


ندعوك لالستغراق في أجواء االسترخاء وسط واحة من الهدوء والسكينة وفي أحضان 
الطبيعة االستوائية الغّناء لمنتجع جميرا القصر مع باقة ُمعدة خصيصًا لتناسب احتياجاتك من 

تجارب السبا الفاخرة. 

وستجد فريقنا من الُمعالجين المتمرسين في انتظارك الصطحابك في رحلة فريدة نحو 
العافية ستمنحك أفضل النتائج مع ُمعالجاتنا الُمتخصصة التي ستترك لديك شعوراً خالصًا 

بالتجدد والحيوية. 



جميع الُمعالجات بالدرهم اإلماراتي وتشمل 10% رسوم خدمة و7% رسوم بلدية وضريبة القيمة المضافة. 
* تتوفر خدمة تقديم المعالجات داخل الغرف عند الطلب. وتخضع خدمات السبا داخل الغرف إلى رسوم إضافية بنسبة 100% من قيمة الُمعالجة. 

تتوفر ُمعالجات الشاطئ والمسبح بين شهري أكتوبر ومايو. 

درهم  ُمعالجات جميرا المميزة  
930 90 دقيقة  تدليلك تنشيطي 

 930 90 دقيقة  تدليك التخلص من التوتر 

ُمعالجات العافية  
 1,250 120 دقيقة  طقوس إيقاظ الحواس 
 1,250 120 دقيقة  طقوس استعادة الحيوية 
 1,250 120 دقيقة  طقوس الصفاء والسكينة 
 980 90 دقيقة  ديتوكس منقي لبشرة الجسم 

ُمعالجات العناية بالوجه
  111SKIN ُمعالجة 

 1,100 75 دقيقة  المعالجة الدراماتيكية األصلية للوجه 
تلطيف البشرة وإعادة ملئها 

1,300 شد البشرة بدون جراحة باستخدام األلماس األسود السماوي  90 دقيقة 
نحت وشّد البشرة 

1,300 90 دقيقة  ُمعالجة الوجه بطاقة التبريد 
تنشيط البشرة وُمعالجتها باألكسجين

 مارغي مونتي كارلو  
1,100 75 دقيقة  ُمعالجة ُمقاومة آثار الشيخوخة 

انتعاش وترطيب
1,300 90 دقيقة  ُمعالجة الوجه بالكوالجين 

ترطيب وتلطيف
1,300 90 دقيقة  ُمعالجة الخاليا الجذعية للتفتيح 

تفتيح- وتنشيط البشرة

 سوداشي  
1,100 75 دقيقة  قناع الوجه للرجال 

 تنظيف عميق للبشرة وإعادة توازنها 

 ُمعالجات التدليك  
930/730 90/60 دقيقة  تدليك ُمخصص لألنسجة العميقة باستخدام الزيوت العطرية 
930/730 90/60 دقيقة  تدليك بالي 
730 60 دقيقة  تدليك التخلص من التوتر 
730 60 دقيقة  تدليك قبل وبعد الوالدة 
780/730 75/60 دقيقة  تدليك تايالندي 
800 75 دقيقة   سيلو-اليت من ليجولوجي )للنساء فقط(  
930 90 دقيقة  تدليك إيقاظ الحواس بالشموع 

التخلص من التوتر- معالجة الشرنقة

درهم ُمعالجات الحّمام   
800 60 دقيقة  طقوس الحمام الكالسيكية 
1,100 90 دقيقة  طقوس الحمام الُمميزة 

 تجربة الجناح المزدوج  
2,8000 150 دقيقة  أمتع األوقات 

 ُمعالجات التنشيط  
350 30 دقيقة  تدليك تنشيط القدمين 
350 30 دقيقة  تدليك فروة الرأس 
350 30 دقيقة  سكراب الملح لتوازن الجسم 
350 30 دقيقة  تدليك الظهر والرقبة والكتفين 
400 30 دقيقة  معالجة سريعة لتجديد بشرة الوجه 
150 ُمعالجة الصدف البحري  

 ُمعالجات العافية  
خاصة

400 60 دقيقة  يوغا خاصة 
600 60 دقيقة  يوغا ثنائية 
3،600 60 دقيقة    باقة 10 حصص يوغا خاصة 

