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45

حسومات  تشمل  التجارية  القطاعات  مع  اتفاقيات  بعقد  وفير  برنامج  يقوم 
ومزايا خدمية في المجاالت الصحية والترفيهية والخدمية والتجارية لمنسوبي 
الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب والطالبات، 
الموظفين  من  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  لمنسوبي  وكذلك 
والمدربين والمتدربين، وأسرهم من خالل الشراكة الفاعلة مع تلك القطاعات. 

تعريف البرنامج
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الريادة في تحقيق المسؤولية االجتماعية تجاه منسوبي الجامعات السعودية، 
ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

إيجاد معاملة تفضيلية لجميع منسوبي الجامعات السعودية، ومنسوبي المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني عن طريق حث شركاء وفير من الشركات التجارية 
والقطاعات الخدمية المختلفة لتقديم مزايا نوعية في الخدمات المقدمة لهذه 

الفئات.

الرؤية 

الرسالة



67

األهداف

والموظفين،  التدريس  هيئة  أعضاء  تجاه  االجتماعية  المسؤولية  تحقيق 
العامة  المؤسسة  ومنسوبي  السعودية،  بالجامعات  والطالبات  والطالب 

للتدريب التقني والمهني من الموظفين والمدربين والمتدربين.
توفير خدمات متنوعة لهذه الفئات، وفق خيارات تنافسية عدة داخل كل 

قطاع خدمي وتجاري.
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جميع منسوبي الجامعات السعودية، ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني وأسرهم، وتشمل:

أعضاء هيئة التدريس.
الموظفون والموظفات.

الطالب والطالبات.
الموظفون، والمدربون، والمتدربون من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب 

التقني والمهني.

الفئات المستهدفة



89

إبراز هوية االنتساب للجامعة أو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 
)بطاقة العمل أو بطاقة الطالب / المتدرب أو خطاب التعريف( قبل إصدار 

فاتورة الشراء.
 )http://www.wafierpnircs.com( متابعة الموقع اإللكتروني لبرنامج وفير

لالطالع على الحسومات والمزايا وتحديثاتها.
التأكد من الحسومات خاصة في فترة المواسم واإلجازات؛ وذلك لوجود 

عروض منافسة يتم تقديمها لفترة محدودة.
للخدمات على  المقدمة  الجهة  الحسم من  الحصول على  في حالة عدم 
المستفيد أن يتفضل باالتصال على األرقام المسجلة واإلبالغ عن ذلك أو 

.)info@wafierpnircs.com( التواصل عبر البريد اإللكتروني

آلية االستفادة من حسومات ومزايا وفير

ملحوظة

األسعار الواردة في هذا الدليل ال تشمل ضريبة القيمة المضافة.
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الرقمالجهة
996أمن الطرق 

998الدفاع المدني 
994حرس الحدود

966الكوارث الطبيعية 
999الدوريات األمنية 

995مكافحة المخدرات 
993المرور

997الهالل األحمر السعودي 
933طوارئ الكهرباء

989األمن العام 
940طوارئ األمانة
800441110طوارئ المياه

أرقـــام الطــوارئ والخدمات
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الرياض

22بودل للفنادق والمنتجعات

22راما الخليجية للوحدات السكنية

23فندق التنفيذيين

23فندق رند

24فندق السفير

24فندق سماء إن 

25فندق المطلق

25فندق  مليسا

26فندق ميركيور فاليو - الرياض

26فندق نارسيس

27فندق هوليداي إن الميدان

28الماسم للوحدات السكنية واألجنحة الفندقية

29مجموعة المهيدب الفندقية

30مرفال للشقق الفندقية

30نزهة المكان للوحدات السكنية

الخدمات السكنية

محتويات الــدلــيــل
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محتويات الــدلــيــل

الخرج

31شموخ روزا للوحدات السكنية

القويعية

31زهرة الحمراء للوحدات السكنية

الدمام

31سويس انترناشيونال الحمراء - الدمام

32شركة مجموعة فنادق سفاري

32فندق توليب إن كورنيش الدمام

33فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام

الخبر

34فندق انتركونتيننتال الخبر

34فندق رمادا الخليج

35فندق كورال الخبر

36فندق مريديان الخبر

37فندق ميركيور الخبر

الظهران

37فندق الظهران الدولي

األحساء

38فندق كورال بالزا األحساء
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محتويات الــدلــيــل

الهفوف

38نجمة سماء للوحدات السكنية

جدة

39جوهرة ليالي للوحدات السكنية المفروشة

39رانسي جدة للوحدات السكنية

40فندق جدة ترايدنت

مكة المكرمة

41فندق مكارم أجياد مكة

42فندق موفنبيك برج هاجر مكة

ينبع

42أجنحة الخزامى - الفوند لألجنحة الفندقية

43فندق ومنتجع موفنبيك ينبع

43منتجع األحالم السياحي ينبع

المدينة المنورة

44فندق إيالف مشعل المدينة 

45فندق المدينة أوبروي

القصيم - البكيرية 

46فندق وأجنحة رمادا القصيم
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حائل
46آصال حائل للوحدات السكنية

أبها
47صفوة الديار للوحدات السكنية المفروشة

47فندق البحيرة أبها
48مركز ليالي السامر لألجنحة والشقق المفروشة

جازان
48فندق جازان إن

عرعر
49فندق رائعة البستان

بلجرشي
49فندق المنتزه سويس انترناشيونال بلجرشي

محتويات الــدلــيــل
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الرياض

52برايت دنت لطب األسنان

53عيادات الجمال األلماسي 

54عيادات ديماس التخصصية لطب األسنان والجلدية

54مجمع أضواء العالمي الطبي

55مجمع الدكتور عبد اإلله العبيكان الطبي

56مجمع العليا للخدمات الطبية

57مجمع عيادات إطاللة بانوراما

58مجمع عيادات البدري الطبي

59مجمع عيادات بروز لطب األسنان

59مجمع عيادات المركز السعودي الصيني

60مجمع عيادات مستشارك المتقدم لطب األسنان

60مجموعة سلطان الفرائضي الطبية

61مجموعة العالمي الطبية

61مختبرات العرب الطبية

62مراكز عالج الطبية

62مراكز كنتال الطبية

محتويات الــدلــيــل

الخدمات الصحية
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محتويات الــدلــيــل

63مركز ابن رشد التخصصي للعيون

63مركز استشاري األسنان الطبي

64مركز الدكتور طالل مرداد الطبي

64المركز الطبي لألنف واألذن والحنجرة 

65مركز مالين االستشاري

65مركز نظرة جمالك الطبي

66مركز الورود الطبي

67مستشفى الحياة الوطني

67مستشفى الدكتور عبد الرحمن المشاري 

68مستشفى دّله

69مستشفى المملكة

70مستشفى النخبة

71المستشفى الوطني

71منتجع إلسمو الطبي

72واحة ألماس لطب األسنان
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األحساء

73مستشفى الموسى التخصصي

جدة

73مستشفى أبو زنادة

74مستشفى بقشان

مكة المكرمة

74شركة دواء الطبية المحدودة

75شركة مجمع أطباء العصر الطبي العام

75مجمع السن الضاحك الطبي المتخصص في طب األسنان

76المجمع العالمي الطبي العام

76مجمع عناية المها الطبي العام

77مستشفى الشفاء

المدينة المنورة

77مجمع الفجر الطبي

78مستوصف أطباء المدينة

أبها - خميس مشيط

78مجمع الثمال الطبي

محتويات الــدلــيــل
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محتويات الــدلــيــل

الرياض 

80األكاديمية السعودية
81أكاديمية الفيصل العالمية

81آي ثوب 
82تمام المرافق للمقاوالت

83شركة األخيار لخدمات حجاج الداخل
83شركة تبديل الفورية لصيانة السيارات

84شركة الخليج للتدريب والتعليم
85شركة دار النظارات العالمية

86شركة دبلومات لتأجير السيارات 
86شركة الديوانية للحلوى العمانية 

87شركة ذيب لتأجير السيارات
88شركة الرياض للسفر والسياحة

89الشركة السعودية لألبحاث والنشر
90شركة الصرح للسياحة والسفر

)3M( 91شركة ظالل الكريستال للعناية بالسيارات
91شركة عطر ومكياج

92شركة عناية الوسيط لوساطة التأمين

الخدمات األخرى
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93شركة الفالح لتأجير السيارات

