
 

 ٘ـ6341،   52  طفش ، اٌغجذ   :  اٌزبس٠خ

 5362َ/ 34/ 61                :  اٌّٛافك

 

 ؽفظٗ هللا   ػّش اٌؼ١غبئٟ  ػٕب٠خ االعزبر / 

 اِبٔخ اٌؼبطّخ اٌّمذعخ 

 

 ثؼذ اٌزؾ١خ ٚاٌزمذ٠ش 

 

 ؛ ٚ ٠غشٔب رمذ٠ُ رؼش٠ف ػٓ اٌششوخ،  وُ أٔذ٠خ ٚلذ ا١ٌٍبلخفٟ اٌجذا٠خ ال ٠غؼٕب ئال اٌزمذَ ثشىشٔب ٚرمذ٠شٔب ٌىُ الخز١بس

 

 ٔجزح ػٓ اٌجذا٠خ : 

 ٚفٟ ػبَ ،  خجشرٕب فٟ ِغبي األٔذ٠خ اٌش٠بض١خ اٌخبطخ رّزذ ئٌٝ ػششْٚ ػبِبً وأٚي ششوخ رغزضّش فٟ ٘زا اٌّغبي

اٌّغبي اٌش٠بضٟ  َ لشسٔب اٌذخٛي ٌٍّغبي اٌش٠بضٟ ثضٛة عذ٠ذ ٚثذأٔب اٌؼًّ ػٍٝ رأع١ظ ششوخ ِزطٛسح ف5332ٟ

 ثشؤ٠خ ِغزمج١ٍخ ٚاػذح ٚرطٛس غ١ش ِغجٛق فٟ اٌخذِبد اٌّمذِخ .

  أٚ ٚلذ ا١ٌٍبلخ رُ رأع١ظ أٔذ٠خFitnesstime  َششوخ ”َ رؾذ ِظٍخ ششوخ ٌغبَ ٌٍش٠بضخ  5331فٟ ثذا٠خ اٌؼب

ٙب ٌّغزٜٛ أػٍٝ خ ، ٚرٌه ٌٍؾفبظ ػٍٝ اعزّشاس٠خ اٌششوخ ٌٚغشع ٔمٍِر١ّٙذاً ٌطشؽٙب ِغبّ٘خ ػب“ ِغبّ٘خ ِمفٍخ

ٚاٌزٛعغ ئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً فمجً افززبػ أٚي فشع ِٓ ِغّٛػخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ لبِذ ششوخ ٌغبَ اٌش٠بض١خ ثؼًّ أثؾبس خبطخ 

اعزغشلذ أوضش ِٓ عٕخ ٚٔظف إلوّبٌٙب، ٚرّذ دساعخ أدق اٌزفبط١ً ٚرؾ١ٍٍٙب ِٓ اٌّؼذاد اٌّطٍٛثخ ِٚؼب١٠ش اٌغٛدح 

ٚرأ١ً٘ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ع١شبسوْٛ فٟ ثٕبء عٍظ ٌٍّٕشأح، صُ رُ ارخبر وبًِ  ٚوفبءح اٌّذسث١ٓ اٌّطٍٛثخ ٚرذس٠ت

اٌمشاساد ثؼٕب٠خ شذ٠ذح، ٚثّغشد أْ ارضؾذ ٔزبئظ اٌجؾٛس ٌذ٠ٕب ثذأٔب ثزظ١ُّ اٌزفبط١ً اٌذل١مخ ٚاٌٙبِخ ٠ٌٛٙخ اٌؼالِخ 

ٌغٛ إٌّبعت ِٓ ؽ١ش ِٛاد اٌجٕبء اٌزغبس٠خ اٌجظش٠خ ٚاٌزظب١ُِ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌألٔذ٠خ ٚاخز١بس األٌٛاْ ٚخٍك ا

ٚأٔٛاع اٌذ٠ىٛساد اٌّغزخذِخ، ؽزٝ دسعخ اٌؾشاسح داخً إٌبدٞ رُ اخز١بس٘ب ثؼٕب٠خ فبئمخ اعزٕبداً ئٌٝ اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ، 

