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يمث���ل وفي���ر إح���دى مب���ادرات المس���ؤولية االجتماعية التي تس���عى 

إليجاد معاملة تفضيلية  وخدمة نوعية  متميزة في المجاالت الصحية  

والترفيهي���ة والخدمي���ة والتجارية لمنس���وبي الجامعات الس���عودية 

والتعلي���م العال���ي  م���ن الط���اب والطالبات وأعض���اء هيئ���ة التدريس 

واإلداريي���ن م���ن خ���ال الش���راكة الفاعلة مع تل���ك القطاع���ات ، ويؤمن 

وفير بدور المؤسسات التعليمية في تقدم المجتمع ، ومن ثم تبني 

مفهوم جودة الحياة والعمل على إيجاد بيئة تعليمية مناسبة تحفز 

المنسوبين وتمكنهم من اإلبداع والتميز.   

مــقــدمــة
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الريادة في تحقيق المسؤولية االجتماعية تجاه منسوبي الجامعات 

السعودية والتعليم العالي.

إيج���اد معامل���ة تفضيلي���ة لجمي���ع منس���وبي الجامع���ات الس���عودية 

والتعلي���م العال���ي عن طريق حث ش���ركاء وفير من الش���ركات التجارية 

والقطاع���ات الخدمي���ة المختلفة لتقدي���م مزايا نوعية ف���ي الخدمات 

المقدمة لهذه الفئات.

الرؤية 

الرسالة



6

ت
مـا

خـد
وال

ــا 
زاي

مـ
الـ

ل 
يـــ

دل
20

14

األهداف

إيجاد بيئة مناس���بة تمكن الطالب من التفوق الدراس���ي واألستاذ من 

العطاء والموظف من الرضا الوظيفي.

 تحقيق أعلى قدر من ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه الطاب 

والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ومنسوبي 

التعليم العالي.

 توفير خدمات متنوعة لهذه الفئات، وفق خيارات تنافسية عدة داخل 

كل قطاع خدمي.

 تعزيز قيم االنتماء الوظيفي واألكاديمي.

 تمكي���ن مؤسس���ات المجتمع التجارية والخدمي���ة للقيام بدورها في 

المسؤولية االجتماعية.
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أهمية إبراز بطاقة العمل أو بطاقة الطالب لاستفادة من الخدمات مع 

مراعاة إبرازها قبل إصدار الفاتورة.

ض���رورة متابع���ة موق���ع المعه���د )برنام���ج وفي���ر( لاطاع عل���ى المزايا 

والخدمات.

التأكد من العروض الخاصة في فترة المواسم واإلجازات ، وذلك لوجود 

عروض منافسة يتم تقديمها لفترة محدودة.

في حالة عدم الحصول على الخدمة وفقا للعرض المقدم من الجهة، 

أن يتفض���ل المس���تفيد بالتواصل م���ع مكتب الخدمات من خ���ال عناوينه 

المسجلة وإباغه ، أو زيارة موقع المعهد وطباعة العرض المقدم من 

الجهة  وتسليمة للمسؤول. 

لمعرف���ة مزي���د م���ن الع���روض اإلضافي���ة ، والتعدي���ات الت���ي ق���د تطرأ 

على الخدم���ات والمميزات والحس���ومات، يرجى الدخ���ول إلى الموقع 

اإللكتروني الخاص ببرنامج وفير . 

اإلرشادات
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الرقمالجهة

996أمن الطرق 

998الدفاع المدني 

994حرس الحدود

966الكوارث الطبيعية 

999الدوريات األمنية 

995مكافحة المخدرات 

993حوادث المرور

997الهالل األحمر السعودي 

933طوارئ الكهرباء

989األمن العام 

940طوارئ األمانة

800441110طوارئ المياه

أرقـــام الطــوارئ والخدمات
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الخـدمــات الــسـكـنـيـة

الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة

ـــخـــدمـــات األخـــــرى ال

فــهــرس الــدلــيــل

ص 11

ص 29

ص 51



الخـدمــات الــسـكـنـيـة
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�شاليهات بحرية اليمامة ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

 011 - 4151973
 011 - 4624442

ملحوظات
السعر الخاص

نوع الوحدة
يوم كامل نصف يوم

الأ�شعار غري �شاملة اإجازة العيدين 
واملنا�شبات

900     600 �شاليه اجلزيرة
1200   720 �شاليه الأفق
1500 1080 �شاليه الواحة
1800 1200 �شاليه النخيل
2100 1500 �شاليه ملكي

انتور للأجنحة الفندقية ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

  011 - 2480701
011 - 2485453

ملحوظات السعر الخاص الـفـروع
غرفتين وصالة غرفة وصالة

468 
510
580
255

الريا�ض - احلمراء
الريا�ض-  قرطبة

اخلرب 
اخلفجي

300
340
408
170

ح�شم بن�شبة 10٪ يف جميع الفروع
خلل اإجازة العيدين واإجازة 

منت�شف العام والإجازة ال�شيفية
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
2014

�شركة داركم للخدمات الفندقية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

011 - 4198997
011 - 2152141

ملحوظات نسبة الحسم نوع الوحدة

ن�شبة احل�شم جلميع الفروع ٪15 جميع اأنواع الغرف

الفروع

فروع داركو لألجنحة الفندقية فروع رست ان لألجنحة الفندقية

ر�شت ان الريا�ض - �شارع ال�شباب

ر�شت ان الريا�ض - غرناطة

ر�شت ان - اخلرب مقابل الرا�شد مول

ر�شت ان - حائل طريق امللك عبدالعزيز

داركو الريا�ض - طريق خري�ض

داركو الريا�ض - ال�شليمانية

داركو ال�شمي�شي1

داركو ال�شمي�شي2

داركو الق�شيم - بريدة

�شركة فندق ال�شفري ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 2319555
011 - 2316500

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

الأ�شعار �شاملة وجبة الإفطار

240 غرفة مفردة 

300 غرفة مزدوجة

400 جناح �شغري
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�شركة ق�شر احلمراء ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 4022279
011 - 4035111

طريق الملك فهد أمام جوازات الرياض

السعر الخاص نوع الوحدة

250 غرفة مفردة

350 غرفة و�شالة 

450 غرفتني و�شالة 
طريق الملك فهد جنوب برج المملكة بجوار مستشفى سليمان الحبيب

السعر الخاص نوع الوحدة

280 غرفة مفردة
390 غرفة و�شالة 
550 غرفتني و�شالة 

فروع البطحاء

السعر الخاص نوع الوحدة الفرع

100 غرفة مفردة فرع الأ�شواق اأمام الطازج   
110 غرفة مفردة فرع البطحاء اأمام مركز جمال 
140 غرفة مفردة فرع الغرابي بالبطحاء 
160 غرفة مفردة ب�شريرين فرع الغرابي بالبطحاء 

 قصر الحمراء
شـركـة
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2014

فندق بوتيك امل�شرق ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

 011 - 2834770
011 - 2824744

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

   790
   890
1020
1150
5000

غرفة ديلوك�ض
غرفة برمييوم
غرفة تنفيذية
جناح جونيور
جناح ملكي

الأ�شعار �شاملة وجبة الإفطار 

فندق التنفيذيني ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

  011 - 2885522
  011 - 2885533

ملحوظات
السعر الخاص

نوع الوحدة
مزدوجة مفردة

الأ�شعار �شاملة وجبة الإفطار

675   575 غرفة قيا�شية )ديلوك�ض( 

900   850 جناح �شغري )جنيور(

1200 1200 جناح تنفيذي

1500 1500 جناح ملكي
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فندق تيارا  ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 4553344
011 - 2298989

