
بطاقة “ذخر” لمن تجاوزوا الستين من مواطني إمارة دبي.
لهم االمتنان لكل ما قدموه لنا ولمجتمعنا



بطاقة “ذخر” 
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أصــدرت هيئــة تنميــة 
المجتمــع بدبي بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والشــركات الخاصة بطاقــة 
ــة،  ــي الدول ــا ف ــن نوعه ــى م ــر األول ــي، وتعتب ــارة دب ــي إم ــن ف ــن المقيمي ــار المواطني ــر« لكب »ذخ
توفــر البطاقــة خدمــات وتســهيالت مميــزة لمــن تجــاوزوا الســتين عامــًا، وذلــك تقديــرا 
إلســهاماتهم ودورهــم الفاعــل فــي بنــاء مجتمعنــا ونهضتنــا وعمــال بتعاليــم تراثنــا األصيــل.

شروط الحصول على البطاقة 
-   أن يكون الشخص من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

-   يقيم في إمارة دبي
-   يبلغ من العمر 60 عامًا وما فوق

المستندات المطلوبة 
)لحاملي جواز سفر صادر من إمارة دبي( 

-   صورة عن جواز السفر
-   صورة عن بطاقة الهوية

-   صورة شخصية

المستندات المطلوبة 
)لحاملي جواز سفر صادر من إمارات أخرى( 

-   صورة عن جواز السفر
-   صورة عن بطاقة الهوية

-   صورة شخصية
-   إثبات اإلقامة في مدينة دبي

طريقة التسجيل:
-   الحضور شخصيًا لمراكز خدمة العمالء التابعة لهيئة تنمية المجتمع

seniors.consulting@cda.gov.ae أو إرسال المستندات عبر البريد اإللكتروني   -
CDA Dubai :أو التسجيل عن طريق التطبيق الذكي لهيئة تنمية المجتمع    -



القطاع 
الحكومي



القطاع الحكومي

دائرة التنمية 
االقتصادية

 -  األولوية في تلقي الخدمة دون موعد مسبق أو انتظار 
      بالنسبة للتراخيص ورخصة »انطالق«

-  تلقي الخدمة عبر كاونتر الخدمة السريعة
-  تلقي خدمة كبار المستثمرين

-   اإلعفاء من رسوم الخدمة المضافة عند تلقي خدمة كبار 
المستثمرين

 -  تقديم النصح والمشورة فيما يخص نطاق التسجيل 
      والترخيص

-  صالحية رخصة انطالق مدى الحياة
 -  األولوية ألعضاء رخصة انطالق في الحصول على 

     منتجاتهم لدى الجهات الحكومية  

04-4455555

محاكم دبي

-   األولوية في تخليص معامالت تساهيل ) إنجاز كافة 
المعامالت في جميع الوحدات داخل المبنى عبر مركز 

توجيه المتقاضين(. ) المبنى الرئيسي(
-   األولوية في تخليص معامالت أهال ) إنجاز معامالت كاتب 

العدل( من خالل توفير كاونتر خاص ) جميع الفروع (
-   خدمات مجانية )شور(  ) خدمة تقديم االستشارات 

القانونية من خالل مكاتب المحاماة عبر مركز توجيه 
المتقاضين ( ) المبنى الرئيسي(

-   خدمات مجانية ) انتقال كاتب العدل للحاالت التي 
تستدعي االنتقال(

-  خدمة صف السيارة ) المبنى الرئيسي(
-  خدمة الكرسي المتحرك ) المبنى الرئيسي(

04-3347777

مركز فض 
النزاعات 
اإليجارية

-  األولوية في تسجيل الدعاوي
-  األولوية في حضور الجلسات

-  اعفاء من رسوم قيد الدعاوي
-  االستشارات القانونية المجانية

-  التواصل مع كبار المواطنين لتقديم التوجيهات في ما 
     يخص المنازعات االيجارية

-  التسجيل عن بعد
-  التواصل مع كبار المواطنين إلخطارهم باخرالمستجدات

-  توفير مواقف مخصصة لسيارات حاملي بطاقة ذخر.
-  توفير كرسي متحرك مع موظف  لنقل كبار المواطنين 

     من السيارة الى داخل المركز.

8004488

الجهة

اإلدارة العامة 
لإلقامة 
وشؤون 

االجانب

-  األولوية في إنهاء المعامالت
-   وضع كاونتر خاص في اإلدارة ومراكزها الخارجية

     لكبار المواطنين
 -  تقديم خدمة VIP من خالل الوصول إلى أماكن أقامتهم 

      وإنهاء إجراءاتهم

04-3139999

اإلدارة العامة 
للدفاع المدني

-  األولوية في تخليص جميع معامالت الدفاع المدني 
-  مواقف مجانية للسيارات

-  كاونتر خاص بكبار المواطنين
-  توفير رقم لطلب خدمات من الموقف

-  توفير مندوب خاص للوصول إلى المنزل
-  تقديم خدمات توعية لألسر والخدم في المنزل

04-2611111

بلدية دبي

-  االولوية في تخليص المعامالت
-  خصم 10% على رسوم التأجير لمرافق مدينة الطفل

-  السماح لكبار المواطنين بإيقاف  سياراتهم في ساحة 
     المزاد بعد ساعات المزاد في سوق السمك

-  شراء وذبح وتوصيل الذبائح الى منازل كبار المواطنين

04-2215555

جمارك دبي

-  تسهيل عبور كبار المواطنين في المنافذ الجوية
-  تيسير اإلجراءات في المطار

-   اإلعفاء من االلتزام بالوقوف في منطقة الجمارك في 
المطار

-  حمل حقائب كبار المواطنين وإيصالها خارج مبنى المطار

04-4177777

مؤسسة 
األوقاف 

وشؤون القصر

-  الوصول الى صاحب الخدمة الستالم طلب الوقف
-  تحديد جلسة أمام القاضي إلصدار االشهاد الوقفي

-  توصيل اإلشهاد الوقفي إلى صحاب الخدمة
-  استالم التبرعات

050-1701212

القيادة العامة 
لشرطة دبي

-   األولوية في تخليص جميع المعامالت في الخدمات 
المقدمة في اإلدارات العامة ومراكز الشرطة

-   االنتقال إلى المساكن لتدوين اإلفادات والشهادات 
والتصاريح

-  توفير ساعة أمنك بلمسة زر

04-2692222

أرقام التواصلخدمات البطاقة

مكتبة دبي 
العامة -

هيئة الثقافة 
والفنون

 -  األولوية في إنهاء المعامالت
-  عمل عضوية مجانية

 -  توصيل الكتب المراد استعارتها إلى منازل كبار 
     المواطنين وإعادتها

04-2858065
هيئة دبي 

للطيران 
المدني 

)A مواقف مجانية )فترات قصيرة - مواقف  -
-  األولوية في انهاء جميع المعامالت

-  توفير خدمة استقبال العميل من المواقف
-  تقديم خدمات أستثنائية للحاالت الخاصة

80083222



هيئة كهرباء 
ومياه دبي

 -  توفير خدمة صف السيارات في كافة مراكز خدمة 
     المتعاملين

-  توفير خدمة الكرسي المتحرك
-  توفير خدمة مراحب

-  أولوية تقديم الخدمة
-  خصم  %50 على تسجيل الطلبات الجديدة

     )Move In(  رسوم التسجيل
-  خصم  %50 على رسوم إصدار الفاتورة النهائية

-  خصم  %50 على إصدار رسالة مخالصة
-   خصم  %50 على رسوم فحص العداد )في حالة

     سالمة العداد(
-  رسوم تحديث معلومات المشترك مجانًا

04-6019999

 النيابة العامة 
في دبي

-  مبادرة نيابة الدار )وهي انتقال اعضاء النيابة إلى المجنى 
     عليهم من فئة )كبار السن، واألشخاص ذوى االحتياجات 

     الخاصة، والمرضى، والنساء واالطفال( للتحقيق في أماكن 
     تواجدهم(.

-  مبادرة حاضرين )توفر هذه الخدمة امكانية الرد على 
     االستفسارات أو انجاز المعامالت من االشخاص من 

     اصحاب الهمم أو كبار السن دون الحاجة الى النزول من 
     المركبة(.

-  أعطاء فئة كبار المواطنين وفئة أصحاب الهمم 
     األولوية في طلباتهم وإنجاز معامالتهم في صاالت 

     العناية بالمتعاملين .

-

هيئة الطرق 
والمواصالت

-   تصريح المواقف مجاني
2844444-04-  بطاقة نول )خصم %50(

 هيئة دبي 
للثقافة 
والفنون

-  إعفاء حاملي بطاقة ذخر من رسوم الدخول لمتحف 
-     الشندغة

نادي دبي 
لسباق الخيل

-  إعفاء من دفع رسوم الدخول إلى جميع السباقات التي 
سيتم تنظيمها من قبل النادي في مضمار ميدان العالمي 

خالل الموسم  2021 -2022
https://dubairacingclub.com



القطاع
الصحي



مستشفى دار مستشفيات وعيادات ومراكز صحية
العيون ذ.م.م

-  خصم  %20  على المياه البيضاء
-  خصم  %25  على الليزك

-  خصم %20  على الكشف
04-3388588

مركز الينوي 
الطبي

-  خصم %30 على جميع الخدمات المقدمة في المركز
-  األولوية في حجز المواعيد

 -  يحق لكل فرد من أسرة كبار المواطنين االستفادة من 
     الخدمات الطبية المقدمة لبطاقة ذخر في المركز

04-3499977

مستشفى 
ميد كير

- خصم  %20 على جميع الخدمات
- خدمات مجانية )فحص السكر – فحص الضغط-الوزن(

- عروض مميزة فحص السكر من المنزل على مدار  
    24ساعة

- عروض مميزة فحص الضغط من المنزل على مدار  
    24ساعة

04-3499977

مركز الشارقة 
العالمي للطب 

الشمولي

-  خصم   %30 على جميع الخدمات الطبية في المركز
-  األولوية في حجز المواعيد

-   يحق لكل فرد من أسرة كبار المواطنين االستفادة من 
الخدمات الطبية المقدمة لبطاقة ذخر في المركز

