
العروض موقع المتجرالعالمة التجارية- المتجر
يبا الموالحكيرفز للنساء خصم بنسبة 15% لجميع حاملي بطاقات الحسم الفروري البالتيني للمرأهشاطئ القرم وقر

عيادة الطفل السعيد
)هابي كيد كلينك( 

خصم 20% على جميع خدمات العيادة والتسجيل مجاني لجميع المرضى الجدد.مجمع حديقة القرم

ينا البندرالرحيب للسياحة البحرية  خصم 50% للمجموعات )تطبق الشروط(مار
خصم 20% على إجمالي الفاتورةبرج النهضة، العذيبةمطعم 360 درجة

خصم 15% على إجمالي الفاتورةمجمع العريمينقش
خصم 20% على إجمالي الفاتورة لدى البواب     ) ال يسري  هذا العرض  خالل فترة شاطئ القرمالبواب

التخفيضات و العروض(
 . هذا العرض ال يسري خالل فترة التخفيضات الخوير )خلف سنتر بوينت(البساط لألثاث المنزلي

ً
خصم 30% على السجاد المصنوع يدويا

) العروض(
الغبرة - بالقرب من إكسترا    مطابخ اإللهام

ية  الحمر
المعبيلة 

خصم من 10 إلى %15 

يما  خصم 15% على إجمالي الفاتورة في محالت كريما في مجمع القرممجمع القرمكر
خصم 30% إلى 60% على إجمالي الفاتورة في محالت الرائد للعطورات في مجمع مجمع القرمالرائد للعطورات

القرم
خصم 10% على على السجاد. باإلضافة إلى خصم 5% خالل التخفيضاتالخوير النساجون العرب

خصم 15% على إجمالي الفاتورة ) مجموعة أرماني للرجال/ دامات/ توين( ) ال يسري مركز سابكو التجاريبوتيك تهاني - مجموعة أرماني للرجال
الخصم على البضائع ضمن العرض(.

خصم 15% على جميع البضائع، ما عدا البضائع التي عليها عروض و خصوماتمجمع القرمإثنك للمفروشات
أستفد من خصم 15% على جميع البضائع، باإلضافة إلى 5% خالل فترة التخفيضاتالخويرصالة المفروشات 

مجمع حديقة القرمالمركز الفلندي للعيون
الخوض

صحار
صاللة

خصم من 10 إلى 50% على اإلستشارات في العيادات الخارجية.
 خصم من 9 إلى 25% على اإلجراءات الثانوية. 

خصم من 7 إلى 25% على إجراءات العيادات الخارجية. 
خصم من 8 إلى 27% على جراحة اإلنكسار. 

خصم من 3 إلى 25% على إجراءات OT الثانوية. 
خصم من 3 إلى 13% على جراحة العين . 

خصم من 4 إلى 21% على جراحة الماء الزرقاء .
خصم من 3 إلى 8% على جراحة القرنية .  

خصم 11% على الزرع المحجري . 
خصم من 2 إلى 29% على جراحة الشبكية. 

خصم من 5 إلى 25% على الجراحة التجميلية للعين )رأب العين( .
 وحتى نهاية دوام السبت( و بركاءالنهضة سبا

ً
خصم 15% في نهاية األسبوع ) من الخميس ظهرا

20% خصم خالل األسبوع ) من األحد و حتى صباح الخميس(. 
 فقط في محل الشاطئمحل المالئكة )إنجل( للزهور والحفالت

ً
خصم 15% عند شرائك بقيمة 15 لاير عماني و ما فوق نقدا

المالئكة ) إنجل( للزهور و الحفالت. 
خصم 15% عند ) تنظيف البشرة بفيتامين أ ب ج و  الحمام المغربي مع التقشير(.   الشاطئمركز المالئكة )إنجل( للتجميل

استفيدي من خصم 10% على ) إزالة الشعر بالشمع/ تنظيف أظافر اليدين/ تنظيف 
الوجه بالخيط(.

خصم 10% على الخدمات التالية:الخوير 25المركز الفنلندي للعظام
1.العظام

2. العالج الطبيعي
ياضي 3. عالج المساج الر

خصم 15% على جميع المنتجات.زاخر مول بست برجر
خصم 15% على جميع المنتجات .زاخر مول جيلو فريدو

بترفالي كافيه
)قهوة الفراشة(

ية(.زاخر مول  خصم 15% على إجمالي الفاتورة ) ما عدا الماء و المشروبات الغاز

خصم 10% على إجمالي الفاتورة.مسقط جراند مولكيري إن هيري
هولي ورد 

)عطلة العالم(
للسفر و السياحة )حول العالم(

) لشخص واحد أو شخصين فقط(العذيبة- 18 شارع نوفمبر
 10% خصم عند دفع مبلغ من 500-1000 لاير عماني- %15 

خصم عند دفع مبلغ من 1200 - 2000 لاير عماني- %25 
خصم عن دفع مبلغ من 2200 - 3000 لاير عماني -  %35 

خصم عند دفع مبلغ 3500 - 5000 لاير عماني. 
)للمجموعات(

 خصم خاص 45% للمجموعة ) عدد أفراد المجموعة يبدأ من 6 أشخاص و أكثر( 
مالحظة:  هذا العرض فقط للحجوزات إلى أوروبا و شرق أسيا و أميركا. 

خصم 20% على خدمات التجميل.الخوير 33أنهار نهر الجمال 
مجمع القرمالخليج للمجوهرات

عمان أفنيوز مول
جوهرة الشاطئ مول

بريق الشاطئ مول

خصم 25% على الساعات و األلماس

يات شارع الروضةإبصار للبصر
الموالح 

سوق الخوض
بريق الشاطئ مول،

بانوراما مول،
نزوى جراند مول

خصم 20% على النظارات الشمسية و النظارات الطبية ، الخصم ال يشمل العدسات و 
عدسات األشعة.