السعر الخاص للوحدة المفردة السعر الخاص للوحدة المزدوجة نوع الوحدة

650  
   850
1200
2300

  750
  950
1300
2400

غرفة ديلوك�ض
جناح �شغري

جناح تنفيذي
جناح بانوراما

فندق جولدن توليب  ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 4415500
011 - 4411038

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

400
500
750

مفردة ديلوك�ض

مزدوجة ديلوك�ض

جناح

الغرفة مع وجبة الإفطار ل�شخ�ض 

غرفة مع وجبة الإفطار ل�شخ�شني

جناح مع وجبة الإفطار ل�شخ�ض واحد

فندق ال�شروق دملون ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

011 - 4800222
    011 - 4826379

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

320 غرفة مفردة 
400 غرفة مزدوجة
600 جناح �شغري 
760 جناح كبري
920 جناح ملكي

الأ�شعار ت�شمل وجبة الإفطار  مع اخلدمة 
واحل�شم على كل اخلدمات بن�شبة ٪20
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الـمــزايــا والخـدمــات
2014

فندق كراون الفهد ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

 011 - 2019955
 011 - 2019595

ملحوظات
السعر الخاص

نوع الوحدة
مزدوجة مفردة

550
650
900

غرفة )ديلوك�ض( 
غرفة �شوبرييو
جونيو �شويت
جناح تنفيذي
جناح ملكي

500
600
850

الأ�شعار �شاملة وجبة الإفطار

1200
2000

فندق ق�شر احلمراء ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 2290044
011 - 2292661

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

650
750
750
850

ديلوك�ض
مزدوجة ديلوك�ض

جناح كلوب  مفرد 
جناح كلوب  مزدوج 

الأ�شعار �شاملة  وجبة الإفطار 

فندق كورال ال�شليمانية ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 2885000
011 - 2885050

نسبة الحسم نوع الوحدة

٪20

٪10

الغرف 

الأغذية وامل�شروبات للنزلء 
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فندق كورال العليا ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 4655656
011 - 4163227

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة
 420
480
 670
800

 غرفة مفردة
 غرفة مزدوجة
 جناح تنفيذي
جناح رئا�شي

الأ�شعار ل تطبق يف اإجازة العيدين واإجازة 
اليوم الوطني.

فندق ماريوت ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

     011 - 4779300
 011 - 4779089

ملحوظات نسبة الحسم نوع الوحدة

ال يسري هذا العرض مع 
أي عروض أخرى ترويجية ٪15 جميع الغرف العادية

٪10 مطاعم الفندق

فندق املثنى ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

 011 - 2931230
011 - 2791334

السعر الخاص نوع الوحدة

417 غرفة  مفردة

417 غرفة مزدوجة

553 غرفة اأ�شتوديو
 جناح 808
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2014

فندق املطلق ــجــهــة ال

الــريـــا�ض المدينة

  011 - 4760000
011 - 4780696

السعر الخاص نوع الوحدة
   368 
   462 
1035

غرفة مفردة
غرفة مزدوجة

اجلناح
السعر الخاص نوع الوجبة

55
90
90

وجبة الإفطار
وجبة الغداء
وجبة الع�شاء

فندق مريكيور الريا�ض ــجــهــة ال

الريا�ض  المدينة

 011 - 2773300
011 - 2773343

السعر الخاص نوع الوحدة

690
747

1035
1150
2500

غرفة فاخرة مفردة
غرفة فاخرة مزدوجة

جناح فاخر
جناح رجال الأعمال

جناح ملكي
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فندق نار�شي�ض ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

   20000777  -    011 - 2946300
 011 - 2946391

ملحوظات نسبة الحسم نوع الوحدة

٪30
٪25
٪20
٪15
٪15
٪10

غرفة كل�شيك  
غرفة �شوبرير
غرفة برمييم 
جناح كل�شيك
جناح �شوبرير
جناح برمييم

خا�ض بجامعة 
الإمام حممد بن �شعود

الإ�شلمية

فندق نوفوتيل العنود ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 2882323
011 - 2882231

السعر الخاص
نوع الوحدة

مزدوجة مفردة

1200
1350
1450
1950

1200
1350
1450
1950

غرفة �شوبريور
غرفة ديلوك�ض
جناح جونيور
جناح تنفيذي
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2014

فندق هوليدي اإن امليدان ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 4347474
011 - 4347444

ملحوظات السعر الخاص نوع الخدمة

750
850

1400
1900
2400
2900

10000

غرفة عادية
غرفة مزدوجة

جناح دبلوما�شي
جناح امبا�شادور

جناح �شيناتور
جناح رئا�شي
جناح ملكي

الأ�شعار ت�شمل  وجبة الإفطار

املا�شم للوحدات ال�شكنية والأجنحة الفندقية ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 2401081
011 - 2492422

نسبة الحسم
نوع الوحدة

األعياد والمناسبات األيام العادية
10٪25٪جميع الغرف والأجنحة

درة اخلرب للوحدات ال�شكنية املفرو�شة ــجــهــة ال

جـــدة المدينة

  012 - 8990088
 012 - 8935096

السعر الخاص الشهري السعر الخاص اليومي
نوع الوحدة

أيام مواسم أيام عادية أيام مواسم أيام عادية

 4500 3000 200  130 غرفة

6000 4000  250  180 غرفة و�شالة

7500  4500  400  250 �شقة غرفتني
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فندق جدة ترايدنت ــجــهــة ال

جـــدة المدينة

 012 - 6474444
012 - 6474040

ملحوظات نسبة الحسم نوع الخدمة

- ي�شري هذا العر�ض طوال العام عدا موا�شم احلج
- ي�سرتط احلجز م�سبًقا

٪20 حجوزات الغرف

٪20 احلفلت واملطاعم

وكن للأجنحة الفندقية ــجــهــة ال

جـــدة المدينة

 012 - 6063526
012 - 6063826

ملحوظات نسبة الحسم الفروع

- فرع اخلالدية
- فرع الرو�شة

- فرع وكن للفلل

٪30
- موعد اخلروج ال�شاعة ال�شاد�شة بدًل

- من الثانية ظهرًا
- الأ�شعار �شاملة اخلدمة.

- تو�شيل من واإلى املطار جمانًا.
- فرع املدينة ح�شم 50٪ مبنا�شبة الفتتاح

السعر الخاص
نوع الوحدة

مزدوجة مفردة

525 525 غرفة عادية
750 650 رجال اأعمال
950 850 جناح تنفيذي

فندق بارك اإن باي رادي�شون ــجــهــة ال

اخلرب المدينة

 013 - 8100800
013 - 8100600
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
2014

ــجــهــة فندق رامادا اخلليج ال

الــخــبــر المدينة

 013 - 8991010
013 - 8891616

ملحوظات
السعر الخاص

نوع الخدمة
مزدوجة مفردة

ال�شعر ي�شمل اخلدمة + وجبة الإفطار
520 475 غرفة  ديلوك�ض
750 650 جناح اأعمال

فندق كورال انرتنا�سيونال ــجــهــة ال

الــخــبــر   المدينة

 013 - 8696666
013 - 8990191

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

ال�شعر ي�شمل اخلدمة + وجبة الإفطار

500 غرفة مفردة
600 غرفة مزدوجة
900 جناح تنفيذي

1300 جناح كورال من غرفتني
القسم التنفيذي

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

ال�شعر ي�شمل اخلدمة + وجبة الإفطار

775 غرفة مفردة
975 غرفة مزدوجة

1375 جناح كورال لرجال الأعمال
1575 جناح كورال من غرفتني
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ــجــهــة فندق مريديان اخلرب ال

