
 

 

 الهيئة السعودية للمحامني ملنسوبنيالعروض واخلصومات املقدمة 
  

 املساندة ملنسوبيكم  األخرى السفر والخدمات السياحة و تتشرف شركة الصرح والسفر بتقديم خدمات 

 املتطلبات الالزمة والتي تلبي  بآملين ان تجدوا في عرضنا هذا ما يناس وعوائلهم،

  بخدمات السياحة والسفر. قاحتياجاتكم في كل ما يتعل
 

   والرخص الدولية صدار التأشرياتخدمات إ :أوال
 الخدمة العرض

 الستخراج التأشيرات السياحية من السفارات التعقيب رسوم  ريال  150

 يضاف عليها قيمة التأشيرة  األسترالية( –الكندية  –)األمريكية 

يضاف عليها قيمة  السفاراتباقي التأشيرات السياحية من  ستخراجال التعقيب رسوم  ريال  150

 التأشيرة 

 PCRرسوم تحليل  ريال  330

 )دفتر + بطاقة(  MACالدولية قيادة  اصدار رخصة رسوم   ريال 150

  والتعليم باخلارجالدراسة  : خدماتثانيا

 الخدمة العرض

 للمبتعثين ة للمعاهد في الخارج سالدراقبوالت  مجانآ 

 خصم من رسوم خدمات القبوالت الجامعية بالخارج ملرحلة البكالوريوس في كل الدول  10%

 خصم من رسوم خدمات القبوالت الجامعية بالخارج ملرحلة املاجستير في بريطانيا 10%

 أمريكاخصم من رسوم خدمات القبوالت الجامعية بالخارج ملرحلة املاجستير في  10%

 



 

 

 
 

  خدمات الطريان  :ثالثا

 الخدمة العرض

 النقدية(إصدار على التذكرة الدولية للخطوط السعودية )الحجوزات رسوم خصم على  5%

 األجنبيةإصدار على التذكرة الدولية للخطوط الطيران رسوم خصم على  5%

 (الحجوزات النقدية) 

10 SAR  (الحجوزات النقديةالسعودية ) لخطوطالداخلية إصدار على التذكرة رسوم 

20 SAR  (خطوط االقتصادي )الحجوزات النقديةالداخلية لإصدار على التذكرة رسوم 

20 SAR  النقدية ( )الحجوزاتإصدار على تذكرة الطيران االقتصادي الدولي رسوم 

 
 خدمات العالج باخلارج  :رابعا

 الخدمة العرض

 املستشفيات   والتنسيق معخدمات العالج بالخارج  رسوم خصم على 8%

 
 
 
 
 



 

 

 خدمات الرتمجة  :ساامخ
 الخدمة العرض

 مات الترجمة لكل وثيقةخدقيمة رسوم  ريال  40

 

 خدمات أخرى  :سادسا

 الخدمة العرض

 خصم على حجوزات الفنادق والشقق الفندقية لجميع انحاء العالم  10%

 خصم على رسوم خدمة إصدار الدفتر الجمركي للسيارات )التر يبتك( 5% 

 خصم على رسوم خدمات تأجير السيارات لجميع الفئات  5%

 رسوم خدمة االستقبال والتوديع من مطارات اململكة خصم على  5%

 رسوم إصدار البرامج السياحية الداخلية خصم على  5%

800 SAR الشخصيات لعمل التأشيرات الدولية في مكان العميل كبار  خدمات  

 خدمات االستقبال عن طريق املكتب التنفيذي بمطارات اململكة   متوفر 

 

 

  ...نأمل ان ينال عرضنا هذا رضاكم 
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 حتياتناوتقبلوا خالص 



 

 

 


