
رحلة

الى رضوان الّله

١٤٣١هـ



”من حج فلم يرفث ولم يفسق
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه“
             رواه البخاري وُمسِلم 

القصواء

وسلم  آله  وعلى  عليه  ا,  صلى  ا,  رسول  ناقة  هي 
مميز  اسم  فهي  اليـوم  أّما  الحج،  في  حملتـه  التي 
بني  من  أجيال  عليه  تعاهدت  وإرث  عريقة  لشركة 
متخذين  الحرام،  ا,  بيت  ضيوف  رفادة  في  هاشم 

شعار ”إرضاء ربنا بخدمة ضيفنا“”إرضاء ربنا بخدمة ضيفنا“ منهجL لكل فرد منها. 

توفير  الى  جاهدة  القصواء  تسعى  المنطلق  هذا  ومن 
ا,  رضــوان  الى  الحـج  رحلـة  لتكون  الخـدمــات  أفضـل 
سهلة ومريحة ولتوّفر لضيوفها الكرام الفرصة للتقرب 
إلى الّله ومحبته والرجوع برحلة حج ال تنسى وحج ٍمبرور 

بإذن ا,.
تتـوارث عائلة محمود أسعد هاشـم شـرف خدمـة 

حجــاج البيـت العتيــق وزوار مسجــد رسول ا,
منذ عـام 1402هـ



رحلـة الحـج

الموقع
موقع مميز بِمنى ُقرب الجمرات

بجانب مستشفى ِمنى العام.  

ا�قامة
توفـر القصــواء ا"ختيارين التاليين:

•   صــاالت واسعــة مكيفــة ومجهــزة بمصلـى وأِسّرة
•   غرف عائلية بحمام خاص مجهزة بالكامل 

عرفات
•   خيام واسعة مكيفة ومجهزة بالكامل 

•   دورات مياه نظيفة وصحية

طريـق  عن  بِمنى  القصواء  موقع  تحديد  بامكانك 
خدمـة GPS أو موقـع Google Earth با"حداثيات :

21°24'43.00"N

39°52'53.00" E



المواصالت

•   حافالت حديثة مجهزة ومزودة بدورة مياه
     من جدة الى ِمنى والعكس

•   طاقم للعناية براحة الضيوف
•   التنقل بين المشاعر عن طريق القطار الجديد

التغذية

•   ثالث وجبـات، بوفيــه مفتــوح متـنــوع بأيـدي طهاتـنـا ا4كفاء
•   مرطبات وفواكه على مدار الساعة

البرامج ا�يمانية

•   لقاء ا4حبة (شعائر ومشاعر) التمهيدي
•   برنامج ”ِمَنح الحياة“ في رحاب الّله

•   بناء جسور التواصل
•   مفتي المخيم  د. أحمد محمد عزب،

ا4ستاذ المساعد في أصول الفقه ورئيس قسـم
الدراسـات اUسالميـة بجامعـة الملك عبـدالعزيز بجدة

عنوان برنامجنا هذا العام

“                       ”

ضغوط الحياة اليومية برؤية نبوية



شراكة متميزة مع
مستشفى المركـز الطبـي الدولـي

لتقديم الخدمات الصحية والعناية الطبية

العناية الصحية

•   عناية طبية متكاملة، أطباء مرافقون طوال الرحلة
لرعايـة  الدولـي  الطبـي  المركـز  من  وطبـيـبـات  أطبـاء    •

صحية متكاملة
•   عيادة صحية مجهزة، مع توفير ا1دوية والعالج

•   كمامات صحية للوقاية من ا1مراض المعدية
•   مواد تعقيمية موزعة في أرجاء المخيم

مزايـا أخرى

•   تأمين تصريح الحج، المطلوب حسب النظام
•   حـالق خـاص بالمخيـم مجهـز با1دوات

     الصحـيـة المعقمة
•   ذبح الهدي وا1ضاحي والفدية 

•   حراسة دائمة للمخيم، وصندوق أمانات



ا�سعار
 

12,500 ريال تكلفة الضيف الواحد في الصاالت  

68,000 ريال  تكلفة الغرفة العائلية الثنائية  

80,000 ريال  تكلفة الغرفة العائلية الثالثية  

92,000 ريال تكلفة الغرفة العائلية الرباعية  

للحجز

معاذ هاشم
110 6654848 تحويلة  هاتف 

 (050) 6646430 جوال 
 moaaz@qasswa.com



شركة القصواء لخدمة حجاج الداخلشركة القصواء لخدمة حجاج الداخل
تصريح تصريح 1009010090  لعدد   لعدد 16501650 حاج حاج

ص.ب ص.ب 1017110171، جــدة ، جــدة 2143321433

ت  ت  48484848 665665 2 966+966+

ف ف 8628627 660660 2 966+966+

info@qasswa.com

www.qasswa.com
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