الــخــبــر   المدينة

 013 - 8969000
013 - 8981651

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

�شعود  بــن  حممد  الإمـــام  بجامعة  خــا�ــض  العر�ض 
الإ�شلمية

890 غرفة عادية مفردة اأو مزدوجة

1090 غرفة عادية مفردة اأو مزدوجة

1390 جناح �شغري

1790 جناح اخلليج

2340 جناح تنفيذي

فندق مريكيور اخلرب ــجــهــة ال

الــخــبــر  المدينة

  013 - 8989880
013 - 8946367

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

الغرف المميزة

الغرف التنفيذية ) رجال األعمال (

األجنحة المميزة

األجنحة التنفيذية

550

650

690

790

900

1000

غرفة مفردة

غرفة مزدوجة

غرفة مفردة

غرفة مزدوجة

غرفة مفردة/مزدوجة

غرفة مفردة/مزدوجة

ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار

ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار

ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار

ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
2014

�شركة جمموعة فنادق �شفاري ــجــهــة ال

الــدمـام المدينة

 013 - 8265588
013 - 8283894

السعر الخاص

باقي أيام السنةنوع الوحدة أيام اإلجازات والمواسم

مزدوجة مفردة مزدوجة مفردة

200 160 270 220 �شفاري اخلليج
110 90 180 150 �شفاري الدانة
275 225 450 400 �شفاري اخلرب

فندق البحرية الـــجـــهـــة

الدمام  ينة لمد ا

 013 - 8093341
013 - 8093368

السعر الخاص
نوع الوحدة

باقي أيام السنة أيام اإلجازات والمواسم

300  400 غرف داخلية
350 450 غرفة مطلة على البحر
450 650 جناح غرفة مع �شالة
550 800 فيل غرفتني داخلية
750 1100 فيل ثلث غرف داخلية
900 1300 فيل اأربع غرف على البحر
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فندق جولدن توليب ــجــهــة ال

الدمام  المدينة

 013 - 8333444
013 - 8330944

السعر الخاص نوع الوحدة

450 غرفة فاخرة مفردة

550 غرفة فاخرة مزدوجة

550 غرفة تنفيذية مفردة

650 غرفة تنفيذية مزدوجة

700 جناح عادي

800 جناح كبري

1000 جناح دبلوما�شي

فندق توليب اإن ــجــهــة ال

الـدمـام المدينة

 011 - 8096000
011 - 8341919

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

ال�شعر ل ي�شمل وجبة الإفطار

400 جناح فاخر مفرد

450 جناح فاخر مزدوج

650 جناح دبلوما�شي 4 اأ�شخا�ض
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فنادق            أجنحة فندقية            شاليهات    

دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
2014

فندق م�شعل املدينة ــجــهــة ال

املدينة املنورة المدينة

0148190444
0148190555

فندق هند بلزا ــجــهــة ال

املدينة املنورة المدينة

0148211673
0148211673

السعر الخاصنوع الوحدة

350غرفة ثنائية
450غرفة ثلثية
500غرفة رباعية

نسبة الحسمنوع الوحدة

20٪جميع اأنواع الغرف

فندق املدينة اوبروي ــجــهــة ال

املدينة املنورة المدينة

 014 - 8282222
014 - 8282020

ملحوظات
السعر الخاص

نوع الوحدة
خالل رمضان طوال العام

الغرفة املطلة على املدينة لإقامة �شخ�ض واحد بالليلة
الغرفة املطلة على املدينة لإقامة �شخ�شني بالليلة

الغرفة املطلة على احلرم لإقامة �شخ�ض واحد بالليلة
الغرفة املطلة على احلرم لإقامة �شخ�شني بالليلة

الغرفة الثلثية لإقامة ثلثة اأ�شخا�ض  بالليلة
جناح عادي  غرفة نوم و�شالون بالليلة

جناح عادي غرفة نوم و�شالون مطل على احلرم بالليلة
جناح كبري  غرفتني نوم و�شالون بالليلة

1860 
2330 
2245 
2950 
2910 
3450 
3750 
6750 

700 
800 
800 
970 

1150 
1725 
1890 
3380 

اأ�ـــشـــعـــار  ــق  ــب ــط ت  -
رمـــــ�ـــــشـــــان خــــلل 
اأول  م����ن  ال����ف����رتة 

رمـــ�شــــان. 
ــــوال. ــــش �  5 حـــتـــى 

اأي  تـــــوجـــــد  ل   -
حــــ�ــــشــــومــــات عــلــى 
ـــلل  الأ�ـــــشـــــعـــــار خ
مــو�ــشــم احلــــج من 
25 ذي القعدة حتى 
احلــجــة ذي  نــهــايــة 
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فندق ومنتجع موفنبيك ــجــهــة ال

ينبع  المدينة

  014 - 3933333
014 - 3921717

السعر الخاص
خالل األعياد والعطالتنوع الوحدة خالل األيام العادية

غرفة مزدوجة غرفة مفردة غرفة مزدوجة غرفة مفردة

1250 1250 1050 950 غرفة �شوبرييور لل�شخ�ض الواحد
1250 1250 1150 1050 غرفة ديلوك�ض لل�شخ�ض الواحد
2875 2875 2875 2875 جناح تنفيذي

فندق رامادا الق�شيم ــجــهــة ال

الق�شيم المدينة

  016 - 3366666
016 - 6660838

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

جميع اأنواع الغرف

400 
500 
800 

1100 

2000 

 غرفة مفردة

 غرفة مزدوجة

 جناح تنفيذي

 جناح اأمريي

 جناح ملكي

ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار

�شيوف الوطن للأجنحة الفندقية ــجــهــة ال

بريدة المدينة

016 -3859922
016 -3859922

جميع الفروع بربيدة وجدة ٪20
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دلــــــيــــــــل
الـمــزايــا والخـدمــات
2014

فندق ال�شلم ــجــهــة ال

الق�شيم  المدينة

 016 - 3693333
016 - 3234649

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

 400
 500
 600
 700

 1000

غرفة مفردة
غرفة مزدوجة
غرفة ثلثية
جناح �شغري
جناح كبري

ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار

فندق اجلبلني ــجــهــة ال

حـــائـــل  المدينة

 016 - 5320890        016 - 5323100
016 - 5321166

السعر الخاص نوع الوحدة
 230 غرفة مفردة
 260 غرفة مزدوجة
 350 جناح �شغري
 350 جناح كبري

فندق البحرية ــجــهــة ال

اأبها المدينة

 017 - 2246458
017 - 2247515

السعر الخاص
نوع الوحدة

داخل الموسم خارج الموسم
486  275 غرفة مزدوجة

 560  400 جناح عادي
 715  500 جناح كبري
 845  650 جناح خا�ض

 1100  600 فيل غرفتني نوم
 1500  750 فيل ثلث غرف نوم
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جنمة �شماء للأجنحة الفندقية ــجــهــة ال

الهفوف المدينة

 013 - 5893818
013 - 5893848

ملحوظات نسبة الحسم نوع الوحدة

٪20

غرفة + �شالة  +�شالة طعام

غرفتني + �شالة  + �شالة طعام

3 غرف + �شالة  + �شالة طعام

يطبق احلد الأعلى يف املوا�شم واإجازة العيدين.

