
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 
ــي  ــا ف ــن نوعه ــى م ــر األول ــي، وتعتب ــارة دب ــي إم ــن ف ــن المقيمي ــن اإلماراتيي ــار الس ــر« لكب »ذخ
الدولــة، 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    -



الجهات الحكومية

الجهة

اإلدارة العامة 
لإلقامة 
وشؤون 

االجانب

اإلدارة العامة 
للدفاع المدني

بلدية دبي

جمارك دبي

دائرة التنمية 
االقتصادية

محاكم دبي

مركز فض 
النزاعات 
اإليجارية

مؤسسة 
األوقاف 

وشؤون القصر
القيادة العامة 

لشرطة دبي

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

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

      وإنهاء إجراءاتهم

-  األولوية في تخليص جميع معامالت الدفاع المدني 
-  مواقف مجانية للسيارات
-  كاونتر خاص بكبار السن

-  توفير رقم لطلب خدمات من الموقف
-  توفير مندوب خاص للوصول إلى المنزل

-  تقديم خدمات توعية لألسر والخدم في المنزل

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

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

-  شراء وذبح وتوصيل الذبائح الى منازل كبار السن

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

-   اإلعفاء من االلتزام بالوقوف في منطقة الجمارك في 
المطار

-  حمل حقائب كبار السن وإيصالها خارج مبنى المطار

 -  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  

-   األولويــة فــي تخليــص معامــالت تســاهيل ) إنجــاز كافــة 
المعامــالت فــي جميــع الوحــدات داخــل المبنــى عبــر مركــز 

ــي ( ــى الرئيس ــن(. ) المبن ــه المتقاضي توجي
-   األولوية في تخليص معامالت أهال ) إنجاز معامالت كاتب 

العدل( من خالل توفير كاونتر خاص ) جميع الفروع (
-   خدمــات مجانيــة )شــور(  ) خدمــة تقديــم االستشــارات 
القانونيــة مــن خــالل مكاتــب المحامــاة عبــر مركــز توجيــه 

المتقاضيــن ( ) المبنــى الرئيســي (
-   خدمات مجانية ) انتقال كاتب العدل للحاالت التي 

تستدعي االنتقال (
-  خدمة صف السيارة ) المبنى الرئيسي (

-  خدمة الكرسي المتحرك ) المبنى الرئيسي (

-  األولوية في تسجيل الدعاوي
-  األولوية في حضور الجلسات

-  اعفاء من رسوم قيد الدعاوي
-  االستشارات القانونية المجانية

-  التواصل مع المسن لتقديم التوجيهات في ما يخص 
     المنازعات االيجارية

-  التسجيل عن بعد
-  التواصل مع المسن إلخطاره باخر المستجدات

-  توفير مواقف مخصصة لسيارات حاملي بطاقة ذخر.
-  توفير كرسي متحرك مع موظف  لنقل المسن من 

     السيارة الى داخل المركز.

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

-  توصيل اإلشهاد الوقفي إلى صحاب الخدمة
-  استالم التبرعات -   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

04-3139999

04-2611111

04-2215555

04-4177777

04-4455555

04-3347777

8004488

050-1701212

04-2692222

أرقام التواصلخدمات البطاقة



مكتبة دبي 
العامة -

هيئة الثقافة 
والفنون

هيئة دبي 
للطيران 

المدني 

هيئة الطرق 
والمواصالت

 -  األولوية في إنهاء المعامالت
-  عمل عضوية مجانية

 -  توصيل الكتب المراد استعارتها إلى منازل كبار السن 
     وإعادتها

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

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

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

04-2858065

المركز الطبي 
األلماني

برايم ميديكال 
سنتر

مركز الشارقة 
العالمي للطب 

الشمولي

 عيادة الدكتور 
عبدالوهاب 

محمد الهامي 
لطب األسنان

عيادة 
الياسمين 

لطب األسنان

عيادة برلين 
لطب األسنان

كايند كير 
الطبي- جميرا

-  خصم  30%  على جميع الخدمات المقدمة

-  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

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

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

-  خصم  30% على جميع خدمات العيادة

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

-  تنظيف األسنان واللثة مجانًا

-  خصم 30% على جميع الخدمات

-  خصم 30% على العالج باألوزون

04-3622929

04-2720720

06-5720088

04-2682244

04-2699177

04-3554466

04-3388588

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 مجانا

04-6019999

80083222

04-2844444

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

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 
لنقــل األغذيــة المبــردة حســب طلبــات كبــار الســن إلــى 