خصم 25% على إجمالي الفاتورةمجمع العريميخزنة للمفروشات
جوهرة البيت الدولية

)جويل هاوس انترناشونل( 
خصم 40% على األلماس والساعات والمجوهرات الفضية.مجمع العريمي

خصم 40% على الساعات.
خصم 40% على المجوهرات الفضية.

خصم 20% في عطلة نهاية األسبوع ليوم الخميس وليلة الجمعة على جميع أنواع الموالحهوليداي إن
الغرف.

سينما شاطئ القرم آيس كريم ماما
القرم، سيح المالح 

الخوير 
الموالح

.
ً
اآليس كريم العماني! اشتر واحدة و احصل على األخرى مجانا

مطعم الغابة 
)جينغل(

خصم 15% على جميع المشروبات والمأكوالت ) ال يتضمن المشروبات الروحية( وال القرم
يتوفر هذا العرض خالل فترة األعياد و المهرجانات.

خصم 15% على جميع المشروبات والمأكوالت ) ال يتضمن المشروبات الروحية( وال منتجع النهضةمطعم خالب 
يتوفر هذا العرض خالل فترة األعياد و المهرجانات.

مركز تجميل و سبا كاندل اليت
)ضوء الشمعة( 

خصم 20% على إجمالي الفاتورة.الخوير قرب رواسكو

ينا البندركورال أوشن للسياحة خصم 10% إلى 20% حسب المجموعة التي اخترتها من كورال أوشن للسياحة فقط.مار
خصم 15% على مالبس كي بي سي. ال يسري هذا العرض خالل فترة التخفيضات.مجمع العريميكي بي سي

مجمع العريميخنجي
مسقط جراند مول

خصم 20% على العباية و الشيلة،  ال يسري هذا العرض خالل فترة العروض و 
التخفيضات.

خصم 15% على جميع المشروبات والمأكوالت ) ال يتضمن المشروبات الروحية( وال منتجع النهضةمطعم النزهة
يتوفر هذا العرض خالل فترة األعياد و المهرجانات.

تمتع بخصم 10% على الخدمات التالية فقط الخوير 33جين دي أرسيل سبا
-تنظيف البشرة

- الحمام المغربي 
- عالج الليزر

- المساج التايلندي
- البديكير / المنكير )تنظيف أظافر اليدين والقدمين( 

* تمتع بخصم 20% على منتجات جين دي أرسيل.
العذيبة- 18 شارع نوفمبر   مركز الجلدية الحديث

المعبيلة- قرب نستو
خصم 10% على اإلستشارات و المراجعات على الخدمات التالية:

1.تجميل الوجه.
2.تجديد الجلد.
3.عالج الشعر.

4.الليزر.
5.جراحات التجميل البسيطة.

خصم 15% على إجمالي الفاتورة.مجمع جوهرة الشاطئبوتيك موستاش
صندوق الجوهرة الفضية

)سيلفر جويل بوكس(
 مجمع جوهرة الشاطئ

 مجمع القرم
مركز سابكو التجاري

خصم 10% على سعر المجوهرات الفضية.
خصم 20% على سعر الشاالت المصنوعة يدوية. خصم 30% على سعر السجاد 

ية . . خصم 10% على سعر الهدايا التذكار
ً
المصنوع يدويا

خصم 15 % على إجمالي الفاتورة .مجمع جوهرة الشاطئتهاني لألنتيك
بوتيك تهاني للجينزات - مجموعة أرماني 

للنساء
خصم 15 % على إجمالي الفاتورة.مجمع جوهرة الشاطئ

الموالحأر أكس فتنس 
الغبرة

يبي واحد لجميع حاملي البطاقات ) الرجاء اإلتصال للحجز( )السعر األساسي  صف تجر
للصف 5 لاير عماني(.  3 أشهر صفوف تاكوندوا لألطفال )3 مرات باألسبوع( سعر 

الخصم 60 لاير عماني بالشهر. 3 أشهر 40 صف للبالغين بقيمة 75 لاير عماني.
بارتي تايم بالونز 

) بالونات وقت الحفلة(
خصم 10% على إجمالي الفاتورة إذا كانت بقيمة 50 لاير أو أكثر .زاخر مول 

مجمع العريميالدرهم
مسقط جراند مول

سوق الخوض
بركاء جراند سنتر

المعبلية - قرب نستو

خصم 15% على كافة الملحقات 
)ال يتضمن أبل و المنتجات المخفضة(.

خصم 20% على كافة الخدمات  القرمريفرش سبا للرجال
ينا البندر الروضةنجمة البحر للسياحة  خصم 20% على كروز مشاهدة الغروب.مار

خصم 20% على كروز مشاهدة الدالفين.
خصم 20% على كافة الخدمات  القرمريفرش سبا للنساء

،  ادفعي للبدكير و ستحصلين على مسقط جراند مولسكن فروت 
ً
ادفعي للمنكير و ستحصلين على البدكير مجانا

.
ً
المنكير مجانا

خصم 50% على المساج للقدمين.
القرم،سبالون صالون رجالي

العذيبة
خصم 10% على خدمة سبا فردية.