الر�شمية املدر�شية  اأيام املوا�شم هي الإجازات 

واإجازة عيد الفطر.

فندق كورال بلزا الأح�شاء ــجــهــة ال

الأح�شاء  المدينة

 013 - 5311111
013 - 5312299

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

449 
549   
595 
889 

1116 
1256 

 غرفة مفردة 
 غرفة مزدوجة
 جناح �شغري

 جناح تنفيذي
 جناح كورال

 اجلناح امللكي

ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار

فندق الظهران الدويل ــجــهــة ال

الظهران المدينة

 013 - 3305000
013 - 3311153

ملحوظات السعر الخاص نوع الوحدة

345
 445
 575
 800

 غرفة مفردة
 غرفة مزدوجة
 جناح تنفيذي
جناح رئا�شي

 - ال�شعر ي�شمل وجبة الإفطار

- ل ت�شري هذه الأ�شعار اأيام الأعياد



الخـــدمــــات الصــحـيـة
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ال�شت�شاريون لطب العيون ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4616161
011 - 4615678

نسبة الحسم الخدمات

٪15 جميع اخلدمات يف املركز

�شركة اأبا�ض الطبية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

        011 - 4557000
  011 - 4613483

نسبة الحسم الخدمات

٪50 الك�شف يف جميع العيادات

٪40 ) اأ�شعة – خمترب – طوارئ (

٪30 خدمات الأ�شنان العلجية

٪20 خدمات الأ�شنان ) تركيب ـ تقومي(

٪20 خدمات جلدية

�شركة الربج للمختربات الطبية الجهة

الــريــا�ض 

 011 - 2930001
011 - 2791127

نسبة الحسم الخدمات

٪ 40 جميع التحاليل الطبية الروتينية



 مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات 
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الـمــزايــا والخـدمــات
2014

�شركة جممع ال�شن املا�شي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2753352
011 - 2754329

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

ال�شت�شارات الطبية املجانية لكل ما يتعلق بطب 
وتقومي الأ�شنان.

تنظيف الأ�شنان مرة يف ال�شنة جمانًا بعد البدء يف 
العلج.

تركيب الأملا�ض جمانًا  بعد تبيي�ض الأ�شنان .

٪35 
جميع اخلدمات

�شركة نظارات العيادات الجهة

الــريــا�ض 

 011 - 4659100
011 - 4623742

نسبة الحسم الخدمات

٪20 النظارات والعد�شات الطبية

٪15 النظارات ال�شم�شية
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جممع الآفاق لطب ال�شنان ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2252000
011 - 2252051

نسبة الحسم الخدمات

جمانًا الك�شف بالكامريا الفموية 
مع تقرير مف�شل عن احلالة

٪20 زراعة الأ�شنان

٪20 علج وجراحة اللثة

٪20 جراحة الأ�شنان

٪20 جميع اأنواع الرتكيبات

٪20 تقومي الأ�شنان

٪20 احل�شوات التجميلية

٪10 اخلدمات الأخرى

جممع البدري الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4509000
011 - 2691154

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

40 ٪ ا�شت�شاري مقيم ـ اأخ�شائي ـ طبيب عام الك�شف لدى الأطباء الأخ�شائيني

٪ 20 الك�شف لدى ال�شت�شاريني امل�شاركني
ح�شوات – علج الع�شب – معاجلة اللثة – 

املعاجلات الإ�شعافية ٪ 30 املعاجلات لدى عيادات الأ�شنان 

٪ 30 الأ�شعة والتحاليل

٪ 20 العمليات ال�شغرية داخل املركز

٪ 20 خدمات الإ�شعاف والطوارئ



 مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات 
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2014

جممع الدكتور عبدالإله العبيكان الطبي الجهة

الــريــا�ض 

 011 - 2077177
011 - 2077144

نسبة الحسم الخدمات

٪25 جميع التخ�ش�شات الطبية 

لمنسوبي
الجامـعات السعـوديـة
ووزارة التعليم العالي



الخدمات الصحية
36

20
14

ت
مـا

خـد
وال

ــا 
زاي

مـ
الـ

ل 
يـــ

دل

جممع عيادات  اإطللة بانوراما ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2162999
011 - 2932922

خدمات األسنان

ملحوظات السعر الخاص الخدمات

خدمات التقويم

ملحوظات السعر الخاص الخدمات

قسم التجميل والليزر
ملحوظات السعر الخاص الخدمات

تكسير الدهون بدون جرتحة

ملحوظات السعر الخاص الخدمات

الجراحة التجميلية

ملحوظات السعر الخاص الخدمات

   75 
   50 
399  
899 

  899 
  400 
1750 
4999 

3000 

5500 
6500 
7500

٪ 25 
1890

2500

7999

تنظيف اأ�شنان جماين مع العلج 
 بقيمة 1000 ريال.

   للفرتة ال�سباحية فقط

 �شمان 3 �شنوات
 �شمان 3 �شنوات
�شمان 3 �شنوات

ال�شعر ي�شمل الك�شف وجميع 
الأ�شعة والتنظيف والتبيي�ض جمانًا

مبلغ مقطوع

مبلغ مقطوع

مبلغ مقطوع

 تنظيف  الأ�شنان
 تلميع الأ�شنان

 تبيي�ض الأ�شنان بالبلزما الأمريكية
 تبيي�ض الأ�شنان بالزووم

 تركيبات الزيركون ال�شوي�شرية 
 تركيبات البور�شلني  

 عد�شات اأ�شنان لومينري اأ�شلى 
  ITI زراعة الأ�شنان بنظام �شوي�شري 

زراعة الأ�سنان بنظام الإنرتا لوك 
 الأمريكي

 تقومي الأ�شنان 21 �شهًرا
 تقومي الأ�شنان 81 �شهًرا
تقومي الأ�شنان 42 �شهًرا

6 جل�شات تك�شري دهون بدون جراحة

عملية جتميل املنطقة الواحدة

 ق�شم الليزر واجللدية
 جل�شتان ليزر لل�شيدات + جل�شتني رتو�ض
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جممع عيادات خدمة الأ�شرة ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2716188
011 - 2712609

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

احل�شم ل ي�شمل التلقيحات ٪25 ك�شف الأطباء بالعيادات والطوارئ

٪20  التحاليل - الأ�شعة

٪20 خدمات الأ�شنان

٪30 خدمات فح�ض العمالة الأجنبية

جممع عيادات املركز ال�شت�شاري ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

   011 - 4555545
    011 - 2175144

نسبة الحسم الخدمات

٪30 �شفط الدهون بالليزر

٪30 اأجهزة التنحيف

٪30 معاجلات اجللدية

٪30 احلقن التجميلي الفلرز والبوتيك�ض
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جممع عيادات املركز ال�شعودي ال�شيني ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4531110
011 - 4502282

نسبة الحسم
الخدمات

جلسات مفردة اشتراكات

٪20 ٪30 العلج بالوخز بالإبر ال�شينية

٪20 ٪30 التدليك اليدوي ال�شيني الطبي

٪20 برامج تخفيف الوزن مع الإبر ال�شينية

٪20 برامج الإقلع عن التدخني

٪10 ق�شم اجللدية - اإزالة ال�شعر بالليزر

مراكز علج الطبية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4648803
011 - 2792478