المنــازل مجانــا
-   األولوية في االستفادة من العروض المقدمة من

     طري وفريش
-  اعتماد بطاقة ذخر في خدمة طري وفريش

8007766

جمعيات تعاونية

مستشفيات وعيادات ومراكز صحية

 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



مستشفيات 
االمارات 

العادة التاهيل 
وخدمات 

العناية 
المنزلية

مركز عود 
المطينه 

الطبي

مستشفى 
السعودي 

األلماني

مستشفى 
القرهود 

الخاص

مستشفى 
برايم

-  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 السن في المركز 

     و المنزل
-  خدمة مجانية على جلسة العالج األولى

-   خدمة مجانية على الزيارة المنزلية الدورية 
     من قبل طبيب

-  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

 -  خصم   50%على الفحوصات والكشوفات لكبار 
     السن وعوائلهم

-  خصم  30% على الخدمات األخرى

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

-  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

04-3942257

04-2852245

04-3890000

04-4545000

04-2929777

مستشفى 
بالهول 
األوروبي

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

-  خصم 40%  على الخدمات التشخيصية
04-3454000

مستشفى 
بالهول 

التخصصي

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

خصم 40%  على الخدمات التشخيصية
04-2733333

مركز الينوي 
الطبي

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

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

04-3499977
مركز دكتور 

نيوترشن  
ش.ذ.م.م

مراكز الشريف 
للعيون

-  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 مجانا

-  خدمة االستشارة مع اخصائي التغذية مرة واحدة مجانًا

-  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.

 04-2040777 

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

04-4233664
050-2403151

مستشفى دار 
العيون ذ.م.م

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

-  خصم 20%  على الكشف
04-3388588



 مركز الرعاية 
الخاصة 

للتمريض

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

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

-خصم  40% على رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

050-1005554

عناية 
للخدمات 

التمريضية 
المنزلية

ميركل 
للرعاية 

الصحية 
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

-  خصم 15% على رعاية كبار السن
-  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(

04-3458880

04-2327067

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

-  خصم  15% على ذوي االحتياجات الخاصة
-  خصم  15% على الزيارة المنزلية القصيرة لألطباء.

04-2720720

الحنان 
لخدمات 

التمريض 
المنزلي

الرحمة 
للتمريض 

المنزلي

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

-  خصم 40% على مرافقة المريض داخل وخارج الدولة

 -  خصم  20% على الرعاية الصحية للمرضى وذوي 
     االحتياجات الخاصة 

-  خصم   20%على رعاية المسنين
-  خصم  20%  رعاية  المسنين في السفر

04-2551618

050-8076616
04-2779408

اإلمارات 
للتمريض 

المنزلي

الهالل 
للتمريض 

الخاص 
والخدمات 

الطبية

 -  خصم على خدمات التمريض المنزلي لكبار السن وذوي 
     االحتياجات الخاصة

-  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

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

-  خصم 20% على تغيير الضمادات
-  غسيل الكلى المنزلي

8006877464

04-2809922

خدمات التمريض المنزلي

مستشفى 
ميد كير

مستشفى 
زليخة

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

- عروض مميزة فحص السكر من المنزل على مدار  
    24ساعة

- عروض مميزة فحص الضغط من المنزل على مدار  
    24ساعة

-  فتح ملف للمريض مجانا
-  خدمة صف السيارات مجانا

-  األولوية في رؤية الطبيب العام
-  تحويل للطبيب المختص مجانا
-  مميزات خدمة العيادة السريعه

-  خصم 20% على جميع الخدمات الطبية
-  خصم 20% على العيادات الخارجيه وأدخال المرضى

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

04-3499977

600524442



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 السن 

وذوي االحتياجات الخاصة
-   تقييم منزلي مجاني لكبار السن 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

صيدليات ومستلزمات طبية

مركز إشراقتي 
للعناية 

الشخصية
052-6478108

 -  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(

عناية شخصية 

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

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

رسالة 
لخدمات 

الصحة 
المنزلية

056-9943675
-  خصم   20% على خدمة رعاية كبار السن

-   خصم  20% على خدمة رعاية الحاالت الحرجة 
-   خصم  20% على العالج الطبيعي

مركز نور 
البادية 

لخدمات  
الصحة 

المنزلية

شركة انجلز 
للرعاية الطبية

جينتل كير 
للرعاية 

الصحية 
المنزلية

050-4703803

055-9020189

04-2957466
052-6465363

-  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

-  خصم  20% على التمريض المنزلي لكبار السن ولذوي 
     االحتياجات الخاصة )اصحاب الهمم(

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

-  جلسة عالج طبيعي واحدة أسبوعيا )مجانية(
-  جلسات عالج طبيعي لكبار السن وذوي االحتياجات 

