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محتوى العرض

ماجيك بالنيت

كل إعادة شحن للرصيد بقيمة ١٠ ر.ع سوف تحصل على 
رصيد إضافي مكافأة بقيمة ٢ ر.ع + ٤ ألعاب مجانية

كل إعادة شحن للرصيد بقيمة ٥ ر.ع سوف تحصل على 
رصيد إضافي مكافأة بقيمة ١ ر.ع + ٢ ألعاب مجانية

١٠٪ خصم على باقات العضويةإيت سمارت ُعمان

١٥٪ خصم على الخدمات الطبيةهابي كيدز كلينك

فنادق ومنتجعات النهضة
خصم ٢٠٪ على أفضل سعر متوفر

١٥٪ خصم على إجمالي فاتورة الطعام
١٥٪ خصم على إرم سبا 

منتجع ديونز النهضة
خصم ٢٠٪ على أفضل سعر متوفر

١٥٪ خصم على إجمالي فاتورة الطعام
١٥٪ خصم على ساند سبا

خصم ٢٠٪ على الفاتورةمطعم الغابة

خصم ٢٠٪ على الفاتورةدسانج صالون

خصم ١٠٪ على الفاتورةستيك كو

١٠٪ خصم على الفاتورةبرجر ستيشن

١٠٪ خصم على الفاتورة زن إشيان بيسترو

قهوة مجانا مع كل وجبةمانيز كافيه

اشتري واحد واحصل على الثاني مجان¥آيس كريم ماما

خصم ١٥٪شوكومينيا كافيه

١٠٪ خصم عمران مارين

مطعم رازمزان
خصم ١٠٪ لحاملي بطاقات تيتانيوم وبالتنيوم

خصم ١٥٪ لحاملي بطاقات ثروة

١٠٪ خصمباربكيو تونايت

١٠٪ خصم

١٠٪ خصم

مطعم كوي

توينز تركيش كويزين

جلوريا جينز كوفيز

قهوة مجانا مع كل وجبة

الخصومات والعروض الخاصة من بنك العز اªسالمي



محتوى العرضالتاجر

مطعم ا�وتوماتيك 

خصم ١٠٪ على تناول الطعام بالمطعم
خصم ١٥٪ على المجموعات ( بحد أدنى ١٠ أفراد)

٥٪ خصم على توريد الطعام الخارجي أو ¡ي 
فعالية خارجية

على وجبات الغداء 
لعلب الغداء، للطلبات بين ١٠ - ٤٠ طلب، يمكننا 

تقديم ٤,٥ ر.ع؛ وللطلبات أعلى من ٤٠ طلب، يمكننا 
تقديم ٤,٢ ر.ع

نستله تول هاوس

خصم ١٠٪ على تناول الطعام بالمطعم
خصم ١٥٪ على المجموعات ( بحد أدنى ١٠ أفراد)

٥٪ خصم على توريد الطعام الخارجي أو ¡ي 
فعالية خارجية

على وجبات الغداء
لعلب الغداء، للطلبات بين ١٠ - ٤٠ طلب، يمكننا 

تقديم خصم ٤,٥ ر.ع؛ وللطلبات أعلى من ٤٠ طلب، 
يمكننا تقديم خصم ٤,٢ ر.ع

١٠٪ خصمروكوماماز

١٠٪ خصم

١٠٪ خصم

ريشو الموج مسقط

الخصومات والعروض الخاصة من بنك العز اªسالمي
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فناجين

شي سوشي

قهوة مجان¥ مع كل وجبة جوستوزو

دونر كباب

سندس روتانا

مقهى كنفاني

١٠٪ خصم

١٠٪ خصم

٥٪ خصم

٢٠٪ خصم

كرك الغاوي

خصم ١٠٪ من القائمة

١٠٪ خصم على الفاتورة ا»جمالية

سبايس بهار

٢٠٪ خصم فندق سيتي سيزونز مسقط

لينوز كوفي

خصم ١٥٪ على المأكوالت والمشروبات
خصم ١٠٪ على أفضل سعر متوفر للغرفة

تسجيل المغادرة المتأخر - رهن¯ بالتوافر
ا¡طفال – حتى ٥ سنوات مجان¯، ٦-١٢ سنة: 

خصم ٥٠٪
خصم ١٥٪ على نادي بادي الينز فيتنس
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خصم ١٠٪ على عالجات السبا
خصم ١٥٪ على حزمة السبا أكثر من ٥٠ ر.ع

خصم ١٠٪ على حزمة الليزر
خصم ١٠٪ على حزمة تقشير البشرة أوكسي بيل

خصم ١٠٪على خدمات العرسان
خصم ٥٪ على  البيع بالتجزئة

١٠٪ خصم على خدمات ا¡سنانعيادة حارب لطب وجراحة ا�سنان

١٠٪ خصمبلزس

ناين

خصم ١٠٪ على حزمة يوجا لمرحلة ما قبل 
الوالدة ( شهر واحد غير محدود)

خصم ١٠٪ على حزمة يوجا Hatha ( شهر واحد 
غير محدود)

