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 %(60إلى)تصل نسبة الخصم  ن:عالجات األسناأوالً:

Treatment 

 بعد الخصم 

 After 
discount 

 قبل الخصم

discount 
before  

 

 العالجات

Consultation - Specialist مجانية-Free 250 لاير  االسنان االستشارة اخصائي 

Intra-oral X-Ray مجانية-Free 200 لاير  داخلية صورة اشعة 

Panorama 200 لاير لاير 400   صورة بانوراما 

Cephalometric X-ray 200 لاير لاير 400   صورة أشعة سيفالومتريك 

Oral Surgery- Implants - جراحة   وزراعة االسنان  

Bone grafting 2000  عملية زرع العظم لاير 3500 لاير 

 American Dental Implant with 
crown  4000 بالتقسيط 

 لتلبيسةزرعة امريكية مع ا لاير 7000

Surgical removal of oral cavity 
Cyst 400 لاير 

 صغير -ئصال كيس فموي جراحيتاس لاير 1000

Surgical Removal of oral cavity 
Cyst - Large 600 لاير 

 كبير -استئصال كيس فموي جراحي  لاير 1500

Surgical excision of oral tumor 400 صغير-استئصال جراحي لورم فموي لاير 1200 لاير 

Surgical Removal of oral cavity 
Cyst - Large 800 لاير 

 كبير-استئصال جراحي لورم فموي لاير 1500

Surgical Removal Of alveolar 
Exostoses (tori) 1300 لاير 

 استئصال جراحي للورم العظمي السليم لاير 2500

Surgical Removal of Epulis 500 استئصال جراحي للورم الليفي   لاير 1000 لاير 

Incision & drainage of abscess 
using drains 800 لاير 

 شق وتصريف الخراج الجراحي لاير 1800

Apicectomy-Apical Resection 
Surgery of Root 600 لاير 

  جذرقطع الذروة الجراحي لل لاير 1500

Regularization of alveolar ridge - 
per jaw 1500 لاير 

 تهيئة العظم السنخي للفك الواحد لاير 2500

Treatment of alveolitis (dry 
socket) 400 لاير 

 عالج التهاب السنخ الجاف لاير 1000

Bone curettage of granuloma 300 تجريف العظم من الورم الحبيبي لاير 700 لاير 

Closure of oro-antral fistula with 
flap 800 لاير 

 اغالق الناسور الجيبي الفموي بالشريحة لاير 2000

Gum Rejuvenation per Jaw 1000 تجديد اللثة للفك الواحد لاير 2500 لاير 

Gingivitis treatment 600 معالجة التهاب اللثة لاير 1200 لاير 

Periodontal Surgery opened flap 
-Per Quadrant 

 لاير 2000 لاير 750
عالج اللثة الجراحي بفتح الشريحة / كل 

 ربع فم

Labial Freinectomy 1000 عملية قطع لجام الشفة لاير 2000 لاير 

Crown lengthening - per tooth 350 السن عملية تطويل تاج لاير 1000 لاير 
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Surgical exposure of tooth for 
ortho TX 

 للتقويم عملية كشف السن المطمور لاير 1500 لاير 800

 Pedodontics -األطفال 

Pulpotomy for milk tooth posterior 500 لألطفالعصب السن الخلفي  قطع لب لاير 1000 لاير 

Pulpotomy for milk tooth Anterior 350 لألطفالعصب السن االمامي  قطع لب لاير 800 لاير 

Decidous tooth extraction   150 لاير 400 لاير  خلع سن لبني لألطفال 

 

 

Treatment 
 بعد الخصم 

 After 
discount 

 قبل الخصم
discount 
before  

 العالجات

Composite Filling posterior milk 
tooth  

لاير 500 لاير 300   لألطفال )خلفي(حشوة سن لبني  

Composite Filling Anterior milk 
tooth  

لاير 250 لاير 400   أمامي() حشوة سن لبني لألطفال 

Teeth whitening and Hollywood - سنان وابتسامة هوليووداأل تنظيف  

Scaling & polishing  250 ةطسنان حالة متوستنظيف وتلميع األ لاير 500 لاير 

Scaling & polishing )Advanced  (  سنان حالة صعبةتنظيف وتلميع األ لاير 1000 لاير 500   

Whitening (Hollywood smile) 1000 تبييض االسنان )ابتسامة هوليود( لاير 2000 لاير 

Hollywood smile )Veneers)  20 
teeth 

 سن 20ابتسامة هوليود بالفينير  لاير 45000 لاير 22000

 Extraction -الخلع 

Anterior tooth extraction (simple) 300 ماميأخلع بسيط لسن  لاير 600 لاير 

Posterior tooth extraction 
(simple) 

