي عــام 1995
وقد خدم الموقع شمال كاليفورنيا فقط ،ثم توســع
ً
الحقا إلى عدة مدن إضافية في الواليات المتحدة .خالل
طفــرة المواقـــع االلكترونية ،بدأت شركات ناشئة في
توصيل منتجات البقالة عبر اإلنترنت مثل:

2009-2000
في عام  2004تأسست العديد من الشركات مثل:

وبحلول أواخر العقد األول من االلفية الجديدة ،كانت
شركات البيتزا المعروفة قد أنشأت تطبيقات الهواتف
الذكية الخاصة بها.

2019-2010
بعد انتشار استخدام الهواتف الذكية  ،ونمو  ، Uberبدأت
الشركات الناشئة في توصيل األطعمة تتلقى المزيد من
االهتمام .تأسست  Instacartفي عام .2012
وفي عــــام  2013اندمجـــت  Grubhubو Seamless
وبحلول عام  2015بدأ الطلب عبر اإلنترنت في تجاوز
الطلب عبر الهاتف.

Source: statista.com
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طرق عمل منصات
توصيل األطعمة عبر
الهواتف الذكية

1
من مطعمـ إلى مستهلك:

يطلب العميل من
خالل المنصة

ارسال الطلب
إلى المطعمـ

يقوم المطعمـ
بتوصيل الطلب

مثل

2
من منصة إلى مستهلك:

يطلب العميل من
خالل المنصة

ارسال الطلب
إلى المطعمـ

تقـوم المنصــة
بتوصيل الطلب

مثل
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أرقامـ عن منصات توصيل
األطعمة عبر الهواتف الذكية:
ً
أوال

القطاع العالمي

 107$ +مليار

مجمـوع إيرادات قطــــــاع توصيل
األطعمة عبر اإلنترنت في عام 2019

من المتوقع أن يزيد معدل نمـــــو
اإليرادات السنوية ()2023-2019
إلى ما يقـــــارب  9.9%حيــث سيبلغ
حجم السوق إلى  156,819مليون
دوالر أمريكي بحلول عام .2023

 53$ +مليار
حجم إيرادات توصيــــل الطعـــام من
منصــــة إلى المستهـلك والذي يعد
الجزء األكبر من السوق العالمي في
عام .2019

Source: statista.com
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3

إجمالي اإليرادات في قطاع
توصيل األطعمة عبر اإلنترنت في
جميع أنحاء العالم:

40,239$ M
22,073$ M

الصين

الواليات األمريكية المتحدة

7,730$ M
الهند

4,869$ M
بريطانيا

2,518$ M
اليابان

 83$مليار
حجم توصيل الطعام من المطعم إلى المستهلك في
عام  2019بما يعادل  % 1من إجمالي سوق المواد
الغذائية و  % 4من األطعمة التي تباع من خالل المطاعم
ومحالت الوجبات السريعة.

Source: statista.com
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3

أرقام عن منصات توصيل
األطعمة عبر اإلنترنت

ً
ثانيا

القطاع اإلقليمي
يعد سوق المملكـة العربيـة السعودية األكبـر
مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي

3rd

5th

1st

2nd

4th

1st

1,175
مليون دوالر

2nd

3rd

834

517

مليون دوالر

مليون دوالر

4th

180

مليون دوالر

5th

30

مليون دوالر

مع ذلك تعد المملكة العربية السعودية األقل بين الدول
من حيث الوصــول إلى المستخدميــن ،ممــا يعني وجود
فرص استثمارية وتجارية في األسواق المحلية.
Source: statista.com
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ً
ثانيا

القطاع اإلقليمي
خالل السنـوات المـاضية ،استحوذت مجموعة من
الشركات األلمانية بشكل غير مباشر على تطبيقات
توصيل األطعمــة ،مثل:
هنجر ستيشن ،كاريدج ،طلبات.

ومع ذلك ،فإن المملكة العربية السعودية تعد محور اهتمام
الجميع كأفضل سوق لتحقيق النمو في السنوات القليلة
المقبلة.

Source: statista.com - Jahez
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أرقام عن منصات توصيل
األطعمة عبر اإلنترنت

ً
ثالثا

القطاع المحلي

 1,175مليون دوالر
حجم سوق قطاع طلب االطعمة عبر
اإلنترنت في المملكة العربية السعودية
في عام 2019
حجم سوق من
منصة إلى مستهلك

39%

حجم سوق من
مطعم إلى مستهلك

61%

معدل النمو التراكمي السنوي اإلجمالي
وصل في 2019

13.2%

والذي من المتوقع أن يصل إلى 1,929
مليار ريال سعودي بحلول عام 2023

 6.1مليون مستخدم
يتوقع نمو اإليرادات في عام  2019مقارنة بـ
 2018بنسبــــة  26%بينمــــا قــــد يزيـــــد عدد
المستخدميــن لهذه الخدمـــــات بنسبة % 21.5
مقارنة لنفس الفترة.
Source: statista.com - Jahez
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3

