السعودية الرقمية

فـــي الحــج

المــقدمـة

منـــن اق ــــتا فخــــر ـــ ايس ا
الت

ــــت

فــــي الســــنة

ــعة مــه الةخ ـرِض فع ـرالِ لم ـ المســمميه داء

الحــــجُ لعمرــــدِ اعسناــــ ك مساــــ مــــه اســــ

ا

ــــت

الخمسة ،هو فريضة اجبـة لمـ سـس مسـمل ـ لغ
ه
م ا
ل قس ،لقوله ع ل " لامُها لم النَّ سا حِجُّ الْبِيْتا ِ
ا ْتِ ِ عِ إلِيْه

ِبايما " [آل لمرا .]97:

قول ا ول هللا صمُ هللا لميه ( :يُّة النـ س قـد
فع ـرالِ لمــيلل الح ـجُ فحخُــوا) ا اهع ــي هريــرض ا ـي
هللا لنه ،كرجه البخ اي الترمني مسمل.

لم مر العصوا امتداداا لشرف كدمـة الحـرميه
الشــرينيه اهــتل ممــوا حعلــ

المســمميه ةــنه

النريضــة دايــة مــه فتــرض الختفــة الرُا ــدض حتــ
الختفــــــة اومويــــــة العب
ا

ــــــية ،صــــــولا لمعصــــــر

ـــتمي الحـــديح حـــت حلـــل الممملـــة العر يـــة

الســـعودية فـــي حـــيه اهتمـــت الممملـــة العر يـــة
السعودية مه كتل اؤية  2030خدمـة حخـ ب يـت
هللا الحرا

مسخد ا وله لميه الصتض السـت ،

فقــــد ضــــمُنت الرؤيــــة لــــدُض مشــــ اي

مبــــ داا

إحــــدال ققمــــة قوليــــة فــــي خر ــــة الحــــج الععمــــرض
إ حتة وسبر لدد مه المسمميه مـه كـتل ايـ دض
ال

قــــــــة اة ــــــــتيع ية لمنتومــــــــة الخدمـــــــــــــ

المقدمـــة لضـــيوف الـــرحمه اةا قـــ ء ةـــ  ،إ ـــراء
الرحمــة الدينيــة ،التخر ــة ال،ق فيــة ،لل ـ

ص ـواض

مشــرقة حض ـ اية لــه الممملــة فــي كدمــة ا ُااه ـ
ق صدي الحرميه الشرينيه.

1

الحج قديمــا

2

لـعقود مننع ولُي الممز المع
احمـــه هللا -الحعلـــلِ قـــدقوليُة امتدُ

ـــةد

مه عده ،فقد س

المســمميه لمـــ ا ـــس يســـير

لبدالعةية آل
من

ملة الملرمة ،مه

ـــز الحـــجُ ققـــت

الحجُ
جم لـــ

ل ريه الصح اي ال را الولارض مه مل

ـعود

ـ قا يـنه
ويـــ

إليـه
لديـــدض

إق متةل حت

مه الصُـع

التـي اجةةـ الحعخـ ب

قديما في احمتةل هو مواجةة ق

ع ال را ،لـنا قسـتنتج

ى لممية الحـجُ قـديما س قـت مميبـة لمشـقة محنوفـة
لمخ طر.

لــنا فقــد اهــتلُ الممــز لبــدالعةية فــي احمــة الحخُ ـ ب ـ ومه
اوم  ،قد قخح في حقيق ذلـز حتـ
مــــه

ــــوااع الحضــــ اا
مير البي

ا ت

او ا يــــة سمــــ

في حجُ 1348هـ،

صـبح الحـجُ مـه
صــــنهع

ـوال حعلـ

العر ية السـعودية مـه عـد الممـز المع ـ
إل الممز

الممملـة
لبـدالعةية

عود ،الممز فيصس ،الممز ك لد ،الممز

فةـــد الـــني ـــل فـــي لةـــده فييـــر لقـــ
"صـــ ح

ــــلي

الممـــز فيـــه مـــه

الختلـــة" إلـــ "كـــ د الحـــرميه الشريــــنيه" ذلـــز
التي حـد ت فـي لةـده اقتقمـت عـده إلـ