06-5720088

 عيادة الدكتور 
عبدالوهاب 

محمد الهامي 
لطب األسنان

2682244-04-  خصم  %30 على جميع خدمات العيادة

عيادة 
الياسمين 

لطب األسنان

-  األولوية في تخليص جميع معامالت العيادة
-  خصومات  %35 على جميع خدمات العيادة

-  تنظيف األسنان واللثة مجانًا
04-2699177

كايند كير 
3388588-04-  خصم %30 على العالج باألوزونالطبي- جميرا

مركز أكواكير 
الطبي

-  األولوية في تخليص المعامالت
-  خصم %15  على الجراحة التجميلية والترميم

-  خصم %30 على عالج االسنان
-  خصم %20 على الجلدية والعناية بالبشرة

-  استشارة االسنان مجانا
-  استشارة التغذية مجانا )اول مرة(

052-1071075

مركز عود 
المطينه 

الطبي

-  األولوية في المواعيد
-  األولوية في المعاينة

-  األولوية في الزيارات الطبية المنزلية
-  خصم  %50  على االستشارة

-  خصم  %30 على جميع الخدمات المقدمة في المركز
-  زيارات طبية منزلية وقت الطلب

04-2852245

المركز الطبي 
3622929-04-  خصم  %30  على جميع الخدمات المقدمةاأللماني

برايم ميديكال 
سنتر

-  خصم %10 على العالج الطبيعي
-  خصم %20 على الفحص الصحي الوقائي.

-  خصم %15 على عالج األسنان
-  خصم %15 على العالج التجميلي

-  خصم %20 على عالج العقم

04-2720720

 مركز سلطان 
العلماء الطبي

- األولوية في تخليص المعامالت
- خدمات عيادات االسنان )التي اليغطيها التأمين(  25% 

- خدمات عيادات الجلدية )التي ال يغطيها التأمين (   25% 

050-5755059
 04-2845778

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

مستشفى 
السعودي 

األلماني

 -  خصم   %50على الفحوصات والكشوفات لكبار 
     المواطنين وعوائلهم

-  خصم  %30 على الخدمات األخرى
04-3890000

مستشفى 
القرهود 

الخاص

 -  خصم  %20 على جميع خدمات المستشفى ماعدا 
4545000-04     األدوية والمواد االستهالكية

مستشفى 
بالهول 
األوروبي

-  خصم %30  على العيادات الخارجية
-  خصم %25  على العمليات والمرضى الداخليين

-  خصم %40  على الخدمات التشخيصية
04-3454000

مستشفيات 
االمارات 

العادة التاهيل 
وخدمات 

العناية 
المنزلية

-  خصم %25 على التمريض المنزلي
-  خصم %25  على العالج الطبيعي في المركز والمنزل

-  خصم  %25  على اإلقامة في المركز إلعادة التأهيل
 -  خدمة مجانية على الكشف األولي لكبار المواطنين في 

     المركز و المنزل
-  خدمة مجانية على جلسة العالج األولى

-   خدمة مجانية على الزيارة المنزلية الدورية 
     من قبل طبيب

73422800

مستشفى 
برايم

-  خصم  %10  على العالج الطبيعي
-  خصم  %20 على عالج العقم

-  خصم  %20 على الفحص الصحي الوقائي.
-  خصم  %15 على العالج التجميلي

-  خصم  %15 على عالج األسنان

04-2929777



مستشفى 
بالهول 

التخصصي

-  خصم %30  على العيادات الخارجية
-  خصم %25  على العمليات والمرضى الداخليين

-  خصم %40  على الخدمات التشخيصية
04-2733333

مستشفى 
فقيه الجامعي

- خصم  %10  على الحاالت المحولة للعيادات الخارجية 
1444444-04للدفع النقدي ويشمل ذلك خدمات المختبر وجمع العينات.

مركز دكتور 
نيوترشن  
ش.ذ.م.م

-  خصم  %15 على جميع االشتراكات بجميع فروع دكتور 
      نيوترشن

-  خصم خاص  %15 على جميع االشتراكات بجميع فروع 
       دكتور نيوترشن

-  خدمة الفحص على أحدث االجهزة لقياس تركيب 
      ومكونات الجسم مجانًا

-  خدمة االستشارة مع اخصائي التغذية مرة واحدة مجانًا

 04-2040777 

FMC مركز
الطبي

- خصم %50 على الخدمات التالية:
    - عالجات األسنان الطبية والتجميلية.

    - العناية بالبشرة.
    - قسم التنحيف : شد ونحت الجسم.

    -طب النساء والتوليد.
    - الجراحة التجميلية.

    - خدمات الليزر.
    - الطب العام و طب االسرة.

    - طب االطفال.
    - الخدمة الصحية المنزلية.

 
-تتوفر خدمات مجانية:

    -التنظيف والتلميع االسنان.
    -عالج راحة الفم الكريهة.

    -االستشارت لجميع االختصاصات.
 

-توجد خدمات مميزة أخرى :
IQS خدمات االقالع عن التدخين مع  -

04-3218388
055-8979150
050-5525664

مراكز الشريف 
للعيون

-  خصم %35 على  عمليات تصحيح النظر للتخلص من 
      النظارات الطبية والعدسات الالصقة )االلتراليزك بلس(.

-  خصم %35 على العمليات الخاصة بعالج القرنية 
     المخروطية.

-  خصم  %35 على عمليات زراعة العدسات الالصقة داخل 
     العين.

-  خصم  %35 على عمليات سحب الماء األبيض بتقنية 
     الليزر. 

-  خصم %35 على عمليات تجميل العيون و إزالة التجاعيد 
     من حول العين. 

-  خصم  %35 على عمليات الحول.

04-4233664
050-2403151

مستشفى 
زليخة

-  فتح ملف للمريض مجانا
-  خدمة صف السيارات مجانا

-  األولوية في رؤية الطبيب العام
-  تحويل للطبيب المختص مجانًا
-  مميزات خدمة العيادة السريعة

-  خصم %20 على جميع الخدمات الطبية
-  خصم %20 على العيادات الخارجية وإدخال المرضى

-  خصم %20 على التحاليل واالشعة
-  خدمة مترجم مع المريض

600524442

مركز دليل 
الطبي

-  حجامة وقائية وحجامة عالجية
-  العالج الطبيعي

-  المساج الطبي والتدليك الرياضي
-  تنزيل الوزن بدون جراحة باحدث االجهزة العالمية

-   المساج الليمفاويوشد الترهالت
-  الغسيل المائي للقولون

-  قسم خاص للعناية بالبشرة
-  العالج بالنتيروجين

-  قسم خاص المراض التناسلية والذكورة
-  خصم %20على جميع الخدمات

- االستشارة والفحص مجانية لكل االقسام

050-5529546
 050-5415175

مستشفى 
مورفيلدز دبي 

للعيون

04-4297888 -  خصم %20 على جميع الخدمات التي يقدمها مستشفى 



مجموعة 
داركوف للعالج 

الطبيعي و 
إعادة التأهيل

-  مصحة عالج طبيعي تشيكية
-  طبيب عربي وموظفين يتحدثون العربية

-  غرفة صالة
-  الطعام حالل

-  خصوصية للسيدات في العالج

-  %20  خصم ثابت على خدماتنا الطبية بما فيها:
     العالج الفيزيائي عن طريق الروبوت وإعادة التأهيل الحركي،  

    تخفيف الوزن، برنامج مرضى السكري، برنامج مرضى القلب،   
   و المزيد في فرعينا التشيك وسلوفاكيا 

052-3738810
gcc@darcov.cz

www.darkovspa.com

مستشفى 
0502562611آدم فيتال دبي

Mohamed.halim@
adamvital.ae

www.adamvital-
hospital.com

%20  خصم على العيادات الخارجية -
%10 خصم على المختبر وقسم األشعة والجراحة -

  والعالج الطبيعي وإعادة التأهيل
%10 خصم على المرضي المنومين بالمستشفى -

%10 خصم على خدمات الرعاية الطبية المنزلية -

خدمات مجانية:
-خدمة كبار الشخصيات

-فيتامين”د” )للزيارة االولي(
-فحص )قياس هشاشة العظام( )للزيارة االولي(

 استثناءات من الخصم:
العناصر التالية غير قابلة للخصم بموجب هذه االتفاقية.

) أ ( جميع الرسوم / الرسوم المتعلقة باالستشارات 
     العالجات المقدمة من قبل األطباء الزائرين من الخارج،

     اإلمدادات الطبية والجراحية بما في ذلك األطراف
     االصطناعية وعمليات نقل الدم.

)ب( الفواتير / الخدمات التي تم خصمها بالفعل للشركات
         أو األفراد.

)ج( مخططات الحزم المخفضة، على سبيل المثال الفحص 
        الصحي أو فحوصات اللياقة البدنية وما إلى ذلك ،

        باإلضافة إلى الخدمات / العالجات المقدمة بأسعار الباقة.
)د ( رسوم الكافتيريا والهاتف.

)هـ( وجبات ومرطبات للضيوف.
)و ( غرفة العناية المركزة ورسوم إنعاش القلب.

)ز ( رسوم استئجار معدات العالج الطبيعي.
)ح( خدمات اإلسعاف.

مستشفى 
آدم فيتال دبي 

- %20 خصم على العيادات الخارجية 
- %10 خصم على المختبر وقسم األشعة والجراحة والعالج

   الطبيعي وإعادة التأهيل
- %10 خصم على المرضي المنومين بالمستشفى

الخدمات المجانية:
- خدمة كبار الشخصيات

- فيتامين “د” )للزيارة االولي(
- فحص )قياس هشاشة العظام( )للزيارة االولي (

- ندوات مجانية عبر اإلنترنت )ORTHO أو العالج الطبيعي /  
موضوع السمنة / أمراض القلب(.

- فحوصات صحية مجانية )ضغط الدم ، فحص السكر ، 
مؤشر كتلة الجسم(.

- أخصائي تغذية مجانية.
- فحص مجاني لهشاشة العظام.

