


SEVEN GRAMS عرض خاص لموظفي وزارة العدل من كافيه









مركز تيجان لطب األسنانعرض خاص لموظفي وزارة العدل من 

على كافة العالجات المقدمة من قبل المركز خصم  30%

و األشعة مجانااإلستشارة

22486168 : مع العالقات العامةللتواصل





شركة أكاديمية نيمو الرياضية من العدل لموظفي وزارة عرض خاص 

أحد الشركات الرائدة في مجال التدريب الرياضي

والحاصلة على ترخيص من الدولة في مزاولة النشاط الرياضي

موضح شرح تفصيلي للعروض المقدمة  •

66569095 : عن العروض لإلستفسار 

22486168 : للتواصل مع العالقات العامة 













معهد فتنس أون الصحيشركة من عرض حصري لموظفي وزارة العدل 

مع استشارة مجانية أسابيع5الحصص الجماعية غير المحدودة لمدة اشتراك •

لمعرفة البرنامج الرياضي ( 3D-Body-Scan)تفصيلية باستخدام جهاز 

ي خبرة الخاص المناسب لكل شخص على حسب اللياقة البدنية مع مدربين ذو

ك .د160بقيمة وكفاءة

على االشتراكات األخرى ، مع توفر خدمات الخزانة والمناشف % 10خصم •

.الجودةومستلزمات السباحة عالية 

91110454 : واتساب عن العروض لإلستفسار 

22486168 : للتواصل مع العالقات العامة 



نوع الوحدة
ةأسعار األيام العادي

قبل الخصم

ةأسعار األيام العادي

بعد الخصم

أسعار نهاية 

األسبوع

قبل الخصم

أسعار نهاية 

األسبوع

بعد الخصم
اطاللااااااة علاااااا  دور علااااااو DHشااااااالي  

حمامااات السااباحة يتكااون ماان  ااال  غاار  

واحااادة مااان السااار  ماساااتر بااادون غرفاااة 

.خادمة

ك.د44ك.د80ك.د28ك.د50

اطاللااااااة علاااااا  دور أرضاااااايDGشااااااالي  

حمامااات السااباحة يتكااون ماان  ااال  غاار  

واحااادة مااان السااار  ماساااتر بااادون غرفاااة 

.خادمة

ك.د47ك.د85ك.د30ك.د55

اطاللاااة مباشااارة دور علاااو C&Eشاااالي  

علاا  حمامااات السااباحة يتكااون ماان  ااال  

غرفااة + غاار  واحاادة ماان الساار  ماسااتر 

.خادمة

ك.د52ك.د95ك.د36ك.د65

اطاللاااة مباشااارة دور أرضااايC&Eشاااالي  

علاا  حمامااات السااباحة يتكااون ماان  ااال  

غرفااة + غاار  واحاادة ماان الساار  ماسااتر 

.خادمة

ك.د58ك.د105ك.د39ك.د70

اطاللااااة علاااا  ماااان دورياااان F&G2فاااايال 

حمامات السباحة ، تتكون مان  اال  غار 

.غرفة خادمة+ واحدة من السر  ماستر 

ك.د77ك.د140ك.د41ك.د75

اطاللاااة مباشاارة علااا  مااان دورياانBفاايال 

البحر ،  تتكون من أربع غار  واحادة مان 

.غرفة خادمة+ السر  ماستر 

ك.د91ك.د165ك.د47ك.د85

مالحظات:-

العرض ال يسر  خالل األعياد والعطالت الرسمية.

يرج  إبراز البطاقة المدنية عند التسجيل وبطاقة العضوية.

األسعار المذكورة هي سعر اليوم الواحد.

 سارة أشر  –( 22281289/22281288)للحجز واالستفسار  :

69910365

22486168 : للتواصل مع العالقات العامة 



ذ  دايت أدرس الستشارات نظم السذاء شركة الوزارة من حصري لموظفي عرض 

التفاصيلالباقة
أسعار الباقات

مالسعر بعد الخص
السعرمالمدة باليو

Healthy Life 
Style

ك.د179ك.د26210سناك5+ اإلفطار ، الغداء ، العشاء 

Smart diet 
plan

ك.د140ك.د26180سناك2+ اإلفطار ، الغداء ، العشاء 

Customized 
diet pan

سناك أو2+ اإلفطار ، الغداء ، 

سناك2+ الغداء ، العشاء 
ك.د125ك.د26150

Lunch Box ك.د065ك.د20080لعصير برتقا+ سناك 2+ وجبة الغداء

 استشارات مجانية3علماً بأن الباقات الثالث األولى تشمل

66916005 : عن العروض لإلستفسار 

22486168 : للتواصل مع العالقات العامة 



22486168 90049495: للتواصل مع العالقات العامة  : عن العروض لإلستفسار 

22486168 : للتواصل مع العالقات العامة 
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