
افتخر بامتيازاتك
بطاقة سند تقدم امتيازات حصرية لألصحاب الهمم في دبي



بطاقة سند لألصحاب الهمم في إمارة دبي

فــي إطــار مبــادرة “مجتمعــي مــكان للجميــع” التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي،  والتــي تســعى إلــى تحويــل دبــي إلــى 

مدينــة صديقــة ألصحــاب الهمــم بحلــول عــام 2020، وبنــاء علــى قانــون  رقــم )2( لســنة 2014، 

ــي، يســّر هيئــة تنميــة المجتمــع بالتعــاون  ــة حقــوق أصحــاب الهمــم فــي إمــارة دب بشــأن حماي

مــع عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والشــركات الخاصــة، إطــاق بطاقــة ذكيــة )بطاقــة ســند( 

لتمكيــن أصحــاب الهمــم مــن الحصــول علــى خدمــات وتســهيات فــي إمــارة دبــي.   

لالستفسارات :
هيئة تنمية المجتمع 

 www.cda.gov.ae  :الموقع
هاتف:  8002121 

للتسجيل :
CDADUBAI : التطبيق الذكي

 www.cda.gov.ae :الموقع اإللكتروني
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أرقام التواصل

أرقام التواصل

تسهيالت التوصيل المجاني الخاصة بأصحاب الهمم.
- خدمة شراء األسمدة العضوية: يمكن ألصحاب الهمم 

    انجاز هذه الخدمة عبر الهاتف دون الحاجة للحضور إلى 
    ويشمل ذلك توصيل األسمدة إلى المكان الذي يطلبه 

    المتعامل.
-  خدمات المقاصب: تتيح الخدمة الحصول على خدمة 

     ذبح المواشي والتوصيل إلى المنازل لألشخاص أصحاب 
     الهمم.

-  خدمة طلب تصنيف عينات اّفات الصحة العامة: تقدم 
     الخدمة لألصحاب الهمم مجانًا وذلك من خال االتصال 

     هاتفيًا دون الحاجة لحضورهم شخصيًا شاملة التوصيل 
     واستام العينة من العميل.

-  خدمة توصيل الحيوانات ألصحاب الهمم في حال التبني: 
     تقدم هذه الخدمة بتوصيل الحيوانات األليفة المتبناة 

     إلى مساكن أصحاب الهمم وهي خدمة مجانية.
-  طلب تقييم أعمال الصيانة: لتحديد األضرار وأعمال 

     الصيانة الازمة في المباني تقدم الخدمة لألشخاص 
     أصحاب الهمم في منازلهم لتعبئة الطلب وأخذ جميع 

     الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم.
-  خدمة طلب تصميم مخططات الماحق البسيطة 

     لمساكن/ مزارع المواطنين: تقدم الخدمة لألشخاص 
     أصحاب الهمم.) يتم زيارة أصحاب الهمم في منازلهم 

     لتعبئة الطلب وأخذ جميع الوثائق المطلوبة، وكذلك 
     يتم زيارتهم مرة أخرى العتماد المخططات المبدئية 

     ودفع الرسوم وتسليم الرخصة(.
-  خدمة طلب شهادة لمن يهمه األمر متعلقة بأمور 

     البناء : تقدم الخدمة لألشخاص اصحاب الهمم. وتكليف 
     مهندس البلدية  بأخذ كافة البيانات المطلوبة إلعداد 

     الشهادة المطلوبة ومن ثم التواصل وتسليم النسخة 
     األصلية من الرسالة مباشرة للمتعامل.

-  خدمة إصدار / تجديد خارطة: حيث يقوم الموظف المعني 
     بالتواصل مع المتعامل واإلجابة عن استفساراته وتسريع 

     عملية تقديم الخدمة له.
-  خدمة طلب تسيير معامات )ماك/ رخص موقوفة(:  
     تقدم الخدمة لألشخاص اصحاب الهمم في منازلهم 

     حيث يقوم المهندس بزيارة المتعامل من فئة أصحاب 
     الهمم للتوقيع على التعهد بعدم تكرار المخالفة والتأكد 

     من االلتزام لتسيير معاماته الموقوفة.

-  خدمة طلب االستفسار عن مخالفات المباني: على 
     المتعامل من أصحاب الهمم االستفسار عن مخالفات 

     المباني من خال تطبيق خريطتي.
-  خدمة طلب منح تمديد مهلة إلزالة مخالفات البناء: 

     التواصل عبر البريد اإللكتروني من قبل المتعامل أصحاب 
     الهمم مع إرسال نسخة من محضر ضبط المخالفة وفي 

     حال تمت الموافقة على المهلة يتم إرسال نموذج 
     التعهد إلى المتعامل الستكمال البيانات للتوقيع وإعادة 

     إرسالها للقسم من خال البريد مع إرفاق نسخة من 
     بطاقة الهوية.

-  خدمة طلب تصريح مخيم شتوي مؤقت: يمكن 
     التقديم على الخدمة عبر النافذة اإللكترونية لبلدية دبي 

     والحصول على طلب التصريح، وتتم واستعادة التأمين 
     عبر الحساب البنكي الموثق عند انتهاء فترة التخييم 
 IBAN والتأكد من االلتزام وذلك من خال توثيق رقم     

     البنكي وقت تقديم الطلب.
-  خدمة طلب البت في النزاعات الفنية : استقبال النزاعات 

     عن طريق البريد اإللكتروني بعد تعبئة “نموذج شكوى 
     فنية” ومن ثم يقوم المهندس المختص باتخاذ 

     اإلجراءات المطلوبة بالخصوص حسب المعتمد وإفادته 
      بالنتائج، أو االتصال.

-  طلب إنجاز مبنى بنزاع : التواصل من خال البريد   
     اإللكتروني لتكليف مهندس البلدية بإرسال  “نموذج نزاع  
     إنجاز” إلى المتعاملين من أصحاب الهمم لمقر سكنهم 

     شخصيًا لتعبئته ومن ثم اتخاذ اإلجراءات المطلوبة 
     بالخصوص حسب المعتمد وإفادته بالنتائج.

-  طلب تغيير استشاري بعد صدور رخصة البناء بدون تنازل 
     )دون موافقة االستشاري الحالي(: التواصل خال البريد 

     اإللكتروني لتكليف مهندس البلدية بإرسال  “نموذج 
     طلب تغيير استشاري بدون تنازل” إلى المتعاملين من 

     أصحاب الهمم لمقر سكنهم شخصيًا لتعبئته وإرفاق 
     الوثائق المطلوبة من ثم اتخاذ اإلجراءات المطلوبة 

     بالخصوص حسب المعتمد وإفادته بالنتائج.
-  خدمات العقود التخصصية: إرسال ضابط مناقصات أو 

     شخص مخول إلى مقر ماك الشركات من فئة أصحاب 
     الهمم لتوقيع العقد.