- استشارة مجانية )استشارات عن بعد(.

خدمات أخري:
1. استثناءات من الخصم

العناصر التالية غير قابلة للخصم بموجب هذه االتفاقية.

)أ( جميع الرسوم / الرسوم المتعلقة باالستشارات / 
العالجات المقدمة من قبل األطباء الزائرين من الخارج، 

اإلمدادات الطبية والجراحية بما في ذلك األطراف 
االصطناعية وعمليات نقل الدم.

)ب( الفواتير / الخدمات التي تم خصمها بالفعل للشركات أو 
األفراد.

)ج( مخططات الحزم المخفضة، على سبيل المثال الفحص 
الصحي أو فحوصات اللياقة البدنية وما إلى ذلك ، باإلضافة إلى 

الخدمات / العالجات المقدمة بأسعار الباقة.
)د( رسوم الكافتيريا والهاتف.

)هـ( وجبات ومرطبات للضيوف.
)و( غرفة العناية المركزة ورسوم إنعاش القلب.

اتصال / واتساب
800AVH )284)

 
Mohamed.halim@

adamvital.ae

www.adamvital-
hospital.com

مركز اوريس 
لطب األسنان 

-  األولوية في الزيارات المنزلية
- األولوية في المواعيد 

- األولوية في  خدمات الطوارئ
- %30  على خدمات طب األسنان العالجية  التجميلية الغير 

مدرجة تحت التأمين الصحي
%40  على تركيبات و زراعة األسنان -

056 500 2066
Marketing@

orisdental.com
https://www.

orisdentalcenter
.com



مجمع الشيخ 
مانع بن حشر 

آل مكتوم  
الطبي 

- %20 خصم على كل الخدمات.
-  ايام طبية مجانية لهيئة تنمية المجتمع خالل السنة. 

04-3420642

Linda@mmc.
clinic

www.shiekhma 
naapolycliniccom

سنابي 
لخدمات 

الرعاية 
الصحية

- الرعاية الصحية لكبار السن
- الرعاية الصحية المنزلية لمرضى األمراض العقلية 

والزهايمر خدمات األطباء المنزلية
- تقديم الرعاية الصحية لمرضى السكتة الدماغية, 

السكري, -السرطان, ارتفاع ضغط الدم وطريح الفراش
- الرعاية الصحية ألصحاب الهمم اخصائي العالج الطبيعي

- خصم %20 على الرعاية الصحية لكبار السن
- خصم %20 على الرعاية الصحية المنزلية لمرضى األمراض 

- العقلية والزهايمر خصم %25 على خدمات األطباء 
المنزلية

- خصم %15 على تقديم الرعاية الصحية لمرضى السكتة 
الدماغية, السكري, السرطان,ارتفاع ضغط الدم وطريح 

الفراش
- خصم %25 على تقديم الرعاية الصحية ألصحاب الهمم

- خصم %25 على خدمات العالج الطبيعي تدريب داعم 
لمقدم الرعاية الصحية لكبار السن

- إحجز جلستين للعالج الطبيعي واحصل على جلسة 
مجانية  التطوع في فعاليات هيئة تنمية المجتمع 

info@snappy-
care.com

https://www.
snappycare.com

خدمات التمريض المنزلي

-  خصم  %40 على الرعاية الصحية المنزلية التمريضية 
-  خصم  %40على العالج الطبيعي والفيزيائي

-  خصم %40 على مرافقة المريض داخل وخارج الدولة
04-2551618

الحنان 
لخدمات 

التمريض 
المنزلي

 -  خصم على خدمات التمريض المنزلي لكبار المواطنين 
     وأصحاب الهمم

-  خصم على العالج الطبيعي المنزلي والتأهيلي
-  خصم على مرافقة المريض للعالج داخل وخارج الدولة

-  التقييم السريري المجاني
 -  تقييم العالج الطبيعي المجاني من اخصائي العالج الطبيعي

8006877464
اإلمارات 

للتمريض 
المنزلي

 -  خصم %20  على العالج الطبيعي
-  خصم %20  على حقن اإلبر

-  خصم %20 على تغيير الضمادات
-  غسيل الكلى المنزلي

04-2809922

الهالل 
للتمريض 

الخاص 
والخدمات 

الطبية

الرحمة 
للتمريض 

المنزلي

 -  خصم  %20 على الرعاية الصحية للمرضى
     وأصحاب الهمم 

-  خصم   %20على رعاية كبار المواطنين
-  خصم  %20  رعاية  كبار المواطنين  في السفر

050-8076616
04-2779408

شركة انجلز 
9020189-055للرعاية الطبية

-  خصم  %20 على التمريض المنزلي لكبار المواطنين 
     وأصحاب الهمم

-  خصم  %10 على حقن االبر
-  خصم  %10 على مرافقة المريض خارج الدولة

-  جلسة عالج طبيعي واحدة أسبوعيا )مجانية(
-  جلسات عالج طبيعي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

مركز يوريكا 
لخدمات الصحة 

المنزلية

- العالج الطبيعي و التأهيل الفيزيائي 
- رعاية المسنين 

- النظافة و العناية الشخصيه لذوي الهمم 
- الرعاية التمريضية الخاصة

- رعاية مرضى السكري 
- خدمات الفحوصات المخبرية في المنزل

- خصم %30 على العقود الشهرية للرعاية التمريضية
- خصم %20 على العقود الشهرية للرعاية الشخصية

- جلسة عالج طبيعي مجانية مع كل رزمة شهرية من
 10 جلسات أو أكثر

050-3860777

Hanaditaha@
eurekahome

healthcare.com

www.eureka-
homehealthcare.

com



عناية 
للخدمات 

التمريضية 
المنزلية

- خصم %25  على التمريض المنزلي
- خصم %25  على العالج الطبيعي المنزلي

- خصم %25  على مرافقة المريض داخل وخارج الدولة
 - مساعدة المرضى الذين بحاجة ماسة للمساعدة الذين 

     ليس لديهم اي معونة او دخل مادي

04-3458880

جليس 
للرعاية 

الصحية 
المنزلية

-  خصم على أسعار خدمة الممرض والممرضة
-  خصم على خدمة السيارة مع المرافق

-  خصم على خدمة الروشن
-  خصم على خدمة الزيارة المنزلية القصيرة

 -  خصم على العالج الطبيعي المنزلي والتأهيلي والنطق 
     والمساج الخفيف

-  خصم على خدمة المرافق الطبي في السفر
-  خصم على الصالون

04-3613163

مركز 
أوكسجين 

للرعاية 
الصحية 
المنزلية

2388651-04- خصم %25 على خدمات المركز

برايم للرعاية 
الطبية 

المنزلية

-  خصم  %15 على العالج الطبيعي والفيزيائي.

-  خصم  %15على خدمات التمريض المنزلي.
-  خصم  %15 على حق االبر

-  خصم  %15 على أصحاب الهمم
-  خصم  %15 على الزيارة المنزلية القصيرة لألطباء.

04-2720720

المودة للعناية 
9773769-050الطبية -  خصم %50 على جميع الخدمات

ميركل 
للرعاية 

الصحية 
المنزلية

-  خصم %15 على رعاية كبار المواطنين
-  خصم %15 على العالج الطبيعي

-  خصم %15 على السفر للخارج برفقة المريض
-  كل عقد لمدة 3 أشهر )أسبوع مجانا(

-  كل عقد لمدة 6 أشهر )أسبوعين مجانا(
-  كل عقد سنوي )أسبوعين مجانا(

04-2327067

االعتماد 
التكافلي 

للرعاية 
الصحية

052-9901821

-  خصم   %10  على تأمين ممرضين للعناية المنزلية 
     لجميع الحاالت

-  تأهيل وتدريب مرافق المريض )مجانا(
-  خصم   %10  على االعتناء بالمريض في المستشفى

     وفي المنزل.
-  خصم   %10  على العالج الفيزيائي

مركز نور 
البادية 

لخدمات  
الصحة 

المنزلية

050-4703803

-  خصم  %50  على العالج الطبيعي
- خصم  %50  على التمريض المنزلي  24  ساعة والعالج 

    الطبيعي مجانا
- خصم  %50 على التمريض المنزلي 12 ساعة

-  توفير جهاز الضغط وجهازقياس الحرارة وقياس نبض 
      القلب للتمريض المنزلي مجانا

-  السفر مع المريض للعالج خارج الدولة مجانا لمدة شهر 
     للتمريض المنزلي

-  المرونة في دفع الرسوم 
-  شهر مجانا لتمريض المنزلي في حالة إكمال العميل

     6 أشهر

جينتل كير 
للرعاية 

الصحية 
المنزلية

04-2957466
052-6465363

-  خصم  %30 على العالج الطبيعي
-  خصم  %30 على تغيير الضمادات

-  خصم  %30 على التمريض المنزلي
-  خصم  %20 على غسيل الكلى المنزلي

هيلث صيرف 
لخدمات 

الصحة 
المنزلية  

ش.ذ.م.م

- خصم  %50 على العالج الطبيعي
- خصم  %50 على زيارة المنزلية للطبيب

- خصم  %70 على التمريض 12 ساعة
- خصم  %59 على التمريض 24ساعة

055-9969011

فيتال زون 
لخدمات 

التمريض 
المنزلي

04-5013600

-  األولوية في تقديم جميع الخدمات
-  خصم %15 على التمريض المنزلي

-  خصم %15 على الزيارة المنزلية للطبيب
)on call doctor)    

-  خصم %15 على العالج الطبيعي والتأهيلي في المنزل
-  خصم %15 على المعدات الطبية

-  تقييم مجاني
)medical camp)  خدمات طبية مجانية  -

-  تدريب القائمين بالرعاية مجانا

 مركز الرعاية 
الخاصة 

للتمريض

- خصم  %30 على خدمات التمريض المنزلية
- خصم  %30 على العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

- خصم  %40 على رعاية كبار المواطنين
- خصم  %40 على رعاية األطفال

- خصم  %40 على رعاية أصحاب الهمم

050-1005554

رسالة 
لخدمات 

الصحة 
المنزلية

056-9943675
-  خصم   %20 على خدمة رعاية كبار المواطنين
-   خصم  %20 على خدمة رعاية الحاالت الحرجة 