ٚلذ رُ رظ١ُّ إٌبدٞ ١ٌإِٓ عٌٙٛخ اٌزٛاطً ِغ اٌّشزشن، وّب رُ رظ١ُّ ٌجبط ِٛؽذ ٌّٛظفٟ االعزمجبي ٚاٌّذسث١ٓ، 

اٌزظب١ُِ ٚر١ّٕخ األفىبس ٚارخبر اٌمشاساد أوضش ِٓ عٕخ لجً أْ رىْٛ عب٘ضح إلطالق " ٚلذ ا١ٌٍبلخ " ٚ ا١ٌَٛ اعزغشلذ 

 % .633وً فشع ٘ٛ ٔغخخ ػٓ ا٢خش ِٚطبثك ٌجبلٟ اٌفشٚع ِٚب ٠ذػٛٔب ٌٍفخش أْ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ٘ٛ ٔزبط ٌؼًّ عؼٛدٞ 

 

 فشٚػـــٕب : 

 فرعا ثالثة وثالثون  :كالتالي موزعه ، اآلن حتى فرعا ثالثة وسبعون احافتت تم فرعا 011  نمتلك هللا بفضل أصبحنا 

 القصيم في وفرعين المكرمة مكة في فروع وثالثة الدمام في فروع خمسة و جدة في فرعا عشر ثمانية الرياض في

 .والطائف الخرج مشيط، خميس تبوك، حائل، ، من كل في واحد والخبر وفرع واالحساء المنورة والمدينة

 ثالثة افرع في دولة االمارات  و سعودية مدينة عشر خمسة في تنتشر ففروعنا ، المملكة في انتشارا   األفضل نحن

 . العربية

 

 ١ِّضاد اٌفشٚع : 

  رز١ّض فشٚػٕب ثبٌزظ١ُّ اٌّٛؽذ ٚاٌزٞ سٚػٟ ف١ٗ عّبي اٌّىبْ ثزظ١ُّ ػظشٞ فش٠ذ ثبإلضبفخ ٌزٛص٠غ ِٕبعت ٠ز١ؼ

٠ٚغش ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌخظٛط١خ فٟ عٛ ِزىبًِ ٌٍخذِبد ١ٌؼطٟ اٌضائش ئؽغبط ١ِّض اٌزٕمً ث١ٓ األلغبَ ثشاؽخ 

 .ٚشؼٛس ثشغجخ فٟ ئػبدح اٌض٠بسح

 ٚ ًٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌزخظض فمذ سٚػٟ رض٠ٚذ األٔذ٠خ ثأؽذس اٌزغ١ٙضاد ِٓ أفضً اٌششوبد اٌؼب١ٌّخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ا٠غبد و

 ِب ٠زّٕبٖ اٌش٠بضٟ اصٕبء ادائٗ ٌزّبس٠ٕٗ .

 ٚثبإلضبفخ ئٌٝ اٌؼذ٠ذ  ٠ذ اٌؼضٛ ثخضأخ ِزؼٍمبد شخظ١خ ٚخضأخ ٌٍّالثظ ِغ ِٕشفخ ٌٍزّش٠ٓ ٚأخشٜ ٌالعزؾّب٠َزُ رض

ٌٕٛفش ػ١ٍٗ ِشمخ ِزبثؼخ ٘زٖ  ِٓ اٌّغزؾضشاد )شبِجٛ، عبئً اعزؾّبَ، عً، ِؼغْٛ اٌؾاللخ ِٚب ثؼذ اٌؾاللخ...اٌخ(

 .بعاٌزفبط١ً ٚاٌزشو١ض ػٍٝ أداء رّش٠ٕٗ اٌش٠بضٟ ثشاؽخ ٚاعزّز



 

  اسٖ ٚٔغؼٝ ٌزط٠ٛش ّٚ ٚالوزّبي ػٕبطش اٌؼًّ ال ثذ ِٓ رٛفش طبلُ ئداسٞ ٚرذس٠جٟ ٠زٕبعت ِٚغزٜٛ اٌّىبْ ٚطّٛػ ص