جماعية
 95 60 دقيقة  حصص يوغا جماعية 
120 75 دقيقة  يوغا العناصر الخمسة تحت ضوء القمر 
855 60 دقيقة  10 حصص يوغا جماعية 
1،100 60 دقيقة    حصص يوغا غير محدودة 

ُمعالجات شفائية 
350 45 دقيقة  تأمل األصوات 
3،000 45 دقيقة  10 حصص يوغا جماعية 

 معالجات التدليك في الكبانة  
380/500/630  30/45/50 جلسة تدليك الجسم 
350 30 دقيقة  جلسة تدليك القدمين 



درهم ُمعالجات ُجميرا الُمميزة  

930 تدليك تنشيطي | 90 دقيقة 
تنشيط األنسجة العميقة

جدد طاقتك واستعد حيويتك مع تدليك كامل للجسم يُركز على األنسجة العميقة باستخدام أساليب وتقنيات عالجية معروفة منذ قديم الزمان
وحركات انسيابية عميقة وتحفيز نقاط الوخز باإلبر والتمدد اللطيف للعضالت.

930 تدليك التخلص من التوتر | 90 دقيقة 
 تهدئة ‐ تخفيف التوتر

قل وداعًا للتوتر واإلجهاد مع هذه الُمعالجة الشاملة التي تعتني بك من رأسك حتى أخمص قدميك. تتضمن المعالجة مجموعة من أحدث حركات التدليك
مثل تمديد وفرك وعصر العضالت مع اختيارك من الزيوت العطرية النقية التي تُمنحك تجربة عافية شاملة.



درهم  ُمعالجات العافية  

 1,250 طقوس إيقاظ الحواس | 120 دقيقة 
هذه الُمعالجة مستوحاة من أسرار الجمال المغربية القديمة التي تُعالج الجسم وتُساعد على االسترخاء. ُصممت هذه الُمعالجة لزيادة مستويات االسترخاء،

ومنحك شعور عام بالعافية بينما يتم تلطيف البشرة وتنعيمها بجلسة تقشير عطرية للجسم بالكامل يليها تدليك بالشموع التي تفرز زيوت عطرية غنية
.marocMaroc بعبير العنبر والفانيليا والمسك مما يُزيد من الشعور بالتنشيط والهدوء مع كل حركة تدليك. ُمعالجة فاخرة تأتيكم من

 1,250 طقوس استعادة الحيوية | 120 دقيقة 
استعد حيويتك مع هذا التدليك المنعش للجسم بالكامل، مع التركيز على نقاط الضغط، وحركات التمدد اللطيف بينما يكتسب وجهك توهجًا

براقًا مع معالجة سريعة لتنشيط بشرة الوجه تقلل من االنتفاخات والهاالت السوداء وتمنح البشرة الباهتة نضارة وحيوية.
.111SKIN ُمعالجة مثالية لمن يشعرون بالخمول وقلة الحيوية. ُمعالجة ُمميزة تأتيكم من

 1,250 طقوس الصفاء والسكينة | 120 دقيقة 
تَستخدم المعالجة األحجار األسترالية القديمة ذات الطاقة الشفائية لتخفيف توتر العضالت وكذلك البلورات التي تُركزّ على نقاط الشاكرا. ومع قوة حركات

التدليك واالهتزاز تتوغل زيوت النباتات األسترالية والبلورات الكريستالية عميقًا في أنسجة البشرة لتمنحك شعور تام باالسترخاء والتجدد والتناغم.
استعيدي بريق وجهك مع معالجة سريعة ُستكمل روعة أجواء الصفاء التي تنعمين بها. ُمعالجة فاخرة من سوداشي.

 980 ديتوكس منقي لبشرة الجسم | 90 دقيقة 
ديتوكس وتنقية

تقشير منشط للجسم يُنّعم البشرة ويُحفز الدورة الدموية، يليه قناع منقي للجسم يُساعد في التخلص من الشعور بالخمول واالنتفاخ وإزالة السموم غير المرغوب
فيها. ُمعالجة فاخرة من سوداشي.