-  خدمة وصول :تقديم خدمات تقييم المباني القائمة وفق 
     اشتراطات التصميم الشامل ومعايير سهولة الوصول 

     حسب كود دبي للبيئة المؤهلة، تتضمن الخدمات طلب 
     تقييم أولي، طلب تدريب وطلب تقييم نهائي حيث يقوم 

     فريق من المهندسين المختصين في إدارة تراخيص
  



04-2064035

 04-3369773

الجهةالجهة خدمات البطاقةخدمات البطاقة أرقام التواصلأرقام التواصل

     البناء بزيارة المباني وتقييمها وإعداد تقرير بمدى 
     مواءمتها الشتراطات التصميم الشامل ومنحها 

     الشهادات بذلك حسب التصنيف المعتمد. 

التسهيالت الخاصة بأصحاب الهمم في المجال التقني.
-  توفير خدمة video conference على نظام تراخيص 

     البناء في إدارة المباني: لتسهيل عملية متابعة ومناقشة 
     المخططات والماحظات من خال أخذ المواعيد 

     ومتابعة المعامات من دون الحاجة لزيارة مبنى البلدية 
     مما يسهل على أصحاب الهمم لمتابعة معاماتهم.
 video  توفير خدمة المساعدة عبر المحادثة المرئية  -

     conference في مراكز البلدية للتحدث مع المختصين 
     بلغة اإلشارة.

-  استام رخصة البناء مختومة الكترونيا بدون الحاجة 
     لزيارة البلدية.

-  استام شهادة االنجاز باليد في الموقع مع إتاحة طباعتها 
     الكترونيا في حالة رغبة المالك دون الحاجة لزيارة وتقديم 

     طلب لخدمة طلب انجاز مبنى.
-  رد التأمينات بصورة تلقائية مع الحصول على إشعار 

     بواسطة رسائل نصية قصيرة .
-  تم تخصيص موظف في المبنى الرئيسي من قسم 

     التأهيل لتقديم الدعم ألصحاب الهمم وإنجاز طلباتهم 
     اإللكترونية.

-  توفير خدمة)التوضيحات واالستفسارات( للتسهيل 
     على االستشاريين والمقاولين من أصحاب الهمم 

     استفساراتهم على نظام تراخيص البناء إلدارة المباني 
     وجميع خدمات إدارة المباني.

التسهيالت الخاصة بأصحاب الهمم في المجال المالي.
-  إعفاء أصحاب الهمم واثنين من مرافقي أصحاب الهمم 

     من دفع الرسوم واألثمان المفروضة على دخول مرافق 
     بلدية دبي التالية: 

     -  الحدائق العامة في إمارة دبي 
     -  مدينة الطفل 

     -  برواز دبي  
     -  متحف آثار ساروق الحديد

     -  )قاعة الكهف البيت الزجاجي( في الحديقة القرآنية.
-  الحدائق الكبرى في إمارة دبي )حديقة الممزر، حديقة 

     مشرف، حديقة الصفا، حديقة الخور، حديقة زعبيل(
-  إعفاء اصحاب الهمم من رسوم دخول حديقة الجاردن 

     جلو ) الحديقة المضيئة ( في حديقة زعبيل. 

-  اإلعفاء من رسوم دخول عروض الدالفين.

التسهيالت الخاصة بأصحاب الهمم في مجال البنية 
التحتية 

-  توفر ممرات ومنحدرات في مختلف المواقع )محمية 
     رأس الخور، الحدائق الكبرى( لتسهيل وصول اصحاب 

     الهمم إلى جميع المرافق والخدمات، باإلضافة إلى ممرات 
     مخصصة على الشواطئ التالية: 

     -  شاطئ خور الممزر.
     -  شاطئ كورنيش الممزر.

     -  شاطئ جميرا الثانية . 
     -  شاطئ جميرا الثالثة.

     -  شاطئ أم سقيم األولى والثانية.
     -  شاطئ حديقة الممزر.

-  توفير منحدرات خشنة غير قابلة لانزالق، ذات انحدار 
     منخفض، ومزودة بأذرع معدنية مساندة على الجانبين 

     عند المدخل الرئيسي لمبنى البلدية وجميع المراكز 
     والمرافق العامة التابعة لبلدية دبي.

-  توفر مواقف سيارات موزعة في إرجاء الحدائق مخصصة 
     ألصحاب الهمم بجانب كل بوابة، وفي جميع المرافق 

     والمراكز التابعة لبلدية دبي.
-  وجود لوحات خارجية مضاءة عند المواقف تشير بوجود 

     موقف مخصص ألصحاب الهمم في مركز المنارة.
-  توفير مصاعد كهربائية لألشخاص أصحاب الهمم وكبار 

     السن في مراكز الخدمة.
-  توفر سالم متحركة في مراكز الخدمة مزودة بأذرع 

     جانبية على طول جانبي السلم.
-  توفير دورات مياه خاصة ألصحاب الهمم في المبنى 

     الرئيسي وجميع المراكز والمرافق والحدائق العامة 
     التابعة لبلدية دبي.

-  توفير مداخل مخصصة ألصحاب الهمم )الفئة الحركية( 
     وأبواب تلقائية الفتح في مراكز الخدمة.

-  توفر كاونترات منخفضة االرتفاع مما يسهل على اصحاب 
     الهمم تقديم معاملتهم. 

-  توفير  مرشات استحمام مهيأة الستخدام أصحاب 
     الهمم على كل من )شاطئ جميرا األولى، شاطئ جميرا 
     الثانية، شاطئ حديقة الممزر، شاطئ كورنيش الممزر(
-  خارطة مركز الطوار خاصة للمكوفين لاستدالل على 

     اماكن الجهات. 
-  لغة برايل على جميع مخارج الطوارئ ودورات المياه 

     والمصلى وعلى مقابض الدرج خارج مباني مراكز البلدية.
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الجهةالجهة خدمات البطاقةخدمات البطاقة أرقام التواصلأرقام التواصل

-  توفير أماكن متخصصة للوضوء في دورة مياه رقم
    10 و 8 في حديقة الممزر

-  تطبيق معايير كود دبي في جميع الحدائق العامة )الحدائق 
     الكبرى، حدائق األحياء السكنية، ساحات األلعاب، حدائق 

     البحيرات(

التسهيالت الخاصة بأصحاب الهمم في مجال خدمة 
المتعاملين.

-  توفر موظفين مؤهلين لخدمة اصحاب الهمم في جميع   
     الحدائق الكبرى، الحديقة القرآنية، برواز دبي، ومراكز تقديم 

     الخدمة  .
-  توفر مسؤول خدمات المتعاملين في مبنى البلدية 

     الرئيسي.
-  تخصيص مكتب في المبنى الرئيسي الستقبال 

     المتعاملين من فئة أصحاب الهمم وخدمتهم   
    وتخليص معاماتهم في حينه إن امكن ذلك.

