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فريق
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الهدف
من التقرير
ً
سعيا من برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتقديم خدمات
ذات جودة عالية لضيوف الرحمن ,وإثراء تجربتهم; قمنا
بالتعاون مع البرنامج للتعرف على رحلة ضيف الرحمن،
وتسليط الضوء على فرص رواد األعمال في إثراء تجربة
ضيوف الرحمن من الفكرة للذكرى.
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عن برنامج
خدمة ضيوف الرحمن

خادم الحرميــن الشريفيــن

حفظه اهلل -
رئيــس مجلــس الــوزراء -
ُ

فخر ممتد
لقد أعز اهلل بالدنا بخدمة الحرمين الشريفين ،التي تهوي
وتر ُّق لها
إليها أفئدة المسلمين ،وتتوق لها نفوسهمِ ،
ويتوجهون لها بأرواحهم وأنفسهم ،وإن اهلل
قلوبهم،
َّ
ً
راعيا
وقيض من يكون لها
كرم هذه البقاع المقدسةَّ ،
قد َّ
ً
ً
وإن
وخادما،
ومراعيا
وشرف من يسعى لحفظها وأمنهاَّ ،
َّ
الحرمان الشريفان ليسا حديثا عهد بالتعظيم واإلجالل؛ بل ال
ً
ً
ً
ً
مباركا،
نبويا
دينيا،
أساسا
زال تعظيمهما وإكرامهما
ونهجا ًّ
َّ
ومنطلق
خيرات ،ورمز كرم،
محط
وهما على مر التاريخ
ُ
ٍ
رسالة اهلل لنبيه ّ
صلى اهلل عليه وسلم.-ا

عهد نتوارثه
خادمة لبقاع اهلل
لقد عاهدت المملكة نفسها أن تكون
ً
المقدسة منذ أن أشرقت شمسها على يد مؤسسها الملك
طيب اهلل ثراه -الذيعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
ّ
جعل خدمة الحرمين الشريفين واحدة من أهم القواعد
التي أرساها لتأسيس هذه الدولة المباركة ،وقد رسم هذا
َّ
وسطر هذا النهج القويم ،وسار عليه من
الدرب المضيء،
متبعين ُخطاه في رعاية الحرمين الشريفين،
بعده أبناؤهَّ ،
ينبع من مبدأ
وخدمة ضيوف الرحمن ،وإن هذا العطاء
ُ
وتغذيه أواصر األخوة اإلسالمية ،والشهامة
إسالمي،
ِّ
العربية ،والكرم الذي ال ينقطع في سبيل خدمة ضيوف
حكومة
الرحمن الذين لهم المكانة العالية لدى المملكة
ً
ً
وشعبا.
ا
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صاحب السمو الملكي األمير

حفظه اهلل -
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -
ُ

رؤية داعمة
إن هذا العهد الزاهر الذي نعيشه اليوم في ظل قيادة
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمين
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما اهلل -هو
المشرف في خدمة الحرمين
جزء ال يتجزأ من تاريخ المملكة
ِّ
ٌ
الملحة في تحسين جودة
الشريفين ،والذي تدفعه الرغبة
َّ
هذه الخدمات ،وتقديم كل ما من شأنه إكرام وفادة
عال من الخدمات .ومن هنا
ضيوف الرحمن بمستوى
ٍ
تبنت رؤية المملكة  2030وأطلقت برنامج خدمة ضيوف
َّ
الرحمن ،الذي يهدف إلى:
ا

الرحمـــن وتذليل سبل
تيسير استضافة المزيـــد من ضيوف
َ
وصولهم إلى الحرمين الشريفين ،وتقديم المعلومات الكافية
التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة قبل انطالقهم في
رحلتهم.

تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن الستضافتهم
في رحــــاب المملكـــة بتقديم خدمــات االستقبال ،والسكــن،
والمعيشة ،والمواصالت ،وبخيــارات متنوعة.

إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية ،وربطهم بمعالم
السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي ،وذلك بتهيئة أهم المعالم
التاريخية اإلسالمية ،وتنظيم الزيارات إليها؛ مما يزيد من اعتزاز
ضيوف الرحمن بتاريخهم اإلسالمي العريق.
05

ُفرص واعدة
لرواد األعمال
يؤمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن بأن َّ
الرغبة القوية للمساهمة في تطوير تجربة ضيوف الرحمن
وتقديم الخدمات لهم ،والعمل في كافة القطاعات التي
يمر من خاللها الضيف خالل رحلته .ومن هذا المنطلق
رواد األعمال
يسعى البرنامج لفتح الفرص الكاملة أمام َّ
بشغف للمشاركة بنشاطاتهم في تحقيق
الذين يتطلعون
ٍ
أهداف البرنامج ،والمساهمة في تحقيق ما تصبو إليه
رؤية المملكة  2030لنيل شرف العمل في هذا القطاع.
ا

صورة من تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
مكة المكرمة  23رمضان 1440هـ الموافق  28مايو 2019م

06

ضيف
الرحمـــن
َ

ضيف الرحمن
هو ُ
شد الرحال للبيت العتيق؛
كل
مسلم على وجه األرض ّ
ٍ

ألداء ُنسك العمرة أو فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي
الشريف.

ا
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أكبر بحث استقصائي
الرحمــن
لضيوف
َ
قام برنامج خدمةضيوف الرحمن بعمل بحث استقصائي
لضيوف الرحمن ،شمل أكثر من  20ألف مسلم في 19
دولة؛ للتعرف على جميع تفاصيل ضيوف الرحمن من الفكرة
للذكرى ،وتذليل جميع الصعاب لتيسير استضافة المزيد من
ضيوف الرحمن للبيت العتيق ،ونستعرض هنا أهم نتائجه.

+20,000
مسلم شمله البحث
االستقصائي

تضمن البحث البنود التالية:
الدول

األصول والجنسية

الحــالة االجتماعيــة
الحالة المادية

الفئة

عدد أفــراد األســرة

مدة الزيارة

العمر
التعليـمـ

التدين والرغبة في أداء العمرة
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الدول
ُأجري هذا البحث على  19دولة متمثلة بـ  5أقسام رئيسية
في العالم ،وهي كالتالي:
قارة أفريقيا

مصر

السودان

المغرب

الجزائر

نيجيريا

قارة آسيا

الهند

باكستان

ماليزيا

إندونيسيا

أوروبا وأمريكا الشمالية

بريطانيا

فرنسا

ألمانيا

أمريكا

الشرق األوسط

العراق

األردن

تركيا

روسيا وآسيا الوسطى

روسيا

أوزباكستان

كازاخستان
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األصول والجنسية
تشكل األصول العربية من المسلمين النسبة األعلى
في الدول الغربيـــة ،حيث تصــل نسبتهـمـ إلى  %85من
المسلمين في فرنسا ،و  %76من المسلمين في ألمانيا.
تليها األصول اآلسيوية حيث تصل نسبتهمـ في المملكة
المتحدة إلى  %73من المسلمين.

أما في الواليات المتحدة األمريكية فنسبة
األصول العربية واآلسيوية للمسلمين تعتبر
متقاربة ،كما يوضحه الرسم البياني التالي:

7%

ا

1%

11%

47%
34%

أصول عربية

أصول آسيوية

أصول إفريقية

أصول أوروبية

آخرون

10

الفئة

كانت نسبة الذكور واإلناث في عينة البحث على النحو اآلتي:
ا

%53

%47

اإلناث

ذكور

العمر

تتراوح أعمار  %65من عينة البحث بين  18-36سنة
%33

%2

 62 - 61سنة

%65

 37- 60سنة

 18 - 36سنة

الحالة االجتماعية

 %63من عينة البحث كانوا متزوجين ،في حين أن العزاب
يمثلون %37
ا

%63

%37

متزوج

أعزب

عدد أفراد األسرة

كان متوسط أفراد األسر في عينة البحث مكون من  4أفراد

التعليمـ

يشكل خريجو الثانوية العامة النسبة األعلى من عينة البحث،
حيث تبلغ نسبتهمـ  ، %61بينما نسبـة خريجو البكالوريوس
تبلغنسبتهمـ %18
%61
خريجي ثانوية عامة