93شركة مدارات الصحة لإلدارة والتشغيل والتدريب الصحي

94صناع الحلول للتدريب

95قدرات متميزة 

95كاركير إكسبرس

96المجلة العربية

96مدارس الجامعة التطبيقية

96مؤسسة إحساس الطبيعة للتجارة

97مؤسسة نجمة القاسمية )للجالبيات(

97النظارات الراقية 

الخبر

97شركة المتجر الوطني

الظهران

98معهد البسام للتدريب

مكة المكرمة

98مطعم رباعيات الخيام

99نادي لياقتك

محتويات الــدلــيــل





الخدمات الــسكنية



20
18

ت
مـا

خـد
وال

ــا 
زاي

مـ
الـ

ل 
يـــ

دل

دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

2223

بودل للفنادق والمنتجعات
الرياضالمدينة

920000666
011 - 4626800

 ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

20%جميع الغرف واألجنحة 
- الحسم يشمل كل الفروع بالمملكة عدا 

فندق التحلية بجدة )فترة الموسم فقط(
- العرض ال يشمل وجبة اإلفطار

جميع الغرف واألجنحة 
العرض ال يشمل وجبة اإلفطار15%بفندق أبها

راما الخليجية للوحدات السكنية

الرياض - حي الروضةالمدينة
 011 - 2547718
011 - 2547718

نسبة الحسمنوع الوحدة

20%جميع أنواع الغرف

الفروع

الموقع

2547718 - 011الرياض - حي الروضة - شـــارع حفصة بنت عمر أم املؤمنني

2547718 - 011الرياض - حي اخلليج - شارع ابن الهيثم

3380707 - 016القصيم - الرس - شـــارع أميـــر املؤمنني علي بن أبي طالب

3380707 - 016القصيم - عنيزة - شارع عمر بن اخلطاب

راما الخليجية 
للوحدات السكنية
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فندق التنفيذيين    
الرياضالمدينة

  011 - 2885522
011 - 2885533

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

500600غرفة قياسية )ديلوكس( 

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار وخدمة االنترنت

750850  جناح صغير )جونيور(

1000جناح تنفيذي

1500جناح ملكي

فندق رند  
الرياضالمدينة

011 - 2885000
011 - 2885050

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

حسم 10% على الوجبات والمشروبات للنزالء30%الغرف
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الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

2425

فندق السفير   
الرياضالمدينة

011 - 2219555
011 - 2316500

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

240غرفة مفردة 
األسعار شاملة وجبة 

اإلفطار 300غرفة مزدوجة

400جناح صغير

فندق سماء إن   

الرياضالمدينة
011 - 4551919
011 - 4541919

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
شهرييومي 

جونيور
)غرفة + صالة + مطبخ مفتوح + حمام(

3807900

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار

تنفيذي
)غرفة + صالة كبيرة + مطبخ + حمام(

4408900

رويال
)غرفتان + صالة + مطبخ + حمامان(

55011900
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الـمــزايــا والخـدمــات
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فندق المطلق     
الرياضالمدينة

011 - 4760000
011 - 4780696

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

األسعار شاملة وجبة 250غرفة مفردة
اإلفطار 350غرفة مزدوجة

805جناح صغير
ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوجبة

55اإلفطار
بوفيه مفتوح 90الغداء

90العشاء

فندق مليسا   

الرياضالمدينة
011 - 4498888
011 - 2080008

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة مفردة
%25

احلسم يشمل وجبة 
اإلفطار

غرفة مزدوجة

المأكوالت والمشـــروبات - النادي الرياضي - 
المالبس 15%غسيل 
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الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

2627

فندق ميركيور فاليو الرياض    
الرياضالمدينة

011 - 2773300
011 - 2774400

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

518غرفة سوبريور  

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار

578غرفة سوبريور مزدوجة

776جناح جونيور

863جناح رجال األعمال

1725جناح ملكي

فندق نارسيس   
الرياضالمدينة

  011 - 2946300
011 - 2946392

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة كالسيك  

%30
األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 
اإلفــطــار + اإلنــتـــرنـــت + 
غـــرفـــة األلـعاب الـرياضية

غرفة سوبريور

غرفة بريميوم 

جناح كالسيك

%10 جناح سوبريور

جناح بريميوم
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الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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فندق هوليداي إن الميدان   
الرياضالمدينة

011 - 4347474
011 - 4347444

السعر الخاص نوع الوحدة
بدون إفطار

السعر الخاص مع إفطار بالمطعم

مزدوجةمفردة

450500600غرفة عادية
750800900جناح دبلوماسي
105011001200جناح امباسادور
135014001500جناح سيناتور
165017001800جناح رئاسي
800080008000جناح ملكي

السعر الخاصالخدمة

130وجبة اإلفطار في المطعم الرئيس

140وجبة العشاء في المطعم الرئيس
مشروب ترحيب مع الفطار أو الغذاء في المطعم الرئيس مع 

150قاعة االجتماعات

استراحة مع الفطار أو الغذاء في المطعم الرئيس مع قاعة 
175االجتماعات

بريك مع الفطار أو الغذاء في المطعم الرئيس مع قاعة 
200االجتماعات
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

2829

الماسم للوحدات السكنية واألجنحة 
الفندقية

الرياضالمدينة
011 - 2401081
011 - 2492422
ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة + حمام

%10
األســــعــــار شــامـلــة 
وجـبة اإلفــطــار + 

اإلنترنت + االتصاالت

غرفة + مطبخ + حمام
غرفة + صالة + مطبخ + حمام 

غرفتان + صالة + مطبخ + حمامان
   ٥٨٨١٥٤٥ - ٠١٣الماسم )٢( األحساء شارع الرياض 

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

األســــعــــار شــامـلــة 180غرفة + صالة + مطبخ + حمام
اإلنترنت + االتصاالت 300غرفتان + صالة + مطبخ + حمامان

   ٥٨٣١٧١٧ - ٠١٣الماسم )٣( األحساء شارع القطار
ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

األســــعــــار شــامـلــة 230غرفة + صالة + مطبخ + حمام
وجـبة اإلفــطــار + 

اإلنترنت + االتصاالت
350غرفتان + صالة + مطبخ + حمامان

500ثالث غرف + صالة + مطبخ + حمامان 
   ٥٨٨٥٤٥٤ - ٠١٣الماسم )٥( األحساء شارع الخليج

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

180غرفة + حمام
األســــعــــار شــامـلــة 
وجـبة اإلفــطــار + 

اإلنترنت + االتصاالت

200غرفة + مطبخ + حمام
250غرفة + صالة + مطبخ + حمام 

400غرفتان + صالة + مطبخ + حمامان
550ثالث غرف + صالة + مطبخ + حمامان 



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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مجموعة المهيدب الفندقية
الرياضالمدينة

920000004
011 - 4611405

)VIP( فروع

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
شهرييومي

األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 3007500غرفة )استوديو(
اإلفــطــار + اإلنترنت  4009500غرفة + صالة + مطبخ

 CLASS (A(

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
شهرييومي

2507000غرفة )استوديو(
األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 

اإلفــطــار + اإلنترنت
3508000غرفة + صالة + مطبخ
50013500غرفتان + صالة + مطبخ

 CLASS (B(

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
شهرييومي

2206000غرفة )استوديو(
األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 

اإلفــطــار + اإلنترنت
3208000غرفة + صالة + مطبخ
42012000غرفتان + صالة + مطبخ

 CLASS (C(

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
شهرييومي

1905500غرفة )استوديو(
األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 

اإلفــطــار + اإلنترنت  2806500غرفة + صالة + مطبخ
40011000غرفتان + صالة + مطبخ
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3031

مرفال للشقق الفندقية

الرياضالمدينة
011 - 2636657
011 - 2636621

نوع الوحدة
نسبة الحسم

األعياد والمناسباتاأليام العادية

غرفة

%15%10 غرفة + صالة

غرفتان + صالة

نزهة المكان للوحدات السكنية

الرياض - حي النزهةالمدينة
011 - 4624735

-
ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة استديو

احلســـم ال يشـــمل فترة اإلجازات %15
والعيدين الرســـمية  غرفة + صالة + مطبخ

غرفتان + صالة + مطبخ



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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شموخ روزا للوحدات السكنية

الخرجالمدينة
011 - 5492597

-
السعر الخاصنوع الوحدة

120غرفة استديو
140غرفة + صالة

250غرفتان + صالة

زهرة الحمراء للوحدات السكنية

القويعيةالمدينة
 011 - 6551453
011 - 6551453

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

احلسم ال يشمل 4 أيام بعد العيدين15%جميع أنواع الغرف

سويس انترناشيونال الحمراء - الدمام    
 

الدمامالمدينة
013 - 8333444
013 - 8330944

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

450غرفة فاخرة مفردة
السعر شامل وجـبة اإلفطار 

550غرفة فاخرة مزدوجة

شموخ روزا 
للوحدات السكنية

للوحدات السكنية
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3233

شركة مجموعة فنادق سفاري 
الــدمـام - الخبرالمدينة

013 - 8265588
013 - 8283894

الفرع
السعر الخاص

أيام اإلجازات والمواسماأليام العادية
مزدوجةمفردةمزدوجةمفردة

90110150180سفاري الدانة

160200220270سفاري الخليج

225275400450سفاري الخبر

فندق توليب إن كورنيش الدمام  

الـدمـامالمدينة
013 - 8096000
013 - 8341919

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

-  األســـعار شـــاملة إنترنت 200غرفة + صالة )مفرد(
مجانـــي - شـــاي وقهوة 
فـــي الغرفـــة - مغـــادرة 