-  توفير كراسي مجانية متحركة في المبنى الرئيسي 
     وجميع المراكز والمرافق والحدائق الكبرى التابعة لبلدية 

     دبي ووضع لوحات إرشادية تشير لمكان توفرها.
-  توفير شاحن كهربائي لشحن الكراسي المتحركة في 

     الطابق االول واالرضي في مركز المنارة.
-  توفير أجهزة في مواقف مراكز البلدية لتقديم المساعدة 

     عن طريق كبسة زر في كل من مركز المنارة والكفاف.  
 

تخصيص كاونتر ذو مميزات خاصة ألصحاب الهمم 
الستقبال طلباتهم واستفساراتهم

-  وضع أسهم ألصحاب الهمم )ملصقات أرضية( 
     لاستدالل على مواقع تقديم الخدمة.

-  توفير أيقونة في جهاز االنتظار الرقمي خاصة بأصحاب 
     الهمم وتحويله مباشرة على كاونتر االستقبال 

     لاهتمام بطلبه.
-  توفير جهاز للفئة السمعية على كاونترات االستقبال في 

     الطابق األول واألرضي في مركز الطوار.
-  توفير ممشى خاص للمكفوفين في صاالت خدمة 

     المتعاملين ترشدهم إلى االستقبال في مراكز تقديم 
     الخدمة.

-  توفر سيارة ) مبادرة في الشوفة( لتسهيل التنقل 
     الداخلي في سوق الطيور )ورسان (.

-  توفر سيارة Club Car لتوصيل األشخاص
     أصحاب الهمم في الحدائق الكبرى ومدينة الطفل.

التسهيالت الخاصة بأصحاب الهمم في مجال الصحة 
والسالمة 

-  توفر كراسي اإلخاء ألصحاب الهمم للحاالت الطارئة 
     حيث تم توفيرها في المبنى الرئيسي ومراكز البلدية 

     الخارجية مثل) مركز المنارة، الطوار مدينة الطفل،
     برواز دبي(.

-  توفير نظام اتصال في جميع دورات مياه أصحاب الهمم 
     بحديقة زعبيل لاتصال في حال طلب المساعدة

     أو الطوارئ.

التسهيالت الخاصة بأصحاب الهمم في المجال 
المعرفي 

-  توفر كتيبات إرشاديه ناطقة بعدة لغات في
     مدينة الطفل.

-  توفر قصص بلغة برايل في مدينة الطفل.
-  توفير بروشورات ومطبوعات و أدلة إرشادية وتوعوية 

     بطريقة برايل )باللغة العربية واإلنجليزية( بمراكز تقديم 
     الخدمة.

التسهيالت الخاصة بأصحاب الهمم في المجال 
الترفيهي  

-  توفر ألعاب أطفال خاصة ألصحاب الهمم  في جميع 
     الحدائق الكبرى من خال توفير العاب مناسبة وبأعلى 

     المواصفات العالمية لهذه الفئة من المجتمع في 
     الحدائق العامة بدبي، وذلك لجعل الحدائق مائمة للعب 

     األطفال من أصحاب الهمم إلى جانب أقرانهم. 
-  توفر خدمة الكراسي المائية المتخصصة للسباحة )من 
     السيارة إلى السيارة(: هي خدمة مجانية مقدمة ألصحاب 

     الهمم من زوار حديقة شاطئ الممزر يمكن لمستخدم 
     الكراسي التجديف بمفرده أو مع مرافق وذلك حسب 

     رغبته.
-  تأهيل عدد 2 شاليه الستخدام أصحاب الهمم )شاليه 

     رقم 15،13(.
-  توفر أجهزة لياقة بدنية لممارسة الرياضة ولإلحماء، 

     وذلك لمساعدة ممارسي الرياضة من فئة أصحاب 
     الهمم من إتباع األساليب الصحيحة للحصول على 

     اللياقة البدنية  في الحدائق التالية: 
     -  حديقة مشرف.

     -  حديقة زعبيل.
     -  حدائق البحيرات .

     -  حدائق اإلحياء السكنية. 
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-  توفير خدمة السوار الذكي )خدمة حارس( تتيح الخدمة 
     معرفة تواجد االطفال من فئة أصحاب الهمم تفاديًا 

     لحاالت الضياع فقط في حديقة الممزر(.

التسهيالت واالمتيازات المقدمة لشركات مملوكة 
من قبل أصحاب الهمم.

-  إعطاء األولوية ألصحاب الهمم عند فرق سعر العروض  
  %5     

-  إعفاء األعضاء من رسوم تسجيل وتجديد الموردين.
     أولوية طرح طلبات الشراء التي تقدر قيمتها بأقل من 10 

     آالف درهم ألصحاب الهمم.
-  تقديم شيكات الشركة المصرفية بدل عن الضمان 

     البنكي االبتدائي في حال تعذر إصدار ضمان بنكي ابتدائي 
     من البنك.

-  إعطاء األولوية في صرف الدفعات المالية للشركات 
     أصحاب الهمم.

-  استام المستندات الخاصة بمعاماتهم عن طريق 
     البريد اإللكتروني وال حاجة للحضور إلى المكتب.

-  خصم 40 % للمواطنات الموظفات  في القطاعين 
     الخاص والعام  على كافة برامج مؤسسة دبي للمرأة 

     الخاصة بالموظفات 
-  دخول مجاني للمواطنات إلى فعاليات مؤسسة دبي 

     للمرأة 
-  خصم 20 % على كافة العضويات لنادي دبي للسيدات.

-  خصم 20 % على رسوم الدخول اليومي
-  خصم 15 % على منتج األصالة

مؤسسة دبي 
4069000-04للمرأة

-  خدمة لبيه : تمكين المراجعين من إتمام المعاملة من 
     دون الترجل من المركبة

-  خدمة طوارئ : تقديم الخدمة في حالة الطوارئ بالسرعة 
     الممكنة

6099999-04شرطة دبي
04-2692222

-  اإلعفاء من الرسوم الجمركية لسيارات ومستلزمات 
     ذوي اإلعاقة )لمواطني دول مجلس التعاون(*

4177777-04جمارك دبي

-  تجهيز مساكن المنح للمواطنين على أن تكون مهيئة 
     الستخدام  ذوي اإلعاقة

مؤسسة 
محمد 

بن راشد 
لإلسكان

80030

دو

- خصم  50 %  على الباقة الذكية Smart Plan بنظام 
    الدفع اآلجل

- خصم  50 %  على باقات إماراتي Emarati Plan بنظام 
    الدفع اآلجل

 New Emarati خصم  50 %  على باقات إماراتي الجديدة -
   Plan  بنظام الدفع اآلجل

Power Plan خصم  50 %  على باقات الدفع اآلجل -
- عرض أنت تهمنا” للباقات المدفوعة مسبقًا ويشمل 

    100 %  رصيد إضافي على كل تعبئة رصيد ويمكن 
    إستخدام الرصيد اإلضافي لإلتصال.