%18

%21

خريجي بكالوريوس

أخرى

الحالة المادية

يشكل ذوو الدخل المتوسط النسبة األعلى من عينة
البحث ،حيث تبلغ نسبتهم  %46بينما ذوي الدخل العالي
ال تزيد نسبتهم عن  %15فقط.
%46
ذوي الدخل المتوسط

%15

ذوي الدخل العالي

مدة الزيارة
متوسط عدد األيام التي يقضيها ضيوف الرحمن في مكة
بناء على نتائج البحث.
المكرمة والمدينة المنورة ً

 9أيامـ

مكة المكرمة

 7أيامـ

المدينة المنورة
11

الرغبـة في
أداء مناسك العمرة
بناء على الدول
ً
دولة إلى
تختلف نسبة التدين من شخص إلى آخر ومن
ٍ
أخرى مما يؤدي إلى التأثير بشكل كبير على الرغبة في
فبناء على البحث الذي أجرى ،فإن
أداء مناسك العمرة.
ً
ً
ورغبة
تدينا
الدول اآلسيوية واألفريقية هي أحد أكثر الدول
ً
رغبة
في أداء مناسك العمرة؛ والسودان الدولة األعلى
ً
ألداء العمرة خالل العامين المقبلين .بالمقابل فإن الدول
األقل رغبة في أداء مناسك العمرة هم :روسيا ودول آسيا
الوسطى.
ا

بناء على العمر
ً
نسبة التدين لدى كبار السن أكثر من الشباب ،حيث أن
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ما بين  36-65سنة ،تبلغ
نسبة تدينهم إلى  ، 84%وكذلك نية أداء مناسك العمرة
أعلى من الشباب؛ حيث أن األشخاص الذين ما بين 35-18
سنة ليس لديهم رغبة كبيرة بأداء مناسك العمرة في
ً
يوما ما
السنوات المقبلة و  49%منهم يخططون ألدائها
في المستقبل.
ا

بناء على الحالة االجتماعية
ً
ً
تدينا من العزاب ،والذي
أوضح البحث أن المتزوجين أكثر
يوضح ذلك بشكل أكبر هو نية أداء العمرة ،فحسب
اإلحصائيات تبين أن  64%من المتزوجين لديهم الرغبة في
أداء مناسك العمرة خالل الخمس سنوات القادمة؛ بالمقابل
ً
قريبا
فإن  50%من العزاب ال يفكرون بأداء مناسك العمرة
ً
يوما ما في المستقبل.
ويخططون ألدائها
ا

بناء على الحالة المادية
ً
تقل نية أداء العمرة لدى أصحاب الحالة المادية المنخفضة،
ً
ً
دخال حسب ما
تدينا ممن هم أعلى
بالرغم من أنهم أكثر
أوضح البحث؛ حيث تصل نسبة الراغبين بأداء العمرة من ذوى
الدخل العالي إلى  62%خالل الخمس سنوات القادمة.
ا
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رحـلة
الرحمن
ضيف
َ

الرحـمــن
رحلة ضيف
َ
هي الرحلة التي تبدأ بنشوء الفكرة لزيارة البيت الحرام
ألداء نسك العمرة أو الحج ،وزيارة مسجد رسول اهلل -صلى
ً
مرورا بالسفر والتنقل والسكن؛ حتى
اهلل عليه وسلم-
ً
ً
حامال أجمل ذكرى.
سالما لدياره
العودة
ا
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 7نقاط اتصال
الرحمـن
مع ضيـوف
َ
ا

عمل برنامج خدمة ضيوف الرحمن على تحديد أبرز نقاط
االتصال في رحلة ضيوف الرحمن؛ لضمان تقديم أعلى
الخدمات لهم في كل مرحلة من المراحل الثالث ونقاط
االتصال السبع:

االنطباع األول
ترحاب واحتفاء

ما قبل الوصول

المرحلة
األولى

القدوم والمغادرة

التنقل

المرحلة
الثانية

أداء النسك

سالسة وطمأنينة
الحرمين والمشاعر
المقدسة

الصحة واألمان

المرحلة
الثالثة

إثراء التجربة
راحة وثقافة

الضيافة
اكتشاف المملكة

للمزيد عن رحلة ضيوف الرحمن
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أعداد المعتمرين
بين الماضي والحاضر
تطور أعداد ضيوف الرحمن لفترة 1411هـ 1440 -هـ

 125.9مليون معتمر
إجمالي أعداد معتمرين الخارج خالل ثالثة عقود

 26,7مليون معتمر
العقد األول

 39.5مليون معتمر

 59.8مليون معتمر

1421هـ 1430 -هـ

1431هـ 1440 -هـ

العقد الثاني

1411هـ 1420 -هـ

ا

ا

العقد الثالث

ا

مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتيسير استضافة المعتمرين

1451

30

مليون معتمر

أعداد المعتمرين
بالماليين

1450

1449

24.4
1447

20

1445

1443

13.5
1442

12

2021

16.5
1444

27.1

1448

22.1

1446

18.1

14.9
2025

2030

15

توسعت رحلة ضيف الرحمن اليوم عما سبق ،حتى أصبحت
رحلة ذات محطات مختلفة وتجربة فريدة ،وازدادت فرص
رواد األعمال؛ فأصبح اإلبداع واالبتكار في هذه الرحلة ال
حدود له.
ذكرنا فيما سبق خصائص ضيف الرحمن وسنسرد أدناه أرقام
جزء من رحلة ضيف الرحمن.
وإحصائيات كل ٍ
ا

االنطباع األول
ترحــاب واحتفــاء

16

01

القدوم والمغادرة
ً
وفقا لمنفذ الدخول
توزيع معتمرين الخارج
يبلغ إجمالي المعتمرين الذي تشرفت المملكة العربية
السعوديــــة بخدمتهـــم خالل ثالثة عقــــود من الزمــن
 125.9مليون معتمر.
توزيع معتمرين الخارج وفق منافذ الدخول خالل الفترة  2محرم  25 -جمادى الثاني لعام 1441هـ

2%
أخرى

31%

93%

مطار األمير محمد
في المدينة المنورة

منافذ جوية

67%

مطار الملك عبدالعزيز
الدولي بجدة

1%

منفذ بحري

6%

منفذ بري

الرحالت الجوية
100 - 20

ً
يوميا تصل إلى
رحلة
مطار المدينة

13,909

رحلة جوية وداخلية
مخصصة لنقل الحجاج

151,727
رحلة خالل سنة 2019م
لمطار جدة

62,768
ً
ً
شهريا
تقريبا
رحلة
لمطار جدة

60

ً
يوميا
رحلة

الهيئة العامة للطيران المدني  -برنامج خدمة ضيوف الرحمن Source:
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02

التنقل
قطار الحرميــن
834

عدد المقاعد في الرحلة
الواحدة

95%

158،000

دقة مواعيد قطار
الحرمين

الطاقة االستيعابية للمقاعد
أثنــاء الموســم بين جميـــع
المحطات

767،533
مسافر تم نقلهم

1,897

عدد الرحالت
حتى اآلن

خدمات التنقل (الحافالت)

ا

104

عدد مواقف الحافالت
في المطار

18,700

عدد الحافالت لنقل
الحجاج

600،000

124

شركة ومؤسسة
حافالت مسجلة

عدد رحالت الحافالت المجدولة
من وإلى الحرم المكي

20

حافلة على مدار
الساعة مساندة

خدمات التنقل (السيارات)

ا

278

سيارة مصرحة لنقل
الزوار من مطار جدة

14

شركة مساهمة
في تقديم خدمات
لتأجير السيارات

الهيئة العامة لإلحصاء  -برنامج خدمة ضيوف الرحمن Source:
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أرقامـ عن رحلة ضيف الرحمن