أحد أهم متطلبات النجاح
لمنصات توصيل األطعمة عبر
الهواتف الذكية:

توفيـر البنيــة التحتيــة
للقطاعات اللوجستية

الدفع اإللكتروني

توفير الموارد البشرية
المؤهلــة

تشجيع المستثمرين على
انتهاز الفرص في القطاع
المحلي

12

أمثلة على
أبرز الممارسات
الناجحة
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ً
عالميا
أفضل  10منصات توصيل االطعمة
عبر اإلنترنت بحسب موقع netsolutions

02

01

2012
03

2008
04

2014

05

2014

06

2004
07

1960
08

2013
09

2001
10

2013

2011

www.netsolutions.com
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ً
محليا
أبرز المنصات المحلية

حسب سنة اإلصدار

2004

اضغط للوصول
السريع

2012

2015

2016

2016

15

2016

2017

2018

2018

2019

2019
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عن
تطبيق جاهز
www.jahez.net

البدايات

عامـ 2014

اتفق مؤسسي تطبيـــق جـــاهز على فكرة
تطويــر توصيـل األطعمــة عبر اإلنترنت في
المنطقة وتحسين تجربة المستخدم.

وفي
سبتمبر عامـ 2016
تم إطالق النسخــــة األولى من تطبيـــــق
ً
مركــزا مهما
جاهز .ويحتل التطبيــق اليوم
بين نظرائه في المجال.

17

عن
تطبيق جاهز
www.jahez.net

تطبيق جاهز في أرقامـ

 10مليون

 2مليون

30%

طلب من بداية تطبيق جاهز

مشارك بتحميل تطبيق جاهز

من طلبات العمالء يتم دفعها
من خالل البطاقــــات البنكيــة
والباقي نقدا عند التوصيل

96%

84%

 4000مطعم

من عمليات الطلبات تتم آليا
دون أي تدخـــــل من موظفي
جاهز في غرف العمليـــــات
والمساندة الداخلية

معدل المحافظة على إستقرار
العمـــــالء لدى خدمات برنامج
شركة جاهز

متوفــر لتقديم خدمات طلبــات
المطـــــاعم حسب المنــــاطق
الجغرافية

63%

 3.5طلب

 75ريال

من تعداد سكــان المملكــــة
ً
جغرافيــــا
تمـــــت تغطيـــتهم
للخدمات مباشرة

لكل عميـــــل كمعدل شهري
خالل نتائج سنة 2018م

معــدل قيمــة كل طلب خالل
نتائج سنة 2018م

 18شهر

 6فروع مكتبية

18%

للوصـول إلى نقطــــــة التعادل
و 24شهر كعائد على اإلستثمار

معتمــدة على مدن المملكـة
الرئيسية

معدل النمو المتراكم الشهري
من بداية الشركة حتى تاريخه

20%

 +10,000سائق

 118موظف إداري

الحصة السوقية لجاهز حسب
التوقعات والدراسات المكتبية
األولية للسوق السعودي في
عام 2018

مسجل في تطبيق جاهز على
مدار ساعات الخدمات

في جاهز
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تطبيق جاهز في أرقامـ
األصناف األكثر طلبا في تطبيق جاهز

7.4%

7.1%

2.7%
2.6%

برجر

شاورما

فالفل

2.4%

2.2%

1.6% 1.6% 1.7%

صوص ساندويش سلطة

رز

بيتزا

مشاوي

1.2%

حمص

المناطق التي يتواجد فيها تطبيق جاهز

الدمام

الظهران

تعــد مدينة
ً
طلبا
الرياض األعلى
في تطبيق جاهز

حائل

خبر

بريدة
عنيزة
الرياض

المدينة
المنورة

مكة

جدة

خميس
مشيط

أبها

األعمار األكثر
ً
طلبا عبر تطبيق جاهز هي
فئة الشباب وبنسبة

55%

45%

Source: Jahez
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التوصيات
تشير أبحاث عديدة إلى أن المطاعم الواعدة يجب
أن توجه عناية خاصة بالتقنية الرقمية ،التي تعبر
عن نفسها في أربعة مجاالت ،هي:
ا

مجال التواصل مع الزبائن
ال بد من المطاعم الجديدة في السوق من التعريف
ً
إلكترونيا ،والظهور على خرائط «غوغل» ،والعمل
بنفسها
من مواقع جغرافية جيدة .هذا الظهور الرقمي يجب أن
ً
أيضا على مواقع إلكترونية لحجز الطاوالت أو الوجبات
يعم
من المطاعم ،ومواقع تقييم المطاعم ،وتوفير خدمات نشر
تعليقات الزبائن.

مجال مرونة تشغيل العمالة
ال بد من وجود مرونة في ساعات العمل؛ بحيث يلبي
ً
أيضا
المطعم الطلبات بكفاءة في ساعات الذروة .وال بد
من توفير التدريب الالزم للعاملين لتقديم خدمات جيدة
تتمتع بالكفاءة؛ خصوصا في مجاالت إدارة مخزون الطعام،
والتعامل مع الزبائن.