800155155

هيئة كهرباء 
ومياه دبي

-  خصم  50 % للمواطنين على : 
     -  تسجيل الطلبات الجديدة ، رسوم التسجيل

     -  رسوم إصدار الفاتورة النهائية
     -  إصدار رسالة مخالصة

     -  رسوم فحص العداد )في حالة سامة العداد(
-  تحديث مجاني لمعلومات المشترك

04-6019999

هيئة دبي 
للطيران 

المدني
80083222

-  تسهيات خدمة صف السيارات )تتوفر خدمة صف 
     السيارات مجانا ، في مطار دبي الدولي – مبنى رقم 1 –

    المستوى األول– صالة القادمين–وبالقرب من البوابة 02
     يرجى منكم ابراز تذكرة خدمة صف السيارات لموظف 

     إسعاد المتعاملين قبل المغادرة(

101اتصاالت

 eLife Family خصم 50 % على اإليجار الشهري لباقة -
   للتلفاز واإلنترنت والهاتف

- خصم 50 % على اإليجار الشهري لباقة خدمة الهاتف 
    المنزلي الثابت

- خصم 50 % على اإليجار الشهري لباقات اإلنترنت المنزلي
- خصم 50 % على باقات بيانات الهاتف المتحرك 

    المدفوعة مقدمًا التالية:

- خصم 50 % على باقة بيانات الهاتف المتحرك المفوترة 
    سعة

- اشتراك مجاني في باقة اتصاالت لمكالمات اإلنترنت عبر 
    الهاتف المتحرك وخدمة eLife عند استخدام تطبيقات

C’Me أو Botim    

1. باقات البيانات لمرة واحدة سعة
 25GB, 20GB, 7GB, 5GB, 3GB, 1GB    

2. باقات البيانات المتكررة سعة
20GB, 10GB, 7GB, 5GB, 3GB, 1GB    

10mbps, 512kbps, 1mpbs

 100GB, 20GB, 10GB, 7GB, 5GB, 3GB, 1GB
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هيئة الطرق 
والمواصات

مؤسسة الترخيص
-  إعفاء من رسوم تسجيل المركبة في إمارة دبي بواقع 

     مركبة لكل شخص عدا رسم الفحص الفني 

مؤسسة المواصالت العامة/مؤسسة القطارات:
-  إعفاء من رسوم المواصات العامة ) القطارات/

     النقل البحري / الحافات( 

مؤسسة المرور والطرق:
-  يتم اصدار تصاريح مواقف “أصحاب الهمم” لحاملي  بطاقة
    سند و تتيح لهم هذه التصاريح باستخدام  المواقف العامة

   والمواقف المخصصة ألصحاب الهمم مجانا
-  تخفيض على جميع رسوم الحصول على رخصة قيادة

     بنسبة 20 %
-  اإلعفاء من رسوم سالك بواقع مركبة واحدة للفرد

 8009090
04-2844444

-  خدمات االستشارات القانونية التطوعية لجميع 
     الجنسيات

دائرة الشؤون 
3533337-04القانونية

-  دخول مجاني إلى بيت الشيخ سعيد آل مكتوم
-  دخول مجاني إلى متحف دبي

هيئة دبي 
للثقافة 
والفنون

04-5155000

-  سيارات إسعاف مجهزة الحتياجات ذوي اإلعاقة
مؤسسة 

دبي لخدمات 
االسعاف

04-2922222

-  دخول مجاني إلى األندية الرياضية في دبي
-  دخول مجاني إلى المؤتمرات والفعاليات واألحداث الرياضية

مجلس دبي 
5105555-04الرياضي



مراكز 
تأهيل

مراكز 
تأهيل



-  خصم  20  % على المبالغ التي يدفعها حامل البطاقة 
     مقابل خدمات العاج الطبيعي، العاج الوظيفي، عاج 

     النطق واللغة وخدمات تعديل السلوك
-  مسح نمائي لألطفال من عمر الوالدة وحتى سن 

     الخمس سنوات ونصف مجانا
-  خصم 20 % على المبالغ  التي يدفعها حامل البطاقة 

     مقابل خدمات التقييم في المركز

أسرتي للعاج 
الطبيعي 
والتأهيل

04-2559444

-  خصومات على الرسوم.   
-  خدمة تمريض منزلي.

-  العاج الطبيعي المنزلي
-  استشارة طبية منزلية

 -  خدمة المراقبة بالتمريض االلكتروني
-  خدمة مرافق، والخدمات السياحية

االعتماد 
التكافلي 

للرعاية 
الصحية

04-2676274

2839196-04كلماتي
04-2839086

-  خصم 15 %  للخدمات العاجية: عاج النطق واللغة،
     العاج الوظيفي، العاج السلوكي، صعوبات التعلم،    

     التأهيل السماعي اللفظي.
-  خصم 15 %  لجميع خدمات التقييم.

-  خصم 15 % على جميع األنشطة التي ينظمها المركز 
     كالمخيامات، ورشات العمل والمحاضرات.

2839196-04كلماتي
04-2839086

-  خصم 15 %  للخدمات العاجية: عاج النطق واللغة،
     العاج الوظيفي، العاج السلوكي، صعوبات التعلم،    

     التأهيل السماعي اللفظي.
-  خصم 15 %  لجميع خدمات التقييم.

-  خصم 15 % على جميع األنشطة التي ينظمها المركز 
     كالمخيامات، ورشات العمل والمحاضرات.

الجهة

الجهة

خدمات البطاقة

خدمات البطاقة

أرقام التواصل

أرقام التواصل مراكز تأهيل

 تخفيض بنسبة  25 %  على جميع الخدمات التي يوفرها 
 المركز وتشمل التقييم األولي وجميع أنواع الخدمات 

كالتالي:
-  التقييم األولي للسلوك

-  التقييم األولي لمهارات النطق واللغة
)ABA( عاج تحليل السلوك التطبيقي  -

-  عاج النطق و اللغة
-  العاج المهني / الوظيفي

-  العاج الفيزيائي
-  التظليل المدرسي من قبل إخصائي سلوك

-  التدريب على المهارات االجتماعية

مركز دوريس 
دوان يونغ 

للتوحد
044312890

مركز ستيبنج 
3635433-04ستونز

-  20% خصم عند الحضور لجسلة االستشارة األولى
-  10% خصم على جميع خدمات المركز المقدمة وبرامجه

     المعتمدة

مركز هوب 
ابليتيشن 

الطبي
04-3460066

-  خصم  5%  على خدمات العاج طبيعي، العاج وظيفي
    وعاج التخاطب

مركز تقارب 
لتأهيل ذوي 

اإلعاقة

04-2663634
055-5283993

-  خصم 20% على  الجلسات العاجية الفردية )نطق ولغة - 
     عاج وظيفي - عاج سلوكي - تربية خاصة (
-  االستشارة مجانية                                                    

مركز أشعة 
الشمس 
لصعوبات 

التعلم

04-3322100
056-4641317

-  خصومات بنسبة 20% على التقييمات التعليمية 
    والخدمات المدرسية

مركز إير كير 
الطبي 

04-3520040
055-3659025

-  خصم 50% على الخدمات اآلتية: فحوصات السمع 
     العادية، فحوصات السمع بالكمبيوتر و فحوصات األذن 

      والتوازن
-  خدمات مجانية : ) االستشارة الطبية، وإزالة الشمع(

-  خدمات خاصة:  تأهيل التخاطب والنطق والعاج الطبيعي، 
     عاج أمراض التوازن والدوخة، فحص طنين األذن

04-8874821
054-7961815

مركز الهدف 
لتدريب 
وتأهيل 
أصحاب 
الهمم

-  خصم 25% على جميع خدمات المركز.