 .األداء ٚاٌزشو١ض ػٍٝ سفغ وفبءح ِٛظف١ٕب ثبٌزذس٠ت اٌّغزّش

 فئبد فشٚػٕب : 

  فمذ ساػ١ٕب رٌه فٟ اخزالف ا٠ّبٔب ِٕب ثبخزالف اؽز١بعبد ٚسغجبد وً فشد ثأعٛاء خبطخ ٌّّبسعخ اٌزّش٠ٕبد اٌش٠بض١خ

 -اٌفئبد ٚاٌّغز٠ٛبد اٌخبطخ ٌىً فئخ ِٓ فئبد ٚلذ ا١ٌٍبلخ ٚاطٍمب ػٍٝ وً فئخ االعُ إٌّبعت ٌطج١ؼزٙب ٟٚ٘:

،  فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ اوبد٠ّٟ ( -فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ع١ٔٛٛس -فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ثشٚ  -فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ  -)فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ثٍظ 

 -بص ١ِّٚض ٠شضٟ وً اٌشغجبد ٚاالؽز١بعبد وّب ٠ٍٟ:ٌٚىً ِٕٙب طبثغ خ

 : فئخ ٚلذ ا١ٌبلخ ثٍظ  

  شؼبس ٚلذ ا١ٌٍبلخ ثٍظ ٘ٛ "١ٌبلخ ثفخبِخ" ِظُّ خظ١ظبً ٌألشخبص إٌبعؾ١ٓ اٌجبؽض١ٓ ػٓ اٌخظٛط١خ ٚعٛ ١ِّض

 ٠ٚمذَ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ثٍظ اٌخذِبد اٌزب١ٌخ :  فٟ إٌبدٞ.

 بٌخ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ، عىٛاػ، ٍِؼت وشح عٍخ ٚطبئشح داخٍٟ، ٍِؼت رٕظ طبٌخ ثٕبء أعغبَ، طبٌخ ١ٌبلخ ثذ١ٔخ، ط

، عٙبص رش١ّظ، أزشٔذ سد/ ؽبس(، عبٚٔب، ثخباسضٟ، ِضّبس عشٞ داخٍٟ، ، عٌٛف افزشاضٟ، ِغجؼ، عبوٛصٞ )ثبس

الة رٛة، فبوظ، طبثؼخ، عىبٔش(، خضأبد ئٌىزش١ٔٚخ ٚغشف رغ١١ش ٌٍّالثظ، العٍىٟ، ِىزت سعبي األػّبي )عٙبص 

اٌالٚٔظ ) ث١ٍبسدٚ، ِىزجخ، أوغغ١ٓ ثبس، ِششٚثبد عبخٕخ، ػظبئش طج١ؼ١خ، فٛاوٗ (غشف اعزؾّبَ، ِغزؾضشاد اٌؼٕب٠خ 

لخ، غغٛي اٌفُ، ِض٠ً ) شبِجٛ، عً االعزؾّبَ، أػٛاد رٕظ١ف األراْ، سغٛح اٌؾاللخ، شفشاد اٌؾاللخ ِٚشطت ثؼذ اٌؾال

 اٌؼشق(، ِغفف اٌشؼش، ِٕبشف، شجبشت، عٙبص رٕش١ف شٛسد اٌغجبؽخ، عٙبص رؾ١ًٍ دْ٘ٛ ِٚمبعبد اٌغغُ.

 :فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ   

٠ٚمذَ ٚلذ ا١ٌٍبلخ اٌخذِبد  ٚلذ ا١ٌٍبلخ ٘ٛ ٔبدٞ ٌغ١ّغ اٌفئبد ِٚظُّ ٌٍؼّالء اٌز٠ٓ ٠ٙزّْٛ ثبٌشفب١٘خ داخً إٌبدٞ.