خصم 15% على مجموعة  خدمات من السبا.  
الخوض ) قرب كنتاكي (كير 360 )عناية 360(

الغبرة ) قرب مستشفى الرفاعة(
يكية(  )لكل  خصم 40% على تظليل الزجاج مع ضمان مدى الحياة )360كير - صناعة أمر

.
ً
من 75% و 90%( مقاوم للحرارة مع تركيب حماية لألضواء األمامية مجانا

خصم 20% على تلميع السيارة.
يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على الرقم 96655666 للمز

خصم 10% على إجمالي الفاتورة .مسقط جراند موليوغيالتو
فيلج كرفت 

ية الحرف اليدوية ( )قر
خصم من 25% إلى 30% على إجمالي الفاتورةمجمع العريمي

خصم 20% على إجمالي الفاتورة .الخويريوسف زكي
خصم 20% على إجمالي الفاتورة. ال يسري العرض خالل التخفيضات .مجمع العريميأوربن

خصم 20% على إجمالي الفاتورة. ال يسري العرض خالل موسم التخفيضات.مركز البهجةأحذية فوير
خصم 10% على المالبس و اإلكسسوارات على إجمالي الفاتورة.مركز البهجةمالبس ذوق

شاطئ القرمفي أل سي سي
المعبيلة 

خصم 20% على مجموعة التنحيف و التجميل فقط؛ ال يسري الخصم على المنتجات و 
خدمات الصالون.

خصم حتى 10% على الخدمات المقدمة من مركز ليال على إجمالي فاتورة بقيمة 5 العذيبة- 18 شارع نوفمبرمركز ليال للتجميل
لاير عماني و أكثر.

يات منتجات الصالون ما عدا وصالت الشعر. خصم 5% على مشتر
يبية و عند شراء بطاقات الهدايا. ال يسري الخصم على خدمات المكياج، البرامج التدر

الحجز ضروري للحصول على العرض والخصومات المذكورة أعاله.  للحجز الرجاء اإلتصال 
على:  98877047/24494950  . 

احصل على خصم 10% على إجمالي الرسوم السنوية لصفوف للتدريب على  كرة الخويرأكاديمية مسقط لكرة القدم 
القدم. الرجاء اإلتصال على 99800187

كتابي و أنا
 )ماي بوك أند مي(

خصم 50% على البيتزا عن الحصول على عضوية القراءة لمدة 6 أشهر.العذيبة
يد من المعلومات الرجاء  خصم 10% على دورات مختارة و ورش عمل في المركز.للمز

اإلتصال على 94111166
خصم 20% على المصار العماني و الكمة فقط. هذا العرض ال يسرى في موسم مركز البهجةمحل المصار العماني

التخفيضات.
ياضة ) سورتز بوينت( ياضية.الخويرنقطة الر خصم 25% على كافة الخدمات ما عدا األجهزة الر

صحار الهجرةشركة الكساء المتحدة 
صحار بالزا

خصم 20% على إجمالي الفاتورة .  ال يسري هذا العرض خالل موسم التخفيضات.

يمير  خصم 12% على كافة خدمات الصالون.مجمع جوهرة الشاطئنايلز بر
خصم 12% على كافة خدمات الصالون.مجمع جوهرة الشاطئسبا بار للرجال

خصم 15% على إجمالي الفاتورة بقيمة 10 لاير عماني عند األكل  في المطعم أو الماسة مولبيغ بايت
أخذ الوجبة إلى البيت أو عند طلب التوصيل للمنزل.  الرجاء ذكر اسمك وأنك حامل 

بطاقة بنك نزوى عند توصيل الطعام للمنزل.
ألفا موفمنت سبيشلست )أخصائي حركة 

ألفا(
خصم 10% على كل برنامج لمدة  3 أشهر.  الرجاء اإلتصال بالمدرب دانغ 91249978القرم - شاطئ واحد

البرامج:
1. ألفا موفمنت سبيشلست )أخصائي حركة ألفا( )القرم(.

ياضةجراند سبا روي- منطقة ممتاز خلف وزارة الر
القرم

بناية الواحة

خصم 30% على المكياج الخاص فقط لدى فرعي روي و القرم. 
خصم 15% على عالج الشعر و الصبغ.

خصم 25% على كافة المنتجات ولكن ليس خالل فترة التخفيضات. باإلضافة إلى خصم مسقط جراند مولهومز أر أس
5% على سعر التخفيض.

سبيكنغ روزز
)الورود المتحدثة(

خصم 15% على كافة تنسيقات الورد. 10% خصم على تنسيق كامل  حفالت الزواج. الخوير 33

خصم 10% على الفساتين أحصلي على خصم 20% على األحذية واألكسسوارات.مجمع القرملميس
مسقط جراند مولصب واي

المعبيلة 
الخوير طريق الخدمة

الخوير2 
الخوض )بجانب نادي السيب(

العذيبة
بركاء )جراند سنتر(

مجمع القرم

خصم 15% على إجمالي الفاتورة. 

يا خصم 15% على إجمالي الفاتورة. مجمع جوهرة الشاطئداز
مجمع حديقة القرمبرفكت 10 نيلز )10 أظافر مثالية(

العذيبة 
جلسة منكير و بدكير مع صديقة فقط بقيمة 15 لاير عماني.  خصم 20% على ألماس 

لتنظيف البشرة. احجزي لعالج الشعر و احصلي على تجفيف للشعر مجاني.
خصم 15% على إجمالي الفاتورة. العذيبة- برج الصحوةعصير صافي ) بيور جوس بار(

الغواصة الصفراء
ين( )يلو صب مار

دخول غير محدود لسعر 1 ساعة في أيام األسبوع.  سعر 1ساعة  لعدد طفلين و العذيبة مول
أقل 2.5لاير عماني . وسعر 1ساعة لعدد 3 أطفال وما فوق هو 4لاير عماني.
 