مركز 
جالينوس 

للعاج 
الطبيعي 

وإعادة التأهيل

-  خصم 25% على العاج الطبيعي لجميع الفئات العمرية 
2277700-04     من أصحاب الهمم وعوائلهم.

ذا دفلوبنغ 
3011900-04تشايلد سنتر -  خصم 10% على جميع خدمات المركز
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 04-2559297
052-7275297

مركز مردف 
للعاج 

الطبيعي 
والتأهيل 

-  خصم  20% على العاج الطبيعي والتأهيل     
-  خصم  20% على العاج الوظيفي

-  خصم 20% على عاج النطق و التخاطب
-  خصم 10% على العاج السلوكي

- التقييم لحاالت التأهيل مجانية للمدارس.                                                     
-  أسعار خاصة على المخيمات الصيفية.

04-3432442
052-2197867

نادي الطفل 
الرياضي

-  خصم  40% على األلعاب الحسية
-  خصم 10% على حفات أعياد المياد

054-9936568
04-5706804

حياتي هيلث 
سنتر

-  35% االستشارات النفسية والعاج النفسي
-  35% عاج تحليل السلوك المعتمد

-  35% عاج اللغة والنطق
-  35% العاج الوظيفي

-  35% التدريب المهني والتأهيل الوظيفي
-  35% جميع التقاييم

مركز الرواد 
65669940لذوي االعاقة  -  خصم 10% على جميع خدمات المركز

مركز مهارات 
2999104-04التعليمي

-  خصم 20% على تقييم العاج السلوكي
-  خصم 10% على رسوم أكاديمية مهارات التعليمية

هيلث سيرف 
هوم هيلث 

كير 
056-9969011

-  خصومات على جميع خدمات التأهيل البدني،
     والعاج الطبيعي، وتقديم االستشارات المجانية

مركز دريم 
ألصحاب 

الهمم
04-3300077 -  خصم 50% على جميع خدمات المركز



مستشفيات  
 وعيادات   صحية

مستشفيات  
 وعيادات   صحية
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مستشفيات وعيادات صحية

ان ام سي 
2339900-04رعاية

-  خصم  15 % على منتجات اعاده التاهيل
-  خصم  15 % على االسرة الطبية

-  خصم  15 % على المنتجات الخاصة بالحمامات
-  خصم  15 % على اجهزة السمع

-  خصم  15 % حفاضات الكبار والشراشف الطبية
-  خصم  15 % على المنتجات الخاصة برعاية االمومة والطفولة

-  خصم  15 % على مستلكات التمريض
-  خصم  15 % على بعض االجهزة الطبية االخرى                                                                                  

-  توصيل مجانى للمنازل عند شراء منتجات مختارة
-  الزيارات المنزلية المجانية من قبل المتخصصين 

     المدربين لتقييم بيئة المريض
-  زيارات منزلية مجانية لتخصيص المعدات وفقا 

      الحتياجات المريض
-  زيارات منزلية مجانية لخدمات الضمان

-  اسعار خاصة عند شراء حزمة كامله من المنتجات بناء 
    على طلب العميل

-  خصم 30% على الكشفيات. المختبر، األشعة، النطق و 
     العاج الطبيعي

- خصم 20% على اجراءات التجميل و المعدات الطبية
-  خصم 5% عل األدوية                                                                            

-  خدمات مجانية كتقييم حاالت النطق و السلوكي و 
     التقييم للعاج السلوكي

مركز االمارات 
الدولي الطبي 

ذ.م.م                           
65226107

-  خصم 50 % على جميع الكشوفات االستشارية
-  خصم 30 % على الخدمات األخرى

المستشفى 
السعودي 

األلماني
04-3890000

عيادة ميديكا 
زون      

04-3383100
054-4488202

-  األولوية في تخليص المعامات ) الطب النفسي -
     طب األسنان - طب األسرة (

-  خصم  30% على الطب األسنان و طب األسرة
-  خصم 40% على إزالة الشعر بالليزر

-  باقة  6  جلسات للطب النفسي مقابل  300 درهم اماراتي
-  خدمات مجانية كاستشارات األسنان - استشارات 

مجانية للعاجات التجميلية - خدمة صف السيارات                           

-  سوف يتم إصدار بطاقات مميزة عند أول زيارة 
     لمستشفى الزهراء دبي

-  خصم 15 % علي جميع الكشوفات الطبية في حالة 
     الدفع  النقدي

-  خصم 15 % على المختبرات واألشعة والجراحة في حالة 
     الدفع النقدي

مستشفى 
الزهراء الخاص 

بدبي
04-3786666

-  خصم 30 % على جميع الخدمات غير المغطاة من 
     شركات التأمين إن كانت من الطب الحديث أو الطب 

     التكميلي

مركز الشارقة 
العالمي الطبي 

الشمولي
06-5720088

عيادة الدكتور 
عبدالوهاب 

محمد الهامي 
لطب األسنان

04-2682244 -  خصم 50 % على الخدمات*

مراكز الشريف 
للعيون

04-4233664
050-2403151 

-  األولوية في تلخيص المعامات التالية:
     -  المواعيد

     -  إجراء الفحوصات و رؤية الطبيب
     -  مواعيد العمليات

-  خصم  35% على جميع الخدمات المقدمة من مراكز 
     الشريف للعيون

-  خصم 35% على خدمات كشفية الطبيب
-  خصم  35% على الفحوصات الطبية

-  خصم 35% على العمليات التالية :
     -  عمليات تصحيح النظر للتخلص من النظارات الطبية 

          والعدسات الاصقة )االلتراليزك بلس(.
     -  العمليات الخاصة بعاج القرنية المخروطية.

     -  عمليات زراعة العدسات الاصقة داخل العين.
     -  عمليات سحب الماء األبيض بتقنية الليزر.

     -  عمليات تجميل العيون و إزالة التجاعيد من حول العين.
     -    عمليات الحول.