-   خصم  %20 على العالج الطبيعي



يونيرم للرعاية 
2950500-052المنزلية

-  خصم  %20 على خدمات التمريض المنزلي
-  خصم  %20 على مرافقة المريض للعالج داخل

     وخارج الدولة
-  خصم  %20 على خدمات العالج الطبيعي والتأهيل

-  خصم  %20 على التحاليل المختبرية المنزلية

 منزل للعناية 
6439770-02الطبية

-  خصم %50 على برنامج اصالة لكبار المواطنين
    )برنامج اجتماعي توعوي لمدة التقل عن 6 شهور(

-  خصم %25 لخدمات التمريض بالمنازل
    )8 و12 و 24 ساعة( ممرضة مرخصة

-  خصم %15 لخدمات العنايه الطبية بالمنازل / ممارسة 
     طبية مقيمه بالمنازل

سلوتي للرعاية 
الصحية 
المنزلية

058-9798808

-  تمريض منزلي بنظام الساعات )اسعار تناسب الجميع(
- ممرضتين ) ممرضة لكل اسبوعين(

)13 ألف شهريًا / 30 يوم /  24 ساعة(
- ممرضة واحدة مع يوم واحد اجازة اسبوعيًا

)6 آالف شهريًا / 26 يوم /  8 ساعات(

عنايتي لخدمات 
7658540-052الصحة المنزلية -   خصم  %20 على العالج الطبيعي

شركة منزل 
6439770-02للعناية الطبية

-  خصم  %50 على برنامج اصالة لكبار المواطنين
     )برنامج اجتماعي توعوي لمدة التقل عن 6 شهور(

-  خصم  %25  لخدمات التمريض بالمنازل
    )8 و 12 و 24 ساعة ( ممرضة مرخصة 

-  خصم  %15  لخدمات العناية الطبية بالمنازل / 
     ممارسة طبية مقيمه بالمنازل

النون 
للتمريض 

المنزلي
050-6250561

 -  خصم %20 على الخدمات المنزلية
-  خصم %20 عى خدمات أعادة الـتاهيل

-  خصم %20  على رعاية المسنين

شركة 
ساباليم 
لخدمات 

التمريض 
المنزلي

058-9798810
04-8715606

-   خصم %50 على جميع خدمات التمريض المنزلي

مركز أميت 
سارسوات 

لخدمات 
الصحة 

المنزلية

332808-04- خصم %40 على خدمات التمريض
056-5220353

افاني 
للتمريض 

المنزلي

04-3278833
 050-4788436

-  خصم %20  على %30  على الخدمات التمريض
-  الخدمات المجانية فحص الطبيب وجمع عينات الدم

-  الخدمات المميزة االسعاف الجوي

مركز مردف 
للعالج 

الطبيعي 
والتأهيل

04-2559297
 052-72725297

-  خصم %20 على العالج الطبيعي
-  خصم %20 على عالج النطق والتخاطب

-  خصم %20  العالج الوظيفي
-  خصم  %20 على العالج السلوكي

مركز سمارت 
ميد  لخدمات 

الصحة المنزلية  
04-3367663

-خصم %20 على جلسات التدريب عن بعد.
-خصم %20على العالج الطبيعي.

-خصم %20 على الخدمات الطبية المنزلية.

أونست  
لخدمات الصحة 

المنزلية

-  إعطاء أولوية ألصحاب بطاقات ذخر للحصول على   
     ممرضة خالل 24 إلى 48 ساعة.

-  خصم %20 على خدمات التمريض والعالج الطبيعي. 
-  زيارة شهرية مجانية من قبل المدير الطبي.

-  إعطاء جلسات تدريبية مجانية حول الوضع الصحي 
     وكيفية تجنب تدهور الحالة.

0529901821

مركز سدرة 
للرعاية 

الصحية 
المنزلية

04-2821569
050-6257085

-  خصم %20 على جميع المنتجات:
-  رعاية المسنين
-  العالج الطبيعي

- طبيب مناوب

هاوس كول 
للرعاية 

المنزلية

600 566119
050 6869921

sally@housecall.ae
adminteam@housecall.ae

www.housecall.ae

- %10 خصم على خدمات فحص الكورونا في المنزل أو
    االستشارة الطبية عن بعد أو في المنزل مع طبيب

    مختص وعمل الفحوصات الالزمة وتجديد الوصفا  الطبية
-  خدمة توصيل األدوية

األهرام 
للرعاية 
الصحية

054-9956351
Hasna@phs.ae

www.pyramid-
shealthservices.

com

- %40 خصم على خدمات التمريض المنزلي
- %40 خصم على العالج الطبيعي المنزلي
 - %40 خصم على العالج المهني المنزلي

- %40 خصم على عالج النطق  المنزلي
- %40 خصم على خدمات رعاية الطفل المنزلية

- %40 خصم على ستشارات الطبيب



0522422640

Alaa.tarek@fir-
stresponse.ae

https://fir-
stresponse.ae/

فيرست 
ريسبونس 

للرعاية 
الصحية

- %25 على خدمة التمريض المنزلي ) 8 & 12 & 24 ساعة
    ممرضة مرخصة من هيئة صحة دبي

-  على العقد لمدة 3 شهور %20 خدمة الدكتور المنزلية
-  10 جلسات عالج طبيعي مكثف 2500 درهم فقط

خدمات مجانية:
-  جلسة تقييم مجانية للعالج الطبيعي

-  متابعة أخصائي التنفس الصناعي مجانًا لمرضى التنفس
     الصناعــي 

-  جلسة تقييم مجانية من الدكتور المختص
-  جلسة تقييم مجانية من أخصائية التغذية

-  على العقد لمدة 3 شهور سيارة إسعاف مجانية لمرة
      واحدة شهـريًا

-  على العقد لمدة 3 شهور زيارات مجانية من الدكتور

0525832153
0588061956
0568977844

Info@theumbrel-
lahomehc.com

https://www.
theumbrella-
homehc.com

مركز
THE 

 UMBRELLA
لخدمات الصحة 

المنزلية

- رعاية المسنين: رعاية يومية أساسية، رعاية طبية متقدمة
- رعاية أصحاب الهمم

- رعاية حديثي الوالدة
- رعاية ما قبل وما بعد الجراحة: تسكين األلم، العناية بالجروح
- الرعاية التلطيفية: تخفيف األعراض واأللم والتوتر الناجمة 

عن األمراض المزمنة

- أخرى: العالج الفيزيائي، التحاليل المخبرية، المحاليل 
الوريدية

- خصم %50 على التمريض المنزلي
- خصم %50 على العالج الفزيائي المنزلي

- خصم %50 على استشارات الطبيب العام
- خصم %50 على على التحاليل المخبرية 

- خصم %50 على على المحاليل الوريدية: العالج المضاد 
للشيخوخة، العالج المضاد لألكسدة، نضارة البشرة، العالج 

المقوي للمناعة

الخدمات المجانية:
- استشارات طبيب عام مجانية مرة واحدة شهريًا

- فحص سريري مرة واحدة شهريًا

خدمات أخرى:
- تسريب أدوية عبر الوريد 

- التحاليل المخبرية
- عالج الكالم والعالج المهني

056 533 6616

Contact@
harmony-uae.com

www.
harmony-uae.com

هارموني هيلث 
كير

- خصم %20 على خدمات التمريض المنزلي لكبار السن 

- خصم %20 على مرافقة المريض للعالج داخل و خارج 
الدولة. 

- خصم %20 على خدمات العالج الطبيعي المنزلي و 
التأهيلي.

- خصم %20 على خدمات رعاية األطفال و ذوي االحتياجات 
الخاصة.

خصم %20 على التحاليل المخبرية و يمكن جمع العينات 
من منزل المريض.

مركز ميركل 
بلس للرعاية 

الطبية المنزلية

األولوية: 
- خدمات رعاية كبار السن. 

- خدمات رعاية االطفال و حديثي الوالدة 
- خدمات  الرعاية بعد عمليات الجراحة. 

- خدمات العالج الطبيعي في المنزل. 
- خدمات مرافقة المريض للعالج داخل و خارج  دولة 

االمارات العربية المتحدة. 

- خصومات تصل الى ٢٠٪ على جميع الخدمات المقدمة.
- خصم ٢٠٪ على التحاليل المختبرية المنزلية. 

- التقييم السريري من قبل بدأ  الخدمة من خالل فريقنا  
الطبي.

 

054 999 3233

Contact@
miraclecares.com

www.
miraclecares.com



عناية شخصية 
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

صندل وود 
للتجارة

056 6114497 - خصم %20 على المنتجات والخدمات
- قفازات غسيل مضادة للبكتيريا لمرضى طريحي الفراش

- منتجات شركة )شيلد-مي( ألدوات التعقيم
- عينات مواد التعقيم

- جهاز تعقيم
- معقم اليدين

صيدليات ومستلزمات طبية

صيدلية
نايس اليف

ً -  خصم %10 على األدوية في حال الدفع نقدا
-  خصم %8 على األدوية في حال الدفع ببطاقة ائتمانية

-  خصم %10 على األجهزة والمكمالت الغذائية
04-3880777

صيدلية 
الخليج

-  خصم 15-%20  على أجهزة ومستلزمات الحركة من  
     )مشايات- كراسي متحركة(

-  خصم 15-%20  على إكسسوارات غرف النوم والحمام
-  خصم 15-%20 على أشهر الماركات األمريكية 