ملحوظات السعر ونسبة الحسم الخدمات

200 

 ٪30 

 ٪30 

450

الك�شف لدى جميع الأطباء بكل 
 التخ�ش�شات  

 التحاليل والأ�شعة والعلج الطبيعي
العمليات اجلراحية

  )دعامات وبرو�شتاتا ودوايل ون�شاء(
الفح�ض الطبي ال�شامل 

 )رجال ون�شاء(

- مراجعة الأطباء جماًنا ملدة عام.
- ت�شري هذه احل�شومات بجميع فروع 

 مراكز علج :
 ) جدة ـ مكة ـ خمي�ض م�شيط ـ تبوك ـ 

بريدة ـ الريا�ض ـ اخلرب ـ الأح�شاء(



 مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات 

39
دلــــــيــــــــل

الـمــزايــا والخـدمــات
2014

مراكز كنتال الطبية  ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4080414
011 - 4080134

ملحوظات السعر ونسبة الحسم الخدمات

٪ 35   

٪ 25   

4900

3900

جميع خدمات املعاجلات ال�شنية 

معاجلات اأ�شنان الأطفال

تقومي الأ�شنان

زراعة الأ�شنان

ما عدا زراعة وتقومي الأ�شنان

باأق�ساط �سهرية بدون دفعة اأولى

على ثالثة اأق�ساط

مركز ابن ر�شد التخ�ش�شي للعيون ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

920000181        011 - 4613131
011 - 4649901

حسومات مركز بن رشد للعيون

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪ 10 عمليات الويف ليزك
٪ 35 عمليات الليزك
٪ 10 عمليات املاء الأبي�ض
٪ 10 العمليات الأخرى
٪ 20 الإجراءات الت�شخي�شية والفحو�شات

حسومات معرض بن رشد للبصريات

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪ 20 نظارة طبية بدون تاأمني

٪ 10 نظارة طبية بعد تاأمني
20 ٪ بعد تغطية التاأمني نظارة �شم�شية

٪ 10 العد�شات الل�شقة
خدمة منح  العميل نظارة �شم�شية بقيمة 300 ريال بعد العمليات اجلراحية
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مركز اأ�شعد الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4549943
011 - 4551230

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪30 جميع اخلدمات التي يقدمها املركز

املركز الربيطاين للتجميل والبت�شامة ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 2795555
011 - 2011530

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪15 

٪15 

٪15

اأ�شنان

جلدية

جتميل وليزر

تبيي�ض  ـ  اجلمالية  الأ�ــشــنــان  )تركيبات  ت�شمل: 
تنظيف  ـ  للأ�شنان  الل�شقة  العد�شات  ـ  الأ�شنان 
علج  ـ  التجميلية  احلــ�ــشــوات  ـ  الأ�ــشــنــان  وتلميع 

الع�شب ـ تقومي الأ�شنان(.
ال�شعر  ــبــات  اإن ـ  بالليزر  ال�شعر  اإزالــــة   ( ت�شمل: 
ـ تنظيف ب�شرةـ  اأو امليزو  املت�شاقط بتقنية البلزما 

تق�شري الب�شرة واجل�شم(.

مركز الدكتور طلل مرداد الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4888807
011 - 4825937

نسبة الحسم الخدمات

٪ 50 الك�شف
٪20 التحاليل 
٪ 30 الأ�شعة
٪ 30 العمليات الداخلية
٪ 20 العلميات اخلارجية
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2014

مركز رامة لطب وزراعة الأ�شنان ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4800933
011 - 4816792

نسبة الحسم الخدمات

٪50 الك�شفية جلميع التخ�ش�شات
٪50 التبيي�ض وي�شمل التنظيف +الكري�شتالة +وتدعيم الفلورايد
٪50 التبيي�ض املنزيل وي�شمل التنظيف + تدعيم الفلورايد+الكري�شتالة
٪20 الأ�شعة والتحاليل
٪20 احل�سوات التجميلية + الرتكيبات + تنظيف اجلري والت�سبغات
٪20 اخللع اجلراحي
٪20 طبيب اأ�شنان الأطفال
٪20 الفينري اأو اللومينري ) ابت�شامة م�شاهري هوليود(
٪20 الأمرا�ض اجللدية والتجميلية
٪20 �شقل اجل�شم بدون جراحة + جل�شات التنحيف و�شد اجل�شم
٪20 ق�شم علجات الب�شرة والليزر 
٪15 العلجات وزارعة الأ�شنان والتقومي
٪15 التطعيمات
٪5 زوار الفرتة ال�سباحية

مركز �شيماي الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2005333
011 - 2005444

نسبة الحسم الخدمات

٪ 40 الك�شف الطبي

٪ 20 اخلدمات الطبية

٪ 10 الك�شف واخلدمات لدى ال�شت�شاريني الزائرين
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مركز العليا الطبي ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

   011 - 4645501
   011 - 4642889

السعر الخاص الخدمات

1700 اإزالة ال�شعر من جميع اأنحاء اجل�شم

قسم األسنان 

نسبة الحسم الخدمات

٪25 ح�شو

٪25 علج الع�شب جراحة الفك والأ�شنان

٪25 تركيبات ثابتة ومتحركة - تقومي  -  زراعة الأ�شنان

٪25 علج اأ�شنان ا لأطفال

٪25 تبي�ض الأ�شنان بالبلزما

الخدمات الطبية المتنوعة

نسبة الحسم الخدمات

٪30 اجلراحة العامة والعظام

٪30 امل�شالك البولية

٪30 القلب

٪30 الأطفال

٪30 الأمرا�ض الباطنية

٪30 طب وجراحة العيون

٪30 الأ�شعة واملخترب

٪30 الأنف والأذن واحلنجرة

٪8 الأدوية من �شيدلية مركز العليا



 مشافي        مراكز صحية          عيادات         نظارات 

43
دلــــــيــــــــل

الـمــزايــا والخـدمــات
2014

مركز مالني ال�شت�شاري لطب الأ�شنان ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2055577
011 - 2050609

نسبة الحسم أو السعر الخدمات

٪30 جميع اخلدمات باملركز
100 اإزالة اجلري ال�شني
100 اإزالة البقع ال�شنية بالبودرة
100 تلميع الأ�شنان

مركز م�شت�شارك لطب الأ�شنان املتقدم ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2409911
011 - 2407428

نسبة الحسم الخدمات

٪ 20 جميع اخلدمات املقدمة مبا يف ذلك زراعة 
الأ�شنان

٪ 30 الرتكيبات بجميع اأنواعها
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ــجــهــة مركز امل�شتقبل الطبي ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 4506000
011 - 4554849

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

احل�شم ي�شمل خدمات الأ�شعة والتحاليل التي تتم 
داخــــل املركــــز + اخلدمات الطبية + الك�شف  ٪50 الأ�شعة والتحاليل

٪30 خدمات الأ�شنان
يق�شد باخلدمات اخلارجية اأي العمليات التي تتم 

خارج املركز. ٪15 اخلدمات اخلارجية

٪10 الأدوية

٪25 خدمات ق�شم العناية بالب�شرة, وق�شم 
اإزالة ال�شعر

٪25 العلج الطبي

مركز واحة التداوي الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2744433
011 - 2108373

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪50 ك�شف طبيب عام  )ن�شاء, اأطفال, جراحة (
٪30 خدمات ال�شنان
٪30 التحاليل والأ�شعة
٪30 خدمات العيادات 
٪50 برنامج الك�شف املبكر لأورام الثدي والرحم
٪50 برنامج الك�شف املبكر عن ه�شا�شة العظام 
٪50 برنامج الفح�ض الوقاية ال�شاملة
٪50 خدمات الليزر والتجميل 

مبلغ مقطوع  1050 برنامج متابعة احلمل 
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2014

مركز الورود الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 47033550
  011 - 4703377

