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رعاية الوفودمؤسسة 

من نحن

ها السياحية مؤسسة متخصصة بتنظيم الرحالت وزيارة وفود المملكة بكافة مجاالت
والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية

ود تعمل مؤسسة رعاية الوفود على تقديم العديد من الخدمات الهامة والمتخصصة للوف
ارات القادمة إلى المملكة وتتنوع الخدمات بين حجز الطيران وحجز الفنادق وتأجير السي

ف داخل واستقبال وتوديع الضيوف وتأمين قاعات االجتماعات وحجز المطاعم وتنقل الضيو
المنطقة وخارجها والعديد من الخدمات األخرى

في تقديم أفضل الخدمات 2030كما تسعى مؤسسة رعاية الوفود لدعم رؤية المملكة 

رياضية وغيرها السياحية المتنوعة لمواطني المملكة وللوفود التجارية والسياحية والدينية وال
لخدمات القادمة للمملكة في مختلف المعارض والمناسبات واألحداث للمساهمة في تقديم ا

المطلوبة وفق أعلى المعايير العالمية
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شركاء النجاح

رعاية الوفود



خدماتنا



الطيرانحجز 
ة نقدم أفضل خدمات حجز الطيران لمختلف الوجهات من وإلى المملك

وبين دول العالم المختلفة على مختلف الخطوط الجوية

كر لمختلف الدرجات عند يمكنك الحصول على أفضل أسعار التذا

م استخدامكم خدمات حجز الطيران مع مؤسسة رعاية الوفود حيث نقد

هتكم لكم الخدمة بالتعاون مع كبرى الشركات حول العالم وأيا كانت وج

ظم نقدم خدماتنا لألفراد والمؤسسات والوفود المختلفة مع أفضل ن

الوالء والعروض

كر الطيران للوجهات السياحية الداخلية✓ حجز تذا

كر الطيران للوجهات السياحية حول العالم✓ حجز تذا

كر الطيران للوفود الدينية✓ حجز تذا

كر الطيران الداخلية والخارجية للهيئات والمؤسسات✓ حجز تذا



الفنادقحجز
حول العالم نوفر لشركائنا خدماتنا المخصصة لحجز الفنادق في المملكة و

ادق عن طريق أفضل العروض بالتنسيق مع شركائنا من أفضل الفن

مملكةالكبرى وتقديم أفضل الخدمات الفندقية على اإلطالق لوفود ال

مختلف وتشمل خدماتنا تقديم أفضل الباقات والحجوزات التي تناسب

كماعاتها االحتياجات لألفراد والشركات والمؤسسات بكافة أحجامها وتطل

ة وحول نعمل على تقديم خدمة الحجز الفندقي للوفود الداخلية والخارجي

المستوياتبأفضلالعالم 

نتعاون مع أفضل الفنادق حول العالم✓

أنظمة والء متعددة✓

جميع الخدمات الفندقية وبأفضل األسعار✓

برامج سياحية فندقية وترفيهية مميزة✓



السياراتتأجير
نا ونقدم نعمل على توفير أفضل نظم اإليجار لألفراد والمجموعات لشركائ

ل مميز أنظمة إيجارية تناسب مختلف المتطلبات والميزانيات وبأسطو

ار لتقديم من السيارات المختلفة والتي نسعى ألن تكون محدثة باستمر 

أفضل ما يمكن من خدمات

سيارات الليموزين الفاخرة✓

سيارات رجال األعمال✓

سيارات رياضية✓

سيارات وباصات للمجموعات✓

سيارات مكشوفة للمناسبات✓

سيارات مصفحة ومؤمنة✓



الضيوفوتوديعاستقبال
مختلف أنواعها نقوم بتنظيم وتجهيز وتنفيذ فعاليات استقبال الضيوف ب

كذلك ودرجاتها وبالتنسيق مع الجهات المختصة في مختلف المطارات و

حفالت التوديع وبأعلى مستويات تقديم الخدمة

ود السياحية وفي نفس الوقت نقدم خدمات االستقبال والتوديع لكافة الوف

ع بمختلف الوجهات والمطارات والموانئ مهما كان العدد وباحترافية، م

تولى إدارة توفير الخدمات المرتبطة بها وبكافة الوسائل المطلوبة، كما ن

وتوفير متطلبات االستقبال والتوديع من إجراءات رسمية ونقل األمتعة

عالم السيارات المناسبة بالتنسيق مع أفضل مقدمي الخدمة حول ال

وبأفضل األسعار



االجتماعاتقاعاتتأمين
ودية تعمل رعاية الوفود على تأمين أفضل قاعات االجتماعات والمؤتمرات في السع

وفير أجهزة والعالم، كما نقوم بتقديم الخدمات المرتبطة بتأمين قاعات االجتماعات من ت

لوبة وغيرهاالتقديم المناسبة وإدارة عمليات التنظيم واالستقبال وتوفير المواد المط

أفراد10قاعات اجتماعات األعمال بدءا من فردين وحتى ✓

فرد1000قاعات االجتماعات لألعمال الصغيرة والمتوسطة وحتى ✓

حضورقاعات االجتماعات الكبرى لتنظيم المؤتمرات الدولية وبدون حد أقصى لل✓

قاعات المحاضرات والمؤتمرات العلمية وتجهيزاتها✓



وتجهيزتوفير

والسكنالعملمقار
والتعليم

عايير تعمل رعاية الوفود مع العديد من الجهات لتوفير مقار السكن للضيوف وفق م

تويات راقية عالمية حيث نغطي متطلباتكم إلقامة الموظفين والخبراء الوافدين في مس

من الشقق والمجمعات السكنية وفق أعلى المستويات الفندقية 

مجهز بكافة المتطلبات✓

خدمة فندقية على مدار الساعة✓

االلتزام بالمعايير الصحية ✓

مستويات مختلفة تناسب كل الفئات✓

سهولة التنقل من وإلى المقار✓



للضيوفالمطاعمحجز
تنوعة نعمل على تقديم خدمات توفير متطلبات التغذية للوفود وحجز المطاعم الم

من لتغطية متطلبات مختلف المناسبات والمؤتمرات، وذلك عن طريق شركائنا

عار مقدمي الخدمة ووفق أفضل الشروط الصحية لتقديم الجودة المطلوبة وبأس

مناسبة

للوفود السياحيةوالكاترنجتقديم خدمات حجز المطاعم ✓

للمؤسسات والمواقع المختلفةالكاترنجتقديم خدمات ✓

ارمةاختيار أفضل المطاعم المؤهلة لتقديم الخدمة وفق معايير طبية وصحية ص✓

نغطي كافة مناطق المملكة✓

والمناسباتبرامج متنوعة تناسب كافة األذواق ✓



داخلياالضيوفتنقل
الفعاليات المملكة ولمختلف الوجهات وداخلنساعد ضيوف المملكة الكرام في التنقل 

راثية المتنوعة كما نقدم لها خريطة فعاليات المملكة السياحية والترفيهية واألنشطة الت

وننقلهم إليها بأمان ورفاهية

خارطة لألحداث الترفيهية والسياحية والتراثية المختلفة✓

تنظيم حضور الضيوف لمختلف المهرجانات والمناسبات✓

ل الترفيه أفضل أساليب التنقل والمواصالت الداخلية مع توفير المرافقين وسب✓

واألمان المطلوبين

ات االستعداد التام لتقديم الخدمة بكل مستوياتها ومهما كان العدد والخدم✓

المطلوبة

برامج سياحية داخلية مميزة لألفراد والمجموعات وبأفضل المزايا✓
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