درهم  ُمعالجات العناية بالوجه  

111SKIN ُمعالجة

 1,100 المعالجة الدراماتيكية األصلية للوجه | 75 دقيقة 

تلطيف البشرة وإعادة ملئها 
ُمعالجة ُمكثفة وُمهدئة لبشرة الوجه، تُعزز من القدرة الطبيعية للبشرة على ترميم نفسها وتقويتها. كما تعمل المعالجة على ترطيب البشرة بعمق

باستخدام عناصر مقاومة آلثار الشيخوخة تُرطب البشرة وتُلطفها مع إصالح وملء التجاعيد الناتجة عن خطوط التعبير.

1,300 شد البشرة بدون جراحة باستخدام األلماس األسود السماوي | 90 دقيقة 

نحت وشّد البشرة 
هذه الُمعالجة هي الحل األمثل للبشرة المتقدمة في السن وألصحاب البشرة الجافة التي تُعاني من تجاعيد تعابير الوجه. وبفضل المكونات النشطة

القوية المستخدمة ستالحظين تحسنًا ملحوظًا في أثار تقدم العمر وتصبغات البشرة. وتٌعرف هذه الُمعالجة »بشد الوجه دون تدخل جراحي« وهي الحل
األمثل للتخلص من مختلف آثار الشيخوخة. 

1,300 ُمعالجة الوجه بطاقة التبريد | 90 دقيقة 

 تنشيط البشرة وُمعالجتها باألكسجين
ستقوم هذه المعالجة الُمجددة للبشرة بتنشيط بشرتك باستخدام مجموعة من كرات الجليد للوجه ومنتجات العناية بالبشرة الفاخرة المخصصة

للمعالجة بتقنية التبريد. ستدهشك النتائج التي ستحصلين عليها حيث ستالحظين تحّسن في انتفاخات الوجه والهاالت السوداء فضاًل عن التخلص
من بهتان البشرة واستعادة نضارتها بشكل ملحوظ. هذه الُمعالجة مناسبة لسكان المدن أو المسافرين الدائمين.



درهم ُمعالجات العناية بالوجه  

مارغي مونتي كارلو

1,100 ُمعالجة ُمقاومة آثار الشيخوخة | 75 دقيقة 

انتعاش وترطيب
ستترك هذه الُمعالجة بشرتك ناعمة وُمرطبة ومنتعشة من الداخل والخارج بفضل تقنيات التدليك األربعة المصممة خصيصًا لتمنحك نتائج نهائية مذهلة

حيث ستحصلين على بشرة أكثر إشراقًا وشبابًا.

1,300 ُمعالجة الوجه بالكوالجين | 90 دقيقة 

ترطيب وتلطيف
معالجة فاخرة من الترطيب المكثف ُمخصصة لتحسين تجاعيد البشرة وزيادة مرونتها ومستويات الكوالجين بها.

1,300 ُمعالجة الخاليا الجذعية للتفتيح | 90 دقيقة 

تفتيح- وتنشيط البشرة
تقوم المكونات المنشطة للخاليا الجذعية بمنح إشراقة فورية للوجه ُمحفزة عملية تجديد خاليا البشرة وتمنحها الترطيب العميق الذي تحتاجه وتُعيد إليها مرونتها.

من سوداشي

1,100 قناع الوجه للرجال | 75 دقيقة 

 تنظيف عميق للبشرة وإعادة توازنها 
ُمعالجة لتقشير البشرة وتنظيفها بعمق وموازنة الزيوت الطبيعية للبشرة وتهدئة االلتهابات ومنع ظهور الشعر تحت الجلد. تتضمن المعالجة تدليك للظهر

بأمالح سوداشي التي تُحفز االسترخاء وتخفف من إجهاد العقل والجسم.



درهم ُمعالجات التدليك  

930/730 تدليك ُمخصص لألنسجة العميقة باستخدام الزيوت العطرية | 90/60 دقيقة 
تجربة تدليك رائعة للجسم بالكامل تعمل على تهدئة العضالت الُمجهدة والتخلص من التوتر باستخدام مزيجك المفضل من الزيوت العطريّة.

930/730 تدليك بالي | 90/60 دقيقة 
يعتمد هذا النوع من التدليك على حركات ضغط متوسطة القوة يستخدم المعالج فيها مجموعة كبيرة من األساليب العالجية مثل: الفرك

والعجن ألنسجة البشرة وحركات التمدد اللطيفة. ستحصل بعد هذه المعالجة على نتائج ُمبهرة وتحّسن في حركة الدورة الدموية وتناغم تام
بين العقل والجسد والروح.