 خلع بسيط لضرس خلفي لاير 800 لاير 300

Simple Extraction of Wisdom 
Tooth 

 الخلع البسيط لضرس العقل لاير 800 لاير 300

Surgical Extraction of Impacted 
Wisdom Tooth 

 الخلع الجراحي لضرس العقل لاير 1500 لاير 600

Surgical Extraction of Impacted 
Wisdom Tooth- Very 

Complicated 
 لاير 2000 لاير 1000

حالة -الخلع الجراحي لضرس العقل
 معقدة

Surgical extraction of remaining 
roots 

 الخلع الجراحي للجذور المتبقية  لاير 1200 لاير 600

Surgical tooth extraction- Very 
Complicated 

 حالة معقدة-لسن خلع جراحي لاير 1800 لاير 800

Suturing soft tissue 200 خياطة النسج الرخوة لاير 500 لاير 

Fixed Crowns   - التركيبات 

Metal post and Core  400 المعدني وتد السنبناء قلب  لاير 1000 لاير 

Core Buildup filling -Including 
root screw 

 لاير 1000 لاير 400
بناء قلب السن باستخدام البراغي 

 الجذرية

Crown Re-cementation 100 عادة الصاق التلبيسةإ لاير 300 لاير 
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Temporary crown مجانية-Free 600 تلبيس مؤقت لاير 

Ceramic Crown 1200 تاج السيراميك لاير 3000 لاير 

Zircon Crown 1500 تاج الزركون لاير 3500 لاير 

Crown of Porcelain fused to 
metal  

 تاج خزفي بقاعدة معدنية لاير 2500 لاير 1000

Porcelain Veneer per tooth 1300 وجه خزف للسن الواحد )الفينير( لاير 2500 لاير 

Veneer(snap) 1 jaw 1000 اون( بسنا (للفكالفينير المتحرك  لاير 3500 لاير 

Veneer (snap) 2 jaws 1500 اون( للفكين( سنابالفينير المتحرك  لاير 5000 لاير 

Composite Filling Restorative-S 250 لاير 400 لاير 
حجم -حشوات االسنان الكومبوزت

 صغير

Composite Filling Restorative-M 300 حجم وسط-حشوات االسنان الكومبوزت لاير 600 لاير 

Composite Filling Restorative-L 400 حجم كبير- حشوات االسنان الكومبوزت لاير 800 لاير 

Root canal treatment for one root 400 سحب العصب للجذر الواحد لاير 700 لاير 

 

 

Treatment 
 بعد الخصم 

 After 
discount 

 قبل الخصم
discount 
before  

 العالجات

Fluoride application-per jaw 250 فلورايد وقائي للفك الواحد لاير 500 لاير 

Denture   -جهاز متحرك 

CompleteAcrylic Removable 
Denture – Lower Jaw 

 لاير 2500 لاير 1500
جهاز اسنان متحرك اكريلي كامل للفك 

 السفلي

CompleteAcrylic Removable 
Denture-Upper jaw 

جهاز اسنان متحرك اكريلي كامل للفك  لاير 2500 لاير 1500
 العلوي

Partial AcrylicRemovable 
Denture 1-4 teeth-lower jaw 

اسنان   4-1جهاز اسنان متحرك اكريلي لاير 1000 لاير 600
 للفك السفلي

Partial AcrylicRemovable 
Denture 1-4 teeth-upper jaw 

اسنان   4-1جهاز اسنان متحرك اكريلي لاير 1000 لاير 600
 للفك العلوي

Denture rebasing full denture 300 تبطين جهاز االسنان المتحرك الكامل لاير 1000 لاير 

Denture rebasing partial denture 200 تبطين جهاز االسنان المتحرك الجزئي لاير 700 لاير 

 تقويم االسنان

Study model 200 نموذج للدراسة لاير 400 لاير 

Face Mask 4500 جهاز قناع الوجه لاير 6000 لاير 

Metal Ortho 1 jaw 6000 تقويم اسنان معدني لفك واحد لاير 12000 لاير 

Metal Ortho 2 jaws 12000 تقويم اسنان معدني لفكين لاير 20000 لاير 

Ceramic Ortho 1 jaw 10000 لفك واحد سيراميكتقويم  لاير 18000 لاير 

Ceramic Ortho 2 jaws 18000 تقويم سيراميك للفكين لاير 24000 لاير 

Invisaligne Ortho 2 jaws 
10000-

 لاير 30000
 تقويم شفاف للفكين لاير 30000
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Habit Breaker Appliance, Tongue 
Crib 

 السيئةجهاز اصالح اللسان والعادات  لاير 3000 لاير 1500

Fixed functional App 4500 ثابتوظيفي جهاز  لاير 6000 لاير 

Hawley Retainer 1500 جهاز متحرك للتثبيت لاير 2000 لاير 

Removal Appliance treatment 4000 جهاز متحرك للعالج لاير 5000 لاير 

Hyrex expender 5000 جهاز توسعة الفك العلوي لاير 6000 لاير 

Lip bumber 2000 جهاز ابعاد الشفة عن االسنان لاير 3000 لاير 

Bite Plane 1200 جهاز رفع العضة لاير 2000 لاير 

Occlusal Splint 1200 جهاز عالج العضة لاير 2500 لاير 

Maxillary expander adjustment 200 اصالح جهاز التوسعة لاير 500 لاير 

Quad Helix 3500 جهاز كواد هيليكس لاير 4000 لاير 

 

