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معاملة  تسعى إليجاد  التي  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات  إحدى  وفير  يمثل 
والخدمية  والترفيهية  الصحية  المجاالت  في  مميزة  نوعية  وخدمة  تفضيلية 
والتجارية لمنسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين  
والطالب والطالبات من خالل الشراكة الفاعلة مع تلك القطاعات، ويؤمن وفير 
بدور المؤسسات التعليمية في تقدم المجتمع، ومن ثم إيجاد بيئة تعليمية مناسبة 

تحفز المنسوبين وتمكنهم من اإلبداع والتميز.   

مــقــدمــة



ت
مـا

خـد
وال

ــا 
زاي

مـ
الـ

ل 
يـــ

دل
٢٠
١٧

45

الريادة في تحقيق المسؤولية االجتماعية تجاه منسوبي الجامعات السعودية.

إيجاد معاملة تفضيلية لجميع منسوبي الجامعات السعودية عن طريق حث شركاء 
وفير من الشركات التجارية والقطاعات الخدمية المختلفة لتقديم مزايا نوعية 

في الخدمات المقدمة لهذه الفئات.

الرؤية 

الرسالة



45

األهداف

إيجاد بيئة مناسبة تمكن الطالب من التفوق الدراسي، واألستاذ من العطاء، 
والموظف من الرضا الوظيفي.

الطالب  تجاه  االجتماعية  المسؤولية  ممارسات  من  قدر  أعلى  تحقيق   
والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.

 توفير خدمات متنوعة لهذه الفئات، وفق خيارات تنافسية عدة داخل كل 
قطاع خدمي.

 تعزيز قيم االنتماء الوظيفي واألكاديمي.
 تمكين مؤسسات المجتمع التجارية والخدمية للقيام بدورها في المسؤولية 

االجتماعية.
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الطالب لالستفادة من الخدمات مع  أو بطاقة  العمل  إبراز بطاقة  أهمية 
مراعاة إبرازها قبل إصدار الفاتورة.

ضرورة متابعة موقع برنامج )وفير( لالطالع على المزايا والخدمات.
لوجود  وذلك  واإلجازات،  المواسم  فترة  الخاصة في  العروض  التأكد من 

عروض منافسة يتم تقديمها لفترة محدودة.
في حال عدم الحصول على الخدمة وفقا للعرض المقدم من الجهة، يتفضل 
المستفيد بالتواصل مع مكتب الخدمات من خالل عناوينه المسجلة وإبالغه، 
أو زيارة موقع برنامج )وفير( وطباعة العرض المقدم من الجهة  وتسليمه 

للمسؤول. 
على  تطرأ  قد  التي  والتعديالت  اإلضافية،  العروض  من  مزيد  لمعرفة 
الموقع اإللكتروني   إلى  الخدمات والمميزات والحسومات، يمكن الدخول 

 www.wafierpnircs.com لبرنامج وفير

اإلرشادات



67

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

18ريادة للشقق الفندقية 
18شركة فندق السفير

19شركة موتيل 
٢0فندق بوتيك المشرق

٢0فندق التنفيذيين
٢1فندق رند

٢1فندق روز جاردن 
٢٢فندق سماء إن 

٢٢فندق الشروق دلمون
٢3فندق كراون الفهد

٢3فندق المطلق
٢4فندق ميركيور الرياض

٢4فندق نارسيس

٢5فندق هوليدي إن الميدان

٢6الماسم للوحدات السكنية واألجنحة الفندقية

٢7مجموعة فنادق بودل 

٢7مجموعة فنادق المهيدب

٢8مقصورة مرفال لألجنحة الفندقية

الخدمات السكنية

محتويات الــدلــيــل
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محتويات الــدلــيــل

جدة
٢9شركة الدار البيضاء للخدمات الفندقية

31فندق جدة ترايدنت

الخبر
31درة الخبر للوحدات السكنية المفروشة

3٢فندق انتركونتيننتال الخبر
33فندق جولدن بوجاري 

34فندق جولدن روز الخبر
35فندق رامادا الخليج

35فندق مريديان الخبر

الدمام
36سويس انترناشيونال فندق الحمراء - الدمام

36شركة مجموعة فنادق سفاري
37فندق توليب إن

37فندق شيراتون الدمام

الظهران
38فندق الظهران الدولي

مكة المكرمة
30فندق الدار البيضاء للخدمات الفندقية )فرع(

39فندق مكارم أجياد مكة
40فندق موفنبيك هاجر مكة
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محتويات الــدلــيــل

المدينة المنورة

40فندق إيالف مشعل المدينة 
41فندق المدينة أوبروي

ينبع

4٢فندق ومنتجع موفنبيك

القصيم
4٢فندق رامادا القصيم

األحساء
43فندق كورال بالزا األحساء

٢6الماسم للوحدات السكنية واألجنحة الفندقية )فرع(

43نجمة سماء للوحدات السكنية

أبها
44فندق ومنتجع البحيرة

٢7مجموعة فنادق بودل )فرع(
44مركز السامر للشقق واألجنحة الفندقية
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الرياض

46شركة مجمع عيادات أسعد الطبية

47عيادات الجمال األلماسي الطبية 

48مجمع األسنان البراقة لطب األسنان

49مجمع أضواء العالمي الطبي

49مجمع البدري الطبي

50مجمع بيت العالج لطب األسنان

50مجمع الدكتور عبد اإلله العبيكان الطبي

51مجمع ديماس التخصصي لطب األسنان

5٢مجمع العليا للخدمات الطبية

53مجمع عيادات إطاللة بانوراما

54مجمع عيادات بروز لطب األسنان

55مجمع عيادات الدكتور عبد العزيز لطب األسنان والجلدية والليزر

55مجمع عيادات المركز االستشاري

56مجمع عيادات المركز السعودي الصيني

56مختبرات البرج الطبية

57مراكز أباس الطبية

محتويات الــدلــيــل

الخدمات الصحية
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محتويات الــدلــيــل

57مراكز عالج الطبية

58مراكز كنتال لطب األسنان

58مركز ابن رشد التخصصي للعيون

59مركز استشاري األسنان الطبي

59مركز الدكتور طالل مرداد الطبي

60المركز الطبي لألنف واألذن والحنجرة 

60مركز فيا لطب وجراحة التجميل والجلدية والليزر

61مركز مالين االستشاري لطب األسنان

61مركز مستشارك لطب األسنان المتقدم

6٢مركز المستقبل الطبي

63مركز الورود الطبي

64مستشفى الدكتور عبد الرحمن المشاري 

64مستشفى دّله

65المستشفى السعودي األلماني

66مستشفى المملكة

67مستشفى النخبة

68المستشفى الوطني

68مستوصفات الفرائضي الطبية

69واحة ألماس لطب األسنان
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جدة

70شركة دواء الطبية المحدودة
70مستشفى أبو زنادة

71مستشفى بقشان
الخبر

71مستشفى الدكتور خالد فخري وخالد عبد الرحمن الراجحي
المدينة المنورة

7٢مجمع الفجر الطبي
األحساء

7٢مستشفى الموسى العام
بلجرشي

73مستشفى غدران
أبها - خميس مشيط

73مجمع الثمال الطبي

محتويات الــدلــيــل
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محتويات الــدلــيــل

الرياض 
76األكاديمية السعودية

76حلويات ركن القصيم 
77الخطوط التركية

78شركة األخيار لخدمة حجاج الداخل
78شركة األفضل لتأجير السيارات 

79شركة األمجاد األهلية للتدريب والتعليم 
79شركة آي ثوب 

80شركة البيان الجديد 
80شركة تدريس

81شركة تمام المرافق للمقاوالت
8٢شركة دبلومات لتأجير السيارات 
8٢شركة الديوانية للحلوى العمانية 
83شركة الرياض للسفر والسياحة

83الشركة السعودية لألبحاث والنشر
84شركة الصرح للسفر والسياحة

85شركة العضيب لخدمة السيارات
85شركة عطر ومكياج

86شركة الفالح لتأجير السيارات
86شركة قدرات متميزة 

الخدمات األخرى
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87شركة كاركير إكسبرس
87شركة مدارات الصحة

87شركة نظارات العيادات
88شركة الوفاق لتأجير السيارات

88المجلة العربية
88المجموعة العربية للتعليم والتدريب )أكاديمية الفيصل العالمية(

89مدارس المنهل - فرع التعاون 
89مركز العولمة لالستشارات والتدريب

89المريشد لتأجير السيارات
90معهد الخليج للتدريب والتعليم

91مؤسسة إحساس الطبيعة للتجارة
91مؤسسة نجمة القاسمية )للجالبيات(

91النظارات الراقية 
9٢نظارات القبالن

9٢وكالة 3M للعناية بالسيارات
الخبر

93مؤسسة المتجر الوطني
الدمام

93صحيفة الشرق
مكة المكرمة

93مؤسسة )جونسون( القناع الشفاف للسيارات 

محتويات الــدلــيــل
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الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