930/730 تدليك التخلص من التوتر | 90/60 دقيقة 
تدليك متخصص للجسم بالكامل يُركزّ على العضالت العميقة للتخلص من التوتر واإلجهاد وتنشيط الدورة الدموية وإزالة السموم المتراكمة.

ُمعالجة فاخرة من سوداشي.

730 تدليك قبل وبعد الوالدة | 60 دقيقة 
الُمعالجة الُمثلى لألمهات الحوامل حيث توفر لهم تقنيات تساعدهم على االسترخاء والتخلص من احتباس الماء وتحسين الدورة الدموية بشكل عام.



درهم ُمعالجات التدليك  

780/730 تدليك تايالندي | 75/60 دقيقة 
تدليك حركي مع العالج باإلبر وحركات التمدد والفرك سيتركك في حالة تامة من السكينة واالطمئنان. وال يتطلب هذا التدليك أي زيوت ويرتدي الضيف

أثناء الُمعالجة رداء تايالندي ناعم.

800 سيلو-اليت من ليجولوجي | 75 دقيقة 

عالج الساقين
يعمل هذا العالج الفريد من ليجولوجي على المناطق التي تعانين منها في الساقين فيطبق مجموعة من أساليب التدليك المدروسة ليحقق أعلى وأوسع

تأثير ممكن. يبدأ العالج بنقع القدم بالليمون ثم تستخدم فرشاة لتقشير الطبقة الميتة من جلد الساق لألعلى باتجاه القلب مع التركيز على المناطق المعرضة 
للسيلوليت مما يعزز نشاط الدورة الدموية ويحسن ليونة الساق ويقلل ظهور السيلوليت. تصل عملية التدليك والحرارة إلى عمق الجلد لتعالج الترسبات

الدهنية وتفتح المسام وتحرر السوائل فيتخلص منها الجسم بطريقة طبيعية. في المرحلة األخيرة من العالج يطّبق المنتج النهائي مع تيار من الهواء على
الساقين فتتحسن دورتهما الدموية وتشعرين بالراحة والرشاقة والخفة وتمشين كأن خطواتك ال تكاد تالمس األرض.

930 تدليك إيقاظ الحواس بالشموع | 90 دقيقة 

التخلص من التوتر- معالجة الشرنقة
هذه الُمعالجة مستوحاة من أسرار الجمال المغربية القديمة التي تُعالج الجسم وتُساعد على االسترخاء. ُصممت هذه الُمعالجة لزيادة مستويات االسترخاء،

ومنحك شعور عام بالعافية بينما تنصهر الشمعة الدافئة لينبعث منها زيت عطري يفوح بعبير العنبر والفانيليا والمسك مما يُزيد من الشعور بالتنشيط
والهدوء مع كل حركة تدليك.



درهم ُمعالجات الحّمام   

800 طقوس الحمام الكالسيكية | 60 دقيقة 
.Miel d’Ambre و kessa طقوس رائعة تتضمن استخدام الصابون األسود لتنظيف البشرة وتطهيرها بعمق يليها تقشير كامل للجسم باستخدام قفاز

تتضمن المعالجة أيضًا جلسة لتقشير الوجه وتنتهي رحلة الطقوس بجلسة تمدد كالسيكية ستترك جسمك في حالة من الحيوية والتجدد.

1,100 طقوس الحمام الُمميزة | 90 دقيقة 
 .Miel d’Ambre و kessa طقوس رائعة تتضمن استخدام الصابون األسود لتنظيف البشرة وتطهيرها بعمق يليها تقشير كامل للجسم باستخدام قفاز 

تتضمن المعالجة أيضًا قناع لتقشير بشرة الوجه وتنقيتها يتبعها تدليك لفروة الرأس وطقوس غسل الشعر واستخدام قناع للشعر. اختتم تجربتك المميزة
بطقوس تمدد تقليدية ستترك في حالة من الشعور بالنظافة من الرأس إلى أخمص القدمين، يليه تطبيق تقنية الشرنقة لترطيب الجسم. 



درهم تجربة الجناح المزدوج   
تجربة فاخرة ُتهيئ لك أجواء االحتفال بأي مناسبة خاصة مع من تحب، أو لقضاء أمتع األوقات مع شريك حياتك. 