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪30
٪20

جميع اخلدمات الطبية
خدمات عيادات الأ�شنان

ل ي�شمل التنومي وال�شيدلية

م�شت�شفى اأبو زنادة ــجــهــة ال

جـــدة المدينة

 012 - 6510652
012 - 6510648

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪35
الك�شف بالعيادات اخلارجية

  الأ�شعة-املخترب-العلج الطبيعي-التقومي
احل�شم ل ي�شمل الأدوية

م�شت�شفى دلة ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2995555
011 - 4702725

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

- ل ي�شمل احل�شم اأجـور الأطــبــاء الـزائــريــن الك�شف الطبي وجميع اخلدمات ٪10
- ل ي�شمل احل�شم الربامج العلجية والأ�شعار 

     ال�شاملة والأدوية.
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امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين ــجــهــة ال

الريا�ض المدينة

 011 - 2685555
011 - 4781429

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

احل�شم ل ي�شمل املبالغ املقطوعة, والأدوية.
٪50 الك�شف بالعيادات اخلارجية
٪30 الأ�شعة واملخترب

ــجــهــة امل�شت�شفى ال�شعودي الربيطاين ال

الريا�ض المدينة

 011 - 4636666
011 - 2161555

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪10 عمليات الولدة
احل�شم  ن�شبة  على  احلــ�ــشــول  بــني  امل�شتفيد  يخري   -
املذكورة اأو الرتقية من الغرفة اخلا�سة اإلى جناح فاخر.
- احل�شم ي�شمل كل متابعة للحمل تتم خلل مدة �شريان 

العر�ض حتى لو متت الولدة بعد انتهاء مدة العر�ض.

م�شت�شفى املركز التخ�ش�شي الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

   011 - 4164000
011 - 4160300

ملحوظات نسبة الحسم أو السعر الخدمات

 200
٪20
٪20
٪20
٪20

٪20

٪20
٪20
٪20

ك�شف الطبيب
خدمات املخترب

خدمات فح�ض الأن�شجة
الت�شوير الطبقي املحوري

الت�شوير بالرنني املغناطي�شي
خدمات الأ�شعة العادية والرقمية 
واملوجات ال�شوتية بالدوبلر امللون 
الإجراءات الطبية داخل العيادات

العمليات اجلراحية 
خدمات الأ�شنان

مبلغ مقطوع

نظام ال�شعر ال�شامل
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2014

امل�شت�شفى الوطني ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4761211
011 - 4767546

نسبة الحسم الخدمات

٪10 جميع اخلدمات

٪5 الأدوية

م�شتو�شف احلرمني الطبي ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2323666
011 - 2323335

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

جميع التخ�ش�شات ٪20 ك�شف الأخ�شائي

جميع التخ�ش�شات ٪20 ك�شف ال�شت�شاري

٪ 30 ك�شف عيادات الأ�شنان

٪20 خدمات الأ�شنان

٪10 خدمات اجللدية

جمانًا ك�شف اجللدية بالليزر

٪20 جل�شات العلج الطبيعي

٪10 جهاز تك�شري الدهون

٪20 خدمات املخترب

٪20 خدمات الأ�شعة

طوارئ وعيادات ٪20 خدمات اأخرى

٪20 خدمات فح�ض العمالة الأجنبية
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م�شتو�شفات الفرائ�شي الطبية ــجــهــة ال

الــريــا�ض - حي امل�شيف المدينة

 011 - 2255000
011 - 4548438

الموقع المستوصفات

حي الإزدهار 011 - 2631209 011 - 4567161 م�شتو�شف النه�شة الطبي

حي امل�شيف 011 - 4548438 011 - 2255000 م�شتو�شف امل�شيف الطبي ال�شامل

حي امللك فهد 011 - 4508564 011 - 2690606 م�شتو�شف ق�شر الرائد الطبي

حي الن�شيم ال�شرقي 011 - 2367750  011 - 2367696 م�شتو�شف الفرائ�شي الأهلي الطبي

حي الن�شيم الغربي 011 - 2356319 011 - 2356321 م�شتو�شف �شنمار الطبي

حي التعاون 011 - 2637683  011 - 2367774 م�شتو�شف �شلطان بن عبد اهلل الفرائ�شي

نسبة الحسم الخدمات

٪ 50 الك�شف بالعيادات اخلارجية

٪ 30 خدمات العيادات اخلارجية

٪ 10 العمليات اجلراحية

النظارات الراقية ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2401037
011 - 2401038

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

- ل ي�شمل احل�شم اأوقات العرو�ض من 20 اإلى ٪35 الأ�شناف واملاركات
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ــجــهــة نظارات القبلن  ال

الــريــا�ض  المدينة

         011 - 4760663      011 - 4767962
 011 - 4762389

نسبة الحسم الخدمات

٪25 النظارات

٪10 العد�شات

واحة اأملا�ض لطب الأ�شنان ــجــهــة ال

الــريــا�ض  المدينة

 011 - 2487888
011 - 2485402

نسبة الحسم الخدمات

٪20

احل�شوات بجميع اأنواعها

تتظيف الفم بجميع اأنواعه

علج ع�شب لقناة واحدة

تقطيع ع�شب جزئي للأ�شنان الدائمة خلفي اأمامي

�شورة �شعاعية �شغرية واحدة فقط اك�ض راي

٪25
علج ع�شب لقناتني

علج ع�شب لثلث اأقنية

٪30

�شورة �شعاعية كبرية )بانوراما(

�سورة �سعاعية جانبية ) �سيغالو ميرتيك (

قلع غري جراحي وجراحي ل�شر�ض العقل

٪50
قلع ب�شيط ل�شن خلفي

تركيب جهاز تقومي للأ�شنان ب�شيطة اأو متو�شطة
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م�شت�شفى بق�شان ــجــهــة ال

جـــدة المدينة

 012 - 6691222
012 - 6612253

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

ل ي�شمل احل�شم حتليل الدم والأدوية وامل�شتلزمات 
الطبية

٪ 25 الك�شف بالعيادة اخلارجية

٪ 20  التنومي - الأ�شعة - املخترب

م�شت�شفى الدكتور حممد فخري وخالد عبدالرحمن الراجحي ــجــهــة ال

اخلرب المدينة

 013 - 8641960
013 - 8641107

ملحوظات  نسبة الحسم
أو السعر الخاص الخدمات

٪25 الك�شف الطبي
٪25  الأ�شعة ـ التحاليل 
٪25 التنومي والعمليات اجلراحية

مبلغ مقطوع
3500 الولدة الطبيعية
7500 الولدة القي�شرية
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الـمــزايــا والخـدمــات
2014

جممع الفجر الطبي ــجــهــة ال

املدينة املنورة المدينة

 014 - 8467890
014 - 8459634

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪35 الك�شف الطبي
٪25 ك�شف ا�شت�شاري
٪ 25 خدمات ال�شنان
٪15 التحاليل
٪25 اأ�شعة
٪25 اخلدمات بالعيادات اخلارجية
٪25 العلج الطبيعي
٪25 الزيارات املنزلية
٪25 الإ�شعاف

رجال فقط

م�شت�شفى الزهراء  ــجــهــة ال

املدينة املنورة المدينة

0148488808
0148487995

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

ك�شوفات العيادات اخلارجية
٪30

الأ�شعة والتحاليل
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م�شتو�شف اأطباء املدينة ــجــهــة ال