    واألوروبية من مستلزمات وأجهزة التنفس
-  خصم 15-%20  على مستلزمات العالج الطبيعي 

     وإعادة التأهيل
-  خصم 15-%20  على مستلزمات سلس البول من 

     )حفاضات كبار المواطنين(
-  خصم  15-%20  على مستلزمات عالج العظام

04-5014162

-
الندرة 

للتجهيزات 
الطبية

- األولوية في تخليص جميع خدمات الجهة
- خصم %25  على جميع خدمات الجهة

- خدمة توصيل وتركيب مجانًا
- خدمة الضمان المدد )سنتين ضمان ضد سوء التصنيع 

    وليس ضد سوء االستخدام
- خدمة البديل الفوري

شركة دار 
الدواء العربية

-  خصم  %20 على المستلزمات الطبية 
-  خصم  %20 على الخدمات التأهيلية والطبية

-  توصيل إلى المنازل
-  تركيب وصيانة األجهزة الطبية

04-3392141

الصفوة 
ألجهزة 
الحركة 

02-6434262

-  خصم  %10 على جميع األجهزة الطبية
-   خصم  %10 على قسم تعديل السيارات لكبار 

المواطنين وأصحاب الهمم
-   تقييم منزلي مجاني لكبار المواطنين على أيدي معالجين 

متخصصين
-  توصيل األجهزة الطبية للمنزل مجانًا

-  توفير أجهزة طبية لإليجار وبسعر رمزي
 -  توفير الدعم الفني لألجهزة الطبية على مدار

-  24 ساعة من خالل الهاتف وحضور مهندس مختص
      للمنزل مجانًا في حالة األعطال الفنية

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



مجموعة 
بلسم

-  خصم  %10 على كافة األصناف
2823108-04-  خصم %5على األدوية والحافظات للكبار والصغار

صيدلية 
أونيكس

-  خصم %10  على منتجات العناية بالبشرة، الفيتامينات، 
     مستحضرات التجميل، التغذية، المعدات الطبية 

     ومعظم  المنتجات الغير دوائية
050-6466952

صيدلية البيت 
العربي

-  خصم  15-%20 على أجهزة ومستلزمات الحركة
-  خصم  15-%20 على إكسسوارات غرف النوم

-  خصم 15-%20 على إكسسوارات الحمامات
-  خصم 15-20% على مستلزمات واجهزة التنفس
 -  خصم 15-20% على مستلزمات العالج الطبيعي 

     وإعادة التأهيل
-  خصم 15-20% على مستلزمات العناية باألقدام

-  خصم 15-20% على مستلزمات سلس البول
-  خصم 15-20% على مستلزمات األم والطفل

-  خصم 10-20% على مستلزمات عالج العظام

04-3351230

OTB مركز

-  خصم 20- %25  على جميع انواع الكراسي المتحركه 
     واجهزه ومستلزمات اصحاب الهمم وكبار السن 

-  خصم 20- %25 على جميع المستلزمات الخاصه بأعاده 
     التأهيل واجهزه المساعده في الحركه

-  خصم 20- %25 على  جميع الكراسي المساعده لكبار 
     السن واصحاب الهمم ومستلزمات الحمامات

-  خصم 20- %25 على جميع االجهزه الطبية الداعمة 
     للعظام والمفاصل واالربطه والفقرات 

-  خصم 20- %25 على جميع مستلزمات العنايه بالقدم 
     وفرشات االحذيه واالحذيه الطبيه واالحذيه الخاصه 

     بالعنايه بأقدام مرضي السكري.
-  خصم 20- %25 على األطراف الصناعيه االلمانيه 

     المتطوره الثابته التجميليه  والمتحركه
-  خصم 20- %25 بعيادة العنايه بالقدم ومعالجات كل 

     مشاكل القدم الجلديه والحركية بواسطة خبيره العنايه 
     بالقدم 

-  خصم 20- %25 على  اجهزه التنفس المتنقلة والثابته
-  خصم 20- %25 على الجوارب الطبيه االلمانيه المعالجه 

     لدوالي الساقين ومشاكل األوعية الدموية باالطراف.
-  توصيل المنتجات للمنازل مجانيه

-  معاينه مجانيه  لذوي الهمم وكبار السن لالجهزه 
     الحركية والكراسي المتحركة ومستلزمات العظام 

     واألجهزة المساعده بالحمامات

055-5021510

عالم الحياة 
للتجهيزات 

الطبية

03-766 2106
office@lifewrld.

com

 أولوية: 
- الكراسي المتحركة 

-مساعدات التنقل و الحركة 
-االجهزة الطبية 
-سماعات األذن 
-دعائم الجسم 

خصومات: 
- الكراسي المتحركة 10% 

-مساعدات التنقل و الحركة 10% 
-االجهزة الطبية 7% 
-سماعات األذن 7%

-دعائم الجسم 5% 



القطاع 
التجاري



برستيج 
فيوتشر 
للتجارة 

04-2523666

-  خصم  %15  على جميع النتجات )خياطة المالبس 
     الرجالية-االحذية-حقائب اليد والمنتجات الجلدية - 

     العطور ومستحضرات التجميل - العود والبخور - الحلي 
     من غير المعادن الثمينة”(

055-2060020 دوبترا للتجارة 
العامة

-  خصم  %10  على جميع منتجات القهوة
-   توصيل مجاني للمنازل )بحد أدنى 2 كيلو(

كامب بوينت 
للخدمات

050-2234456
-  خصم 10 % على جميع الخدمات 

-  في حال حجز 6 ساعات سيتم اضافة ساعه 
     مجانية على الحجز

مؤسسة 
حمد رحمة 

الشامسي 
للتجارة العامة

04-2666429

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

-   خصم %25 على بورسالن - سيراميك لألرضيات والجدران
-  خصم %20 على الرخام

-  خصم %20 على الموزاييك
 -  خصم %15 على سخانات المياه على الطاقة الشمسية

-  خصم %15  على المياه على الطاقة الكهروبائية

سان ماركو 
2595969-04للتجارة العامة -   خصم  %30 عند الشراء من أحد محالت األواني المنزلية

04-2965474
050-2283681

عسل حتا 
للتجارة

-  االولوية في تخليص المعمالت كبار المواطنين
-  خصم  %15على جميع المنتجات

-  خدمة التوصيل مجانا اذا كان الملغ من 300 درهم وفوق

600599990
زيرو فايف زيرو 

تيليكوم

 -  خصم %25 - %30 على االكسسوارات المحددة
-  خصم %25 - %30 على صيانة الهواتف

     )ال يشمل قطع الغيار(

101

050-8776655
050-68822738

اتصاالت

مؤسسة 
األوقاف و 

شؤون الُقصر 

-  خصم ثابت بنسبة  %20 على مجموعة مختارة من 
     باقات Freedom المفوترة ذات الفئات )225 درهم، 275 

     درهم، 500 درهم(
-   األولوية في الرد على مكالماتهم عند االتصال بمركز 

      خدمة العمالء وفي معالجة شكاويهم
-  األولوية عند زيارة أفرع “اتصاالت”

-  خصم  %10 للمستأجرين حاملي بطاضة ذخر باإلضافة 
     إلى شهر مجاني.

تجارة عامة

04-8525886
 ميالنو 

لخدمات 
االفراح

-  خصم  %30  على خدمات األفراح والمناسبات

بوينت2بوينت 
لخدمات 

االعمال

-  األولوية في تخليص المعامالت
- خصم   %20  في خدمات تأسيس الشركات

- خصم %30 خدمات الطباعة)عقود تأسيس-وكاالت-
    طلبات جهات حكومية

- خصم  %20 على جميع خدمات تخليص وتقديم 
    المعامالت في الجهات الحكومية والرسمية

- خصم   %20 على العقود السنوية لتخليص جميع 
    معامالت الشركات

- خصم  %30  على الطباعة وطلبات التأشيرات )الشنغن، 
    كندا، امريكا، تركيا، استراليا(

055-1406457
04-3362553

 مركز 
أكوافيت 

للياقة

-  خصم على جميع الخدمات 20% 
-  خدمات مجانية )اول حصة من أكوابيك-اول حصة من 

      الرولر-اول حصة من انفرابايك(

050-8849275
04-3203909

كوزميو 
للكمبيوتر 

)ش.ذ.م.م(

-خصم على كاميرات المراقبة  20% 
-خصم على حلول الباركود  20% 

-خصم على حلول البيت الذكي  20% 
056-2311979

غافكو 
للخدمات 

الزراعية
2665678-04 -  خصم %30 على خدمات الجهة

مركز 
أي.كيو.سي 

لخدمات انجاز 
المعامالت 
الحكومية 

)EQC()تسهيل(
*)الخدمة متوفرة 

في فرع رأس 
الخور فقط(

055-1406457

-  األولوية في تخليص المعامالت
-  خصم %20 على خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين

-  خصم %20 على خدمات االدارة العامة لالقامة
     وشوؤن االجانب

-  خصم %20 خدمات هيئة الصحة بدبي وخدمات
     الفئات المساعدة

-  خصم  %10 خدمات هيئة االمارت للهوية
-  خصم %15 خدمات دائرة التنمية االقتصادية دبي

-  استالم وتسليم المستندات من مقر العميل )مجانا(
-  تصوير وطباعة المستندات من البريد االلكتروني )مجانا(

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



سامسونج 
الخليج 

لاللكترونيات

-  خصم لغاية  %10 على جميع الهوتف المحمولة ،
     االأجهزة اللوحية واألجهزة القابلة لإلرتداء

-   خصم لغاية  %8  على األجهزة المنزلية
-  خصم لغاية  %10 على جميع أجهزة التلفاز )باالضافة

    لقسيمة خصم بقيمة تصل لـ 1000 درهم إماراتي على 
بعض الموديالت من أجهزة التلفاز(

- خصومات على اإلصالح خارج الضمان تصل لغاية %30 في
   مراكز صيانة سامسونج المعتمدة )على العميل إبراز

   بطاقة سند أو ذخر مع صورة الهوية اإلماراتية لالستفادة
   من هذا العرض(

مالحظات هامة:
- الخصومات متوفرة فقط على الموقع االلكتروني 

https://shop.samsung.com/ae_ar
 - يجب على حاملي البطاقة الدخول على الصفحة المخصصة

    على موقع سامسونج اإللكتروني وتعبئة الطلب وإرسال
    صورة من الهوية االماراتية بغرض التدقيق للحصول على

    قسيمة الخصم 
- الحد األقصى للمشتريات هي 3 أجهزة في السنة

خدمات مجانية:
- خدمة لغة اإلشارة

https://www.samsung.com/ae/sign-language 
Eco-repair االستالم والتوصيل المجاني في حالة اإلصالح -

0543055154
0545866870

mohammad.c
@samsung.com

rana.k@partner.
samsung.com

http://www.sam-
sung.com/ae_ar

شركة جمبو 
لللكترونيات 

المحدودة 
)ذات 

مسئولية 
محدودة(

- تسجيل خروج سريع لحاملي البطاقات )يرجى مالحظة أنه 
يتعين عليهم إظهار البطاقة لالستفادة من هذه الخدمة(

-مساعدة كاملة طوال الوقت لحاملي البطاقة أثناء وجوده 
في المتجر.