قتراا لمتفيُّرا

الممــز لبــدهللا –احمةــل هللا جميعا ـ  -صــولا إل ـ المم ـز
-حنته هللا-

مم

موق ا حص ء السـعودي

حس

فإ إجم لي لدد الحخُـ ب فـي لـ
قريبا ـ ،
قريبــ

مــغ لم ـ اقــل صــس إليــه هــو ــتل مميــو ح ـ بُ
قــد ســ

هــنا الــرقل فــي لــ

اولــــوا منــــنع التى ــــي
ف ـ ير س سوا ق ـ

حتــــ آكــــر

فــي ل ـ

ح بُ السنة التي مية
سـ

1390هــ مـغ مميـو حـ بُ

1433ه ،كــتل هــنه

ــــنة قبــــس اقتشــــ ا

1440هـــ 2019-س ـ
هي

نة ذا ض سوا ق  2020فقد

 10آةف حـ بُ مــه الــداكس فقــف ،للــه فــي نـ ء هــنه

النتــــرض لـــــل توقـــــو الداا ـــــ
الخــــدم

ـــــوير " خر ـــــة الحـــــ ب"

المســــ قدض لةــــ  ،البنيــــة التحتيــــة لمشــــبل

اوا ـــية ،التـــي جـــد

فرصـــتة فـــي إقشـــ ء احمـــة دينيـــة

متل ممــــة، ،ــــري ق فــــة الحخُــــ ب لبــــر التقنيــــ

الت بيق

3

2,5مميــو

النسية.

الحدي،ــــة

ـ ـواا
د الحجُ د

ر ط

فريضة الحجُ لو ذه
الــنه

الــحــج
لة إمل قـه ىديـة

قنيه في السُ ق فمه امتمـز القـداض اة ـت

يو التر ية ،في لةد الممـز فةـد ـل منـ السـي اا

لمحـجُ الســم ا لب صـ

لبدهللا ـل ا ـتحدال

اللبيــرض ،مـ لـ

الســي اا

2005

الصـفيرض مـه
فــي لةــد الممــز

ـرط الحصـول لمـ اكصـة الحـج لنسـبة لحخـ ب الـداكس،

حخ ب الخ اب ىلـداد محـددض للـس د لـة ذلـز لـه طريـق التواصـس التعـ
الخ صــة ةــل ،فــي لةــد الممــز
قتـــرض مســـتقبمية لخدمـــة
الحرميه الني د

ــل إطــتا "اؤيــة  "2030ل ـ

ــمم

ـــيوف الـــرحمه،

ل احت ه في ل

المنواض في كتل  120دقيقة مر ااا خدُض ،ج ء

4

التحــوُل الرقمــي العــ لمي
قديل المةيد مه الخدم

ن ء احمة الحج.

مـ السـن اا

 2016التــي

ــممت

ـــد العمـــس لميةـــ اق تقاـــ مــــشر ع ق ـــ ا

2018

يســير إجــراءا

ـل ا ـف

ير ف الق ـ ا ـيه ملـة الملرمـة المدينـة
سس هـنه التقنيـ

الت ـواا

م

ســخيس الحخُــ ب لمــس متــة لمعمميــ

ـيا مـ
 ،مــ

ق ا المش لر
الـــــمــــــقد ــــــــة
ل ن ء ق ـ ا المشـ لر المقد ـة خنيناـ لتادحـ
لمبيبــة ،رةــر
ريقــة آمنــة

الح جــة إل ـ الق ـ ا لمتقميــس مــه العــدد اللبيــر لممرسب ـ

مق واا  ،يس 72,000
خص لمدض 24

مميوقي ح ب لبر م يق ا

اا

خص/
لة،

 17ق
لة،

صس الشبلة إل 18سل مر ااا ـ  9مح

ا،

ـل إطـتا لـ احـت

را إقخ اا

 1000احمة كتل  7ي

مه قبس منتمة اة ح د الد لي لت تش اا

5

داكــس المش ـ لر المقد ــة

ــريعة ،حي ـحع حقــق الق ــ ا اة ــتفن ء لــه  50لــو مرسبــة ح فمــة مــه التنقــس فــي

المش لر المقد ة ،لدد الق

س،ر 5000

المـر اي،

يسـيراا لمتنقـس ـيه المشـ لر

ـتمةا

الق

الق ـ ا فـي لـ

ا س قت في حج ل

 2010لمـس لميـه

1439هــ حيـح ققـس س،ـر مـه

فقف ،قد ل لريل اااض الشع

الةند ية (فيديز).

