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 /١السفر إن شاء ﷲ تعالى يوم  ٧ذي الحجة حسب الرؤية الشرعية ،ويبدأ التجمع من الساعة ٦ :صباحا ً إلى الساعة  ٨صباحا ً؛ )ويكون انطﻼق الحافﻼت
بعد اكتمال اﻷعداد لكل على حافلة على حدة وحتى نهاية الموعد المحدد( ،ويكون مكان اﻻجتماع في نقطة التجمع المختارة في من خﻼل المسار اﻹلكتروني:
)قاعة شموع لﻼحتفاﻻت ،خريطة المكان على موقع الشركة على اﻹنترنت :نقاط التجمع في المدن( ،وخطة السير بإذن ﷲ كما يلي :من مدينة الرياض )قاعة
شموع لﻼحتفاﻻت( مرورا بالطائف ،ومن ثم يتم اﻹحرام من ميقات السيل ،وأداء الصﻼة جمعا ً وقصرا ً ،ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة ،وعند الوصول
لمدينة مكة المكرمة يتم الذهاب إلى الحرم ،ومن ثم الذهاب إلى منى ،وفي حالة عدم الحضور في الموعد المحدد نأمل التوجه إلى نقطة التجمع في مكة
المكرمة حسب المعلومات في موقع الشركة.
 /٢على الحاج طباعة تصريح الحج من موقع وزارة الداخلية )لمعرفة شرح طريقة طباعة التصريح؛ نأمل الدخول على موقع الشركة( ،ويجب على الحاج
إرفاق شهادة التطعيم ضد اﻹنفلونزا الموسمية من خﻼل رابط النظام اﻻلكتروني للحملة )يسر( المرسل على جوالكم.
 /٣يمنع منعا ً باتا ً اصطحاب اﻷطفال الغير مسجلين في المسار اﻹلكتروني؛ كما هو منصوص عليه في العقد الموحد للحاج )المعتمد من وزارة الحج
والعمرة() :واجبات والتزامات الطرف الثاني( – :عدم اصطحاب اﻷطفال ،وكل من لم يبرم له عقد للخدمة مع الطرف اﻷول )حملة الحج(؛ وبهذا لن نقبل
إركاب أي طفل إلى الحافلة وقت السفر ،أو وقت الوصول للمكتب الرئيسي أو المخيم ،ونحيطكم علما ً بأن وزارة الحج والعمرة قد قامت بإضافة خدمة
الحضانات والروضات الموسمية لحجاج الداخل بالتعاون مع اﻹدارة العامة لتعليم مكة المكرمة لﻸطفال ،والخدمة متاحة من خﻼل بوابة المسار اﻹلكتروني
لحجاج الداخل.
 /٤يتم تطبيق سياسة اﻹلغاء المعتمدة من وزارة الحج والعمرة؛ والمنشورة في بوابة المسار اﻹلكتروني لحجاج الداخل.
 /٥يتم التسكين في الخيام بنظام آلي عن طريق الكمبيوتر ،ويتعذر تغير مكان الحجاج ،فﻼ ب ﱠد من التقيﱡد بذلك وعدم اﻻعتراض عليه ،وسيتم فتح الخيام على
بعض حسب تعليمات الدفاع المدني.
ً
 /٦يمنع التدخين منعا ً باتا ً في المخيم والمداخل والممرات طاعة  ،وحفاظا على صحة الحجاج في الحملة وصحة البيئة.
 /٧يمنع منعا ً باتا ً تغيير الحاج المسجل لدينا سواء شخص آخر بإقامة أو بتأشيرة زيارة ،وإذا تبين خﻼف ذلك سيتم إبﻼغ الجهات الرسمية.
 /٨يجب التقيد واﻻلتزام بمواعيد الصﻼة ،والحرص على أدائها مع الجماعة في المخيم كﻼً في خيمته.
 /٩ينبغي الحرص على اﻻستفادة من الوقت في سماع الدروس والمواعظ والمشاركة في البرامج التوعوية الهادفة في المخيم عن الحج وأحكامه.
 /١٠يجب على النساء اﻻلتزام بالحجاب الساتر ،وعدم اﻻختﻼط بالرجال ومزاحمتهم.
 /١١ينبغي التقيد بمواعيد رمي الجمرات حسب المواعيد المحددة من قبل وزارة الحج في جدول التفويج؛ والتي سوف يعلن عنها في حينها قبل ليلة العيد.
 /١٢نؤكد عدم توفر حافﻼت من موقعنا في منى إلى الحرم أيام التشريق وهي (١٢-١١ -١٠) :حسب الخطة المرورية في منى.
 /١٣يوجد حﻼقين عند الحرم و الجمرات فالرجاء الحﻼقة في اﻷماكن المخصصة دون عمل ذلك في المخيم حرصا ً على سﻼمة الجميع ،ونظافة المخيم.
 /١٤الحرص على حمل بطاقة الحاج وأساور اليد الخاصة بالمخيﱠم ،والحرص على عدم ضياعها طيلة فترة الحج؛ والتي سيتم تسليمها لكم في مخيم منى،
ويجب إبرازها أثناء الدخول والخروج؛ حرصا ً على سﻼمة الحجاج.
 /١٥نرجو عدم استعمال جواﻻت الكاميرا في مخيﱠم النساء )يمنع التصوير في مخيم النساء(.
 /١٦في حالة ضياع الحاج ﻻ سمح ﷲ في مكة المكرمة فيرجى من الحاج سرعة التوجه إلى المقر الرئيسي؛ ليتم إيصال الحاج إلى المخيم عن طريق موظف
الشركة ،ويتم التواصل على جوال نقطة التجمع بمدينة الرياض - ٠٥٤٨٠٠٩٣٣٣ :أو فرع مكة المكرمة٠٥٦٨٠٠٩٣٣٣ :
 /١٧نأمل من الجميع اﻹطﻼع على كروكي المقر الرئيسي وخرائط المخيم في المشاعر المقدسة؛ وذلك من خﻼل موقع الشركة على اﻻنترنت:
 www.alam-albasher.com.saأو البحث من خﻼل محرك البحث قوقل باسم شركة عالم البشائر وفي حالة ظهور الموقع يتم الضغط على صفحة
المركز الرئيسي أو البرنامج؛ ليتم التوجه للموقع بشكل سريع ،ونأمل تحميل تطبيق ) (google mapعلى أجهزة الجوال لﻼستفادة منها في التوجيه للموقع.
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