خصم ١٠٪ من اليوغا سنة واحدة غير محدودة
١٠٪ من ورشة إعداد الوالدة ل¹زواج

خصم ١٠٪ على ورشة عمل إحضار الرضع للمنزل
خصم ١٠٪ على بيبي فلوت وجلسات المساج

خصم ١٠٪ على استشارات التوليد
خصم ١٠٪ على خدمات عيادة ناين كلينيك 

(أمراض النساء، طب ا¡طفال، الصحة العقلية)

١٠٪ خصم

١٠٪ خصم

مركز إيان للعناية الصحية

خصم ٥٠٪ على رسم االستشارة
خصم ٥٠٪ على آي-ليزك

خصم ٤٠٪ على جراحة النزول ا¡بيض
خصم ٢٤٪ على خدمات التجميل 

أكاديمية برشلونة لكرة القدم
خصم ٢٠ ر.ع لكل برنامج (برنامج ١٠ أسابيع)

رسوم التسجيل ٣٠ ر.ع

كريوالن

فلورمار

ذا كرايو الونج

ذا ولنس سنتر

١٥٪ خصم على عالجات كرايو ثيرابي لكامل الجسم
١٠٪ خصم على عالجات كرايو ثيرابي للوجه ومناطق 

محددة

١٠٪ خصم على العضويات البالتينية والذهبية والفضية

خصم ١٠٪ لحاملي بطاقات بالتينيوم وتيتانيومذا ولنس سنتر
خصم ١٥٪ لحاملي بطاقة ثروة

مستشفى برجيل
ومركز برجيل الطبي

خصم ١٠٪ على االستشارات
خصم ١٠٪ على قسم العيادات الخارجية

خصم ١٠ ٪ على المختبر
خصم ١٠ ٪ على ا¡سنان

خصم ١٠ ٪ على ا¡شعات
خصم ١٠ ٪ على الفحص الصحي السنوي
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١٠٪ خصمڤانيتي جالور

خصم ٢٠٪ على رسم الدخولبينت بول عمان

خصم ٢٥٪ على ا¡ثاث @صافي ا¡صناف غير محددالعصفور ل�ثاث

خصم ٢٥٪ عند شراء بطاقة امتيازات تيبس آند توزتيبس آند توز

البيال هاوس

خصم ١٥٪ على إجمالي الفاتورة لحملة 
بطاقات ثروة

خصم ١٠٪ على الفاتورة لحاملي بطاقات 
تيتانيوم وبالتنيوم (ماكياج وتصفيف شعر 

العرائس غير مشمولة بالعرض)

خصم ٢٠٪ على المالبس وا»كسسواراتسمر سغنتشر

محالت العبيداني

خصم ٢٠٪ على أسعار الدشداشة  
خصم ١٥٪ على ا»كسسوارات

(المصر/ الوزار/ فانيلة)
يحصل زبائن ثروة على خدمة التفصيل المتنقلة 

( دشداشة إكسبريس) بدون رسوم

رفلكشنز ٤٤

سعر مخفض بقيمة ٩٩ ر.ع لمجموعة ألوان 
التظليل الكالسيكية

سعر مخفض بقيمة ١٩٩ ر.ع لمجموعة 
ألوان التظليل السيراميكية

سعر مخفض بقيمة ٢٠ ر.ع للغسيل الذكي

الفام سبا بوتيك
خصم ١٠٪ لحاملي بطاقات 

تيتانيوم وبالتنيوم
خصم ١٥٪ لحاملي بطاقات ثروة

مركز صبح الطبي

يورودايت

أرتيميس هوليستيك سوليوشنز

لينوز كوفي

٣٠٪ خصم على خدمات ا¡سنان
٦٠ ر.ع على تبييض ا¡سنان

٢٠٪ خصم + استشارة مجانية أولية

١٠٪ خصم على الفاتورة ا»جمالية
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استشارة سامينا للنوم الصحي
١٠ ٪ على منتجات منتجات نظام سامينا للنوم

استشارة مجانية لتوازن التمثيل الغذائي
١٠ ٪ على برنامج توازن التمثيل الغذائي

٢٠ ٪ على تحليل ييالساي للشعر وفروة الرأس
١٠ ٪ على عالج ييالساي ا¡يورفيدي للشعر

خصم ١٠٪ على رسوم االشتراكماي چيم

خصم ١٠٪ على التدريب الشخصيألفا جيم
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تهاني مسقط ش.م.م

خصم ٥٪ على باقات السياحة – شورام للسياحة
ال يشمل الباقات البحرية

خصم ١٥٪شواروفسكي

خصم ١٥٪

ى
خر

أ

خصم ٢٠٪ على كافة Hazaar by BM بوتيك مسقط 
BM و منتجات

المشاريع الذكية -
١٠٪ خصم على كافة المنتجاتتقنيات البيت الذكي

٣٠٪ خصمالدانوب

١٠٪ خصم

خصم ١٠٪ على ا»لكترونياتمشاريع مصطفى سلطان

ذا لوك أوت ُعمان

١٠٪ خصم

١٥٪ من رسوم التسجيل

بامبيني سكويزيتي

حضانة آل مينيز