عدد 204

البمديـة القر يـة

احمة الح ب
الــــداكــــــمـي
سةيما

ب

دااض سخيس الحخ ب شلس قت مي

ري ق مت اااض الحج العمرض

إطتا المس ا ا للتر قي فيه يتل سخيس الراغ

ىداء فريضة الحج له طريق المس ا

اكتي ا قة مه الب ق

ـ فية

ا للتر قي

(او

حي)

بيق التمرق

المت حة إ

فة الخدم

خ ي هنه الخ وض ،مه ل ا تعرال ن صيس ال م

ا

ىسيد التسخيس،

ةحقاـــ يـــتل لمـــس قرلـــة إللتر قيـــة عـــد اقتةـــ ء فتـــرض التســـخيس يـــتل مـــه كتلةـــ اكتيـــ ا
المر ـــحيه ممـــه ن بـــق لمـــيةل اة ـــتراط

ـــد

لويـــة

معـــ يير

محـــددض ،يـــتل ا ـــع ا المر ـــحيه مـــه القرلـــة ر ـــ س قصـــية لمراجعـــة ال مـــ
الن واض في كتل 48

6

لة ،مه ل يمله طب لة التصريح لبر قت

شر.

نضـــيت
ـــداد

إ ـــــــــــــــــ فة
صواض

ه س و الحج

س

الفرل مه ه س و الحج الني قيل فـي الممملـة العر يـة

السعودية ل
الشــــرا او

اقــــ ــــــــتقـــــــ

الشب

7

ـــف ،اوسبـــر لـــدداا لممشـــ اسيه فـــي العـــ لل مـــه

هو قديل احمـة ا ح قيـة بقـ اا ـخة فـي ذاسـرض حخـ ب

يت هللا الحرا  ،له طريق ا ت،م ا التقني
النس ء الصن لي في
هللا الحــرا ،

الـــتــــقــــنـــــــيـــــة

 2018الني يععتبر او ل مه قوله لم مستوى

وير

بيق

قني

ــممت المن فســة جمي ـ الق

المر ب ـــة لخـــدم

المبتلرض،

ي قـ

خد حخـ ب يـت
لـ

المخ ـ ة

المســـ قدض لمحـــجُ م،ـــس الصـــحة الحمـــول

الم لية ،المواصت  ،اوغنية ،التواصس ،المعر ا.

قــد ىهمــت فيــه العديــد مــه المشـ اي الب ـ ااض لتلــو من فســة لم ـ

منةــ مــ ــل ننيــنه فــي ذا

المراســة او لــ

بيقه في السنوا

بيق في ملة ا

الق دمة مه

الني يو ُح اةادح

مو ل الحج في الم
الخوال

ف الخمرا

في

مه كتل

لرل

لتحميل التطبيق

بيق عرجم
يقو

الني ف ا لمرسة او ل الني

ترجمة الموح

ا ا

الحج لبر قراءض امة  QRد

دية في مو ل
الح جة ة تخدا

اةقترقت
لتحميل التطبيق

بيق ليه الح ب الني يس لد الحخـ ب لمـ
ل تغ ةل لند مش هدض م ي،ير الشز

إا

مه الحخ ب الحج

يم

ـــــــ ا إللتر قيـــــــة لمحخـــــــ ب لحنـــــــ
معموم

الحخ ب التحقق مه ي ق ةل

ص ايح الحج

8

الســنة ا كــر

مه المش اي :

ــيتل

قق ــــــة

سوا قــــــ

ــــحــــوُل الــــحـــج
ُر الو ء الع لمي "سوا قـ " لمـ س فـة اقتصـ دا
لله عد جةود
ى

