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تنظيـــــــم

تنفيــــــــــــــــــــــذ



 نحــن نتشــرف جميعــًا بخدمــة ضيــوف الرحمن، والســهر علــى راحتهم، 

ونبــذل الغالــي والنفيــس في ســبيل توفيــر أســباب الراحــة والطمأنينة 

لهــم؛ ليــؤدوا مناســكهم بكل يســر وســهولة وطمأنينة 

«

«

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا



ــع  ــى جم ــنوية إل ــارض الس ــرات والمع ــة المؤتم ــال إقام ــن خ ــرة م ــج والعم ــدف وزارة الح ته

واســتقطاب قــادة الفكــر وصنــاع التغييــر مــن باحثيــن ومبتكريــن ورواد أعمــال؛ وذلــك لإلثــراء 

ــات  ــة خدم ــي منظوم ــتقبلية ف ــات المس ــراف التوجه ــات واستش ــل التحدي ــي، ولتذلي المعرف

الحــج والعمــرة. حيــث تســعى الــوزارة بالتعــاون مــع جميــع شــركائها فــي مختلــف القطاعــات 

لتحقيــق التميــز واإلســتدامة فــي مجــال خدمــة ضيــوف الرحمــن مســتنيرًة برؤيــة المملكــة 

ــعودية ٢٠٣٠ ــة الس العربي

المقدمة

مؤتمــــر ومعـــــرض 
خدمات الحج والعمرة



  يعــد »مؤتمــر ومعــرض خدمــات الحــج والعمــرة« نافــذًة هامــة لتوطيــد أواصــر التواصــل مــع مختلف 

ــا، منطلقيــن فــي ذلــك منرؤيــة المملكــة  ــا وعالمًي دول وشــعوب العالــم العربــي واإلســامي إقليمًي

٢٠٣٠التــي تقــدم اســتراتيجية متكاملــة لتطويــر منظومــة الحــج والعمــرة عبــر تســخير الطاقــات 

ــين  ــة لتحس ــود حثيث ــعودية جه ــة الس ــة العربي ــذل المملك ــن، وتب ــوف الرحم ــة ضي ــات لخدم واإلمكان

وتســهيل رحلــة ضيــوف الرحمــن، وتقديــم البرامــج والمبــادرات النوعيــة، والعمــل علــى تطويــر عمليــات 

اتخــاذ القــرار واســتدامة جــودة الخدمــات.

مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة ٢٠٢٣



برنامج مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة ٢٠٢٣

الحج إكسبو

)المعرض(

أكبر معرض على مستوى العالم، متخصص في

طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة لارتقاء

بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وٌيعد منصة

و بوابة للمستثمرين و المبتكرين و المهتمين

بتطوير قطاع الحج والعمرة

المؤتمر

الجلســات  مــن  عــدد  يســتعرض  دولــي  مؤتمــر 

التدريبيــة  والــدورات  العمــل  وورش  العلميــة 

التــي يقدمهــا نخبــة مــن صنــاع القــرار والخبــراء و 

ــدد  ــور ع ــك بحض ــن وذل ــن والباحثي ــّم األكاديميي أه

مــن وزراء الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والحــج، 

باإلضافــة إلــى الســفراء والقناصــل مــن مختلــف 

ــة  ــر مــن ٢٠٠ جهــة عامل ــم، باإلضافــة ألكث دول العال

فــي منظومــة الحــج والعمــرة مــن القطــاع العــام 

والخــاص

الفعاليات

المصاحبة

فعاليــات وأنشــطة مختلفــة تقــام قبــل وأثنــاء 

الملتقــى وتهــدف إلــى تحقيــق األهــداف 

ــر  ــة ونش ــة المضاف ــز القيم ــية و تعزي الرئيس

الوعــي الثقافــي والمجتمعــي عــن المؤتمــر 

ــرض.  والمع

1٢٣

الجودة في منظومة الخدمات



أهداف المؤتمر والمعرض

إبرام وعقد اتفاقيات ثنائية بين 
وزارة الحج والعمرة وممثلي 
البعثات الخارجية لتعزيز أوجه 
التعاون وتنمية فرص الشراكة