-  خصم  20% على جميع الخدمات المتوفرة
-  خصم  20% على كشفية الطبيب والفحوصات الطبية 

     والعمليات.

مستشفى 
مورفيلدز  دبي 

للعيون
04-4297888

-  خصومات بنسبة 30% في جميع األفرع )المنخول، 
     البرشاء(، على جميع خدمات العيادة ماعدا خدمات 

     األسنان الخاصة،  والتطعيمات، وباقات الرعاية الصحية، 
     والخدمات التجميلية.

-  تطبق الشروط واألحكام.

عيادة هارلي 
الطبية الدولية

04-3989012
04-3989011
04-3986677
04-3989988

عيادة 
2433145-04كوريهاب

-  خصم 30% على الخدمات العاجية التي تقدمها العيادة 
     بما في ذلك التقييم األولي وجميع الخدمات ، مثل العاج 

     الطبيعي والوظيفي.
- الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل

- التأهيل العصبي
- زراعة األنسجة الرخوة

- عيادة عاج الجنف
- إعادة تأهيل اإلصابات الرياضية

- عاج ريدكورد وعاج حبال العصب
- عاج آالم المفاصل

- عسر البلع وإعادة التأهيل اإلدراكي
- بياتيس إلعادة التأهيل

- عاج بالممارسة



صيدلياتصيدليات



صيدلية 
6466952-050أونيكس

- صيدلية أونيكس تقدم خصم يصل لغاية  10 %  
    عند إبراز  بطاقة سند على منتجات العناية بالبشرة، 

     والفيتامينات،  مستحضرات التجميل، المكمات 
     الغذائية، المعدات الطبية  و معظم المنتجات

     الغير دوائية .

صيدلية البيت 
3351230-04العربي

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة برعاية العظام 
-  خصم 10-20 %على المنتجات الخاصة برعاية األمومة 

     والطفولة 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالمسالك  البولية 

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالقدم 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالعاج الطبيعي 

     والتأهيل 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالرعاية التنفسية 

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بالحمامات 
-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بغرف النوم 

-  خصم 10-20 % على المنتجات الخاصة بأجهزة الحركة

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

صيدليات



مستلزمات  
 وأجهزة   مساندة

مستلزمات  
 وأجهزة   مساندة



سف موبيلتي 
لتجارة 

أدوات ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
ولوازمهم

-
-  خصم  30 % على تأجير الكرسي المتحرك والكهربائي

-  خصم  20 % على مبيعات الكرسي المتحرك والكهربائي
-  خصم 10 % على مبيعات السكوتر

 بريدج وي 
لألنظمة 

الطبية 
ش.ذ.م.م

04-2821569
050-6257085

-  خصومات على المنتجات الطبية 

3388316-04هيلث مارت - خصم 15% على جميع المسلتزمات و األجهزة المساندة

الجهة

الجهة

خدمات البطاقة

خدمات البطاقة

أرقام التواصل

أرقام التواصل مستلزمات وأجهزة مساندة

-  خصم 10 - 15 % على جميع المعدات الطبية
-  خصم 10 - 15 %  على تعديل السيارات و األجهزة 

     المساعدة
-  زيارات منزلية مجانية لتقييم البيئة المنزلية و   

     االحتياجات الفردية من قبل اختصاصيين مرخصين
-  زيارات مجانية لتقييم البيئة المدرسية أو بيئة العمل 

     لتسهيل الدمج
-  خدمة مجانية لتوصيل وتركيب المعدات وتدريب

     المستخدم عليها
-  دعم فني مجاني  لألجهزة الطبية على مدار 24 ساعة 

-  استبدال مؤقت للجهاز عند وجود عطل فيه
     )في حال توافر البديل(

الصفوة 
ألنظمة 
الحركة

02-5541414

-  خصم بنسبة 10 - 15 %  على:
     -  أدوات تنبيه منزلية للصم أو ضعاف السمع السلكي

     -  جهاز مراقبة إنذار الحريق للصم وضعاف السمع
     -  كرسي متحرك بعجات مائية، مقاعد تواليت 

          كهربائية
     -  حوض قابل للتعديل على الحائط

     -  نظارات ذكية للبصريات
     -  جهاز مساعد عالي التقنية )ماوس( للتحكم

          في الهاتف المحمول
     -  الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية وأجهزة 

          التلفزيون الذكية عبر البلوتوث
     -  منتجات التكنولوجيا المساعدة لضعاف البصر

     -  مساعدة للكراسي المتحركة اليدوية وغيرها
          من المنتجات 

-  توصيل مجاني داخل دبي
-  تركيب مجاني داخل دبي

توباند 
5821402-058للتجارة العامة



خدمات 
الرعاية   المنزلية

خدمات 
الرعاية   المنزلية



اإلمارات 
للتمريض 

المنزلي 

المودة 
للرعاية 

الطبية

مركز الرعاية 
المنزلية

8006877464

07-2222141
050-2585825

04-4541361

-  خصم %30 على جميع خدمات التمريض المنزلي 

-  خصم%25 على جميع خدمات المركز        

-  األولوية في تخليص المعامات 
-  خصومات على الرسوم

-  خدمات مجانية

مركز أم 
8006877464اإلمارات 

-  خصم  30 %على الخدمات التالية: خدمات التمريض 
     المنزلي، خدمات رعاية األطفال في المنزل و خدمات 

     العاج الطبيعي المنزلي. 

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

خدمات الرعاية المنزلية

ميركل 
للرعاية 

الصحية 
المنزلية

رسالة 
لخدمات 

الصحة 
المنزلية

04-2327067

056-9943675

-  خصم  20 % على جميع خدمات الرعاية المنزلية

-  خصم %30 على الخدمات التالية: خدمة الرعاية الصحية 
     المنزلية لكبار السن، خدمة الرعاية الصحية المنزلية 

     لألطفال، خدمة العاج الطبيعي        

مركز الرعاية 
الخاصة

04-4541361 -  خصومات على جميع خدمات المركز  

مركز سمارت 
ميد لخدمات 

الصحة المنزلية 
ش.م.م

خصومات بنسبة 20 % على الرسوم:
- باقة سمارت كير الصحية.

-  باقات العاج الطبيعي المنزلي.
-  باقات مدرب الحياة.

   04-3367663



محالت   تجاريةمحالت   تجارية



أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

بوينت  2 
بوينت 

لخدمات 
األعمال

055-1406457
04-3362553

-  خصم  20 % على خدمات تأسيس الشركات
-  خصم 30 %على خدمات الطباعة لجميع 

     المعامات)عقود  تأسيس، وكاالت، طلبات جهات 
     الحكومية(

-  خصم 20  % على خدمات تخليص و تقديم المعامات 
     في جهات الحكومية و الرسمية

-  خصم  30 % على خدمات طباعة و طلبات التأشيرات 
    )الشنغن،  كندا،  امريكا،  تركيا،  استراليا(

-  خصم 20  % على خدمات و معامات منطقة الحرة 
DIFC لمركز دبي المالي العالمي     

مجموعة 
يتيم 

للنظارات
-

-  فحص النظر مجانا 
-  فحص السمع مجانا 

-  نسبة خصومات تصل إلى 50 % على بعض البضائع 
     المختارة 

-  نسبه 20 % على العدسات الصقة 
-  خصم 10 %  على العدسات الطبية 

-  تقديم جميع الخدمات الفنية  وتوصيل النظارات 
     والعدسات مجانا .