ة خر متأ
-  األســـعار ال تشمل وجبة 
اإلفــــطـــار - األعـــــيــــاد 

واإلجـازات الرسمية

225غرفة + صالة )مزدوج(

265غرفتان + صالة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام   
   

الــدمـامالمدينة
013 - 8345555
013 - 8333367

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

700غرفة كالسيك

-  األسعار شاملة وجـبة اإلفطار
-  حســـم 15% على الوجبات في 

المطاعم جميع 
-   ال يســـري العـــرض خالل أيام 

المواســـم والعطالت العامة

800900غرفة ديلوكس

11001200غرفة نادي

2000جناح صغير

3000جناح تنفيذي

5000جناح رئاسي

7800جناح ملكي
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3435

فندق انتركونتيننتال الخبر

الخبرالمدينة
013 - 8452888
013 - 8010333

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة عادية

%12٫5
األســـعار تشـــمل خدمـــة 
اإلنــــتـــــرنــت وال تــشــمــل 

اإلفطار وجبـــة 

غرفة ديلوكس

غرفة كلوب
) طابق رجال األعمال (

جناح امباسدور

جناح كلوب امباسدور
) طابق رجال األعمال (

جناح ملكي

 فندق رمادا الخليج     
الــخــبــرالمدينة

013 - 8991010
013 - 8891616

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

األسعار شاملة وجـبة 475520غرفة  ديلوكس
اإلفطار  650750جناح أعمال



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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فندق كورال الخبر   
الخبرالمدينة

013 - 8696666
013 - 8990191

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

400غرفة مفردة ديلوكس 
-  حسم 20% على خدمات 
شوب  والكوفي  الغرف 

في بهو الفندق
- األســـعار شـــاملة خدمـــة 
لقطعة  المالبس  غسيل 
واحـــدة للشـــخص فـــي 

م ليو ا
450غرفة مزدوجة ديلوكس

-   حسم 25% على خدمات 575جناح مفرد تنفيذي
الغـــرف والكوفي شـــوب 

في بهـــو الفندق
- األسـعـار شـامـلـة خدمة 
الــمــالبــس  غـــســـيـــــل 

اليوم فـــي  لقطعتين  625جناح مزدوج تنفيذي

السعر الخاصنوع الوجبة

55اإلفطار

70الغداء

90العشاء
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3637

 فندق مريديان الخبر   
الــخــبــرالمدينة

013 - 8969000
013 - 8968642

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

غرفة ديلوكس مطلة على البحر 
)مفردة أو مزدوجة(

-    األســـعـــــار شــامــلــة اســتــخــدام 750
الـنــــادي الصحي + التوصيل إلى 
وســـط المدينـــة مجاًنـــا )حســـب 
وجبـــة   + الرحـــالت(  جـــدول 
اإلفــطـــــار لألجــنــحــة والــغــرف 
)الـطـابــــق  لشـــخصين  الكلـــوب 
الـثـانــــي عـشـــــر( + زجاجة مياه 

وجرائـــد يوميـــة + ســـلة فواكه
-  جميـــع الغـــرف واألجنحـــة مطلـــة 

البحر علـــى 

غرفة كلوب مطلة على البحر 
)مفردة أو مزدوجة(

1090

1490جناح صغير

1890جناح الخليج

2440جناح تنفيذي



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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فندق ميركيور الخبر   
الرياضالمدينة

013 - 8989880
013 - 8946367

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

500غرفة مفردة 

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار

600غرفة مزدوجة

700غرفة مفردة تنفيذي 

800غرفة مزدوجة تنفيذي 

900جناح جونيور

1050جناح تنفيذي

1500جناح عائلي

فندق الظهران الدولي   
الظهرانالمدينة

013 - 3305000
013 - 3305550

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة مفردة
وجبـــة %25 يشـــمل  العـــرض   -

اإلفطـــار
-  ال تـســــري هــــذه الــــعروض 

األعياد  أيـــام 

غرفة مزدوجة

17% جناح تنفيذي
13% جناح رئاسي
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3839

فندق كورال بالزا األحساء   
األحساءالمدينة

013 - 5311111
013 - 5312299

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

300غرفة مفردة 

وجـبــــة  شـــامــــلة  األســعـــــار   -
اإلفطـــار - النـــادي الصحـــي - 
املســـبح  -  ســـينما األطفـــال
- العرض ال يســـري أيـــام العطالت 

والمواسم

400غرفة مزدوجة
500جناح صغير
600جناح تنفيذي
800جناح كورال

1200الجناح الملكي

نجمة سماء للوحدات السكنية المفروشة
األحساء - الهفوفالمدينة

013 - 5893818
013 - 5801445

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

غرفة واحدة + صالة جلوس + 
صالة طعام + مطبخ

209
األســعــار غــيــر ســاريــة خالل 
اإلجازات الرســـمية، وإجازات 
عيد الفطـــر المبـــارك، وعيد 

المبارك األضحى 

غرفتان + صالة جلوس + صالة 
طعام + مطبخ 

279

ثالث غرف + صالة جلوس + 
صالة طعام + مطبخ

379



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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جوهرة ليالي للوحدات السكنية 
لمفروشة

جدةالمدينة
012 - 6916667
012 - 6917776

نوع الوحدة
السعر الخاص

المواسماأليام العادية
220320غرفة + صالة

330480غرفتان + صالة

رانسي جدة للوحدات السكنية
جدةالمدينة

012 - 6131313
012 - 6136212

نوع الوحدة
السعر الخاص

المواسماأليام العادية
180250غرفة مفردة

200250غرفة + مطبخ
230350غرفة + صالة

250350غرفة + صالة + مطبخ
300400غرفتان + صالة

350400غرفتان + صالة + مطبخ
380400غرفتان + صالة + دورتا مياه + مطبخ

400500غرفتان + صالة + دورتا مياه + مطبخ + غرفة للخادمة
550600ثالث غرف + صالة + دورتا مياه + مطبخ
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4041

فندق جدة ترايدنت  
جـــدةالمدينة

012 - 6474444
012 - 6474040

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

حجوزات الغرف

%20

-  يســـري هـــذا العـــرض طـــوال   
العـــام عـــدا موســـم الحـــج 

-  يشترط الحجز مسبًقا 
- العرض ال يشمل وجبة اإلفطار

الحفالت والمطاعم



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

4041

فندق مكارم أجياد مكة  
مكة المكرمةالمدينة

012 - 5720500
012 - 5746061

السعر الخاصالفترة 

ملحوظات
إلىمن

نوع الغرفة
مفردة/
رباعيةثالثيةمزدوجة

2017/12/17550700850م2017/11/20م

شـــاملة  األســـعار   -
اإلفطـــار وجبـــة 

2018/1/5650800950م2017/12/18م

2018/2/7550700850م2018/1/6م

2018/3/14450600750م2018/2/8م

2018/4/13550700850م2018/3/15م

2018/5/13450550650م2018/4/14م

2018/5/146008001000م2018/5/14م

2018/6/3110014001700م2018/5/15م

2018/6/13270030003300م2018/6/4م

2018/7/31400500600م2018/6/14م

موسم احلج2018/9/10م2018/8/1م

2018/10/10400500600م2018/9/11م

2018/11/7500625750م2018/10/11م

2018/12/31600750900م2018/11/8م
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4243

فندق موفنبيك برج هاجر مكة
   

مكة المكرمةالمدينة
012 -  5717171
012 -  5717111

نسبة نوع الوحدة
ملحوظاتالحسم

غرفة مفردة - غرفة مزدوجة

%20

- احلســـم علـــى الســـعر املعلـــن عـــن 
طريـــق الفنـــدق مباشـــرة

- العرض ال يشمل موسم احلج
- العـــرض يكـــون علـــى حســـب توافر 

لغرف ا
- العرض يشمل وجبة اإلفطار

غرفة ثالثية

غرفة رباعية

جناح صغير )جونيور سويت(

أجنحة الخزامى - الفوند لألجنحة 
الفندقية

ينبعالمدينة
014 - 3255550
014 - 3211114

نسبة الحسمنوع الوحدة

40%جميع أنواع الغرف



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

4243

فندق ومنتجع موفنبيك ينبع

ينبعالمدينة
014 - 3933333
014 - 3920245

نوع الوحدة

السعر الخاص

ملحوظات األيام العادية

غرفة مزدوجةغرفة مفردة

وجبـــة 10001100غرفة عادية )ديلوكس( شـــاملة  األســـعار 
اإلفطـــار  مبطعـــم رضـــوى 
الـرئــــيــسـي + خـــــــــــدمــــة 
اإلنترنت + الـصـــــحـــــــــــف 
اليوميـــة + دخـــول النـــادي 
 + الســـباحة   + الـصــــحي 
خدمـــات مركز رجال األعمال 