-خصم ثابت بقيمة %5 على جميع المنتجات باستثناء 
المنتجات التي تحمل عالمة أبل التجارية واإلصدارات الجديدة 

)6 أشهر من تاريخ اإلطالق( ومنتجات الطلب المسبق و 
بالي ستيشن 5 .

THUKHERB2B :رمز الخصم -

0551948630

Rebekah.John@
jumbo.ae

https://www.
jumbo.ae/

thukhercard

تجارة عامة

أبيلتي اليف
- المعدات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم وكبار السن

- تجهبز السيارات ألصحاب الهمم، جميع أنواع الكراسي 
    المتحركة اليدوية والكهربائة

-  معسكرات تدريبية وترفيهية ألصحاب الهمم وكبار السن.
     دورات وورش عمل حول آداب التعامل مع أصحاب الهمم

- تدريب أصحاب الهمم من خالل البرامج المتخصصة
- تقييم البيئة المؤهلة واآلمنة ألصحاب الهمم وكبار 

    السن. وتقديم االستشارات حول المستلزمات المناسبة 
   ألصحاب الهمم وكبار السن

- اإلرشاد التربوي والعمالي ألصحاب الهمم
- خصم %20على جميع المعدات وقطع الغيار

- صيانة الكراسي المتحركة )غير شاملة قطع الغيار(

055-8141350
info@abilitylife.ae

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

مؤسسة 
عسل السدر 

الطبيعي

-  خصم %15 على جميع منتجات العسل لدى المؤسسة
-  خدمة توصيل مجانية

alsidrnaturalhoney 
@gmail.com

02 6773223

0507407712

ماضي 
انترناشونال

خصم ثابت 20%

على منتجات العناية بالبشرة ،الشعر ، االظافر ، 
واالكسسوارات والكهربائيات 

 باستثناء األثاث والمواد المهنية التي ال يسري العرض عليها 
خالل فترات البيع وعلى األصناف المخفضة

0543106625

042404014

https://www.madi-intl.
com/  

f.mezghani@madi-intl.
com



محامص وحلويات

ليفينز لتحضير 
الحلويات

-  خصم %20على جميع الحلويات 
-  خصم 10%على جميع المكسرات

-  التوصيل مجاني

0509292118

جمعية االمارات في 
عود المطينة
042877072

المزهر مول  ديرة \ دبي
042591838

050-5104274
04-3322251

قصر الديوانية 
للحلوى 

العمانية 

تقديم في البيع االوليه في الحسبات 
-  خصم %20 على جميع االنواع العسل كيلو 1 فما فوق 

-  خصم %15 على التمر كيلو1 فما فوق 
-  خصم %20 على الحلوى العمانيه الماسيه التين 

-  خصم%15 على الزعفران 
-  خصم  %15  على منتجات اخرى غير مذكوره

 – التوصيل الى كبار المواطنين مجانا

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

خدمات الصيانة

052-2801758
056-4119491

او تو ترست  
لخدمات 

السيارات 

االولوية في تخليص المعمالت كبار المواطنين
-  خدمة سريعة

-  تقديم الخدمة من دون موعد \ االولوية في الخدمة
-  خصم  20%  على خدمات

-  خصم   %30 في الصيانة
-  خصم %10 تنظيف داخل المركبة

-  خصم %10 عناية المركبات
-  خصم  %30 على صيانة هيكل المركبة

-  تعقيم المركبة  مجانا
-  تعبئة نيتروجين مجانا

-  فحص سنوي للمركبة مجانا
-  فحص سنوي لتظام التكيف المركبة مجانا

-  خصم 200 درهم على التائمين المركبة
-  خدمة استالم وتوصيل المركبة مجانا                          

المتميز 
4006065-050لألعمال الفنية

-  األولوية في تخليص جميع معامالت الجهة 
 -  خصم  %20على صيانة األحواض، أعمال البالستر 

      التكسية، أعمال التبليط واألرضيات والحوائط
 -  خصم  %20 على أعمال األصباغ والدهانات وتركيب ورق 

     جدران واألسقف المعلقة والقواطع الخفية
-   خصم  %20 على تركيب المواد العازلة لألبنية 

والتمديدات الكهربائية والصحية وتمديدات المياه

ليفانت فيت 
آوت للخدمات 

الفنية
04-4548709

-  األولوية في إنهاء المعامالت
-  خصم  %30  على صيانة الكهرباء و التكييف
-  خصم  %30  على صيانة التمديدات الصحية

-  خصم  %30  على الصيانة العامة، الدهانات، األسقف

رؤيتي 
لألستشارات 

الهندسية 
ولتصميم 

الداخلي

04-2954410

- تصميم المسكن مجاني أذا تم أختيارها من التصاميم 
   الجاهزة أو تحسم رسوم التقديم المعاملة لبلدية دبي 

    أو تصميم االسقف المستعارة يكون كجانيا أو تصميم 
    الحدائق يكون مجانيا

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



الكروان 
الوردي الصالح 

االطارات

055-5679292
04-3387239

-  خصم  %15 على جميع الخدمات
-  االجزاء االضافية لسيارات

-  تجديد مقاعد السيارات
-  البطاريات السائلة

-  اطارات السيارات

مستلزمات السيارات

اوتوجريد 
للصناعات 
ش.ذ.م.م

050-8711180
-  األولوية في إنهاء المعامالت

-  خصم %50 على جهاز مثبت السرعة

توب ليذر 
لتنجيد مقاعد  

السيارات

050-6555429
050-9111030

-  خصم  %20على جميع  الخدمات
-  تجهيز السيارات بمواد مقاومة للصدا

-  تنجيد مقاعد السيارات و الطائرات و السفن و القوارب
-  تركيب االجزاء االضافية للسيارات

-  تنظيف مقاعد السيارات
-  تجهيز الستائر و تركيبها

-  خدمات تلميع السيارات
-  تنجيد االثاث

-  تجهيز طرابيل السيارات

مؤسسة ناصر 
بن عبداللطيف 
السركال- تاير 

ستوب

04-3394111

-  خصم %10  على جميع اإلطارات 
     )بريجيستو، كومهو، الندسيل(

-  خصم %10 على البطاريات
 -  خصم %50  على ميزانية محور السيارات )ميزانية الرود(

-   خدمة توصيل إلى منازل كبار المواطنين 
     )mobile service( مجانا

- خدمة فحص سالمة اإلطارات مجانا
-   خدمة تعبئة النيتروجين بدل الهواء العادي لإلطارات مجانا

-  خدمة تبديل مواقع اإلطارات في السيارة مجانا

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

أمواج لغسيل 
وتلميع 

السيارات
050-4817108 -  خصم  %25 على جميع الخدمات

 الوسام  
لتنجيد مقاعد 

السيارات

04-2650188 
04-2668371

- األولوية في تقديم جميع الخدمات
- خصم %15 على جميع الخدمات

نجمة 
الواحة لتزين 

السيارات

04-3394937
052-7936162

-  خصم  %15 على جميع الخدمات
-  االجزاء االضافية لسيارات

-  تجديد مقاعد السيارات
-  البطاريات السائلة

-  اطارات السيارات

التأمين

شركة 
النورس 

لخدمات 
التأمين

04-2808800
-  األولوية في تخليص المعامالت

-  خصم  %10 على جميع خدمات الشركة
-   الوصول إلى منازل كبار السن لتخليص المعامالت مجان

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

مصبغات

مصبغة أبيض 
2515251-04وملون

-  خصم %25 على جميع خدمات الجهة في جميع فروع 
     المصبغة )المزهر1-عود ميثاء(

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



كشمه 
2571909-04للنظارات

-   األولوية في إنهاء المعامالت
-  خصم  %50 على النظارات الطبية والشمسية

-  خصم  %30 على العدسات الطبية الخاصة بالنظارات
-  توصيل الطلبيات إلى المنازل مجانا

 -  يحق لكل فرد من أسرة كبار المواطنين االستفادة من 
     الخدمات المقدمة لبطاقة ذخر

 مورفيلدز 
للنظارات

055-9064228 -  خصم  %10 على الخدمات

الجابر 
2667700-04للنظارات

-  فحص العين مجاني
 -  خصم  %25 على إطارات النظارات الطبية والشمسية 

     )ماعدا كارتير-شانيل(
-  خصم  %25على عدسات الوصفة الطبية

-  خصم  %15 على المحلول الخاص بالعدسات الالصقة.
-  خصم  %10 على العدسات الالصقة

النظارات
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

خياط فوكس 
للرجال

-  خصم شامل على جميع االقمشة اليابانية بنسبة  %15
-  خدمة أخذ القياس في مقر تواجد كبار المواطنين داخل

     إمارة دبي
-  في حالة تفصيل الشخص عدد )10 كنادير( وما فوق 

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

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

     والعطور
-  يحق للسادة الموظفين في هيئة تنمية المجتمع 

     الحصول على هذة العروض

052-6757434
04-4245811

وايت بوتيك 
3522222-054للخياطة

-  خصم  %20  على جميع المنتجات
-  خدمة أخذ القياس من مقر تواجد كبار المواطنين

     وأصحاب الهمم في إمارة دبي
-  يحق للموظفين في الهيئة الحصول على جميع العروض

فيمي 9 لالزياء

-  خصم %20 على العبايات والشيل والجالبيات
-   الوصول إلى منازل كبار المواطنين ألخذ الطلبات والقياسات 