2,800 أمتع األوقات | 150 دقيقة 
اقِض أمتع األوقات في مرافق جناح السبا الخاص، بينما تحتسي كأسًا من النبيذ الفوار مع الفراولة المغطاة بالشوكوالتة. ِعش تجربة حالمة

 مع جلسة تدليك عميق للجسم بالكامل والوجه وفروة الرأس إلعادة التوازن سيزيد من جمال لحظاتك الخاصة. ولختام رحلة عالجية مثالية،
ال تفوتوا تجربة ركوب قارب العبرة الساحر على امتداد الممرات المائية الالزوردية في المنتجع.



درهم ُمعالجات التنشيط  

350 تدليك تنشيط القدمين | 30 دقيقة 

350 تدليك فروة الرأس | 30 دقيقة 

350 سكراب الملح لتوازن الجسم | 30 دقيقة 

350 تدليك الظهر والرقبة والكتفين |30 دقيقة 

400 معالجة سريعة لتجديد بشرة الوجه | 30 دقيقة 

150 ُمعالجة الصدف البحري 



درهم ُمعالجات العافية 

خاصة
400 يوغا خاصة | 60 دقيقة 
600 يوغا ثنائية | 60 دقيقة 
3،600  باقة 10 حصص يوغا خاصة 
لمدة 3 شهور 

جماعية
 95 حصص يوغا جماعية | 60 دقيقة 
يوغا العناصر الخمسة تحت ضوء القمر | 75 دقيقة  120
855 10 حصص يوغا جماعية 
حصص يوغا غير محدودة«لمدة 3 شهور
1،100  حصص يوغا غير محدودة 

لمدة شهر 
ُمعالجات شفائية 

350 تأمل األصوات | 45 دقيقة 
3،000  10 حصص يوغا جماعية 
لمدة 3 شهور



درهم معالجات التدليك في الكبانة 

630/500/380 جلسة تدليك الجسم  | 50/٤5/30 دقيقة 
استمتع بجلسة تدليك مخّصصة للجسم، توّظف مجموعة متنوعة من التقنيات الكفيلة بإزالة التوتر في عضالت جسمك.

350 جلسة تدليك القدمين  | 30  دقيقة 
يركز العالج على تخفيف اإلرهاق في القدمين والساقين بما يضمن لك الراحة القصوى. يتم خالل الجلسة تدليك القدمين والنصف السفلي من الساقين.

عالجات الكابانا الشاطئية متاحة للعمالء اعتباراً من أكتوبر حتى مايو. يمكنكم التواصل مع أحد متخصصي العالج في تاليس سبا على الشاطئ
أو حمام السباحة، أو االتصال بمركز تاليس سبا على الرقم 6818 366 4 971+



قواعد تاليس سبا 

يتربع تاليس سبا وسط القنوات المائية الهادئة وأجواء الطبيعية االستوائية لمدينة جميرا، ويضم في ربوعه 26 فيال سبا بما في ذلك ثالثة أجنحة مخصصة لألزواج. تصحبك 
رحلتنا في السبا عبر الحدائق الغّناء المورقة والمسارات المتقاطعة، التي تبعد خطوات صغيرة عن غرفة العالج الخاصة بالمنتجع الصحي. يقدم تاليس سبا مجموعة 

متنوعة من جلسات التدليك وعالجات الجسم والوجه وطقوس السبا التي تمنحك أرقى تجربة سبا تُلبي احتياجاتك مع أقصى قدر من االهتمام لراحتك.

وتتألف المرافق الداخلية من مناطق لتغيير المالبس لكل من الرجال والسيدات وقد جهزت بغرف الساونا والبخار والمسابح ومناطق االسترخاء الخاصة. يضّم تاليس سبا في 
مدينة جميرا مسبح خارجي منعزل للرجال والسيدات. 

الموقع                                                                                                                                                                 

يمكن للضيوف من خارج الفندق الذهاب إلى السبا من مدخل جميرا القصر، واالستدارة يساراً قبل الخيول الذهبية المؤدية إلى موقف السيارات الخاص. يُمكن لضيوف 
بينما يُمكن لضيوف الفندق اختيار زيارة السبا عن طريق قوارب العبرة أو بالعربة أو بالتنزه سيراً على األقدام في منتجعنا. )يستغرق وقت السير 15 إلى 20 دقيقة(.