غرفة فاخرة مطلة 
11001200)ديلوكس سي فيو(

2875جناح تنفيذي

منتجع األحالم السياحي ينبع
ينبعالمدينة

014 - 3573444
014 - 3540550

نوع الوحدة
نسبة الحسم

الـسبت 
إلى األربعاء

الخميس 
إلى الجمعة

المواسم 
ملحوظاتواألعياد

 Vip فلة
احلسم 12%30%20%)غرفتا نوم + صالة + مطبخ + شرفة(

ال يشمل 
وجبة 
اإلفطار

فلة دوبلكس فاخرة
10%15%27%)غرفتا نوم + صالتان + مطبخ + شرفة(



20
18

ت
مـا

خـد
وال

ــا 
زاي

مـ
الـ

ل 
يـــ

دل

دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4445

فندق إيالف مشعل المدينة      
المدينة المنورةالمدينة

 014 - 8190444 / 8191010
014 - 8190555

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

10%جميع الغرف
- يســـري الحســـم علـــى فنـــدق إيـــالف 

المنـــورة بالمدينـــة  الســـالم  مشـــعل 
األسعار ال تشمل وجبة اإلفطار  -



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

4445

فندق المدينة أوبروي  
المدينة المنورةالمدينة

014 - 8282222
014 - 8282020

نوع الوحدة

السعر الخاص

ملحوظات طوال 
العام  
باإلفطار

شهر 
رمضان

عيدا 
الفطر 

واألضحى

موسم 
الحج

علـــى  المطلـــة  الغرفـــة 
المدينة إلقامة شـــخص 

واحــــد بالليلـة
1000290015005000

أسـعــــار شــهـــــر   -
تســـري  رمضان 
مـــن أول رمضان 
وحتـــى 5 شـــوال 
موســـم  أســـعار   -
الحج تسري مـن 
25 ذوالــقـــعــــدة 
وحــتــــى نـهـايــــة 

الحجـــة ذي 

المــــطلة على  الغرفـــة 
الــمــديــنـــــة إلقــــامــــة 

شـــخصين بالليلـــة
1100310016005200

على  المطلـــة  الغرفـــة 
الحرم إلقامة شـــخص 

واحـــــد بالليلة
1100310016005200

الــــغــــرفــة الــمــطـــلــة 
إلقامة  الــــحرم  علـــى 

شخصين بــالـلـيـلــــة
1200350019005600

إلقامة  الثالثية  الغرفة 
1500410020006800ثالثة أشـــخاص بالليلة

إلقامة  العائلية  الغرفة 
41800535025007600 أشخاص بالليلة

عـــادي )غرفة  جنـــاح 
1800500040006400نوم + صالون( بالليلة

عـــادي )غرفة  جنـــاح 
نوم + صالـــون( مطل 

علـــى الحـــرم بالليلة
2000600045008600

جنـــاح كبيـــر )غرفتـــا 
350010000750010900نوم + صالون( بالليلة
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4647

فندق وأجنحة رمادا القصيم  
القصيمالمدينة

016 - 3366666
016 - 3351623

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

450غرفة مفردة
- األســـعار تشمل وجبة اإلفطار + 
اإلنترنت + اســـتخدام المسبح + 

الصحي  النادي 
- األسعـار غــيـــــر ســاريــة خــالل 
اإلجازات الـرســمـيــة، وإجــازات 
عـيــــد الـفـطـر الــــمبارك، وعيد 

األضحـــى المبارك

550غرفة مزدوجة

800جناح تنفيذي ) غرفة نوم + صالة(

900جناح تنفيذي )غرفتا نوم + صالة(

السعر الخاصالخدمات

55كوفي بريك للشخص الواحد
100وجبة الغداء / العشاء للشخص الواحد
155كوفي بريك + الغداء للشخص الواحد

آصال حائل للوحدات السكنية

حائل - حي النقرةالمدينة
016 - 5356559

-
نسبة الحسمنوع الوحدة

25%جميع أنواع الغرف

آصـال حـائـل
للوحدات السكنية



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

4647

صفوة الديار للوحدات السكنية 
المفروشة

أبهاالمدينة
017 - 2275624
017 - 2275624

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة

احلسم ال يشمل اإلجازات %30
السنوية والعيدين غرفة + صالة

غرفتان + صالة

فندق البحيرة أبها   

أبهاالمدينة
017 - 2246458
017 - 2247515

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
أيام الموسماأليام العادية

250430غرفة عادية لشخص

تبـــدأ  الموســـم  أيـــام   -
مـــــــــن 2018/6/15م 
2018/9/10م. حتـــى  
- األســــعـــــــار شــــامــلة 
وجـــــبـــــــة اإلفــــطــار 

للغـــرف واألجنحة.

300430غرفة عادية لشخصين
400630جناح عادي
550730جناح كبير
650830جناح ملكي

5501000فيال غرفتا نوم
6501450فيال ثالث غرف نوم
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4849

مركز ليالي السامر لألجنحة والشقق 
المفروشة

أبهاالمدينة
017 - 2296616 / 2296646

017 - 2296668

نوع الوحدة
نسبة الحسم

عام دراسيعام كامليومي 

10%15%25 %قسم العزاب

5%10%15%قسم العوائل

فندق جازان إن   

جازانالمدينة
 017 - 3251111
017 - 3212111

نسبة الحسمنوع الوحدة

15%جميع الغرف

مركز ليالي السامر
لألجنحة والشقق املفروشة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

4849

فندق رائعة البستان   

عرعرالمدينة
014 - 6643666

-
ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة + صالة

%15
العرض يشمل اإلفطار لشخصني

جناح

العرض يشمل اإلفطار ألربعة جناح تنفيذي
أشخاص

فندق المنتزه سويس انترناشيونال 
بلجرشي  

بلجرشيالمدينة
017 - 7222277
017 - 7220330

نوع الوحدة
السعر الخاص 

ملحوظات
أيام المواسماأليام العادية

550800غرفة ديلوكس مفردة 

السعر شامل 
وجـبة اإلفطار 

600850غرفة ديلوكس مزدوجة

650900غرفة بريميوم مفردة

700950غرفة بريميوم مزدوجة

9501500جناح ديلوكس مفردة

10001550جناح ديلوكس مزدوجة





الخـــدمــــات الصــحـيـة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    
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الخدمات الصحية

5253

برايت دنت لطب األسنان 
الرياضالمدينة

011 - 4531441
011 - 4531336

نسبة الحسمالخدمات

مجاناالكشف وخطة العالج

50%صورة أشعة عادية

40%الفلورايد لألطفال

تنظيف األسنان مع جلسة تلميع
%20

حشوات تجميلية

تبييض كامل لألسنان )ليزر(

%15 تركيبات األسنان بنظام الزيركون

زراعة األسنان

10%باقي خدمات المركز



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18  مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    

ية
صح

 ال
ت

ما
خد

ال

5253

عيادات الجمال األلماسي
الرياضالمدينة

011 - 4955044
011 - 2962147

نسبة الحسم/الخدمات
السعر الخاص

مجانافتح الملف
تنظيف

%50 تلميع األسنان
األشعة بجميع أنواعها
حقن الفيلر والبوتكس

%30
كشف طبيب أسنان عام

تركيبات األسنان

%25
تقويم األسنان
زراعة األسنان

كشف أخصائي جلدية
باقي خدمات األسنان والجلدية

تحديد مناطق معينة إلزالة الشعر بالليزر
%20

الفراكشنال ليزر إلزالة ندبات حب الشباب واستعادة نضارة البشرة
10%كشف استشاري

700تبييض األسنان بالليزر
1000جلسة ليزر إلزالة شعر الجسم بالكامل + رتوش

1400الفينير ) ابتسامة هوليوود (
1800جلستا ليزر إلزالة شعر الجسم بالكامل + رتوش



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    
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5455

عيادات ديماس التخصصية لطب 
األسنان والجلدية

الرياضالمدينة
920003492

011 - 27755130
ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

تبييض زوم
%50

تنظيف األسنان

41%ابتسامة هوليود )فينير(

إمكان التقسيط30%تقويم األسنان 

مجمع أضواء العالمي الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4953022
011 - 4384160
نسبة الحسمالخدمات

50%جميع الكشوفات

30%أشعة وتحاليل

نـظــــر وعـيـون - سـونــــار - مـتـابــعـــــة حــمــل - 
25%جــراحـــــة بســـيطة - أســـنان - عـــالج طبيعي

20%ضماد داخلي

10%تطعيمات



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18  مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    

ية
صح
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5455

مجمع الدكتور عبداإلله العبيكان الطبي
الرياضالمدينة

011 - 2077177
011 - 2077144

نسبة الحسمالخدمات

جميع التخصصات الطبية 

%25

فحص إصدار وتجديد رخصة القيادة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18 فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    
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الخدمات الصحية

5657

مجمع العليا للخدمات الطبية
الرياضالمدينة

011 - 4645501
011 - 4642889

الخدمات الطبية المتنوعة

نسبة الحسمالخدمات

الجراحة العامة والعظام

%30

المسالك البولية
القلب

األطفال
األمراض الباطنية

طب وجراحة العيون
األشعة والمختبر

األنف واألذن والحنجرة
8%األدوية من صيدلية مركز العليا

 قسم األسنان
نسبة الحسمالخدمات

حشو

%25
عالج العصب جراحة الفك واألسنان

تركيبات ثابتة ومتحركة - تقويم  -  زراعة األسنان
عالج أسنان األطفال

تبييض األسنان بالبالزما
قسم التجميل والليزر

السعر الخاصالخدمات

1700إزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18  مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    