ً
منطقة األلعاب مخصصة لألطفال من عمر 0 وحتى 12 سنة.  الوقت من 10صباحا

و حتى 10 مساًء.  العرض متوفر من األحد و حتى األربعاء وال يسري خالل اإلجازات 
الرسمية. 

مجانا ووبر صغير أو ساندويش برجر الدجاج مع شراء أي من الوجبات التالية-1( وجبة كل المواقعبرجر كينج
ووبر 2( وجبة رويال الدجاج 3( وجبة الووبر الصغيرة  4( وجبة كرسبي الدجاج .

خصم 10% على أي فاتورة بقيمة 1-7 لاير عماني،البريميأوكسجين كافيه
خصم 13% على أي فاتورة بقيمة 7 و 10 لاير عماني.

خصم 15% على أي فاتورة أكثر من 10 لاير عماني
خصم 22.5% على منتجات راحة. خصم 20% على األثاث المنزلي والمفرق. العذيبةفهمي للمفروشات

الخوض     صالون وسبا كاتز للرجال
زاخر مول 

خصم 15% على إجمالي الفاتورة، إذا كانت الفاتورة أكثر من 15 لاير عماني على 
قص الشعر و خدمات تنظيف البشرة. خصم 20% على قص شعر األطفال ) ألقل من 
7 سنوات(. خصم 5% على منتجات كريستاس و لولاير و العالجات. خصم 10% على 

المساج و المنكير و البدكير إذا كانت الفاتورة أكثر من 20 لاير عماني.
خصم 5% على اإلجراءات غير جراحية. خصم 5% على اإلجراءات الجراحية. استشارة شاطئ القرمال كلينيكا )العيادة(

مجانية.
رسوم التسجيل 150 لاير عماني،   يدفع عمالء بنك نزوى  50 لاير فقط. الرعاية بعد غالحضانة سي أي أم 

ساعات العمل )للفصل( 175 لاير عماني،  يدفع عمالء بنك نزوى 125 لاير فقط. 
خصم 10% على إجمالي الفاتورة. بانوراما مولبيمبيني سكويزيتي

بارادايس برايدل
 ) جنة الزفاف(

خصم 20% على تأجير  فستان الزفاف و األكسسورات. العذيبة

يلو  خصم 20% على إجمالي الفاتورة. صاللة جاردنس مولكوكودر
خصم 500 بيسة على السعر العادي لكل شخص ولكل جلسة. بانوراما مولليزر رنر

خصم 10% على البوفيه. ال يسري العرض في فترة األعياد و خالل رمضان. شاطئ القرم- شارع صاروجمطعم باربكيو تونايت
عضوية مجانية لمدة عام. سعر الصفوف 10 لاير عماني بعد الخصم،  السعر العادي السيبالنور للفروسية

15 لاير عماني.
خصم 15% على إجمالي الفاتورة.ُعمان أفينوز مولمطعم رازمازان

خصم 15% على البرامج و الدورات لألطفال. الوقت من األحد إلى الخميس من العذيبة الهندسة لألطفال
الساعة 5 العصر و حتى 9 مساء.  خالل نهاية األسبوع من 4 العصر و حتى 10 مساء.   

يارة الموقع: يد من المعلومات الرجاء اإلتصال على: 95117011 أو قم بز للمز
www.efk-oman.com

الخويرمطعم دوقانزا
بانوراما مول

خصم 15% على إجمالي الفاتورة. 

مركز سابكو التجاريالفليج للساعات
مسقط سيتي سنتر
مسقط جراند مول

خصم 25% على كافة الساعات العالمية. 

تأمين السفر 
)المدينة تكافل(

روي الحي التجاري
روي طريق ريكس

جامعة السلطان قابوس
السيب

صحار
نزوى 
صاللة

مسقط جراند مول
كيوسك و المكتب الرئيسي

خصم 10%على قسط التأمين )باستثناء إيفي( على بوليصة تأمين السفر.
**تطبيق الشروط واألحكام.

** ال يمكن دمج العرض مع اي عرض آخر.
يارة فروعنا  يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على 97930210.  كما يمكن ز للمز

في عمان أو المكتب الرئيسي في مسقط جراند مول. 

مساعدة منزلية 
)المدينة تكافل(

روي الحي التجاري
روي طريق ريكس

جامعة السلطان قابوس
السيب

صحار
نزوى
صاللة

مسقط جراند مول
كيوسك و المكتب الرئيسي

أستفد من بوليصة التأمين على المساعدة المنزلية بسعر خاص بقيمة  14.850  
)باستثناء الضرائب(

**تطبيق الشروط واألحكام.
** ال يمكن دمج العرض مع أي عرض آخر.

يارة فروعنا  يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على 97930210.  كما يمكن ز للمز
في عمان أو المكتب الرئيسي في مسقط جراند مول. 

تكافل السيارة الشامل
)المدينة تكافل(

روي الحي التجاري
روي طريق ريكس

جامعة السلطان قابوس
السيب

صحار
نزوى
صاللة

مسقط جراند مول
كيوسك و المكتب الرئيسي

خصم 30% على بوليصة  تأمين السيارات.
**تطبيق الشروط واألحكام.

** ال يمكن دمج العرض مع أي عرض آخر.
يارة فروعنا  يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على 97930210.  كما يمكن ز للمز

في عمان أو المكتب الرئيسي في مسقط جراند مول. 

األمراض الحرجة الفردية
)المدينة تكافل(

روي الحي التجاري
روي طريق ريكس

جامعة السلطان قابوس
السيب

صحار
نزوى
صاللة

مسقط جراند مول
كيوسك والمكتب الرئيسي

خصم 7.5%   بوليصة  األمراض الحرجة الفردية.
**تطبيق الشروط واألحكام.