 اٌزب١ٌخ :

 ٕبء األعغبَ، طبٌخ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ، طبٌخ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ، ِضّبس عشٞ داخٍٟ، ِغجؼ، عبوٛصٞ )ثبسد/ طبٌخ ث

ؽبس(، ؽّبَ ثخبس، عبٚٔب، ِالػت وشح لذَ ٚعٍخ ٚطبئشح، عىٛاػ، اٌالٚٔظ )ث١ٍبسدٚ، ِىزجخ، أزشٔذ العٍىٟ(، خضأبد 

ٟ، غشف اعزؾّبَ، ِغزؾضشاد اٌؼٕب٠خ ) شبِجٛ، عً ئٌىزش١ٔٚخ ٚغشف رغ١١ش ٌٍّالثظ، رٕظ طبٌٚخ، ئٔزشٔذ العٍى

االعزؾّبَ، أػٛاد رٕظ١ف األراْ، سغٛح اٌؾاللخ، شفشاد اٌؾاللخ، ِشطت ثؼذ اٌؾاللخ، غغٛي اٌفُ ، ِض٠ً اٌؼشق( 

 شجبشت، ِٕبشف، عٙبص رٕش١ف شٛسد اٌغجبؽخ، عٙبص رؾ١ًٍ دْ٘ٛ ِٚمبعبد اٌغغُ. 

 : فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ثشٚ  

٠ٚمذَ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ثشٚ  ٚ ٘ٛ إٌبدٞ ِٓ اٌذسعخ االلزظبد٠خ اٌّظّّخ ٌٍؼّالء اٌش٠بض١١ٓ اٌّؾزشف١ٓ.ٚلذ ا١ٌٍبلخ ثش

 اٌخذِبد اٌزب١ٌخ: 

  طبٌخ ثٕبء أعغبَ، طبٌخ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ، طبٌخ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ، ِغجؼ، عبٚٔب، ثخبس، عبوٛصٞ )ثبسد/ ؽبس(، ِالػت

، غشف اعزؾّبَ، خضأبد ثألفبي ػبد٠خ ٚغشف رغ١١ش ٌٍّالثظ، ِغفف وشح لذَ عٍخ ٚطبئشح( ، ِضّبس عشٞ داخٍٟ

 شؼش، ِغفف شٛسد اٌغجبؽخ.

  فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ع١ٔٛٛس : 

 ٠ٚمذَ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ع١ٔٛٛس اٌخذِبد اٌزب١ٌخ : .عٕخ 62اٌٝ  1ثبٌفئخ اٌؼّش٠خ ِٓ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ع١ٔٛٛس ٘ٛ ٔبدٞ خبص 

 غبَ، طبٌخ رّبس٠ٓ فْٕٛ اٌذفبع ػٓ إٌفظ،  ِغجؼ، ِالػت وشح لذَ ٚعٍخ طبٌخ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ، طبٌخ ثٕبء األع

 ٚطبئشح، ِضّبس عشٞ داخٍٟ، غشف اعزؾّبَ، خضأبد ثألفبي ػبد٠خ ٚغشف رغ١١ش ٌٍّالثظ.

 

   

 :ٌٍّٚض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ أٔذ٠زٕب اٌشعبء ص٠ـــبسرٕب ػٍٝ اٌّٛلغ
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 :ع اٌشئ١غ١خ فٟ ع١ّغ فشٚػٕبٚاٌؼش 

 ( :B2C –ػشع )اٌّٛظف  

 فهههههي ادارة الشهههههركة كطهههههرف دخهههههول دون مباشهههههر بشهههههكل منسهههههوبي الشهههههركة مههههه  التعامهههههل يهههههتم وفيهههههه 
 اللياقههههههة لوقههههههت فههههههرع اقههههههر  بزيههههههارة باالشههههههتراك موظههههههف ير هههههه  كههههههل يقههههههوم بحيهههههه  الماليههههههة االلتزامههههههات

بعههههههد سههههههداد مبلهههههه   مباشههههههرة والخصههههههم االشههههههتراك علههههههى ويحصههههههل للشههههههركة  انتسههههههابه يثبههههههت مهههههها ويبههههههرز