ية
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ت

ما
خد
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5657

مجمع عيادات  إطاللة بانوراما
الرياضالمدينة

 011 - 2162999 / 920022454
-

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

300 قسط شهري20%تقويم األسنان
499تنظيف + تلميع + تبييض بالليزر

قوالب مجانا599تبييض منزلي
عالج عصب مجانا799تركيبات البورسلين
السن الواحد مع الضمان899ابتسامة هوليوود
عالج عصب مجانا1000تركيبات الزيركون

قسم الجلدية والليزر

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

20%الحقن التجميلي
75كشف طبيبة الجلدية

إزالة الشعر بالليزر )الوجه - اإلبط - 
- للسيدات فقط لمرة واحدة99المنطقة الحساسة(

- السعر للمنطقة الواحدة

222تقشير وجه وحواجب
250جلسة ليزر كربوني

ليزر لكامل الجسم + رتوش
- جلسة واحدة 850

- يوم بالنادي مجانا

4 جلسات1990
6 جلسات + يومان بالنادي مجانا2990
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الـمــزايــا والخـدمــات
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5859

مجمع عيادات  إطاللة بانوراما
النادي الصحي

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

40%الصالون التجميلي
للمشتركات بالنادي400حضانة أطفال
السعر للشهر الواحد750متابعة دراسية 800برنامج رياضي لألطفال

100يوم واحد

مبلغ مقطوع
1500اشتراك شهر

2500اشتراك 3 شهور
3800اشتراك 6 شهور

5990اشتراك سنة كاملة

مجمع عيادات البدري الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4509000
011 - 2691154

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

الكشف لدى األطباء األخصائيين

% 20

 اسـتـشـاري مـقـيـم - أخـصـائي - طبيب عام
األشعة والتحاليل

 حشوات - عالج العصب - معالجة اللثة - المعالجات لدى عيادات األسنان 
المعالجات اإلسعافية

الكسور - إزالة كيس دهني - الختان - الجباير -العمليات الصغيرة داخل المركز
 الغرز الجراحية - فتح خراج - الثواليل ...إلخ

خدمات اإلسعاف والطوارئ
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الـمــزايــا والخـدمــات
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ية
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5859

مجمع عيادات بروز لطب األسنان
الرياضالمدينة

  011 - 4555843
011 - 2253746

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

تبييض األسنان
%50

الكشف مجاًنا

األشعة بأنواعها

جميع الخدمات )العالجات األساسية - 
40%عالج العصب - الخلع - الحشو - التنظيف(.

25%ابتسامة هوليود
20%التركيبات وزراعة األسنان

مجمع عيادات المركز السعودي 
الصيني

الرياضالمدينة
011 - 2100800
011 - 2100700

الخدمات
نسبة الحسم

جلسات مفردةاشتراكات

العالج بالوخز باإلبر الصينية
%30%20

التدليك اليدوي الصيني الطبي

برامج تخفيف الوزن مع اإلبر الصينية
%20

برامج اإلقالع عن التدخين

10%قسم الجلدية - إزالة الشعر بالليزر
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6061

مجمع عيادات مستشارك المتقدم 
لطب األسنان

الرياضالمدينة
011 - 2409911
011 - 2407428

نسبة الحسمالخدمات

30%التركيبات بجميع أنواعها
20%جميع الخدمات المقدمة ما عدا زراعة األسنان

15%زراعة األسنان

مجموعة سلطان الفرائضي الطبية
الــريــاض - حي المصيفالمدينة

011 - 2690606
011 - 2693634

نسبة الحسمالخدمات

50 %الكشف بالعيادات
30 %خدمات العيادات

10 %العمليات الجراحية
الموقعالفروع

حي االزدهار2631209 - 4567161011 - 011 مجمع النهضة الطبي
حي المصيف4548438 - 4508016011 - 011مجمع المصيف الطبي
حي الملك فهد4508564 - 2690606011 - 011مجمع قصر الرائد الطبي
حي النسيم الشرقي2367750 - 2366665011 - 011 مجمع الفرائضي األهلي
حي النسيم الغربي2356319 - 2356322011 - 011 مجمع سنمار الطبي
حي المربع-4036673 - 011مجمع الوشم الطبي
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ية
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6061

مجموعة العالمي الطبية

الرياضالمدينة
920008855

-
ملحوظاتالسعر الخاصالخدمات

90تنظيف األسنان

للسن الواحد399تركيبات البورسلين

450تبييض األسنان

600تقويم الزينة

للسن الواحد699تركيبات الزيركون

للسن الواحد750ابتسامة هوليود

2499تقويم األسنان

- للسن الواحد2499زراعة األسنان
- حسم خاص ألكثر من 3 زراعات

مختبرات العرب الطبية
الرياضالمدينة

920008392
-

نسبة الحسمالخدمات

50%جميع التحاليل الطبية

10%برامج الفحص الشامل والبرامج المخفضة
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6263

مراكز عالج الطبية
الرياضالمدينة

011 - 4648803
011 - 2792478

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

التحاليل واألشعة
-  مراجعة األطباء مجاًنا لمدة عام%30 

-  تســـري هذه الحســـومات بجميـــع فروع 
مراكـــز عالج اآلتيـــة: )الرياض - جدة - 
مكة المكرمة - الـخــبـــــر - األحــســاء - 
بــريـــــدة - خـــمــيــس مــشــيــط - تــبــوك(

باقي الخدمات

20% العمليات الجراحية

الكشف لدى جميع األطباء 
200بكل التخصصات

مراكز كنتال الطبية
الرياضالمدينة

   011 - 4080414
011 - 4080134

نسبة الحسمالخدمات

مجاناًفتح الملف

معالجات األسنان

% 35 عيادات األطفال

التركيبات

25%تقويم وزراعة األسنان
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6263

مركز ابن رشد التخصصي للعيون
الرياضالمدينة

      011 - 4613131 / 920000181
011 - 4649901

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

50%معرض بن رشد للبصريات
غير شامل الفحوصات25%عمليات الليزك

الفحوصات التشخيصية
%20

غير شامل الفحص وقيمة العدسةعمليات الماء األبيض

غير شامل الفحوصات15%عمليات الويف ليزك

10 %العمليات األخرى

مركز استشاري األسنان الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4643512 / 920008117
011 - 4655850

نسبة الحسمالخدمات

فتح الملف

مجاناً الكشف

تنظيف األسنان

40%جميع الخدمات الطبية شامل الزراعة والتقويم
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6465

مركز الدكتور طالل مرداد الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4888807 / 4888806
011 - 4825937

نسبة الحسمالخدمات

50 %الكشف
األشعة

% 30 العمليات الداخلية
التحاليل

20 %العلميات الخارجية

المركز الطبي لألنف واألذن والحنجرة

الرياضالمدينة
011 - 4802229
011 - 4803635

نسبة الحسمالخدمات
كشف طبيب استشاري

%40 كشف طبيب أخصائي أول
كشف طبيب أخصائي

دراسة اضطرابات النوم

%20

العيادات الداخلية
السمعيات
التخاطب
األشعة
المختبر

10%العمليات الجراحية
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6465

مركز مالين االستشاري لطب األسنان
الرياضالمدينة

011 - 2055577
011 - 2050609

نسبة الحسم الخدمات

جميع خدمات األسنان
%25

تركيب التقويم

لألطباء الزائرين
%10

زراعة األسنان والجراحة

مركز نظرة جمالك الطبي
الرياضالمدينة

920028338
011 - 2112477

نسبة الحسمالخدمات

30%االستشارة الطبية

10%جميع ما يتم داخل المركز من إجراءات

10%الليزر

5%الليزك

5%العمليات الجراحية خارج المركز
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6667

مركز الورود الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4703355
011 - 4703377

ملحوظاتنسبة الحسم الخدمات

66%تنظيف اللثة واألسنان - تبييض األسنان - الماسة

الجسم كامل مع 60%إزالة الشعر بالليزر للنساء
المناطق الحساسة

للسن الواحد45%تركيبة الزيركون

للسن الواحد40%ابتسامة هوليود )لومنيير - فنيير(
36%الرنين المغناطيسي

كشف االستشاري - جميع التخصصات 
35%الطبية )المختبر والخدمات اإلشعاعية(

34%كشف األخصائي
33%منظار )المعده - القولون(

30%خدمات األسنان
25%تركيبة األسنان برسالن مع معدن

كشف الزائر

%20

جلسة عالج طبيعي - التجميل والعناية بالبشرة

الجسم كامل مع إزالة الشعر بالليزر للرجال
المناطق الحساسة

تصحيح النظر باإلنتراليزك مع تقنية التتبع 
السريع للعين

إمكان التقسيطتقويم األسنان
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6667

