
ARSAأرسى

صفر حالة ضیاع يف الحج والعمرة



خادم الحرمين الشريفين 
من الحفل السنوي لكبار ضيوف الحج ١٤٤٠

 لقد شرف ا� المملكة العربية الســـعودية بخدمة الحرمين
 الشـــريفين وضيـــوف الرحمـــن، خدمـــة نفخـــر بهـــا، فجعلنـــا
 رعايتهم وســـالمتهم في قمة اهتماماتنا، وسخرنا لهم كل

ما يعينهم على أداء حجهم
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صاحب السمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان , ولي العهد 
الرؤية السعودية ٢٠٣٠

خدمــات أكــثر رفاهيـــة للحجــاج والمعتمريــن
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العالـم يعـترف بقدرتنــا علـــى جعــل الحــج رحلـة ممتعــة
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التحدى

4

>>

202



         





«« ماهو  أرسـى
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نحن نخدم
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«« التحديات التي يحلها   أرسى
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 ضياع الوجهات
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المشكلة

الحـــــل



ضياع ا�فراد
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المشكلة

الحـــــل



االزدحام واختالط الحركة
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المشكلة

الحـــــل



التواصل والترجمة

المشكلة


٢٨٠



      IPTT   

          

 الحـــــل
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 محمد السلمي
  مؤسس ،  الرئيس التقني

««  فريق  أرسى

١٦
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 علي الغامدي
 مؤسس ، الرئيس التنفيذي
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٢٠١٩InterCon
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صفر حالة
 ضياع في

 الحج والعمرة

أرسى
ARSA

www.arsaudiarabia.com

Info@ArSaudiArabia.com
@ArSaudiArabia 