** ال يمكن دمج العرض مع أي عرض آخر.
يارة فروعنا  يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على 97930210.  كما يمكن ز للمز

في عمان أو المكتب الرئيسي في مسقط جراند مول. 97930

التكافل الفردية
)المدينة تكافل(

روي الحي التجاري
روي طريق ريكس

جامعة السلطان قابوس
السيب

صحار
نزوى
صاللة

مسقط جراند مول
كيوسك و المكتب الرئيسي

خصم 5% على تكافل الفرد التكافل لبوليصة الحماية االئتمانية.
**تطبيق الشروط واألحكام.

** ال يمكن دمج العرض مع أي عرض آخر.
يارة فروعنا  يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على 97930210.  كما يمكن ز للمز

في عمان أو المكتب الرئيسي في مسقط جراند مول. 

تأمين الحياة الفردي
)المدينة تكافل(

روي الحي التجاري
روي طريق ريكس

جامعة السلطان قابوس
السيب

صحار
نزوى
صاللة

مسقط جراند مول
كيوسك و المكتب الرئيسي

خصم 7.5% على بوليصة التأمين على الحياة الفردية.
**تطبيق الشروط واألحكام.

**ال يمكن دمج العرض مع أي عرض آخر.
يارة فروعنا  يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على 97930210.  كما يمكن ز للمز

في عمان أو المكتب الرئيسي في مسقط جراند مول. 

التكافل المنزلي 
)المدينة تكافل(

روي الحي التجاري
روي طريق ريكس

جامعة السلطان قابوس
السيب

صحار
نزوى
صاللة

مسقط جراند مول
كيوسك و المكتب الرئيسي

خصم خاص على بوليصة التأمين التكافلي.
**تطبيق الشروط واألحكام.

** ال يمكن دمج العرض مع أي عرض آخر.
يارة فروعنا  يد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على 97930210.  كما يمكن ز للمز

في عمان أو المكتب الرئيسي في مسقط جراند مول. 

كامبريدج وايت بالن
)كامبريدج خطة الوزن(

خصم 50% عند التسجيل. انفق 55 لاير فقط على مجموعة ألسبوع واحد.العذيبة - شارع 18 نوفمبر

إلعب و تعلم
)بالي & ليرن(

بانوراما مول
سوق التنين الذهبي

بركاء جراند سنتر 

خصم 20% على المنتجات بقيمة أكثر من 5 لاير عماني. 

زاخر مولالعناية الطبيعية )ناتشورال كير(
بانوراما مول

خصم 25% على إجمالي الفاتورة.

ياء نجمة لبنان خصم 20% على الفساتين بقيمة أكثر من 100 لاير عماني.زاخر مول أز
بركاء جراند سنترجوفيال للساعات

بانوراما مول
السفير مول

خصم 30% على جميع الساعات.

صاللة- لولو هايبر ماركتمكتبة البتراء
صحار- السفير مول

الوادي- القرم

خصم 20% على الكتب العامة و 10% على الكتب الخاصة و القرطاسية.

خصم 10% على إجمالي الفاتورة.القرممطعم كوبر
خصم 10% على إجمالي الفاتورة.  ما عدا العروضات.الغبرة- أبراج األصالة مطعم ماماسان

يا خصم 10% على إجمالي الفاتورة.  ما عدا العروضات.الغبرة- أبراج األصالة مطعم تراتور
بوينتز أوتو كير 

)النقاط للعناية بالسيارات(
خصم 40% على تظليل النوافذ من الداخل و الخارج، طالء نانو سيراميك للحماية من مسقط جراند مول

الداخل و الخارج.
بناية أرجانيورو دايت

مجمع حديقة القرم
خصم 20% على إجمالي الفاتورة.

خصم 15% على إجمالي الفاتورة. ما عدا الساندويشبانوراما موللندن فيش & شيبس
خصم 20% على التذاكر.مسقط جراند مولأم دي سينما

خصم 15% على إجمالي الفاتورة.  ال يسري العرض على البضائع المخفضة .ُعمان أفينوز مولذا لوك أوت
يتا بيتزا خصم 20% على إجمالي الفاتورة عند تناولها في المطعم.  ال يسري العرض على الخوير- قرب سنتر بوينتال فير

العروض و توصيل الطعام.
بناية دوهلت الخليج- الخويرأيفس ُعمان

 مطار مسقط الدولي
فندق مسقط انتركونتيننتال

فندق البستان
يال- بر الجصة فندق و منتجع شانغر

مطار صاللة الدولي
فندق جبل صاللة 

خصم 15% عند تأجير السيارة.

خصم 10% على إجمالي الفاتورة.القرمال سيغالو
خصم 15% على الفطور.شارع مدينة قابوسمطعم كارجين 

 على القرمقهوه لينوز 
ً
يات.  اشتِر و احدة و احصل على األخرى مجانا خصم 15% على أي من المشتر

اي من المشروبات الساخنة و الباردة من الشاي و القهوة.  ال يشمل العرض 
يما وكريمة القهوة واألفوكاتو. الفناجين واألكواب والكر

خصم 5% على الصفوف المختارة، صفوف الطبخ البارد من عمر 8 إلى 19.  و أستفد الوادي الكبير- قرب المدرسة السرالنكيةالمعهد الوطني للضيافة
من خصم 10% على الغداء في مطعم الصف.

بانوراما مولكوفيل كافيه
الحيل

مسقط جراند مول
المعبيلة

الموج

خصم 15% على إجمالي الفاتورة.