مجانا
-  توصيل الطلبات إلى منازل كبار المواطنين مجانا

055-2559968

مجموعة 
حنبل المدني 

للخياطة

-  خصم %20 على جميع خدمات الجهة
-   أخذ الطلبات من أماكن تواجدهم بشرط أن يكون عدد 

كبار المواطنين 3 و أكثر
-  توصيل الطلبات إلى منازل كبار المواطنين مجانًا

04-2999888

سندس 
للخياطة 
والتطريز

9476298-056-  خصم %10 لكبار المواطنين وذوي كبار المواطنين

الغانم لألزياء 
3804100-04الخليجية -  خصم  %20 على جميع الخدمات

بريمروز تجارة 
المالبس 

الجاهزة
050-7886343

-  خصم %25  على طقم العباية والشيلة
-  خصم %25 على الشيل الملونة والشيل السادة

أزياء )رجال-نساء(
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



مجموعة 
شركات 

ومؤسسات 
حناين

04-2206000
-  خصم  %15 على بطاقة االسعار الثابتة

-  خصم %46 على العبايات المصممة
-  توفير خدمة مابعد البيع مجانًا

سينسو 
-خصم %10 على جميع انواع العبايات 6264662-050للعبايات

دار الحي لألزياء  
 2550005-04الخليجية

-  خصم  %15 على جميع انواع االقمشة مع التفصيل
-  خصم على العقال )الجاهز-التفصيل(والقحفية والغتر 

     والشماغات والمالبس الداخلية
)wolves&lions  باستثناء ماركة (    

-  توفير الخدمة المنزلية  لجميع أنحاء امارة دبي والشارقة 
     وعجمان مجانًا

-  توفير خدمة توصيل الطلبات لجميع أنحاء امارة دبي 
     والشارقة وعجمان مجانا وباقي االمارات برسوم الرمزية 

     تقدر بـ 25 درهم
- يحق للموظفين في الهيئة الحصول على جميع العروض

الثوب الوطني 
للخياطة  في 

عربي سنتر
054-3545444 -خصم %15على االجمالي على الفاتورة

4234444-04أسواق
-  خدمة توصيل إلى المنازل مجانًا

 -  قسيمة مشتريات بقيمة 10 دراهم لكل 100 درهم 
     مشتريات باستثناء شحن الهاتف + سالك + التذاكر

مجموعة 
اغذية

800-25246
056-5033889

- توفير السلع االستهالكية بأسعار منخفضة
   ) أغذية و مشروبات (

سوبرماركت
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

فورموال 
3333305-04موتورز -  خصم  %5  على جميع السيارات في المعرض

السيارات
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

 أشبيليا 
5533432-055للكرستال

-  خصم %35  على مشتريات االضاءة
-  توصيل مجاني لدبي والشارقة

إضاءة وأنوار

أنوار أشبيليا 
5533432-06للتجارة -  خصم  %20 على المفروشات



مفروشات 
9555179-055الحذيفة

-  األولوية في التوصيل
-  خصم  %25 على جميع المنتجات )غير ساري في فترة 

     العروض والتزيالت(
-  خصم  %15  على الستائر وورق الجدران

-  استشارة مجانية مع مسؤول التصميم  الداخلي

كنوز دمياط 
5284008-06للمفروشات

-  أولوية في التسليم
-  خصم %15 على الكنب والغرف

-  خصم %20 على الجلسات المحلية
-  توصيل وتركيب مجاني

مصنع 
ديباج لألثاث 
)ش.ذ.م.م(

04-3470818

-  تخليص األعمال لكبار المواطنين وأسرهم بأسرع وقت
-  تخليص األعمال لكبار المواطنين وأسرهم بكفاءة

     وجودة عالية
-  خصم %10 على الستائر

-  خصم %10 على المجالس العربية والكنفات
-  التوصيل الى المنازل مجانا

-  توصيل الكتالوجات الى منازل كبار المواطنين

أثاث ومفروشات
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

أرض 
المفروشات 
)ش.ذ.م.م(

04-2723917

- تخليص أعمال لكبار المواطنين وأسرهم بأسرع وقت
- تخليص أعمال لكبار المواطنين وأسرهم بكفاءة

    وجودة عالية
- خصم  %10  على الستائر

- خصم   %10  على المجالس العربية والكنفات
- التوصيل الى المنازل مجانا

- توصيل الكتالوجات الى منازل كبار المواطنين

ديباج 
للمفروشات 

)ش.ذ.م.م(
04-2721464

-  تخليص األعمال لكبار المواطنين وأسرهم بأسرع وقت
-  تخليص األعمال لكبار المواطنين وأسرهم بكفاءة

     وجودة عالية
-  خصم %10 على الستائر

-  خصم %10 على المجالس العربية والكنفات
-  التوصيل الى المنازل مجانا

-  توصيل الكتالوجات الى منازل كبير المواطنين

الكهف لتنجيد 
ا ثاث وتجهيز 

الستائر
04-2716039

- تخليص أعمال لكبار المواطنين وأسرهم بأسرع وقت
- تخليص أعمال لكبار المواطنين وأسرهم بكفاءة

    وجودة عالية
- خصم  %10  على الستائر

- خصم   %10  على المجالس العربية والكنفات
- التوصيل الى المنازل مجانا

- توصيل الكتالوجات الى منازل كبار المواطنين

التميمي 
للمفروشات

042729972
شارع نايف ديرة \ دبي

-  خصم %20على جميع الفروشات
-  التوصيل والتركيب مجاني

مربط 
للمفروشات 

)ش.ذ.م.م(
04-2730288

-  تخليص األعمال لكبار المواطنين وأسرهم بأسرع وقت
-  تخليص األعمال لكبار المواطنين وأسرهم بكفاءة

     وجودة عالية
-  خصم %10 على الستائر

-  خصم %10 على المجالس العربية والكنفات
-  التوصيل الى المنازل مجانا

-  توصيل الكتالوجات الى منازل كبار المواطنين



أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

منتجات 
8004740 فارس

-  خصم  %20  على جميع المنتجات )ال يشمل أيام 
     العروض والتنزيالت(

3434448-04 شركة الواثق
jomos خصم %20 علىاحذية  -
vicco خصم %25 على احذية  -

أحذية

مركز 
اليجانس 

ستايل للهدايا 
والعطور

04-2221551 - خصم يتراوح بين 15 % إلى 30 % على جميع المنتجات 
    المعروضة .

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

043855885البادع للعود -  خصم  %15 على جميع منتجات الجهة

5383896-056تاتش أوف عود -  خصم  %15 على كل أنواع العطور

مجوهرات 
043399333المندوس

-  خصم على الماركات العالمية من الساعات والمجوهرات 
     الماسية  60% 

مجوهرات 
2947020-04كاليان -  خصم %25 على الذهب وخصم %10 على األلماس 

كرجي للعطور 
3399333-04ش.ذ.م.م

-  خصم  %20 على كل أنواع الساعات
-  خصم  %20 على كل أنوع االكسسوارات

-  خصم %10 على كل أنواع مستحضرات التجميل

العطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات واالكسسوارات

مجوهرات زين 
دياموند

0506452108
ZENFESTIVALMALL

@
ZENDIAMOND.COM

- خصم %30 علىمجموعة محددة من المنتجات .

  شركة 
مسافي 

)ش.ذ.م.م(
600525256

Whatsapp:  
043079000

0552399679

-  خصم   يصل الى%47 على جميع احجام مياه مسافي   
     الطبيعيه )قليلة الصوديوم( 

- خصم يصل الى %27 على جميع احجام مياه مسافي زيرو  
    الصوديوم 

- خصم يصل الى  %25 على جميع احجام مياه مسافي  
    القلوية 

-  خصم يصل الى %27 على جميع منتجات المحارم 
- خصم يصل الى %10 على المنتحات الغذائيه ) زيت - أرز-    

    شوفان - حليب نباتي( 

- خدمات توصيل مجانيه في جميع انحاء الدولة

مياه الشرب النقية

مصنع الكوثر 
لمياه الشرب 

النقية
06-7666616 -  خصم %10على الكوبونات

-  التوصيل للمنازل مجانا

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

رويال غاليري 
لمقاوالت 

البناء
055-9444439 -  خصم %5 من قيمة العقد

المقاوالت
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



شركة الوكيل 
المعتمد 

لتجهيزات 
األمن 

والسالمة

050-5649933

-  األولوية في تركيب كاميرات المراقبة وصيانتها
-  األولوية في تركيب نظم االتصال الداخلي

-  األولوية في تركيب نظم الساتااليت
-  خصم  %25 على تركيب نظم المراقبة بكافة أنواعها               

     وتوصيلها على الهاتف المتحرك
-  خصم %25 على تركيب نظم االتصال الداخلي والتحكم 

     في األبواب
-  خصم  %20على اسطوانات اطفاء الحروق بأنواعها

-  زيارة الموقع وتحديد االحتياجات األمنية للموقع مجانا

معدات األمن والسالمة 
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

جمعية دبي 
التعاونية 

لصيادي 
األسماك

-  خصم مبلغ االشتراك السنوي في خدمة طري وفريش 
والتي تقدر بـ 110 درهم

-  خصم  %20 من قيمة األسماك
-   توصيــل األســماك الطازجــة بعــد تنظيفهــا فــي أكيــاس 
لحفــظ البــرودة وصديقــة للبيئــة فــي مركبــات مجهــزة 
ــة المبــردة حســب طلبــات كبــار المواطنيــن  لنقــل األغذي

ــا ــازل مجان ــى المن إل
-   األولوية في االستفادة من العروض المقدمة من

     طري وفريش
-  اعتماد بطاقة ذخر في خدمة طري وفريش

8007766

جمعيات تعاونية
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



القطاع 
الترفيهي



ترفيه
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

-  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.

-  خصم %30 على جميع الخدمات المقدمة من منتجع 
    دلوك الصحي.

-  خصم %50 على العضوية في نادي سيدات الشارقة.
-  دخول البحر والمسبح الترفيهي مجانًا ماعدا الحاالت    

    الحرجة )تطبق الشروط واألحكام(.

