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:املقدمة

ةاململكرؤيةبحسبوالحجاجاملعتمرينأعدادوازدياداملكرمةمكةفيالعمرانيالنمو نهضةمع
.االهتماممنجانبوالوجباتالغذاءصناعةإلعطاءومتطلبحاجةذلكعننجممما2030

•
يةالغذائاملوادصناعةفياالستثماريةللمشاريعالعاماملخططوضعهو املشروعهذامنالغرض

وعةمجمهللابإذنمنهاتنبثقسوفوالتياملقدسةواملشاعر املكرمةمكةفيالجاهزةوالوجبات
.السعوديللشبابجديدةعملفرصوخلقاالستثماريةالرياديةاملشاريعمن



.والحجاجعتمرينواملاملكرمةمكةملواطنيأقلوتكلفةعاليةجودةذاتتكون انعلىوالتوزيعواالنتاجللشراءوفعالةحديثةحلول تطوير .1

بفئاتالوجباتير وتوفالتكلفةخفضفيتساهموالتياملقدسةواملشاعر املكرمةمكةفيالجاهزةالوجباتوتجهيز لصناعةمصانعانشاء.2

.ومناسبةمنافسةوبأسعار متنوعة

والتغليفللتعبئةالتكميليةواملوادالغذائيةاملوادلصناعةاملكرمةمكةفيمصانعانشاء.3

.والتغليفئةوالتعبالغذائيلإلنتاجالعاليةالجودةذاتالعامليةواملعايير الغذاءصناعةفيواملتطورةالحديثةالتقنياتاستخدام.4

تجاريةالاملنظومةداخلخللسيولدمماالقطاعهذاعلىاالستحواذتنوي كبري شركاتقبلمنواالعاشةالتغذيةسوق احتكار عدم.5

.نهميقتاتون الذيالرئيس ياملاليمصدرهمتشكلالتياملوسميةمواردهمويقطعبالغةخسائر القطاعهذابأصحابويلحق

:األهداف



.التنظيمهذامنالصغيرةالتجاريةالكياناتاستفادةوكذلكفيهايعيشالتيالعشوائيةمنالقطاعتنظيم.6

تراعيوجباتتخصيصيتمولذلكصحيةمشاكلولديهعامااألربعينتجاوز قداغلبهمكون للحجيجالصحيةالظروفمراعاة.7

.الصحيةظروفهم

اقبةواملتابعةالسيطرةاحكام.8 املركزي طبخاملداخلمجهز مختبر خاللمنللحجيجاملقدمالغذائيللمنتجالجودةمعايير اعليومر

.هللاقدر ال والكوارثاالزماتحالفي(املكرمةمكةفيالغذائياالمنتحقيقعلييساعدالكيانهذاوجود)وكذلك

.تماماعليهوالقضاءاالعاشةو التغذيةقطاعفيجليايظهر الذيالتجاري التستر ظاهرةمنالحد.9

:األهداف



اقبة سالمة خطوات االمدادات الغذائية لتشمل نظام تتبع كافة مكونات الوج.01 .بة الغذائيةاملتابعة املستمرة والدقيقة ملر

رات دمج شراكات الجهات ذات االختصاص والقطاع الخاص للتصبح املشاريع داعمة لذاتها وبشراكات ودعم االستثما. 11
افق ومعهد التدريب وتدوير النفايات .الحكومية من خالل توفير االراض ي والبنية التحتية واملباني واملر

.املتابعة واملحافظة على امن وسالمة املنشآت.  12

:األهداف



:املخطط التمهيدي للدراسة

افقة الرسمية والدعم  ما هو على مراحل ك( املالي واألراض ي)يتم إعداد الدراسة االبتدائية للمشروع بعد أخذ املو
:موضح أدناه

التمهيد•
.صياغة األهداف•
.إعداد املنهجية•
.تحليل الوضع والقضايا الراهنة•
.إعداد املخططات االستراتيجية•
.دراسة الخدمات املساندة•
.املخرجات النهائية•