املدينة املنورة المدينة

0148372313
0148385664

ملحوظاتنسبة الحسمالخدمات

35٪ك�شف الطبيب العام
جمانًاك�شف الأ�شنان

20٪ك�شف طبيب اأخ�شائي
20٪ك�شف الطوارئ

20٪الأ�شعة – الأ�شعة التلفزيونية
5٪ال�شيدلية

م�شت�شفى املو�شى العام  ــجــهــة ال

الأحـ�شـاء المدينة

 013 - 5307000
013 - 5304440

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

احل�شم ل ي�شمل الأدوية وامل�شتلزمات الطبية

٪20 جميع خدمات امل�شت�شفى

٪20 خدمات العيادات اخلارجية

٪20 عمليات التنومي
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جمموعة فرحان النادر الطبية ــجــهــة ال

المدينة ال�شليل

 011 - 7820421
011 - 7822739

نسبة الحسم الخدمات

٪30
٪20
٪20
٪20
٪10
٪5

٪30

الك�شف
التحاليل - الأ�شعة

الأ�شنان
اخلدمات الداخلية الأخرى

الأدوية الداخلية
الأدوية يف ال�شيدلية

النظارات الطبية

م�شت�شفى غدران ــجــهــة ال

بلجر�شي المدينة

 017 - 7224470
017 - 7224142

نسبة الحسم الخدمات

٪ 20 الك�شف الطبي

٪ 20 جميع اخلدمات الطبية الأخرى
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الأكادميية ال�شعودية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

  011 - 4924204
011 - 4925195

الفروع نسبة الحسم الخدمات

) ق�شم الن�شاء (
ال�شليمانية        4924204 - 011 
الـــرو�شـــة         4924204 - 011

٪30 دورات اللغة الإجنليزية الق�شرية 

٪15 دبلوم اللغة الإجنليزية 

٪10 برامج احلا�شب الآيل 

٪10 دورات التدريب الإداري التطويري

�شركة الأخيار خلدمات حجاج الداخل ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4288884
011 - 4288097

نسبة الحسم الخدمات
٪ 10 جميع رحلت العمرة 

ــجــهــة �شركة التعاونية للتاأمني ال
الريا�ض المدينة

 011 - 2180100
 011 - 2180102

نسبة الحسم الخدمات

٪10 التاأمني الطبي : اخلا�شة مبنتج عائلتي

٪15
تاأمني املركبات:  خ�شم على تاأمني الطرف 

الثالث " �شند" 
٪10 التاأمني ال�شامل للمركبات
٪10 تاأمني ال�شفر 

٪10 تامني امل�شاكن



 تأجير سيارات        تدريب ولغات          صناعات ومتاجر
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2014

�شركة ذيب لتاأجري ال�شيارات ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4939222
011 - 4920171

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪ 12 - ي�سرتط اأن ينطبق عليه �سروط التاأجريجميع اأنواع ال�شيارات

ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2128000
     011 - 4400453

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪60

٪55

٪50

امل�شت�شارون

اأع�شاء هيئة التدري�ض والأ�شاتذة 
والإداريون

الطلب والطالبات

على ال�سرتاك ال�سنوي

�شركة الع�شيب خلدمة ال�شيارات  ــجــهــة ال
الــريــا�ض المدينة

 011 - 2044999
011 - 4478999

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪15 اأجور اليد
- اإح�شار مايثبت ملكية ال�شيارة.

- ل ي�شمل احل�شم قطع الغيار وال�شمكرة.
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�شركة عطر ومكياج ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4093355            011 - 4010055
011 - 4092255

نسبة الحسم الخدمات

٪10 جميع املنتجات

�شركة الفلح لتاأجري ال�شيارات ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2065550
011 - 2065554

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪ 10 جميع اأنواع ال�شيارات
- يتم منح 250 كم جمانًا يوميًا + ن�شبة احل�شم املذكورة

- ي�سرتط اأن ينطبق عليه �سروط التاأجري

�شركة جلام الريا�شية )وقت اللياقة( ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

011 - 2101015
011 - 2633525

مدة االشتراك
نسبة الحسم

استاندردالفئات المستهدفة برو

ثلثة اأ�شهر ٪10 ٪10

�شتة اأ�شهر ٪15 ٪10

�شنة كاملة ٪20 ٪15

جميع الفرتات ٪10 ٪10

اأع�شاء هيئة التدري�ض 
والإداريون

الطلب فقط



 تأجير سيارات        تدريب ولغات          صناعات ومتاجر

59
دلــــــيــــــــل

الـمــزايــا والخـدمــات
2014

�شركة امل�شبوكات العربية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2651001
011 - 2651441

نسبة الحسم الخدمات

٪ 6 جميع منتجات ال�شركة

�شركة جند للتدريب وتقنية املعلومات ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4365555
011 - 4303270

نسبة الحسم الخدمات

٪25 دورات احلا�شب الآيل التاأهيلية

٪15 دورات احلا�شب الآيل التطويرية

٪10 دورات الجتماعية وتطوير الذات

٪20 دورات اللغة الإجنليزية

�شركة الوفاق لتاأجري ال�شيارات ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2573030
011 - 2574040

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪ 15 - ي�سرتط اأن ينطبق عليه �سروط التاأجريجميع اأنواع ال�شيارات
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ق�شم املدار�ض العاملية ب�شركة الريا�ض التعليمية ــجــهــة ال

الــريــا�ض - حي امل�شيف المدينة

011 - 4709040    -    011 - 2107673
011 - 2107678

الجوال العنوان اسم المدرسة

0555043177 الريا�ض )خمرج   9( حي  احلمراء  �شارع 
خالد بن الوليد

مدار�ض الأجماد العاملية
Al-Amjad International Schools

0555074177 الريا�ض  )خمرج   7(حي الوادي �شارع  
عبداهلل  بن  املخ�شوب

مدار�ض الرائد العاملية
Al-Ra›ed International Schools

0555156177 الريا�ض   حي   علي�شة   �شارع  الإمام 
عبدالعزيز  بن   حممد بن  �شعود

مدار�ض الت�شامن العاملية
Al-Tadamon International Schools

نسبة الحسم الخدمات

الر�شوم الدرا�شية من التمهيدي اإلى ال�شف الثالث

الر�شوم الدرا�شية من ال�شف الرابع اإلى ال�شف التا�شع

٪10
٪25

املجلة العربية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4778990
011 - 4766464

نسبة الحسم الخدمات

٪50 ال�سرتاك باملجلة 

٪40 جميع الإ�شدارات )كتب ـ مو�شوعات علمية واأدبية(
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جمموعة اآين وداين الغذائية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

         011 - 2033999
011 - 4952362

الفروع نسبة الحسم الخدمات

فرع الزدهار                    12033999- 011
فرع خمرج )10(              2403088 - 011
فرع الفيحــاء                     2414400 - 011
فرع الـربــــوة                      2083322 - 011
فرع ال�شـــفـــا                      4212222 - 011
فرع طريق العروبة             4655547 - 011
011 - 2170202                                          
فرع الرو�شة                      2548877 - 011
فرع التخ�ش�شي               4816006 - 011

٪10 جميع املنتجات

جمموعة اأنو�ض ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4609558
011 - 4609511

نسبة الحسم الخدمات

٪ 10 جميع الأ�شناف
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جمموعة الطيار لل�شفر ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4633133
011 -4 658282