عق

واصس م يه الممملة العر ية السعودية منتمة الصحة الع لمية فقد قخحت السعودية

فريضة الحج في مز السنة

ة تع ال م اعسـه مـه اسـ
س
التقني

9

العـ لل سـ د قـراا عميـق الحـجُ فـي

ـنة 2020

يلـو حتمياـ

ا

مه ا تراط

صحيُة

ديدض الحرص لم لد اقتش ا الن ير س

ـت  ،لـنا اقتصـر الحـجُ فـي مـز السـنة لمـ  10آةف حـ بُ مـه الـداكس فقـف،

حجُ مز السنة قق ـة حـوُل فـي مخـ ل الت ـوا لنسـبة لرحمـة الحـج فقـد ـل د ـيه
الخديدض فيه التي

همت في الحن ظ لم

مه م

الحخيج

خر ـة العديـد مـه

يخد النرد الواحد مه الخة

ا عـــة مـــه

اومنية الحلومية الخ صة

ـــيوف الـــرحمه قـــد ـــل وايـــ إجمـــ لي القـــوى

الع ممة مختمو الخدم

1443هـ س

في حج ل

ي:

% 3 %1
%3

%9
اومه
الصحة

%84

البريد النقس الشحه
المي ه اللةر ء
اة ص ة

10

قنية المعموم

حــــج ذســي
عت القي دا

اللريمـة رسيةهـ فـي سـةيس احمـة الحخُـ ب مـ يتن

ـ

مـ

ال بيعة الخفرافية لملة الملرمة المل قة الر ح قيـة لنريضـة الحـجُ لتحقيـق
هنا الةدف الس مي ل اقش ء لدض رامج كدميُة
اوسبر هو حقيق اؤية  2030في كدمة

قنيُة جسُد

يوف الرحمه.

ذاله لمةـدف

ـرقـ مــج كــدمــة

يوف الرحمه
 2019طمـــق كـــ د الحـــرميه

فـــي لـــ

الشـــــرينيه رقـــــ مج "كدمـــــة

ـــــيوف

الــــرحمه" الــــني يةــــدف إلــــ

يســــير

ا تضـــــــ فة المةيــــــــد مــــــــه الحخــــــــ ب
ســةيس الوصــول إلــ

المعتمــريه

الحــرميه الشــرينيه،
ذا

قــديل كــدم

جــــــودض ل ليــــــة ،إ ــــــراء التخر ــــــة

الدينيــة ال،ق فيــة
والـــت بعـــ
ك وا

عميــق خــر تةل،
لـــ

البرقـــ مج لتبـــد

"حج قني" لبـر اق ـتا وا ـة

إللتر قيــــة ملُــــه الــــراغبيه مـــــه داء
فريضــــة الحــــج مــــه التســــخيس فيةــــ
اكتيــــ ا مــــ ين

ــــبةل مــــه البـــــرامج

المعستعر ـــــــة مـــــــه قبـــــــس الـــــــواااض،
التع قـــــد ا للتر قـــــي المب

ـــــر مـــــ

المع ســــــــــ

لمــــــــــ

الم مو ة ،رةر

إقخ اا

الشرســـــــــــ
الخدم

رقــــ مج كدمــــة

ــــيوف الــــرحمه مــــه

كــــتل قمــــيص مــــدض الحصــــول لمــــ
لمممملـــة مـــه  14يـــو

ى ـــيرض قـــد

إل  5دق ق ذلز مه كتل التقنيـ
الحدي،ـــة مبـــ داض "طريـــق ملـــة" التـــي
ةمت إجراءا
الح ـ بُ،

الحج مه م

ا د لـة

ـ فة إل ـ مب ـ داض التــىميه

الصـــــحي الشـــــ مس لخميـــــ

ـــــيوف

الـــرحمه ،غيرهـــ مـــه ا قخـــ اا
قخحت في حسيه خر ة الحجُ.
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التـــي

تسخير التقنية في خدمة ضيوف الرحمن
تطبيقات..خدمات..إرشادات
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ـ ـ قة ــع ــر
الـــــــحـــــج النســية
احـــدض او لـــ مـــه لـــدض كـــدم