.التعبئة والتغليف–اعادة تدوير النفايات الغذائية •
(.االداريين والفنيين)إعداد خطة تدريب املوظفين •
(.االستثمارات ، تكلفة الوجبة الغذائية)حساب تكلفة املشروع األولية •



(.بما فيها املراحل التنفيذية)إعداد خطة تنفيذ املشروع •
.صياغة املعايير واالنظمة الغذائية•

(.القانونيةويشمل نموذج االعمال والشركاء املستثمرين رقابة السلطات والوثائق)وضع الهيكل التنظيمي للمشروع •
.املخطط الرئيس ي للمشروع•
.مشتريات األغذية•
.تخزين املواد الغذائية•

(.البنية التحتية واملباني)انتاج الغذاء وتصميم •
.وثائق املناقصة للبناء واالشراف علي اعمال البناء والبنية التحتية•
.استالم البنية التحتية واملباني وتشغيل املشروع•
.ادارة املشروع وتشغيله•
.حقوق امللكية•

:ةتابع املخطط التمهيدي للدراس



:نتائج املشروع

اد دورات داخل هذا سيوفر هذا املشروع عددا كبيرا من الفرص الوظيفية ألبنائنا وبناتنا في مكة املكرمة بعد تأهيلهم واعد•

.املشروع الذي يتضمن اكاديمية متخصصة للتدريب والتأهيل في هذا القطاع

مة في موسم الحج سيقوم هذا املشروع بالقضاء علي ظاهرة النفايات الغذائية التي تعاني منها املشاعر املقدسة ومكة املكر •

.من خالل إعادة تدويرها

.مرونة الحركة املرورية في املشاعر املقدسة ومكة املكرمة•

تخفيفوجود سالمة املنتج الغذائي املقدم للحجيج سينعكس إيجابيا على القطاع الصحي العامل في الحج وذلك ب•
(.بأسباب الطعام الغير صحي املوجود في مواسم الحج والعمرة)الحاالت التي يباشرها •



:تنفيذ أقسام املجمع

االعتبار عينبفيهاملأخوذالغذائيةللمؤسساتالحاليالتقييمحسبوذلكالخدماتلتقديمرئيسيةأجنحةستةالىينقسمالذي•
الحاصليننمشركةاو مؤسسةلكلاملناسبةاملساحةتخصيصخاللمنفيهالعملآليةوتكون عرق لكلاملختلفالغذائياملوروث

.الحجبعثاتطرفمنوإعاشةتغذيةعقودعلى
منلنتمكنمخصصمكانفيساعة”X“ملدةالعيناتبهذهواالحتفاظعشوائياالعيناتلفحصمختصمختبر هناكسيكون كما•

.البكترياعنللكشفالدقةعاليةاملخبريةاألجهزةخاللمنهللاسمحال تسممحدوثحالةفيفحصهاإعادة
توفرهااالزموالفنيةاللوجستيةالخدماتجميعوتوفير والنقلالعاملةواأليدياملطلوبةاألساسيةالسلعجميعاملجمعيقدمكما•

.ومنافسمناسبوحفظغذائيةقيمةذاتوجبةإلنتاج
حلقةفيالعاملينواملتوسطةالكبيرةاملؤسساتمنالورقياتو والخضرواتللفواكهاملوردينالتجار لجميع(شركة)تجاري كيانانشاء•

.جارياتلهماألول الرزقمصدر انهحيثارزاقهمعلىسيطرةاو احتكار هنالكيصبحال لكيوالفواكهللخضرواتاملكرمةمكة
خطةفياركتهمشحالةفيكفيلالكيانوهذااملقدسةواملشاعر املكرمةبمكةالحجاجملوقعالوجباتلنقل(شركة)تجاري كيانانشاء•

اقعداخلتنقلللالوحيدواملصرحالوحيداملسئول هو ألنهتأخرهااو الوجباتنقلتعثر مشكلةينهيبأناملوسميةاملروريةالحركة مو
.املعنيةالجهاتقبلمنالحجاج
