العذيبةفات فيت للمواد التغذية
الخوض

خصم 15% على كافة المستلزمات.  خصم 10% على الوجبات الخفيفة.

خصم 15% على كافة الخدمات.الغبرةكيور أوتو ديتيلنغ
ُعمان أفينوز مولمودرن كاتس

مسقط جراند مول
خصم 15% على القائمة  األساسية.

ية االساسية  ) شعر، حالقة، تنظيف الوجه و المنكير( بسعر خاص  - المجموعة العصر
10 لاير عماني.  

ية اإلضافية بسعر خاص 30 لاير عماني. - المجموعة العصر
ية الخاصة بسعر خاص 40 لاير عماني. - المجموعة العصر

قصة شعر مجانية مع أدوات قص الشعر العصرية )مقص، شفرة، مشط( بقيمة 10 
لاير عماني. ال تسري هذه العروض في إجازة نهاية األسبوع. 

خصم 15% على إجمالي الفاتورة.بانوراما مولبراوني غورمنت للفوشار 
خصم 25% على إجمالي الفاتورة.مجمع العريميأحذية فالمنغو

خصم 15% إلى 25% على إجمالي الفاتورة.بريق الشاطئفالنسيا
خصم 12% على إجماي الفاتورة.بريق الشاطئسيمو ) سوشي(

 لألطفال أيام الثالثاء. 
ً
مجانا

مجمع العريميفانسي وورلد
مركز البهجة

صاللة جاردنس مول

خصم 20% على إجمالي الفاتورة.

يات.  ال يسري هذا العرض خالل التخفيضات أو مع أي بانوراما مولكينول خصم 20% على جميع المشتر
عرض آخر. 

يات.  ال يسري هذا العرض خالل التخفيضات أو مع أي بانوراما مولزارن خصم 20% على جميع المشتر
عرض آخر. 

يات.  ال يسري هذا العرض خالل التخفيضات أو مع أي بانوراما مولليو جو يومو خصم 20% على جميع المشتر
عرض آخر. 

يات.  ال يسري هذا العرض خالل التخفيضات أو مع أي بانوراما مولغابل خصم 20% على جميع المشتر
عرض آخر. 

خصم 15% على إجمالي الفاتورة للمأكوالت و المشروبات الغازية. حسب سياسة أوبرا غاليريإندس
المحل ال يستخدم الملصقات.

أوبرا غاليريتمره
مسقط جراند سنتر

يات بقيمة أكثر من  6 لاير عماني .  خصم 10% على جميع المشتر

مسقط جراند مولكيبيكي
مركز البهجة

 خصم 20% على إجمالي الفاتورة.ال يسري هذا العرض خالل التخفيضات أو مع أي 
عرض آخر. 

يببلك  كوفي ر
ية القوة( )جمهور

خصم 10% على إجمالي الفاتورة.ُعمان أفينوز مول 

بريق الشاطئتبس أند توز
مسقط سيتي سنتر
مسقط جراند مول
صحار السفير مول

خصم 25% على بطاقة امتياز نادي تي ان تي

بانوراما مولأصايل 
الخوض

خصم 10% على إجمالي الفاتورة.
العباية و الشيلة السادة ليست ضمن العرض.
ال يسري العرض خالل التخفيضات و العروض.

خصم 20% على إجمالي الفاتورة. الخوض يوغربري
يات بانوراما مولالشامي للبصر

ُعمان أفينوز مول
مسقط جراند مول

خصم 40% على اإلطار الطبي
خصم 35% على النظارات الشمسية

.
ً
اشتري 2 و أحصل على عدد ا عدسات الصقة مجانا

خصم 50% على اإلطارات الطبية و النظارات الشمسية لألطفال.
ال يسري العرض خالل التخفيضات.

مجوهرات اللؤلؤه الذهبية
)غولدن بيرل(

بانوراما مول
مجمع العريمي 

خصم 40% على إجمالي الفاتورة.  ال يسري العرض خالل  العروض اآلخرى.  ال يسري 
العرض على األسعار الثابته. 

خصم 15% على عضوية 6 أشهرالخوير- طريق الخدمةالبطل 
خصم 10% على إجمالي الفاتورة على جميع المنتجات. الحمريةفيرست امبرشنس 
الواحة مولبلسينغ شوكاليت 

ُعمان أفينوز مول
يات.  خصم 5% على إجمالي الفاتورة ألي مشتر

 خصم 15% على إجمالي الفاتورة .بانوراما مولبيت الجمال
 خصم 10% على إجمالي الفاتورة .مسقط جراند مولبرجر جوينت

 خصم 10% على إجمالي الفاتورة  ما عدا المالبس، الفازات، أغراض المطبخ و عطور مسقط جراند مولانسباير
المنزل.  ال يسري هذا العرض خالل التخفيضات أو مع أي عرض آخر. 