ق دمـــة مـــه

منصــة الحــج الــنسي الــني اطمقتــه الــواااض ل ـ
 1440هــــ مـــه التقنيـــ

الحدي،ـــة هـــي

( ــــــع ر) التــــــي ةــــــدف إلــــــ
من

ســــــةيس داء

ز الحخ ب ،مه كـتل بنُيةـ لـدض قنيـ

الحدُ مـه الحـج غيـر النتـ مي،
ىا

قـــة

لوا

متـ ا الب

قـة

سس لو مر بف عدد مه الخـدم

للــــس مخمولــــة مــــه الحخــــ ب س لبرقــــ مج الــــني
خموا فيه

النوب الني ينتمو لـه الح فمـة

التــي ةــتل ــنقمةل كــتل احمــتةل ،غيره ـ م ـه
الخــدم

،

عمــس الب

ا ص ل المخ ل القري
الب

قــة لــه طريــق قنيــة
 NFCالتي ملـه صـ ح

قة مه قراء ة لبر جةةض الخدمة النا يـة

( )KIOSKالموالة في المشـ لر المقد ـة ،سمـ
ملُه الح ب مه سخيس معموم ه الصحية.
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بيق من

لمتعريو لحجُ

سةيما وداء المن

ز لم الحخ ب طمقت اااض الحج العمرض

لمــ اوجةــةض النسيــة الــني يقــد لــدض كــدم

لن

بيق "من

ز"

لتيســير مســ لدض الحخــ ب كــتل داء فريضــتةل

احمتةل في المش لر المقد ة ،يدلل الت بيق  7لف

 %60مه الت بيق يعمـس مـه غيـر

 ،سم

الح جـــة إلـــ اةقترقـــت ذلـــز تحميـــس الخـــرا ف المخصصـــة لملـــة الملرمـــة المشـــ لر المقد ـــة
العديــد مــه المواق ـ المةمــة التــي صــننة الت بيــق لــس يســر
اواق

المةمة التي قد يحت جة الح ب م،س حويس العمت

لتحميل التطبيق

15

ــةولة ،يــوفر الت بيــق جمي ـ

ا خ ه القبمة المس جد القريبة

ا و
ل قديل الر و

امة
مه قبس الر

قديل يبة آمنة صحيا ،

ة الع مة لشع

الحرميه في الوقت الني حرصت الممملة لم

ل ا تخدامه لتعقيل اوم سه المفمقة الوق ية لبيبة ،يحتوي لم

ك صية ا قناا المبلر المدلومة لصو  ،سم قه مة د ل ميرا حتوي لم ااداا ل لي الخودض لر ل
الخرا ف ،يقو الر و
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تواي  450لبوض مي ه امة يوميا .