أداء النسك
سالسة وطمأنينة

19

03

الحرمين والمشاعر
المقدسة

300,000
شخص يعملون على

مدار  24ساعة في خدمة
ضيوف الرحمن

1,700,000
السعة االستيعابية للمصلين
في المسجد الحرام

345,000

السعة االستيعابية للمصلين
في المسجد النبوي

الهيئة العامة لإلحصاء Source:
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04

الصحة واألمان
3900+

السرر لخدمة ضيوف
سعة ُ
الرحمـن في مدينتي مكة
َ
المكرمة والمدينة المنورة

137

540+

عدد المستشفيـــــات
والمراكز الطبية في مكة
المكرمة والمدينة المنورة

سيارة إسعــاف

مبادرة التأمين الشامل تقوم بتغطية تأمينية شاملة على
الصحة والممتلكات لضيوف الرحمن القادمين بتأشيرة
العمرة.
ا

أنواع الخدمات التأمينية

األنظمة المقدمة للمعتمرين والزوار

التغطية الصحية

 15خدمة أساسية
من الخدمات اإلسعافية

تغطية الوفاة بسبب الكوارث

 8خدمات رئيسية
من الخدمات العالجية

تغطية تأخير أو إلغاء الرحالت

 8إجراءات
من الخدمات الوقائية

الهيئة العامة لإلحصاء Source:
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أرقامـ عن رحلة ضيف الرحمن

إثراء التجربة
راحة وثقافة
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05

الضيافة
عدد الفنادق في مكة والمدينة
*التصنيف بعدد النجوم 1-5

ا

1512

مجموع الفنادق في
مكة المكرمة

418

مجموع الفنادق في
المدينة المنورة

44

22

44

17

266

49

176

56

991

274

فندق

فندق

فندق

فندق

فندق

فندق

فندق

فندق

فندق

فندق

الهيئة العامة لإلحصاء ,مركز المعلومات واألبحاث السياحية Source:
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اكتشاف المملكة
+2000

400

122

عدد المواقع التاريخية
في الحرمين

إجمالي الشركات
والجهات السياحية في
مكة المكرمة

عدد وكاالت السفر
والسياحة

100

132

12

عدد مكاتب تنظيم
الرحالت السياحية

عدد المرشدين السياحيين
في المدينة المنورة

لغة تقدم شروحات
موثقة للمواقع التاريخية

أكثر المعالم التاريخية التي يتم زيارتها
بناء على نتائج البحث االستقصائي
ً

84%

يزورون المعالم التاريخية
بعد أداء النُ سك

مسجد قباء

جبل أحد

جبل الرحمة بعرفات

أكثر المواقع الثقافية التي يتم زيارتها
بناء على نتائج البحث االستقصائي
ً

66%

من المعتمرين يزورون
المواقع الثقافية في
المملكة

متحف القرآن الكريم بالمدينة

متاحف مكة المكرمة

كورنيش جدة
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الفرص المتاحة
الرحمن
في رحلة ضيوف
َ
هناك العديد من المجاالت التي تساهم في تطوير
الرحمــن في
وتحسين الخدمــات المقدمـة لضيوف
َ
رحلتهم وهي:
ا

الضيافة والغذاء
التنوع في األكل ليناسب جميع الثقافات والشعوب.
سالسل اإلمداد الغذائية.
آالت البيع (.)vending machine
تخزين األغذية.
صناعة األغذية.

الفنادق
تقديم الخدمات المساندة للفنادق في:
النظافة.
التغذية.
المغاسل.
الصيانة.

إثراء التجربة
الرحالت السياحية.
مجال التذكارات والهدايا:
تصميمها.
تصنيعها.
توزيعها.
ً
ً
وعالميا لهدايا وتذكارات من الحرمين الشريفين.
محليا
وقد تكون