توقيع اتفاقيات وشراكات 

إستراتيجية بين المستثمرين 

المحليين والعالميين

نشر ثقافة الجودة الشاملة 
ودعم التحسين والتطوير 

المستمر لمنظومة الخدمات

إلقاء الضوء على مشاريع المملكة 

المستقبلية المتعلقة بالحج 

والعمرة

إطالق خدمات ومنتجات جديدة 

تخدم قطاع الحج والعمرة

123
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أهمية المشاركة

نقطة التقاء لكٍل من وكالء 
الحج والعمرة من جميع 

أنحاء العالم 

تواجد أهم مزودي 
الخدمات التي تدعم قطاع 
الحج والعمرة تحت سقف 

واحد

منصة إلطالق خدمات 
جديدة ترتقي إلى تطلعات 

الحجاج والمعتمرين 

االستفادة من الفرص 
االستثمارية وإبرام العقود 

واالتفاقيات 

بناء عالقات عمل وعقد 
اتفاقيات تجارية 

مؤتمر دولي بحضور أهم 
المتحدثين 



الموافقة الكريمة: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود حفظــــه هللا 

الرعاية والتشريف: صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل 

حقق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة ٢٠٢٢ تحت شعار »التحول نحو االبتكار« 

نجاحًا ملموسًا وأصداًء إيجابية واسعة النطاق:

 1٥٠ جهة مشاركة 

٣٤ ألف متر مربع

٤٥ ألف زائر

٢1٢ جهة إعالمية محلية 

1٦ جلسة حوارية 

٢٦ وزيرًا باإلضافة الى السفراء والقناصل

٥ اتفاقيات كبرى

 11٥ اتفاقية ثنائية 

٢٣ ورشة عمل

انجازات المؤتمر والمعرض لعام ٢٠٢٢ 



القطاعات المستهدفة

الجهات
الحكومية

شركات ووكاالت
الحّج والعمرة

الفنادق
واإلسكان

الخدمات
اللوجستية

الرعاية
الصحية

التعليم
والتدريب

اإلعاشة النقل

البناء
والتطوير العقاري

التقنية
والذكاء االصطناعي

إدارة
الحشود

حلول
المياه والطاقة

الترميم
وصيانة المرافق

إدارة النفايات
وإعادة التدوير

الخيام
والمباني المؤقتة

األثاثاالتصاالت
والتجهيز

السلع
االستهالكية

األمن
والسالمة

البنوك
وشركات التامين

األمن
والتشغيل

وكالء
السياحة والسفر



الزوار المستهدفون

السفارات 
والقنصليات

اإلعالم المحلي
والعالمي

العاملون في منظومة
الحج والعمرة

الخبراء
والمهنيون

رجال األعمال
والمستثمرين

الزوار
والمهتمون   

صناع 
القرار

القطاع
الغير ربحي

رواد األعمال
والمبتكرون

شركات خدمات
الحج والعمرة

ممثلي البعثات 
الخارجية



مخطط المعرض



ــويقية الحملةالتس

واإلعالمّية

 حمات الوسائطاإلعانات الخارجية 
الرقمية واالجتماعية

اإلعانات
المطبوعة

 الرسائل النصية القصيرة
والبريد اإللكتروني

العاقات
العامة

 إعانات المواقع اإللكترونية
وتطبيقات الجّوال

قمنا بتصميم حملة تواصل ودعاية متكاملة تساهم في تحقيق أقصى استفادة من الفرص التجارّية التي يّوفرها المؤتمر والمعرض.
وتتمّيز استراتيجيتنا التسويقّية بتعاون مختلف شركائنا ووكائنا الموزعين محلًيا وعالمًيا الذين يؤدون دورًا محوريًا للوصول إلى جميع العماء

المحتملين والجمهور المستهدف. 



منطقة ابتكار الحجمنطقة الشركات الناشئةمنطقة الحج هاكثونالمعرض اإلسالمي

منطقــة لعــرض قطــع نــادرة مــن 
ــارة  ــن العم ــالمية، ف ــارة اإلس الحض
اإلســالمي  الفــن  و  اإلســالمي 

المعاصــر.

حــدث تفاعلــي يجمــع أصحــاب الفكــر 
ومطــوري البرمجيــات والمصمميــن 
والمهتميــن بالتقنيــة ضمــن فــرق 
صغيــرة البتــكار حلــول تقنيــة رائــدة

منطقــة مخصصــة لــرواد األعمــال 
لعــرض  الناشــئة  والشــركات 

تهــم ما خد

تضــم المنطقــة ابتــكارات متعــددة 
مخصصــة لقطــاع الحــج والعمــرة 

األنشطة والفعاليات



شكــــــــــرا

لحجز المساحات:تنــفيــــــــــــــــذ

+966  56 993 4105

  hajjumrah@sela.sa