مستشفى الحياة الوطني
الرياضالمدينة

011 - 4455555
011 - 4970865

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

50%الكشف

احلسم يشمل فروع 
)الرياض - جازان - عسير(

الخدمات ) مختبر - أشعة - خدمات 
40%بالعيادة الخارجية (

25%العمليات بالسعر الشامل

مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري
الرياضالمدينة

011 - 4657700
011 - 4625040

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

جميع خدمات العيادات الخارجية
- الــحــســم ال يــشــمــل                     %20

التنويم والعمليات الجراحية   األدويـة

10%العمليات الطبية الشاملة

مبلغ مقطوع8500عملية البالون بالمنظار لتخفيف الوزن
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6869

مستشفى دّله
الرياضالمدينة

011 - 2995555
011 - 4702761

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

10%الكشف الطبي وجميع الخدمات

ـــور    - ال يشـــمل الحســـم أجـ
األطــبـــــاء الـزائــريــن 

- ال يــشــمـــــل الــحــســـــم 
الــبــرامــج الــــعـــــالجـــيــة 
واألســـــعـــــــار الــشــامــلـــــة 

ــة واألدويـ
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مستشفى المملكة
الرياضالمدينة

011 - 2751111
011 - 2750234

الخدمات الطبية

نسبة الحسم / الخدمات
السعر الخاص

ملحوظات

الكشف الطبي وخدمات العيادات 
الخارجية

%20

جلسات العالج الطبيعي

باستثناء وحدات الدم أو أي مشتقات أشعة ومختبر
للدم كالبالزما والصفائح ....... إلخ

الــحــســم ال يــشــمــل الــمــســتـهلكات التنويم والعمليات الجراحية
المستخدمة في العمليات الجراحية

األسنان
الحســـم ال يشـــمل التركيبات - األوجه 
الخزفية )الفينيرز( - األوجه الخزفية 

والزرعات )لومينيرز(  المعدلة 

التجميلية، مثل:  الخدمات الجلدية 
إزالة الشعر بواسطة الليزر وتنظيف 

وتقشير البشرة )أقنعة الوجه(

ال تشمل العالج بالبوتكس والحقن 
بمواد التعبئة

الفحوصات الطبية الشاملة 
10%للذكور واإلناث 

اإلنجـــاب  تأخـــر  عـــالج  برنامـــج 
األنابيـــب 15000وأطفـــال 

اليشمل البرنامج ما يأتي :
األدويـــة: وتتـــراوح تكلفتها بين   -

3000 و3500 ريـــال ســـعودي
تجميد األجنة -
الجراحات المصاحبة إن لزم األمر -
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مستشفى المملكة
جراحات السمنة بالمنظار

ملحوظاتالسعر الخاصالخدمات

 ال يشمل العرض أدوية 39000قص المعدة الطولي  
الخروج 48000تحويل مسار المعدة         

الوالدات

ملحوظاتالسعر الخاصالخدمات

1500إبرة الظهر

8250الوالدة الطبيعية
يشمل العرض ما يأتي:

اإلقامة بالمستشفى لمدة  -
يومين

األدوية األساسية -
اللــقــاحــات الـــمــتــوجبة  -

للمولود )الدرن والتهاب 
الكبد الوبائي ب(

15750الوالدة القيصرية

مستشفى النخبة
الرياضالمدينة

011 - 4616777
011 - 2173865

نسبة الحسمالخدمات

25%جميع الخدمات المتوافرة بالمستشفى غير المغطاة بالتأمين الطبي
15%جميع خدمات األسنان غير المغطاة بالتأمين الطبي

10%العمليات وتشمل عمليات التجميل
8%األدوية
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المستشفى الوطني
الرياضالمدينة

011 - 4761211
011 - 4767541

نسبة الحسمالخدمات

10%جميع الخدمات

5%األدوية

منتجع إلسمو الطبي
الرياضالمدينة

011 - 2146644
-

نسبة الحسمالخدمات

30%النادي الصحي النسائي

10%جميع الخدمات الطبية
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7273

واحة ألماس لطب األسنان
الرياضالمدينة

011 - 2487888
011 - 2485402

نسبة الحسمالخدمات

قلع بسيط لسن خلفي
%50

تركيب جهاز تقويم لألسنان بسيط أو متوسط

صورة شعاعية كبيرة )بانوراما(

%30 صورة شعاعية جانبية ) سيغالو ميتريك (

قلع غير جراحي وجراحي لضرس العقل

عالج عصب لقناتين
%25

عالج عصب لثالث أقنية

الحشوات بجميع أنواعها

%20

تنظيف الفم بجميع أنواعه

عالج عصب لقناة واحدة

تقطيع عصب جزئي لألسنان الدائمة خلفي أمامي

صورة شعاعية صغيرة واحدة فقط اكس راي
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7273

مستشفى الموسى التخصصي

األحـسـاءالمدينة
013 - 5369599 / 6369666

013 - 5304440
ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

جميع خدمات المستشفى

الحـسـم ال يـشـمـل األدويـــــة %20
والمستلزمات الطبية خدمات العيادات الخارجية

عمليات التنويم

مستشفى أبو زنادة

جـــدةالمدينة
012 - 6510652
012 - 6510648

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

الكشف بالعيادات الخارجية - األشعة - 
الحسم ال يشمل األدوية35%المختبر- العالج الطبيعي - التقويم
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7475

مستشفى بقشان

جـــدةالمدينة
012 - 6691222
012 - 6656061

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

الكشف بالعيادة الخارجية

% 15
تحليل  الــحــســم  يــشــمــل  ال 
الدم واألدوية والمستلزمات 
الطبية والعمليات الجراحية

 التنويم - األشعة - المختبر

شركة دواء الطبية المحدودة
مكة المكرمةالمدينة

012 - 5545050
012 - 5545050

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

األدوية المحلية

%10

- احلســـم يشـــمل جميع 
الفـــروع باململكة

يـشـمــــل  ال  الــحـــســـــم   -
األصنـــاف التـــي يوجد 
ســـابق  عـــرض  عليهـــا 
الـمـنـتــجـات  وأســـعــــار 
احملـــددة من الشـــركات 

ملـنـتـجـة ا

مستحضرات التجميل 

مستلزمات األطفال

5%األدوية المستوردة واألدوية لألمراض المزمنة  
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شركة مجمع أطباء العصر الطبي العام

مكة المكرمةالمدينة
012 - 5246444

-
نسبة الحسمالخدمات

50%الكشف بالعيادات
30%المختبر - األشعة

الخدمات الطبية بالعيادات والطوارئ
%20

الجلدية والليزر - األسنان

مجمع السن الضاحك الطبي 
المتخصص في طب األسنان

مكة المكرمةالمدينة
012 - 5577877 / 5453399

  -
نسبة الحسمالخدمات

مجاناًالكشف
الكشف التقويمي

%50 تنظيف األسنان
أشعة البانوراما
30%تبييض األسنان
زراعة األسنان

%15 تقويم األسنان
تركيبات األسنان
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7677

المجمع العالمي الطبي العام

مكة المكرمةالمدينة
012 - 5506225
012 - 5591555

نسبة الحسمالخدمات

50%الكشف
التحاليل الطبية بالمختبر

%30
األشعة

20%خدمات األسنان
10%تركيبات األسنان الثابتة والمتحركة

الخدمات المقدمة داخل المجمع ) الطوارئ - 
10% - 30%مناظير األنف والحلق - النساء والوالدة(

مجمع عناية المها الطبي العام
مكة المكرمةالمدينة

012 - 05655155
012 - 05655355

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

احلسم ال يشمل األطباء الزائرين50%الكشف بالعيادات

احلســـم ال يشـــمل اخلدمات من 40%الخدمات الطبية
األطبـــاء الزائرين

احلســـم ال يشمل العروض الشهرية 30%خدمات األسنان العالجية
أو املوسمية

20%خدمات األسنان التجميلية والتجميل
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مستشفى الشفاء
مكة المكرمةالمدينة

012 - 5369779
012 - 5379175

نسبة الحسمالخدمات

الكشوفات - التحاليل - األشعة - اإلجراءات الطبية - 
20%العمليات الجراحية - الوالدة - التنويم.