 .االشتراك

 :  -: اللياقة وقت فئة صوماتخ 

 سنة ستة اشهر ثالثة اشهر مدة االشتراك

 %01 %01 %01 نسبة الخصم
 لاير 0511 لاير 0511 لاير 0511 سعر االشتراك قبل الخصم
 لاير 2511 لاير 0002 لاير 0151 سعر االشتراك بعد الخصم

 : -: برو اللياقة وقت خصومات 

 سنة ستة اشهر ثالثة اشهر مدة االشتراك

 %01 %01 %01 نسبة الخصم

 لاير2011 لاير0511 لاير 0011 سعر االشتراك قبل الخصم

 لاير0221 لاير0221 لاير991 سعر االشتراك بعد الخصم

 :ششوخ ٌششوخ(ـ  B2Bػشع )  

 ٚ ئداسح اٌششوخ . ثؾ١ش رمَٛ االداسح ثاسعبي لبئّخ ثأعّبء اٌّٛظف١ٓ اٌزٟ رشغت ٚف١ٗ ٠زُ اٌزؼبًِ ِغ طشف ٚاؽذ ٛ٘

اٌششوخ ثبٔضّبُِٙ  ٌٛلذ ا١ٌٍبلخ ِشفك ِؼٙب رؾ٠ًٛ ثٕىٟ اٚ ش١ه ثبٌّجٍغ اٌّغزؾك ػٓ رٍه االشزشاوبد ٠ٚمَٛ ٚلذ 

الشزشان اٌغٕٛٞ فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ ِٓ اٌطٍجبد . ؽ١ش ٠ىْٛ اٌزؼبًِ ػٍٝ ا اعجٛعخالي  اسلبَ االشزشاوبدا١ٌٍبلخ ثاسعبي 

 . ٚٚلذ ا١ٌٍبلخ ثشٚ .

  وّب ٠ٍٟ:، ٟٚ٘ ٚرىْٛ اٌخظِٛبد ؽغت اٌذفؼخ االٌٚٝ ِٓ االشزشاوبد ٚاٌزٟ ٠زؾذد اٌخظُ ػٍٝ اعبعٙب- 

 : فئخ ٚلذ ا١ٌٍبلخ 

 اٌغؼش ثؼذ اٌخظُ اٌغؼش لجً اٌخظُ ٔغجخ اٌخظُ ٌٚٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌخظُاالذفؼخ اٌ

 لاير 4033 لاير 3523 %53 نشزشاِ 13اٌٝ  63ِٓ 

 لاير 4214 لاير 3523 %52 شزشانِ 653اٌٝ  16ِٓ 

 لاير 4452 لاير 3523 %43 شزشانِ 523اٌٝ  656ِٓ 

 لاير 4300 لاير 3523 %42 شزشانِ 333اٌٝ  526ِٓ 

 لاير 5023 لاير 3523 %33 شزشان فّب اوضشِ 336ِٓ 

 ِالؽظبد:

 فؼخ االٌٚٝ ػٕذ رٛل١غ االرفبل١خ.٠زُ ِٕؼ اٌخظُ اػالٖ ثٕبء ػٍٝ اٌذ 

 ٠زُ رغذ٠ذ وبًِ اٌم١ّخ ٌٍذفؼخ االٌٚٝ ػٕذ رٛل١غ االرفبل١خ. 

ٚفٟ اٌخزبَ ، ٔشىشوُ ػٍٝ ِٕؾٕب ٘زٖ اٌفشطخ ٌزمذ٠ُ ػشضٕب ، ِز١ّٕٓ أْ ٔٛفك ئٌٝ رمذ٠ُ ِب ٠ٛافك سغجزىُ ، ٌٚىُ ِٓ  

 فش٠ك ٚلذ ا١ٌٍبلخ أسق رؾ١خ س٠بض١خ.

 
 اؽّذ اٌؼٌٛمٟ

 ١ؼبد ِٕذٚة اٌّج

3223115151 

Aolagy@leejam.com.sa` 