خصم 12% على المبلغ أكثر من 8 لاير عماني. مسقط جراند مولجف دي برغرز
الدخول و 15 لعبة ب 5 لاير عماني.القرممرح الند

ينو الخوير- طريق الخدمةيوغور
الواحة مول

.  أو أشتري واحدة وادفع نصف سعر 
ً
اشتري واحدة وأحصل على األخرى مجانا

اآلخرى. 
خصم 20% على إجمالي الفاتورة .شاطئ القرمجيالتو

يدان خصم 20% على إجمالي الفاتورة .أوبرا غاليريعطور ر
يبة( و خصم 20% على إجمالي الفاتورة روي - شارع المجمعفندق الفلج خصم 30% على سعر الغرفة )ما عدا الضر

يبة( . على الطعام و الشراب ) ما عدا الضر
يبة( .روي - شارع المجمعمطعم و مقهى السوق  خصم 20% على إجمالي الفاتورة على الطعام و الشراب ) ما عدا الضر
ياضة يبة( .روي - شارع المجمعمطعم و مقهى الر  خصم 20% على إجمالي الفاتورة على الطعام و الشراب ) ما عدا الضر

يبة؛ الغرفة المزدوجة 80 لاير عماني + 17% روي - شارع المجمعمسقط توليب إن الغرفة المفرده- 60 لاير عماني +17% ضر
يبة خصم 30% على سعر الغرف المذكورة.  20% خصم في الكافيه. ضر

كافية داخل 
فندق توليب إن

يبة( .روي - شارع المجمع  خصم 20% على إجمالي الفاتورة على الطعام و الشراب ) ما عدا الضر

يبة( .صحار- قرب بناية سواريمطعم السالن خصم 20% على إجمالي الفاتورة على الطعام و الشراب ) ما عدا الضر
يبة(صحار- قرب بناية سواريفندق الوادي خصم 30% على سعر الغرف )ما عدا الضر

خصم 20% على إجمالي الفاتورة .ُعمان أفينوز مول   مطعم أويستر
خصم 20% على إجمالي الفاتورة .ُعمان أفينوز مول   إيطالين بيتزا/ باستا
خصم 20% على إجمالي الفاتورة .ُعمان أفينوز مول   كاسبر & غامبينيز

خصم 10% على إجمالي الفاتورة .ُعمان أفينوز مول   فروم ذا تري )من الشجرة( 
خصم 10% على إجمالي الفاتورة .ُعمان أفينوز مول   فالفل وأكثر
خصم من 25% إلى 30%  على إجمالي الفاتورة . وخصم 5% خالل التخفيضاتمسقط جراند مول360 سبورت
القرم شارع مدينة قابوسجريل هاوس

المطار
الخوض

سوق الخوض

خصم 15%  على إجمالي الفاتورة.

خصم 15% لفاتورة فوق 10 لاير عماني ) للسبا فقط(شاطئ القرمحياتي استوديو و سبا
مجمع العريميإيزي للسفر و السياحة

واحة المعرفة مسقط
اإلمارتية خصم 5%، اإلتحاد خصم 5%، طيران الخليج خصم 10%، القطرية خصم %5، 

يبة(. التركية خصم 5% مجموعة العطالت ) مع كل تخفيض ما عدا الضر
العذيبةبليد

بوشر
خصم 15% على جميع الخدمات .

خصم خاص للغرف:بركاءمنتجع النهضة
-خصم 20 % عن حجز الغرف.

- الحجز المسبق ضروري الرجاء اإلتصال على 26883710
- تخضع لمدى وجود غرف شاغرة في أي وقت.

خصم 15% على إجمالي الفاتورة .بانوراما مولموياه
خصم 10% على كل برنامج لمدة 3 أشهر. فندق حياةألفا لألطفال

خصم 10% على كل برنامج لمدة 3 أشهر.  التواصل مع المدرب دانغ 91249978الموجقارب تنين عمان
خصم 40% على األلماس والساعات والمجوهرات الفضية.مجمع العريميبيت المجوهرات العالمي

خصم 40% على الساعات.
خصم 40% على المجوهرات الفضية.

مجمع القرممجوهرات الخليج
ُعمان أفينوز مول

جوهرة الشاطئ مول

خصم 25% على الساعات فقط

خصم 10% على إجمالي الفاتورة .أوبرا غاليريموي للزهور
سلفر ميرميد 

ية البحر الفضية( )حور
خصم 15% على صبغ الشعر و عالج الشعرمسقط جراند مول

مجموعة أسماء 
)أسماء كولكشن(

يات فوق 100 لاير عماني.  ال يتضمن العرض البطاقات و أوبرا غاليري خصم 10% على المشتر
الدفاتر. 

 ) ما عدا ثمار البحر المشكل و مسقط غاليري - الخويريوكو سيزليرز
ً
يوم األحد اشتري 2 سيسليرز و أحصل على واحد مجانا

 مع وجبة سيسليرز. أو استفد 
ً
سرطان البحر(. أو يوم األثنين شراب مع حلوى مجانا

من 15% خصم على الغداء و 10% خصم على العشاء خالل أيام األسبوع.
ال يمكن استخدام عرضين في نفس الوقت. 

فاست ستايشن 
)المحطة السريعة(

خصم 35% على كافة الخدمات.الخوير 33

يبرانو عمان خصم 20% على كافة األكسسورات، 15% على المفروشات المتوفرة و 10% على الخوير 42ز
الطلب.

خصم 15% على إجمالي الفاتورة  أو مشروب غازي مع الوجبة الرئيسية.بانوراما مولمطعم تارما
يبوك مسقط سيتي سنترر

مسقط جراند مول
خصم 20% على إجمالي الفاتورة .

مجمع حديقة القرمالمار ديزاين
الخميس بالزا

خصم 20% على العبايات الجاهزة فقط .

بريق الشاطئأكستريم الشيز
مسقط غاليري

خصم 10% منتجات أكستريم فقط.

الخويرالمختار اللبناني
طريق الموج

خصم 15% على إجمالي الفاتورة .

خصم 25% على جميع الصفوف .الخويرمعهد التدريب الوطني العماني
مسقط جراند مولفيش هوك

الواحة مول
خصم 15% على المأكوالت و خصم 35% على المشروبات .