مـــــنــــــ اض

الحرميه
مــــــ

لتعـــــ
المعمومـــــ

قنيــــــة

اااض اة صــــــ ة

اة حـــــ د الســـــعودي ل مـــــه

السيبراقي البرمخة الدا قة  ،ق مـت س لـة
الترجمة الشع
لشـــع

التقنية لر

المســـخد الحـــرا

ة الع مـة

ـــإطتا مبـــ داض

"منصـــة منـــ اض الحـــرميه" هـــي ععنـــ
ك ـ
المح

بـــح

الخمعــة الــدا س العمميــة الدينيــة
ـــــرا

مـــــه الحـــــرميه الشـــــرينيه،

ــــتحتوي لمــــ

ــــح مب

ــــر لمــــدا س

لــو مس ـخُمة يملــه ا تعرا ــة فــي ي
قـــت،

ـــدلل المنصـــة ح ليـــ لفتـــيه هـــي

العر يــة اةقخميةيــة
 10لفـــ

ةــدف لموصــول إلــ

مترجمـــة لمـــدا س حيـــح لـــو

منةومة لخمي المسمميه حول الع لل.
لتحميل التطبيق

بيق

نقس

يســـيراا لمتنقـــس طمقـــت ا
" نقـــــس" الـــــني يـــــوفر لر ـــــ

ـــع

سةر يـــــة لممعتمـــــريه ا اا

المســخد الحــرا يملــه حخةه ـ اللتر قي ـ للب ـ ا الســه ذ ي
اةحتي جــــ

الخ صــــة ،حيــــح ســــةل الخدمــــة فــــي ســــةيس

التنقس الحرسة م اةلتـةا
الةح

ـ جراءا

الوق يـة ،البعـد لـه

مخ ل ة الن س ،سم يتمله ص ح

الحخة مه اكتي ا

مقعــد احــد

ا نــيه ،يملن ـز

العر ــة س ـ ق

ــد

،

الت بيق مه الدف إللتر قيا
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ـــة

الحـــرميه

بيــــق

لند اة

تت .لتحميل التطبيق

التسميل ا للتر قي لممخيم
ا ــت اااض الحــج العمــرض ســميل مخيم ـ إ ــل الحخ ـ ب لمش ـ لر المقد ــة
التبر سخ وض اا ـدض
ل ل المخيم
لخة المعنية لة م مت عة تغ
إلـــ ج قـــ مشـــر ع الوجبـــ مســـبقة التخةيـــة ـــمه لقـــود التفنيـــة مـــ مقـــدميُ
ا ل ة مم يوفُر يبـة صـحية لمحخـ ب ،فـي ـبيس اةا قـ ء خدمـة ـيوف الـرحمه
ــرس مسـ همة،
فقــد ملنــت الــواااض ا ـ ال وا ــس ـ لتحول مــه مع سـ إلـ
ـيوف الـرحمه ،كمـق
ذلز حقيقاـ لمـ ةـدف إليـه اؤيـة  2030فـي ـوير كـدم
صــــن لة قــــد شــــلس احترافــــي لــــ لمي .قــــد ملُنــــت الــــواااض اللــــوادا البشــــرية
ا مل قي التقنية الحدي،ة المن بة لتحقيق ذلز.
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دلة الحج التولوية
قشــراا لمتوليــة ا
الع مة ل
صـحية
لة ـ

ق ف إطتا  13دليما مه دلة الحج التولويـة تضـمه  14لفـة ل لميـة عقـد
نتيميـة

شـريعية ،يملـه لمحـ بُ مــه كـتل اودلـة ا تعرا ـة

مش ـ هدض مق ـ م،ــس سينيــة لــب

الحرميه الشرينيه.
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ــتمية ال،ق فــة المحميُــة ،ق مــت اااض الحــج العمــرض لشــراسة مــ الةيبــة

ا حــرا

قراء ةـ

وجيةـ
اة ـتم ع

غيره ـ مم ـ يس ـةُس ي،ــري ق فــة الح ـ بُ لــه

كــت ماــ

الحـجُ هــو النريضــة الوحيــدض التــي ذعســر لنةـ " لمــه ا ــت
السعودية لسةرا ليما
فقد

العمسا قة ااا

ع إليــه

سخير س فة ا مل قي

ــبيت" لــنا ق مــت قي دا ن ـ الر ــيدض لمممل ـة العر يــة

لخعمة فريضة مملنة لخميـ المسـمميه حـول العـ لل،

عت حد هل هدافة سةيس احمة الح بُ مه داية الرحمة حت العودض ،مش اسة جميـ الق

الخ صة ا ت،م اه في جمي الحمول التقنية الخديدض المبتلرض لتحقيق هنا الرسه ا

قحــه فــي

ــل فخــوايه خمي ـ ا قخ ـ اا

مل قتة ا

تمية التي سع اؤية  2030إل
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تمي.

التــي ــل ذسره ـ فــي هــنا التقريــر فــي هــنا دةلــة لم ـ

عودييه شلس ك صُ مسمميه شلس ل

لـ

الحلوميـة

هميــة هــنه النريضــة

وفير س فُة السبس الحدي،ة الع لمية لتسةيمة لنا سمُن فخر سمواطنيه
لم قراهع مه ا

ا المنعلسة لم ا تس م

الحعخ ب ن ء احمتةل.