 ساعات العمل
يوميًا من 10 صباحًا إلى 9 مساًء

الحجز والوصول                                                                                                                                          

يُرجى الوصول قبل 30 دقيقة من الموعد الُمحدد للمعالجة لتسهيل إجراءات تسجيل الدخول واالستمتاع بمرافق السبا. نطلب من ضيوفنا االستحمام قبل المعالجات 
واستخدام مرافق تاليس سبا. نُشجع ضيوفنا على استخدام الساونا وغرفة البخار والمسبح لمساعدتهم في استرخاء العضالت قبل العالج. نوفر لجميع الضيوف رداء مريح 

ومناشف حمام ونعال، ونطلب ارتداء مالبس السباحة أثناء استخدام مرفق السبا.

بالنسبة لمعالجات الوجه، نوصي ضيوفنا من الرجال بالحالقة قبل جلسة المعالجة.

يُرجى العلم بأن الوصول المتأخر سيؤدي إلى تطبيق تكلفة المعالجة بالكامل وسيقلل من الوقت المخصص للمعالجة.

يُطلب تقديم تفاصيل بطاقة االئتمان أو الدفع المسبق لتأكيد حجوزات المعالجات. يمكن لضيوف تاليس سبا غير المقيمين في فندق مدينة جميرا االستمتاع بمرافق 
تاليس سبا في أوقات فراغهم لمدة 120 دقيقة عن طريق الحجز.

لحجوزات المجموعات والشركات والحجوزات المخصصة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى تاليس سبا، مدينة جميرا. 



 سياسة اإللغاء
في حالة الرغبة في إلغاء المعالجة أو تغييرها، يُرجى إبالغنا بذلك قبل 4 ساعات من الموعد المحدد وإال تُحتسب رسوم المعالجة بالكامل.

 اشتراطات السن
بالنسبة لمعالجات تاليس سبا بما في ذلك التدليك ومعالجات الوجه، يُشترط أال يقل عمر الضيف عن 12 عامًا. الستخدام مرافق تاليس سبا بما في ذلك حمامات السباحة 

والساونا وغرف البخار، يُشَترط أن يكون الضيف بعمر من 12-16 عامًا وأن يخضع إلشراف الوالدين.

 اإلكراميات
يمكن منح اإلكراميات حسب رغبة الضيوف تقديراً للخدمة المتميزة.

 الصحة
يُرجى إبالغنا إذا كنت تعاني من أية مشاكل صحية أو إصابات أو حساسيات عند الحجز.

 الحمل
 يتوفر لدينا معالجات مخصصة لجميع األمهات الحوامل.

يُرجى إبالغنا عند الحجز لمساعدتك في اختيار نوع المعالجات المناسبة لك.

 ُمعالجات داخل الغرف
تُطبق رسوم إضافية بنسبة 100% من قيمة المعالجة على خدمات السبا التي تُقّدم للضيوف داخل الغرف.

 قسائم الهدايا
إلهداء تجربة تاليس سبا ألحبائك يمكنك ببساطة شراء قسيمة هدية. يُرجى االستعالم عن ذلك لدى مكتب االستقبال لدينا أو االتصال بنا لمزيد من المعلومات. 

 األجواء والخصوصية 
حفاظًا على أجواء السبا الهادئة، يُرجى من ضيوفنا األعزاء وضع الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية على وضع الصامت. واحترامًا لقيم ثقافتنا المحلية يُرجى االحتشام 

عند استخدام مناطق تغيير المالبس. ومراعاًة لخصوصية اآلخرين، يحظر التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو غيره من صور التسجيل باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
داخل مرافق السبا.

يُرجى العلم بأن التدخين محظور تمامًا في مرافق تاليس سبا.

 المقتنيات الثمينة والمجوهرات
 ال تتحمل إدارة مجموعة جميرا أي مسؤولية عن فقد أي مقتنيات أو متعلقات ثمينة يحضرها الضيوف إلى السبا. لذا نرجو من السادة الضيوف عدم إحضار أي متعلقات 

ثمينة، وفي حالة اختيار جلب مقتنيات ثمينة أو مجوهرات ستقع مسؤولية فقدها على عاتقك.



+971 4 366 6818 
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