شركة الواثق 
للوساطة 

التجارية

050-5520787
050-6536321

-  خدمة توصيل للمنازل مجانًا
 خصم بنسبة  25 % على األحذية التركية الطبية للصغار

خصومات على األحذية الطبية للكبار
vicco خصم  25 % على أحذية  -

jomos خصم 20 % على أحذية  -

أفراح لتجارة 
الزهور 

)ش.ذ.م.م (
04-2637376

-  خصم %25 على الفاتورة بقيمة 300 ومافوق.
-  خصم بنسبة %15 على قيمة الفاتورة من 200 إلى

    300 درهم.
-  خصم بنسبة %10 على قيمة الفاتورة من 100 إلى

     200 درهم.

شركة أغذية 
لألغذية 

والمشروبات 
ش.م.ع

80025246
-  خصم %10 حتى %50 على جميع المواد الغذائية 

     اإلستهاكية

عمرو كامل 
3980208-050للتجارة العامة  -  خصم %10 على جميع خدمات الشركة

محل ورد 
“فاور 

ديستركت”
04-2999888  -  خصم 20% على كل انواع الورود و التزيين

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

محالت تجارية

- 15  خصم على العطورات و البخور
تاتش أوف 

5383896-056عود

- خصم  20% لمستحضرات التجميل و االكسسوارات
   و الساعات

-  خصومات خاصة على العطور عند زيارة المحل

كرجي للعطور 
3399333-04ش.ذ.م.م

-  خصم 10% على جميع أنواع العطور
محل “ألتير 

3399333-04بيرفيوم”

-  خصم  15%على المنتوجات
شارب واير 

3232862-052ذ.م.م

-  خصم 20% على األسماك وتوصيل مجاني
كرابس لبيع 

األسماك
055-3433377
04-8866554

الجابر 
2310000-04للنظارات

-  خصم حتى 20 % على مجموعة مختارة من النظارات 
     الطبية والشمسية والعدسات الطبية والعدسات 

     االصقة

مؤسسة 
حمد رحمة 

الشامسي 
للتجارة العامة

04-2999888

 -  خصم 25% على األدوات الصحية )أطقم حمامات-
     خاطات-اكسسوارات(

-   خصم 25% على بورسان - سيراميك لألرضيات والجدران
-  خصم 15% على األرضيات الخشبية

-  خصم 15% على سخانات المياه على الطاقة الشمسية 
    و الكهروبائية

-  خصم 20% على الرخام
-  خصم 20% على الموزاييك



أزياء
 ( رجال - نساء ) 

أزياء
( رجال - نساء ) 



أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

أزياء (رجال-نساء)

كاليان 
2947020-04للمجوهرات

-  خصم بنسبة  25 % على مصنعية الذهب
-  خصم 10 %  على المجوهرات األلماس

مجموعة 
حنبل المدني 

للخياطة
04-2999888 -  خصم 25 % على جميع خدمات المجموعة

أرقام التواصلخدمات البطاقة خياط فوكس 
للرجال

04-4245811
052-6757434

-  خصم شامل على جميع األقمشة اليابانية بنسبة  15%
-  خدمة أخذ القياس في مقر تواجد أصحاب الهمم في 

     إمارة دبي
-  في حال تفصيل الشخص عدد )10 كنادير( ومافوق 

     يحصل على )كندورة( مجانًا.
-  في حالة تجاوز فاتورة التفضيل مبلغ )3000 درهم(. 

     يحصل على )2 كندورة( مجانا ومشتريات من الخياط 
     بملغ )100 درهم( من تشكيلة واسعة من الغتر 

     والعطور.



المحاماةالمحاماة



أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

المحاماة

حميد درويش 
للمحاماة 

واالستشارات 
القانونية

050-1575566

-  تقديم االستشارات القانونية مجانًا
-  االنتقال إلى المساكن لمن يصعب عليه التنقل والحركة

-  خصم 10 % على أتعاب المحاماة في التوكيل عن القضايا
-  تقسيط االتعاب على دفعات بواقع 25 % في كل دفعة

مكتب زايد 
الشامسي 
للمحاماة 

واالستشارات 
القانونية

04-2680800 -   تقديم االستشارات القانونية بخصم يصل %50



ترفيهترفيه



أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

ترفيه

-  خصم 50% على العضوية في نادي سيدات الشارقة.
-  دخول البحر و المسبح العائلي مجانًا في نادي سيدات 

     الشارقة، ماعدا الحاالت الحرجة. )تطبق الشروط
     واألحكام(

-  خصم 20% على صالون كوالج و مكتبة كوالج.
-  خصم  15 % على الخدمات في دالوك سبا\ بوتيك اوركيد 

     للجمال.
-  الحصول على خصم 15% على  منتجات المبيعات في 

     دالوك سبا\ بوتيك اوركيد للجمال.
-  شراء حزمة »بندل اوف جوي« و الحصول على األخرى 

    مجانًا من حضانة بساتين.
-  خصم 10% على قائمة الحلويات المعروضة،

     والمشروبات في مطعم لفيف.
-  خصم 15% على البوفيه في مطعم لفيف.

نادي سيدات 
5067777-06الشارقة

-  خصم 15% على كل المنتوجات في الحديقة    
-  خصم    30 % الدخول للمنحل

حديقة النحل 
في حتا

050-2283681
04-2925474



أخرىأخرى



أخرى

-  خصم 10 % على اإلطارات*
-  خصم 10 %على البطاريات 

-  خصم 50 % على ميزانية محور السيارات
-  تعبئة مجانية للنيتروجين بدل الهواء العادي لإلطارات

مؤسسة 
ناصر بن 

عبداللطيف 
السركال

)تاير ستوب(

04-2882468

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

-  خصم 50 % على الشحن الداخلي
-  خصم 20 % على الشحن الخارجي

-  خصم 50 % على االشتراك في خدمة اشتراك العنوان 
 )shop&ship( البريدي في 7 دول     

60054400)809(ارامكس

-  خصم 10% في الدورات التالية:
- دورات اللغات.

- دورات في مجال التدريب المهني.
- الدورات التقنية.

- مقاعد مجانية في بعض الدورات.
- حصص تدريبية تجريبية.