ـــمــ لــتـسـةـيــس اولم ل
ــرسة ــعودية مس ـ همة مقنمــة ،ى ســت ل ـ
 ،2014عتبـــر احـــدى الشـــرس الوطنيـــة الرا ـــدض فـــي
مخـــ ل التحـــول الرقمـــي اة تشـــ اا التقنيـــة فـــي
الممملة العر ية السعودية
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ققـــــــــد مخمولـــــــــة مـــــــــه الخـــــــــدم
المتخصصـــــة الحدي،ـــــة الرا ـــــدض فـــــي
فــق فضــس
مخ ـ ل قنيــة المعموم ـ
المع يير الع لمية  ،التـي
المم ا
ســةل فــي ــوير لم ـ ل لمت ن ـ مــه
الق لـــــ ،
الخةـــــ
المنتمـــــ
الحلومية الخ صة .

الخدمات
التحول الرقمي

الحمول التقنية

يعد التحول الرقمي أحد المهـا استـتراتيةية لنمن ـآت
في تطوير أعمالها باتتخدا التقنيات الحديثة باسضـافة
إلــإ إعــادد ةندتــة أتمتــة العمنيــات خنــق ســور بــين
المنظمات سكمال إ راءاتها رفـ الةـودد فـي مـدخ تها
مخر اتها ،لنتحول الرقمي عدد خدمات ةي:

ــرا هميــة الحمــول التقنيــة لنــد مواجةــة اولم ـ ل مش ـ ستا
في جواقبة الرقمية ،د اق ســو ل هـو البحـح لـه العقبـ
المشـ سس التــي عيــق ـوُا المنشــىض قنيا ـ إيخـ د الحمــول
ـ ك ــة ا ــترا يخية العمــس ةــ
المن ــبة لمبــدء فــي
لرف داء جودض التقنية

 .1وفير موااد البشرية احترافية ن ء القداا
وير حسيه إجراءا العمس
.2
 .3البنية المع سية لمتحول الرقمي
 .4التخ يف اة ترا يخي ك ف التحول الرقمي
 .5اة تشـــــ اا الننيـــــة م قـــــة المقـــــ يي
الع لمية

خر ة العميس

دلل ا خ ذ القراا
ستند لممية دلل ا خ ذ القراا لم معرفة لبي ق
لــــدى الخةــــ
البي قــــ

المنتمــــ
حميمةــــ

 ،قةــــتل فــــي

الموجودض

ــــل خمــــ هــــنه

قــــديل النتــــ ج الم ،ليــــة لصنُــــــ ع القــــراا

.1
.2
.3
.4
.5

قضــمه لــز صــميل ك ــوا
لم المنتج،

فة إل جواق

خر ــة لميــس س ممــة لمحصـول
العتمة التخ اية

الحلوميـــــة مـــــه ق حيـــــة التصـــــميل

الورينـــــة ،لـــــنا قحـــــه قـــــوفر خـــــ ا

لدلمةل في ا خ ذه.

كدم إدااض
كدم ا ت
كدم البي ق
قييل ى ي
قني
كدم

 .1الخدم
 .2الخدم

اةحترافية
المدااض ا ن د اولم ل

حوسمة البي ق
تع الر ي او ح ل
الضخمة
إداا ة
قوالد البي ق
ذس ء (اولم ل النس ء اةص ن لي)

الخةـة

ـــــةولة اة ـــــتخدا

منيـــــدض ذا

لممستخدميه.

وير خر ة العميس
 .1كدم
وير اجةة المستخد
 .2كدم
 .3قي س العتمة التخ اية

صـــــمة

فضس الــحــمول الــتــقــنــية
ىحـدل التقني الع لميـة

wsmco.sa
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زارد الحج العمرد. ,ضيـوف الـرحمن ,كيف كان الحج قديما؟(.العربية) , .مــنــارد الـحــرمــيــن
 10تقنيات حديثة حولت الحج إلإ رحنة رقمية  -ريدد المدينة,األدلة التوعوية في الحج" ,ةاكاثون الحج" يكسر الرقم القياتي كـ"أكبر ةاكاثون في العالم" CNN Arabic -