1819

ريادة للشقق الفندقية

الرياضالمدينة
011 - 4٢140٢1
011 - ٢0717٢6

السعر الخاص نوع الوحدة
اليومي

السعر الخاص 
مالحظاتالشهري

٢506300جناح استوديو

األسعار شاملة 
وجبة اإلفطار

3007500جناح ديلوكس
3508700جناح ديلوكس )مميزات إضافية(

4009900جناح سوبيريور
5001٢600جناح عائلي

3909900جناح األعمال تنفيذي ديلوكس
4901٢300جناح أميري تنفيذي
55013950جناح رئاسي تنفيذي
60015000جناح عائلي تنفيذي

شركة فندق السفير    
الرياضالمدينة

011 - ٢٢19555
011 - ٢316500

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

٢40غرفة مفردة 
األسعار شاملة وجبة 

اإلفطار 300غرفة مزدوجة
400جناح صغير
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شركة موتيل
الرياضالمدينة

011 - ٢154646
011 - ٢154949

نسبة نوع الوحدة
ملحوظاتالحسم

 )ORS( خدمة حجز الغرف
بالفنادق واألجنحة المفروشة 
داخــــــل وخـــــارج الــمــمــلــكة

٪5

الحجز  فاتورة  إجمالي  من  مسترجعة  قيمة 
الــمــســتــخــرجــة مــن الــفــنــدق، أو األجــنــحــة 
المفروشة من خالل شركة موتيل قيمة نقدية، 
أو حجز مجاني يساوي قيمة المبلغ المستحق

٪٢

قيمة مســـتحقة لكل شـــخص تـــم عمل إضافة 
لرابـــط الشـــركة على حســـابه بـــأي موقع من 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي، وتـــم من خالله 
الحجز من خالل شـــركة موتيـــل قيمة نقدية، 
أو حجز مجاني يساوي قيمة المبلغ المستحق 

الرابط اإللكتروني للشركة:
https://www.moteel.com 
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فندق بوتيك المشرق    
الرياضالمدينة

011 - ٢834777 / ٢834705
011 - ٢834744

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات إقامة مفردة 
أيام األسبوع

إقامة مفردة 
نهاية األسبوع

790690غرفة ديلوكس

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار

850760غرفة بريميوم

950850غرفة تنفيذية

1000950جناح جونيور

48004500جناح ملكي

فندق التنفيذيين    
الرياضالمدينة

  011 - ٢8855٢٢
011 - ٢885533

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

500600غرفة قياسية )ديلوكس( 

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار وخدمة االنترنت

750850  جناح صغير )جنيور(

1000جناح تنفيذي

1500جناح ملكي
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فندق رند  
الرياضالمدينة

011 - ٢885000
011 - ٢885050

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

حسم 10٪ على الوجبات والمشروبات للنزالء30٪الغرف

فندق روز جاردن
الرياضالمدينة

011 - ٢9٢0534
011 - ٢917498

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

- األسعار شاملة وجبة اإلفطار٢٢5غرفة مفردة
- خدمة اإلنترنت والجيم مجانا ٢70جناح
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فندق سماء إن

الرياضالمدينة
011 - 4551919
011 - 4541919

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
شهرييومي 

جنيور
)غرفة + صالة + مطبخ مفتوح + حمام(

3807900

األســـــــــعــــــــــار شــامـلة 
وجــبــة اإلفــــــــطــــــار 

تنفيذي
)غرفة + صالة كبيرة + مطبخ + حمام(

4408900

رويال
)غرفتان + صالة + مطبخ + حمامان(

55011900

فندق الشروق دلمون       
الرياضالمدينة

011 - 4800٢٢٢
011 - 48٢6379

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

330غرفة مفردة 

األسعار شاملة وجبة اإلفطار 
وخدمة اإلنترنت

460غرفة مزدوجة

550جناح صغير 

750جناح كبير
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فندق كراون الفهد      
الرياضالمدينة

011 - ٢019944 / ٢17٢345
011 - ٢019595

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

500550غرفة )ديلوكس( 

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار

600650غرفة سوبيريو
850900جونيور سويت
1٢00جناح تنفيذي
٢000جناح ملكي

فندق المطلق     
الرياضالمدينة

011 - 4760000
011 - 4780696

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

3٢0   غرفة مفردة
األسعار شاملة وجبة 

اإلفطار 370غرفة مزدوجة

805الجناح

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوجبة

55اإلفطار

بوفيه مفتوح 90الغداء

90العشاء
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

2425

فندق ميركيور الرياض   
الرياضالمدينة

011 - ٢773300
011 - ٢773343

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

518غرفة سوبريور  

األسعار شاملة وجبة 
اإلفطار

578غرفة سوبريور مزدوجة

776جناح جنيور

863جناح رجال األعمال

17٢5جناح ملكي

فندق نارسيس   
الرياضالمدينة

  011 - ٢946300
011 - ٢94639٢

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



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

2425

فندق هوليداي إن الميدان   
الرياضالمدينة

011 - 4347474
011 - 4347444

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

750950غرفة عادية

األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 
اإلفــطــار

1600جناح دبلوماسي

٢100جناح امباسادور

٢600جناح سيناتور

3100جناح رئاسي

1٢000جناح ملكي
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

2627

الماسم للوحدات السكنية واألجنحة 
الفندقية

الرياضالمدينة
011 - ٢401081
011 - ٢49٢4٢٢
ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة + حمام

٪10
األســــعــــار شــامـلــة 
وجـبة اإلفــطــار + 

اإلنترنت + االتصاالت

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

٢ غرفة + صالة + مطبخ + ٢ حمام 
   ٥٨٨١٥٤٥ - ٠١٣الماسم )٢( األحساء شارع الرياض 

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

األســــعــــار شــامـلــة 180غرفة + صالة + مطبخ + حمام
اإلنترنت + االتصاالت ٢300غرفة + صالة + مطبخ + ٢حمام

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

األســــعــــار شــامـلــة ٢30غرفة + صالة + مطبخ + حمام
وجـبة اإلفــطــار + 

اإلنترنت + االتصاالت
٢350غرفة + صالة + مطبخ + ٢حمام
3500غرفة + صالة + مطبخ + ٢حمام 

   ٥٨٨٥٤٥٤ - ٠١٣الماسم )٥( األحساء شارع الخليج
ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

180غرفة + حمام

األســــعــــار شــامـلــة 
وجـبة اإلفــطــار + 

اإلنترنت + االتصاالت

٢00غرفة + مطبخ + حمام
٢50غرفة + صالة + مطبخ + حمام 

٢400 غرفة + صالة + مطبخ + ٢ حمام 
3550غرفة + صالة + مطبخ + ٢ حمام 



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

2627

مجموعة فنادق بودل
الرياضالمدينة

9٢0000666
011 - 46٢6800

 ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

٢0٪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

مجموعة المهيدب الفندقية
)المهيدب - نيارة - نوارة(

الرياضالمدينة
9٢0000004

011 - 4611405
)VIP( فروع

نوع الوحدة
نسبة الحسم

ملحوظات
شهرييومي

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

 CLASS (A(

نوع الوحدة
نسبة الحسم

ملحوظات
شهرييومي

٢507000غرفة )استوديو(
األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 

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

دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

2829

مجموعة المهيدب الفندقية
 CLASS (B(

نوع الوحدة
نسبة الحسم

ملحوظات
شهرييومي

٢٢06000غرفة )استوديو(
األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 

اإلفــطــار + اإلنترنت 3٢08000غرفة + صالة + مطبخ

4٢01٢000غرفتان + صالة + مطبخ
 CLASS (C(

نوع الوحدة
نسبة الحسم

ملحوظات
شهرييومي

1905500غرفة )استوديو(
األســــعــــار شــامـلــة وجـبة 

اإلفــطــار + اإلنترنت  ٢806500غرفة + صالة + مطبخ

40011000غرفتان + صالة + مطبخ

مقصورة مرفال لألجنحة الفندقية

الرياضالمدينة
011 - ٢636657
011 - ٢6366٢1

نوع الوحدة
نسبة الحسم

األعياد والمناسباتاأليام العادية

غرفة

٪15٪10 غرفة + صالة

غرفتان + صالة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

2829

شركة الدار البيضاء للخدمات 
الفندقية

جدةالمدينة
01٢ - 68٢7771 - 8001166800

01٢ - 68٢٢656

السعر نوع الوحدة
ملحوظاتالخاص

5٢5غرفة مفردة 

-  األسعار شاملة وجبة اإلفطار بالبوفيه املفتوح.
مشروب ضيافة، وسلة فواكه عند الوصول.  -

-   خدمة اإلنترنت داخل الغرف.
-   االستقبال من املطار إلى الفندق مجاني.