نادي سيدات 
5067777-06الشارقة

سفريات وسياحة 

مجموعة 
شركات 

ومؤسسات 
حناين

 04-3719333

- خصم %10على حجوزات الرحالت السياحية 
   )تذاكر والفنادق وجميع خدماتنا(

- قسيمة خدمة توصيل )ليموزين(مجانية لكل تذكرة
   سفر )درجة رجال االعماالو درجة االولى(بألضافة الى حجز

   خدمة مرحبا لشخص واحد او بوليصة تأمين صحي واحدة
   خالل السفر خارج الدولة

- التذاكر السنوية للعالئالت )درجة سياحية(يتم الحصول
   مجانا على قسيمة خدمة توصيل )ليموزين( حجز خدمة
   مرحبا لشخص واحد او بوليصة تأمين صحي واحدة خالل

   السفر خارج الدولة

-  خصم %15 على أسعار التذاكر عبر الخطوط المتفق فالي دبي
3166337-04         عليها  من وكالة دناتا للسفريات

 الريس 
للسفريات

-  مواصالت من المنزل في دبي  إلى مطار  دبي عندشراء 
     حزمة كاملة مجانًا.

-  إصدار تأشيرات سياحة عند شراء حزمة كاملة بدون 
     رسوم إضافية ) فقط رسوم القنصلية(

04-3940100

المراكشي 
8841481-050    للسفريات

-  األولوية في متابعة وإنهاء الحجوزات
 -  خصم %10 على الباقات التي تشمل)طيران+فنادق(

     خارج الدولة
-  خصم %10 على جميع فنادق العام ماعدا فنادق الدولة

 -  خدمة توصيل خارج الدولة من المطار إلى الفندق
     وبالعكس ضمن الباقة مجانا

-   خدمة توصيل الحجوزات لبيت كبار المواطنين داخل إمارة 
دبي مجانا

-   خدمات استقبال وتوديع في المطار والفنادق بالنسبة   
للحجاج والمعتمرين 

-  تصميم رحالت خاصة بكبار المواطنين في كل أنحاء 
     العالم

-  تنظيم وإشراف ومتابعة رحالت الحج والعمرة
-  توفير تأمين سفر لجميع أنحاء العالم

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



أبناء العارف 
-للسفريات

-  خصومات خاصة تصل حتى  10% على حجوزات الرحالت 
     السياحية )تذاكر وفندق وجميع خدماتنا ،منتجاتنا 

     السياحية(
-  قسيمة خدمة توصيل )ليموزين( مجانية لكل تذكرة 

      سفر )درجة رجال أعمال أو درجة أولى( باإلضافة إلى حجز 
      خدمة مرحبا أو بوصلة تأمين صحي خالل السفر خارج 

      الدولة.
-  التذاكر السنوية للعائالت )درجة سياحية(: يتم الحصول 

      مجانًا على قسيمة خدمة توصيل )ليموزين( أو حجز 
      خدمة مرحبا لشخص واحد أو بوصلة تأمين صحي واحدة  

      خالل السفر خارج الدولة.
      * العروض أعاله ال تشمل خطوط الطيران التوفيرية مثل 

         العربية وفالي دبي.

مجموعة 
 3941444-04الحبتور

-  خصم %20 على  شقق سكنية للبيع مع تسهيل 
     الدفعات )%50 الدفعة االولى و %50 على خمس سنوات(

-  خصم %50 على حجوزات غرف الفنادق التالية :
     1 -  حبتور باالس

     2 -  هيلتون دبي الحبتور سيتي
     3 -  في هوتيل و كوربو فنادق من هيلتون

     4 -  منتجع حبتور جراند
     5 -  والدورف أستوريا دبي بالم جميرا

     6 -  الحبتور بولو ريزورت
     7 -  فندق متروبوليتان دبي

-  خصم %20 على  شقق سكنية للبيع مع تسهيل 
     الدفعات )%50 الدفعة االولى و %50 على خمس سنوات(

-  خصم %50على حجوزات غرف الفنادق التالية :
     1 -  حبتور باالس

     2 -  هيلتون دبي الحبتور سيتي
     3 -  في هوتيل و كوربو فنادق من هيلتون

     4 -  منتجع حبتور جراند
     5 -  والدورف أستوريا دبي بالم جميرا

     6 -  الحبتور بولو ريزورت
     7 -  فندق متروبوليتان دبي

-  خصم %30 على اجمالي فاتورة الطعام في المطاعم:
     1 -  بي كيو فرينش كتشين اند بار

     2 -  وارلد كاط ستيك هويس
     3 -  سيدرا

    4 -  ليباتيو كافيه
     5 -  ريبزاند بروذ

     6 -  بلينك
     7 -  ذا ماركت

     8 -  نامو 
     9 -  لفل سيفين

     10 -  ذا سيتي جريل
     11 -  ذوكو

     12 -  لوتشيانوز
     13 -  اندريا

الفنادق والشقق الفندقية
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



     14 -  بامبو كيتشن
     15 -  جراند جريل

     16 -  الضيافة جراند كيتشن
     17 -  سوشل باي هينز بيك

     18 -  الو
     19 -  بالم أفونييو

     20 -  ميزيري

فندق 
كوبثورن دبي

056-9931096 

Coordinator.
cdxb@millenium

hotels.com

https://www.
milleniumhotels.

com/en/dubai/
copthorne-hotel-

dubai

- %20 خصم على االسعار المتوفرة للغرف
- %20 خصم على الطعام و الشراب 

- مرافق صنع الشاي و القهوة مجانًا في الغرفة + زجاجة 
نصف لتر مياه معدنية 

- وا ي فاي مجانًا 
- خزينة لحفظ االغراض الثمينة مجانًا 

- حمام السباحة 
- باص مجاني من الفندق الى جميرا كايت بيتش 

- باص مجاني من الفندق الى اوتليت مول
- مكتب الكونسيرج و السفر 

- مركز أعمال 
- غرف يسهل دخول الكراسي المتحركة اليها لذوي 

اصحاب الهمم
- خدمة غرف على مدار ٢٤ ساعة 

- غرفة الصالة 
- منطقة لعب أطفال 

- موقف سيارات
- نادي رياضي

8977790-050مطعم ليالينا - خصم %30  على جميع الوجبات

3317089-054مطعم خنين - خصم  %20 على جميع الوجبات

مطاعم

مطعم 
صنعاء

- خصم %10 على جميع الوجبات
- توصيل مجاني

- السرعه في تقديم الخدمة لكبار السن )الوالئم (
04-2654442

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

0502217923

RuknAlSalat@
gmail.com

- خصم ٥٠٪ على الوجبات. 
- خدمة المواقف 

- خدمة الترجمة لالعاقة السمعية.

مطعم 
ركن الساالت 

للمشاوي



أخرى



صالون 
4822836-050سميرة

-  خصم  %20 على جميع الخدمات
-  توفير خدمة منزلية )4 أشخاص(

مراكز تجميل
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

80023746 صالون افرينا  
-  األاولوية في حجز المواعيد

-  خصم   %25  على الخدمات
-  خصم 10 % على الخدمات المنزلية

055-5529401
info@fetounasalon.ae

صالون فتونه 
النسائي  

- خصم %30 على خدمات الشعر
- خصم %30 على خدمات األظافر

- خصم %30 على خدمات العناية بالبشرة

مركز إشراقتي 
للعناية 

الشخصية

 -  خصم %10 على  بعض خدمات المركز مرة واحدة
     في الشهر

 -  خصم %13 على خدمة مرتين في الشهر ماعدا عالج  
    وتنظيف مسامير القدمين

-   خصم %15 على خدمة االشتراك 3 شهور)جميع الخدمات(

)األشخاص في العمر الذهبي /  أصحاب الهمم / 
نزالء المستشفيات /  السيدات حديثات الوالدة(

-  15 %على جميع الحدمات في قائمة األسعار المرفقة
-  الحد األدنى للخدمات المتحركة 250 درهم

-  بإمكان أفراد عائالت و ذوي الفئات أعاله األستفادة من
    هذه العروض

052 647 8108

www.eshraqatee.com

eshraqatee@outlook.com

مدمزيل
هاوس أوف 

بيوتي

5535-777-054- خصم %30 على جميع الخدمات

mademoiselle-
houseofbeauty@

gmail.com

موارد لتوريد 
042942288العمالة -  خصم  %10 على خدمات الجهة

توريد عمالة
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

عبيد لمراجعة 
3613230-04الحسابات

-   خصم  %35 على خدمات التدقيق:
      -  خدمات التدقيق المالي

      -  التدقيق الداخلي
      -  مراجعة نظم المعلومات

-  خصم  %35على الخدمات المحاسبية:
       -  إعداد التقارير المالية
       -  إعداد التقادير اإلدارية

-  خصم  %35 على خدمات صرف الرواتب 
-  خدمات استشارية مالية مجانية
-  خدمات استشارية أخرى مجانية

أعمال المحاسبة والتدقيق
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

أرامكس
Yacine@aramex.

com
+971566499269

-  خصم %40 على الشحن الداخلي
-  خصم  %30 على رسوم الشحن الدولي

 -  حساب شوب اند شيب مع اشتراك فلكس مجاني

خدمات النقل
أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة



المحاماة

مكتب حميد 
درويش 

للمحاماة 
واالستشارات 

القانونية

050-1575566

 -  خصم  %2 إلى %5 على أتعاب المحاماة في التوكيل
     عن القضايا 

-  خصم  %50على تقسيط أتعاب المحاماة
-  االستشارات القانونية ) مجانا (

مكتب بن 
مسحار 

ومشاركوه
04-3869999 -  خصم  %20 على جميع الخدمات

ابراهيم علي 
الموسى  

للمحاماة 
واالستشارات 

القانونية

055-5222913

-  االولوية في تقديم االستشارات دون انتظار
-  خصم %20 على القضايا المدنية
-  خصم %20 على القضايا الجزائية

-  استشارات مجانية )هاتفية ومكتبية(

أرقام التواصلخدمات البطاقةالجهة

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