 

Treatment 
 بعد الخصم 

 After 
discount 

 قبل الخصم
discount 
before  

 العالجات

Nance Appliance 1000 جهاز نانسي لاير 2000 لاير 

Space maintenance 1 side 1000 جهاز حافظ مسافة من جهة واحدة لاير 2000 لاير 

Space maintenance 2 side 1200 جهاز حافظ مسافة من جهتين لاير 2500 لاير 

Rebonding per orthodontic 
bracket 

 اعادة تلصيق حبة التقويم الثابت لاير 350 لاير 200

Orthodontic mini screws 800 برغي التقويم لاير 2000 لاير 

Fixed retainer   700 لألسنانجهاز ثابت  لاير 1000  لاير 

 

 

 %(25 إلى  )تصل نسبة الخصم :العالجات النسائيةثانياً: 

Gynecology 
 بعد الخصم 

 After 
discount 

 قبل الخصم
discount 
before  

مراض النسائيةاأل  

 Consultation 250 استشارة        لاير 300 لاير 

  Vaginal examination 300 فحص نسائي     لاير 350 لاير 

Gynecological Ultrasound   400 سونار نسائي   لاير 450 لاير 

Cervical Cryo Cautery 700 كي عنق الرحم بالتبريد       لاير 800 لاير 

chemical Cautery 150 واحدة( جلسة )طبية كي بمواد  لاير 200 لاير 

Endometrial Sampling 600 خذ خزعة من بطانة الرحم   أ لاير 700 لاير 

Cervical Polypectomy 500 إزالة لحمية من عنق الرحم    لاير 550 لاير 

Ultrasound+Loop insertion  450 تركيب اللولب مع سونار بعد التركيب     لاير 550 لاير 
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Mirena Loop insertion + 
Ultrasound 

 لاير 650 لاير 550
تركيب لولب هرموني مع سونار بعد 

 التركيب

Loop extraction 350 إزالة اللولب          لاير 500 لاير 

Removal of Hormonal Implant 400 إزالة الشريحة الهرمونية         لاير 450 لاير 

Hormonal Injectable 
Contraception  

 برة منع الحمل         إ لاير 400 لاير 300

Vaginal cleaning with 
medicine application 

 تنظيف المهبل بالمواد الطبية       لاير 250 لاير 200

Drainage of big abscess 800 فتح خراج كبير لاير 950 لاير 

Drainage of small abscess 550 فتح خراج صغير         لاير 700 لاير 

Excision of cyst / mass L.A 
 لاير 1500 لاير 1200

استئصال كيس او كتلة تحت التخدير 
 الموضعي    

 

Gynecology 
 بعد الخصم 

 After 
discount 

 قبل الخصم
discount 
before  

مراض النسائيةاأل  

Dressing big 250 تغيير لجرح كبير          لاير 300 لاير 

Dressing medium 150 تغيير لجرح متوسط     لاير 200 لاير  

Dressing small 100 تغيير لجرح صغير       لاير 150 لاير 

Ovulation Follow up  200 مراقبة االباضة للزيارة الواحدة     لاير 300 لاير 

Pap Smear Procedure 250 اجراء اخذ مسحة عنق الرحم    لاير 300 لاير 

Breast examination 450 فحص الثدي         لاير 500 لاير 

Stitch removal 250 إزالة خيوط جراحية              لاير 350 لاير 

Ultrasound for early 
pregnancy 

 سونار حمل في بداية األشهر       لاير 450 لاير 350

Ultrasound for single fetus 
nuchal translucency 

 لاير 500 لاير 400
الشهر  سونار فحص سالمة الجنين في 

 الثالث للجنين الواحد

Ultrasound for multiple 
pregnancy   nuchal 
translucency 

 لاير 650 لاير 500
سونار فحص سالمة الجنين في الشهر 

 المتعددة     لألجنةالثالث 

  Obstetrical Ultrasound for 
singleton 

 فحص الجنين الواحد بالسونار                       لاير 600 لاير 450

  Obstetrical Ultrasound for 
Twins 

 فحص الجنين بالسونار للحامل بتوأم                  لاير 800 لاير 600

Obstetrical Ultrasound for 
triplets 

 لاير 1000 لاير 850
فحص الجنين بالسونار للحامل       

 بثالث اجنة

CTG (Singleton)  250 تخطيط قلب الجنين الواحد     لاير 300 لاير 

CTG (Twins) 300 تخطيط قلب توأم         لاير 450 لاير 

medical report 200 تقرير طبي     لاير 250 لاير 

 

 660099083-55225849للتواصل من خالل األرقام التالية:  *
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يسري هذا العرض للمتقاعدين الحاملين لبطاقات التقاعد من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
       .والعمل والشؤون االجتماعية ،أو لجنة التقاعد العسكرياالجتماعية ،أو وزارة التنمية اإلدارية 

 

 

 