فرص أخرى
مراكز عناية باألطفال.
مواقع متعددة لحفظ أمتعة الحجاج.
تخزين ونقل األمتعة.
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ً
ختــامـــا
كانت هذه رحلـــــة في تفاصيل تجربة ضيوف الرحمــــن
من الفكرة للذكرى ،وإن هذه الجهـــود المبذولة من
حكومـــة المملكة العربية السعودية لعمل متكامل يقف
خلفه أكثر من  30جهة حكومية بقيادة خادم الحرمين
وبإشراف من سمو ولي العهد األمير محمـــد
الشريفين
ٍ
ً
ومضيا في تحقيق رؤية المملكة
بن سلمان بن عبدالعزيز،
ً
لرواد
 2030التي ال تأل
جهدا في توفيــــر بيئة محفــــزة َّ
األعمال المتطلعيـــن إلى المشاركة في تطوير الخدمات
المقدمة لضيوف الرحمن ،ورفع مستوى جودتها ،وتقديمها
على أكمل وجه ،وهذه الفرصة اليوم باتت قريبة ممن له
ً
جزءا من تاريخ المملكــة في خدمة
العـــزم على أن يكون
الحرميــن الشريفين وضيوف الرحمن.
ا

من الفكــرة إلى الذكرى
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فريق عمل
التقرير
27

إبراهيم الزهيميل
الرئيس التنفيذي ألوشن إكس

مستشار في التقرير

عمر الجريسي
مؤسس ومقدم بودكاست سقراط
مع قيادات التحول

مستشار في التقرير
فارس التركي
رائد أعمال وكاتب اقتصادي

مستشار في التقرير

فريق عمل التقرير
عبداهلل البريدي  -مدير تطوير األعمال
مدير تطوير األعمال في شركة  VESTاالستثمارية ،مهتم في تطوير المشاريع
التقنية واالستثمار ،وشريك مؤسس منصة بزنس نورة .حاصل على بكالوريـوس
تسويـــــق من جــــامعة الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع
الناشئة.
فواز المطيري  -مدير التسويق
متخصص بالتسويق والعالقات العامة ،حاصل على بكالوريس تسويق من
جامعة الملك سعود ،خبير بصناعة المحتوى والتسويق الرقمي ،ومهتم بريادة
األعمال والتطوير.

مروة الجازي  -مدير أبحاث السوق
مدير أبحاث السوق في أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس علوم حياتية
من الجامعة األردنية ،حاصلة على شهادات متخصصة متعددة في التسويق
الرقمي ،متخصصة في مجال االستشارات والتسويق ،مهتمة في مجال
األبحاث وتحليل البيانات.
غالية الحموي  -مدير التصميم
مختصة في مجال التصميـــم اإلبــداعي وتصميم النظم البيئية وتطويرها،
خبيرة في استراتيجيات تصميم العالمات التجارية والحكومية .حاصلة على
بكالوريوس تصميم جرافيكي ووسائط رقمية من جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن.
أروى العضيبي  -مدير مشاريع متقدم
مختصة في إدارة وتشغيل المشاريع ،حاصلة على درجة بكالوريوس لغات
وترجمة  -لغة فرنسية  -من جامعة الملك سعود ،خبيرة في ريادة األعمال
والتسويق ومهتمة باالبتكار في قطاع األعمال.

روان الدريبي  -مطور منتجات
مسؤولة عن تطوير وتحليل أداء عدة منتجات في منصة بزنس نورة ،حاصلة
على درجة البكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة نورة
بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن ،مختصة في استراتيجيات التسويق واالبتكار
وتطوير األعمال والمنتجات ،مهتمة باالبتكار والتقنيات الحديثة وريادة
األعمال.
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عن أوشن إكس

أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام
للقطاع� ن� الحكومي وا خل�اص؛
ي
2012م ،تقدم خدماتها االستشـ ـ ــارية
من خالل نخبة من املستشارين والكفاءات.

عن إدارة أبحاث السوق
هيأحدى إداراتأوشن إكس،وال�ت ي�تختصبنشرالتقاريرواملعلومات
ف� ي� مختلف ج
امل�االت للقطاع الحكومي وا خل�اص؛ من خالل استخدام
أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل .حاصلة على
اع�تماد من ج�هات عاملية ف� ي� ج
م�ال األبحاث والتطوير وهي عضوية
 ESOMARاألوروبية ،و  Insights Associationاألمريكية.
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