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الواقع 
المعزز  

استخدمت خاللها وسائل التقنية المتطورة للتعرف على كيفية 
أداء مناسك الحج والعمرة وسياحة ما بعد الحج والعمرة بصورة 
أكثر تفاعلية ؛ ستسهم بشكل كبير في تمكين ضيوف بيت الله 

الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

الحديثة  للتطبيقات  الشاملة  العربية  الشركة  ساهمت 
جاما                    منذ أكثر من عقدين في التطور المستمر 

لتطوير التكنولوجيا الرقمية في عدة مجاالت.



إصدار تطبيق Geeky AR باستخدام تقنيات الواقع المعزز للمستخدمين في الحج، والعمرة، والزيارة، 
والسياحة.

حيث التفاعل بأسلوب فريد وتجربة مميزة التنسى..



المملكة  تقدمها  التي  الخدمات  شرح 
الله  بيت  لضيوف  السعودية  العربية 

الحرام. 

01

التعرف على كيفية أداء
مناسك الحج والعمرة بصورة

أكثر تفاعلية.

02

خدمة  أو  مكان  ألي   360° عرض 
بتقدمها "عرض ثالثي األبعاد" 

03

Map FavoritesExplore Settings

Al Faisaliyah Center
100 reviews

Open closes 2:00AM

10 King Faisal St,

25 M

88PQ+4M8, Al Khaldiyah, Al Qurayyat 
77481



توفير الوسائط الرقمية للمستخدمين 
بواسطة الهواتف الذكية خاصية تحديد 

الموقع ليمكنه من جولة في خرائط جوجل 
 Google Street View

04

معرفة اقرب المطاعم 
والمستشفيات والموالت التجارية 

واالماكن المقترحة للزياره

05

وقت أقل، تكلفة أقل، وتجربة 
استثنائية ومميزة لخدماتك

07

عرض مخطط هندسي لكافة 
االماكن داخل المملكة

06



القيمة األساسية للواقع المعزز هي الطريقة التي تندمج بها مكونات العالم الرقمي مع تصور الشخص 
للعالم الحقيقي ، ليس كعرض بسيط للبيانات ، ولكن من خالل تكامل األحاسيس الغامرة ، التي ُينظر إليها 
على أنها أجزاء طبيعية من بيئة ويحظى الحجاج بجولة افتراضية حول المشاعر المقدسة ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة، ليجد الحاج نفسه تارة واقفا بجانب الكعبة المشرفة، وتارة أخرى في المسعى، ثم ينتقل 

إلى عرفة، فمنى، ثم المشعر الحرام.



وأخيرا يذهب الحاج في رحلة للمسجد النبوي 
اختيار  في  الحرية  وله  ساحاته،  في  ويتنقل 
من  قائمة  ضمن  زيارته  يريد  الذي  المكان 

اللغات: العربية واإلنجليزية. 

كن جزء من
 المستقبل

 الحاضر االن!
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