     الخاصة

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

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

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

هيلث صيرف 
لخدمات 

الصحة 
المنزلية  

ش.ذ.م.م

-  خصم  40% على زيارة الطبيب
- خصم  40% على  التمريض المنزلي

- خصم  40% على العالج الطبيعي
- خصم  40% على التحاليل المختبرية المنزلية

04-3577657



04-8525886

055-2060020

بوينت2بوينت 
لخدمات 

االعمال

دوبترا للتجارة 
العامة

-  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(

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

055-1406457
04-3362553

 ميالنو 
لخدمات 

االفراح
-  خصم  30%  على خدمات األفراح والمناسبات

 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

تجارة عامة

مؤسسة 
حمد رحمة 

الشامسي 
للتجارة العامة

سان ماركو 
للتجارة العامة

04-2666429

04-2595969

 -  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

-   خصم  30% عند الشراء من أحد محالت األواني المنزلية

مجموعة 
بلسم

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

-
الندرة 

للتجهيزات 
الطبية

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

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

    وليس ضد سوء االستخدام
- خدمة البديل الفوري

صيدلية
نايس اليف

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

-  خصم 10% على االجهزة والمكمالت الغذائية
04-3880777

صيدلية 
أونيكس

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

     ومعظم  المنتجات الغير دوائية
050-6466952

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 السن(
-  خصم  15-20%  على مستلزمات عالج العظام

04-5014162

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



ابراهيم علي 
الموسى  

للمحاماة 
واالستشارات 

القانونية

مكتب حميد 
درويش 

للمحاماة 
واالستشارات 

القانونية

055-5222913

050-1575566

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

-  استشارات مجانية )هاتفية ومكتبية(

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

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

المحاماة

مصبغة أبيض 
2515251-04وملون

-  خصم 25% على جميع خدمات الجهة في جميع فروع 
     المصبغة )المزهر-1عود ميثاء(

مصبغات

شركة 
النورس 

لخدمات 
التأمين

04-2808800
-  األولوية في تخليص المعامالت

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

التأمين

عبيد لمراجعة 
3613230-04الحسابات

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

      -  التدقيق الداخلي
      -  مراجعة نظم المعلومات

-  خصم  35%على 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

المتميز 
لألعمال الفنية

ليفانت فيت 
آوت للخدمات 

الفنية

050-4006065

04-4548709

-  األولوية في تخليص جميع معامالت الجهة 
 -  خصم  20%على 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

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

-  خصم  30%  على الصيانة العامة، الدهانات، األسقف

خدمات الصيانة

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 السن 
     )mobile service( مجانا

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

-  خدمة تبديل مواقع اإلطارات في السيارة مجانا

اوتوجريد 
للصناعات 
ش.ذ.م.م

050-8711180
-  األولوية في إنهاء المعامالت

-  خصم 50% على جهاز مثبت السرعة

أمواج لغسيل 
وتلميع 

السيارات
050-4817108 -  خصم  25% على جميع الخدمات

مستلزمات السيارات

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(



أسواق

مجموعة 
اغذية

04-4234444

800-25246
056-5033889

-  خدمة توصيل إلى المنازل مجانًا
 -  قسيمة مشتريات بقيمة 10 دراهم لكل 100 درهم 

     مشتريات باستثناء شحن الهاتف + سالك + التذاكر

-توفير السلع االستهالكية بأسعار منخفضة
   ) أغذية و مشروبات (

سوبرماركت

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

خياط فوكس 
للرجال

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

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

     يحصل على كندورة مجانا
-  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 
للخياطة

مجموعة 
شركات 

ومؤسسات 
حناين

054-3522222

04-2206000

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

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

-  خصم  15% على بطاقة االسعار الثابتة
-  خصم 46% على العبايات المصممة

-  توفير خدمة مابعد البيع مجانًا

سندس 
للخياطة 
والتطريز

فيمي 9 لالزياء

مجموعة 
حنبل المدني 

للخياطة

-  خصم 10% لكبار السن وذوي كبار السن

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

-  توصيل الطلبات إلى منازل كبار السن مجانا

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

كبار السن 3 و أكثر
-  توصيل الطلبات إلى منازل كبار السن مجانا

056-9476298

055-2559968

04-2999888

الغانم لألزياء 
الخليجية

بريمروز تجارة 
المالبس 

الجاهزة

04-3804100

050-7886343

-  خصم  20% على جميع الخدمات

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

أزياء )رجال-نساء(

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 المسن االستفادة من الخدمات 
     المقدمة لبطاقة ذخر

الجابر 
2667700-04للنظارات

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

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

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

النظارات



مربط 
للمفروشات 

)ش.ذ.م.م(
04-2730288

-  تخليص االعمال لكبار السن وأسرهم بأسرع وقت
-  تخليص األعمال لكبار السن وأسرهم بكفاءة