5%الدواء من صيدلية المستشفى

مجمع الفجر الطبي

المدينة المنورةالمدينة
014 - 8467890
014 - 8461144

نسبة الحسمالخدمات

كشف طبيب أخصائي
%50

كشف طبيب أسنان
كشف استشاري

%25

خدمات األسنان
خدمات عيادة الجلدية والتجميل والليزر بأنواعه

العالج الطبيعي
كشف تغذية وتخسيس

خدمات الضماد
أشعة وسونار
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مستوصف أطباء المدينة

المدينة المنورةالمدينة
014 - 8372313
014 - 8385664

نسبة الحسمالخدمات

مجاناًكشف األسنان
35%كشف الطبيب العام

كشف طبيب أخصائي
%20 كشف الطوارئ

األشعة - األشعة التلفزيونية
5%الصيدلية

مجمع الثمال الطبي

أبها - خميس مشيطالمدينة
017 - 2226666
017 - 2221425

نسبة الحسمالخدمات

30%التحاليل واألشعة - كشف أخصائي

25%تركيبات األسنان

20%تقويم وزراعة األسنان - كشف استشاري دائم

10%خدمات الليزر والتجميل - قسم العيون )عمليات الحول والعيون(



الخـــدمــــات األخــــــرى
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8081

األكاديمية السعودية
الرياضالمدينة

011 - 4924203
011 - 4925195

الفروعنسبة الحسمالخدمات

30%دورات اللغة اإلنجليزية القصيرة 

) قسم النساء(
السليمانية / الـــروضـــة   

011 - 4924204    

15%دبلوم اللغة اإلنجليزية 

برامج الحاسب اآللي 
%10

دورات التدريب اإلداري التطويري
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أكاديمية الفيصل العالمية
الرياضالمدينة

011 - 4552444
011 - 4557103

نسبة الحسمالخدمات

15%جميع الدبلومات والبرامج )للطالب والطالبات وعوائل منسوبي الجامعات(

10%جميع الدبلومات والبرامج )ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين(

آي ثوب

الرياضالمدينة
011 - 4704888

-
ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

الثياب الرجالية - سديريات - المشالح -
 - المدرســـي  الـــزي   - الموحـــد  الــــزي 

الــمـوديـالت الـفـاخـرة
%25

ال يـســــري هــــذا الــــعرض 
أيـــام المواســـم )شـــعبان - 
رمضـــان( أو وجـــود عرض 

المنتجات علـــى  آخـــر 
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8283

تمام المرافق للمقاوالت
الرياضالمدينة

011 - 2781118 / 920008857
011 - 2782282

الباقة السكنية

الباقة
نسبة الحسم على عدد مرات الزيارة

العقد السنوي صيانة 
كهرباء

صيانة 
سباكة

صيانة 
نظافة التكييفتكييف

مرة يف السنة بحد1086تمام الماسية
أقصى 15 جهاًزا

%50
754تمام الذهبية

مرة يف السنة بحد333تمام الفضية
أقصى 5 أجهزة

323تمام البرونزية
باقة المسابح

نسبة الحسم على عدد مرات الزيارة الشهريةالباقة
العقد السنوي

8مسابح الماسية

%50 4مسابح الذهبية

2مسابح الفضية
باقة مكافحة الحشرات

عدد مرات الزيارة الباقة
السنوية

نسبة الحسم على 
العقد السنوي

12مكافحة الحشرات الماسية

%50 6مكافحة الحشرات الذهبية
4مكافحة الحشرات الفضية
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شركة األخيار لخدمات حجاج الداخل
الرياضالمدينة

011 - 4288884
011 - 4288097

نسبة الحسمالخدمات

10 %جميع رحالت العمرة 

شركة تبديل الفورية لصيانة السيارات
الرياضالمدينة

011 - 2012960 / 2013300
011 - 2012970

نسبة الحسمالخدمات

15%جميع الخدمات
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شركة الخليج للتدريب والتعليم
الرياضالمدينة

011 - 4929702
011 - 2085764

نسبة الحسمالخدمات

أكاديمية سيسكو للشبكات

%10

مستويات اللغة اإلنجليزية

إدخال البيانات ومعالجة النصوص

الدورات اإلدارية

N+/A+/S+

MCSD

MCTS-MCITP

Oracle DBA

Oracle DEV

CCNA

CCNP

PMP
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شركة دار النظارات العالمية
الرياضالمدينة

011 - 4155588
011 - 4155588

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

25%اإلطارات الطبية

الحسم يشمل جميع 
الفروع

20%النظارات الشمسية

15%العدسات الطبية

10%العدسات الالصقة ) تجميلية - طبية ( 

الفروع

الحيالمدينة

)VIP( 4155588 - 011التخصصي - حي الرحمانيةالرياض
4344403 - 011 حي النهضة - طريق خريصالرياض
 4020395 - 011حي المربع - طريق الملك فيصلالرياض
4053084 - 011حي المربع - طريق الملك فيصلالرياض
0555875066حي الملقا - شارع الخيرالرياض
8984293 - 013 حي الخبر الجنوبية - طريق الملك فهدالخبر

0555406689طريق قطراألحساء
3670007 - 013 حي طيبة - شارع الملك فيصلالجبيل
6235389 - 012حي األمير فواز - طريق مكةجدة
0559913595 بريمان )قريبا(جدة

3977770 - 016حي الفاخرية -  شارع الريانالقصيم - عنيزة
0539170150طريق الجوفحائل
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8687

شركة دبلومات لتأجير السيارات

الرياضالمدينة
 920008008

011 - 2329904

الخدمات
نسبة الحسم

ملحوظات أعضاء هيئة 
الطالبالتدريس والموظفين

تأجير جميع 
10%15%أنواع السيارات

- يشـــترط أن ينطبق عليه شروط 
التأجير

- تأمين شامل على السيارات
- توفر خدمات الســـيارة مع السائق

شركة الديوانية للحلوى العمانية

الرياض - حي الواحةالمدينة
920000682

-

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

جميع المنتجات
%20 جميع الهدايا

120حلوى التين

سعر السخان
120حلوى خاصة

150حلوى الديوانية
150حلوى الذهبية

الشكوالتة - والتارت - الكوكيز -
بحشـــوات  الفرنســـي  الســـيجار 

العمانيـــة الحلـــوى 
سعر الكيلو190
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شركة ذيب لتأجير السيارات
الرياضالمدينة

 011 - 4939222 / 920000572
011 - 4920171

مزايا العضويةنسبة الحسمالفئة المستفيدة

أعضاء هيئة التدريس
ومن في حكمهم

) عضوية ذهبية (
%15

300 كيلو مجاناً- 
5 ساعات إضافية ملوعد التسليم- 
حســـم 50% من رســـوم تســـليم السيارة - 

يف مدينـــة أخـــرى وجهـــة واحدة
رســـوم تفويض الســـفر إلى دول اخلليج - 

رياال  35
الـــدول -  إلـــى  الســـفر  تفويـــض  رســـوم 

ريـــاال  150 العربيـــة 
إمكان احلجز املسبق- 

الموظفون
12%) عضوية فضية (

250 كيلو مجاناً- 
3 ساعات إضافية ملوعد التسليم- 
حســـم 20% من رســـوم تســـليم السيارة - 

يف مدينـــة أخـــرى وجهـــة واحدة
رســـوم تفويض الســـفر إلى دول اخلليج - 

رياال  50
الـــدول -  إلـــى  الســـفر  تفويـــض  رســـوم 

ريـــال  300 العربيـــة 
إمكان احلجز املسبق- 

للحصول على الحسومات ومزايا العضوية التقدم بطلب العضوية عن 

طريق الموقع اإللكتروني:  www.theeb.com.sa أو عن طريق تطبيق 
األجهزة الذكية.
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8889

شركة الرياض للسفر والسياحة
الرياضالمدينة

011 - 2927777
011 - 4779899

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاترسوم الخدمة

تذاكر الطيران

الخطوط السعودية داخلي )جميع الدرجات(15 رياال

الخطوط السعودية دولي )جميع الدرجات(%3

الخطوط األخرى )جميع الدرجات(%3

جميع الحجوزات7%حجوزات الفنادق

رسوم الخدمة150 رياالإصدار التأشيرات

- رسوم الخدمة100 ريالالرخص الدولية
- مجانية لبرنامج سياحي شامل

- استئجار السياراتحسب احلجزالخدمات األخرى
- تنظيم مؤتمرات

عمولة استئجار سيارة80 رياالاستقبال

رسوم شركة رسوم االسترجاع
الطيران

الخطوط السعودية داخلي

الخطوط السعودية دولي

الخطوط األخرى



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر
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ت 

ما
خد
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8889

الشركة السعودية لألبحاث والنشر
الرياضالمدينة

011 - 2128000
011 - 2128068

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

55%أعضاء هيئة التدريس واألساتذة واإلداريون

الحسم على 
االشتراك السنوي

50%الطالب والطالبات
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9091

شركة الصرح للسفر والسياحة
الرياضالمدينة

011 - 4941111 / 920000190
011 - 2055666

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

مجاًناتأشيرة السفر لدورات اللغة لمدة ستة أشهر
يف حال تنفيذ اخلدمة

من شركة الصرح
رســـوم القبول لاللتحاق بالجامعـــة لدورات اللغة 

مجاًنالمدة 16 أســـبوعاً  فأكثر

مجاًنارخصة القيادة الدولية لدورات اللغة لمدة 8 أسابيع

حسم كامل عمولة مجاًناالتذاكر الدولية والداخلية لجميع شركات الطيران
التذاكر

حسم من عمولة 50%قيمة عروض خطوط الطيران المختلفة
الشركة

10%الفنادق والشقق الفندقية بجميع أنحاء العالم

30%رسوم استخراج التأشيرات السياحية من السفارات

50 رياالًتوصيل العامل/ العاملة للمطار

25%إصدار دفاتر التريبتك

6%خدمات الشحن الجوي

5%خدمات االلتحاق بالجامعات والبرامج الدراسية

5%خدمات السياحة العالجية

الحصول على الحسم من خالل الفرع الرئيسي فقط، والرقم الموحد )٩٢٠٠٠٠١٩٠(



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 18  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