نادي صحي متكامل.  -
حسم 15٪ على الثالجة الصغيرة داخل الغرفة.  -

حســـم ٢5٪ علـــى الطلبات اإلضافيـــة من خالل   -
الغرف. خدمـــة 

األسعار ال تشمل:
موســـم احلـــج يف املدة مـــن 1438/1٢/1٢هـ إلى   ●

1438/1٢/٢0هـ.
موســـم عيـــد الفطـــر املبـــارك يف املـــدة من 1   ●

شـــوال إلـــى 5 شـــوال.

غرفة 
6٢5مزدوجة

9٢5جناح تنفيذي

السعر نوع الوجبة
ملحوظاتالخاص

115وجبة الغداء

بوفيه مفتوح 115وجبة العشاء

المأكوالت 
140البحرية 
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3031

فندق الدار البيضاء جراند ) جدة(

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

700750غرفة ديلوكس
األسعار شاملة وجبة اإلفطار 1300جناح تنفيذي

٢500جناح ملكي
فندق الدار البيضاء رويال ) جدة(

السعر الخاصنوع الوحدة

400غرفة مفردة
األسعار شاملة وجبة اإلفطار 495غرفة مزدوجة

585جناح تنفيذي
فندق الدار البيضاء تكامل ) مكة المكرمة حي العزيزية (

نوع 
الوحدة

السعر الخاص

ملحوظات طوال العام 
ما عدا أيام 

المواسم

شهر شعبان
ومن ١٦ - ٣٠ 

ذو الحجة

من ١ - ٢٠ 
رمضان

العشر 
األواخر من 

رمضان

٢50٢85٢50400غرفة مفردة 

وجبة  شاملة  األسعار   -
العام  طوال  اإلفطار 

ماعدا شهر رمضان

3٢03453٢0500غرفة مزدوجة

3904٢0500550غرفة ثالثية

4805٢0575600غرفة رباعية



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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كن

س
 ال

ت
ما

خد
ال

3031

فندق جدة ترايدنت  
جـــدةالمدينة

01٢ - 6474444
01٢ - 6474040

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

حجوزات الغرف

٪٢0

- يسري هذا العرض طوال 
   العام عدا موسم الحج 
- يشترط الحجز مسبًقا 

- العرض ال يشمل وجبة اإلفطار الحفالت والمطاعم

درة الخبر للوحدات السكنية المفروشة
الخبرالمدينة

013 - 8990088
013 - 8935096

نوع الوحدة
السعر الشهري الخاصالسعر اليومي الخاص 

أيام المواسماأليام العاديةأيام المواسماأليام العادية

130٢0030004500غرفة

180٢5040006000غرفة وصالة

٢5040045007500شقة غرفتان
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3233

فندق انتركونتيننتال    
الخبرالمدينة

013 - 845٢888
013 - 8010333

نوع الوحدة
السعر الخاص السعر الخاص

ملحوظاتنهاية األسبوع
مزدوجةمفردةمزدوجةمفردة

8٢59٢5675غرفة عادية

األسعار تشمل 
خدمة اإلنترنت 
وال تشمل وجبة 

اإلفطار

9٢510٢5775غرفة ديولكس
108011809301030غرفة كلوب
٢1001900جناح تاور

٢500٢300جناح امباسدور
٢9003000٢800٢900جناح كلوب امباسدور

٢0٫000جناح ملكي



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

ية
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ت
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ال

3233

فندق جولدن بوجاري   
الــخــبــرالمدينة

013 - 8813311
013 - 8970300

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات حجز 
يومي

إقامة مدة 
طويلة

300٢80غرفة مفردة
- الســـعر شـــامل وجبـــة اإلفطـــار 
وحمـــام  اإلنترنـــت  وخدمـــات 

والجيـــم. الســـباحة 
-  يمنـــح حســـم اإلقامـــة لمـــدة طويلـــة 

مـــن ٢0 يوًمـــا فأكثـــر.
- حســـم 10٪ علـــى جميـــع الخدمـــات 

بالفندق.

3603٢0غرفة مزدوجة

540500جناح غرفة وصالة

7٢0670جناح غرفتين وصالة

جناح غرفتني 
900800وصالة وتراس
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3435

فندق جولدن روز الخبر    
الــخــبــرالمدينة

013 - 8870184 / 9٢000٢14٢
013 - 80104٢6

السعر نوع الوحدة
ملحوظاتالخاص

300غرفة قياسية مفردة
األســـــــــعــــــــــار 

وجــبــة  شــامـلة 
 + اإلفــــــــطــــــار 
يــومـيـة  جـريــدة 
 + مــــجــــانــــيـــة 
اإلنترنت  خـدمة 
في  الـــمــجــانـي 

جميع الوحدات

350غرفة قياسية مزدوجة

400جناح صغير

500جناح تنفيذي

600جناح عائلي

65اجتماع يشمل استراحة قهوة واحدة

ال  األفـــراد  عـــدد 
يقـــل عـــن 15 فرد

األســـعار ال تشمل 
المأكوالت  قائمـــة 

ية لبحر ا

95اجتماع يشمل عدد )٢( استراحة قهوة

100اجتماع عدد )1( استراحة قهوة مع وجبة الغداء بوفيه مفتوح

1٢5اجتماع عدد )٢( استراحة قهوة مع وجبة الغداء بوفيه مفتوح

1٢5قاعة أفراح بوفيه مفتوح



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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3435

 فندق رامادا الخليج     
الــخــبــرالمدينة

013 - 8991010
013 - 8891616

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

4755٢0غرفة  ديلوكس
األسعار شاملة وجـبة اإلفطار 

650750جناح أعمال

 فندق مريديان الخبر   
الــخــبــرالمدينة

013 - 8969000
013 - 896864٢

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

غرفة ديلوكس مطلة على البحر 
)مفردة أو مزدوجة(

890

اســتــخــدام  األســـعــار شــامــلــة 
الـنــــادي الصحـــي + التوصيـــل 
 + املدينـــة مجاًنـــا  وســـط  إلـــى 
لألجــنــحـــــة  اإلفــطـــــار  وجبـــة 
والــغـــــرف الكلـــوب لشـــخصني

غرفة كلوب مطلة على البحر 
)مفردة أو مزدوجة(

1090

1490جناح صغير

1890جناح الخليج

٢440جناح تنفيذي
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3637

فندق سويس انترناشيونال الحمراء

الدمامالمدينة
013 - 8333444
013 - 8330944

السعر نوع الوحدة
ملحوظاتالخاص

السعر شامل وجـبة اإلفطار 400غرفة ديلوكس )مفردة / مزدوجة(

شركة مجموعة فنادق سفاري 
الــدمـامالمدينة

013 - 8٢65588
013 - 8٢83894

نوع الوحدة
السعر الخاص

باقي أيام السنةأيام اإلجازات والمواسم
مزدوجةمفردةمزدوجةمفردة

٢٢0٢70160٢00سفاري الخليج

15018090110سفاري الدانة

400450٢٢5٢75سفاري الخبر



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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ال

3637

فندق توليب إن الدمام    
الـدمـامالمدينة

013 - 8096000
013 - 8341919

السعر نوع الوحدة
ملحوظاتالخاص

الســـعر يشـــمل وجبـــة ٢80جناح فاخر مفرد
واحد لشـــخص  إفطار 

األســـعار غير ســـارية 
عيد  إجـــازات  خـــالل 
وعيد  المبارك  الفطر 

المبارك. األضحـــى 
الســـعر يشـــمل وجبـــة 380جناح فاخر مزدوج )غرفة(

إفطـــار لشـــخصين

الســـعر يشـــمل وجبـــة 480جناح فاخر مزدوج )غرفتان(
لثالثة أشخاص إفطار 

فندق شيراتون الدمام
الــدمـامالمدينة

013 - 8345555
013 - 8333367

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
مزدوجةمفردة

750750غرفة كالسيك

- األسعار شاملة وجـبة اإلفطار
في  الوجبات  على   ٪15 حسم   -

جميع المطاعم

850950غرفة ديلوكس
11501٢50غرفة نادي مفرد

٢000جناح صغير
3000جناح تنفيذي
5000جناح رئاسي
8000جناح ملكي
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

3839

فندق الظهران الدولي   
الظهرانالمدينة

013 - 3305000
013 - 330٢596

ملحوظاتنسبة الحسمنوع الوحدة

غرفة مفردة
٪٢5

 - العرض يشمل وجبة اإلفطار 
- ال تـسـري هـذه الـعروض    

   أيام األعياد 

غرفة مزدوجة

17٪ جناح تنفيذي

13٪ جناح رئاسي



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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3839