أستفد من خصم 15% على المأكوالت و خصم 35% على المشروبات .الواحة مولبيكندا برجر و غريل
يا مطعم هندي خصم 15% على المأكوالت و خصم 35% على المشروبات .العذيبة- شارع 18 نوفمبرمور

خصم 20% على إجمالي الفاتورة .بانوراما مولسافانا للمشويات
خصم 15% على خدمات التصميم الداخلي.العذيبةتصاميم الهندسة الحديثة 

خصم 15% على إجمالي الفاتورة .مركز البهجةسمارت ليدي
خصم 40% ال يسري في وقت العروضات.مسقط جراند مولأرماند نيكوليت

خصم 30% على إجمالي الفاتورة ؛ و أحصل على 5% خصم إضافي على بوفي زاخر مول نادي مودا
الغداء ) من األحد إلى األربعاء(.

خصم 10% على كل البوفيهات؛ خصم 15% خصم  على بوفية الغداء )من األحد إلى الخويركوانزي المطعم الصيني
األربعاء(.

حضانة برايت بيغانيغز )حضانة البداية 
المشرقة(

خصم 5% على رسوم الحضانة للفصل.شارع مدينة قابوس

خصم 20% على إجمالي الفاتورة .العذيبة- 18 شارع نوفمبرمفروشات و ديكورات المتحف
مسقط ليشور لتأجير السيارات )مسقط 

للترفيه لتأجير السيارات(
القرم
صاللة

خصم 20% على السعر اليومي و األسبوعي.   استفد من خصم 10% من السعر 
الشهري.  كل األسعار تخضع لشروط و أحكام اتفاقية سيارة توروس.

خصم 20% على األسعار ) حسب المتوفر من الغرف ( ما عدا موسم خريف صاللة.صاللة منتجع البليد صاللة
قم بترقية حجزك من فيال غرفة واحدة مطلة على الحديقة إلى فيال غرفة واحدة 

 ) حسب المتوفر من الغرف(.
ً
 و الخروج متأخرا

ً
مطلة على المسبح.  الدخول مبكرا

خصم 10% على الغداء ) ما عدا المشروبات الكحولية(. خصم 10% على ال كارتا سبا.
خصم 15% على كل وجبة في المطعم إذا تجاوز المبلغ 5 لاير عماني .شاطئ القرمكريب الشهي )ديليشز(

) غير متوفر للوجبات الخارجية(.
خصم 10% على كافة البرامج.بانوراما مولماي جم

خصم 10% على عروض األعياد الخويرمرمول للسياحة والسفر
) ما عدا تذاكر الطيران(.  ال يوجد رسوم خدمات على تذاكر الخطوط الجوية العمانية، 

ية، اإلمارتية، بيمان و كينيا. القطر
المجموعة السياحية إلى تركيا سعر الخصم 415 لاير عماني للشخص.الخوير 33ألوان للسفر و السياحة

المجموعة السياحية إلى أذربيجان سعر الخصم 470 لاير عماني للشخص.
يالنكا سعر الخصم 470 لاير عماني للشخص. المجموعة السياحية إلى سير

مالحظة: الرحالت متوفرة في أيام محددة وتشمل تذكرة السفر و الفندق وكافة 
وسائل النقل للرحلة. 

خصم 15% على إجمالي الفاتورة وعلى طلبات الكيك.الخوضشاندلير كافيه
خصم 20% على المأكوالت و المشروباتالسيبأوميد

خصم 20% على المأكوالت و المشروباتالسيبمطعم حالوة 
خصم 15% على إجمالي الفاتورة. ال يسري هذا العرض خالل التخفيضات و العروض.مركز البهجةبوتيك مالك

روي - الطريق السريعمصطفى سلطان
الخوير - طريق الخدمة

خصم 10% على أسعار معرض مصطفى سلطان لإللكترونيات.

خصم 20% على إجمالي الفاتورة .بوشرسبيدي موبايل لغسيل السيارات 
ينسيسا مجمع العريميدار بر

مركز البهجة
خصم 15% على العبايات الجاهزة أو حسب الطلب ما عدا العبايات السادة. ال يسري 

هذا العرض خالل التخفيضات و العروض.
العناية بالهاتف

)فون كير(
خصم 10% على ملحقات جهاز الهاتف النقال.القرم

مركز الوادي التجاري  عالم اللعبة 
العذيبة

سوق السيب
بركاء

الخوض
صحار السفير مول 

خصم 10% على البالي ستيشن و األقراص و الملحقات.

خصم 15% على كافة الخدمات أكثر من 5 لاير عماني.ياسمين مول- الخويرفور من صالون و سبا 
خصم 15% على الخدمات و العالجات بقيمة أكثر من 5 لاير عماني.ياسمين مول- الخويربوش مركز تجميل وسبا 

خصم 25% على كافة الملحقات و المنتجات، ال يسري على منتجات أبل. بانوراما مولأي شوب 
مسقط سيتي سنتربابا روتي

القرم سيتي سنتر
مسقط جراند مول

صاللة جاردنز مول

خصم %15

خصم 15% في مطعم روبي تيوزداي.افنيوز مول مسقطروبي تيوزداي
خصم 20% في عطلة نهاية األسبوع )من األحد إلى الخميس( من الساعة 4 عصرا 

حتى 7 مساء - ال يسري هذا العرض في أيام العطل الرسمية.
خصم 25% على احتفاالت عيد الميالد مع 15 ضيفا كحد أدنى. توقيت احتفاالت  بين 

الساعة 4 مساء حتى 7 مساء

عروض تخفيضات من
بنك نزوى

هذه العروض متوفرة لجميع حاملي بطاقات بنك نزوى ماعدا بطاقة االئتمان من غير الخدمات