9091

شركة ظالل الكريستال للعناية 
) 3M ( بالسيارات

الرياضالمدينة
011 - 2636365
011 - 2292361

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

تلميع عادي

%50

العـــرض  يشـــملها  التـــي  الفـــروع 
الريـــاض:  بمدينـــة 

-        حي االزدهار طريق عثمان بن عفان  
    مخرج 7 مقابل مركز وقت اللياقة
-   حي الوادي طريق أبو بكر الصديق

   مخرج 6
- حوطة بني تميم حي الســـالمية

   طريق الملك فهد

تلميع وطبقة حماية ماسية
عازل حراري نانو سيراميك

CS عازل حراري
FX عازل حراري

عازل حراري كريستال
%40

حماية مقدمة السيارة 

  -  الحيالمدينة

الخرج
طريـــق الملك عبداهلل 
حـــــي الـمـنـتــــزه بـعـد 

النخلة مطعـــم 

-    011 - 5470155
-            0504424308

شركة عطر ومكياج
الرياضالمدينة

011 - 4010055
011 - 4092255

نسبة الحسمالخدمات

10%جميع المنتجات
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9293

شركة عناية الوسيط لوساطة التأمين
الرياضالمدينة

92 0010050
www.bcare.com.sa/wafier

التأمين ضد الغير )تأمين رخصة سياقة(

ملحوظاتقيمة التأميننوع المركبةالشركة

والء 
850 رياالًجميع المركباتللتأمين

)الوالدين،  األسر  يشمل 
ممـــن  األبنـــاء  األزواج، 

هم فـــوق 21 ســـنة(

العربية 
850 رياالًجميع المركبات ما عدا الكوريةللتأمين

التأمين الشامل 

نوع الشركة
الحد قيمة التأميننوع المركبةاإلصالح

 التحملاألدنى

العربية 
للتأمين

وكالة

جميع المركبات 
ما عدا الكورية

4٫5% من قيمة 
1500 ريال1900 ريالاملركبة

5٫25% من قيمة المركبات الكورية
2500 ريال2200 ريالاملركبة

3% من قيمة المركبات الفارهة
املركبة

3000 ريال5250 رياالً

ورش

جميع المركبات 
ما عدا الكورية

2٫5% من قيمة 
املركبة

1500 ريال1750 رياالً

4% من قيمة المركبات الكورية
2000 ريال2200 ريالاملركبة

جميع األسعار قابلة للتغيير وفقًا لسجل الحوادث
األسعار ال تشمل ضريبة القيمة المضافة ٥٪
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9293

شركة الفالح لتأجير السيارات
الرياضالمدينة

011 - 2065550 / 920001678
011 - 2065530

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

جميع أنواع 
السيارات

- يتم منح 250 كم مجانا يوميا + نسبة الحسم المذكورة10 %
- يشترط أن ينطبق عليه شروط التأجير

شركة مدارات الصحة لإلدارة 
والتشغيل والتدريب الصحي

الرياضالمدينة
011 - 2244788
011 - 2244789

نسبة الحسمالخدمات

25 %جميع الدورات
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9495

صناع الحلول للتدريب
الرياضالمدينة

920018383
011 - 2634477

ملحوظاتنسبة الحسمالبرامج

Oracle Database 11g Administration

البرنامج التأهيلي إلعداد مسؤول إدارة 
قواعد بيانات أوراكل

%40

العـــرض شـــامل المـــادة  -
العمليـــة األصليـــة لـــكل 

برنامـــج.
علـــى  - المتـــدرب  يحصـــل 

شـهــــادة حـضـور مـن صناع 
الحضـــور  شـــرط  الحلـــول 
واالنتظام بنســـبة 90% على 

األقل.
المدربـــون معتمدون دولًيا  -

المنتجـــة  الشـــركات  مـــن 
مج. للبرا

التدريـــب فى مقـــر صناع  -
الحلـــول بالريـــاض ويكون 
وعملًيا. نظرًيـــا  التدريب 

يتـــم توفيـــر فـــرص عمـــل  -
انتهـــاء  بعـــد  للمتدربيـــن 
التدريـــب فـــي الشـــركات 
الحكومية  الجهات  وبعض 
شـــرط اجتيـــاز االختبـــار 

الدولـــي.
يتـــم دفـــع قيمـــة التدريب  -

الــمــتـدرب/  قـــبـــــل  مــــن 
المتدربـــة )50% من المبلغ 
مقدمـــاً - 50% بعد شـــهر 

مـــن بدايـــة التدريب(.

 Oracle Developer Track

البرنامج التأهيلي إلعداد محلل ومبرمج 
نظم أوراكل

R12i Oracle E-Business Suite 
“Financial Track

البرنامج التأهيلي إلعداد استشاري على 
تطبيقات أوراكل في مجال المحاسبة
Introduction to Human Resources 

Management

 البرنامج التأهيلي إلعداد استشاري 
 على تطبيقات أوراكل في مجال إدارة

الموارد البشرية
 Oracle Workforce - Oracle WDP -

 Developement Program

برنامج تأهيل القوى العاملة لسوق العمل  
السعودي

دورات الشـــبكات والبرمجـــة التي تقام في 
المعهـــد أو مقر الجامعة )مايكروســـوف - 
سيســـكو - دورات أمن المعلومات - دورات 
صيانـــة الحاســـب اآللـــي - دورات التطوير 

اإلداري(

%25
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9495

شركة قدرات متميزة

الرياضالمدينة
011 - 2251992/ 9200006200

011 - 4508756
ملحوظاتنسبة الحسمالبرامج

الخوارزمي الصغير
)جميع المراحل(

الفترة من 4:00 إلى 6:00 عصًرا%24
البيان

)جميع المراحل(

روضة قدراتي العالمية
20%)حضانة - روضة - تمهيدي(

تتوافر فترتني:
من 7:00 صباًحا إلى 1:30 ظهًرا  -

من 1:30 صباًحا إلى 5:00 عصًرا  -

شركة كار كير إكسبريس

الرياضالمدينة
920004835

011 - 4910023

نسبة الحسمالخدمات

عازل حراري للسيارات الصغيرة والسيارات العائلية

%50 حماية مقدمة السيارة

تلميع داخلي وخارجي
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9697

المجلة العربية
الرياضالمدينة

011 - 4778990
011 - 4766464

نسبة الحسمالخدمات

50%االشتراك بالمجلة 

40%جميع اإلصدارات )كتب - موسوعات علمية وأدبية(

مدارس الجامعة التطبيقية
الرياضالمدينة

0550559969 / 0546366844

نسبة الحسمالخدمة

30%رسوم الدراسة

مؤسسة إحساس الطبيعة للتجارة
الرياضالمدينة

0555481511
-

نسبة الحسمقيمة المشتريات بالريالالخدمات

تغليف الهدايا،
البالونات،

وتنسيق الورود

50 - 1%10

100 - 51%15

20%101 وأكثر

إحساس الطبيعة
للــــتـــــجــــارة
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مؤسسة نجمة القاسمية )للجالبيات(

الرياضالمدينة
011 - 2900555
011 - 4581444

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

احلسم ال يشمل 20%جميع المنتجات 
العروض املوسمية

النظارات الراقية
الرياضالمدينة

011 - 4653470
011 - 4653593

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

ال يشمل الحسم أوقات العروضمن 20% إلى 35%طبي وشمسي

شركة المتجر الوطني

الخبرالمدينة
013 - 8951820
013 - 8954656

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

املوسم العادي15%جميع الماركات

احلسم املقرر يف موسم احلسومات5%جميع الماركات
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9899

معهد البسام للتدريب
الدمامالمدينة

013 - 8916464
013 - 8918187

نسبة الحسمالخدمة

30%جميع الدورات بالمعهد

مطعم رباعيات الخيام
مكة المكرمةالمدينة

012 - 5506777
012 - 5577740

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمة

الحسم على إجمالي الفاتورة15%جميع الخدمات
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نادي لياقتك
مكة المكرمةالمدينة

012 - 5501177
-

الخدمات
السعر الخاص

ملحوظات
عام٦ أشهر٣ أشهرشهر

ألعاب دفاع عن النفس
)كراتيه - تايكندو - 

بوكسنج(
170350550900

)سباحة - حديد - 
السعر لنشاط واحد 2504506501000لياقة - صحي(

فقط

3506008501300شامل

3506008501300نشاط + لعبة دفاع

االشتراكات الصباحية

ملحوظاتالسعر الخاصالخدمات

150 رياالًنشاط واحد

السعر للشهر الواحد 200 ريالنشاطان

225 رياالًشامل بدون القسم الصحي

نادي لياقتك



i n fo@waf ie rpn i rcs .com

011 2580650 - 011 2581044

011 2591100 - 011 2581073





دلــــــيــــــــل
المــزايــا والـخـدمــات
20 18