مجال الحجز وتوصيل الطلبات
ال بد من الوجود على مواقع إلكترونية ألطراف ثالثة لحجز
المطاعم ،وتحسين خدمة توصيل الطلبات عن طريق شركات
ً
أيضا لمن يريد طلب وجبته بنفسه
أخرى .وتمتد هذه الخدمة
من المطعم؛ بحيث يكون الدفع والتسليم عملية سلسة.

مجال تقييم
تجربة الزبائن في المطعم
البد من تطويـــر قوائم طعـــام ديناميكيـــة مع أسعــــار
مناسبة ،وتوفير فرصة الدفع المشترك بين األصدقاء ،مع
اعتماد وسائل دفع جديدة عبر وسائل الدفع الحديثة:
البطاقات البنكية منها بطاقات مسبقة الدفع.
مدى.
محفظة االلكترونية.
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فريق العمل
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فريق العمل
فريق عمل جاهز

فريق عمل أوشن إكس
فواز المطيري  -مطور أعمال
مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة،
حاصل على بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود ،خبير
بصناعة المحتوى والتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مهتم
في إدارة المشاريع وريادة االعمال.

عبداهلل الناصر  -منسق مشاريع
مختص في تشغيــل وإدارة حاضنات األعمال ،وحاصل على درجة
البكالوريوس في إدارة نظـــم المعلومـــــات من جامعة تينسي -
الواليات المتحدة األمريكية.

أروى العضيبي  -كاتب محتوى
مسؤولة عن كتـــابة المحتــــوى في أوشن إكس ،حاصلة على
بكالوريوس من جامعة الملك سعــود مع مرتبة الشــرف األولى
تخصص لغات وترجمة (لغة فرنسية) ،مختصة في الترجمة وصناعة
وتطوير المحتوى ،ومهتمة في التسويق وريادة األعمال.

هند الصبار  -كاتب محتوى
مسؤولة عن كتابة المحتوى في بزنس نورة ،خريجــة القانون من
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وحاصلة على دبلوم المحاسبة
بامتياز من جامعة الملك سعود ،مهتمة بمجال األعمال ،والقانون
التجاري.

روان الدريبي  -مطور أعمال
مطور أعمال  ،طالبة بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في
جامعة األميرة نورة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن ،تعمل على
إعداد التقارير وإدارة عالقة العمالء وإدارة البرامج وورش العمل
في أوشن إكس .مهتمة بإدارة المشاريع ،واإلبداع واالبتكار وريادة
األعمال.
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إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة قريفث
 استراليا ،ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة السعوديةللمقيمين المعتمدين ،ومدير ومستشار لعدد من الحاضنات والمسرعات
في المملكة العربية السعودية.

عبداهلل العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية من
جامعة دي مونتفورت – المملكة المتحدة ،ومقيــــم منشــــآت
اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبداهلل العجالن  -المدير اإلداري
مديــــر مشروع أوشنيـــــات ،وحاصل على بكالوريوس علوم من
جامعة الملك سعود ،وملم ومطلع باإلجراءات الحكومية واإلدارية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومؤسس عدد من الشركــــــات
الصغيرة.

علي القرناس  -مدير منصات االبتكار
مختص في تخطيط المشاريع وإدارة التغيير ،وحاصل على ماجستير
إدارة األعمال من جامعة بيبردين  -الواليات المتحدة األمريكية،
ومحاضــر متخصص في إدارة األعمــال في جامعة الملك سعود.

سلطان السبيعي  -مدير تطوير أعمال المنظمات
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في ادارة
اجراءات العمل  BPMوإدارة المشاريع .PMI - ACP

عبداهلل البريدي  -مدير التسويق
مشرف ومديـــــر العديد من مبــــــادرات أوشــن إكس ( بزنس نورة،
أوشن إكس ميت أب وأوشنيات) .حاصل على بكالوريوس تسويـق من
جامعة الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.
ا

غالية الحموي  -مدير التصميمـ واإلنتاج
متخصصة في مجال التصميمـ اإلبداعي ،وخبيرة في تصميمـ الهويات
الحكومية والتجارية  ,حاصلة على بكالوريوس تصميـــم جرافيكـــي
ووسائط رقمية من جـامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.ا
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عن أوشن إكس
هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام،
والكفاءات الوطنية التي تبتكر الحلول ،لنقدم كافة سبل
الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع الناشئة ،ونطور
أعمال المنظمات ،ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال
انطالقة لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من
ِقبل مستشارين محترفين ،يعملون على تحويل األفكار الريادية
والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق المنشأة رؤيتها ،وتصل إلى أهدافها،
وتستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.
ُ

خدماتنا

تطوير الشركات
الناشئة
المزيد

منصات
االبتكـــار
المزيد

شكــرًا

والمالية

أعمال
المنظمات
المزيد