فندق مكارم أجياد مكة  
مكة المكرمةالمدينة

01٢ - 57٢0500
01٢ - 5746061

نوع 
الوحدة

السعر الخاص

ملحوظات
الفترات خالل عام ٢٠١٧

١/٢ - ٥/٢٦
٥/٢٧ - ٦/١٤

١١/١٩ - ٩/١٢١٢/٣١ - ٦/٢٥١١/١٨ - ٨/١٢ بداية 
األسبوع

نهاية 
األسبوع

مفردة/
مزدوجة

475110013004004005٢5
شـــاملة  األســـعار   -
اإلفطـــار وجبـــة 

- األســعـــــار لــشــهـــــر 
رمـــضـــان حـــســـب 
اإلمـكــانــيـة وغــيـــر 
قـــــابلة   لالسترجاع

575130015005005005٢6ثالثية

675150017006006007٢5رباعية

فروع أخرى

الموقعالفندق

فندق مكارم
أم القرى

مـــكـــــة املــكـــرمـــــة - 5356٢00 - 535610001٢ - 01٢
شـــارع أجيـــاد العـــام

مـــكـــــة املــكــرمــة - 5669393 - 5669٢9٢01٢ - 01٢فندق مكارم البيت
العــــزيزية - الششـــة

5533618 - 553361901٢ - 01٢فندق مكارم البيت
مـــكـــــة املــكــرمـــــة - 
العزيزيـــة - الشـــارع 

العـــام
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4041

فندق موفنبيك هاجر مكة
   

مكة المكرمةالمدينة
01٢ -  5717171
01٢ -  5717111

نسبة نوع الوحدة
ملحوظاتالحسم

غرفة مفردة - غرفة مزدوجة

٪٢0

عن  املعلن  السعر  على  احلسم   -
طريق الفندق مباشرة

- العرض ال يشمل موسم احلج
توافر  على حسب  يكون  العرض   -

إمكانية الغرف
- العرض يشمل وجبة اإلفطار

غرفة ثالثية

غرفة رباعية

جناح صغير )جونيور سويت(

فندق إيالف مشعل المدينة      
المدينة المنورةالمدينة

 014 - 8190444 / 8191010
014 - 8190555

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

٢00غرفة ثنائية
يسـري الحسـم علـى فنـدق إيـالف مشـعل 

السـالم بالمدينـة المنـورة
األسعار ال تشمل وجبة اإلفطار  -

األسعار سارية حتى ٢017/7/٢6م  -

٢50غرفة ثالثية

300غرفة رباعية



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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4041

فندق المدينة أوبروي  
المدينة المنورةالمدينة

014 - 8٢8٢٢٢٢
014 - 8٢8٢0٢0
ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

الغرفة المطلة على المدينة إلقامة شخص واحد 
1000بالليلة

ال تسـري الحسومات   -
مــن  المـدة  خـــالل 
أول رمضـان حتـى 5 
شـوال، ومـن ٢5 ذي 
القـعـدة، وحــتــى ٢5 

الحجـة  ذي 
- السـعر يشـمل وجبـة 

اإلفطار
- يتم تأمين الحجوزات 
حسب أسبقية الحجز 

واإلمكانية المتاحة 

الغرفة المطلة على المدينة إلقامة شخصين 
1100بالليلة

الغرفة المطلة على الحرم إلقامة شخص 
1100واحد بالليلة

الغرفة المطلة على الحرم إلقامة شخصين 
1٢00بالليلة

1500الغرفة الثالثية إلقامة ثالثة أشخاص بالليلة

1800الغرفة العائلية إلقامة 4 أشخاص

1800جناح عادي غرفة نوم وصالون بالليلة

جناح عادي غرفة نوم وصالون مطل على 
٢000الحرم بالليلة

3500جناح كبير غرفتا نوم وصالون بالليلة
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4243

فندق ومنتجع موفنبيك
ينبعالمدينة

014 - 3933333
014 - 39٢0٢45

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات األيام العادية
غرفة مزدوجةغرفة مفردة

10001100غرفة عادية )ديلوكس(
األســعــار شـــامـلة 
اإلفطـــار  وجـبــــة 
وخدمـــة اإلنترنت

غرفة فاخرة مطلة 
11001٢00)ديلوكس سي فيو(

٢875جناح تنفيذي

فندق رامادا القصيم  
القصيمالمدينة

016 - 3366666
016 - 33516٢3

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

450غرفة مفردة
- األسـعار ال تشـمل وجبـة 

اإلفطار 
- األســعـــــار غــيـــــر ســاريــة 
خالل اإلجازات الرســـمية، 
الفطـــر  عيـــد  وإجـــازات 
األضحى  وعيد  المبارك، 

لمبارك ا

550غرفة مزدوجة

800جناح تنفيذي ) غرفة نوم + صالة(

900جناح تنفيذي )غرفتي نوم + صالة(



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية
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4243

فندق كورال بالزا األحساء   
األحساءالمدينة

013 - 5311111
013 - 531٢٢99

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
إقامة طويلة إقامة عادية

)لمدة شهر( 

450405غرفة مفردة 

األســعــار شـــامـلة وجـبـة 
اإلفطار

550505غرفة مزدوجة
600535جناح صغير
750784جناح تنفيذي
850988جناح كورال

1٢001094الجناح الملكي

نجمة سماء
األحساء - الهفوفالمدينة

013 - 5893818
013 - 5801445

ملحوظاتالسعر الخاصنوع الوحدة

غرفة واحدة + صالة جلوس + صالة 
طعام + مطبخ

٢09
األســعــار غــيــر ســاريــة خالل 
اإلجازات الرســـمية، وإجازات 
عيد الفطـــر المبـــارك، وعيد 

المبارك األضحى 

صالة   + جلوس  صالة   + غرفتان 
طعام + مطبخ 

٢79

ثالث غرف + صالة جلوس + صالة 
طعام + مطبخ

379
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4445

فندق ومنتجع البحيرة   

أبهاالمدينة
017 - ٢٢46458
017 - ٢٢47515

نوع الوحدة
السعر الخاص

ملحوظات
أيام الموسماأليام العادية

٢50430غرفة عادية لشخص

تبـدأ  الموسـم  أيـام   -
 ٢017/6/1 مــــــــــن 
.٢017/9/30 حـــتــى 
- األســــعـــــار شــــامـــلة 
وجـــــبـــــــة اإلفــــطــار 

للغـرف واألجنحـة.

300430غرفة عادية لشخصين

400630جناح عادي

550730جناح كبير

650830جناح ملكي

5501000فيال غرفتي نوم

6501450فيال ثالث غرف نوم

مركز السامر

أبهاالمدينة
017 - ٢٢96616
017 - ٢٢96668

الفرع
نسبة الحسم

عام دراسيعام كامليومي 

10٪15٪٢5 ٪قسم العزاب

5٪10٪15٪قسم العوائل

مركز السامر
للشقق واألجنحة الفندقية



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
20 1٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات     الخدمات السكنية

4445

الخـــدمــــات الصــحـيـة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    
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4647

شركة مجمع عيادات أسعد الطبية
الرياضالمدينة

011 - 4549943
011 - 4551٢30

قسم الجلدية والتجميل والليزر

نسبة الحسمالخدمات

الكشف
٪50

الليزر

٢0٪التجميل والجراحة
قسم األسنان

نسبة الحسمالخدمات

35٪جميع الخدمات العالجية والتجميلية والتقويم



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    
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4647

عيادات الجمال األلماسي
الرياضالمدينة

011 - 4955044
011 - ٢96٢147

نسبة الحسم/نوع الوحدة
السعر الخاص

مجانافتح الملف
تنظيف

٪50 تلميع األسنان
األشعة بجميع أنواعها
حقن الفيلر والبوتكس

٪30
كشف طبيب أسنان عام

تركيبات األسنان

٪٢5
تقويم األسنان
زراعة األسنان

كشف أخصائي جلدية
باقي خدمات األسنان والجلدية

تحديد مناطق معينة إلزالة الشعر بالليزر
٪٢0

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
٢٠ ١٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    
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4849

مجمع األسنان البراقة لطب األسنان
الرياضالمدينة

011 - 4531441
011 - 4531336

نسبة الحسمالخدمات

الكشف وخطة العالج
مجانا

صورة أشعة عادية

45٪الفلورايد لألطفال

40٪تبييض كامل لألسنان

30٪تنظيف األسنان مع جلسة تلميع

حشوات تجميلية

٪٢0 تركيبات األسنان بنظام الزيركون

ابتسامة هوليود

زراعة األسنان
٪15

باقي خدمات المركز

مجمع

األسنان البراقة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    
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4849

مجمع أضواء العالمي الطبي
الرياضالمدينة

011 - 49530٢٢
011 - 4384160
نسبة الحسمالخدمات

50٪جميع الكشوفات
30٪أشعة وتحاليل

نـظـر وعـيـون، سـونـار، مـتـابــعــة حــمــل، جــراحــة 
٢5٪بسيطة، أسنان، عالج طبيعي

٢0٪ضماد داخلي
10٪تطعيمات

مجمع البدري الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4509000
011 - ٢691154

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

الكشف لدى األطباء األخصائيين

٪ ٢0

 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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مجمع بيت العالج لطب األسنان

الرياض - حي الشفاالمدينة
011 - ٢٢٢٢٢40
011 - 4٢37705

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

6٢ ٪اللومنير )ابتسامة هوليود(

- إزالة الروائح الكريهة مجاًنا47 ٪تبييض األسنان بجهاز الزوم
- الماسة مجاًنا

تغيير اللون 3 مرات مجاًنا44 ٪تقويم الزينة

40 ٪تركيبات الزيركون

حسم خاص ألكثر من ثالث أسنان٢3 ٪تقويم األسنان - زراعة األسنان

مجمع الدكتور عبداإلله العبيكان الطبي
الرياضالمدينة

011 - ٢077177
011 - ٢077144

نسبة الحسمالخدمات

جميع التخصصات الطبية 
٪٢5

فحص إصدار وتجديد رخصة القيادة
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مجمع ديماس التخصصي لطب األسنان
الرياضالمدينة

9٢000349٢
011 - ٢7755130

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

تبييض زوم

٪50

تنظيف األسنان

41٪ابتسامة هوليود )فينير(

إمكانية التقسيط30٪تقويم األسنان 
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مجمع العليا للخدمات الطبية
الرياضالمدينة

011 - 4645501
011 - 464٢889

السعر الخاصقسم التجميل والليزر

1700إزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم
 قسم األسنان

نسبة الحسمالخدمات

حشو

٪٢5
عالج العصب جراحة الفك واألسنان

تركيبات ثابتة ومتحركة - تقويم  -  زراعة األسنان
عالج أسنان األطفال

تبييض األسنان بالبالزما
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
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مجمع عيادات  إطاللة بانوراما
الرياضالمدينة

 011 - ٢16٢999 / 9٢00٢٢454
011 - ٢93٢9٢٢

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

300 قسط شهري٢0٪تقويم األسنان
499تنظيف + تلميع + تبييض بالليزر

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

قسم الجلدية والليزر

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

٢0٪الحقن التجميلي
75كشف طبيبة الجلدية

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

- السعر للمنطقة الواحدة

٢٢٢تقشير وجه وحواجب
٢50جلسة ليزر كربوني

ليزر لكامل الجسم + رتوش
- جلسة واحدة 850

- يوم بالنادي مجانا
4 جلسات1990
6 جلسات + يومين بالنادي مجانا٢990
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مجمع عيادات  إطاللة بانوراما

النادي الصحي

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

40٪الصالون التجميلي
100يوم واحد

مبلغ مقطوع
1500اشتراك شهر

٢500اشتراك 3 شهور
3800اشتراك 6 شهور

5990اشتراك سنة كاملة
للمشتركات بالنادي400حضانة أطفال
السعر للشهر الواحد750متابعة دراسية

800برنامج رياضي لألطفال

مجمع عيادات بروز لطب األسنان
الرياضالمدينة

  011 - 4555843
011 - ٢٢53746

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

تبييض األسنان
٪50

الكشف مجاًنا

األشعة بأنواعها

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

٢5٪ابتسامة هوليود
٢0٪التركيبات وزراعة األسنان
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مجمع عيادات الدكتور/ عبدالعزيز 
لطب األسنان والجلدية والليزر

الرياض - حي قرطبةالمدينة
011 ٢٢٢٢6٢9 / ٢٢٢٢9٢6

-

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

مجانـاًفتح الملف
35الكشف

zoom 3 850تبيض
950تبييض منزلي
150تنظيف أسنان

950ابتسامة هوليوود
850ليزر كامل الجسم

حسب املنطقة وعدد اجللساتمن 10٪ إلى 33٪ليزر 

مجمع عيادات المركز االستشاري
الرياضالمدينة

العليا 011-4655558
المرسالت 011-4555545

البديعة ٢666668-011 
011 - ٢175144

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

مبلغ مقطوع1000إزالة الشعر للجسم كامال 
معالجات الجلدية

٪٢0
ما عدا الديواليت

أجهزة التنحيف
األسنان

10٪الحقن التجميلي الفيلر والبوتكس
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مجمع عيادات المركز السعودي 
الصيني

الرياضالمدينة
011 - ٢100800
011 - ٢100700

الخدمات
نسبة الحسم

جلسات مفردةاشتراكات

العالج بالوخز باإلبر الصينية
٪30٪٢0

التدليك اليدوي الصيني الطبي

برامج تخفيف الوزن مع اإلبر الصينية
٪٢0

برامج اإلقالع عن التدخين

10٪قسم الجلدية - إزالة الشعر بالليزر

مختبرات البرج الطبية
الرياضالمدينة

011 - ٢930001
011 - ٢7911٢7

نسبة الحسمالخدمات

40٪جميع التحاليل الطبية الروتينية )عدا البرامج المخفضة(
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مراكز أباس الطبية
الرياضالمدينة

011 - ٢776٢77 / 9٢0000176
011 - ٢٢55711

نسبة الحسمالخدمات

50٪الكشف لقسم األسنان والجلدية

40٪الخدمات الطبية ) أشعة - مختبر - طوارئ (

خدمات األسنان ) الحشوات التجميلية وعالج األعصاب - تبييض 
األسنان - ابتسامة هوليود - زراعة األسنان(

٪٢0
خدمات التجميل )العناية بالبشرة - عيادات الليزر - العناية بالشعر - 

برامج حقن - الفيلر - البوتكس - البالزما والميزوثيرابي(

مراكز عالج الطبية
الرياضالمدينة

011 - 4648803
011 - ٢79٢478

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

التحاليل واألشعة
- مراجعة األطباء مجاًنا لمدة عام٪30 

فروع  بجميع  الحسومات  هذه  تسري   -
)الرياض - جدة -  مراكز عالج اآلتية: 
مكة المكرمة - الـخــبــر - األحــســاء - 
بــريــدة - خـــمــيــس مــشــيــط - تــبــوك(

باقي الخدمات

٢0٪ العمليات الجراحية

الكشف لدى جميع األطباء 
٢00بكل التخصصات
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مراكز كنتال لطب األسنان
الرياضالمدينة

   011 - 4080414
011 - 4080134

نسبة الحسم/ الخدمات
السعر الخاص

مجاناًفتح الملف والكشف لجميع عيادات األسنان
جميع خدمات المعالجات السنية 

٪ 35
معالجات أسنان األطفال

جميع أنواع التركيبات، ابتسامة هوليود

تفتيح وتوريد اللثة بالليزر
٢5٪تقويم األسنان

مركز ابن رشد التخصصي للعيون
الرياضالمدينة

         055501853٢      -    9٢0000181
011 - 4649901

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

50٪معرض بن رشد للبصريات
غير شامل الفحوصات٢5٪عمليات الليزك

الفحوصات التشخيصية
٪٢0

غير شامل الفحص وقيمة العدسة
عمليات الماء األبيض
غير شامل الفحوصات15٪عمليات الويف ليزك

10 ٪العمليات األخرى
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مركز استشاري األسنان الطبي
الرياضالمدينة

9٢0008117
011 - 4655850

نسبة الحسم /     الخدمات
السعر الخاص

فتح الملف

مجاناً الكشف

تنظيف األسنان

40٪جميع الخدمات الطبية شامل الزراعة والتقويم

مركز الدكتور طالل مرداد الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4888807
011 - 48٢5937

نسبة الحسمالخدمات

50 ٪الكشف

األشعة
٪ 30

العمليات الداخلية

التحاليل
٪ ٢0

العلميات الخارجية



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧ فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    

20
17

ت
مـا

خـد
وال

ــا 
زاي

مـ
الـ

ل 
يـــ

دل

الخدمات الصحية

6061

المركز الطبي لألنف واألذن والحنجرة

الرياضالمدينة
011 - 480٢٢٢9
011 - 4803635

نسبة الحسمالخدمات
كشف طبيب استشاري

٪40 كشف طبيب أخصائي أول
كشف طبيب أخصائي

دراسة اضطرابات النوم

٪٢0

العيادات الداخلية
السمعيات
التخاطب
األشعة
المختبر

10٪العمليات الجراحية

مركز فيا لطب وجراحة التجميل 
والجلدية والليزر

الرياض - شارع التحليةالمدينة
011 - 4645454
011 - ٢934333

نسبة الحسمالخدمات

30 ٪االستشارة الطبية
٢5 ٪قسم العناية بالبشرة وليزر إزالة الشعر

15 ٪الجلدية واالجراءات التجميلية - العالج بالليزر
5 ٪العمليات الجراحية
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مركز مالين االستشاري لطب األسنان
الرياضالمدينة

011 - ٢055577
011 - ٢050609

نسبة الحسم الخدمات

جميع خدمات األسنان
٪٢5

تركيب التقويم

لألطباء الزائرين
٪10

زراعة األسنان والجراحة

مركز مستشارك لطب األسنان المتقدم
الرياضالمدينة

011 - ٢409911
011 - ٢4074٢8

نسبة الحسمالخدمات

30 ٪التركيبات بجميع أنواعها

٢0 ٪جميع الخدمات المقدمة ما عدا زراعة األسنان
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 مركز المستقبل الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4506000
011 - 4554849

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

الحـســـم يـــشــمــــل خــدمـــات األشعة والتحاليل التي 50٪ األشعة والتحاليل
تتم داخــــــل المركــــــز + الخدمات الطبية + الكشف

30٪خدمات األسنان
خدمات قسم العناية 

٢5٪بالبشرة، وقسم إزالة الشعر
العالج الطبي

يقصد بالخدمات الخارجية؛ أي: العمليات التي 15٪الخدمات الخارجية
تتم خارج المركز

10٪األدوية
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مركز الورود الطبي
الرياضالمدينة

011 - 4703355
011 - 4703377

نسبة الحسم / الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

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
٢5٪تركيبة األسنان برسالن مع معدن

كشف الزائر

٪٢0

جلسة عالج طبيعي - التجميل والعناية بالبشرة

الجسم كامل مع إزالة الشعر بالليزر للرجال
المناطق الحساسة

تصحيح النظر باإلنتراليزك مع تقنية التتبع 
السريع العين
إمكانية التقسيطتقويم األسنان
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مستشفى الدكتور عبدالرحمن 
المشاري

الرياضالمدينة
9٢0011066

011 - 46٢5040

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

جميع خدمات العيادات الخارجية
- نسبة حسم٢0٪

- الــحــســم ال يــشــمــل                     
   األدويـة

التنويم والعمليات الجراحية

10٪العمليات الطبية الشاملة

مبلغ مقطوع8500عملية البالون بالمنظار لتخفيف الوزن

مستشفى دّله
الرياضالمدينة

011 - ٢995555
011 - 470٢761

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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المستشفى السعودي األلماني
الرياضالمدينة

011 - ٢685555
011 - 47814٢9

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

50٪الكشوفات - المختبر - األشعة - الخدمات
الحسم ال يشمل 

المبالغ المقطوعة، 
واألدوية

٢0٪التنويم للحاالت العالجية
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مستشفى المملكة
الرياضالمدينة

011 - ٢751111
011 - ٢750٢34

الخدمات الطبية

نسبة الحسم / الخدمات
السعر الخاص

ملحوظات

الكشف الطبي وخدمات العيادات 
الخارجية

٪٢0

نسبة حسم
جلسات العالج الطبيعي

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

الــحــســم ال يــشــمــل الــمــســتـهلكات التنويم والعمليات الجراحية
المستخدمة في العمليات الجراحية

األسنان
الحســم ال يشــمل التركيبــات، األوجــه 
الخزفيــة )الفينيــرز(، األوجه الخزفية 

المعدلــة )لومينيــرز( والزرعــات
التجميلية، مثل:  الخدمات الجلدية 
إزالة الشعر بواسطة الليزر وتنظيف 

وتقشير البشرة )أقنعة الوجه(

ال تشمل العالج بالبوتكس والحقن 
بمواد التعبئة

الفحوصات الطبية الشاملة 
نسبة حسم10٪للذكور واإلناث 

برنامج عالج تأخر اإلنجاب وأطفال 
15000األنابيب

- مبلغ مقطوع
 - اليشمل البرنامج ما يأتي :

  1-األدوية: وتتراوح تكلفتها بين 
      3000 و3500 ريال سعودي

   ٢- تجميد األجنة
  3- الجراحات المصاحبة إن  

      لزم األمر
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جراحات السمنة بالمنظار
مالحظاتالسعرالخدمات

39000قص المعدة الطولي  
 ال يشمل العرض أدوية الخروج

48000تحويل مسار المعدة         
الوالدات

مالحظاتالسعرالخدمات

1500إبرة الظهر

 يشمل العرض ما يأتي:8٢50الوالدة الطبيعية
 1- اإلقامة بالمستشفى لمدة يومين 

 ٢- األدوية األساسية
3- اللــقــاحــات الـــمــتــوجبة للمولود 
15750الوالدة القيصرية     )الدرن والتهاب الكبد الوبائي ب(

مستشفى النخبة
الرياضالمدينة

011 - 4616777
011 - 46٢4789

نسبة الحسمالخدمات

٢5٪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 - 4761٢11
011 - 4767541

نسبة الحسمالخدمات

10٪جميع الخدمات
5٪األدوية

مستوصفات الفرائضي الطبية
الــريــاض - حي المصيفالمدينة

011 - ٢690606
011 - ٢693634

نسبة الحسمالخدمات

50 ٪الكشف بالعيادات
30 ٪خدمات العيادات

10 ٪العمليات الجراحية
الموقعالمستوصفات

حي االزدهار٢631٢09 - 4567161011 - 011 مستوصف النهضة الطبي

حي المصيف4548438 - 4508016011 - 011مستوصف المصيف الطبي

حي الملك فهد4508564 - ٢690606011 - 011مستوصف قصر الرائد الطبي

حي النسيم الشرقي٢367750 - ٢366665011 - 011 مستوصف الفرائضي األهلي

حي النسيم الغربي٢356319 - ٢3563٢٢011 - 011 مستوصف سنمار الطبي

4036673 - 011مجمع الوشم الطبي
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واحة ألماس لطب األسنان
الرياضالمدينة

011 - ٢487888
011 - ٢48540٢

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
٪٢5

عالج عصب لثالث أقنية

الحشوات بجميع أنواعها

٪٢0

تتظيف 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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شركة دواء الطبية المحدودة
جدة - مكة المكرمةالمدينة

01٢ - 5545050
01٢ - 5545050

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

األدوية المحلية

٪10
يـشـمـل  ال  الــحـــســـــم 
التي يوجد  األصنـــاف 
عليهـــا عرض ســـابق 
وأسـعـار الـمـنـتــجـات 
احملددة من الشـــركات 

ملنتجة ا

مستحضرات التجميل 

مستلزمات األطفال

5٪األدوية المستوردة واألدوية لألمراض المزمنة  

مستشفى أبو زنادة

جـــدةالمدينة
01٢ - 651065٢
01٢ - 65177٢6

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

الكشف بالعيادات الخارجية - األشعة - 
الحسم ال يشمل األدوية35٪المختبر- العالج الطبيعي - التقويم
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مستشفى بقشان

جـــدةالمدينة
01٢ - 6691٢٢٢
01٢ - 661٢٢53

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

الكشف بالعيادة الخارجية

٪ 15
تحليل  الــحــســم  يــشــمــل  ال 
الدم واألدوية والمستلزمات 
الطبية والعمليات الجراحية  التنويم - األشعة - المختبر

مستشفى الدكتور محمد فخري وخالد 
  مستشفى الدكتورعبدالرحمن الراجحي

    محمد فخري وخالد عبدالرحمن 
الراجحي الخبرالمدينة

013 - 8641960
013 - 8641107

نسبة الحسم /  الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

الكشف الطبي

نسبة حسم٪15  األشعة - التحاليل 

التنويم والعمليات الجراحية

4000الوالدة الطبيعية
مبلغ مقطوع

8500الوالدة القيصرية
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مجمع الفجر الطبي

المدينة المنورةالمدينة
014 - 8467890
014 - 8461144

نسبة الحسمالخدمات

50٪كشف طبيب أخصائي كشف طبيب أسنان
كشف استشاري

٪٢5

خدمات األسنان
خدمات عيادة الجلدية والتجميل والليزر بأنواعه

العالج الطبيعي
كشف تغذية وتخسيس

خدمات الضماد
أشعة وسونار

مستشفى الموسى العام

األحـسـاءالمدينة
013 - 5369599 / 6369666

013 - 5304440
ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

جميع خدمات المستشفى

الحسم ال يشمل األدوية ٢0٪
والمستلزمات الطبية خدمات العيادات الخارجية

عمليات التنويم
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مستشفى غدران

بلجرشيالمدينة
017 - 7٢٢4470
017 - 7٢٢414٢

نسبة الحسمالخدمات

الكشف الطبي
٪ ٢0

جميع الخدمات الطبية األخرى

مجمع الثمال الطبي

أبها - خميس مشيطالمدينة
017 - ٢٢٢0455
017 - ٢٢٢14٢5

نسبة الحسمالخدمات

30٪التحاليل واألشعة - كشف أخصائي

٢5٪تركيبات األسنان

٢0٪تقويم وزراعة األسنان - كشف استشاري دائم

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





الخـــدمــــات األخــــــرى
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األكاديمية السعودية
الرياضالمدينة

011 - 49٢4٢03
011 - 49٢5195

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

30٪دورات اللغة اإلنجليزية القصيرة 

) قسم النساء(
السليمانية / الـــروضـــة   

011 - 49٢4٢04    

15٪دبلوم اللغة اإلنجليزية 

برامج الحاسب اآللي 
٪10

دورات التدريب اإلداري التطويري

حلويات ركن القصيم

الرياضالمدينة
 9٢0004799

011 - 4٢37705
ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

15٪جميع األصناف  
احلسم على األسعار املعلنة.   -

احلسم يسري يف جميع الفروع.  -
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الخطوط التركية

الرياضالمدينة
011 - 4009995 / 8008110478

-
ملحوظاتالوجهاتالحسمالدرجة

مـــــــن الــــريــــاض إلــــــى 13٪رجال األعمال
املتاحة  الوجهـــات  جميع 
عبـــر  التركيـــة  لطيـــران 

كيا تر

يــــستفيد منســـوب الجامعة 
مـــن الحســـم مـــن خـــالل:

- تـــعـــريـــــــف مــــوظـــــــف 
الــــخـــطـوط الــــتـركــيـــة 
بـــأنــــــك مـــــن مـنـسـوبــــي 
الـــجـــامـــعـــة وتـسـتـحـق 
حســـم برنامـــج  وفيـــر، 
مـــع إبـــراز بطاقـــة العمـــل 

ــب. أو الطالـ
- تحديـــد وجهـــة الســـفر 
والــتــأكـــــد مــــن الـمـبـلـغ 
المطلـــوب دفعـــه قبـــل 

ــر. ــدار التذاكـ إصـ
- تـــــزويــــد الــــمــــوظــــف 
ــوبة  ــق الـمـطـلــ بـالـوثـائــ
لعمـــل الحجـــز حســـب 

إرشـــادات الموظـــف.
إصــــدار  رســـوم  دفـــع   -
الــــــتــــــذاكــــر حــــســب 
تــعــلــيــمـــــات مــكــتــــب 

الخطـــوط.
قبـــل  التذاكـــر  حجـــز   -

٢017م /1٢ /31
الـــــســـــفــــــــر قـــــبـــــل   -

٢018/٢/٢8م

من 3٪ حتى 13٪السياحية

الفروع

  ٢619795 / ٢616573 01٢جــــــــــــــــــــدة

  8676606 / 896٢5٢9 013الدمام/ الخبر

  3971119 016الـــقـــصـــيـــم

  84531٢1 014 الــــمـــديـــنـــة

  39٢٢849 014 يـــــــنـــــــبــــــع

  7٢60107 01٢الــــطــــائـــــف  
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دل

الخدمات األخرى

7879

شركة األخيار لخدمات حجاج الداخل
الرياضالمدينة

011 - 4٢88884
011 - 4٢88097

نسبة الحسمالـفـروع

10 ٪جميع رحالت العمرة 

شركة األفضل لتأجير السيارات

الرياضالمدينة
9٢0010116

011 - ٢14٢391

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

٢0٪تأجير جميع أنواع السيارات

-  يسري احلسم على تأجير السيارات 
اليومي والشهري على السعر املعلن
-  توفير سيارات بديلة عند احلوادث 

أو األعطال.
- اإلعفاء من قيمة التحمل يف حالة 

.CDW احلوادث
-  توفـــر خدمـــة تســـليم الســـيارة املؤجـــرة 
)املكاتـــب( يف حـــدود املدينة املؤجر منها 
مجانـــا أو بـــني املـــدن مع رســـوم إضافية.
-  توفر خدمات السيارة مع السائق.



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

7879

شركة األمجاد األهلية للتعليم والتدريب
الرياض - حي الحمراءالمدينة

011 - ٢488448
011 - ٢489990

السعر الخاص

ملحوظات
االبتدائيالتمهيديالخدمات

تحفيظ
االبتدائي

الثانويالمتوسطعام

رسوم الدراسة
خصم األخوة 11700105001٢6001350017100)المنهج العربي(

وهي كالتالي
)5٪ لالبن الثاني 

و 10٪ لالبن 
الثالث فما فوق(

رسوم الدراسة
)المناهج العالمية(

KGGrade 1-3Grade 4-6Grade 7-9

135001530016٢0017000

شركة آي ثوب

الرياضالمدينة
011 - 4704888

نسبة الحسمالخدمات

٢5٪تفصيل مالبس ) صيفية - شتوية - سديريات - جاكتات (



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
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8081

شركة البيان الجديد
الرياضالمدينة

 011 - ٢377738 / 9٢0007738
011 - ٢090105

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

35٪تلميع السيارات
المتعطلـــة  الســـيارة  ســـحب 
مجانـــا داخـــل مدينـــة الريـــاض

30٪أعمال الصيانة 
5٪الغيار األصلي الوكالة مع ضمان شهر

شركة تدريس
الرياضالمدينة

011 - ٢93711٢
011 - ٢937114

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

رسوم الدراسة بمدارس العليا األهلية - حي المرسالت

٪10

العرض  يسري   -
عام  نهاية  حتى 

1438 هـ
-  يشـــمل العرض 
أعـــضـــــاء هيئة 
الــــتــــــــــــدريــــــــس 

واإلداريـــني فقط

رسوم الدراسة بمدارس دار البراءة - حي النرجس

رسوم الدراسة بمدارس رياض االنطالقة - حي الفالح/ 
حي الربيع/ حي الورود/حي القدس/حي الربوة 

رسوم الدراسة بمدارس أسراري األهلية - حي المغرزات

رسوم الدراسة بمدارس أسراري الطفولة المبكرة - 
حي النزهة



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

8081

شركة تمام المرافق للمقاوالت
الرياضالمدينة

011 - ٢781118 / 9٢0008857
011 - ٢78٢٢8٢

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 جهاز

٪50
754تمام الذهبية

مرة يف السنة بحد333تمام الفضية
أقصى 5 أجهزة

3٢3تمام البرونزية
باقة المسابح

نسبة الحسم على عدد مرات الزيارة الشهريةالباقة
العقد السنوي

8مسابح الماسية

٪50 4مسابح الذهبية

٢مسابح الفضية
باقة مكافحة الحشرات

عدد مرات الزيارة الباقة
السنوية

نسبة الحسم على 
العقد السنوي

1٢مكافحة الحشرات الماسية

٪50 6مكافحة الحشرات الذهبية
4مكافحة الحشرات الفضية



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
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8283

شركة دبلومات لتأجير السيارات

الرياضالمدينة
059 - 3189373 - 9٢0008008

011 - ٢3٢9904

الخدمات
نسبة الحسم

ملحوظات أعضاء هيئة 
الطالبالتدريس والموظفين

تأجير جميع 
10٪15٪أنواع السيارات

- يشـــترط أن ينطبـــق عليـــه شـــروط 
التأجير

- تأمين شامل على السيارات
- توفـــر خدمـــات الســـيارة مع الســـائق

شركة الديوانية للحلوى العمانية

الرياض - حي الواحةالمدينة
9٢000068٢

-

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

جميع المنتجات
٪٢0 جميع الهدايا

150حلوى الديوانية

سعر السخان
150حلوى الذهبية
1٢0حلوى التين
1٢0حلوى خاصة

الشـــكوالتة، والتـــارت، والكويكز، 
والســـيجار الفرنســـي بحشـــوات 

العمانية الحلـــوى 
سعر الكيلو190



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

8283

شركة الرياض للسفر والسياحة
الرياضالمدينة

011 - ٢9٢7777
011 - 4779899

نسبة الحسم/ الخدمات
ملحوظاترسوم الخدمة

نسبة حسم للمستفيد9٪حجوزات الفنادق

التذاكر الدولية لجميع 
1٪الدرجات

- نسبة مستحقة للشركة على إصدار التذاكر
رسوم االسترجاع بنفس القيمة المرتجعة   - 

من شركات الطيران بدون عمولة
يوجد تعويض نقدي مباشر ألوامر اإلركاب  - 

رسم إصدار التذكرة15 رياالًالتذاكر الداخلية

  مبلغ مقطوع100 ريالإصدار رخصة القيادة الدولية

  غير شاملة رسوم السفارة100 ريالاستخراج التأشيرات 

الشركة السعودية لألبحاث والنشر
الرياضالمدينة

011 - ٢1٢8000
011 - 4400453

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

الحسم على االشتراك 55٪أعضاء هيئة التدريس واألساتذة واإلداريون
السنوي

50٪الطالب والطالبات



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
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8485

شركة الصرح للسفر والسياحة
الرياضالمدينة

011 - 4941111
011 - ٢055666

نسبة الحسم/الخدمات
ملحوظاتالسعر الخاص

التذاكر الدولية والداخلية لجميع شركات 
حسم كامل عمولة التذاكر0٪الطيران

حسم من عمولة الشركة50٪قيمة عروض خطوط الطيران المختلفة
الفنادق والشقق الفندقية بجميع أنحاء 

10٪العالم
رسوم استخراج التأشيرات السياحية من 

30٪السفارات

50 رياالًتوصيل العامل/ العاملة للمطار

٢5٪إصدار دفاتر التريبتك

6٪خدمات الشحن الجوي
خدمات االلتحاق بالجامعات والبرامج 

5٪الدراسية
تأشيرة السفر لدورات اللغة لمدة ستة 

مجاًناأشهر

يف حال تنفيذ اخلدمة
من شركة الصرح

رسوم القبول لاللتحاق بالجامعة لدورات 
مجاًنااللغة لمدة 16 أسبوعاً  فأكثر

رخصة القيادة الدولية لدورات اللغة 
مجاًنالمدة 8 أسابيع

5٪خدمات السياحة العالجية



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

8485

شركة العضيب لخدمة السيارات
الرياضالمدينة

011 - ٢044999
011 - 4478999

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

- إحضار ما يثبت ملكية السيارة15٪أجور اليد
- ال يشمل الحسم قطع الغيار والسمكرة

شركة عطر ومكياج
الرياضالمدينة

011 - 4010055
011 - 409٢٢55

نسبة الحسمالخدمات

10٪جميع المنتجات



دلــــــيــــــــل
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8687

شركة الفالح لتأجير السيارات
الرياضالمدينة

011 - ٢065550
011 - ٢065530

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

جميع أنواع 
السيارات

- يتم منح ٢50 كم مجانا يوميا + نسبة الحسم المذكورة10 ٪
- يشترط أن ينطبق عليه شروط التأجير

شركة قدرات متميزة

الرياضالمدينة
011 - ٢٢5199٢/ 9٢00006٢00

011 - 4508756
ملحوظاتنسبة الحسمالبرامج

روضة قدراتي العالمية
٢0٪)حضانة - روضة - تمهيدي(

تتوافر فترتني:
من 7:00 صباًحا إلى 1:30 ظهًرا  -1
من 1:30 صباًحا إلى 5:00 عصًرا  -٢

الخوارزمي الصغير
)جميع المراحل(

الفترة من 4:00 إلى 6:00 عصًرا٢4٪

البيان
)جميع المراحل(



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

8687

شركة كار كير إكسبريس

الرياضالمدينة
9٢0004835

011 - 49100٢3
نسبة الحسمالخدمات

عازل حراري للسيارات الصغيرة والسيارات العائلية

٪50 حماية مقدمة السيارة

تلميع داخلي وخارجي

شركة مدارات الصحة لإلدارة 
والتشغيل والتدريب الصحي

الرياضالمدينة
011 - ٢٢44788
011 - ٢٢44789

نسبة الحسمالخدمات

٢5 ٪جميع الدورات

شركة نظارات العيادات
الرياضالمدينة

011 - 4659100
011 - 46٢1٢49

نسبة الحسمالخدمات

٢0٪النظارات والعدسات الطبية
15٪النظارات الشمسية



دلــــــيــــــــل
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8889

شركة الوفاق لتأجير السيارات
الرياضالمدينة

011 - ٢573030
011 - ٢574040

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

يــشـتـرط أن يـنـطـبـق عـلـيـه 15 ٪جميع أنواع السيارات
شروط التأجير

المجلة العربية
الرياضالمدينة

011 - 4778990
011 - 4766464

نسبة الحسمالخدمات

50٪االشتراك بالمجلة 
40٪جميع اإلصدارات )كتب ـ موسوعات علمية وأدبية(

المجموعة العربية للتعليم والتدريب 
)أكاديمية الفيصل العالمية(

الرياضالمدينة
011 - 455٢444
011 - 4557103

نسبة الحسمالخدمات

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

10٪جميع الدبلومات والبرامج )ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين(



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

8889

مدارس المنهل - فرع التعاون

الرياضالمدينة
011 - ٢٢٢٢0٢٢ / 40٢8000

011 - 403٢678

الخدمات
السعر الخاص

ملحوظات روضة أطفال 
ثانويمتوسطابتدائيوتمهيدي

الرسوم المعتمدة 
خـــاص 15٢001800019000٢0900للمنهج العربي العـــرض 

مبـــدارس املنهـــل 
حـــي التعـــاون الرسوم المعتمدة 

18000٢0900للدبلوما األمريكية

مركز العولمة لالستشارات و التدريب
الرياضالمدينة

011 - ٢05٢57٢
011 - ٢05٢574

نسبة الحسمالخدمات
٢0٪جميع البرامج والدورات

المريشد لتأجير السيارات
الرياضالمدينة

 011 - ٢91٢08٢ / 9٢0001913
011 - 4776951

نسبة الخدمات
ملحوظاتالحسم

جميع أنواع 
10٪السيارات

- منح ٢50 كيلو مترا مجاني ومميزات العضوية الذهبية
- تسليم السيارة في أي فرع من فروع المملكة مجانا
- يشترط أن ينطبق على المستفيد شروط التأجير



دلــــــيــــــــل
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9091

معهد الخليج للتدريب والتعليم
الرياضالمدينة

011 - 49٢970٢
011 - ٢085764

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



دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
٢٠ ١٧  تأجير سيارات            تدريب ولغات            مطاعم ومتاجر

ى
خر

األ
ت 

ما
خد

ال

9091

مؤسسة إحساس الطبيعة للتجارة
الرياضالمدينة

0555481511
-

نسبة الحسمقيمة المشتريات بالريالالخدمات

تغليف الهدايا،
البالونات،

وتنسيق الورود

50 - 1٪10
100 - 51٪15
٢0٪101 وأكثر

مؤسسة نجمة القاسمية )للجالبيات(

الرياضالمدينة
011 - ٢900555
011 - 4581444

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

احلسم ال يشمل ٢0٪جميع المنتجات 
العروض املوسمية

النظارات الراقية
الرياضالمدينة

011 - 4653470
011 - 4653593

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

ال يشمل الحسم أوقات العروضمن ٢0٪ إلى 35٪طبي وشمسي

إحساس الطبيعة
للــــتـــــجــــارة
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 نظارات القبالن
الرياضالمدينة

011 - 4760663
011 - 4760663/476٢389

نسبة الحسم الخدمات

٢5٪النظارات
10٪العدسات

وكالة ) 3M ( للعناية بالسيارات
الرياضالمدينة

011 - ٢636365
011 - ٢٢9٢361

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

تلميع عادي

٪50
الفـــروع التي يشـــملها العـــرض بمدينة 

الرياض: 
عفان   بن  عثمان  طريق  االزدهار  حي   -

   مخرج 7 مقابل مركز وقت اللياقة
- حي الوادي طريق أبو بكر الصديق مخرج 6
- حوطـــة بنـــي تميـــم حـــي 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 
فروع أخرى

فرع مدينة الخرج - طريق الملك عبداهلل حي 
المنتزه بعد مطعم النخلة

 011 - 5470155 
          05044٢4308  
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مؤسسة المتجر الوطني

الخبرالمدينة
013 - 89518٢0
013 - 8954656

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

املوسم العادي15٪جميع الماركات

احلسم املقرر يف موسم احلسومات5٪جميع الماركات

صحيفة الشرق
الدمامالمدينة

013 - 8136750
013 - 8054977

نسبة الحسمالخدمات

االشتراك السنوي 
٪50

اإلعالنات المبوبة والفردية

مؤسسة جونسون القناع الشفاف

 مكة المكرمةالمدينة
9٢0011153

01٢ - ٢7٢03٢٢
ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

60٪عازل حراري
احلسم على األسعار املعلنة

40٪الخدمات األخرى
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الجامـعات السعـوديـة
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i n fo@waf ie rpn i rcs .com

011 ٢580650 - 011 ٢581044

011 ٢591100 - 011 ٢581073
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