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

 ر�شوم خدمة 20 رياًل فقط على
جميع التذاكر الداخلية

٪5
جميع التذاكر الدولية جلميع �شركات الطريان التي 

تزود املجموعة بعمولت

٪5
جميع حجوزات الفنادق داخل اململكة وكافة دول 

ال�شرق الأو�شط والأدنى والأق�شى

٪7
جميع حجوزات الفنادق يف دول اأوروبا والأمريكيتني 

وا�سرتاليا

٪5 تاأجري ال�شيارات ال�شياحية حول العامل

٪5
الرحالت الرتفيهية: الفنادق وتذاكر ال�سفر 

وال�شيارات ال�شياحية يف كافة دول العامل

٪7 جميع الرحلت التعلمية

٪5 ال�شحن اجلوي والربي والبحري

٪10
تاأجري ال�شيارات ال�شياحية من �شركة الطيار لتاأجري ال�شيارات 

داخل اململكة وخارجها

املجموعة العربية للتعليم والتدريب ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 4552444
011 - 4552333

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪10
٪15
٪20

جميع الدبلومات والربامج

جميع الدبلومات والربامج

جميع الدبلومات والربامج

الطلب والطالبات وعوائل من�شوبي اجلامعات

الإداريني والأ�شاتذة

اأع�شاء هيئة التدري�ض
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جمموعة منار الفكر القاب�شة للتدريب والتعليم ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2107321
011 - 2107323

نسبة الحسم الخدمات

٪ 20 جميع الربامج والدورات 

مركز العوملة لل�شت�شارات و التدريب الــجــهــة

الــريــا�ض المدينة

         011 - 2052572
011 - 4674463

نسبة الحسم الخدمات

٪20 جميع الربامج والدورات

املري�شد لتاأجري ال�شيارات ــجــهــة ال
الــريــا�ض المدينة

 011 - 2916131
011 - 4776951

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

٪10 جميع اأنواع ال�شيارات
- منح 250كيلو مرت جماين ومميزات الع�سوية 

الذهبية.
- ت�شليم ال�شيارة يف اأي فرع من فروع اململكة جمانًا

- ي�سرتط اأن ينطبق عليه �سروط التاأجري

امل�شنع ال�شعودي للرثيات ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

 011 - 2651001
011 - 2651441

نسبة الحسم الخدمات

٪ 10 كافة منتجات امل�شنع
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معهد اخلليج للتدريب والتعليم الـــجـــهـــة

الــريــا�ض المدينة

011 - 4160123
    011 - 4624471

نسبة الحسم البرامج

اأكادميية �شي�شكو لل�شبكات
م�شتويات اللغة الجنليزية

اإدخال البيانات ومعاجلة الن�شو�ض
الدورات الإدارية

N+/A+/S+
MCSD

MCTS-MCITP
Oracle DBA
Oracle DEV

CCNA
CCNP
PMP

٪ 10

املعهد الدويل للغات ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

920000960    -     920006612
920006613    -     920000961

السعر الخاص البرامج

2000 اللغة الإجنليزية العامة
2500 التدريب واحد لواحد
800 اللغة الإجنليزية للأطفال

1500 اللغة الإجنليزية للأغرا�ض اخلا�شة
1000 التح�شري للختبارات الدولية )التوفل-التويك-الآيلت�ض(
700 اختبار التويك

2500 تدريب مدر�شي اللغة الإجنليزية
1500 اإعداد وتاأهيل الطلب املبتعثني
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2014

موؤ�ش�شة خط املجمع ــجــهــة ال
الــريــا�ض المدينة

 012 - 4742222
012 - 4761709

نسبة الحسم الماركات الخدمات

ACCESSORI
Hflo

Lynes
Misako

Store Line

الفـــروع  بجميـــع  املـــاركات  جميـــع 
باململكـــة والإمـــارات وعمـــان وقطر, 

طوال العام عدا اأوقات العرو�ض
٪ 25

موؤ�ش�شة الرجل الفريد للخياطة الرجالية ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

0533332272  

نسبة الحسم الخدمات

٪5 كل فاتورة من 210 حتى 400 ريال
٪10 كل فاتورة من 400 حتى 1000 ريال

٪15 كل فاتورة من 1000 وما فوق

موؤ�ش�شة فر�شان ال�شليمانية ــجــهــة ال
الريا�ض المدينة

 011 - 4651501
1010355754

نسبة الحسم الخدمات

٪10 الإطارات 
٪25 ميزان املركبة 
٪25 تغيري قطع الغيار
٪25 تر�شي�ض
٪25 برجمة
٪25 فح�ض كمبيوتر
٪25 �شيانة وتلميع 
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موؤ�ش�شة هام النخبة للتجارة ــجــهــة ال

الــريــا�ض المدينة

011 - 4195178      011 - 4605578
011 - 4607412

نسبة الحسم الخدمات

٪25 الدفع الفوري كامل املبلغ

٪15 الدفع على نظام التق�شيط

 نسبة الحسمالخدمات

ــجــهــة �شركة )يف - كول(  لزينة ال�شيارات ال
جـــدة المدينة

 012 - 6694075
012 - 6641395

٪ 15 جميع خدمات ال�شيارات

ال�شركة املتحدة للموا�شلت ـ بدجت ــجــهــة ال

جــدة  المدينة

 012 - 6927070
012 - 6927171

 نسبة الحسمالخدمات

40٪جميع اأنواع ال�شيارات

�شحيفة ال�شرق ــجــهــة ال

جـــدة المدينة

 012 - 6982011
012 - 6982033

نسبة الحسم الخدمات

٪50 ال�سرتاك ال�سنوي 
٪50 الإعلنات املبوبة والفردية



 تأجير سيارات        تدريب ولغات          صناعات ومتاجر
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موؤ�ش�شة املتجر الوطني ــجــهــة ال
الــخــبــر المدينة

 013 - 8951820
013 - 8951562

ملحوظات نسبة الحسم الخدماتد

٪15 جميع املاركات

٪5 جميع املاركات

املو�شم العادي
احل�شم املقرر يف  مو�شم احل�شومات

فــلــوريــنــا ــجــهــة ال
املدينة املنورة المدينة

 014 - 8456056
014 - 8465910

ملحوظات نسبة الحسم الخدمات

15٪جميع املنتجات
- ي�شري احل�شم على جميع الفروع 

- ل ي�شري احل�شم على العرو�ض
- للح�شول على احل�شم يجب ت�شليم �شورة 

من اإثبات النتماء لأحد اجلامعات ال�شعودية

ــجــهــة �شركة علي اإبراهيم املجدوعي لل�شيارات املحدودة ال
الدمام المدينة

 013 - 8198666
013 - 8113074

طالب الجامعات السعودية

 أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس
 واألســــاتــــذة واإلداريـــيـــن
 بــالــجــامــعــات الــســعــوديــة
العالي التعليم  ووزارة 

الخدمات

٪5 ٪8 مبيعات ال�شيارات )النقدي(

٪10 ٪15 �شيانة ال�شيارة

٪20 ٪25 قطع غيار ال�شيارة
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آلـــيـــة الـتــواصــل

صفحة وفير على موقع المعهد

www.imamu.edu.sa/wafier

صفحة وفير على موقع التواصل االجتماعي تويتر

twitter.com/wafier_pnircs 

صفحة وفير على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

facebook/wafier.pnircs 

  م��ك��ت��ب خ���دم��ات وف��ي��ر  ) م�ع�ه�د األم�ي�ر ن�اي�ف لل�بح�وث وال�خ�دم��ات االس�ت�ش�اري��ة (

ه������ات�������������������ف :   2581044   011  –  2580650   011

ف����������اك������������س :   2581073   011  –  2591100  011

 wafier@imamu.edu.sa بريد إلكتروني :  
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