     وجودة عالية
-  خصم 10% على الستائر

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

-  توصيل الكتالوجات الى منزل كبير السن

كنوز دمياط 
5284008-06للمفروشات

-  أولوية في التسليم
-  خصم 15% على الكنب والغرف

-  خصم 20% على الجلسات المحلية
-  توصيل وتركيب مجاني

ديباج 
للمفروشات 

)ش.ذ.م.م(

الكهف لتنجيد 
ا ثاث وتجهيز 

الستائر

04-2721464

04-2716039

-  تخليص االعمال لكبار السن وأسرهم بأسرع وقت
-  تخليص األعمال لكبار السن وأسرهم بكفاءة

     وجودة عالية
-  خصم 10% على الستائر

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

-  توصيل الكتالوجات الى منزل كبير السن

- تخليص ا عمال لكبار السن وأسرهم بأسرع وقت
- تخليص ا عمال لكبار السن وأسرهم بكفاءة

    وجودة عالية
- خصم  10%  على الستائر

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

- توصيل الكتالوجات الى منزل كبير السن

فالي دبي

 الريس 
للسفريات

-  خصم 15% على أسعار التذاكر عبر الخطوط المتفق 
     عليها  من وكالة دناتا للسفريات

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

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

    04-3166337

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 السن داخل إمارة
     دبي مجانا

-   خدمات استقبال وتوديع في المطار والفنادق بالنسبة   
للحجاج والمعتمرين 

-  تصميم رحالت خاصة بكبار السن في كل أنحاء العالم
-  تنظيم وإشراف ومتابعة رحالت الحج والعمرة

-  توفير تأمين سفر لجميع أنحاء العالم

سفريات وسياحة 

أثاث ومفروشات

أرض 
المفروشات 
)ش.ذ.م.م(

04-2723917

- تخليص ا عمال لكبار السن وأسرهم بأسرع وقت
- تخليص ا عمال لكبار السن وأسرهم بكفاءة

    وجودة عالية
- خصم  10%  على الستائر

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

- توصيل الكتالوجات الى منزل كبير السن

 أشبيليا 
5533432-055للكرستال

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

إضاءة وأنوار

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

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

السيارات

60054400)809(أرامكس

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

 -  خصم  50% على االشتراك في خدمة اشتراك العنوان 
     البريدي في 7 دول

خدمات النقل



رويال غاليري 
لمقاوالت 

البناء
055-9444439 -  خصم 5% من قيمة العقد

المقاوالت

  شركة 
مسافي 

)ش.ذ.م.م(
600525256

-  خصم  40% على جميع خدمات الجهة.
-  )الطلب عن طريق خدمة العمالء أو شركة مسافي فقط(

-  توصيل الطلبات الى المنازل مجانا

مياه الشرب النقية

مصنع الكوثر 
لمياه الشرب 

النقية
06-7666616 -  خصم 10%على الكوبونات

-  التوصيل للمنازل مجانا

موارد لتوريد 
042942288العمالة -  خصم  10% على خدمات الجهة

توريد عمالة

منتجات 
8004740 فارس

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

أحذية

8006611باريس غاليري

 -  خصم  20% على جميع الساعات واالكسسورات
     والنظارات الشمسية والمنتجات الجلدية والحقائب   

     واالقالم ماعدا ماركات كارتييه ومون بالن وبيل أندروس 
     واكسسورات بيربيري وشوارفسكي

-  خصم  10% على ماركات كارتييه ومون بالن وبيل 
     أندروس واكسسورات بيربيري

-  خصم  15% على جميع العطور ماعدا العطور الخاصة 
     وماعدا عطور ديور شانيل

-  خصم 5% على جميع العطور الخاصة مثل موريسك 
     وكيليان وروجادوف وأمورينو وبلند عود ونسمات 

     وكيوبيد
-  خصم 5% على جميع منتجات التجميل ماعدا ديور 

     وشانيل

البادع للعود

تاتش أوف عود

كرجي للعطور 
ش.ذ.م.م

043855885

056-5383896

04-3399333

-  خصم  15% على جميع منتجات الجهة

-  خصم  15% على كل أنواع العطور

-  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 
043399333المندوس

-  خصم على الماركات العالمية من الساعات والمجوهرات 
     الماسية  %60 

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

مصنع 
ديباج لألثاث 
)ش.ذ.م.م(

04-3470818

-  تخليص االعمال لكبار السن وأسرهم بأسرع وقت
-  تخليص األعمال لكبار السن وأسرهم بكفاءة

     وجودة عالية
-  خصم 10% على الستائر

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

-  توصيل الكتالوجات الى منزل كبير السن



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

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  20%على اسطوانات اطفاء الحروق بأنواعها

-  زيارة الموقع وتحديد االحتياجات األمنية للموقع مجانا

معدات األمن والسالمة 

مطعم ليالينا

مطعم خنين

050-8977790

054-3317089

-خصم 30%  على جميع الوجبات

-خصم  20% على جميع الوجبات

مطاعم