معهد 
بومجرينيت 

للغات
04-2211216

- باقة “بيوند” من الخدمات المصرفية الشخصية
بنك اإلمارات 

دبي الوطني
600540040
04-3272996

-  خصم  لجميع الطلبات Dine in %20 على إجمالي فاتورة 
     الطاولة لصاحب البطاقة وعائلته

مطعم 
44579990-04سولت 

- خصم  لجميع الطلبات Dine in %20 على إجمالي فاتورة 
44579990-04مطعم باركرز      الطاولة لصاحب البطاقة وعائلته

-  خصم  لجميع الطلبات Dine in %20 على إجمالي فاتورة 
     الطاولة لصاحب البطاقة وعائلته

مطعم 
44579990-04سويتش

-  خصم 50% على خدمات المواقف 

فالترانس 
لخدمات 
وانظمة 

المواصات 

04-4440888

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

-  قسيمة بقيمة 10 دراهم لكل 100 درهم + ضريبة القيمة 
المضافة

-  خصم 20 % على قيمة إيجار المحات التجارية لمدة 
ثاث سنوات

-  تسهيات لدفع اإليجار تصل إلى أربعة أقساط سنوية

الخدمات المجانية: 
-  تسجيل مجاني للمنتجات في كل فرع.

-  إدراج مجاني للمنتجات . األولوية في تأجير المحات داخل 
الموالت.

اسواق

 04-423-4444
04-423-4415

-  نقل البيانات مجانا على شراء هواتف جديدة
-  خصم 10% على الخدمات التالية:

    -  إصاحات من مراكز الخدمة المعتمدة الذي يمثل
         دي جي هيلب.

    -  شراء دبي جي شيلد
    -  شراء الضمان الممد
    -  شراء شاشة حماية

    -  خصم 20% عند شراء إكسسواالات إي كامي

800344357شرف دي جي

-  خصم 10% على سعر البيع لوثائق التأمين ضد الغير
الدولية 

لخدمات 
التامين 

04-2500570

-  خصم 25% على جميع الخدمات
مركز بالحصا 

لتعليم قيادة 
السيارات

8002354272

-  خصم 10% على دورة تدريب المدرب المحترف 
-  خصم 5% على الورش التدريبية

-  خصم 15% على معسكر التغيير

معهد سيف 
محمد 

للتدريب

055-1159080
050-8800104

-  خصم 20 %  على المأكوالت
مطعم يحيى 

للمأكوالت 
البحرية

050-9409591

-   دخول مجاني لحاملي بطاقات سند مع المرافق

 فالكون/    
أوميغا 

دبي ديزرت 
كاسيك

056-6569741
04-3833580 



-   خصم  10% في التسجيل في التدريب المهارات الفنية    
     والمهنية.

ذا كيو 
لخدمات إصدار 

الشهادات 
الجودة

050-9290877

-   ركوب الخيول داخل و خارج األسطبل مجانا حصن حتا 
1798881-050لتأجير الخيول

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة        
بي كيو  

المطبخ 
الفرنسي والبار

04-4355577

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة         ورلد كت 
4355577-04ستيك هاوس

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة         4355577-04 سدرة

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهةأرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4355577-04 ال باتيو

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4355577-04ريبز اند بريوز

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4355577-04بلينكيو

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4355577-04ذا ماركت

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4355577-04نامو

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4355577-04 لفل سفن

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 3995000-04 لوشيانوس

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 6935778-058 آندرياس

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 3995000-04  بامبو كيتشن

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4221399-04 ذا غراند غريل

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة
سوشيال من 

8182222-04هاينز بيك

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 8182222-04الو

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 8182222-04بالم أفينيو

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 8182222-04ميزيري

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 8182222-04بيكوك آلي

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة
مطبخ 

الضيافة 
الكبير

 04-3995000

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 5036230-056 ذا سيتي غريل
04-4370088

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 5036230-056زوكو
04-4370044

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 5458391-056 أندلوشيا

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة هورس اند 
4354444-04هاوس

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4354444-04ذا قريل بيت

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة ايكويسترين 
4354444-04الونج

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 4354444-04 الواحة 

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 3430000-04دون كورليون

-   خصم 30 % على إجمالي الفاتورة 3430001-04 الصفا

-  خصم   50% على الغرف واألجنحة بناًء على أفضل 
     األسعار المتاحة 

الحبتور 
باالس، ال 

اكس آر فنادق 
ومنتجعات

04-4355555



-  خصم   50% على الغرف واألجنحة بناًء على أفضل 
     األسعار المتاحة 

-  خصم   50% على الغرف واألجنحة بناًء على أفضل 
     األسعار المتاحة 

-  خصم   50% على الغرف واألجنحة بناًء على أفضل 
     األسعار المتاحة 

-  خصم 20 % على الفلل.

منتجع حبتور 
جراند

والدورف 
أستوريا دبي 

بالم جميرا

الحبتور بولو 
ريزورت

-  خصم   50% على الغرف واألجنحة بناًء على أفضل 
     األسعار المتاحة 

هيلتون دبي، 
43733333-04الحبتور سيتي

04-3995000

04-8182222

04-435444

-  خصم   50% على الغرف واألجنحة بناًء على أفضل 
     األسعار المتاحة 

فندق ڤي، 
كوريو 

كوليكشن 
من هيلتون

04-4366666

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهةأرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

-  خصم   50% على الغرف واألجنحة بناًء على أفضل 
     األسعار المتاحة 

فندق 
ميتروبوليتان 

دبي
04-3430000

-  250 درهم للشخص )تذكرة ذهبية(    البيرل من 
2893441-055دراغون

-  خصم 20 %على الخدمات  سيلك سبا 
)حبتور باالس،

04-4355500

-  خصم 20 %على الخدمات
االيكسير سبا 
)الحبتور بولو 

ريزورت(
04-4354440

-  خصم 10 %على قيمة الفاتورة
-  خدمة توصيل مجاني للفاتورة بقيمة 200 درهم ومافوق.

الزين لتجارة 
المنتجات 

الورقية 
والعبوات 

ذم م

050-3605240

-  خصم بقيمة 20 % على قيمة الفاتورة واألكل
     في المطعم

مطعم قصر 
الهند

فرع القرهود: 
04-2869600

فرع شارع السام- أبوظبي:
02-6448777

-  خصم 20 %على الخدمات
 االيكسير سبا 

)هيلتون دبي، 
الحبتور سيتي(

   04-4373333
04-4373300
04-4373301
04-4373302

-  خصم  20 %على الشقق مع  50% دفعة أولى    
     مبدئيا و 50% يستحق دفعها خال

     3 إلى 5 سنوات 

برج نورة، 
مجموعة 

سكنية، 
الحبتور سيتي

800-Habtoor
04-2286667

-  خصم 20 %على الخدمات
االيكسير سبا 
)منتجع حبتور 

جراند(

04-4084266
04-4084260

* تطبق الشروط واألحكام
   www.cda.gov.ae تحّدث القائمة بصورة دورية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني


